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iá ia; ia. 1786: Ennye, enye vgy mond a* paraszt, hát 
ugy tesztek mint az én szamaram . . . Ihá! Ihá [Kónyi, 
Dem. 1. 8]. 

ias-fias1 sokgyermekes; cu mulţi copii; kinderreich. 
1757: ezek pedig distinctim közönségesen ijas fias, es sok 
gyermekű tselédes Gazdák voltak [Glod H; BK ad nro 
144]. 

ias-fias2 sok fiókú/rekeszû; cu multe sertare; mit vie-
len Schubladen/Fächern. 1736: Fal mellett állo tarka-
son feketével festett (: Ijas fijas :) sok részű pohár szék 
[Várhegy MT; CU XIII/1. 100]. 1744: Borsolo ijos fijas 

rekeszű Ládátska, záros | Tojokas ijas fijas fejér fers-
logos forma láda | egy kis Ijas fijas fekete almáriumocs-
ka [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] | Rosz vass rosdás 
ijas fias fedél nélkül való Láda [Branyicska H; JHb 103/ 
151]. 1816: Két nagyobb és egy kissebb ijas-fijas Ham-
bárd [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina 
conscr.]. 

iastul-fiastul (minden) pereputtyostul; cu căţel şi cu 
purcel, cu mic, cu maré; mit Sack und Pack. 1656 k.: Bo-
gati Mihály, Bogati Gergely . . . iastol fiastol meg holt 
[Hsz; BLt]. 

ibercúgú l. übercúgú 

iberrájter l. überrájter 

iberrok l. überrok 

iberslag 1. überslag 

ibrik kannafajta; un fel de cană; Art Kanne. 1685 e.: 
Ibrik fedel nélkül és fedelestül Nro 2. Heverő ibrik fedel 
Nro l [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 5]. 1734: Groff 
Kornis Ferencz vr(am) ŏ Naga . . . vitetet el Sz. Bene-
dekrül . . . edgj cziffra Ibriket feles Kristályokat, drága 
Bokályokat [Gyf; Ks]. 1744: Egy nagy ezüst (: mosdo-
hoz való :) munkás, füles, és Csatornás szájú két font-
nyis Korso, vagj ibrik, Fenék hijjával, aranyos [Szentde-
meter U; LLt Fasc. 67]. 1806: Portzelánok . . . 2 virágos 
ibrikek [DobLev. IV/897, la Árva Szántó Sándor lelt.]. 
1816: Egy kék virágos ſestékû Ibrik tálastol és fedél nél-
kült [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina 
felt.] | Hat pár Jáponiai findzsia két übrik, égy Nád Méz 
tarţo és egy kis tátza 35 Rft 40 xr [Kv; i.h.]. 1840: a, egy 
Czipos Kosarat, b, két nagy übriket c, egy Nád mézes 
Skatulyát [Nyárádsztbenedek MT; Told. 19]. 

Szk: aranyozott 1849: Egy kávé szín aranyazatt 
Ibrik [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1851: Egy aranyo-
s t Ibrik [Dés; DLt] * csokoládéfőző 1726: Groff 
Gyulai Generaíisné eő Nsgának . . . jutott Csukolladé 
fôzõ Ibrik 13 Loth [Nsz; Ks 74/56] * fedeles 1793: 
Herba Theanak való fedeles ibrik egy [TL] * herbatea-
ſàző 1732: Egy orros herba téh fozo ibrik [Ks 73/55 

gr. Komis Zsigmond hagy.] * herbatea-öntõ 1739: 
Egy herbatéj õttő (!) ezüst ibrik fedelestől [Szászerked 
K; LLt Fasc. 96] * herbateás 1754: igen szép Herba-
tejes Ibrik [Nsz; Told. 19]. 1801: égy Hollitsi herba tejes 
Ibrig [Medgyes; CsS]. 1812: Egy herba tejás Ibrich 
[Györgyfva K; LLt Csáky-per 212. L. 3]. 1816: Egy Na-
gyobb herba-tejes Übrich [Kv; Bora. IV. 41]. — L. még 
MNy XXXVIII, 134 * kávéfőző 1732: Egy kerek 
Simma kávé fŏzŏ ibrik Lot 39a [Kv; Ks Komis Zsig-
mond lelt. 11. — aEzüstmívek között]. 1736: Az Ur Há-
zában) . . . Kafe főző ibrik rezböl való 1 [Várhegy MT; 
CU XIII/1. 102] * kávés 1715: egj Caves Ibrik Ezüst 
Gira 1 Lott 4 [BfR]. 1765: Negy Pár finsia Egj kisdet ká-
vés Ibrik Cserép [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 1812: Na-
gyob Kaffes Ibrich [Györgyfva K; LLt Csáky-per 212. 
L. 3 kieg.] 1814: Egy Nagy Kávés Übrik 34 Lott . . . 
Más gömböllyü kávés Ubrik 12 Lott [Kv; Bom. IV. 41]. 
1846: Égy régi modi kávés übrik forma Chinai porczel-
lán aranyozott füles . . . Kávés übrik tölcserés fiiles, fe-
deles aranyozott fedelivel [SLt 17] * kávészín ~ ara-
nyozott ~ * teás 1781: Ezüst théás Ibriket Palotkai-
ne Aszszonyomnak [KvRLt IV. 17] * tejes 1788: 
Egy Portzellán kávés krédentia, rajta lévő égy kávés és 
égy tejes ibrik égy pár Fintsia, és égy nádméz tartó [Mv; 
TSb 47]. 

ibrikál T 1815: Prima Április esmét Neved napja lé-
szen; 's akkorá is kell hogy néked Ipricályok; de az még 
mesze lévén addig sokot eszem 's iszom, hogy az Tiszte-
letedre való Rittmust jol el készítvén, akkor Neked hogy 
tálolyjom [Kóród KK; Ks 101]. 

ibrika-tálT 1843: Küldem az „ibrika tálat" óhajtanám 
szívemből, hogy használják jo egészséggel [Kv; Pk 7]. 

ibrikfedél kannafedél; capac de cană; Kannendeckel. 
1685 e.: Ibrik fedel nélkül és fedelestül Nro 2. Heverő ib-
rik fedel Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 5]. 

icce 1. kb. 8 dl-es régi űrmérték (mennyiség); veche 
măsură (maghiară) pentru lichide de cca 800 de grame, 
cupă; Halbe/Quart (altes ungarisches Flüssigkeitsmaß). 
1652: Fogarasi Sztoyka szakacz conventioja . . . Bőr 
napjaban egy jczea [Fog.; UF II, 86-7. — aFels-ból ki-
emelve]. 1657: Zavoini (!) kisseb Pulya Georgy árult egy 
penzen vett bort ki Cub 4 / kanta egy sepreje kanta 2/ 
Icze 8 [UtI]. 1721: Az mint küldőttemis hét Jcet igen fi-
num Olajat [Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki 
PálHoz]. — L. még UF II, 716. 

Szk: budai ~. 1679: öreg Sotus, (: egyik Csikós, má-
sik tiszta:) ŭvegh palaczk nro 2. egyik tele rosa vízzel, le-
het Budai 2 Iczcze [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
invj. 

A címszóra ės ennek budai jelzős szk-ára 1. Bogdán, MMért. Mut. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány ilyen mértékegységnyi; de cîte-
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va dintr-o astfel de măsură, de . . cupă/cupe; von eini-
gen Halben. 1645: Császár adaja és iszpahiáé négy fo-
rint, és négy itcze vaj volt, most nyolcz forintat vezen és 
nyolcz itcze vajat [EOE XIV, 468—70. — A hódoltsági 
faluk sérelmei]. 1797: Egy Itze téj Dr. 8 [Szság; IB III. 
CXLV. 33] | A Város Katonájának a ki az ökröket ren-
delte hogy a G(ene)ralis quartelyra le költözzünk egy 
itze bor Dr. 8 [uo.; i.h.]. — L. még FogE 269. 

Szk: budai 1654/1681: Nyerges Tamborás Mihók 
Haczogh Varosombeli Nyeregh gyarto . . . az mikor 

en szamomra dolgozik napiaban praemondaba(n) Czi-
poja, . . . egy Budai Icze bora jaijon [VhU 470-l Zolyo-
mi Miklós ad.] * öreg ~. 1683 k.: ad 6 őregh itcze bort, 
melly most teszen Justas Nro 8 [Bagos Sz; SzVJk 45] * 
somlyai ~ . Ad hat Somlyai itcze bort [Kraszna Sz; 
i.h. 39]. 

3. iccés mérőedény; vas pentru această unitate de mă-
sură, cupă; Meßgefäß von einer Halbe. 1672: igaz ve-
derrel, ejtellel, es iczevel percipialok, es erŏgallok min-
den Perceptumokrol [Utlj. 1683: Szallitanak . . Kum-
panat fontokkal no 2. Merezet no 2. Merő Ejtelt no 4. 
Iczet no 4 Fel Iczet no 2. [UtI]. 

iccés egy iccényis (egy iccényi űrtartalmú); de o cupă, 
cu o capacitate de o astfel de măsură; von einer Halbe 
(Rauminhalt). 1832: Cseh metszett itzes Karafina [LLt]. 

icog-vicog vihog, vihorászik; a chicoti; kichern. 1808 
k.: aszt maga az Alperes is meg-valja, hogy az ablak 
alatt vólt, ott be-kandikált, tsufondárosson ott itzogott, 
vitzogot, a' Felperest erősítette hogy Legénnyel fekŭn-
ne, szóval mind azon tselekedeteivel amit véghez vitt hí-
rében nevében kissebbitette a' Felperes Leányát [Dés; 
DLt 250]. 

icki-vícki kelekótya, széllelbélelt; ţicnit; überge-
schnappt, strudelköpfisch. 1765: Ugyanez az asszony 
egyéb színek felett szerette a meggyszín köntöst, mely-
nek becsületi nemcsak Franciaországban, hanem a bécsi 
udvarban s következőképpen Magyar- és Erdélyország-
ban annyira elterjedt, hogy minden renden lévő icki-
vicki ifjúság nem tartja magát olyan színű köntös nélkül 
embernek [RettE 190]. 1808: a1 Katona fogdosások-
(na)k idején ne a' tsendes jámbor oláh Legények adat-
tassanak katonak(na)k, hanem az itzki vitzki haszonta-
lan Magyarok [Kemény, CollMss Tom. XXX. Varia 
XII]. 

iddogál ts is 1. iszogat, italozgat; a bea; oft trinken. 
1584: Markos Caspar vallia hogy zepen Jdogaltanak es 
chendeszen, fel vgrek Nagy B(ene)dek [Kv; TJk IV/1. 
213]. 1638: az az eŏregh Monar, az nap mind iddogált 
euel az Padocz Istua(n)nal [Mv; MvLt 291. 170a]. 1744: 
fel, fél ejtel bort vevenn iddagoltunk volna [Székásbese-
nyő AF; Told. 3]. 1796: a Korodiaknak fát adagatván 
annak árrára ott iddagalt az Erdő Pásztorakkal [Kv; 
AggmLt B. 15]. 1802: el menék egy pohár bort innyia 
. . . eŏ Nagysága Fogadojába a1 holott is találám . . . eŏ 
Nagysága Camerdinerét vgyan az oda való kotsist is id-
dogálni ketten [Mv; Bora. XXXIX. 53 Fr. Szathmári 
jun. (23) vall.]. 1809: ott iddogalta azonn fertály bort 
[Dés; DLt]. 1819: a' szilva pálinkát csak rendre ida-
galta és nem étzerre [Kv; Pk 2]. 1840: ők szeretik a Rá-

bákon palinkát húzni, velek idagolni [Kv; KLev.]. 1843: 
én . . magam számára egy fertálybort kértem 's ott id-
dogalva Bakoneval beszélgettem [Dés; DLt 586. 19]. 
1844: ott voltam fél fertály Pálinkát iddagolva [Bágyon 
TA; KLev.]. 1849: a' tiszt tőllem egy fél kupa bort 
kért ki, 's mig azt iddogálta, látta rosz kedvemet [Kv; 
Végr. Vall. 46]. — L. még EM XIX, 507. 

2. kortyolgat; a sorbi; (öfters) einen Schluck tun. 
1807: egyszer mászszor orvosságot iddogaltam [Dés; 
KMN 375]. 

Ha. 1806: iddagaltak [Petele MT; Born. G. XIII. 5 
Turbure Ursz (26) zs vall.]. 1811: iddogálni [Szúv; DLt]. 
1819: iddogált [Kv; Pk 2]. 1822: iddagált [Dés; DLt 
133]. 1840: iddogálva [Dés; DLt 166]. 1842: (ők) idda-
gáltok [KLev.]. 1844: iddagaltam [Bágyon TA; KLev. 
Nutzuj János (21) un. vall.]. 1847: iddogáltunk [Dés; 
DLt 498]. 1848: Iddagalván [Dés; DLt]. 

iddogálás 1. italozgatás; statul la un pahar; Gesaufe, 
Zecherei. 1819: Ezenn Sűrűnn való iddogalását a Néhai 
Urnák az ez előtti Esztendőkben, a mig ti. ottan szolgá-
latban voltam nem tapasztaltam, 's valósággal nemis 
ivutt, hanem inkább a Tavallyi Esztendő közepe tájékán 
kezdette magát jobban jobban az italnak adni [Kv; Pk 
2). 

2. iszogatás; băut; Zechen, hänfiges Trinken. 1819: 
A Szilvórium mindennapi Szerfelett való iddogalásán 
kivŭl szokott vala é Reggelenként kávézni be, és estve 
Bor mellett enni, 's ezeken kivűl gyakron puntsotis innya 

? [Kv; Pk 2 vk]. 

ide I. hsz 1. erre a helyre; aici; hierher. 1552: mó (!) 
azonyommal az nehay Bereztelky Banfy bernaldnewal, 
melyth annaazonyal, az my wegezesónk zerinth egyenlő 
akarattal, ez zentgyórgynapyara gyóytóttők vala ide Be-
reztelkyre iambor nemes vraymath [Beresztelke MT; 
JHbK XVI/31]. 1558: mywel hogy Thwry Georgh az 
warosth, Byro wramoth Loponak montha Azerth 
az perth kewnyewrewghwen ew felsegenek yde keryek 
hogy yth legyen thewrwen abba [Kv; TanJk V/l. 47]. 
1568: Tomas fili(us) Stepha: Vuch .. fassus est, hogy 
az barbel János Zolgaia, kergete, az Zigarto lukachy lo-
wat, es az lo le esek, az vtan vgy hagita az zekerceuel, es 
az zekerce vgan viza patana ide [Kv; TJk III/1. 191]. 
1589: nem zabad teneked Jde barmodotth wzneöd 
[UszT]. 1609: Ide münkeöt sokzor kerettek kazalni 
[Kozmás Cs; BLt]. 1617: Aztis tudom hogj . . . az melj 
feöldet Kőris Leòrinczjne byr most Beczj Paine bjria 
uala s eò szamara zantottam benne, 'a buzayat ide Mi-
halj Andrasnj Raktuk itt raktuk be eö szamara [BLt 2 
Thomas Czjobott de Vyfalua (60) ppix. vall.]. 1635: ez 
Mester Lörinczi ide ezbe az ioszagba kelle migh elle 
Beldjeknek szolpala [BLt 3 Tompas Peter Sz. Giörgy 
(50) ns vall. — Cs]. 1696: visza iőve ide Gyergyoba kő-
zinkbe [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 68]. 1714: az hazunk 
alol egj kereket el lopanak es az lopok ide szõkdesenek 
be az ti kertetekbe [Gögénysztimre MT; Told. 2]. 1777: 
az Atyám házánál voltak szàlva gyakron, Midőn ide já-
rogattanak [Albis Hsz; BLev.]. 1796: gyere Nyikoláj tsi-
nálly hányást ide a' fűzfa iránnyába mert itt a* határ [Pá-
nit Sz; TSb 2]. 1853: az ide szánt szalonnát nehogy füstre 
tétesd mert itt nem szeretik füstösön [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 
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Szk: ~ amoda a. ide oda. 1577: eo eleoleok 
^gyk felis, se Ide, se Amoda sohowa ne appelalhasson 
IKvAkKţ 343]. 1717: Czelnána mind Pásztorkodtam ju-
jjokot őriztem ezen a Havason soha senki sem ha-
borgatot, sem azt nem mondotta, miért csinálod ide 
v a p amoda az szállást [TGsz 51. — aAF]. 1753/1781: 
Şok bor, buza termett esztendőnként, de abb(an) 
Ideis, amoda is eleget küldözött el [Renget H; JHb 
J;XXl/3. 207-8]. — b. így . . úgy. 1794: Azan Eskető 
^ancalísták (!) engemet is sokat keringettek hol ide hol 
amoda váltasztatván kűlőmb kűlőmb féle képpen Eske-
tő kérdéseket [Koronka MT; Told. 42/1] * hol hol 
jóvá. 1574: Ieottenek volt Zabo Bartoshoz ket olah Mi-
hal es Ianos Arultanak egi borra . . Az arw penig volt 
"•10 •. Bartos azt Mongia hogi Meg kely lenny az Bor 
arranak Az Mint fogattak (!) vegre az olahok mykor 
2°k keppen zabottak, Es hwl Ide hwl towa Mwtattak 
^olna, Bartos Annak Ne(m) hit volna, oztan vgi hat-
jak az Mihal lowat egi hétig Zalagba hogi meg hozzak az 

0 r arrat [Kv; TJk III/3. 367]. 
ebbe az irányba, errefelé; ín această direcţie, încoa-

^ d a h e r , in diese Richtung. 1590/1593: Az Zaamost 
azŭlta zoritotta ide Christofr vram hogy zent Benedek-
je zallott [Szásznyíres SzD; Ks. — aKeresztúry Kristóf, 
^zentbenedek birtokosa, előbb dési sókamaraispán, 
majd kővári kapitány, a szentbenedeki várkastély épí-
j°Je]. 1593: Die 5 septembris Kendy Sándor hogy al-
îj n e m mehetet az zamoson mert igen nagy wolt került 
Jde Jdea [Kv; Szám. 5/XXI. 112-3. — afgy kétszer, egyik 
sorvégen, másik sor elején]. 1736: Cera Simjuvan kez-
dette ezen árkot ásni hogj a* vizet ide vegje [Nagyoklos 

JHb XIII/51]. 
3. hallj ~ figyelj rám!; fii atent!, ascultă!; hör mir zu! 

1591: ä biro mo(n)da János Balasnak halj Jde mo(n)da 
Janos Balas mond el az mit mo(n)daz [UszT]. 

4. ide/ehhez viszonyítva; de aici; von hier. 1651: 
^-ziprus szigete — úgy gondolom, hogy 400 mérföldre 
yagyon ide [ETA I, 154 NSz]. 1736: Ennekemis az josza-
8om ide nem messze van [Nagyoklos TA; JHb XIII/51]. 
1767: Tsapóa ide távul esvén azért minden héten a Job-
bágyokat szolgálatra hajtani nem lehet [F.gezés NK; 

3. 7. C. 6. — aKK]. 1772: mü ide kőzél lakunk 
lAdámos KK; JHb XX/27. 15]. 1796: Thorda . ide 
mintegy három mért föld [Mezőméhes TA; WassLt]. 
820: Kolozsvár várossá ide két postányi járó helly 

bogártelke K; KmULev. 2J. 
Ş- ehhez (az irathoz); aici, anexat (la acest act/în-

®Cris); dazu, zu diesem (Schreiben). 1778: Ajanlt igére-
; e m szerint . az B. Domokos Antalné Aszszony ŏ Nga 
Reveiét ide zárva küldőm [Ks 26. X. Kendeffi Pál lev.]. 
807: az Inventáriumot ide rekesztve kűldem [F.detre-

Aem TA; Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác lev.]. 1863: Néhai 
m Károly keresztleányának a hat személyre való 

ezüstöt még életemben átadtam, megesmerő írását ide 
mellékelem [Kv; Végr.]. 

6. idáig, eddig a helyig/pontig; pînă aici, pînä la acest 
|oc; bis hie(r)her. 1768: (Az út) ismég nap keletre térvén 
g® k i jöjjön [Szentlászló TA; JHb XXXVI/17]. 1771: la 

jmbul Zimdzi nevü Erdőben Tavaj a* szélvész igen sak 
jat dőjtett el: hiszem ideis jól láttzik az Erdő ritkulása 
IKedulesty H; Ks 93. XIX. 6]. 1777: Ködmŏnŏsrŏla egy-
^rstnind ö t Szarvas Marhát egj ejtzaka el lopván a* 

olvajok . . . akkoron éppen ide Nyomoztuk felyŭl raj-

tunk egj kis kerek Irtoványotskába [Resztolcs SzD; 
JHbK LVIII. 128. — aSzD]. 1840: A zugo közepén 
keresztül nyúlik megint 3 tölgyfa gerenda melyeknek 
kettőjére megint tölgyfából egy vánkos vagyon emelve, 

ezen vánkoson forog azon gerendej a mely a rongy 
törö válutol ide ki nyúlik [Km; KmULev. 2]. 

7. átv ehhez (a dologhoz); la (acest lucru); dazu 
(Sache). 1597: Takach Simon wallya. Mikoron 
Nyreo Simonne testamentumot teot wala . . , monda 
Nyreo Simon, Nem kel semminek it Takach Jeremiás 
mert ninche(n) ide semmy keozy [Kv; TJk VI/l. 90]. 
1632: monda Keörtuelfai Istua(n) hogi Matias uram 
nem kellene czak igj le hanni ezta hanem megh kellene 
beöczülni, s monda Varga Matias hogy kuruaaniadat 
beöczülsz ugj mond mi keözeöd teneked ide [Mv; MvLt 
290. 85a. — aA szalmát]. 1776: Dobai Klára Aszszony 

Gyermekei . arbitrálának minket, nem tsak az el 
maradott Jok(na)k . . . meg osztására, hanem egyszers-
mind . . egyéb akármi ide járulható Circumstantiákra 
nézve Arbiter Bíráknak [M.köblös SzD; RLt O l. 1-2]. 
1783: A citált 154dik Régió Tabula<r>is Instructionak 
Paragrafussa ide nem illik [Hsz; BLev.]. 1847: Ki számí-
tása Az Gőtzi öszves napszám tartozás(na)k . Ökrös 
szolgál 624 . . . Tenyeres szolgál 312 . I d e járul még 
az, hogy e' jelen Évben a* Falusi Biró az Udvartól lévén 
adva, a* Helység attól fog szolgálni minden Háztol egy 
gyalog napot [Gőc SzD; WassLt]. 

8. átv erre (a célra); ín acest scop; dafür. 1786: Ezek-
ről4 vannak leveleim én magam költettem szerzettem 
minden keresetem ide vertem [Nagylak AF; DobLev. 
III/616. lb. — aA felsorolt kiadásokról]. 1856: Az 
1855be el fizetett Juliusi Angariát köz végzés szerint 
visza kelletvén osztanom ide kelletet 21 Rf 15 xr [F.vár-
alja U; Borb. II Szederjesi Sigmond jegyző félj.]. 

9. átv erre (a dologra); la (acest lucru); dazu, zu dieser 
(Sache). 1629: Aszonyom monta oztan nem tudok egye-
bet mondanj ide gyanakodom jeőhet ide gyanoval gya-
nakodom hogy maga chyelekedhette [Kv; TJk VII/3. 
11]. 1766: a' midőn arról szollok hogj itt nints Meta, 
azért nem lehet Rectificalni, azzal azt mutatom meg, 
hogj a Commissariusokat hellyesen tiltottam a' mint 
hogj a* tőbb Ratioimis mind ide néznek [Torda; TJkT V. 
328]. 

10. itt; aici; hier, da. 1573: Pyroska Nagy Benedekne 
. vallya . . Monta oztan eo Maga katho ez vallónak 

Jde s Jde volta(m) Abba Iartam hogy meg hozassa(m) 
ha meg hozattathatna(m) de Ne(m) lehete [Kv; TJk 
III/3. 86b. — aA mátkáját]. 1721: Tavalyis 4. hét héjján 
ide Lakta(m) oda haza mind(en) dolgom füstb(e) ment 
[Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 
1739: minden esztendőbe ide kaszálok interesbe [Dés; 
Ks 28. V]. 1790: ha â Szőllő Pásztoris az ide meg irt 
punctumok ellen hibázik s, Törvénytelenül viseli magát 
. . . ki vethessék â Szõllős Gazdák minden Fizetés nélkül 
[Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1803: Ide maradja-
tok illyen amollyan adták [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5. 
B. 1]. 

O Szk: ~ (s) tova. a. ide-oda, erre-arra; încoace 
şi încolo; hin und her, dahin und dorthin. 1570: Borbel 
Demeterne Jlona vallya, hogy ew Nala zolgalt az 
lean es lattha Rezegesseget es Jdestowa való hewereset, 
es alasfelwalo Jarasat [Kv; TJk III/2. 87]. 1585: vettunk 
egy Zeker Teowisset hogy a Scolaban az púzta kamara 
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aitokat es az kerengeot hogy bechinaltak hogy ide s túa a 
giermekek ne mehessenek pro f 0 d 14 [Kv; Szám. 
3/XIX. 30]. 1590: leowe reaiok kecher . . . , az azzony ne-
pek mind el riadanak Jdestowa jettekben [UszT]. 1625: 
attam . . . Geortiat idestoua. 1. penzeseket. 12 [Kv; 
Szám. 16/XXXV. 26]. 1786: most dolog ŭdŏ vagyon ide 
s tova nem járhat az ember [Szentlélek Cs; BLt 7]. 1848.ĕ 

ittasan ide tova dőlingézve [Dés; DLt]. — b. erre-arra, 
ilyen-amolyan célra; ín dreapta şi ín stînga, ín diferite 
scopuri; für diesen und jenen Zweck, hin und her. 1585: 
Az felekj Gilkosoknak Juhayba(n) akj meg marat, az 
idestova való el keoltesbeól vagion Nro 19 [Kv; Szám. 
3/XVI. 46]. 1598: Az Vrak konjhaiara Azzonjunk 
koczjssinak es minden Rendbely abrakossinak az hoúa 
B. V. eó keglme parancziolta kit idestoua attam tezen 

. . f 13 d 57 l/2 [Kv; i.h. 8/V. 33]. 1770: az Szimionék 
pénzek(ne)k állapottyárol s ide s tová lett rekkentéseiről 
Senki többet mondani nem tudna [Nagyercse MT; Told. 
3a]. 1799: Tordára . . . le mentünk . . . az magunk lo-
vainkal . . . vittünk négy pár patkot ideis tovais el költ 
az árra 80a [Torockó; TLev. 5. — aÉrtsd: pénz (dénár)]. 
— c. fűhoz-fához; de la Ana la Caiafa; von Pontius zu 
Pilátus. 1585: mikor Mihal Adiûdicatawal feletete az 
palffalwi teteo(n) azkor az palífalwi loffeiek az falubeli 
jobbagiokkal eggewtt ghazdalkottak az bizonsa-
ghoknak, es farattak, futottak idestowa bizonsaghok-
nak producalasaba [Kisfalud U; UszT]. 1809: Mostani 
bűnünket egyenessen meg vallottuk nem tagadoztuk, 
ideis tovais nem fogtunk; ebölis az jö ki hogy meg rög-
zött Tolvajok nem vagyunk [UszLt ComGub. 1668-9] 
* se ~, se tova se erre, se arra; nici încoace, nici încolo; 
weder hierher, noch dorthin. 1778: Egyszer a pruss ki-
rály öccsét, Henricust, olyan helyre szorították volt 
hogy se ide, se tova nem mehetett [RettE 390] * sem ~, 
sem tova 'ua.; idem'. 1728/1793: Etzken András Uram 

mind két szeme világátoll példáson megfosztatott 
ugy hogy ha más nem vezeti sem ide sem tova nem tud 
menni [Albis Hsz; BLev.]. 

II. mn-szerű haszn-ban; cu valoare adjectivală; in ad-
jektivartigem Gebrauch: idevaló; localnic, de aici; hie-
sig. 1823—1830: Bertalan Mihályról kívánom megje-
gyezni, hogy ő ide Küküllő vármegyei bernádia születésű 
volt | Volt ott jelen akkor egy . ide erdélyi, csapói 
születésű nemesifjú, Turóczi Károly [FogE 73, 171-2. — 
a KK]. 

idea 1. eszme, gondolat; idee, gînd; Idee, Gedanke. 
1758: Experíálni s nyelvek tanulására, melyre jó ideám 
volt, örökké igyekeztem, de nem vala szerencsém, hogy 
ez országtól messze távozhassam [RettE 78]. 

2. fogalom; noţiune; Begriff. 1798: A' Philosophie 
der Sprache iránt egy ilíyen leveletskébe igen kevesset Ír-
hatnék, kár is volna, e nemes dologrol valami hijjanos 
ideákot adnom [MNy XLVI, 155 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából]. 

3. kb. tervezet; plan; Plan, Entwurf. 1819 k.: Vallató 
kérdések ideája [Kv; Pk 2]. 

idead 1. nekem/nekünk átad vmit; îmi predä (mie), ne 
predă (nouă); mir/uns etw. übergeben. 1584: Jstwan, 
Zakal B(ene)dek zolgaia . . . Mondanak a' kathonak, 
Ad ide erezd Nekewnk az Agarakat [Kv; TJk IV/1. 312]. 
1592: ha az bor egeteo azzoni el ne(m) vitte volna raita 

palastiat, le zakaztana rolla az kapchot, es Ide adna [Kv; 
TJk V/l. 304]. 1759: adjátok ide a késemet hadd öljem 
meg a disznó teremptettét [Kvh; HSzjP]. 1763: ott járok 
ide ád a koltsár egy palatzk bort hogy vigyem bé a házá-
ba [Betlensztmiklós KK; BKG Folnagj alias Kádár Mi-
hály (64) jb vall.]. 1840: Bokor Zsiga vallja . . . az oroţ-
lan ember ki vette kezemből a kantzát, azt mondván atzi-
de a kantzát, mert én esmerem gazdádot [Kvh; HSzjP]-

2Š ide beszolgáltat; a préda aici; (hier)her einliefern/ 
abgeben. 1598: Az quartanak gondgiatis viselte(m) 
chiowaltukis ot az feoldeon de az dezmaiat mindenkor 
bekesegese(n) el hoztak, es eleiteol fogwa ide attak dez-
maiat [Kv; TJk VI/1. 193]. 1633: az díznokatys az felsó 
sőczj hatarbol tizedlettette megh aszonio(m) eò Naga. az 
vamyatys mynd eltigh jde attak felső sőczre [A.szőcs 
SzD; WassLt Voniga László (73) vall.]. 

3. hozzánk elhelyez; a ţine la noi; zu uns versetzen-
1847: Köteleztetnek minden gazdák a meddü marhát 
ide adni, más pásztoroknak befogadni szabad nem lé-
szén [Zalán Hsz; RSzF 204]. 

4. kölcsönad; a împrumuta; verleihen, (aus)borgen. 
1629: kerem Czimbalmos Jstuant hogj agja ide az louat 
had hozak Zenat rajta [Kv; TJk VII/3. 61]. 1654: Ji* 
Edes Fia(m) kűldeŏtte(m) ègy oruossagos keŏuet 
kérlek Edes fia(m) az J(ste)nért el ne ueszessetek . • 
mért az en kezessegemre adta ide Bethlen Ferenczne Né-
néd [Gyf; BesztLt]. 

5. hozzám ad (feleségül); a-mi da (de so(ie); (jm/mjr 
zur Frau) geben. 1758: Egyszer a szegény Viski Péter bá-
tyám küldi a Zámbó uram levelét, melyben azt írja, hogy 
vegyen reá engemet és vigyen fel magával, mert már ide-
adják a Jusztinát [RettE 74]. 1823—1830: El is indultam 
az Ebhát utcán a Mátyus ház felé, de nem volt annyi bá-
torságom, hogy a kapun bemenjek Pedig már meg-
határoztam volt magamban, hogy ha ideadják a 
leányt, csak elveszem [FogE 298]. 

ideadhat nekem/nekünk átadhat; a putea préda mie/ 
nouă; mir/uns übergeben können. 1693: Kérem Kgl-
d(e)t ha egyebképpen nem adhattya ide k(g)ld avagy 
csak . . transsumáltassa azon levelet [Küküllővár KK; 
Born. I. 10 Apafi Mihály Gyerőfi Györgyhöz]. 

idealá 1. (itt) alább; (aici) mai jos; (hier) weiter untén* 
1561: az Wrnak ide ala meg irot eztendeiben eg' megzo-
kot es bizonios napon az my Thanach hazunkban egez 
Tanachul wlnenk [Kv; ÖCArt.]. 1584: Myerth hogy az 
Chiaplaroknakis az wasarbirak visselik gondokat, 
Azerth az Chiaplarokat az ide ala megh Irt móddal es 
rendel guberaalliak [Kv; KvLt Vegyes III/11]. 1599: My 
kik vagiunka ez Jde Ala meg Jrt Dologban vgj mint 
Testamentomosok leuen, Aggiuk Tuttara Mindeneknek 
az kiknek IUik . . . [Szava K; JHb XXI/7. — aKöv. a ne-
vek fels.]. 1642: Mi őrőgbik Trauzner István, & 
Fiammal Trauzner Istvánnál, vgy mint ez dologban 
kőz Birak, adgyuk emlekezetekre mindeneknek az kik-
nek illik ez Leuelűnknek ide alá következendő rendiben 
[Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 1660: uegezetre igi alkud-
nak megh eö kigyelmek . . . az mint ide ala köuetkezik 
[Kv; RDL I. 145]. 1670: kig(ne)k jrhatom jde ala & 
aruyzek rettenetes karokat tesnek mind az buzakban ka-
salo helyen [Gyógy H; JHb XXXIX/51 üdósbyk Nad-
uduary Jstvan lev.]. 
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2. erre aláfelé; încoace ín jos; da herunter. 1592: hoz-
tak el Johaynkot ugy mynt ket falykat Jde ala olafaluba 
[UszT]. 1670: igen szüvessen varnam kgdet ide alá is [Al-
gyógy H; Ks 41 H]. 1682: egyebarantis sokszor járok ide 
alá [Kibéd MT; DLev. 5]. 

Szk: ~ való. 1679: à mely űdóre az erdoháti Joszagh 
tartozik le jöni à szolgalatra, azt . . . praestaltassa; ki-
balképpen à Bányákról hetenkent le jaro nyolcz nyolcz 
okrü szekerek aránt, segittethessek az ide ala való Jo-
szagh is azok által [yh; VhU 574]. 

3. itt alant/lent; aici mai la vale; hier/da untén. 1617: 
Az Nagi Auas Reteth ide ala sors szerent kett fele való 
diuisiora intiztûk Arbiterek altal [Abrudbánya; Törzs]. 
1641: hallottam Kenteikin . Tot András szaiabol 
hogi azt mondotta hogi ide ala az Kentelki hataron az 
ket fekete zokmanios egibe menenek [Kentelke SzD; 
BfR Szekelj Geőrgj (34) jb vall.]. 1724: tudom hogy . . 
a béresek ide alá egy bihal rét nevű hellyen háltak volna 
valami kalongyák kŏzŏt [Szentiván SzD; Ks 32. 
XXXII]. 1778: Bartos Marton Uram ide alá lakot, . . . 
Etzken András Uram pedig fen az Erdő torokba [Albis 
Hsz; BLev.]. 1792: most utallyára Titt. Praefectus Ur 
*de alá jártakor . . meg porontsoltaa [F.lapugy H; Ks 
XLVIII/7c. — aKöv. a rendelkezés szöv.]. 

idealább 1. alább, a következőkben; mai jos, ín cele ce 
urmează; weiter untén, im folgenden. 1604: az Temp-
óm kwrewl ualo boltokat, es kamarakat eo kgmek Va-
rosul . . . az Egyhazfiaknak hwseges gonduiselesek-
re bizzak ez ide alab megh irt conditiokkal, es Instructio-
ual [Kv; RDL I. 77]. 1615: Mi kik ez ide alab megh irt 
dologb(an) kez be adot kőz Birak vagyunk [Kál 
MT; Berz. 3. 39/48]. 1701: az ide alább megh irt szeme-
vek kezek beadaszal . . . vőuek ky kezessegen . . . fog-
sagbul Küvár videky Szakaturai Maricz Geczit [Rév-
kŏrtvélyes SzD; TL]. 1730: Mely Testamentom tételit 

Miko Iudith Aszszonynak . . . Mŭ is ez ide alább 
meg irt Testamentarius Birák . . Meg irtuk kezünk Írá-
sával [Somlyó Cs; Borb. II]. 1767: ide alább számlálan-
dó kaszáló és szántó földek mind az Szabó István Udvar 
házához tartoztanak [Mocs K; JHbK LIII/18. 17]. 
1806: A Nemes Szék főbb Uténsilliáji az ide alább Írtak-
ban tanáltattak [Szu; UszLt XII. 87]. 

2. errébb; mai încoace; mehr herwärts. 1600: Aztis 
taggia hogy az Chorgos pataka(n) . . Eztenaiokis wolt 
az Orozhegieknek, bekesigesen bírtak . . . Jde alab oz-
tan Zentleleki hatar, wgy tudom [UszT 15/113 Farkas 
Antal Zetelaki Zabad Zekely (35) vall.]. 1739: Tudom 
hogy mikor a Székelyeketis le vágtáka ide alább, akkoris 
a Sz: Benedeki Kastélyhoz birattatott , azután kezdek 
derekassabban irtani [Dés; Ks 28. V. — aA kuruc sza-
badságharcban Szentbenedeknél. A rét]. 

idealatt (itt) alább; (aici) mai jos; (hier) weiter untén. 
1625: My kik ez ide alat megh irt dologban két fél aka-
ra(tty)abol fogot birak Vagiunka . . . ; Adgiuk emleke-
zetre mindeneknek [BLt 5. — aKöv. a fels.]. 

. ideáll beszegődik hozzánk; a se tocmi/angaja la noi; 
sich bei uns verdingen. 1686: az a rosz Serester Pális lá-
tom, a feleségétől nem mer ugy állani, a mi az szolgálat-
i a k rendi volna, czak ugy akar vala ide allani hogy to-

váb ne mennyen, Kőrőspataknál (!) s méghis megh 
köntösözzŭk [Köröspatak Hsz; ApLt 6 Lázár Erzsébet 
féijéhez, Káinoki Sámuelhez]. 

ideáltal 1. ide át; încoace; hier herüber. 1590/1593: az 
Christofi* Vram Molnabol ide altal az peres feoldre nem 
hajtotta barmat [Bálványosváralja SzD; Ks. — aKeresz-
túry Kristóf, Szentbenedek és a hozzátartozó falvak bir-
tokosa]. 

2. itt; aici; hier, da. 1590/1593: it alat az Molnok alat 
az tęrbe zantnak volt az Christoff Vram biresy es akkor 
az biresek az eo kgme zanto barmajt ide altal bochatak 
kj [Szentbenedek SzD; Ks]. 

ide-amoda ide-oda; încoace si încolo; hin und her. 
1811: Láttam vén Pongrátzot bőrét fel-puffadva, 
Kinnyai közt ide amoda szaladva [ÁrÉ — aA k p al-
ján: Ezen égy ember meg is hólt az Égés miatt. 1803. 
ápr. 9-én Árokalja (SzD) — a Bethlen-udvart kivéve — 
teljesen leégett]. 

idébb 1. errébb; mai încoace; mehr herwärts, näher. 
1661: hallottuk, hogy az német urunk mellől elállott vol-
na, Kegyelmetek is onnét idébb jött volna, de hogy hol 
legyen Kegyelmetek nem tudhatjuk [TML II, 204 Veér 
Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1739: akkor az patak 
idéb járt . . . es az utan tovab vetŏdven az patak, ugj 
szantodatt fel az mas reszeis ezen földnek az patak fo-
jamjabol [Hidegvíz NK; JHb XXIII/49. 11], 1762: a 
Szamos akkor is egészszen innét Magosmart felöl fojt a 
hol most is, egy kisség idéb minthogy lotsogatás által 
ment már az mostani fojására [Virágosberek SzD; SLt 
XXIV. 6]. 1769: idébb a Mart alatt négy hold földek 
[Ne; DobLev. 11/407. 3a]. 1798: hogy Nyikulájnak ed-
dig, Dinga Maftyejnek pedig amaddig Irtott, és nem to-
vább, vagy idébb én meg határazni nem tudom [Nagy-
kristolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 1825: 
meg idébb egy Balog hajittasra tálálám Molnár Lászlo-
nét egy küss pátzikoval [Havad MT; CsS]. 

Szk: sem sem tovább. 1793: sem idébb, sem tovább 
nem esik [Kv; Pk 2]. 

2. ~ -hátrább előbb-utóbb; mai curînd sau mai tîr-
ziu; früher od. später. 1867: jelenleg az erdőért is most 
egyszerre pénzt kapni — ki tudgya idéb hátrább azért is 
mit [Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

idebe itt benn; aici înăuntru; hier drinnen. 1571: eo 
K.varosswl az kayanto veolgieben Az hatartwl fogwa 
Idebe az Innekseo felen chyak, három lab feoldet Megh 
zabaditanak zantany Tawas gabonanak [Kv; TanJk 
V/3. 35a]. 1589: 17 Juny Ment Byro vram, es Király 
Byro vramal Egyeot Feyerwara. Mykor az Jesouitak 
Berzenkednek valla, Ide be valló Czeremoniaŭal, Te-
metkezny [Kv; Szám. 4/VI. 105 Stenzely András sp ke-
zével]. 1638: ez az Czakine be futa az varosba(n), de az 
migh az az Czakine ide be iara az Uarosba(n), addigh 
megh bekellettek vala az monarral [Mv; MvLt 291. 
166b]. 1708: Számtarto vr(am) õ kglme ide bé levén nem 
vigilalt [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1716: az koczát 
kŭlgje bé Ngod ha oda ki vágjon avagj ha ide bé vágjon 
tudosicza Ngod hol lészen [Ks 96 Endes Péter lev. Nsz-
ből]. 1764: sokszor a dolgosokot magakra hagyván ö 
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idebé Szarka Urammal ivutt [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 
1788: ide bé a* Gabona kezdett óltsódni [TL. Málnási 
László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez Nsz-ből]. 

Szk: ~ való itteni, hazai. 1677: Harminczaddal, 
Vámmal nem tartozik, a* ki Magyar Országi házához in-
nen belől, a vagy onnan ide bé valohoz, akarmi féle jókat 
hozat, és vitet [AC 261]. 

idebírós (ide)bebíró birtokos; care are pămînt ín hota-
rul nostru; hier innehabender/besitzender. 1727: Ha fa-
lubeli ember tilalmas helyeken erdői, arról megzálogol-
tatja az falu ha pedig ide bírós vidék-ember erdőltet, 
azt a falu elé izenteti [Szemerja Hsz; SzO VII, 332]. 

idebocsát ideenged; a lăsa să vină aici; (hier)herlassen. 
1571: Az niomorult Zekel keosseg . falunkent fogtak 
es bocsattak volt három három attiokffiayt Ide az gyw-
lesbe kegielmetek eleibe az eo niomorusagoknak ele 
adasara [SzO II, 328]. 1592: Jstuan Kouachne —, 
Sophia vallia: Haliam hogi Peter be kereccik vala haza-
ba Nimet Menihartnenak, monda Nimet Menihartne, 
nem bochatlok en twteoket ide, mert kartol felek [Kv; 
TJk V/l. 262]. 1670: Szegődtem megh Aknai Bartók Ist-
va(n)nal . . , hogy ö kgmet Bartók Istvánt ide bocsatot-
ta(m) lakni az Desi hazamhoz [Dés; Ks 41. C. 10]. 

ideelé fentebb, az előbbiekben; (ín cele de) mai sus; 
weiter oben, im obigen. 1570: Az alperes Chyuka lazlo 
Byzonsagy ĕwtedyk leuelen Jde Eleh vadnak Jrwan [Kv; 
TJk III/2. 45]. 1596: Az varos zwksegere keolteot-
tem, ammint ide ele, ahul megh lezen az gazdalkodasok-
ban notalua [Kv; Szám. 6/XXIX. 6]. 1632: kiket® most 
itt reőuidsegnek okaert el hagiok, holot ide ele beö be-
zeddel megh jedzettwk [UC 14/38 Fog. Urb. 40. — aAz 
előbb már elésorolt földesúri jövedelmeket]. 

ideelébb fentebb, az előbbiekben; (ín celė de) mai sus; 
weiter oben, im obigen. 1632: Második gabonas kerth 

Ezen kertb(en) uala két darab aztagh mely ket 
aztagok szemenek megh mereset biztuk az ide eleb 
specificalt Cziwrbirora es hites polgarokra [A.porum-
bák F; UC 191]. 1637/1639: Keouetkezik az minemű 
Eölteozettel az Ide eleb megh neuezet cserepes hazat hat-
túka [Kv; RDL I. 111. — *Köv. a fels.]. 1680: melly első 
Haz(na)k alkalmatosába ide eléb meg vagyon irva bŏ-
vŏn [A.porumbák F; ALt Inv. 6]. 

ideelő elébb; mai înainte; vorher. 1584: Viczey Caspar 
vallasa es Barat Peter vallasa ide eleo vagion Irwa, Iol-
lehet ky vonta(m)a [Kv; TJk IV/1. 290. — aValóban, a 
286. lapon ki van húzva a jelzett két vallomás]. 

ideenged nekem/nekūnk átad/enged; a-mi céda (mie), 
a ne céda (nouă); mir/uns ŭbergeben/lassen. 1595: 
Miért hogy kjraly Biro W magat és Biro Wramat meg 
böczŭlúen hogy loait ide az útra engette . hagya Biro 
W hogy Kjraly Biro W(ram)nak meg fizessek [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 145 ifj. Heltai Gáspár sp kezével). 1609 
k.: Imar ugj mond akar cziak ez egi ladat enged jde ne-
keonk nam mindeneket ki attam [Dés; DLt 311]. 1683: 
az inast magam tartottam őrökbe; mint jo Uramat 
kerem alazatosan kegyelmedet, ha tovab nem bar csak 
három vagy negy esztendeig . . . engedgye ide [Diód 

AF; Incz. V. 20]. 1752: (Tsolnokosine) az ŏ részét ha zá-
logban ide engedi az ura haláláig vgj el vészem [WLt 
Vesselényi István feleségéhez]. 1782: A Feleségem le be-
tegûlésének ideje . . közelgetvén Instálok alázatosan 
Nagyságodnak méltosztassék, a Mikes háznál lévő há-
rom hátulsó házakat ide engedni [Kv; Ks 37. IV. 36 
Komis Zsigmond lev.]. 1808: A Közép lábban lévő egy 
hold Főidnek . felit is ide engedték a* két atyafiak Szé-
kely Márton Uramnak [Asz; Borb. II]. 

ideépfil a fi construit aici; hier/da gebaut werden. 
1723: miolta ez a Malom ide épült . ez az ország uttya 
is nem annyira obruáltatik mint annak előtte [Sövényfva 
KK; MbK 150]. 

ideérkezés sosirea aici; (Hier)Herkommen. 1788: Le-
veledet örömmel vettem itten Almáson, mái ide lett érke-
zésem után egy fél órával [Szászalmás NK; IB]. 1836: 
mikorrá a* Tisztelt Gróf embereinek a Lovak után ide 
érkezések volt téve [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.]. -— 
L. még VKp 282. 

ideérkezik ide megérkezik/jön; a sosi aici; (hier)her-
kommen. 1606: protestálnák mind az ket fel hogj vad-
nak teŏb bizonysagokis kiket ra hittak de kik betegeök 
kik erötleneök Jde nem erkeöztenek azoknak feleletek-
nek napot es wdŏt kewannak [UszT 20/172]. 1621: Szó-
rimán Kozma New Boer Az Hawaseli Vayda keouete, 
Erkezue(n) ide . . gazdalkotta(m) nekia [Kv; Szám. 
15b/XI. 54. — aKöv. a részi.]. 1699: Én J(ste)n jo voltà-
bol ma délb(en) érkeztem ide Fejèrvàrra [Ks 96 Toldala-
gi András Gyerőfi Borbálához]. 1753: mikor érkezek ide 
az faluban az ŏrzö házhoz eleekbe álla az Falus biro az 
Béresek(ne)k [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 1774: 
Tudom hogy az antecessoromat Balint Ferentz Uramat 
Titt. Praefectus Vram tavally, hogy ide érkeztem hellyi-
ben Rationàltatta [Mocs K; KS Conscr. 192-3]. 1799: 
Ide érkezvén . . . egy levéllel a" Szindi Gornyik, ennek 
attunk egy Ebédett [Torockó; TLev. 5]. 1808: Balog Ist-
ván nevezetű Asztalos Legény ide érkezvén . . . Műhely-
be nem botsáttatott [Kv; ACLev.]. 1812: Setét végbe a 
Groffne édes Annya ide érkezett [Héderfája KK; IB]. 

ideért ebbe/ehhez bele/hozzászámít; a include/cuprin-
de/socoti aici; mit(ein)rechnen. 1653: Jde nem ertuen 
Marko vaidane Azzonio(m)nak maga kereset Jozagat, 
miuel azt Eóròkòsónnis el hagithattia Eòkigme, a' kinek 
akaria [WassLt]. 1663/1728: Ha valaki kŏzŏnseges 
falu tilalmassab(an) szanszandekkal õriszne vagj ŏrisz-
tetne marhajat egj forinton maradgjon, ide nem ertven 
az Lovat [Szentmihály U; Törzs. Jakab János lev.]. 
1669: az Szalanczi Familiais Derset engede az 
mi kegls Urunknak . . ide nem ertuen azt az 13 haz 
iobagyokat, kiket Szalanczi Gábor nehay Dániel Fe-
rencznek el Zaloghossitot uolt [Ks 5. 32]. 1781: Perleke-
désre tett költségeim meg fordittását Törvényes 
Dossomat is ide értvén, nem kívánom [Nsz; Told. 3]. 
1825: T O" quadrat mértékű fedélnek 'sendellyel 
való bé fedéséért a létzezést és a 'sendely hordo napszá-
mat is ide értve • ölit 38 xf 65 Rf 26 xf [Dés; DLt 3]. 

ideértetik ebbe/ehhez bele/hozzászámíttatik; a fi in-
clus/cuprins/socotit aici; mit(an)gerechnet werden. 
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1751: ide nem értetvén az ollyatén Joszágok, Földek, 
Rétek, Szőlők, mellyeket . . . szerzett [Koronka MT; 
Told. 14/46]. 1761: A' Háló Egyet mások pedig aequali-
ter osztassanak meg ide ertetven egyszersmind minden 
Házi Mobiliák [Kv; SRE 196]. — L. még DFaz. 32. 

ideértetődik ebbe/ehhez bele/ hozzászámítódik; a fi 
inclus/cuprins/socotit aici; mit(ein)gerechnet werden. 
1798: ezen Sessiok után levő külső Appertinentiák ide 
ezen Cseréhez nem értetődvén, kinek kinek birtokába 
meg maradnak [Ádámos KK; JHb XIX/61]. 1803: Az 
Erdők . . . három egyenlő részekre Oszolnak: ellenben 
azon Rét . . . mint ezen Osztályhoz nem tartozók; ide 
nem értetödnek, és nem lehetnek ezen Mostani Osztály-
nak Tárgyai [Dés; RLt Q. 3]. 1825: A' Gyapjúval öszve 
elegyített Batist a' Gyapjú Portékák közzé számláltat-
ván ide nem értetődik [INyR 8754 kv-i nyomt.]. 

ideértettetik ebbe/ehhez bele/hozzászámíttatik; a fi 
inclus/cuprins/socotit aici; mit(ein)gerechnet werden. 
1679/1681: Arrais vigiazzo(n) eŏ kglme, hogi valakiknél 
az e(n) pinz béli jövedelmem forog, aszt magok hasznok-
ra ne forditczak . hanem Congerálva(n) szólgaltattas-
sák annak kezib(en) az hova illik, ide értettetik à minden 
jele birság pinzis [Vh; VhU 675-6]. 1847: az Erdőségek-
ből közönség hejbe hagyása nélkül kert ne készíttessék a 
Tövisből tsinálando ide nem értettetvén [Torockó; 
TLev. 10/9]. 

idefárad idejön/utazik; a veni încoace; (hier)herkom-
men/fahren. 1719/1724: egykor el kezdi Pesti Miháljné 
Szilágyi Sophia Aszszonj, en meg Vallom bizonj most 
jde sem jöttem volna, de az Ur Jósika Imre Vr(am) ŏ 
Nga unszolt hogj ide jöjjek, még gondolatomban 
sem volt hogj most ilj rut időben ide fáradgjak [Torda; 
JHb XIV/6. 59]. 1778: Mosonban folyó Epítésetskéinek 
Nagy hátra-maradásával kelletvén ide fáradni [Msz; 
Told. 3a]. 

idefáraszt idekéret; a fi rúgat să vină aici; (hier)herbit-
len lassen. 1654: szereteö Istŭan vram kegdet azért kelle-
lek mostan ide faraztanonk [KGy]. 1761: engedtetett ŏ 
kegy(e)lmének még égy peremptoris Terminus ha 
?kkorannis ide farosztaná a meg nevezett asszony em-
£ r t • . tartozik fáradtságát, s költségit Compensalni 
Kv; PolgK 43]. 

idefel 1. (itt) feljebb; (aici) mai sus; (hier) weiter oben. 
1558: Toabba az Mynth Jde fel meg Írattam Mosthan es 
wgyan azon Ereyeben hagyom az Elebeny testamonto-
momath [JHbK XLIII/23 Mikola Ferencné Melyk An-
na végr.]. 1594: Vgian ezen idefel megh irt louas zekere-
Sek supplicaltanak Biro vramnak, es az eghesz Tanach-
jjak, hogi az terhet nem bírnak el, vinni hatt hatt louon 

Szám. 6/IV. 14]. 1608: neweket ide fel megh iegzet-
f^k [Muzsna U; TSb 21]. 1631: enis ahoz kepest az mint 

fel mondám libere akarok ioszagomban disponalni 
Ifjagyteremi KK; JHb XXI/1.2 Sükösd György végr.]. 
i “ Kezdettem szólni feljebb a város felveréséről, 
°gy kétszer verték ugyan derekasan fel. Ide fel meg-
°ndám az elsőt, hogy szent Lőrincz nap tájatt volt a 

áverés [ETA I, 72 NSz]. 

2. itt (fenn); aici (sus); hier, da (oben). 1570: ha hwl 
oda alah Az Zamos Mentebe Talal Malom helt . . . 
Megh kely neky Engedny De Jde fel az varoson Nem 
akarnak Mas Malom helt adnj eo k. varoswl [Kv; TanJk 
V/3. 16b]. 1584: az Negy valaztott vraimmal kik ide 
fel az vtaknak epitgetesere valaztottak, teob wdeos 
vraimis el Mennienek [Kv; i.h. 285a]. 1604: Kysded ko-
romba laktam ide fel diznokkal [UszT 18/100 G. Sándor 
de Lokod (40) pp vall.]. 1634: tudom hogy Tholdalagi 
János Vramnak egy cziganya ide fel az Szilvăs keozeott 
vagdal vala valami czontorek Szylua fa teorzeókeokett 
Szennek valott [Dés; DLt 383]. 1679: Az házban való 
tüzelő helyen égő tűznek mind oda alá, s mind ide fel 
hasznat veszik [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
137-8]. 1716: igen kévés marhás émbéré vagyon 
Ngtoknak, idé fél [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1749: ide föl rettenetŏs essŏk járnak [uo.-
Ks 83]. 1756: Ujbár Petru junior exponalya Ez előtt négi 
esztendővel ide fel a falu végén lévén Csŭrŏm 
[Vályebrád H; Ks 62/22. — aKöv. a csűrön esett kártétel 
részi.]. 

3. itt, e helyt; aici, ín acest loc; hier, da. 1653: Ez volt 
az Anna aszszony az én nagyanyám, Nagy Szabó Ferenc 
édes anyja Borsos Anna aszszony, kit adott volt Borsos 
Sebestyén szüle-atyám házasságra a Nagy Szabó Boldi-
sár fiának Szabó Jánosnak . . . melyről ide fel többet 
nem akarok írni mostan [ETA I, 2 NSz]. 

idefelé' 1. ebbe az irányba, erre; ín această direcţie, 
aici; in diese Richtung, (hier) herwärts. 1592/1593: miol-
ta Christoff® deák Vram az Molnot oda chinaltatta, 
hogy azulta zoritotta gatolta ide fele az Kys Zamost 
[Bálványosváralja SzD; Ks. — aKeresztúry Kristóf, 
Szentbenedek birtokosa.]. 

2. ezen a tájon/vidéken, errefelé; ín această regiune, 
pe aici; in dieser Gegend, hierherum. 1701: Idősbik 
Nyág Bukur Maros Vásarhelj várossá örökös jobbágya 
vala . . . , Innen méne ki Pasztorságra Mező kővesdre 
. . . , Midőn Pásztorkodott ide fele laktában . . . a mivel 
tartozott mint pasztora mindenkoron Balint Deak(na)k 
be fizetet (így!) [Bárdos MT; MvLev. 8 Baţja Onika (60) 
jb vall.]. 

3. eddig, errefeléig; pînă aici; bis(hier)her. 1620 k.: 
Minthogy Ázsiát és Afrikát az Veres-tenger hasítja ketté 
addig, azmég az Veres tenger ide felé elér, azon innét az 
Veres-tengeren mindenütt az Egiptus határa vagyon ál-
tal az Fejér-tengerig [BTN 415]. 

idefeljebb (itt) feljebb; (aici) mai sus; (hier) weiter 
oben. 1642: mind ezekbul az jokbul az melieket Uelago-
son es bŭsegesen ide felieb megh írtam . . kirtem suki 
pal Vramtul [K; SLt T. 25]. 1653: ez szabad akaratból 
való alkuvast ha valamellik fél fel haboritana, tehát az 
ide felljeb megh jrt haro(m) kòz embereth (?) kûlón kü-
lón diakon maradgia(n)ak [Bh; Told. la]. 1680: azon 
dolog(na)k dilucidatioja differaltatott, az ide fellyeb ter-
minált űdőre [Kv; RDL I. 158]. 

idefelől (vmin) innen; mai încoace; diesseits. 1572: az 
Berczeczey (!) baratoknak volth hazok az tho melleth 
... az melleth szeoleoyeokis volth az barátoknak azon 
Ide feleol [Füzkút K; JHbK XVII/26]. 
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idefenn itt (nálunk); aici (la noi); hier (bei uns). 1802: 
az ide fenn Fraj Sári beszélléa [Mv; Born. XXXIX. 53 
Bedő Józsefné lev. — aKöv. a nyil.]. 

idefog (ide) csatol, mellékel; a anexa/alătura; beifü-
gen. 1840: az arról8 szollo operatumat -B betű alatt ide 
fogva bé adni hivatalos kötelességemnek tarva (!) aláza-
tos tisztelettel maradtam Dósa István mtk Városi szol-
gabiro [Dés; DLt 36/1841. — aA kivizsgált ügyről]. 

idefoglal ide mellékel; a anexa/alătura; beischließen. 
1842: az érdeklett királyi hivatalok által tett és itten 
helybenhagyott észrevételeket tisztelettel idefoglaljuk 
[VKp 64]. 

idefut a alerga încoace; (hier)herlaufen. 1618: Ezt is 
valóba oppugnálúk, hogy: Ország soha nem kérte azt a 
summát, ha valaki ide futott és pénzt adtatok neki, kér-
jétek meg tőle [BTN 91]. 

ideg (íj)húr; coardă de arc; (Bogen)Sehne. 1454: duo 
milia sagittas, quindecim arcus, ducenta amenta vulgo 
ideg . debeatis [Ub V, 446 Hunyadi János a brassói 
tanácshoz]. 1681: Nebojsza Bástya . . . Vagyo(n) itt . . 
Szám szér ij Nro 8 (: eginek vagyon Ive, kettőnek idegh-
je :) [Vh; VhU 557-8]. 

idegaszalvány idegsorvadás; atrophia nervi. 1856: 
halt meg Budai Mihály elte 73dik eveben idegaszalvány-
ban [Dés; RHAk 82]. 

idegen I. mn 1. străin; fremd. 1570: Kyral Matthe . . 
valya . . . Setet haynal korba hallia hogy az kert aytaia 
megh Nyit volna, Es az felesege Zolt volna neky hogy 
Nylwan valaky Jdegen Ember Jar Ith [Kv; TJk III/2. 81]. 
1595: idegen vendegnek gazdalkodasara az mi költa [Kv; 
Szám. XVIIa/6.157 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — aKöv. 
a fels.]. 1619: azan szegeni megh holt Boyer István ba-
tianknak jószágát . . . szok faratsagom(m)al es nagy sum-
ma keőltsegem(m)el valtottam es szerzette(m) idegeni 
emberek kezebeől [Fog.; Szád.]. 1637: hogy idegen bra-
chiŏmat uit volna melleie (!) Mathe azt en nem tudom 
[Mv; MvLt 291. 78b]. 1680: regi Törvény szerint való hi-
tes Feleseget hitetlenül el hatta, es . . . mas idegen 
Aszszonnyal atta őszve magat [Dés; Jk]. 1749: idegeny 
emberekre bizni nem szabad [Kiskend KK; LLt Fasc. 
109]. 1810: vallyan ki lehet az az idegeny ember? [KLev.]. 

Szk: ~ vhol idegenül/idegennek érzi magát vhol. 
1854: Utóbb a Tanodábol az elet gyakorlati terére kike-
rülve, idegen volt azon s csak bakdácsolt igazi élettudo-
mány ismerete nélkül [ÚjfE 82]. 

2. máshonnan/máshova való (nem helybeli); care nu 
e din localitate; ortsfremd, nicht ortsansässig. 1570: Az 
procuratorok feleol eo k. varoswl azon keryk biro vra-
mat hogy Neh engedye Idegen Ember Mellet eoket pro-
curalny, hanem chyak az Ithwalo ember Mellet [Kv; 
TanJk V/3. 8b]. 1571: az varosbely vraim keozzwl sokan 
Idegen Nepekel Tarsolkottak az Kereskedes dolgaba 
[Kv; i.h. 41a]. 1584: Az vendig vago pedig ket Rendbeli 
eggik eŏreŏksiges varas beli . . . Az másik kyweól walok 
idegen sowagok [Torda; DLt 212]. 1600: Zent Thamassi 
Keleme(n) Meniharth teött tilalmath az Orozhegy ide-
ge(n) emberek ellen, zanto feőldbçl, Zena fwbol [UszT 

15/211]. 1695: egy idegenn csoban szőrű tehen egy bor-
nyaval egyűt mind itt Kőkősbe keringe [Kökös Hsz; 
MvRKLev.]. 1705: Vad(na)k sok idegen kereskedő em-
berek, kik Városunk Privilégiuma ellen, Városunkba(n) 
. . . gazdát tarta(na)k, annak házához kereskedésre 
való joszágot bé hozvá(n) le szoktanak rakni s minden 
vásárnapokon hir nélkül szokták árulni [Dés Jk 348a]. 
1717: En a mézŏn való asztagot veretem most idegeny 
cseplŏkkel [Búzásbocsárd AF; IB. Sigmond János lev.]. 
1774: vólt egy holt Kűkőllő, melyben Nád termett, az 
melyből idegen Emberek gyékent tsináltanak . . az ud-
var számára [Szentdemeter U; LLt Vall. 86]. 1829: Egy 
eskűtnek a ki az Idegeny embereket az udvarb(a) egybe 
gyűjtette két napi Diurnumb(an) 30 xr [Hosszúaszo 
KK; Born. F. Ia Bod László tt szám.]. 

Szk: ~ véka. 1584: Mikor waras merteket, wekaiat 
vidéki embernek ky aggia hogy merienek welle Atwl ket 
pinzt wehessen, Aky penigh az Wasarbirotul vekat nem 
valt, es idegen wekaual męr az piachon, kith az wasarbi-
rotűl nem váltót, Azt a' vekath az wasarbiro el vegie es el 
ronchia ha penigh hamisnak talaltátik Amith welle mçr-
tek Egy keóbeóligh ell wegie [Kv; KvLt Vegyes 111/10]. 

3. jövevény; venetic; (orts)fremd. 1585: Atta Bíró 
vram, eo kgmek eleibe az Jdegen legenieknek be Irasat a* 
varos keonywebe [Kv; TanJk 1/1. 14]. 1606: az Idegen 
lege(n)nyel eözzezerzeôdenek, lassak mit czielekednek 
[UszT 20/245 Joannes Peter de Thibold lib. vall.]. 1620: 
Szepsy szeken Zent Iuanon lakó ket szegeny idegen 
Sellyer embereket . . eo kegyelmenek . . . conferal-
ta(m) eoreokössen [Kp I. Bethlen István ad. lev.]. 1632: 
Recziey Boer Thamasis ielen leuen monda hogi Veer sze-
rent eötet Illetne az a' malombelj fel resz portio, de eo 

odah engedi Miklós deaknak minthogi idegen legeni 
es most telepedet megh [Fog.; Szád.]. 1652: Balog* Pal 
. . . Idegeny jobbagy meg* eddig* egiebbel nem szolgált 
Aranyos feolderwl ment oda [Szászlóna K; GyU 123]-
1658: Ha ideghe(n) Jobbagjokat szallèttana Maxaj 
Ur(am) az megh irt portioba, azokatis tempore Redem-
tionis szabadoso(n) el vihesse Maxaj Ur(am) [Harang-
láb KK; Ks 7. XX. 27]. 1677: Az idegen Uratlan és lézze-
gŏ embereknek meg-fogásokrol, Szolgaságra, vagy Job-
bágyságra örökösképpen való kénszerittetésekrŏl a* Ge-
nerális Articulusokban világos irás vagyon [AC 232]-
1724: Rusz al(ia)s Hoffrik Mihállyt egj Lengjel országi 
Rusz Fodor nevű orosz csinálta fatyub(an) és tudom 
hogj azon Mihálly fatyu Gyermek De hogj Mlgos 
Groff Teleki Pál vr(am) Jobbágja lett volna mivel ûde-
gen orosz fatya vólt nem hallottam [Kiskájon SzD; BK 
Kiskájoni lev. Valyán Illyés (56) jb vall.]. 1765: Tyronak 

idegeny, keringő Legényeket is fogjanak el [Szépke-
nyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 16]. 

Szk: ~ fi(ú). XVII. sz. eleje: Vagjone valamely ide-
gen fy az Tw falutokban az ki it ben hazasodot megh? 
[LLt Fasc. 152]. 1645: János neuü Vas mies Czigan jde-
gen fiu mostan . . Vzonban Beldi Pal vram eoreoksege-
ben lakik [Hsz; BLt 7]. 1721: az ott lévő Porkoláb idege* 
fiú [Mihályfva NK; Ks 95 Czirjék Pál lev.]. 1752: Ján<* 
István . . . Désházára hazásodván hogy le szállának a 
Kurucz világkor a* katonaságból oda hozzánk telepedik 
még . . . a* mi Falunkb(a) Désházán velle edgjûtt mas 
idegen Fiakis a* Kurucz világ után telepedtenek vala 
Désházára (így!) [Désháza Sz; Ks 101]. — Vö. a fi cím-
szó 4. jel-évei. 
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4. külföldi, rég külországi; străin, din străinătate; 
fremd/ausländisch. 1578: Az foròdesnek keonyeorges-
sebol Megh ertettek hogy az feròde (!) kemencze ige(n) 
Meg Romlot volna Miért hogy penig Idegen feo nepeíć 
Ide Ieonek tórók keowetek is kik kewannyak az biraktol 
az feredeo teteit keryk eo kegmet biro vramat hogy 
Arra is lenne valamy gongia, hogy epwlne megh 
[Kv; TanJk V/3. 163b]. 1592: Sigmond Jo lewele A(nn)o 
4̂35 keolt, hogi az ideghen kalmarokath, kiknek 

eoreoksegek ninchien az Birodalomban, hanem Masun-
nat ide be Jeowen, hol varosokban, hol falukban 
lappanganak ezeknek marhaiokat az theob giwke-
ſes Erdély Arossagh el vehesse, elys vetethesse az varos-
bely es falukbely Birakkal [Kv; Diósylnd. 59]. 1668: 
^egen avagy kivül való kereskedő Ember, Görög, akar 
Kalmár . . Colosvári Embernek is penigh a követke-
zendő mód és rend szerint adhassa marháját® [Kv; 
KvTOkl. II, 404]. 1700: ál ösvenyeken, Havasokon ide-
gen Hadakai kurutzokkal Zágoni Nemes Házunkra ki 
ütvén éjnek csendességebe [Kovászna Hsz; HSzjP]. 
1706: Isten eŏ Felsege bennünket, az nemzettséges bű-
nért gerjedező haragjából egesz Varosostol idegeny ne-
meth nemzet által tűzzel el Pusztitot [Ne; DobLev. 1/60 
Debreczeni István nemes személy keze írása]. 1769: 
Szŭkséges ezekre® nagy vigyázással lenni hogy 
valami gyanús tselekedetekben magokat nem elegyit-
iik-e, a vagy valami alattomba való Barátságot édgyet 
értéseket a külső Országon Lévő idegen Népekkel nem 
'orralnaké [UszLt XIII. 97. — aA jövevényekre]. 

Szk: ~ címer. 1816: Az el lopott Pipának le-irása . . . 
ketsi munka, idegen Czimerrel puntzirozva [DLt 456 
nyomt. kl] * ~ nyelv. 1844: Krisán Nyikula . . . beszél 
°lahul, németül, 's más idegen nyelveken [DLt 1243 ua.] 

^ országi külföldi. 1716: A kik Moldvaiak vagy akar 
mas idege(n) orszagiak, azokat igjekezze ha lehet meg 
^ökősitenj [Szászerked K; LLt]. 1792: idegen országi 
Mecczendorfi emberekkel Sánczoltattja a Seppedékes 
Sellyékét [uo.; LLt 67/1843]. 

5. más; alt; andere(r). Szk: ~ ajkú más nyelvet be-
szelő. 1847: Varga Katának életiratát, fellépésének he-
vet és honátóli távolságát tekintve lehetetlenséget felté-
telez, hogy . éppen oly távol, havasos helyeken s ide-
gen ajkú lakosok között bujtogatóul s bűnös ingerlőül 
lephessen föl [VKp 292-3] * ~ falu. 1813: megkérdet-
tek hová való, akiis azt felelte, hogy idegen faluból a fe-
[edőre jöt [Oltszem Hsz; HSzjP Málnási Török János fe-
lsége Kondor Éva (30) vall.] * ~ falubeli/falusi. 1600: 
Keúantatot hogy darabantot kerüczünk. Voltanak 250. 
îgye(n) fizette(m) . 9 Zazlo tartó, dobos, sípos fl 36. 
Meg ket idege(n) falúsy Sjposnak attunk fl. 3 [Kv; Szám. 
9/III. 39]. 1756 k.: Ha ki apró marháját akár Falu, akár 
yaros, akár idegen Falubeli légyen, 'a tilalmasban . . . 
ereszti, előbb egyet, másodszor 2tót harmadszor 12 
búzzanak meg belőllek [Born. XXXVIII. 8 az abrudbá-
pyai bányászok törv.]. 1837: idegeny falubeli Emberek 
Rovata MT; KelM] * ~ föld a. más birtok. 1761: 
maga igjekezett volna idegeny földre el idegenedni [CsS]. 

b. más ország, külföld. 1755: SÍZ Aszszony® minden 
te oknélkűl el hadja néhai Atyankat Atyám halála 
!*tan • . . Instantiát ad bé a Fiu széken Tiszt vraimék-
r a)k, igen tziffra kereset hazugságokkal hogy introdu-
Kaltassék a néhai Atyánktól maradat joszágb(a) qua 

artos Mártonné, Mi p(eni)glen idegen főidőn lévén 

idegen 

mind hárman ., Senkink Sem volt aki defendályon 
nékie az Instantiájara [Albis Hsz; BLev. — ®Bartos 
Mártonné]. 1823—1830: (Reméltem) hogy ha már 
annyi esztendeig idegen földön lakott, tsak okosodatt 
[FogEK 462] * ~ földi más vidékről való. 1829: Szu-
tságban® Szarvadi Farkas jo birtokos Nemes atyánkfia 
. . . erőszakos halállal kőtél által meg fullasztatván, ezeţ 
borzaszto gyilkosságot . . . két idegeny földi tseledgyei 
követték el [Kv; DLt 9. — ®K. Az egyik zoványi (Sz), a 
másik tótfalusi (Szt) * ~ hely/helység. 1595: Az 
ideghen helien veot es zenan it eoreoksegekben tartót 
teoser barom zabadsaga feleol, Vegheztek eó kgmek® 
[Kv; TanJk 1/1. 259. — ®Köv. a végzés]. 1655/1754 k: 
Sokadalomkor pedig a' Látó Mesterek ha idegen helyről 
Asztalos munkát hoznak szorgalmatoson meg vámol-
yák [Kv; ACJk 18]. 1768: Tudgya Hogy idegen 
hellyről vetődet jövevény ember volt . . néhai Triff 
Isztraty Meleg Földvárat® . . . ? [Bora. XL. 80 vk. — 
®SzD]. 1806: Pataki István Uram . . azon 40. Mázsa 
szalonnát . a Városbol idegeny helljsegekre ki ne 
adgya [Szu; UszLt ComGub. 1753u.]. 1846: idegen 
Helységekbe Czellengvén — egyszer egyszer hozzám is 
bé állót [Dés; DLt 352]. * ~ nemzet. 1583: az Jdegen 
Nemzet Arossok feleoŬis vgmint Georeogeokreól, ola-
zokrol, Nemetekreól Raczokrol es minden egieb ez 
varos kiweol lakó Áros Rendekreól vegezzenek, oly mó-
dón® [Kv; TanJk V/3. 273b. — ®Köv. a végzés]. 1671: 
idegen Nemzetből állo hadakat-is õ Naga® az Ország-
nak akarattya nélkül ne tartson [CC 17. — ®A fej.] * ~ 
nemzetbeli/nemzetû. 1823—1830: Azonban Birótól vá-
laszt kaptam, melyben írja, hogy a kolozsvári professzo-
rok ajánlása nélkül az asztalt el nem kaphatom, hanem 
írjak nekiek, hogy küldjenek sietve ajánló levelet, vagy 
pedig ha ehhez nem bízom, mert ott a németek más ide-
gen nemzetünek nem adják, tehát menjek inkább Jéná-
ba, mivel azt sokkal olcsóbb városnak tartják [FogE 
201-2]. 1835: A hajdoni háborús űdőkbe a Falu 
Alsó Sinfalva elpusztíttatván a pusztájába maradott 
Alsó Sinfalvát mind idegen nemzetbeliek, mind privatus 
Más Hellységbéli Lakosakis akarván magok(na)k el 
foglalni, mint tulajdonak(na)k elfoglalását az Exponens 
Birtokasok Elei magok meg akadállyoztatták [Asz; 
Borb. II] * ~ ország külföld. 1570: Zigartho Myhal es 
János deák Jdegen orzagba nem voltak hane(m) ez or-
zagban es gyakraban az varoson laktak [Kv; TJk III/2. 
49]. 1591: valamelly idegen orzagban vag Németorzag-
ba(n) vag' olazorzagban, vag' pedig Franciába bo-
chattassanak [Gyf; BálLt 93]. 1611: Zekel Miklós vrun-
kot az vristen ŏ szent Felsege mostan hozta idegen or-
szagbol haza kŏzinkben [Taploca Cs; LLt]. 1796: az Ali 
Peres Vr maga sem méri tagadni, hogy a* Torotzkai Vas 
míves Lakosok nem volnának Idegeny országból bé jött 
Nemzetek . . . Austriából Torotzkora bé jött Vas míve-
seknek valoságos maradéki [Mv; TLev. 5/16. Transm. 
31-2] * ~ tartomány. 1836: a' több Adosok közül né-
melyek el holtak, másojc idegeny Tartományokba ki 
vándorlottak, de vagyonnyaik hátra maradtak [Msz; 
SLt Vegyes perir.] * ~ tartománybeli. 1788: az idegen 
Tartománybéli Miniom nevű Festéknek bé-hozásáért fi-
zetni szokott Harmintzad . . . meg-nagyobbittassék 
[Nsz; DLt] * ~ vallás. 1636: Tasiczy kí az székből mint 
az ebet . . . meny ki Lator, Teis Borbély Janosne utanna 
kurva az Latornak, egykbol ki gázlal, az masikban keve-
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rettetek, idegen vallashoz folyamottátok, ollianok úat-
tok mint az folyato Ebek [Mv; MvLt 291. 67a] * ~ val-
lású. 1699: Causa Mocsiensis, Sos Annok Mátkájától 
Tot Andrástol . . . separatiot kíván . . . mert . . . azt 
mondotta hogy ha haza viheti, mindgyárt Pápistává te-
szi . . . azért a' leányzót . . . az álhatatlan idegen vallású 
Mátkájátul el szakasztv(án) másodszori mátkaságra 
néki szabadságot engedének [SzJk 321]. 

6. máshonnan behozott; adus din altă parte/de alt-
undeva; anderswoher eingeführt. 1561: Az idegen mwiel 
ualo kereskedes felçl Artic. 7 [Kv; ÖCArt. Mut.]. 1573: 
Istwan kowach azt vallia hogi Mate kowach az 
Maswnnat hozot kazat Meg veotte, Meg horgaztotta8 

vekonitotta ettzette es az Eomaga beleget vteotte Rea, 
az eleby beleget ely wteotte róla es felleb atta hogi Nem 
Mint az Idegen kasa Iart [Kv; TJk III/3. 180a. — 
aUgyanazon kéz az Igengette szót kihúzta és utána ezt ír-
ta]. 1680: Regeni Aztalos János Varos Directora le-
ven, ugyan az Nemes Varos parancsolattiabol Nemzetes 
Veresegyházi Mihály Ur(am) hazatol az Tipograffiabol 
az Eniedi idegen bort ki vonattam az piatzra (!), es fene-
ket be ontván az privilegiom tenora szerent az földre bo-
csattuk (!) [Kv; ACJk 32b]. 1695: ha kik titkon varos 
Privilegyioma ellen idegen Bort hoznanak varosunk-
ban) . Bor Birak erőssen megh büntetessek8 

[Dés; Jk. — aIllyen értelmű intézkedés i.h. fölös szám-
mal a köv. években is 1740-ig]. 1779: sokan idegen bort 
hoztak bé [Kszeg; BfN Bh-i csomó]. 1818: mihent a czéh 
oljan állapotban lészen hogy mindenféle Lakatos Mun-
kákat . készitt annyit amennyivel ezen város s Vidé-
ket el tarthattya azonnal az idegen Lakatos munkák 
el tiltására fog procedaltatni [Mv; Mv-i lakatos céh lev.]. 
1840: a Tapacirosoknak idegen munkák árulása el tiltá-
saért relatoriaért a Szolga Biro Urnák 4 FI. [Kv; ACLev. 
131]. 

7. más kezétől/idegentől származó; care provine de la 
o mînă străină; von fremder Hand herrührend. 1794: 
Gyanittani leheté, hogy nem idegen tűztől lett azonn 
gyuladás ? [Kük.; BK Szászvölgyi ir. vk]. 1843: ha 

. az éget bor főzhetés vagy nem fòzhetésrŏl, és áruiha-
tás, vagy nem árulhatásrol szóló törvényeink nincsenek-
is, vagyon általános törvény . melly a fŏldŏs Ur jo-
gait, hová a korcsmárolhatási is tartozik, minden idegen 
bevágás ellen biztosította [Km; KmULev. Kovács Mik-
lós adm. kezével]. 

8. nem vér szerinti rokon; care nu e rudă (de sînge); 
blutsfremd, fremdblŭtig. 1562: 1562 kys karachon nap 
Elewt walo zeredan, En Sombory János tewttem illyen 
zerzest es vegezesth Sombory Mihallyal . . . hogj az melj 
Jozagot en kjs eskewlewbelj3 rezeyert nekj attam volt 
cherebe . . Énnekem meg bochatta Enis megbochat-
tam az Ew rezet kjseskçlçbe myert hogy minket mind-
ketten az idegen atyaffyak perlenek [MNy LX, 138. — 
aKisesküllői (K)]. 1591: â diofaknak haznatt, Es egeob 
(!) giômôlcsôket, Birnik (!) nem Engette . . három ez-
tendòttől fogua, Egieb idegen Emberekkel Birtatta min-
denestől foguaa [UszT. — aAz örökséget]. 1604: ha el 
wezöd az ſeleert, az felę kedig saiatom, az mint meg 
mondottam, azért cziak kezembe kiwanom, ha kedig azt 
tagadod, hogy Iliién wer gwker nem wolnek meg bi-
zonitom hogy en wagiok aban Elseo wer . . te Ide-
genny wagy En penig wer wagiok [i.h. 18/21]. 1768: né-
hai Váradi János elégtelen lévén maga élete táplálására, 

elsőbben meg kináltotta volna az Attyafiait hogy tarta-
nák és táplálnák mert kűlőmben kételenittetik idegen 
Gyámolt maganak keresni [Rőd K; Ks 33. III. 3]. 1804J: 
a mi illeti a Szent Imrén fekvő Jokot ki vétetődnek ebből 
és osztály alá nem jőnek lo A Testamentumban ki tett 
Jok u.m. Főid és Réth 2o Az osztozo felek közül 
akár mellyik által idegeny és Collaterális Atyafiaktol 
acquirált Jók [Szentimre AF; DobLev. IV/874. 4b]. 

Szk: ~ ágra kel. 1773 k.: Mely földek még az édes 
Apám György Mihály idejében idegen ágra kőitek volt 
azért, hogy szegénysége miatt nem növelhette [Gyszrni 
LLt Fasc. 69] * ~ az örökséghez. 1580 u.: Mint feleolis 
meg írattam Illyen Igassagom vagion hozzaja. de te Ide-
geni vagy ahoz az Eorőksighez ha tagadod ki fogok az 
mi lehett ezekben bizonitok az mellet teorvintis kerek 
Magamnak hogy illyen werre illett engemett az mint 
meg Mondottam [Szentkirály U; UszT] * ~ benne 
(vmilyen ingatlanban). 1590: ez peres eoreokseget 
More Mihalnenak az eositeol es atiatul marat eoreokse-
gert attak harma(n) voltanak akkor eggiek vgy bírtak 
Keomiwes Palnak mind felesege s mind giermeke megh 
holt az kire birta Jmmar Jdege(n) benne [i.h.]. 1604: az 
Heasfalui rez eoreoksig Zallago(n) uagio(n) az Alperes-
nél, az Zalagjaual kjnaltattam 32 forintal, de el nem 
ueotte azért mert en uagiok uer ahoz az eoreoksighez, az 
Alperes pedig idegen benne [i.h. 18/69]. 1724: azt tü-
dődé, vagj bizonjoson hallottadé, hogj azokban a* bonu-
mokban mind a' Felperes, mind az Alperes idegenek 
vóltanak, mást illető jus felett perlődtenek, és a' ProcU-
rator agjaskodásából az örökös jusban idegen just akar-
tanak bé vinni, s azértis lőtt volna jure merítő az Re-
pulsio ? [Ne; DobLev. 1/106. lb vk] * ~ juss felett per-
lekedik vkit vér szerint nem illető örökség felett pereske-; 
dik. 1724: sem az Felperesnek, sem az alperesnek Semmi 
jussa nincsen az kérdésben forgó házhoz hanem csak 
idegen jus felett perlettenek [Ne; DobLev. 1/106. 6a] * 
~ kézbe ad nem vérrokon birtokába juttat. 1714/1789 
a* leveleit nem méri a Faluban tartani és idegen kézbe kel 
adni [Albis Hsz; BLev.] * ~ kézbe ejt 'ua'. 1638: ide 
jöue hozzam Szabó Sámuel . ki ueöm beleöle hogy az 
apia akar pénzt adni rea, s idegen kezben akarja ejte-
ni s azért nem adgja [Mv; MvLt 291. 140a] * ~ kézbe 
kel. 1600: hazunk ereksegŭnk wagio(n) . . farchadfal-
waban . . . idegenj kezbe Ne kelljen [UszT 15/125-6] * 
~ kézből vált meg vmit. 1646/1667: váltott meg Zágof-
ban . Kende János vram idegen kézből két haz jobbá-
gyokat [Sikefva MT; Ks MN. 25] * ~ kézre jut. 1756: 
ezen örökség idegen kézre ne jusson [Ne; DobLev-
1/269. la]. 

9. idegenkedő; distant, rezervat; abgeneigt, wider-
strebend. 1670: Mido(n) Tekintetes es Nemzetes Király-
halmi Petki János Ur(am) bőcziulletes attiafiai altaj 
megh talaltatot volná Szerelmes hajado(n) Leanyo(m) 
Tekintetes es Ngos Haller Christiná felől nem bocziatto-
ta(m) idege(n) valaszszál hanem há Is(te)nnekis az volna 
Szent akarattiá jóvendóbeli hazassagrá igertem 
kglminek, bőcziulletes attiamfiainak teczesekből [JHb 
Lakodalmi meghívó]. 1678—1683: (A fejedelemnek) vé-
teni semmi kepen ne mereselljetek mint Js(te)ntől előtek-
ben alitot Uratoknak, vagi is, vagi kemény hozzátok 
. . . , ha kemenj, s hozzatok idegen, tű okot ne(m) adván 
rea, bekesseges tűressel, s Is(te)n előt nagi megh hun-
njaskodassal, illik aztis szenvedni [Ks Kornis Gáspa* 
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kezével]. 1710: Az Szász Városiakon való praetensiorol 
Sem idegen válaszsza van kk [JHb br. Jósika Imre Jósika 
Máriához Nsz-ből]. 1767: én édes Mgs Bátyám Ur(am) 
nem vagyok olyan rossz s idegen attyafi hogy kedves 
Atyamfiával oly Zsidó modgyára bánnék s e pénzt, ha a 
terminust meg haladna is ezen pénznek le tétele azért 
tétlenkedni kivánnék [Ks 96 Haller János lev.]. 1842: 
En mentől inkáb igyekeztem velek tisztába jŏni, ŏk lá-
tom annál idegenebbek [öraljaboldogfva H; KfMiss]. 
— L. még BTN2 75, 179, 327. 

Szk: ~ szívvel idegenkedve, tartózkodóan. 1619: 19 
die Septembris voltam Molardus uramnál, az német kö-
yetnél ebéden vendégségben. Ott volt Liptai uram is, és 
igen kedvesen vendégeskedtünk egymással, de azért ide-
gen szívvel [BTN 321] * nem ~ vmitõl nem idegenke-
dik vmitől. 1685: Ugy látom nemely Becsületes Embe-
rek, a' nagy kenszergetŏ szükséget látván, es a' botrán-
kozás meg előzeset akarva(n), az ő idejeben, nem lesznek 
!degenek, az kivánt dolognak meg engedesetől [Fog.; 
ßLt 9 Horti István Mikes Pálhoz]. 1699: Ugy látom 
kgyd is nem idegeny az osztozastol [Szentdemeter U; Ks 
96 Árva Gyulafi Zsófia Gyerőfi Borbálához]. 1772: A 
mi az Budai Nemesek praetensiojátt illeti vgy veszem 
észre kegyelmed Levelebőll hogy jobb volna vellek com-
positiora menni en azértt attól sem vagyok Idegen 
[Gorbó SzD; JHbK XXXIX/36 Haller János lev]. 1815: 
a Csérétől se vagyok idegen [Asszonynépe AF; DobLev. 
V/975 Borbereki Josef sógorához, Dobolyi Sigmond-
hoz]. 

10. kb. jogtalan, törvénytelen; ilegal; widerrechtlich. 
1679/1681: (Udvarbíró uram) az enyimet az en szamom-
ra meg tartván, illetlen es ideghen uto(n) hogi Consti-
tuentiaja ellen joszagomat szaporicza, aszt én nem kéva-
no(m); nemis adom Tanaczul [Vh; VhU 679]. 

11. különös, szokatlan; neobişnuit; ungewöhnlich. 
W8; a' ket ado zedeo vraim kewannyak az warastul, 
hogy a' Minemo instructiot es hatalmot az waras adot 
volna az Ado zedeo vraimnak azt pechyet alat adnak ky 
nekik Ez eo kegmeknek ige(n) Idegen kewansagnak 
Jjczyk, Miért hogy ez elot soha ne(m) volt zokas [Kv; 
TanJk V/3. 163a]. 1773: aszt hallották, hogy valakik egy 
másnak fütyerlés által egy másnak (így!) jelt adtanak a 
Strasaknak ot való létekért a strasak ottan Senkit sem 
[jttanak, hanem tsak idegen fütyerléseket hallottanak 
^éva; Ks l 13 Vegyes ir.]. 

12. kb. meglepő; surprinzător; überraschend. 1702: 
alattya eo kglme aztis hogy ezen Varosba(n) Csizmadia 
mestersegen levő Bőcsületes mester embernel tanult es 
jel szabaditatat mester legent . . . tisztesseges eletü Ifjú 
j®gent fogattam volt megh, az mellyekbul sok és kűlőmb 
kűlőmb fele karai kővetkeztenek Mellyekre nézve azt 
mondom, hogy mindezek ollyan idegen dolgok elűttem, 
mert sem Nemes embert nem fogattam, sem peniglen 
czeben tanult Ifjú legent nem fogattam és Nemis ka-
j t a t t a m [Dés; Jk 334]. 

. 13. nem a saját, nem a magáé; care nu este a(l) lui/ei; 
mcht ihm/ihr gehörig. 1680: az egyik fejős Tehennek 
bornyúja m e g halván, idegen bornyu szopta [A.porum-
?ak F; ÁLt Inv. 37]. 1713: az melly Szakács Inast az Né-
naj Méltoságos Ur Groff Apor István vram ŭ Nga Tész-
ta Mívesnek Tanitatot másut Mélt(o)ságos Urak Szaká-
i v a l Ugy Tanittata mint Jobbágját is fizetet is õ Nga 
ldegen Szakács(na)k érette [Ucsa F; ApLt 5]. 1823— 

1830: Azért Krízbai a maga neve alatt mint marpurgi 
deák veszen magának az oda való univerzitásból egy 
passzust Frakfurtig, s azt nekem által is adja Az ide-
gen passzusra csakugyan nem volt szükségem [FogE 
253]. 

Szk: ~ haj álhaj, paróka, vendéghaj. 1736: A fejét 
majd mindnyájan borotváltatták, ha kopocz volt, nem 
viselt idegen kurva hajat, az kit most barokának hinak 
[MetTr 349-50]. 

14. hamis, téves; fals; falsch. 1619: Mostan immár 
minden dolgok kinyilatkozván és bizonyos helyben álla-
podván, Nagyságodnak minden bizonyos dolgot írha-
tok azvégre, hogy akárki más ember az Nagyságod filét 
más idegen hírekkel töltse, ne annak adjon Nagyságod 
helt és hitelt, hanem ennek az én írásomnak [BTN 338]. 

15. kívülálló; din afară, extern; abseits/außenste-
hend. 1756 k.: ha valamelly el hagyott Bányának Gaz-
dái kőzzűl valamellyik azon fel hagyott Bányát ujjabban 
coláltatni akarja *a több Gazdák, vagy Társak hire nél-
kül idegen Társakat bé ne vehessen, nisi post legitimam 
admonitionem a régi Társak hozzá nem állanának 
[Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

O Szk: ~ barát kb. rosszakaró; răuvoitor; der Übel-
wollende. 1619: írtam vala Felségednek azelőtt is, hogy 
mint Gáspár vajdát compescálhassam, igen szép levelet 
írtam vala neki, melyre választ hozák meg 29 Decemb-
ris, kiben rám való haragját ugyan vissza nem hadta hát-
ra, de kitetszik írásából, hogy az Felségod idegen barátja 
Szkander pasa dolga volt az mind [BTN 387] * ~ bŭzü 
gyanús; suspect; verdächtig. 1798: imé az én nagy kese-
rűségemre, postámat, kire küldeményemet bíztam vala, 
vissza utasiták Passau-tóla, mivel semmi idegen büzü te-
remtett állatot az Austriai sürü szitakonn (: mert a ros-
ták szitákká váltak :) által nem botsátanak [MNy 
XLVI, 154 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából. — aNémet osztrák határállomás] * ~ indulat-
tal viseltetik kb. ellenszenvvel viseltetik vki iránt; a simli 
antipatie faţă de cineva; sich gegen jn mit Abneigung be-
nehmen. 1661: elebbi Feiedelem Bartsai Akos Vr(am) 
nemw nemw idegen indulattal uiseltetue(n), fiunkat Ke-
meny Simont azo(n) feö Kapitansaghnak Tiztiteöl 
priualua(n), imponalta uolt annak subealását Tekente-
tes Nemzetes Betlen János Uram(na)k . Noha 
fiunknak abbeli Tisztiteŏl beöcstelenwl leött priualtata-
sa [UszLt IX. 75. 35. fej.] * ~ ítéletet vesz/ítéletben van 
vki felől kb. elmarasztalólag ítél vki felől; a avea o părere 
defavorabilă despre cineva; über jn (falsch/überfuh-
rend) urteilen. 7590: kérik eo kgmeketh az megh serteth 
feleketh, hogy ebbeol semmy Jdegen Jteleteth ne vegye-
nek, az mostanj tanachnak se agyon eo kgmek gonoz 
peldat [Kv; TanJk 1/1. 131]. 1631: mikoron az Vr Isten 
az en halalomnak oraiatis el hozza hogy en utannam 
leueö successorimis ideghen iteletben felőliem ne legye-
nek Istenteöl nekem adattatot iouaimrol akarok . . . 
illien testamentomot tenni | Miuel hogi az Szalanczi 
Gieorgi maradekys vĕr szerint való atiamfiai voltanak 
leani agrol . . . , nem akaruan holtom vtannis teőlleok 
ideghen itelethet venni . . . , tartozzanak . az Sza-
lanczi Georgi maradekinakis ezer magiar forintot kez 
pénzűi adni [A.teremi KK; JHb XXI/1. 5 Sükösd 
György végr.]. 

II. fn 1. străin; Fremde(r). 1578: Az pechyne keo-
nyeorgesset penig es kewansagat is ertettek eo kegmek, 
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Azért eo kegmek wegeztek, hogy aggianak most egy 
50 forintigh keoltseget neky . ne kenzerytessek mástul 
idegentwl pénzt fel venny [Kv; TanJk V/3. 176a]. 7675/ 
1681: Adoma . . . őkg(ne)k es ket agon lévő maradéki-
nak ea addita conditione, hogy azoknak defectusán 

ismét nem más idegenre, hanem az Hunyadi Várra 
visza szallyanak [Vh; VhU 278 Thököly Imre ad. lev. — 
aEgy földet]. 1712: Az miolta bé jóttem, pénzemen él-
teim); Idegentúl, valahol, ki gondolhatta(m), mindenütt 
el probálta(m), de sohult pénzt, ne(m) kaphatni [A.szál-
láspatak H; JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1770: 
mi eő Nsgát mivel annak előtte majd minden napi volt az 
vrnál, nem tartattuk idegennek lenni [Bencenc H; BK 
sub nr 1017 Ursza Iván (35) jb vall.]. 1799: kitsinségem-
től fogva árván maradván Szülőmtől, idegeneknek ajta-
jokon nevekedtem fel [H; Ks 75. VIII]. 1817: (öcséd) azt 
is tekintse hogy mitsoda sok Gavallérak kőzt idegenek 
közt lévén, se Hazájának, se Famíliájának, se nékem 
Szégyent, bút, bánatot ne tsinályan [Kv; Ks 101 Kornis 
Imre fiához, Lajoshoz]. 1818: idegen8 létemre reménsé-
gem felett jol fogadtak [Ádámos KK; Pk 3. — aKvári 
leány]. 

2. máshonnan való/nem helybeli (személy); nelocal-
nic; Nicht-Ortsansässige(r), Ortsfremde(r). 1573: Meg 
Értettek eo k. Byro vramtwl . Minemw haborwsagot 
zenwednek varosbely Emberek Idegenek myat [Kv; 
TanJk V/3. 71a]. 1584: Chyeóteórteókeónnis penigh se 
itt walo se pedig idčgen Nieresegre ne vehessen semmith 
Niolcz oraig [Kv; PolgK 5]. 1681: az Officialis ugi vi-
giazzo(n) es vigiaztasso(n) . . . hogi . ne mások, s ide-
genek altal, hanem az Várbeli Tiszt altal büntettessenek8 

[Szentkirály H; VhU 90. — aA jb-ok és taksások]. 1731: 
Az Mészárosok . . . az bűrnek mind jovát, mind 
alább valóját adgják minden meg szükülés nélkül, 
alioquin ha ebb(en) deficiálnak idegeneket bocsát be a 
Nemes Város [Dés; Jk 418a]. 1748: az Idegenek mézet 
hozván bé, poltránként és kupával itt a* Városon8 a* sza-
bad sokadalmokon kivŭl ne distrahalhassák [JHb 
LXVII/3. 199. — ^ i . Désen]. 1778: idegenyeknek adta-
naké pénzért . cserefát [Berekeresztúr MT; Berz. 15. 
XXXVI/14]. 1804: hogy pedig a Városi Határon legelő 
Marhákot . . . a Mészárosok . . . Idegenek(ne)k lábán el 
adják . a Városnak 's publicumnak nagy kárára meg 
engedni nem lehet | Idegenyek(ne)kis szabad vólt innen 
adni8 külső Tartományokrais [Szu; UszLt ComGub. 
1753u. — 8Szalonnát]. 1824: Dévai Májusi Sokadalom-
kor idegenyek által el distråhaladat a Mlgs Urasság 
Itala, u:m. 144 Veder . . . Bor [Déva; Ks 106]. 

3. jövevény; venetic; Herkömmling. 1561: Egy ide-
gennekis ne legien it az varosson mwy chinalassal eletit 
keresni [Kv; OCArt. — 8Olv.: művi; értsd: műve]. 1592: 
ez varosba(n) sok Ieoweo Meneò vagion, mindenek 
idegenekis Jobbagiok, Tarchak ez varossy modhoz ma-
gokat [Kv; TanJk 1/1. 176]. 1614: Az Piacz szeerin való 
haz puszta csepegő. Az nagy Boltban az szegenyek lak-
hatnak Jonkab hogy nem idegenek [Kv; AggmLt A. 83]. 
1627: Tanka Ferencz idege(n) Eős heljbe(n) szállót [Vá-
rosfva U; UszLt IV. 50. 138], 1638: Nagi Gieorgy ide-
ghen magiarorszagbol jeott it hazasodot [Bogártelke K; 
GyU 40]. 1700: ennekem a* varosban idege(n) lévén tőb 
funduso(m) nincse(n) [Dés; Jk 314b]. 1752: Tudjuk bi-
zonyosan hogy bereseket elegy fogadtan(a)k idegenek és 
Jobbágyok voltan(a)k [Holtmaros MT; Told. 37/44]. 
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1763: panaszra fakada, hogy nemelyek azt beszellik 
hogy ezenn Nemes Székben Idegen volna [Udvarfva 
MT; Told. 44/17]. 

4. nem (vér)rokon; rudă prin alianţă; nicht Blutsver-
wandte(r). 1555: Atyafi atyjafia ellen idegennek 
semmijét el nem adhassa, sem el nem vallhatya [Szu; 
SzO II, 121]. 1572: Dorotthia Nehay Nerges Janosne 

vallya hogy Twgia azt Keore János az atthiatwl Ma-
rat hazat atta ely Es vgy veotte Megh az Zabo Myhal 
Nemzetsegitwl az hazat, Mert Mas Idegennekis ely 
akarya vgy mond adny . . . , Meg eo Igenis haborgot vele 
Myert aggia atthiatwl Marat hazat ely Masert [Kv; TJk 
III/3. 46]. 1584: Az Actor ne(m) attiafiatol keres Joza-
got, hane(m) Idegenteol [Mv; BálLt 80]. 1605: megh ke-
nala az eórekseggel Molnár Janosne hogy uegie(m) 
megh, mert masnak idegennekis el adgia [UszT 19/1]-
1672: Egy Ezüst Poharis vagyo(n), az mellyet idegeny-
teól váltott kj [Szu; Sf]. 1735: Gáli Ilonais . . . szabado-
son mint acquisitumot akarmely idegennekis eltestal-
hatta8 [Dés; Jk 180b. — aA jószágot]. 1787: Néhai Tol-
vaj Mihally eő kegyelme holmi bőrök árából az Attya-
fiak és más idegenyek Relatioja Szerént ados maradot t 
Hf. 147 Dr. 50 [Mv; MvLev. 8]. 1818: (Az örökséget) 
adá . . Balog Márton ŏkegyelmének mind azon ap-
pertinentiakkal együtt a mellyek ma actu a Balog Már-
ton ŏ kegyelme kezénél vágynák nem tsak ha nem azo-
katis mellyéket már idegenyek birnak [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

Szk: nem ~ e vkinek vérrokona/atyjafia vkinek. 1668: 
nekem Torma Benedek leuen ugyan Komlodi gonduise-
lőm, de mivel neke(m) nem idegenem, nem vgy tartot-
tam, mint szamado gonduiselőt, hanem mint attyam-
fiat, azért senki szamadasra ne kenszergesse [BLt]. 

5. 1663: nem idegeni vagyunk ő nagyságoknak , kell 
szívesen igyekeznünk az nagyságok megerősödésén 
[TML II, 477 Teleki Mihály Gillányi Gergelyhez. — A 
fejedeleméknek] | Kegyelmetek minekünk híveink s nem 
idegeneink és az ott kin lévő dolgokban tudósak lévén, 
kikre bizhatnók jobban és bátrabban ilyen dolgoknak 
indítását, folyását és véghez vitelét is? [i.h. 480 a fej. Te; 
leki Mihályhoz]. 1664: Kérem az urat, Béldi uramat ö 
kegyelmét, adja meg pénzemet, mert . . . t o v á b b 
nem várhatom (így!); nem illik ő kegyelmének haragud-
ni, mert én ő kegyelmének idegene lévén, jót töttem ő ke-
gyelmével, ha megveszem a magamét [TML III, 40 Ká-
szonyi Márton ua-hoz]. 

6. nem vér szerinti örökös; moştenitor care nu e rudà 
de sînge; nicht blutmäßiger Leibeserbe. 1591 u.: en 
uelem meg hitety az alperes uagj pinzt adot erteh uag) 
pedeg mas eoreoksiget adot erteh tehát kiz vagjok mast 
adny nem Akarom ottogjon Jdegennek birodalmat en 
ellenem mert en vir vagiok ahoz az eoreoksighez [UszT]-
1600: Annak vtanna esmegh hogy ez az Antal Marton 
hugais ez azzony megh hal, ennek az azzonnak az eöcheţ 
wezi el . . . Bawz Mihály, ennek sem hatta m»gh ereztem 
az eõreöksiget az azzony az áttiafiaknak, mert ez az 
Nagy Mihály, awagy Bauz Mihály idegen wolt, chak az 
felesegire birta az eöreksiget [i.h. 15/251]. 1625: ó ot ide-
genj en pedig órókos heres vagiok [i.h. 15/119]. 1642: 
Buzas Istuan . . . Ennek utolso felesegeteol ualo fiat 
Andrást az Eoreoksegbeol ki itilték miuel az Annya ide-
gen volt [Bh; GyU 72]. 1677: A' Nova donatiok ne ide-
geneknek, hanem a' verus haereseknek, és a' kik in paci' 
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hca possessione bonorum vadnak, azoknak conferaltas-
sanak [AC 202]. 1699: én idegennye vagiok Donath Mi-
haljnak [Tövis AF; BálLt 1]. 1760: Mósa László Uram 
• • • tsak vgy Lépett bé ide Arpástora mint idegen, Mi 
Mósa Ur(amna)k se magának Se Praedecessorinak itten 
Arpáston Östöl maradott Portiojakat nem tudgyuk 's 
nemis hallattuk [Árpástó SzD; BK]. 

7. nem céhbeli (személy); persoană care nu face parte 
din breaslă; Nicht-Zünftler. 1589/XVII. sz. eleje: Négy 
Jfiu Mesterek választassanak, kiknek az temetesekre 
gonduiselesek legien. Holot penig az Ceh idegent temet 
el, olliankor minden idegen temetesteől uegienek edgi 
jorintot [Kv; KőmCArt. 24]. 1655/1754 k.: Ha valamely 
Mester Czéhbéli társának munkáját meg-gyalázná Czé-
hen kivŭl idegenek előtt, tártozzék büntetést alni 
flor. 22 [Kv; ACLev.]. XVIII. sz. eleje: miuel hogy min-
den Czehekben ugy szakás, hogy az Mesterek(ne)k fiai-
nak vagy Leányainak fél Czé igasága vagyon, az mű be-
csületes Czéhbe (így!) is vgy legyen, hogy csak fél fűze-
fest adjanak, nem egészet mint az idegennek [Kv; Poszt-
CÁrt.]. 1771: Hogj ha pedig Valamellik B: Fésűs mester 
Embernek Rendeltetet Tímárjánál a szaru Felettébb 
meg Gyűlne s nem bírna vélle hogy fel dolgozhassa tehát 
Tartozik a Cehnak által adni ne hogj idegenek a szarvat 

vigjek [Kv; FésCLevJ. 1807: mán tul egy idegen is cé-
lunkba mindaddig bé nem állhot, valameddig itt hely-
ben köztünk három esztendőket nem legénykedik [Dés; 
pFaz. 36]. 1841: Ha valamely becsületes ifjú nemes cé-
hynkat követi, ha idegeny léjend ennek köszönő poha-
rából a nemes céh flór. hung 1., ha mesterember gyereke 
eJénd, abból feléta [Dés; i.h. 38. — "Ti. a fennszolgáló 
mestereknek juttatja]. 1841: Kolosvárat semmi nemű 
^ztalos müvet felválolni idegennek nem szabad 
nem lehet [Kv; ACLev.]. 

8. külföldi/rég külországi (személy); străin; Auslän-
er- 1613: Eo felsege® az Magiarorzagy Leuentekett, es 

az idegenekett, kik nem az orzagh es hazank fiay, mellol-
e eo felsege el bocziassa, Tanaczy pedigh eo felg(ene)k 
nem Magiar orzagiak es nem idegenek, hanem Erdeliek 
hazánk fiay legienek [KJ. — aBáthory Gábor]. 1763: mi-
dőn az idegenektöll meg Sebhetett szabadsagunkot ma-
Sjmktoll meg nem gyogyithatyuk . . . az egész Corpus 
vfatio szabadságánakis el kell veszni [Hsz; UszLt 16]. 
7^2: noha Városunk . . . Lakossai is a Só árulás ez 

^lottí ussussában voltanak, Sajnoson kell mind azon ál-
Ĵ l érzénünk, hogy ezen Szokásnak ellenére a Só Árulha-
t n a k Beneficiumával nem tsak Hazánk fiai kőzzûl égy 

nem élhet, hanem tetemes Sérelmünkéi ezen Jót . . . 
Jdegen vészi [Zilah; Borb. II]. — L. még BTN2 375; 
*°gE 170, 188, 244, 247. 

Ha. 1689: idegeny [Kilyén Hsz; LLt]. 1692: Jdegeny 
^sitsztiván MT; MMatr. 330]. XVII. sz. v.: idegeny 
t^olön Hsz; HSzjP]. 1700: idegenyek [Csehétfva U; Pf]. 
.712: idegeny [JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1748: 
J?egenj [Hosszútelke AF; Kath.]. 1753: idegeny [Lőrinc-
i d MT; SLt XLIV/3 Suki László lev.]. 1764: Idegeny 
l^arajd U; DLev. 3. XXXIII. 9]. 1770: idegeny [Mezõ-
??&ocsa TA; SzentkGy]. 1782: idegeny [Gyalu K; RAk 
!p°J- 1788: idegeny [Dés; DLt]. 1793: idegeny [Drág K; 
J l 36 LevK 260 Tollas György lev.]. 1796: idegeny [Mv; 
ij-ev. 5/16 Transm. 53 táblj. 1801: Idegeny [Déva; Ks 
yf\> 1834: idegeny [Jenőfva Cs; RSzF 155-6]. 

idegenít 

idegenbeli máshová valósi; care e din altă localitate; 
anderwärtig. 1846: Buzdi és ahoz tartózó Jószágaimban 
lévő Embereknek, vgy idegenybélieknek is Usorára ki 
osztott én általam Gabona és pénz menyiségek [Kv; 
Végr.]. 

idegenít 1. elidegenedni/urát elhagyni késztet; a 
îndemna să se înstrăineze de stăpînul său; jn anspor-
nen (seinen Herrn) zu verlassen, entfremden. 7659/ 
7804: senkit az ö Nagysága hivségétöl nem idegenitek, 
söt arra édesíteni igyekezem [Fog.; BLt]. 7680: ã sellé-
rek csak két napot szolgálnak egy hétben; erről penig 
az Muntţjan selljerek(ne)k Asz(onyun)ktul õ naga-
tula annuentiajok is vágjon, hogy az mint Lorantfi 
Susanna Feiedelem Asszoni idejeb(en) szolgaltok, 
mostis az szerint szolgalljanak . ezenkívül azért őket 
ne erőltessék ŏ nagoktul ezzelis őket ne idegenicsek 
[A.porumbák F; KvLt Urb. 49. — aBornemisza Anna 
fejedelem asszonytól]. 1759: A Jószágban lévő embere-
ket keménységivei ne idegenitse az Aszany [Kük.; Kp 
III. 177]. 1780: minden féle Tselédeit untatta, és idegení-
tette Hoszszu László eleitől fogva ŏ Nagyságának [Buza 
SzD; LLt Csáky-per 113. L. 20]. — L. még TML IV, 
130. 

2. hozzá ~ mástól magához csábít/édesget; a ademe-
ni/trage de la cineva la sine; von jd anderem zu sich 
locken. 1589IXVII. sz. eleje: Valamely Mester, az mas 
Mester Inassat vagy Legenyet, titkon, vagy nyluan hoz-
za hitetnę, es akarmenemw modon hozza idegenittene 
. . . Az hiteteő mester eőt forintal büntettessek [Kv; 
KőmCArt. 20]. 

3. elidegenít/vadít; a înstrăina de ; jm entfrem-
den. 1661: Bizony dolog, jobban biztam asszonyunk ke-
gyelmességében, nem úgy, hogy még életemben kiadja ő 
nagysága a választ Efféle szókkal ő nagyságok ide-
genítik az embert, nem édesgetik [TML II, 195-6 Teleki 
Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1663: az ország ren-
déit magatul ne idegenicse [KJ]. 1674: vétek az jövevényt 
fosztogatni, káros is az hazába pénzhozó embert idege-
nitteni [Zabola Hsz; SzO VI, 342]. 1776: Tapasztaltuk a' 
Körayűl álló dólgokbol, hogy mind factiokkal, s mester-
ségekkel kívánták Groff Lázárt és Groff Komis Annát 
egyik ä másikától idegenitteni [Szentdemeter U; GyL gr. 
Theresia Eszterházi (35) és br. Lud. Révai (40) vall.]. — 
L. még TML VI, 576. 

4. jog, elidegenít, idegen kézre juttat; a aliena/înstrăi-
na; ver/entäußern, (ab)alienieren. 1748: Protestálok 
azért solemniter, hogj mind azok(na)k, mellyek az én 
verség sz(e)r(én)t való Jussom(na)k p(rae)judiciumaval 
idegenitette(ne)k el, meg állója nem leszek, sőt még ez 
utannis semmiképpen fellyeb idegenitteni, s tŏb summát 
akár kik ál(ta)l rea adattatni nem annualok [Torda; 
TJkT III. 220]. 1763: Kis Várdai L. Sámuel eo kglme 
azonn Nevezett földjét, adá és idegenité örökösön 
Nms Brullyai Sára Aszszony(na)k es Haeresinek in et 
pro fl 5 d 50 [DobLev. 11/341]. 1772/1781: az néhai 
Etzken András Albisi Jószágát el idegenítette . . . , Ne-
kem sem hírem sem tanatsom nem leven benne, semmit 
sem tudok rolla, Néhai Beniamina el nem idegenítette, 
sem pediglen én magam nem idegenítettem [BLev. Joh. 
Etzken nob. de Albis kezével. — így, de előbb Etzken 
vn-vel]. 
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idegenítés elidegenedés, elidegenítés; înstrăinare; 
Entfremdung. 1671: Jgaz dolog nem keues egyenetlen-
segekre való materiak szolgaltattanak, es búsulást szer-
zettenek, magok keŏzeŏtt való nemely Nyughatatlan el-
mek iteratis vicibus conuenticulumokat czynalua(n) ma-
gok keózeótt Az vegh helynek karara, oda telepe-
dendeő Ország szolgainak idegenitesere [Dés; Borb. I 
ogy-i bizottság]. 

idegenkedés aversiune; Abneigung. 1663: kényszerít-
tetvén az bajon kapitányságra8 jűnöm, honnét is avagy 
csak írásommal is hogy nem udvarolhattam, bizony 
nem idegenkedésem, nem is Nagyságtoknak személyé-
hez való gyülőlségemtűl viseltetvén, kellett elmulatnom 
[TML II, 452-3 Teleki Mihály Bornemisza Anna fejede-
lemasszonyhoz. — aA kővári kapitányságra]. 1673: 
Édes Sógor uram, az idegenkedésnek, kérem, szikráját is 
gyűlöljük, az szeretetet kövessük; elegen vannak, kik 
minket gyűlölnek [TML VI, 544 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

idegenkedik 1. húzódozik, vonakodik; a se codi; zö-
gern. 1694: Casus Nemethiensis8 Petki András jegyes 
mátkáját Darna Sárát kivánnya maga melle. Az leány 
Attya ez okon tartoztatta leányát es az leány is idegenke-
dik [SzJk 281. — 8Szamosújvárnémeti. Köv. az okok 
fels.J. 1757: Az elmúlt hét egészszen Ngdé lévén a két két 
napi szántás Kalákától (így!), a Jobbágyok Nagyon ide-
genkednek, mi mind azon által meg próbáljuk reggel ha 
kihajthatnok őket [Lóna K; TK1 Perlaki András Teleki 
Ádámhoz]. 

2. kb. bizalmatlankodik; a nu avea încredere (ín cine-
va); mißtrauisch sein. 1663: bizony soha ö nagyságatúl 
nem idegenkedtem volna, ha sok gonoszakaróimnak 
practicájoktúl nem féltem volna [TML II, 475 Teleki 
Mihály Gillányi Gergelyhez]. 1717)1724: Szilagj Sophia 
Aszszonj gjakran mondotta nékem az sok beszedi 
kőzött, hogj Valljon Banhaziné Aszszonjom miért ide-
genkedik ugj mond tŭllem annyira, . ha ō kglme Ve-
lem alkuvásra jőne, en bizonj ŏ kglmével meg alkudnám 
[Torda; JHb XIV/6. 57-8]. 

idegenkedő húzódozó, vonakodó; care se codeşte; zö-
gernd. 1662: a fejedelemnek8 Erdélybŭl igen örven-
detes hírek érkezett vala, hogy az ifjú fejedelemasszony-
nak die 24. Februarii egy szép fia született volna, . ki-
nek keresztsége diem 2. Április rendeltetvén, hogy a 
szomszéd oláh országbéli vajdákat is, nem gondolván a 
Lupul vajda idegenkedő és kedvetlenkedő magaviselésé-
vel, az ifjú fejedelem a komaságra elhivatná, neki meg-
íratott vala [SKr 245. — a1645-ben I. Rákóczi György-
nek. II. Rákóczi György; öt még atyja életében, 1642. 
febr. 3-án az erdélyi rendek fejedelemmé választották]. 

idegenség 1. elhidegŭlés/idegenedés; înstrăinare; 
Entfremdung. 1628: Az A igh Replical az J. ellen. Im 
hallom mivel vado<l> engem az en felesegem hogi 
gondgiat semmiben nem vis<el>nem, de en azt tagadom, 
mert . minden idegensegnek az Attiad az oka nem en 
[SzJk 21]. 1655: Szakadgyon el az Annyatul Laposi Ist-
ván, mivel talam az Annya lehet az meneczke idegense-
genek az oka [i.h. 76]. 1692: Illyés Istvá(n) panaszolko-

dik h(ogy) Felesege Szász Ersebet va(n) haro(m) eszten-
deje h(ogy) gondgyát ne(m) viseli láttya idegenseget 
tőlle [i.h. 267]. 1711/1815: azt is akarván távoztatni 
hogy ha együtt birnok8 Cselédink miatt jövendőben ide-
genség ne származzék közinkben, Tettünk ötsém Sza-
lántzi Gábor Úrral illyen másolhatatlan örökös cserét 
magunk között [Medgyes; HGBeth. — aAz udvarhá-
zat]. 1717: Mint hogy Ngs Sarosi Istvanne Sarosi 
Christina Aszszony eo kglme, eleteben akarván gyerme-
kei kőzött, attyafisagos Osztozast veghben Vinni, hogj 
jövendőben eo kgk kőzőt valami idegensegh ne esnek, ez 
okon eo kglme, mind maga Udvar hazat, s mind penigh 
ahoz biratot joszagotskaiat közre — s — oszlpra bocsat-
ta [Kük.; DobLev. 1/108]. — L. még BTN 338, 353, 
432-3; TML I, 564. 

Szk: ~et mutat. 1619: felette igen megrémült embe-
rek nyavalyások az német atyafiak. Minthogy valóban 
fraterne éltünk Startzerrel, most is valóban kedvesked-
nék nyavalyás, én is semmi idegenséget még eddig hoz-
zája nem mutattam, azmint lehetett még eddig elég dissi-
mulatioval voltam hozzája [BTN 334]. 1766: magokis 
idegenséget ne lattatnanak mutatni [Torda; KW]. 1803: 
Sogor Aszony . . . semmi idegenségit nemis mutatta 
[Ádámos KK; Pk 5]. * magára vonja. 1826: az Né-
hai Dobai György Executorai ellen való Perit . . . ma-
gamról tellyességgel le nem rázhattam az a* mellett való 
Assistentiaval együtt, a' Kolosvári Tktes Nmes Tanáts-
nak is idegenységit magamra vontam [Kv; KmULev. 3 
Öri Fülöp István Kv város fiskálisa kezével] * ~gel van 
vkihez elidegenedik/pártol vkitől. 1619: Hát miért hogy 
olyan erősen fenyegete nagyságod az egész nyáron az 
egy rossz Jenő váráért ? Bizony nem csoda lött volna, ha 
más idegenséggel lött volna is az hatalmas császárhoz; 
de nám attól inkább az hatalmas császár köntöséhez ra-
gaszkodott [BTN2 311-2]. 

2. idegen volta vkinek; faptul de a fi străin; Fremdar-
tigkeit. 1670: Magiar Köblösön . Jelen leven mi előt-
tünk Egy felőli Nemzetes Magjar Kőblősi Diosi János 
Vr(am) Mas felőli penigh egj idegen Ember ki Mielőt-
tűnk Boncza Jánosnak neveze magat melj Boncza János 
Mostani Felesege lopasa Mia, fogsagban eset volt, melj-
ből kûlőmben ki nem szabadulhata, hanem kenszerite-
tek fojamadni Diosi János Ur(am)hoz hogy Eő ke-
gyelme Tekencse az Jstent es az ő idegenyseget Mostani 
rabsagabol valtana ki es az karossal is bekelnek meg, & 
Eőís Magat Jobbagjul kötne Diosi János Ur(am)nak es 
Maradékinak [M.köblös SzD; RLt]. 

3. ridegség; lipsă de amabilitate, răceală; Kaltsinnig' 
keit, Unfreundlichkeit. 1653: miért kell illyen rettenetes 
hallatlan idegensegnek lenni ö kegyelmetűi oknel kûl» 
maga en ö kegyelmenek soha nem vetettem, sőt inkab 
szolgaltam ö kegyelmenek, jol tudgya magais, azt hon; 
nan erdemlettem? [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1760 k.: ? 
két Levél homályos volt, de az harmadikban nyilvánsa-
gos expressiok tétetődtek le, de Ngd atyafiságtalan ide; 
genséggel félre tévén nem is válaszolt az harmadikra, & 
két elsőt is tsak mellőzte [TK1 gr. Teleki Ádám levl 
1761: Deák János igen nagy idegenseggel & 
mordsággal viselvén magát Feleségéhez, és ezért a' Fele' 
ségeis töle igen meg idegenedven; tetszett a* Venerabile 

Consistoriumnak, hogy őket külön vesse a* következe^' 
dŏ . . . Partialisig [Kv; SRE 201]. 7778: Mostoha Anny* 



421 idehajt 

Volt Etzken Miklósnak, Miklós Anna azért Etzken And-
ráshoz, az Attyához nagy idegenseggel viseltetett [Albis 
Hsz; BLev.]. — L. még TML II, 440, 454. 

4. idegenkedés; aversiune; Abneigung. 1617: mennel 
haznosban es nagiub igassagal zolgalunk eó hat(a)l-
ma(ssá)ganak, annal nagiub idegenseget tapaztalunk 
magunkhoz [KJ]. 1619: Valóba, Kegyelmes uram, az-
mint lehetett, vigyáztam az két vezérnek actáira, . . de 
en seişmi idegenséget Felségedhez . nem ismerhettem 
[BTN 335]. 1744: A Connumeratio utan (: minthogy 
Ado hajtó Commissarius voltam ä Székbe :) Jártam 
vagy két izben Ado után ã Falukon ado hajtani, de igen 
nagy nehézségeket és idegenységet tapasztaltam az Adó-
zó Kŏsségnek [Bölön Hsz; INyR 33]. 1800: A Vass Lá-
dák ki tisztitások aránt való fáratságra tsupán azért nem 
kértem volt Tiszteletes Profesor Uramat hogy gyenge 
egésségével sajnállottam fárasztani de kérem ne 
Végye Tiszteletes Uram idegenségre mert bizony nem az 
[Gerend TA; DE 4]. 1802: Ezen az Exponens praejudi-
Çiumára abalineált össi Joszágok aránt . . . meg-tanálta, 
es meg-instálta Nagyságodat, de nem hogy ezt meg-
nyerhette volna, söt valósággal kedvetlenségit, és ide-
genségit tapasztalta [Torda; TJk XIII/9]. — L. még 
TML VII, 61. 

Szk: ~nek tart vmit idegenkedik vmitől. 1735: ã Ne-
mes Tanáts mi hozzánk igaz Haza fiaihoz s tagjaihoz con-
síderalvan Praedecessorainkatis, szokott kgs Atyai in-
dulattja (így!) kit mint masokkalis sokakkal, in similib(us) 
engedelmeskedven tselekedett, Atyai irgalmassagat meg 
mutatni ne tartsa idegensegnek, hogy ezenn Summáson 
Administralando Penzel az rajtunk fekvő onus es 
Adósság ex toto desummaltassek [Ne; DobLev. 1/159]. 

idegen-temetés nem céhbeli személy temetése; înmor-
mintarea unei persoane care nu face parte din breaslä; 
Beerdigung eines Nicht-Zünftlers. 1589/XVII. sz. eleje: 
Négy Jfiu Mesterek választassanak, kiknek az temete-
^kre gonduiselesek legien. Holot penig az Ceh idegent 
temet el, olliankor minden idegen temetesteől uegienek 
edgi forintot [Kv; KőmCArt. 24]. 

idegen-vendégség ospăţ pentru străini; Gastmahl für 
Fremde. 1596: Aranias kupaknak ayandokba való oz-
togatas (!) f. 239 d 72 . . . Jdegen vendegsegre es ayan-
dokra tt f 38 d 36 [Kv; Szám. 6/XXIX. 181 Bachi Tamas 
SP kezével]. 

ideges szk-ban; ín construcíii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ aszalvány ? idegeredetű testsorvadás; distrofie 
neurogenă; Atrophie neurotischer Herkunft. 1856: halt 
meg Német János neje Nyitrai Juliánná 52 éves korában 
Jdeges aszalványban [Dés; RHAk 79] * ~ testaszály 
,ua.; idem'. 1858: halt meg Basa Dániel fia András 6 
eves korában ideges testaszályban [Dés; i.h. 92]. 

idegetlen szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ gyalmos háló hálófajta; un fel de năvod/de pla-

Art Fischemetz. 1644: idegetlen gyalmos haló [Tas-
n ad Sz; MNy X, 368]. 

Megháborító idegborzogató/izgató; tulburător; auf-
regend/reizend. 1882 k.: Gyulai Pál atyánkfia Azt 
mondta: „micsoda feneketlen rossz história ez a pap-

história — micsoda áthághatatlan sötét éjszaka, milyen 
kegyetlenül idegháborító, szomorú történet “ [PLev. 
103 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

idegláz ? encephalo-meningitis. 1853: halt meg Szé-
kely Sára földész 56 éves korában, ideg lázban [Dés; 
RHAk 46]. 

idegyűlt idesereglett; adunat/strîns aici; sich (hier)-
hergeschart. 1766: az emiitett napon esendő Országos 
Sokadalom ezen Városunkban lévén, a* szokás szerent, 
a Circumspectus ide gyűlt Ormenyek meg fogadtak volt 
Szekelly Jánost Etzakai Őrzőnek [Szilágycseh; BÍR 
104/2]. 

idehagy 1. itt hagy; a lăsa aici; hierlassen. 1572: Azt eo 
Nem twgia fely veotteye teole az arrat vagi Ide hatta 
[Kv; TJk III/3. 41]. 1585: Antonius Ferenczy fatetur 

Birosagaba Ment volt Daroczy Peterne Sara Azony 
eozweg koraba(n) eleybe a tanach hazba es haladék le-
welęt le teotte eleotte es per modu(m) p(ro)test(ati)o(n)is 
Azt monta hogy eo minde(n)t ide hagy es el megie(n) 
chak puzta(n) Tordara [Kv; TJk IV/1. 394]. 1595: hagya 
Egerwari János 1. Bor szekeret ide Es kere Biro Wra-
mat hogy meg czjnaltassa [Kv; Szám. 6/XVIIa. 136 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1602: En tudod azt hogy 
mind lowat Zekeret te reád Biztam ha mj teortinik hogj 
futamastok Esnek hat semykepe(n) ha az Zekernek el 
kel maradnys de az lowat Jde ne had [UszT 17/45 gedö 
giórgy gagi lo fw vall.]. 1632: vst gjarto Istua(n) 
monda . . . hozasd ki eggik louamat mert en el budosom 
ugimond s megh en monda(m) neki hogy miért mennel 
miért budosnál hogy hadnad ide giermekidet [Mv; 
MvLt 290. 62b]. 1728: az én vram . . . ijedtibe el szökik, 
és engemet ide hágy [Betlensztmiklós KK; BK. Todor 
Monárné Anucza (24) jb vall.]. 1752: A kócsár legé-
nyünkis félek, hogy ide hadgya az udvárt, mert aztat fe-
lette igen gazolya [Szentdemeter U; Ks 83]. 1785: Itt 
ezen a földön igen meg félemlett a nép, a mult hétenis a 
Maroson tul lakó szegény Magyarság majd mind által 
jött a Maroson . . . a Papunk is ide hagyta volt a házat 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1844: a Szamos ma-
gát a1 Szász fenesi határhoz mind közelebb húzván ma-
gát (így!) az helyet lassan lassan idehagyván, az meg 
bokrosodott [Szászfenes K; KmULev. 9 Lonyán Zaha-
ria (60) col. vall.]. 

2. kb. örök búcsút vesz; a-şi lua rămas bun pe veci; 
sich auf immer verabschieden, ewigen Abschied neh-
men. 1792: Az mi Fiacskánk az minapi betegségiből ki 
hatola, de ujjobban le betegedett szüntelen való forró-
ságban és erős, vagy nehéz hurutozásban vágjon, csak 
ide hágy ezis etcer [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

3. vkinek vmit átenged; a céda cuiva ceva; etw. jm 
überlassen. 1592: lm ertem hol adnala de Jgen taüűl va-
gio(n) ha kezem Jgieben adnal el venne(m) Zeretheo 
atiamffia Mihalj miért hogj . az te feolded vagio(n) 
közel az enimhez ha azt Jde hagiod ez egj eztendeore ot-
tan maradgion vgj bátor de en Zalago(n) nem Atta(m) 
hane(m) cziak egj eztendeobe(n) hogj be vesse [UszT. — 
aFöldet zálogba]. 

idehajt ideterel; a mîna aici; (hier)hertreiber. 1592/ 
1593: Mikor . . . az Christoff Vram Molnaban eorleot-
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tenek, akkor Jde nem mertik hajtani, hanem ot az zent 
Benedeki Malom keorwl itettik marhajokot [Bálványos-
váralja SzD; Ks Dés és Szentbenedek közötti határper-
ben vall.]. 1647: Királyffaluarol8 haitottak ide 
Eoregh Tehenet No. l l [Nagyteremi KK; BK 48. F. 16. 
— aKK]. 1675: az melly Tulok ökör most Czongrádi 
Pálnál va(n) ., ide haytya Nagy Mártonhoz [Kv; TJk 
VIII/12. 16]. 1761: egy Sebes nevű ember . . nyárra az 
Erdőkre idehajtatván Marháit itt nyáraltanak [Sztanisa 
H; JHb LXVIII/2. 15]. 1774: Az Pap Telki meg ŏlt, és 
Gyilkos Jobbágyok(na)k 14 darabból állo marháit ide 
hajtották az udvarban [Mocs K; KS. Áts István (30) lib., 
molitor vall.]. 

idehátra 1. hátrább, utóbb; mai la urmă; weiter untén, 
hernach. 1597: BV pranchiolattiabol Attam az Godo 
czigannak mikor Búzái Matiast Akaztani vittek volt 
f l . . Ezt ide hatra kellet volna irni, de it sem derogál 
[Kv; Szám. 7/XII. 36 Filstich Lőrincz sp kezével]. 

2. itt hátul; aici ín spate; hier hinten. 1635: Aztis lá-
tám hogy vgyan ott az kertben, az edgyik Kathona ezzel 
az Azzonnyal nylván páráználkódek. és en be menek es 
mondek az kik válánák (így!), Uraim ide hátrá ige(n) 
szedik az ugorkat [Mv; MvLt 291. 51a]. 1653: Ismét 
jöve mintegy tíz lovas mely után a derék is eljőve. Mi is 
ismét elébb mozdulánk reájok, de a zászlókat helyben 
hagytuk ide hátra, mintha ott nagy sereg lett volna [ETA 
I, 63 NSz]. 

3. hátra; ín spate; nach hinten, hinterwärts. 1643: 
lattam hogj Barrabas Georgj egj sokadalom napian ki 
rudazta vala az marhat ide hatra az Udvararol [Kvh; 
HSzjP G. Kovaczj (60) pp vall.]. 

4. az idehaza/itthon valókra; (lucrurile) aflate acasă; 
die heimischen (Sachen) betreffend. 1619: Azmint lá-
tom, az urada csak mind menten megyen elő tova, és ide-
hátra semmit sem gondol. Jo lött volna Kassán megülni, 
vagy még onnat is hátrébb pállani és idehátra való dol-
gait jó helyben hadni [BTN 347. — aBethlen Gábor]. 

idehátrább 1. ezután, ezentúl; de acum înainte; 
nachher, forthin. 1710 k.: Ráczokot a Bírák ránk hosz-
nak a Németekkel fényégettetnek, excepto annyi ment-
ségünk vágyon hogy eddig elé az égy szekér szerré (?) 
ne(m) méntünk, de ha ide hátreb kívántatik valami vic-
tuálet a Faluból el szálitani akkor tudom nekünk kél el-
mennünk [Vacsárcsi Cs; BCs]. 7757: ami özeket . . . 
nyúztak s fognak ide hátrébb is nyúzni az őz böreket ir-
hanak . . . meg gyűjtsék [Déva; Ks 92. I. 23]. 1759: ha 
szinten ide hátráb tŏrténynék is, hogy Mis Groff Teleki 
Sándor Bátyám Vram sine semine utriusque sexus dece-
dalna is az ŏ klme jussán se praetendalok — s nem tör-
vénykezem [Moha NK; TSb 32]. 1793: Mivel a' 
közelebb el tőit két Esztendők alatt nevezetes károk és 
fogyatkozások tapasztaltattak a' Dézma tsürnél, arra 
szorgalmatoson vigyázzon3, hogy tsak ide hátrább el tá-
voztassanak [Kv; SRE 291. — A főkvártás]. 1795: ha 
ne talám ide hátrébb valamelly kedvetlenségek, és alkal-
matlanságok, adnák elŏ magokat ŏ Ntsága Semmi-
nek oka nem lészen [Ádámos KK; JHb XX/18]. 1797: 
meg válik ide hátrább mi lesz a dologbol [Somkerék 
SzD; Berz. 11 Fasc. 75]. 1841: mivelhogy a vásár tsere 
egyik is a másikra sem most sem idehátréb adot ne irat-
hassan Eviktziöt is vallaa mindkét fél egyik a másikra 

nézve [Bözöd U; Borb. II. — aTalán a szokásosabb vál-
lald h.]. 

2. a következőkben, a továbbiakban; ín cele ce ur-
mează; in (den) folgenden. 1772: Torda vármegyei főbí-
ró Székely Elek úr is, kiről ide hátrébb is emlékeztem 
volt, hazamenvén Tordára, kilencednapi betegsége után 
megholt [RettE 267]. 1793: Most sietek, de ide hátrébb 
bővebben bátorkodom irni Ngodnak [Mv; KJ. Lengyel 
János lev.]. 

3. előbb-utóbb; mai curînd sau mai tîrziu; früher od. 
später. 1755: Danila ez az sok féle Lo még ide hátrébb 
tsak fel ne akaszszan tégedet8 [K; Told. 3a. — aLórejte-
gető orgazdának szóló figyelmeztetés]. — L. még RettE 
287; VKp 223. 

Ha. 1794: ide hátrébb [Kv; CsS]. 1805: ide hátrébb 
[Ádámos KK; Pk 5]. 

idehaza 1. itthon; acasă; zu Hause. 1573: Eothues fe-
rench vallia, hogy Az mely Eyel Kerestury petert 
megh vagdaltak volna, Masnap talalia Eotet Kappa 
Myhal Es Mond neky Jol vryztetek Ide haza hogy Ke-
restury Petert megh vagdaltak [Kv; TJk III/3. 53]. 1697: 
mondám Lénárt Gyórgjnének Mie'rt nem oltyátok azt 
az tűzett s monda Lénárt Győrgyné nincs(en) bizony egj 
férfiamis ide haza [Szamosfva K; Ks 90]. 1698/1699: èn 
igen ritkán vadgyok ide haza [Cege SzD; WassLt Vas 
György Ilyés Gábor szb-hoz]. 1764: Azt tudom 's láttam 
szemeimmel gyakorta, mikor Cancelláriárol haza for-
dultam 's két három napokig ide haza mulattam, hogy 
Néhai Szilágyi Aszszonyomn(a)k ételt kenyeret gabonát 
's egyebet vittenek [Hídalmás K; RLt O. 2 Lad. Korda 
(26) ns vall.]. 1772: Mihály Ifţju Legény korába Nemet 
beresnek ment volt . . . el szökötés a Nemet Lovát el 
hozta volna, mellyért ide haza elfogván elvivék a Töm-
letzbe [Dálnok Hsz; Kp IV. 263]. 1805: a* gazda . . . do-
log idő lévén ide haza nem tarthatta8 [F.rákos U; Falujk 
2. — 8A tehenet]. — L. még FogE 189; RettE 268-9. 

2. ~ ig hazáig; pînă acasă; bis nach Hause. 1639: Ke-
czelej Gergel Deaknak az Első utyabalj Perceptioia . . • 
Az Becsy hűteollel, es jde hazaigh ugj mint Colosuarigh 
ualo minden rea ualo keolcseggel Egjŭtt . . . teszen ha; 
rom ezer, negy szaz tizenegj forintot es Eottuen negj 
pénzt [Kv; RDL I. 116]. 

ideházasodik vki máshonnan a beszélő lakóhelyére 
házasodik; cineva care vine să se însoare ín localitatea 
vorbitorului; jd der anderswoher in den Ort des 
Sprechers heiratet. 1744 k.: Cathalogus Exemptorum in 
Sede Miklosvár . . . Törők Farkas Udvar helly Székről 
ide hazasodván 3 szek immunitalta, minthogy Semmi 
nemzetsege Soha nem adozott [INyR]. 1753: Hát azt 
tudgyae az Tanú . hogy ez fenn meg irt Exponenseké 
szüle Attyak Thordárol házasadatt volt ide Rákosra 
[Asz; Borb. I]. 1768: Én őt esztendeje hogy ide házasod-
tam Bereczkbe [Bereck Hsz; SzentkGy. Flore Kosztán 
(30) zs vall. Jos. Szörtsei keze írása]. 

idebí a chema aici; zu sich rufen. 1568: ez valloa mond 
fenesy Mihalnak hyd ide szęch Balast es q vele meg áru-
lok, szçch Balas oztan oda ment s eç árult meg az borok-
ra [Kv; TJk III/l. 241. — aZekel János]. 1570: Mykot 
Lazlo oda menth volna, Mond hogy en ehez8 nem Jgen 

Erthek, hanem Jm Jde hywom attyamat hogy eois lassa 
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es zolyon hozza [Kv; TJk III/2. 61 Alcz Balaz vall. — 
Az építéshez]. 1591 k.: Mennie(n) el Kd es hia Ide De-

mie(n) Jánost had szolliunk velle [UszT]. 1631: Böruei-
net ide hittak az legeniek uacziorara [Mv; MvLt 290. 
61a]. 1638: eregy hid ide, kergyuk megh mi okaert czele-
kezy azt [Dés; DLt 402]. 1674: Asztalos Andrásnak az 
elseo felėsége után kelletvén edgyikünknek menni . . . ã 
végre hogy ide hyiuk hogy az vrára rèà állyon és rèà es-
kűdgyék [Kv; Szám. 34/L. 18-9]. 1697: Gergely János, s 
az felesege hát ott várják az hazamnal, monda osztan 
Péter Deakne hid jde immár Sogor . . . azt fogadtam 
neki hogj jde hivom az Deákot, de én bizony nem hivom 
[Szentgyörgy Cs; CsJk 6 Szentt Györgyi, al(ia)s Bánkfa-
jui Szebeni György (53) pp vall.]. 1718: eo hivut minköt 
ide [Szentmihály U; Pf]. 1777: az Exponens Testvéreit 
hivta ide munka tételre, de akkor nem jöttek [Dupapiat-
ſa H; GyK]. 1801: Sándor Jantsit tsak annyi üdőktől 
fogva esmérem a miolta az nénye Argye Eva . . . ide hiv-
ta magához [Erdősztgyörgy MT; WH ifj. Szőts János 
(44) vall.]. 

idehíhat a putea chema aici; (hier)herrufen können. 
1592: Azt mondgywk hogy semmi keppen minket Jde 
nem hihattal volna mikor Jde hittal [UszT]. 

idehívat a dispune să fie chemat aici; (hier)herrufen 
jassen. 1570: Zylagy Balint es Magary Bertalan . vall-
ok hogi egy Jdeoben . Kapa András es Jgarto Bene-
dek vra(m) hittak volt eoket az kowach András haza 
eleyben . . Es Jgh zoltak Az polgarvraim Eonekyk, Jo 
atthiamfiay ezert hywatank Jdea [Kv; TJk III/2. 140a. 
7- Köv. a közlendők fels.]. 1584: Es monda No 
keonyew gond az, Az veotte el teyedet, Eregy hiuasd ide 
chak [Kv; TJk IV/1. 244-5]. 1592: Puzta Gaspar vallia 

Eztis hizem hogi az meli niaualiaban most fekzem, 
®o dolghaa, mert mindaha (!) haragút rea(m) Seot mikor 
Hoff Greffnéuel (!) ide hiuatna(m) hogi megh keouet-
nwk egi mast, azt monta neki. had fekegiek chak az ven 
lator [Kv; TJk V/l. 220a. — Varga Ambrusnéé]. 1649: 
az Ispanokatis azirt hivatta az aszonj Jde, hogj törvinj li-
gien, azirt alj törvint [Kv; RDL I. 135 Dögh mezej Ko-
tucz Jonas (60) vall.]. 1759: az emiitett Tisztarto . . . 
?ttczer valami Mokány Juhokat bé hajtván, a' Tiszteket 
*de hívatta, és Törvényt tetetvén reájok, 60. az Udvar 
?zámára maradt [Marosludas TA; TK1 Moga Petre (30) 
Jh vall.]. 

idehoz 1. a aduce/transporta aici; (hier)herbringen/ 
hefördem. 1570: Mond az Zylwassy Jmreh zolgaia Nem 
en hoztam az lowat Ide hane(m) Mas ember vra(m) Jo-
bagia [Kv; TJk III/2. 115]. 1586: mikor zemetett Awagy 
ganytt hoztunk volna ide Balattffy Ferencz monta hogy 
ne horgywk oda Mertt meg hazat kellene ott Ippeteny 
[Csapó KK; JHb XX/48]. 1590: Ezt hallottam az mosta-
m leannak zaiabul hogy mikor Jde hozta az kocziban le 
tekette Pribék Gergely es be volt az feie kezkenozwe 
®°tett senky ne(m) latta mikor Jde hoztak [UszT]. 1629: 
Ţ attiamfia hozd ide az mid vagion [Kv; TJk VII/3. 9]. 
'634: amaz kis szekercziet . . ha ide hozzak, megh ne 
jnond, hogy enyem [Mv; MvLt 291. 13a]. 1724: Ide fel is 
lengyel Andrástis fel akarták gyújtani, meg kapták az 

ide hozták à Tőmlőczbe [Altorja Hsz; ApLt 2 Apor 
betérné Káinoki Borbála férjéhez]. 1786: tsak hallám 

hogj az Fogadosné kiálttya hogy ide ne hozd a Lo-
vadott mert ezen Fogado Házot nem lónak vagj Lo Is-
tállónak szokták tsinálni hanem azt Emberséges Ember-
nek Csinálták Fogado Háznak [Hidvég3; GyL. Frunza 
Demeter (49) vall. — aMv-be olvadt bele]. 1846: Én ren-
delést tettem hogy Budatelkéről a 18 ökrökből 4 tulko-
kat ide hoz(z)anak a héten, mivel itt a hegyekért hatosba 
kell járni [Csán TA; Bom. F. Id]. 

Sz. 1788: Hamar István gyalog katona felelte: de tsak 
hozza ide a Mikes cseléd az arrát, de más viszi haza szá-
non [Szemerja Hsz; HSzjP]. 

2. vki elé vezet; a conduce înaintea cuiva; vor jn führen. 
1604: kerdeznj kezde hogy miczioda légin az akire giana-
kodnak, . . . fogiatok meg hozatok Idę: meg fogok s odá 
uiuök [UszT 18/147 Fanczialy peter de eadem pp vall.]. 

3. idekerít/szerez; a aduce aici; herbeischaffen. 1589/ 
1590: Myert hogy kegtek keozeot az Mehessi hatar 
rectificalassa feleol keotel alat veghezes volt, es mostan 
annak veghez való vitelere Kendi ferenc vram ide hoztha 
Mester vramatt, kegdnek izene hogy holnapi napon 
rectiñcaltassek megh az hathar az vegezes zerent [Méhes 
TA; WassLt]. 1743: Nyisztor János Varáslo Aszszont 
hozott ide hogy meg mondaná ki lopta el az ökreit vagy 
hol vadnak [Szásznyires SzD; Ks]. 1802: engemetis az 
Exponens Ur elei széna takarni kisded koromba ide hoz-
tak és itten Szénátis takartam [Uzon Hsz; Kp IV. 298 
Mezei János (65) paraszt vall.]. 1810: nem sokára a 
Mlgos Exponens Ur a Svábakat (: Metzenseifereket :) 
ide hozván, a Sessiot egeszszen ki Sántzoltatta [Bom. 
IX. 58a Silimon Mamaliga Iuon (58) vall.]. 

4. előad/mutat; a prezenta/arăta; vorzeigen. 1664: 
Az mint ura(m) kgld paranczolt uolt hogy Szarvas Mi-
hály kezeseket allitana, latom ura(m) kezes levelit me-
lyet ide is hozot uolt [Kozmás Cs; UtI]. 1675: mivel An-
nus dies nincze(n) az minuta levelb(en) sem ne(m) pecsé-
tes, ergo maga az kereső fél, pariallya levelét, adgya Sza-
moskőzi Mihálynénak, ha reá emlekeztek bene, alioquin 
hozzák ide igazitásb(an) [Kv; TJk VIII/12. 54]. 

5. hozományként magával hoz; a aduce cu sine ca 
zestre; als Mitgift mit sich bringen. 1633: En Eöregbik 
Kraitsar András Testálok az szerent hogi . . az en fele-
segemnek Enyedi Szöts Soffianak mindeneket kezenel 
hadgjanak walamiket mint Sayattyat ide hozot arany 
ezwst akar mitsoda marha legyen [Kv; RDL I. 101]. 

6. magához vesz; a lua la sine; zu sich nehmen. 1798: 
fiának tartotta Lázárt, még kicsiny korába, mikor az 
Annya meg tébelyedett ide hozta [Egerpatak Hsz; 
HSzjP Fejér György (56) gy. kat. vall.]. 1801: Sándor 
Jantsit . . Szitás Kereszt Urol hoszta ide a nénye Árgye 
Eva [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

7. idevezérel/vet; a aduce pe cineva; (hier)herfŭhren. 
1655: Azért kerem bizodalmason kgldet mint Uramat, 
ez obtractio ellen vindicalni méltóztassék, ha I(ste)n 
kgldet ide hozza, es ketelkednek akarmi punctumàban 
ellenek docealni sajat kezek írásokkal kész vagyok [Kv; 
CartTr II. 897-8]. 

Sz: ~zű a tatár. 1755: B. Bálintot ide hozá ă Tatar 
anyit kutyáikodig (!), hogy a katzagom már mind 

egybe romlott, s a nyelvemis majd ki sebesedik, hogy 
nem mérek ä kaczagásb(an) erumpálni [Ks 96 Baló An-
tal lev. Nsz-ből] * titeket mi hozott ide? titeket mi 
szél fújt ide? 1783: hat titeket mi az Anyátok Pitsája 
hozot ide? [EMLt]. 
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idehozandó behozandó; de importat; hereinzubrin-
gend/fuhrend. 1846: De a magyar országrol Austriába 
viendő iparczikkeken nagyobb terű fekszik, mint az on-
nan ide hozandókon [Sszgy; KZsN]. 

idebozás idehozatal; aducere aici; Herbringen/beför-
derung. 1587: az saito Jde hoszasatol . . . fiszettem -/82 
[Kv; Szám. 3/XXX. 29 Seres István sp kezével]. 

idehozat 1. a dispune să fie adus aici; (hier)herbríngen 
lassen. 7620: Mivelhogy Borsos Tamás vram is kéván-
kozik vala közinkben és ugyan közinkben is jöve, akkor 
az mi étket ő kglmek ide hozattak . . . költöttünk fi. 
l d. 16 [Mv; EM XXI, 535]. 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.]. 1629: Czak eregj hozasd ide az 
marhatt [Mv; MvLt 290. 172b]. 1774: let . . . Tŏrŏk Bú-
za 61 véka, mellyetis Nyersíben hozatták (!) ide Motsra 
[Tálosfva SzD/Mocs K; KS Conscr]. 1789: hozattam 
ide az officiolatushoz egy fontot [HSzj mérték al.]. 

2. idekeríttet; a dispune să fie adus/transportat aici; 
(hier)herschaffen lassen. 1716: ide hozatott vala enge-
met . . . arra az végre, hogj szegént gjogjicsom [Nagyida 
K; Told. 22]. 1780: Tüzes teremtették hogy mérték meg 
próbálni hogy ide hozassák az édes Anyám emberét 
[VH]. 

idehozatik idetelepíttetik; a fi aşezat aici; (hier)ange-
siedelt werden. 1768: Miolta ide hozatott Dràgus Már-
kully ismerem [Mezőmadaras MT; BK]. 

idehozatott adus aici; (hier)hergebracht/befördert. 
1794: Az veteményes és gyümöltsős kertnek . . . pláné-
rozására egy néhány Svábokat hozatott ö Nga . . . a* 
Másodszor ide hozatott Svábok 12-ten voltanak, kik új-
ra plánérozták a kertet [Mezőmadaras MT; BKG St. 
Czerjék (26) lib. vall.]. 

idehozhat a putea aduce aici; (hier)herbringen kön-
nen. 1607: az nemes bírót nem kaphattom hogy ide hoz-
hattom volna [Ne; Told. 1]. 

idehozott 1. ideszállított; transportat aici; (hier)herbe-
fördert. 1679: Vásárhelyről az lakatosoktol ide hozott 
. . . öreg Láda, egi másb(an) téve nro. 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 22]. 1817: a ' Banyitzárol ide ho-
zott Hídnak való fákat faragták a gyalogasok [Héderfá-
ja KK; IB. Veress István tt lev.]. 

2. behozott; importat; (her)eingebracht. 1820: kik 
effélét tselekednének, azok ide hozott abbéli Miveket el 
veszessék, 's azok confiscaltassanak, ki vévén a* va-
loságos éléfánt csontbol készült Míveket, minthogy itten 
Erdéllyben Éléfánt csont nem találtatik, 's abból mivek 
nem készíttetnek [Kv; FésCJk 29]. 

3. idehordott/jutott; ajuns aici; (hier)hergebracht/ 
gelangt. 1821: a Mátzédoniai Görögök az ide hozott hír 
szerént a Törökökön Triumfáltak [A.porumbák F; RLt 
Kállay János Rettegi Sándorhoz]. 

idei I. mn 1. ezévi; din anul acesta; diesjährig. 1577: 
szolobŭl es idey haznabŭl galachy bernald es galaczy 
anna azzony tiz tíz uidret az utan hogy meg szedik az 

szoloth (így!) legen az uthan enym [Galac BN; WLt]. 
1588: Az Jdej buzat meg zamlalvan az Tarlón leott 525 
Kalongia buza [Kv; Szám. 4/V. 5]. 1602: Kenjeres Ba-
lintnak az tízes ada az idej haznata [UszT 16/91. — ^ i . a 
földét]. 1627: Kos Barany idei vagion Nro 31 [Mezőrücs 
MT; BLt]. 1714: Idej fejer kos Bárány n. 3. Idej fekete 
kos Bárány [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 1717: az 
idéji még igen apró Téglát a hetén az essős űdő myán 
nem vétheténék [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton 
lev.]. 1741: ideji dézma ősz buza van Hegedűs Istvánnit 
bé rakva [Mezőbánd MT; LLt 146 B]. 1768: az idei len-
ből egjéb nem lesz', hanem tsak mag, se szalmaja se sza-
porája [Esztény SzD; Told. 5a]. 1820: két szakasz széna 
tudni illik egy tavalyi . . . , a másik szakasz ideji [M.la-
pád AF; BLt]. 

Szk: az ~ ezévi. 1589: Keovetkozyk Az taualy Jo-
hokrol valló dezmalassa . Dezma Joch tavaly es Az 
Idey es Az penzen veott Johy (!) volt Baranyós Az Ez-
tendeoben 177 [Kv; Szám. 4/XII. 9-10.]. 1678: Tavalyi 
Artany Süldők nr 25. Az ideji Malaczok nr 32 [Szilágy-
cseh; UtI Gr. Kümives de Akna kezével]. 1699: Öreg 
bial vagyon nro 2 . . . Bial ökör bornyu az idei nro 2 
[Szentdemeter U; LLt] * ez ~ 'ua' 1585: Az 13 veka 
buzat Akj ez idej Aratasbul lett Attunk benne az dezma 
diznoknak [Kv; Szám. 3/XVI. 42]. 1594: A Somloy Ma-
iorban Restal feieös tehen' No. 16 ezeknek ez jdei borja 
Restal No. 16 [Somlyó Sz; UC 78/7. 8-9]. 1684: Ez idei 
szaporodás. Ezidei Pujkafiu nro 76. Ezidei Ludfiu nro. 
43 [Szúv; UtI]. 1700: Egy deczeg (!) Kancza harmad ma-
gaval, ez Idej Csitkaja lovaczka, az Tavalyi kancza [Csi-
csó Cs; BálLt 7]. 

2. hiv folyó évi; din anul curent; vom laufenden Jahr. 
1843: Jegyzőkönyv azon elegybiztossági kinyomozás-
ról, mely nemes Álsó-Fejér vármegye főispánja, losonczi 
méltóságos liber báró Bánífy Miklós ur őnagysága idei 
május 29-éről 191. elnöki szám alatt költ rendelése . . • 
következtében . . . vitetett végbe [VKp 66]. 1845: A Te-
kintetes Tanácsnak idei 478. Tanácsi számok alatt tisz-
telt határozása [Dés; DLt 845]. 

3. egy ~ egyévi; pe un an; für ein Jahr. 1596: Az 
Hoggiaj Benedek nylat mêgh Komis Mihály idejebe egy 
idej haznara megh uette(m) uala [UszT 11/87]. 1613/ 
1640: veotte vala megh Lazar Janosne egi idej hasznara 
[Gyalakuta MT; LLt 71/7]. 

II. fn-i jell-û haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: ezévi; cel/cea din anul 
acesta; diesjährig. 1587: Az Tawaly Saytbol kytt kezem-
heoz attak Arwltattam keez pinz f. 1 d. 50. Ez Ideybenn-
is adattam el 10 f 1. d. 37 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 28. 
isp.szám. 28 Zabo György sp kezével]. 1732: Vagyon 
Tavalyi harmad idei Szalma, másfél szakasz, ideji edgy 
nagy szakasz [Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]-
1836: Hadigerrel a computust könnyen meg teszem csak 
számadásával legyen tisztába, de ideit még bé nem adta, 
tavaljirol feles restantiaba van [Zsibó Sz; WLt Kelemen 
Benjámin lev.]. 

ideig 1. egy/valamennyi ideig/időre; cîtva timp; eine 
Zeitlang/Weile. 1603: Jtellie meg az ktek Zeki wagy ön 
maga hitiwel uagi másod magaual Elegedendö (!) hites-
se meg welwnk az Jo azonj hogy az kis giermek az ini 
attiank fia weretöl walo, meg bocziasson az Jo azonj si-
mo görginę En nem zolok sémit tiztessege ellen Jdeyg, de 
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ha meg hitetj welwnk hogi az mj atiank fiatol walo, hat 
mindent kezek wagwnk wele meg oztanj [UszT 17/65]. 
165311655: Csepreghi T. Mihály Ur(am) . . . kézdé be-
szelleni panaszolkodo szókkal, . . Egy jo akarom mi-
nap szükségeb(en) megh talãla, hogy adgyak neki egy 
kevés pénzt ideigh hogy Creditorinak megh fizethes-
sen, kinek mivel garas es potura penzem nem vala, adèk 
hétszáz aranjokat [Kv; CartTr II. 874 Igaz Kálmany 
Kolosvári Orthodoxus Schola Mester vall.]. 

2. ideiglenesen; (ín mod) provizoriu; vorläufig, zeit-
weilig. 1604: Enym az az Eoreokseg . . . nalad chyak 
Jdeig volt zalogra, . . . Az zalagosnak Jdeje mykor el 
leolt az malom te kezedbeol kj valtotta magat en rea(m) 
Zallot penzem vtan veris vagiok hozza [UszT 18/29]. 
1632: Ezek az jeöueueni szegeni emberek az elfutot job-
hagiok hazaiban niomorganak cziak ideigh [Herszin F; 
UC 14/38. 27]. 1639: magais az biro en szamomra jutót 
volt, tsak io akaratomból ideigh engedte(m) volt a' Só-
gor aszonynak . . . ă ki penig társa volt most azt fogva 
tartatom felis akaro(m) akasztatnj [Homoródsztpál U; 
Szád. Redej János Nagy Tamás de Fogaras udvarhelyi 
várbeli provisorhoz]. 

ideigazít a îndrepta aici; an jn verweisen. 1764: egy 
ember igazitatt ide hogy eladná ä szénáját [Kóród KK; 
Ks 19/1. 6]. 

ideígér feleségül ígér; a promite că va da (pe cineva) ca 
joţie; als/zur Frau versprechen. 1597: Jgiarto Eotwes 
Mihalne wallia kertem egizer eomagatol Marton 
deáktól az leant Vrbeögeör Balintnak mikor 
[jemydeo mult wolna . . . eö kegme ide igire az leant 
Kv; TJk VI/1. 65], 1758: Annak utána Kalotaszentki-
mlyon akkori viceispán Zámbó Ferenc uramnál meg-
fordulván . . láttam, hogy alkalmas leánykája, 16 esz-
tendős, forgódik. Ki is megtetszvén, meg is kértem s 
lde is Ígérték [RettE 74]. 

ideiglen ideig; cîtva timp; eine Zeitlang/Weile. 1570: 
Kis János vallia, hogy Ew azt Nem Thwgya wrbeger 
hergel Menye Jdeiglen Byrta az hazat melliet Zabo Si-
mon perel Theole vely hogy legien Tyz eztendeiç | Nylas 
Matthe vallya hogy Jelen volt mykor Zabo Simon 
^entencia lewelel Magat Be Jkthatta az felseo hazakba 

• • Menye Jdeiglen birta azt ne(m) Twgia [Kv; TJk 
IIJ/2. 3, 117]. 
, Szk: az 1574: Ez vraimat eo K. Byro vram 
jtyvvasza Be . . . , hiteztesse Meg eoket ez zolgalatra . . 
Ígérik Magokat hogi adot vetnek Az Ideiglen az Min-
dennapy keolcegnek tegiek zeret [Kv; TanJk V/3. 96a] 
* egy falka ~ egy (jó) darabig. 1570: Zas Razman 
^Uya Thwgya hogy Jo zeoleye Maradót volt zent 

eorgh hegien Takach Silvesternek, es Byro Myhal Elte 
egy faka Jdeiglen [Kv; TJk III/2. 163] * egy ~ egy da-
fabl8- 1584: Garay ferencz deák . . . vallia Tudom ezt 
£°gy . az Iffiw Jstwa(n) deák az Mustoha Anniaual 
torsul Nem volt . . . Seot ottan hamar az Mustoha 
rmniatol el veowe kalachswteo ferencz es eo Newele egy 
jdeiglen [Kv; TJk IV/1. 323] * ez 1570: Megh gon-
a°llyak eo K. Ez Ideiglen is Menye karok es gonoz dol-
|°k az Igenetlensegbeol haborgasbol Ieottenek [Kv; 
lanJk V/3. 21b]. 1603: az Satz ado fel szedesse felöl 

nagy panaszolkodas vagyo(n) hogy nemely Emberek 
vakmeréósegre vettúen magokat meg ez ideiglen meg 
ne(m) attak volna [Kv; i.h. 1/1. 448]. 1638: az tutorsa-
gott az Arua Iffiu Annyanal Wermescher Borbara 
Azzonynal hattak uolt akkori becsulletes Diuisor 
Vraink es az ûdeoteol foguant az mit az tutrix az fiara 
Nagj Andrasra keolteott uolna ez Ideiglen arról az 
fiaual szamot akarna uetnj [Kv; RDL I. 115] * sok ~ 
sokáig. 1566: a király . . . elindittá hadát Sákaváraa alá; 
kit mikor sok ideiglen vitt volna, nagy erõss ostrommal 
megveve [ETA I, 25 BS. — aZsáka (B), egykor az erdélyi 
fejedelemség egyik nyugati végvára] * valami ~ vala-
mennyi ideig. 7562: Álbert herczeg . . . Végre Kassa alá 
méne és ott fekvék alatta valami ideiglen, de csak hiába, 
mert semmi nélkül kelleték haza pironkodni [ETA I, 10 
BS]. 

ideiglenes provizoriu; vorläufig, zeitweilig. 1839: Pa-
rancsoltatik hogy égy Pap is, sem ideiglenes, sem végké-
penis szabadsággal el bocsátott hó pénzes katonát, az il-
lető katonai Elöljáróság Szabadság levele nélkül házas-
ságra öszve ne eskessen [Nagykapus K; RAk 16]. 1862: 
csak az ideiglenes haszonélvezeti jogra nézve teszem e' 
rendelkezést, önként értetődik, hogy hasznát élvező 
leányaim arra semmi nemű terūht nem fektethetnek, 
anyival kevésbé leend joguk abból valamit elidegeníteni 
[Kv; Végr.]. 1876: 1868 október 11-én történt égés után 
. . . az egyházközség ideiglenes haranglábot építtetett 
[Holtmaros MT; ETF 107. 20]. 

ideig-óráig ideiglenesen, egy ideig/időre; (ín mod) 
provizoriu, pentru un timp; zeitweilig, vorübergehend. 
1843: a kérelmesek addig is, amég a felséges királyi fő-
kormányszék határozatában megírt módon az általak 
követelt mentesség állapotjába magokat visszatétethet-
nék, ideig-óráig ezen határozaton megnyugodtak [VKp 
135-6]. 1845: őa Balog Istvánnak Gazdasszonya nem 
volt, hanem tsak Szükségnek idején könyörûletességből 
s felesége iránti tiszteletből házi ügyének ideig óráig fel 
fogója; de Gazdaszszonjanak őt soha meg nem fogadta 
's ő is hozzája be nem szegődött [Dés; DLt 591. — Szé-
kelly Anikó]. 

ideír 1. ide beír; a înscrie aici; hier einschreiben/tra-
gen. 1582: Eothweos Peter . . . vallia, Égkor hiua oda 
enge(m) Az Zabo Georg hog az Salath (!) Benedek 
Ados lewelęth meg keressem, En kereswe(n) meg tala-
lam, De mikoron magiaraztam volna Az Ádossag har-
madfel forint vala benne megh Irwa, S monda zabo 
Georg, bizony Nem harmadfel forínth volna, hane(m) 
tizen harmadfel, el hattak az tizet de Ide kellene Irny 
[Kv; TJk IV/1. 95]. 

2. idejegyez; a însemna aici/în acest loc; hier auf-
zeichnen. 1653: Ezeket a városunkra és magunkra néző 
dolgokat nem akarván hátra hagyni, imé írtam ugyan 
meg benne nagy részt, de számtalan sok volna, ha mind 
ide akarnám írni mennyi dolgon által mentünk [ETA I, 
73 NSz]. 1758: Édesanyja pedig Csegezi Judit, . . . az ki-
ről is sok úri és nemes rend atyánkfiai vannak, kiket ide-
írnom hosszasnak tartom [RettE 54]. 1766: Egy Terézia 
nevű leányának dolgát nem állhatom hogy ide ne írjam 
[i.h. 205]. 
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ideírat idejegyeztet; a puné (pe cineva) să însemne 
aici; hier aufzeichnen lassen. 1679/1681: Ugi vagyo(n): 
sokkal bővebben irattathatot volna eze(n) Instructio, de 
ebbeli hivatalban nem novitius lévén Udvarbíró Vram; 
szükségtelennek itiltem feletteb való sok irasnak olvasa-
saval eo kglmet farasztani; . . . azért mindeneket vala-
miket ide nem Írattam, hadgiák az eò kglme industriaja-
ra es hozzam való fidelitassara [Vh; VhU 679]. 

ideíratik idejegyeztetik; a fi notat/scris aici; hier auf-
gezeichnet werden. 1847: Ezen Jedzés azért Íratott ide, 
hogy láttasson ki, hogy ezen két darabb főidőn Ött Ház 
van épitve [Cege SzD; WassLt]. 

ideíródik ide beíródik; a se înscrie/a fi scris aici; hier 
eingeschrieben werden. 1855: A hellyéröl, a bába felejté-
se miatt ki maradván irodott idea [Kalotasztkirály K; 
RAk 15. — aAz újszülött neve az anyakönyvbe]. 

ideírt ide feljegyzett; însemnat aici; hier aufgezeich-
net. 1790: adták el ezen ide irt Portékákat8 [Mv; MvLev. 
— aKöv. a fels.]. 

idejáró idejövő/szolgáló; care duce/serveşte aici; 
hierher führend. 1679: Bastya . Alsó Contigna(ti)oja 
gerendás Felső Contigna(ti)obul ide járó garadicz 
fabul eppettetett [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt.]. 

idejebeli I. mn 1. vkinek az idejéből való; din timpul/ 
vremea cuiva; aus js Zeit herstammend. 1587: Az Ta-
waly es az en Idembely Gyapyat ky teott Eozzessegel 6. 
zazatt Atta wolt el Zabo Lenart vram zazatth f. 2 d. 50 
[Kv; Szám. 3/XXXIV. 28 Zabo György isp.m. kezével]. 
1592.ě Esmet eótúe(n) ados eó kegme Vgyan bor Arraba, 
megh az elseòzeri Zegeny Ura(m) Zeóchy Mihály Jdeye-
belj bor Arraba [UszT]. 1606: az elseŏ zabadsagh ydeō 
belj birodalom feleol en ne(m) tudok, ez dolgok az var 
idejebelj dolgok voltak [i.h. 20/73 Joh. Lazlo de Farkas-
laka (50) pp vall.]. 1614/1792: Égető Miklós Petki I. ide-
jebeli el budosa szegénység mia [Köpec Hsz; HSzjP]. 
1657: az emberséges emberekkel borital közt való mu-
latságot én is igen szerettem elein, igen is gyakorlottam, 
járulván az természethez az én időmbeli akkori affélék-
ből való abusus is [Keményönéi. 15-6]. 1739: Tudom az 
Vtrumban lévő kis szegeletet hogy az időmbeli révész 
magaénak mondotta [Dés; Ks 28. V]. — L. még UF II, 
580. 

2. vki korabeli; din epoca/vremea cuiva; aus der Zeit 
von jm. 1614: Végre azért oztán szép szóra jöve az pasa 

s monda, hogy . . . Az hatalmas császár Három 
esztendeig az adót tíz-tízezer arany forintra engedi 
Az három esztendő után az Murát császár idejebeli tef-
ter szerént az adót épen, ajándékkal együtt adjátok meg 
[BTN 74-5]. 1653: Básta pedig kedvez vala a széke-
lyeknek, mert . . . azt is tudta, hogy hajlandó nép az, me-
lyet a Mihály vajda idejebéli dolgon tanult meg [ETA I, 
88 NSz. —-1603-ban]. 1655: ha a szegenséget . . . az 
szegén Betlen István idejebéli mód szerént nem szolgál-
tatod, a* Nemes embert nem bántattyuk ugyan, de egyeb 
arant a' szegenyseg méltatlan satztzoltatoján oly esik, 
másokis tanulhatnak rola [IB. a fej. Bethlen Domokos-
hoz]. 1684: Az Betlen Gábor Fejedelem idejebeli czirka-
lasra nem emlekezem [M.borosbocsárd AF; Incz. V. 

51b]. 1688: Ezena fellyŭl az Ado nem hágh, ha szinten 
tŏb marhaja vaşyonis valakinek, az mint az Eŏregh Fe-
jedelem Aszony idejebeli Urbáriumból ki teczik [A.po-
rumbák F; ÁLt Urb. 6. — aKét forinton. bI. Apafi Mi-
hályné Bornemisza Anna]. — L. még ETA I, 44. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: vkinek az idejéből való; ín 
vremea cuiva; aus js Zeit herstammend. 1577: Thowab-
ba ezekkel egyetemben valamy háborúságok es nehessę-
gek leottenek volna eo keozteok, mynd az megh holt 
Bęldy Kelemen ideyębelyekys, azokatys myndenekett eo 
keozzwleok ky szallytank ezen keotel alatt [Uzon Hsz; 
BLt 7]. 

idejében 1. a kellő időben; ín timp util; zur rechten 
Zeit, rechtzeitig. 1685: Ugy latom nemely Becsületes 
Emberek a' nagy kenszergetŏ szükséget látván, es a' bot-
ránkozás meg előzeset akarva(n), az ő idejeben, nem 
lesznek idegenek, az kívánt dolognak meg engedesetől 
[Fog.; BLt 9 Horti István Mikes Pálhoz]. 1729: Vinczi 
Nagj István Uris tartozzék . a' szőllő(ne)k minden 
mivét idejéb(en) meg adni [Ne; DobLev. 1/140]. 1781: 
Aki penig pásztornak, mikor a series találja, ideiben ki 
nem áll, a szófogadatlanoknak törvénye szerint 2 susták 
— 24 pénz bírságon maradjon [Árkos Hsz; RSzF 190). 
1867: Álbert ismét szép házasságot jo ki nézéssel és ideji-
be kiván tenni [Uzon Hsz; Kp Kispál Király Kispál La-
josnéhoz]. — L. még FogE 178; RSzF 202, 289. 

2. idejekorán, jókor; la timp; zur rechten Zeit. 1804: 
se Felesége se attyafiai nem igyekeztek hamarjában Bor-
bélyt hozatni és a rajta eset Sebet idejében és hevenyiben 
visgáltatni s gyogyitatni [K; KLev.]. 1835: az Házasu-
lokról való tudosittást idejébe(n) bé küldeni most is 
Tizen mulatták el [Vaja MT; HbEk]. 

Szk: jó 1777: a titulált militáris tiszt uraknak já-
randó fát jó ideiekben kiki administrálhassa [Árkos 
Hsz; RSzF 112]. 1867: A Révai Dénes ur felkelhető jo-
vai el árverezése november honapja 17ik napjára levén 
ki tűzve mi aránt . értesíteni kivántam a* Tekente-
tes urakot jo idejébe [Siménfva U; Pf Marosi János 
Pálffi Lajoshoz]. 

3. a maga idején; ín timp util; zu seiner Zeit. 1653: 
így Lön dolga Ráduly vajdának. Akkor székébe ülteté 
Básta, és mind Báthori Gábor idejéig helyben lön; ha-
nem ő veré ki onnat, és német császárhoz méne. Ott vol-
tam akkor is abban az hadban. Ha lehet szollok idejében 
arról is [ETA I, 74 NSz]. 

idejekorán, idejénkorán 1. idejében, jókor; la timp; 
rechtzeitig. A. 1592: Mind az Ajandekoknak s mind 
Egieb zwksegeknek eo kgmek Birak vraim v i s e l h e s s e k 

idejekora(n) gongyath [Kv; TanJk 1/1. 205]. 1679/1681' 
Udvarbíró Vramis . . valamit ma a dolognak ideje ko-
rán veghez vihet s vitethet aszt holnapra nem halasztja 
[Vh; VhU 668]. 1685: Ha valakik pedig az 3czadot el ke-
rülnék vgj marhajokat dugatnák es Contrabont találtat-
nék, az illyeneketis Uram(na)k eő Kglme(ne)k ideje ko-
rá(n) értesere adom [BfR St. Prosa de Szék széki ratio-
nista kötelezvénye]. 1823: A punctualitást, mint férfihoz 
illő dolgot szeretem 's Etsém Urambanis bestŭllöm, melly 
szerént ideje korán megküldötte a' 30 Rforintot [Szent-
benedek AF; DobLev. V/1065 id. Mohai Lőrintz id-
Dobai Sigmondhoz]. — L. még CsVh 109; TML V, 263. 
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Szk: annak ~ a maga idejében. 1618: Pattko János 
vramnak . . . igere Az ket falu Tiz Aratott, es zaz kazast, 
eo kglmenek; Kiket ígérenek eo kglmenek annak Ideje 
kora(n) el bochatani [Borb. I]. 1675/1688: Az földeket 
annak ideje korán ganeztasd, mert itt az föld igen meg 
kivannya az ganet [i.h. Petki János ut. csíkcsicsai jb-bí-
rájához]. 1679/1681: minden Esztenakrol őregh jó ber-
beczeket vétessen, s azokat annak ideje korán egjszer s 
mind adgya jó pinzen el [Vh; VhU 673]. 

B. 1771: Hogy az őfelsége szolgálatja annál jobban és 
helyesebben elémenjen, szorgalmatos(an) arra gond lé-
gyen, hogy bírók idejekoránt Szent Mihály napkor vá-
lasztassanak, úgy a hütösök is polgárokkal együtt [Sze-
merja Hsz; RSzF 931. 1806: Mihellyt a' sertésnek nya-
vallyáját észre vészi . . . a Gazdá(na)k hirt tegyen, 
hogyha orvosolhato léjend a' nyavallya ideje koránt or-
vosoltathassék [F.rákos U; Falujk l7a Sebe János pap-
-not. kezével. — aA pásztor]. 

C. 1594: Kérik Nagy zeretettel eo kgmeket varosul 
hogy Biro vram mellett fogiatkozasnelkwl idejenko-

ran ielen legienek [Kv; TanJk I/l. 230]. 1654: En, Ud-
varhely széki Fülei Dániel Maczkos János fia (így!) kö-
telezem magamot . . . hogi . . . eo N(agysá)gok meltosa-
ganak az menyb(en) tőllem lehet eoreghbitője, s, annak 
megh kissebbedesere nezendő, s, károkra köuetkezhe-
tendő dolgok(na)k ideje(n) kora(n) való megh mondoia 
leszek [Fog.; KemLev. 1430 Dauid János kezével]. 1663: 
Ha mi ollyat vennek eszemben melly ő Ngokk Vrunkal 
eggyütt veszedelmekre célozna annak ellene allani ügye-
kezem, vagy idejin-korán az kik(ne)k illik ertésekre adni 
el ne(m) mulatom [UtI]. 1671: soha se titkon, se nyilván 
az Ő Naga Méltoságos személlye vagy Fejedelemsége 
ellen nem practicalok, sőt ha másokat értenék-is ollya-
nokat, vagy magam vagy mások által ŏ Nagának idején-
korán értésére adni el nem mulatom [CC 18 Forma Jura-
menti Dominorum Regnicolarum]. 1682: az Nemes Or-
^ag Adajának idejénkora(n) való administratiojaba(n) 
mg az Hazánknak bekesseges meg maradassa [UszLt 
JX- 76. 11 fej.]. 1702: Látván . . . azon Malom nagy 
Gáttyának el szakadasat, hanem ha idejin korán megh 
orvosoltattyuk, azon szakadosnak (!) fene modgyara 
való teijedeset, megh edgyező akaratbul fogattuk megh 
Malom mesternek Porka János mesterta [Dés; Jk 32a. 
^ Köv. a feltételek fels.]. 1748: Ugy volt ō Kglminek 
!?eg parantsolva, hogy hordasson s' Csépeltessen ide-
Jm korán, de nem tselekedte [Marossztkirály AF; Told. 
56]. 

D. 1678: Értvén ez mai napon az magyar, lengyel és 
francia hadaknak közelítéseket, akarok Kegyelmednek 
értésére adni idején koránt, hogy mivel a fővezér ő nagy-
Saga a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának ke-
ményen megparancsolta, hogy semmiképpen idegen ha-
íţfÿat, . . maga birodalmában el ne szenvedjen kér-
jük Kegyelmedet . . . szegény hazámban való benyomu-
l o k azoknak a hadaknak ne legyen [TML VIII, 246-7 
Bethlen Farkas, Naláczy István, Nemes János, Rhédei 
ferencz, Bethlen Gergely és Mikes Kelemen Teleki Mi-
hályhoz Gyf-ról]. 1723: (A) Resolutiok(na)k azon Gyű-
lésre idejen koránt való le küldését, kglmesen meg igirni 
meltoztatotta [Ks 18. XLIII gub. — ^ i . a császár]. 1748: 
nem őröltet idejin koránt [Marossztkirály AF; Told. 

1775: a szolgálatra mindenkor idejen koránt szok-
tunk menni [Méra K; AggmLt C. 43]. 1785 k.: a* szűksé-

idegen 

ges Rela(ti)okat a' substit(utus) V. Ispanyok(na)k idein 
idejen koránt bé adgyák [UszLt X. 80]. 

2. korán; devreme; früh. 1715: az oeconomianak 
nagy ügygyei, bajjal akadallyoskodassal reggel későn, 
estve idejekora(n) zárván bé a kapukat, nem akkor a mi-
kor kellett, hanem a mikor lehetett, és a kapukat meg 
nyitották férhettünk, a munkanak tételihez [Fog.; UtI]. 
1812: azért gondoltam idején korán bé zárva lenni, hogy 
. . . csak az ők félelmekből zárták bé olly hamar a' kert 
ajtóját [Déva; Ks 119f]. 

Szk: jó ~. 1806: Valamikor a közönség bírája poron-
csol, akármi időtájban is, a nyájat legottan kihajtják, an-
nak idejében pedig reggelenként jó idejekorán, s minden 
kevés időváltozásra haza ne bocsássák [F.rákos U; 
RSzF 198]. 

3. idő előtt, korán, rég időnek előtte; înainte de vre-
me, prea devreme; vorzeitig. 1823—7830: Legelső tudó-
sítást vettem Borosnyai L. György barátomtól egy kis 
cédulában májusnak 23-ik napjáról, akivel egyidőben 
voltam publicus praeceptor, aki osztán prokurátor, vá-
ros nótáriusa, utoljára senator lett, s hektikába idejeko-
rán megholt [FogE 214]. 

idején 1. a kellő időben, idejében; la momentul opor-
tun; zur rechten Zeit. 1570: Kolb Myklos es, fazakas gal 
. . . vallyak, hogy ezt Mongya volt chynek gergelne 
palochy Janosnak . . . byzon olchyo Erekseget atta(m) 
en kegnek chyak kapaitasd Jdeien megh Mert három 
Eztendeie hogi my nem kapaltatwk [Kv; TJk III/2. 167]. 
1583: Elseoben vezik eo kgmek varosul minden Rend-
bely zolgaknak Nag zabatlansagokot, kérik azért eo 
kmeket Tanachul hog megh Inchek eoket vgian valóba 
hog akik arra valók zwntelen Biro wram mellet forogia-
nak es mindenkor Wdeyen ot legienek [Kv; TanJk V/3. 
270b]. 1653: vagyon Vér hozza az kit illet az Joszag ő ke-
gyelmen kivülis, es ha akartuk volna idejen meg bolygat-
tuk volna, de emberseg volt bennünk s bőcsültük tisztel-
tük mint Nagyubbik Atyánkfiát [Sófva BN; Ks 41. E. 
31]. 7695: Ugorka Tárkony czékla sozatásra idejé(n) 
gondgja légj(en) [Marossztkirály AF; Told. 2]. 7777: az 
magnak való búzát Csepeltetem, ha az Isten megh ma-
rasztana idein akarnék vettetnj [Abosfva KK; Ks 96 
Mátis István lev.]. 1731: kiki idején igjekezze el vetni 
Gabonáját a Somkut fele fordulo Tilalmas határunk-
ban) [Dés; Jk 412a]. 1767: (A szőlő) a' Joszág(na)k sok 
ide és tova való hajtattatása mián idején el nem takarít-
tathatott [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. — L. még ErdO I, 34; 
ETA I, 65. 

Szk: jó ~ jókor, idejében. 1670: babot, árpát, kölest, 
hariskát kender- és lenmagot . . . jó idején és alkalmatos 
időben vettessen [MGtSz VI, 263 fej-i ut. a balázsfvi ub 
részére]. 1681: Vizi Malom . . . ha az illyennek jo idejin 
Eszközeit el nem készitik, mi haszna van az földes vrnak 
benne hogy vesztégh áll [Hátszeg; VhU 603]. 1715: Az 
oeconomia folytatását jo ideji(n) igyekezze véghez 
vinni [Dés; DLt 501]. 

2. idejekorán; din timp; rechtzeitig, beizeiten. 1571: 
eo k. Byro vramat es Kyral byro vramat keryk azon va-
roswl hogy az eo Naga paranchiolatiat Mindenfele ceh-
bely ceh Mester vraimnak Ideien Agyak erteny hogy 
Tarciak hozza Magokat es . . . el Mennyenek az helre es 
dolognak vegezesere az eo Naga parancholatia zerent 
[Kv; TanJk V/2. 52a]. 1631: Országunknak előttünk 
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àllo Sz: Lúkácz napi Terminusa(n) ielen kelletue(n) ma-
gunknakis meggiesi varosunkba(n) lennwnk; eleswnkre 
ideien ualo gonduiselesert Praefectŭsunkatt Vitezleo 
Száraszt Matthiast kwldeottwk eleől Meggiesre, hogi 
minden fele elest ideien szerezzen ot mulatasunkra 
[Törzs, fej-i rend. Medgyes városához]. 1722: Havasal-
földiben mongják ige(n) jok és sok Borok lesz(ne)k, és 
ha ugy lesz. Fogaras földin és ă Barczán olcsob lesz ă 
Bor, mint Kglmetek felé Már Ur(am) kglmetek a* Conti-
nuu(m) educillumokrol mint gondolkodik, idején kel 
providealni, mert ha akkor kapdos az ember két felé, ká-
ros [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1743: Gondos István 
igen idejen szántót volt Csalóka Péter későn mikor szin-
te ki kelőlegh volt az Gondos István Uramé [Vajdaszt-
iván MT; BálLt 86]. 1780: nekem el ado az az Házam 
azért czéduláztattam ki illyen idején, tudván a' mái szűk 
pénz idejíben nem mindjárt akad árossá [Császári SzD; 
Ks Miss. I]. 1830: vigyáz kedvesem járj el idején, ne hogy 
a' kõrmedre égjen a' gyertya [Kv; Pk 6]. 

Szk: jó 1588: Biro vram hivassa fel Temeoswary 
Mihalt es teob Magyar vczay Keözep vczaj feo feo egy 
Nehany zemelieket, Azoknak ha teczik Borgias János es 
Vitéz Mihály zolgalattiok, Jo Jdeyen megh Byzlalliak a' 
zolgalatra [Kv; TanJk 1/1. 72]. 1679: most jo idején, 
akarunk kegyelmetek előtt egy mas kőzött keves ja-
vainkról oly rendelést tenni, Felesegemmel edgyüt, hogy 
holtunk utan nemzetségink kőzött, villongás, és vesze-
kedés ne legyen [Kv; RDL I. 157]. 1747: (Ezt a legényt) 
jo idején azért fogadám hogy tudod hogy osztan Kara-
cson felé igen szűk a szolga [Búzd AF; Ks 96 Mikó Fe-
renc feleségéhez]. 1802: ezt azért igj ertven Kegjelmetek 
(: nem ugj mint edig :) T. Nótárius Uramnak jo idejen 
administraljak [Énlaka U; Borb. II Gálfalvi Pál esp. 
lev.]. — L. még ETA I, 82; RSzF 165-6. 

3. korán; devreme; früh. 1600: Mondanak a* var-
giasyiak, hogy Erkòzhetnenk my ollian reggelre oda, ha 
tw is ne(m) erkozhettek ollia(n) ideie(n) [UszT 16/15]. 
7669: kihez képest a <pre>dikatoris igyekezék idejen jó 
reggel könyörgést lenni [Dés; Jk]. 1806: a* Pásztorok 
. . . A' Csordát Kosárb(a) ne hajtassák, Valamikor a' 
közönség Birája kivánandja, Mindenkor két felé hajt-
sák, reggelenként idején haza hajtsanak [F.rákos U; Fa-
lujk 13 Sebe János pap-not. kezével]. 1811: Némely fák 
idején teremnek jgyümöltsöt, Aszszonyok is hamar ren-
getik a bőltsöt [ArÉ 31]. 

Szk: jó ~. 1595: Ugyanebben az esztendőben jó ide-
jén tavaszszal méne Bojbély György az erdélyi haddal 
újólag Facsát alá [BTN 43]. 1761: mihent o Nga jelen-
tette hogj el szándékozik menni, késő éjjelig dolgoztunk 
azon munkán, reggel nap fel jőte előtt jo idején hozzá 
fogtunk iteratŏis oltözetlen, elis végeztük, s ő Ngának 
repraesentalta a társom [Branyicska H; JHb XXXV/46. 
1 1 ] . 

4. idő előtt; înainte de vreme; vorzeitig. 1823—1830: 
Azután Zabolai megkérdezett engemet, hogy részemről 
kit kívánok, hogy ebédre hívjon. Csak Borosnyai Györ-
gyöt mondottam, aki tanulótársam s jó barátom volt. 
Akkor prokurátor volt, azután város nótáriusa, végre 
senator lett, de szárazbetegségben idején megholt [FogE 
301]. 

idejetöltött idős; ín vîrstă; bejahrt. 1765: Csipkés An-
na Aszszony ideje töltett, erötelen . . . Aszszony ember 
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lévén, magánál erőssebb Iffiabb embereket nem tarthat 
[Torda; Pk 2]. 

idejő 1. a veni încoace/aici; (hier)herkommen. 1561: 
Ha valamely mester mas warosrol ide içne az cehbe be 
akarna allany az is tartozzék az mester Remeket meg 
chinalny [Kv; öCArt.]. 1570: Margit Erzen Jarto Janos-
ne azt vallya . . . Mongia volt neky Zabo Janosne Jde 
Jeot vala rea(m) Thakacz Andrasne [Kv; TJk III/2. 94]. 
1592: Anna Sos Mihalne vallia: . . . monda egikora az 
legininek Iwi ide hozzam [Kv; TJk V/l. 269. — Meggie-
sine]. 1610: Jde ne Joy az kapura mertt mertta meg törik 
a feyed [Betlenfva U; UszT 40c. — aígy kétszer!]. 1657: 
haliam hogi Dobos Georgi mondgia vala, jŏy ide csak az 
kapumra jŏy ide bizoni megh vásárlók ueled [Szentmár-
ton Cs; Berz. 12. 92/127]. 1767: Mészáros Ersébet viselje 
jo gongyát a gyermek(ne)k el ne veszesse mert tölle való 
s ö eltartya ide jö s meg latogattya [Ditró Cs; LLt Fasc. 
149]. 1792: elig tudék enis télnek idein ide gyüni [Szőke-
fva KK; BálLt í]. 1801: ide jőttenek szolgálotra [Ko-
ronka MT; Told. 10]. 

2. idekerül; a veni/ajunge aici; (hier)hergelangen/ge-
raten. 1582: Mikoron ez Borbei Tamas Bezterczereol 
Ide Ieowe, Akkor megh veres Peter Birodalmaba vala az 
Bornemiza haza [Kv; TJk IV/1. 57]. 1630: mikor Gal 
Mihály ide jöue az Varasra . . elegh kazdagok valanak 
[Mv; MvLt 290. 210a]. 1685: Tudom aszt Nylva(n) 
Hogy mikor az veszedele(m) utana eszt az falut megh 
szállották, en iôttem ide leg elsob(en) [Monostorszeg 
SzD; RLt 1 Csizmás Vaszily (55) jb vall. — 'Valószínű-
leg az 1658. évi tatárjárás után]. 1747: Lala János Ex-
ponállya . . . az Atyám Lala Barbuly . . . elhivta vojt 
maga mellé Sala Mátyás névű attyafiát, a kiis ide jő-
vén Házát es egyéb Szálásait epitette azon rész öröksé-
günkén [Kismuncsel H; Ks LXII/20]. 1761: Vagyon it-
ten edgy Oláh ember a kiis Fogaras földiről szárma-
zott volt el . . . itten lakik vagyon valami 8.9. esztendeje, 
akkor mikor idejött igen szegény ember volt [Mezőcsá-
vás MT; TL. Ioanes Simon (68) pp vall.]. 

3. ideszámít; a se socoti aici; hierherrechnen/zählen. 
1787: Ide jő már az Néhai Elek Ersebethről Vadadi 
Andrásnérol maradott passivum Debitum melly az 
arvait egyenlőképpen illeti [Mv; MvLev. Vadadi 
hagy.]. 

Ha. 1585: Jde Jw [Kv; Szám. 3/XVIII. 28b Gellien 
Imre sp kezével]. 1593: ide iwne [Kv; TJk V/l. 400]. 
1662: ide jűnek. ide jüttenek [Görgénysztimre MT; SzO 
VI, 278]. 1749: idejŏ [Tóhát AF; Told. 3]. 1757: idejű-
vén [Hosszúmacskás K; BetLt 7]. 1783: ide jőni [JHbCs 
Árkosi Ferenc gr. Csáki Katalinhoz]. 1806: ide Jöttenek 
[Dés; DLt 17/1809-hez]. 1810: jöjjen ide [Kissármás K; 
RLt O. 3]. 1825: ide jőni [Kv; IB gr Korda Anna lev.]. 

idejöhet a putea veni aici; (hier)herkommen können. 
7602: ez Jövő Zek napian törwen zerint hitesse meg hogi 
beteg wolt: hog Ide ne(m) Jeohetett [UszT 16/90]. 1742: 
ă Kolosvári Tisztek installatiora ide nem jühettek, de 
még sem maradtak el, hanem ă Malomig el jüvén ott it-
tak ettek [Méra K; AggmLt C. 12]. 1783: m e s z s z ŭ n ő n 
nem mindgyárt jöhet az ember ide [JHbCs Árkosi Fe-
renc Csáki Katalinhoz]. 

idejön 1. idejő 



429 idegen 

idejött 1. ideérkezett; sosit aici; hierher angekommen. 
1669: Az hatas lovakkal it livö lovaszoknak, es az utan 
1(le jőt kocsisoknak, arany verőnek es tőb praeben-
dasoknak költ el asztali czipo nr. 1378 [Fog.; UF II, 
447]. 

2. idetelepedett; aşezat/stabilit aici; hier angesiedelt. 
1J61: Az Mas uarasbol ide iot mester felöl Artic. 5 [Kv; 
ÖCArt.]. 

idejövet I. fn idejövetel; venire(a aici); Herkommen. 
1573: Biro vra(m) Az feiedelem Ide Iewetit Emlegeti 
[Kv; TanJk V/3. 91b]. 

II. hsz idejöttekor; la venirea cuiva; bei seinem/ihrem 
Herkommen. 1595: ekkorba fogya el az varos Tyúkya, 
az mellyet Azzonnyúnk ö fge ide jöúet szettem vala [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 190 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

idejövetel 1. venire(a aici); Herkommen. 1589: Az 
hentelerek . . zorgalmatos gondot visselyenek hogy az 
Vrunk ide Ieowetele meg ne fogyatkozzék [Kv; TanJk 
Vl. 97]. 1593: Kildete Esmeg Biro vram Andrást az 
Loŭas Legent feierŭara, hogi valóba Megh Erchie vrŭnk 
Jde Jeŭettelit [Kv; Szám. 5/XXIII. 48 Casp. Schemel sp 
kezével]. 1605: Megh ertettek . . . Coloswary János 
Deaknak . . keowetsegbe való ide Ieowetelit [Kv; 
TanJk 1/1. 510]. 1687: Ez iden Takarított nyári és eőszi 
?zéna, Kazalokban es Kalandgjákba(n) rakva, eö Ngk 
idejövetelekkor volt az alab meg irt rend, és mod szerint 
Fog.; UtI]. 1688: Karaffa Ur(am) eŏ Nga ide jüvetele-

Komornyikja vagy Hopmestere eŏ Nganak nállam 
lévén szálláson . . a Cselédi . . . ládámrul lakatomat le 
tekerték [Kv; UtI]. 1705: a Méltosagos Urak ide jö-
vetelek alkalmatosságával való tisztességtételre, Had-
nagy vr(am) kérje(n) költsön fl 30 [Dés; Jk 
3f8b]. 1763: mind ketten Várasunkra a katonak ked-
véért jŏttenek idejövetelek és el fogatások Napja elõt 
való eczakaa [Torda; TJkT V. 146. — aKét „katonák 
után járt, és azokkal fertelmeskedett" nőszemélyről]. 
1784: ki jővén ide Torotzkora . ide jövetelünk 
czéllyát az egész Város Lakossainak tudtára adattván 

• , è következendő Rendet szabtuk mind az Bíráknak, 
mind pedig az egész Helység Lakossinak elejekbe [To-
fockó; TLev. 2/6]. 1808: ha az Urak halogattyák az ide 
Jövetelt . . tavaszfélt többet fognak eféléta látni [Ádá-
mos KK; Pk 5. — "Ti. kárt]. 

2. idekerülte (vkinek); venirea încoace (a cuiva); js 
Hergeraten/gelangen. 1752: En fatens Tisztarto vram 
Jde jővetelétül fogva Biroi hivatalban voltam [Gardán-
fva Sz; BK]. 

. idejövő care vine aici; herkommend. 1665/1754: akár 
ide jövő, akár tollúnk el-menŏ Legények Poszpertet B. 
ché petséttye alatt mutassanak [Kv; ACArt. 23]. 1824: 
ugy annyira vagyon szorulva a* piatzi Hely, hogy . . . bé 
nem fogadhattya most a* Kis Aszszony napi Sokada-
Jpmra ide jövö Sokadalmasokat [Torda; TLt Közig. ir. 
252/1825 mell.]. 

idejut ideérkezik; a sosi aici; hergelangen, hier an-
kommen. 1582: Decemb(ris) 15 Jutottanak az Can-
cellarius Lowajwall ide János Deák Balint E>eak es 
az lowaz Mestere [Kv; Szám. 3/VIII. 65]. 

idejű vmilyen korú; de o vîrstă oarecare; von be-
stimmtem Altér. 1627: Az szegeny Eözvegy Aszszony 
allatok kiknek fiók ninczien, es ha vagionis fiók 16 Esz-
tendőnek alatta való idejüjek [UszLt IV/50. 135]. 

Szk: ért ~ érett korú. 1776: A' Templomban taszigá-
lódó Iffjuságnak rendetlenségéről rendeltetett:*1 . . A 
Kikre ért idejű és elméjű embert rendele a' szent Visitatio 
. . . ollyan rendeléssel hogy Birák és Dékány Atyánkfiai 
elegedendŏ Inspectorokat allitsanak a* Karokban [To-
rockó; TLev. — aKöv. a rendelkezés szöv.] * megálla-
podott 1823—1830: (Veres Mózes) megházasodott, 
elvévén az udvarból egy már megállapodott idejű Susi 
nevű frajt [FogE 136] * megélemedett 1711: En meg 
éle'medet idejű ember leven tudom hogy az Ojtozra 
mind be es ki Hozando terheket egyenlő modon hordoz-
tak [Kvh; HSzjP Makszin Marton (40) jb vall.] * meg-
hajlott ~. 1730: az illyen meg hajlott idejű Jobbágyokon 
. . . szoktak könyörülni [BfN I Okl.] * Nesztor ~. 
1775: Leányaa volt amaz Nestor idejű vargyasi Dániel 
István úrnak [i.h. 347. — aBr. Wesselényi Istvánné Dá-
niel Polixéna] * vkinél nagyobb 1767: hallom hogy 
a' ki itt Kŏkŏsb(en) született nálamnál nagyobb idejű 
ember sem esmerte Simon Pétert [Kökös Hsz; Kp IV. 
242 Mattias Serester (40) lovaskatona vall.] * vkivel 
egyforma 1770: a szegény Szilvási Ádám velem egy-
forma idejű volt [RettE 236]. 

idekap ideszokik; a se obişnui să vină aici; ein/hier-
hergewöhnen. 1780: a Lakodalomkor hallottam Cserei-
nének egy Asszony Attyafiátol mutatván nékem egy 
rongyos régi bársony vállot, ezt mondotta: Lássa az 
Asszony! tsak e' volt, s ilyen a Leánynak köntössé a mig 
Cserei Uram ide nem kezdett járni, de hogy eo kglme ide 
kapott fel tzifrázta [Bethlen SzD; BK. Juliana Érsekúj-
vári conj. St. Butzi (24) vall.]. 

idekel idetelepszik; a se aşeza/stabili aici; hierher an-
siedeln. 1627: Tudom azt hogi Sofoluaroll ide kele Va-
radra Ambrus kovacz [Sóváradgya MT; LLt 88/3]. 

idekéredezhet idekérezhetik; a putea cere să vină aici; 
sich hierher ausbitten können. 1653: Akarnam ha ide 
keredezhetnel hogy keszitenelek jobban [Sófva BN; Ks 
14. E. 31]. 

idekerül idevetődik; a veni/ajunge aici; hierhergera-
ten/gelangen. 1843: Mintegy három évvel ezelőtt került 
ide, tartózkodik Pojényben , ahonnan kijárogat a több 
kerületekben is [VKp 110. — aVarga Katalin]. 

ideki 1. (erre) ki; (aici) afară; heraus. 1589: Hallotta 
mástul hogy kuldeott araniatt es egieb marhatis az bat-
tianak Jde ki [Szu; UszT]. 1631: hallotta(m) ide ki az 
Uczara hogi Zilagi Ianos szitkozodot ötben [Mv; MvLt 
290. 257a]. 1752: az miolta Tisztarto Uram ide ki köz-
zinkben az vrak jószágában jött mindétig it az udvarban 
majornéskodom [Gardánfva Sz; BK]. 

2. erre/itt kint; afară; hier draußen. 1574: Kwpas 
Antal Azt vallia hogi vagion 16 Eztendeie hogi Eo zelewt 
Bir az gellien Saytoianal Azoknak volt zabad vtok 
es Nyomo helyek Ide ky az Sayto fele [Kv; TJk III/3. 
361b]. 1630: haliam egjszer, hogi zeördüles vágjon oda 
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ki . hogj az meniem ki mene özue czapa az kezett s 
monda hogi jaj mely rut dolgot czelekeznek ide ki, s enis 
latta(m) hogj eözue gomoliodtak s húztak vontak egj 
mast [Mv; MvLt 290. 200b]. 1718: ha meg gyógyulna az 
kis Sigo Kövesdre kűldene'm az mig ide ki meg nyargal-
nam az joszagimot [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1778: Etzken 
Moses . . . ideki volt Praefectusságában is sokáig szol-
galta . . . Dalnoki Miklós Peter vram ő Kegyelmét [Kis-
budak BN; BLev.]. 

3. kint, kívül; afară (din casă/încăpere); draußen. 
1597: hallek walami riadast ide ki, ki fútamodam az ház-
ból hat Nagy Benedeketis arczúl wagta a fogoly legeny 
[Kv; TJk VI/1. 50-1]. 1621: sémit sem ertetem ky mit 
szolot ide ky mert nekem az hazban dolgom volt [Dés; 
DLt 345]. 

idekijjebb erre kifélébb; încoace mai ín afară; hierher 
mehr hinaus/auswärts/nach außen. 1662: az az Rácz Ist-
ván, az ki az két vártul elpártult, puskásokkal és vala-
mi katonákkal itt tekergett, már jó időtül fogva az ő fel-
sége hadaitúl való féltében mind láposi vidékben lakván, 
ide kilyebb akar szállani [TML I, 37 l Teleki Mihály 
lev.]. 

idekísér idáig kísér; a însoţi/petrece pînă aici; bis 
hierher begleiten. 1779: Ezután tsak hamar az én Laka-
dalmam meg lévén ide kísértek engemet Vétsre [Maros-
vécs MT; KS özv. Kemény Zsigmondné Rhédey Dru-
zsiána (61) vall.]. 

ideköltözik idehurcolkodik; a se muta aici/încoace; 
hierherziehen. 1763: Mányika Iuon . . . midőn ide köl-
tözött Záhrol három rakat szekérrel jött akkor Gálfal-
vára [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 27 Muntyán Máté (40) 
zs vall.] | Mikor Záhrol ide költezett Én akkor a* 
Vámos Hídnál nem lévén, mit hozott nem tudom 
[uo.; i.h. Berkár Vonya vall.]. 

ideköt a lega aici; hierherbinden. 1618: Az minemű 
discursusunk volt, ugyan akkori consignatiónkat in spé-
cié, idekötöttem, ezt purgaţumba írván elküldtem 
urunknak őnagyságának [BTN 148]. 

idekfild a trimite aici; hierherschicken. 1573: Anna 
Zentlazlay gergelne, latta hogi Balasy gergel az haz eleot 
al volt es kyalt volt Imre deaknenak kwld Ide vgimond 
az vradat az califactor esse kwrwa fiat, mert az fwro 
lykba zegezem zakalat [Kv; TJk III/3. 232]. 1597: Her-
senczy Istwan wallia . . . mikor veseleny Gaspar zol-
gaya valek engemet kwldeot ide hogy el foglalliam az 
Elek János hazat az vram zamara [Kv; TJk VI/1. 8]. 
1602: Keryŭkis Kgmedet hogy azokat& mi szamunkra 
meg Veue(n) külgye ide [Gyf; PLPr 43-4 fej. — Szőnye-
geket]. 1639: eccer ismét odafuta hozzám s mondá: ides 
Csiszár Jánosné asszonyom, ha az uram idekŭld, hát 
mondjad, hogy te adtad az káposztát [Mv; MvLt 291. 
195b—8b átírásban!]. 1702: mivel ez Hazab(an) sok fe-
lől halatnak tolvajok . . . Kgk szorgalmatasson investi-
gallya eöket . . . ha el foghat bennek, jó őrizett alatt 
kŭldgje ide Feiervarra [UszLt IX. 77. 50 gub.]. 1744: ã 
nyárban Cursus járt, mellyetis Kŏpeczrŏl küldöttek ide 
[Középajta Hsz; INyR 5]. 1774: Velkérre mentem hogy 
az oda való Birot ide küldjöm [Záh TA; Kſ Nagy Sá-

muel lev.]. 1824: Azon posta Czugbol, Mellyet Nagysá-
god most ide küldeni méltóztatott, Hidalmáson egyik 
Kantza meg Csíkozván ott elmaradott [Perecsen Sz; IB. 
Tamás Mózes lev.]. 

idekŭldetett trimis aici; hierhergeschickt. 1802: a' ki-
rállyi ide küldetett Pátenst két egy más után következő 
Vasar napokon a* predikállo székből fel olvassak [M.bi-
kái K; RAk 34]. 

idekŭldött trimis aici; hierhergeschickt. 1692: Az ide 
küldőt Projectumra való vékony Censuram [Szőkefva 
KK; Törzs. Sarosj János kezével]. 1708: Uj Commen-
dans Vr(amna)k az ide küldött Ima Instantiat maga(m) 
repraesentaltam [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1768: 
Örvendezve értettem ide küldött legényedtől, Mélt 
Groffnédnak jobb létit [TKhf Alvintzi Gábor lev.]. 

idele itt (lent); aici (jos/mai jos); hier (untén). 1784: 
Alázatos kötelességem szerént kivántom Nsgtokat az 
ide le folyo dolgokrol tudósítani [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1798: már az Aposom irtogatott ide le, 
amaz szakadásos vagy martos helyen alol [Nagykristolc 
SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 1826: A Scha-
lukra ide le kell tsináltatnunk® [Mv; Told. 7. — ^ i . 
zárt]. 

idemarad 1. odavész; a se pierde; zugrunde gehen. 
1624: megh hatta mony geőrginek hogj be czinallia&, ha 
be nem czinallia eŏ valha az kart mert ide marad az dez-
ma Érette [Borsa K; Mk III. XXXVIII. 994. — aA por-
golátot]. 

2. elesik/pusztul; a cădea/pieri; fallen, vernichtet 
werden. 1658/1853: (Az ellenségből) 18-adfél száz mara-
dott idea [GyHn 53. — aSzárhegyen (Cs)]. 

3. örökségül nekem/nekünk marad; ne rämîne ca 
moştenire; mir/uns als Érbe hinterbleiben. 1631: lata(ro) 
az Rúdon hogi egi berlet mente uala . . . Aval az Remen-
segel tartia ith az Gazda Aszony hogj tala(n) az had-
ba^) vesz s idemarad az mie vagjo(n) [Mv; MvLt 290. 
247b]. 

idén ebben az esztendőben/évben; ín anul acesta; die-
ses/in diesem Jahr. 1587: Boriw wagion 13. 2 Boriŭ 
holdt meg az ideon [Kv; Szám. 3/XXVI. 14 G. Suweges 
isp. m. kezével]. 1679: 100 öles öregh gyalum,a (: mely az 
iden czinaltatott :) [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 84. — aÉrtsd: gyalom]. 7680: asztis haliam Szabó 
Boldisártol hogy azt monda meg rontya még az ûdŏn az 
Killyeni Mihály szolgáját, Gergelyt [Kilyén Hsz; BLt 3 
Erdély Istvánné (27) col. vall.]. 1716: az Mold (!) nélkül 
való nagy árviz . . . az égesz rėtėkét . . . mindénût él bo-
rítota . . . talá(m) sémit ném kaszáitathatunk az idén 
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1740: Ko-
váts Peter adott az idénnis égy darabot [Szásznyires 
SzD; Ks 17/LXXXIV. 13]. 1764: Szokott maga számára 
vettetni nevezetesen harmadidén egy vékát, a Tavaj hár-
mát az idén őtőtt [Méra K; AggmLt C. 30]. 1778: én sze-
meimmel láttam harmad ideie, tavaly és az idénnis, hogy 
az Falusiak magok Vágták [Berekeresztúr MT; Berz-
15. XXXVI/14. — aAz erdőt]. 1817: ezenn Erdőt tavaj és 
az idénn a Tavaszonn . . . le vágatvánn . . . el adta [Tor' 
da; DobLev. IV/913. 10]. 
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Szk: ez ~ ebben az esztendőben/évben; ín anul aces-
la; dieses/in diesem Jahr. 1579: Az Regeny Peter supli-
catioiat meg ertette eo kegmek keryk eo kegmeket Byro 
vramat tanachiawal hogy a mint ez elòt való eztendeobe 
az subsidiumot meg Attak neky Azonkeppe(n) ez ydeon 
® aggyá meg eo kegmek [Kv; TanJk V/3. 186b]. 1602: 
En az taualj Eztendeobe czienker Jstuan Engedelmebeol 
bírtam a tanorokot, Ez Jdennis Eo akarattiabol czinal-
lam bę [UszT 17/38 farkos mate weres drabant Zent Ab-
ranj (60) vall.]. 1719: pomagranatot tudakozva(n) . . 
azt monta nem termet ez űdőn [O.csesztve AF; Ks 96 
Ágoston György lev.]. 

idéni idei; din anul acesta; diesjährig. 1817: Az Oldalon 
a Vad Fáknál lévő Allod. szántót meg mértük 's az idéni 
Conscriptioba fel Íratott [Nagylak AF; DobLev. V/1008. 

1841: Vas János az idénni termésnek® fele rész-
szít készen mĕgcsinalva(n) nékem a' Faluba bé hozni 
tartozzék [Bözöd U; Borb. II. — aKaszálóra von. kikö-
tés]. 1855: az idénni ferdőbenni menetelünk alkalmával 
ottan Gyogyon egy napon Pápaine Asszonyság . . . el 
kerté tőllem a ferdőház kultsát [Marosgezse AF; DE 5]. 

idénybeli vmilyen évjáratbeli; (despre vin) dintr-un anu-
îjnt an; von/aus bestimmtem Jahr(gang). 1655: Ezeken 
kNvwl voltak egy néhány idénybéli borok mellyeknek az 
arrok teott egy summaban f. 162 d. 66 [Kv; RDL I. 29]. 

berekeszt idezár (ide/ehhez a levélhez zár); alătură 
(acestei serisori), anexează (la această serisoare); hierher 
Wiesem Brief) beifügen/schließen. 1800: Szabó Simény 
litvánnak Jánosnak és Joseffnek konyórgó Levele ide 
Rekesztve 4 darab originális acclusakkal egyetemben 
lSzu; UszLt ComGub.]. 

iderekesztett idezárt; alăturat, anexat; beigefügt/ 
^hlossen. 1808: ezen ide rekesztett Levéllel edgyütt ezt 
jjtasittá hozzám [Kv; ACLev.]. 1817: (A) Párban ide re-
kesztett Recognitio szerint méltóztassék azon 14. darab 
f e l e k e t viszszá küldeni [Szentbenedek AF; DobLev. 

, iderendel a dispune să fie trimis aici; (hier)herordnen. 
(92: ha az roszsz huntzfut Vajda, az Erkedi és a Nádas-

j*1 kerülő . az embereiket kik ide voltak rendelve ki-
hajtották volna, az essök előtt a Vásár mezőn mind jó 
í?énát tsináltanak volna [Hadad Sz; JHb 36 LevK 54 
Kováts György lev.]. 1832: Csomafái Sándor Uram 
*et szekeret rendelvén ide azokat meg rakta mindenne-
mű Szekerekhez, ekéhez tartózó vasakkal, és vas szer-
vamokkal [Récekeresztúr SzD; RLt Borá Vonutz (50) 

1844: A mái Napról Hivataloson értesittetvén a* 
^ertsedi Falus Biro, hogy Henning Andrást a' Benigni-
gtiora ide rendellye [Bágyon TA; KLev. Wántsfalvi 
Gergely András Asz hűtős Assessora vall.]. 

ideront ránk rohan; a se năpusti asupra noastră; auf 
-ns stürzen/stürmen. 1618: Az ház építése felől immár 
^agysagodnak írtam az előtt való levelemben, hogy 
j r a őkegyelme Kamuti uram egy pénzt sem hagya, 
maßa sem építé. Bizony, Kegyelmes uram, bizony egy 
ap ide ront mind szolgástul-lovastul, ha Nagyságod 

e kegyelmesen nem provideál [BTN2 ll9]. 

iderúgó idenyúló; care se întinde pînă aici; hierher 
reichend. 1813: Jól tudom hogy itt a F Berekszoi Ha-
tárban a Dumbráva . ide rugó Határ részeit, még ez 
előtt 14. esztendőkkel fogattatta fela maga számá-
ra az Exps Groffné Aszszony [F.berekszó Sz; BfR III. 
12/9 Gávris Ursz (38) col. vall. — ^ i . szép, szabad er-
dőből]. 

idestova immár; deja; bereits, nunmehr. 1761: erŏssen 
meg rongjollott, és halladozott Sendelj fedel alatt vágjon 
ide s tova dŏledezni indult . . . két nagy Lo Istálló [Me-
zőpagocsa MT; JHbK LXVIII/l. 17]. 1780: nyilvánva-
ló tudvott (!) való dolog is . . . hogy az irt pretendens 
Bánfi Miklós mi sorsú volt s lett, az is, minden jókot írt 
Gergely Péter maga siattjával (!) az Bartos Andrástól és 

Bartos Annától . . . nagy summában idestova el vol-
tak adva [Taploca Cs; RSzF 229]. 

ideszakad kerül; a ajunge/veni aici; hierhergeraten. 
1762: azon alkalmatossagal szakadott volt ide egy Sza-
bó, s vandollo Czeglédi István nevű ifjú Legény [Pere-
csen Sz; IB IV/76 Ioannes Béres (81) jb vall.]. 

ideszakaszt (despre ape) a rupe aici; hierherreißen. 
1596: adának nekem az egerpataki uraim falustól egy 
darab tó helt, mely vagyon az rétben, melyet az viz ide-
szakasztott [Egerpatak Hsz; SzO V, 160-1]. 

ideszáll 1. idetelepedik; a se aşeza aici; hierher/zusie-
deln. 1574: Mytwl fogwa ez fele Magiar orzagy Arwlok 
Eretnek kwrwa fiai Jde zallanak aztwl fogva szok karba 
vagiok myattok [Kv; TJk III/3. 328]. 1584: Mykor Ba-
lassy Menyhárt Hadadnal az Iffiu megh holt János ky-
raly hadat megh were, azo(n) eztendeobe(n) Zallotta(m) 
en Jde chyapora [Csapó KK; JHb XX/45]. 1652: Pasko 
Lazlo . . Mostan szállót ide [Sólyomtelke K; GyU 
103]. 1725: mikor Telben ã Tatar Kolos Vár felé bé csa-
pot volt akkor ä Falusiak magok oltalmának okáért ide' 
szallattak volt [Ugróc K; JHb 111/78]. 1754: maga szal-
latta valt meg mint Darabont elsőbben azon Jószágát 
. . . 's akkoris Darabonti szolgálatban valt mikor ide 
szállat [Kakucs MT; DE 3]. 1806: tudom, hogy Gróf 
Rhedei László Ur ŏ Nagysága minekutánna lakóul ide 
szállott azután fogta fel . . . helyét ugj vette birtoka 
alá [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

2. ~ reá ide beszállásolja magát reá; a se încartirui 
aici; sich bei jm einquartieren. 7658; Rákóczi urunk . . . 
hadat kezde gyűjteni . . . A katonái ide szállának reánk 
Vásárhelyre, és rajtunk tőnek nagy romlást mindenkép-
pen [ETA I, 166 NSz]. 

3. férjként/vőként idetelepedik; a se stabili aici ca 
soţ/ginere; als Ehemann/Schwiegersohn hierhersiedeln. 
1722: Mihály Borbárára szállott ide Csíkból Madefal-
várol Cserei András [Kézdisztkereszt Hsz; HSzjP]. 
1791: házasságom által mint egy 37 esztendőkkel szal-
lattam ide Fiatfalvára [Usz; Borb. II Agillis Mich. Csiki 
(70) vall.]. — A jel-re 1. SzE 371-2. 

ideszállás ideköltözés/telepedés; mutare/aşezare 
aici; Hierherziehen/siedeln. 1765: Muntyán János-
nak Csibána való Majorkodását, onnat ide Szállását 
nem tudom [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76. — 
aMT]. 
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ideszállít 1. idetelepít; a dispune să fie aşezat/stabilit 
aici; hierhersiedeln lassen. 1730: Egy Rácz alias Kocsis 
György nevű jobbágyot hozatott . néhai Boldogfalvi 
János vrram Déváról maga jobbágy szekerin minden 
egyetmásival együtt, kinek is akkor egy Istók nevű fia 
volt, aki most is itt lakik Item egy Molnár Mihály 

nevű jobbágyot szállított ide Az ide telepített 
jobbágyok osztán ismét a Maros mellé, Borberek-
ben vitettenek [Désfva KK; MNy XXXVI, 50 G. Már-
gai de Karánsebes (60) ns vall.]. 

A jobbágyszállításra nézve 1. i.h. és SzE 439—41. 

2. ideszállásol vkit; a încartirui pe cineva aici; jn hier-
her einquartieren. 1747: Luka Jónucz két kék béli kato-
nát ide' hoza és szólita az mi házunkhoz [Alparét SzD; 
Ks 27. XVIIb]. 

ideszállított ideköltöztetett/telepített; mutat/aşezat 
aici; (hier)hergezogen/angesiedelt. 1778: Nagy Kendről 
ide Koronkába telepitett Jobbágyok8 . . . Balavásárarol 
ide szalitott Jobbágyok ezek [Koronka MT; Told. 79. 
— 8 Köv. a fels.]. 

ideszállott ideköltözött/telepedett; mutat/aşezat aici; 
hierher umgezogen/übersiedelt. 1674/1681: Haczogi 
Micza Muntyan Peter Supplicatiojara Valasz. jol lehet 
szolgalo Jobbagyra volna nagyob szűksegem, de hogy 
mas Orszagbul ide szállót jövevények, el ne idegened-
gyenek, megh engedtetet ez Supplicansnak az négy fo-
rint Taxa, tartva(n) az szolgalat dolgaban az tőb Taxa-
sokkal [VhU 471-2]. 

ideszámít ehhez hozzászámít; a socoti/include aici; 
dazuzăhlen/rechnen. 1846: fa hídhoz 8/9 hüv vastag 
tölgyfának illő ki faragása, tsapozása és vésése az otska 
fákból a' fel állítást is ide számítva Rfrt 62 Kr 35 
[Dés; DLt 858/1847]. 

ideszámláltatik ebbe/ide beleszámíttatik; a fi socotit 
aici; dazu gezählt/gerechnet werden. 1674: Az 1674. esz-
tendőbeli Fogarasi Ratio az Proventussak(na)k . . 
Egész Fogaras földi ide szamlaltatvan, Fogaras, Betlen, 
teszen in summa f: 920//21 [Fog.; UtI]. 

ideszánt a magáéhoz hozzászánt; a intra cu plugul ín 
ogorul altuia; zum Seinigen/zum Ihrigen zupñügen. 
1627: Az Uarga szegit tudom hogy ide szántottuk [Ditró 
Cs; EH A]. 

ideszar becsm, ís ideganél/piszkol/rondít vkit; a defe-
ca; jn herscheißen/misten. Sz: ~ az ördög vkit. 1638: 
Csiszár Istuan megh mégis szida rútul hogi esse Leö-
rincz fia most szart az eödeŏgh ide ugj mond, emezis 
monda hogy engemis czak ugj szart az eördeögh mint 
szinte tegedet [Mv; MvLt 291. 161b]. 1674: Fejeruary 
Mihály Uram Kis Martonnak az szek színin eszt 
mondotta hogj most szart az Eŏrdeŏgh ide megh az lele-
keuelj megh szidta [Kv; MészCLev.]. 

ideszármazás idekerŭlés; ajungere/venire aici; Herge-
langen/geraten. 1757: Sipos Jánost én jol ismerem, ide 
származásának lészen circ 35 Esztendeje [M.bölkény 

MT; Ks 4. VII. 8]. 1780: egy Tepelaga nevű ember ide-
származásától fogva szüntelen injuriált [RettE 412]. 

ideszármazik idekerül (lakni); a veni încoace, a se 
aşeza aici; hergeraten (wohnen). 1670: Honnét s mikoſ 
szármázták idea, en azt nem Tudom [Marossztgyörgy 
MT; BálLt 55. — aA jb-ok]. 1697: Tudode hogy ha . . • 
ezek az Szaláncziak . . . másunnét szármasztanak ide? 
[Kük.; SLt AX. 22 vk]. 1741: egy vagy két Esztendőktől 
fogva halok szo zúgást hogy a* meg irt személlyek Gro-
hotrol szármoztanak ide [Bukuresd H; Ks 8. XXI. 12]. 
1762: mikor én ide szármoztam akkor a számos egészen 
innét Magos mart felöl fojt [Virágosberek SzD; SLt 
XXIV. 6]. 1799: a miolta ide szármoztam, tudom hogy 
békességesen bírta [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 

ideszármazott idekerült/vetődött; venit/ajuns aici; 
hergeraten/geschlagen. 1828: MKöblösön R é s i d é á l o 
Tekintetes Rettegi Sándor Ur requirála bennünket hogy 
. . . Dengelegről ide Szármozott Zángár János neveze-
tű mostan Désen rabaskado kováts C z i g á n n y á é r t 
egy Kezes Levelet keszitenénk [M.köblös SzD; RLt. —~ 
aSzD]. 1841: Szegoldtettem (!) be a' Kis mezei Majo-
romba Dominalis Gazdamnak Szász nyeresrŏla ide szár-
mozott Veres Jánost [Dés; Törzs. Dési taxálisták. —~ 
aSzásznyíres SzD]. 

ideszivárog (ide) beszivárog; a se infíltra/strecura 
(aici); (hierher) einsickern. 1653: Egykor8 látom, hogy 
Gyulafi László ide szállá Vásárhelyre, s mondának, 
hogy Bocskai küldte ide gubernátorságra. És hadak is 
kezdenek ide szivárgani — Bocskai hívei [ETA I, 94 
NSz. — 81605-ben]. 

ideszorít idekényszerít; a abate (cursul apei); (hier)her-
zwingen. 1592/1593: Annak vtanna hogy Christoff vram 
az Molnott ot chinaltatta, akkor gatolta zoritotta ide az 
mostanj foliasara az Kis zamost [Szilágytő SzD; Ks]. 

ideszökik a fugi aici/încoace; (hier)herfliehen. 1584: 
(A csausz) által a császár azt parancsolja vala, hogy 
mely oláh boérok onnan ide szöktenek volna, azo-
kat a vajdának mingyárt beküldjük [Veress, Doc. II, 299 
az erdélyi kormányzótanács Báthory Istvánhoz]. 

idetalálkozik idekerûl/vetödik; a ajunge/veni aicii 
(hier)hergeraten/verschlagen werden. 1603: Erdély Ba* 
linth . . . vallia mikor engemet megh lata Darabos 
Balas keozeonte . . . monda bizony igen Akarom i° 
Akaró Vram hogy ide Talalkoztal, mert zinten az az-
zony embert eretted akarom vala kwldenj [Kv; TJ* 
VI/1. 663]. 

idetartozandó kb. ideszámítandó; de socotit aicjí 
(hier)herzurechnend/zãhlend. 1639: az Keczelej GergelJ 
Deák Reszere minden vtaibol ualo Lucruma teszen f 
d. 54 melibeol kj ueuen az Lengjel Országi marhaboj 
ualo jde tartózandó Lucrumot f 50 d. — marad KeczetëJ 
Gergelj szamara Lucrum f. 775. d. 54 [Kv; RDL I. H6'* 

idetartozik a ţine de ; (hier)hergehören. 1628: Tej' 
zett az z. Zéknek hogy . . . Críminalis causa volna es i<*e 
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nem tartoznék8 [SzJk 29. — aTi. ez a bíróság nem illeté-
kes a szóban forgó válási ügyben ítélni]. 1681: az Urba-
numba(n) mind azok ä dolgok mellyek ide tartoznak 
• • • inseraltattak; es az eö helyeken specificaltattak [ÁLt 
Urb. 2]. 

idetartozó 1. care aparjine unui lucru/ţine de aici; 
hierhergehörig. 1677: Mind ez Országban, s' mind Ma-
gyar Orszagnak idetartozo részeiben szokás eza [AC 
!84. - - aKöv. a részl.]. 

2. idevonatkozó; care se referă la aceasta; diesbezüg-
"ch. 1800 k.: Ez nem ide tartozó jegyzés, hanem tsak 
más Levél Copertája és Copiája [JHbK XLIII/33]. 

idetelepedett ideszállott/települt; aşezat/stabilit aici; 
hierher angesiedelt. 1671: Az mint elsőbenis fel teszik az 
másunnan ide telepedett bocsűletes rendek alazatos Ins-
Jantiajokb(an), hogy némely Déésre telepedendő bőcsu-
ktes emberek midőn tudakoznának Uratla(n) Funduso-
kat es haz helyekett, unadalmas vólna tudakozassokis 
nemellyek pénzen vévén fundusokatt [Dés; Jk 13b]. 
1705: Ez Specificalt Jobbágjok mind másunnét ide tele-
pedett emberek(ne)k vallyák magokat lenni [Mezőzáh 
JA; Told. 18]. 1767/1768: tudom azt, hogy itt Kis 
jenesen Bogyáék(na)k örökségek nem vólna, hanem az 
lde telepedett elejek a* Felesege utánn kapvánn Örőkség-
re» mais azonn jusson bírják minden belső külső öröksé-
geket [Kisfenes TA; JHbK LII/4. 103-4], 

idetelepedik ideszáll/települ; a se aşeza/stabili aici; 
îjjerher ansiedeln. 1729: Az melly emberek masunnan 
'de származván s telepedvén magok Házhelyek(ne)k 
valo Földeket kértenek s obtinealtanak az Város kö-
zönséges főldébűl azok(na)k házhelyek . . . az akkori 
^ulatiojok . . . szerint biratnaké . . . ? [Dés; Jk 384b]. 
,70: Füleki György . . . meg állapodott koros idejű Le-

gény vala a mikor ide Szász Nyiresre házasodván ide is 
elepedek [Szásznyíres SzD; Ks 30. 28]. — L. még FogE 

. idetelepít ideköltöztet/szállít; a dispune să ñe mutat 
aici; hierher umziehen/befördern lassen. 1769: az régi 
veszett időkben esett ezen Haza Veszedelmeiben . 
ezenn Szász Nyiresnek is nagyobb része pusztulásra jut-
van az Exponens Mlgs Groff Ur eő Nga jo emlekezetŭ 
Ĵ leji . telepitette (!) volt ide bizonyos számú Job-
bagyait [Szásznyíres SzD; Ks 33. III]. 1782: Gligort 
haival . . . elsőben vgyan . Újfaluban® tsak mintegy 
Szállóul, addig mig az Jószágban meg-telepedésekre 
Kedvek szerént valo lak hellyet szemlélhetnének bé-száli-
ották és onnan osztán vgy telepitették légyen őket ide 
^odorházára [M.fodorháza K; Eszt-Mk. — aM., ké-
s°bb Borsaújfalu K]. 

idetelepített aşezat aici; hierher angesiedelt. 1730: egy 
Molnár Mihály alias Karagula (!) nevü jobbágyot szálli-
fott ide . . . Boldogfalvi János uram Az ide telepített 
jobbágyok . . osztán ismét a Maros mellé, Borberek-
^ n vitettenek [Désfva KK; MNy XXXVI, 50 G. Már-
ga i de Karánsebes (60) ns vall.]. 

idetemettetett idehantolt; îngropat aici; hierherbegra-
°en. 1804: tulajdon szemeimmel is láttam ez előtt mint 

egy 50 esztendőkkel egyik ide temettetett Bátorinak ón 
koporsóját, mellyet pénz keresés véget ástak vólt ki [Pe-
recsen Sz; EH A]. 

idetesz ideír/jegyez; a scrie/însemna aici; (hier)her-
schreiben/aufzeichnen. 1758: csalárd, félénk, rossz gaz-
da'1 Egyéb helytelenségei is számtalanul voltak, me-
lyeket magam becsületiért ide nem teszek [RettE 60. — 
Az emlékíró mostohaapja]. 1779: El kén hallgatnom, 

de pro história ideteszem, hogy az anyjoka . . . adakozó 
nagy patrónája volt collégiomoknak s másoknak [i.h. 
40l. — aözv. gr. Bethlen Lászlóné Folti Mária]. — L. 
még i.h. 386. 

idetétet idehelyeztet; a dispune să fie mutat aici; hier-
hertun/setzen lassen. 1791: Pap Mihály nevezetű Bor-
goi Limitaneus Katonát a Verbunkosok fogták 
el és tétették ide Magistratualis Foglántzra [Torda; 
DLt]. 

idétlen I. mn 1. koraszülött; născut prematur; frühge-
boren. 1579: susananak lött esmeg leány a . Ez keet 
leány kõzöt hozot volt esmeg hon nem letemben egy fiat, 
Mely idetlen volt, annak Neue Ninchen [Nsz; MKsz 
1896. 365]. 1757: Szaporodot az idén idetlen haszonta-
lan Bárányon kivűl Nyősten Bárán 17. Kos bárán 58 
[Kiskend KK; Ks 71. 72 Szám.]. 1786: (Kereszteltem) 
Pap Jánosnak idétlen Fiát Jánost ki az Nap meg is 
holt [Gyalu K; RAk 79]. 1798: (Kereszteltem) Bizonyta-
lan Apától 's Anyától idétlen de megélhető 'Su'sán(n)át 
[Kv; RKAk 88]. 1812: meg holt . Imbre Palinak és 
Kis Ersok(na)k Negyed napos idetlen Ersok nevü Leá-
nyok [M.gyerőmonostor K; RAk 119]. 1831: Mosája a 
Feleségemnek tanult Bába Aszszony . . volt, Leányt 
szült, de idétlent, s annál fogva keresztséget nem érhetett 
[Dés; DLt 332. 11]. 

2. ~ szülés koraszülés; naştere înainte de termen; 
Frühgeburt. 7847: (Meghalt) Kovács Kis-Anna — Mol-
nár Istvánné idétlen szülés következésibe [Nagykapus 
K; RAk 12]. 1852: Betegség neme: Idétlen szülés követ-
keztében méhdagadás [Dés; RkHAk 138]. 

3. ízetlen, sületlen; anost; schal, platt. 1823—1830: 
Az itt emiitett bonyhai pap . . . sok prédikációt tudott, 
mert az apja is pap volt, s attól kapott. Idővel osztán ő is 
elegyíthetett közibe anekdotákat, meséket . . De ez az 
elegyítés idétlen, vagyis inkább nexus nélkül való volt 
gyakran, mert szisztéma nélkül való ember [FogE 153]. 

4. kb. ütődött forma; cam ţicnit; ein wenig (be)tep-
pert. 1823—1830: Vagyon a reformátusoknak is egy 
oratóriuma, egy idétlen pap volt benne. Ez előtt híres 
pap volt Kulenkámp, aki az univerzitásnál professzor is 
volt [i.h. 231]. 

5. átv éretlen; necopt; unreif. 1655: az mi kevés pusz-
ta jószágom van, azt is abalienálta s vesztegette megholt 
vőm Keöpeczi János és idétlen elmével s rósz emberek 
tanácsán járó tékozló fiam [SzO VI, 303]. 

6. badar; nerod; albern, dumm. 1807: Ugy látom, 
hogy a1 bé panaszoltatott Agh Josefet az az idétlen kép-
zelödés vezérlé, hogy a panaszlo Professor, és Testvérei 
néhai Dosa Ádámnak nem volnának legitimus Gyerme-
kei. Igen; de ezt a' magánas képzelödést, meg kelletik 
elébb törvényesen ítéltetni [Balázstelke KK; DLev. 4. 
XXXVIII]. 
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7. kb. bandzsal, bandzsi; saşiu; schielend. 1823— 
1830: Maga nagy ember volt, de erősen kancsal s annál-
fogva idétlen nézésű [FogE 89], 

8. hamis, fals, táj, biz falcs; fals; falsch. 1823—1830: 
Irtózatos nagy fekete ember volt, . akárki kérte, 
mindjárt elénekelte akármelyik zsoltárt, de mind csak 
egy és idétlen hangon [i.h. 177]. 

II. ſn 1. koraszülött; prematur (copil născut înainte de 
termen); Frühgeburt. 1687: Azon kell igen búsulnom, 
hogj az mely Bulyat Annis(na)k vettem volt; ollyan sze-
rencsetlenŭl jára. Husvetnapja(n) más bulyával edgjütt 

. addig tanczolanak (: hogy amannak már őt holnapi 
dolga le'uen az nemet kapitantol, az ki nekem atta :) 
idetlent szült masnap, . . remenseg elete felől ne(m) sok 
van [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez], 1762: (Ke-
reszteltem) Egy Idétlent a' Telegdi István Majorjábol 
Istvánt [Kv; RKAk 44]. 1794: azon verés miat a szegény 
Aszszony a bé következet ejtzaka idetlent szült [Déva; 
Ks 79. XXVI. 10]. 1831: En az nap, melyen Feleségem az 
idétlent szülte, egész nap kün a Guja mellett voltam, . . 
és ennél fogva nem tudhatom azt, hogy az Idétlent ki, és 
hová temette el | Dregán Vonutz . . . azt mondgya . . . , 
most jö eszembe hogy a Feleségem Iditlennyit a sogoram 
temette bé a Telkünken [Dés; DLt 332. 12]. 

2. idő előtt ellett állat kicsinye; pui de animal fåtat 
înainte de vreme; Jungtier eines vorzeitigen Lämmerns. 
1752: az Juhok el éhezvén és éségek mia idetlent bárá-
nyoztak [Torda; CsS]. 

idétlenség idő előtti születés; naştere înainte de ter-
men; Fehl/Frühgeburt. 1857: meg holt . . . Kolcsár Ist-
ván 9 napos idétlenség mián [Kalotasztkirály K; RHAk 
8] | Meghalt Kuszka Franciska fia Ferencz 1 napos 

Betegség neme idétlenség [Dés; RkHAk 160]. 

idétlenül idő előtt; înainte de vreme; unentwickelt. 
1819: még égy gyermeke ezen kivül Rákosi Urtol lett 
volna a' mely Idétlenül el lett volna [Kv; Pk 2]. 

idétt vki idejében/korában; ín vremea cuiva; in js Zeit. 
1662: Alább szállván, úgy mint Jeremiás idétt, annyira 
belekeveredtenek aztán a rút pártolkodásba, hogy ez a 
próféta ugyan pártolkodással láttatott Istennek szólni 
[SKr 709]. 

idetud ideszámít; a socoti aici, a include; hinzurech-
nen/zählen. 1589: Az Egihaz Fiakteol (!) Weis Tamastol 
es Jgyarto Simonteol (!) ig wottek zamot. Maradott wolt 
nallok az Tawaly parcial Tartassa zerent keoz penzewl, 
zálogul Restanciawal ide Nem Tudwan az kewul Jaro 
ezüst Marhakat in Sum(m)a f. 835/63 [Kv; Szám. 
4/VIII. 1-2]. 

idevaló I. mn 1. helybeli (a szóban forgó helységbeli); 
localnic, din localitate; hiesig. 1633: Retkes Iånos ide 
ualo Z. egyedi eőss Fiu [Szentegyed SzD; WassLt Ra-
tony Georgy (35) ns vall.]. 1699: halottam az ide való 
régi öreg emberektől meg Inaskoromb(an) [M.nemegye 
BN; JHb 11/14 Gr. Domokos (72) vall.]. 1724: Dééva fe-
lől jött vala hozzam egy ember ide Homorodra . . . és azt 
mondgja vala hogy mondgyam meg néki hogy eő a mi 
Nemzetségünkből valóé, és ha az Attya ide való Homo-
rodi volt é [Homoród H; BK]. 1745: az J . . . egy ide való 

Blényesi Márton nevü Szőttsel paráznaságban találta-
tott [Torda; TJkT II. 96]. 1794: Dipsai Pálné Csipkés 
Mária Aszszony . . . aszt feleli, hogj . . . adossagat is fi-
zetett, az ide való Unitaria Ecclésiának [Szind TA; 
Borb. I]. 1800: a Grófné ŏ Nga Fogadosneja idevaló 
Danyilane [Somkerék SzD; JF. Andrejka Jankó (46) új-
paraszt vall.]. 

Szk: ~ születésű. 1822: (A felsoroltak) mindnyájon 
ide való születésüek, és birtokatlanok [Dés; DLt az 
1821. évi iratok közt]. — L. még VKp 157. 

2. idetartozó (a szóban forgó helységhez tartozó); 
aparjinător (care aparţine localităţii respective); hierher 
(zu der genannten Ortschaft) gehörig. 1679: az Rődiekis 
egy darab ide való hatart el csóválták [Ajtón K; WassU 
Ebeni Éva lev.]. 1681: Ha ki az ide való makra Sertést 
hajt; annak dezmajarol láss Hunyadon megh irt havasi 
rend tartasb(an) [Lunkány H; VhU 115]. 1736: Azom-
ban mivel az ide' való Tehenek az nyáron mind sindette-
nek innét semmi vajat bé nem vihetek [ApLt 4 Apor Pe ' 
ter feleségéhez Ohábáról (F)]. 1740: néhai Beraad János 
Uramis fenekedik vala, hogy az ide való Jószágból részit 
Törvény szerént ki venné [A.csernáton Hsz; HSzjP \ 
Barrabas de Markosfva (68) vall.]. 1779/1785: valami 
régj Divisiotis mutatván nékem Sándor Sigmond vram» 
ottis Détsei Jószágnak láttam ki téve az ide való Josza-
got [Torda; DobLev. III/596. 86]. 1843: a Királyi Fiscus 
idevaló Kőtelendi három darab tos helyén teremni szo-
kott gazas apró nád [Kötelend K; SLt Vegyes perir.]. 
L. még RSzF 200. 

3. itteni; de aici; hiesig. 1663: A vajda ő nagysága ka-
larási jővén Drinápolyban, nem akarám elmulatni, hogy 
nagyságodat ide való dolgokról, vagy két szóval ne tu-
dósítsam [TMÁO IV, 41 Szilvási Bálint a fejedelem 
asszonyhoz Drinápolyból]. 1723: az én kedves eöcsém 
Aszony számára való sellyemnek az ára negyven drám 
lévén az sellyem 1 drámia két párán ide való pénzül nál-
lünk tészen azon 40. drámnak egészen az ára három f ° ' 
rint s őt sustákot [ApLt 2 gr. Ferratiné gr. Káinoki Ag' 
nes Apor Péterné Káinoki Borbárához Jászvásárból]-
1735: Tudom hogj az ide való buzabul V e c t u r a z t u n k 
Kolosvárra buzat [Nagysármás K; TK1]. XVIII. 
köz.: ezeket® is a melyek zalogba nem voltak a Falu fog* 
ta fel (: az ide való abusus szerint:) [Tancs K; LLt Fasc-
159. — aA földeket]. 1763: A menyi széna most be került 
. . . ötven forint ki jöne Tavaszai az ide való széna szüki-
hez képest [Esztény SzD; Told. 29]. 1801: Kert . * * 
ide való mezőségi mod és szokás szerint szalma izék & 
Gazból rakott Kerttel vagyon körül véve [Nagynyula* 
K; DLev. 5]. 

4. névszói v. igei-névszói állítmányként; ca predicat 
nominal sau verbal-nominal; als nominales od. verbo-
nominales Prädikat: a. idetartozik; a aparţine aici; hie£ 
hergehörig. 1592: Nem kell ez felseo tanot kj vonnj 
Mert ide való volt [Kv; TJk V/l. 295. — aKihúzott szöv; 
re von.]. 1734: Ide való Azis hogy az Actor Emptor a 

mostani I p(rae)sentiajaban vásarlotta meg az kérdés-
ben forgo örökséget s azt akkor admittalta az I [A'*' 
nyosrákos TA; Borb. II]. 1783: Egy árkosnál többet íjj 
oílyat Bátyám Uram, melyről maga recognoscálja hogy 
nem ide való [Mv; Told. 20]. — b. ide/közénk illik; a & 
potrivi aici; hierher/zu uns passen. 1590: Jeowe be oZ-
tana az Cheres Peter es akar wala le wlni az Aztalh°z' 
Monda neki Hegedeos Peter, Nem ide walo wagy, 
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Jámborok keozzeh nem illendeo vagy [Kv; TJk V / l . 48. 
- - Miután paráználkodáson érték]. 

5. szóban forgó, jelen; ín cauză/chestiune, de faţă; 
vorliegend, genannt. 1636: Mi kik ez ide valo dologban 
[ogot emberek vogiunk® [Mezőbánd MT; MbK. — 
Kov. a nevek fels. és az ügy érdemi előadása]. 
, 6. alkalomhoz illő; potrivit; passend. 1823—1830: 
en ugyan sohasem láttam, hogy az egybeesküvés előtt 
meg szoktanak mátkásodni az ifjak, amikor egymásnak 
gyűrűt adnak. Én eztet . . . szükségtelen ceremóniának 
tartom, különben is gyűrűm nincsen, a sincs, amivel ide 
való gyűrűt vehetnék, amint a becsület kívánná [FogE 
jUO]. 

II. ſn 1. helybeli (lakos); localnic; Ortsansässige(r). 
j699: közönséges akaratból halaszok Chehmestere-
(ne)k rendeltük Deesi Szaniszlo Istvánt: Kopasz And-
rást penig Sándor Jánost es Szinás Miklóst halaszok-
(na)k: ad van egesz szabadcsagot nekiek hogy masok-
(na)k halaszni meg ne engedgyek sőt halojokat varsajo-
*at ne(m) csak az ide valok(na)k; de az Extraneusok-
nakis . szabadoson elvehessek [Dés; Jk 300]. 1740: az 
Gyűlésünk végben ment Emberek is sokan gyüttek, 

ide valók ugyan kètelkettek az le jüvetelemben [Déva; 
Ks 99 Komis Antal lev.]. 1786: kòz hirbŏl hallottam, 
hogy nemely külső lakó Mészárosak szombat nopan bé 
Jöttek ä Thoroczkai Piaczra árulni s azt hiresiteték azok 
s ide valokis az után nemellyek beszellettek, hogy az 
Tisztelt Fő-szolgabiro Ur azt Publicalta volna, hogy 
^ár nincsen Arenda [Torockó; TLev. 4/13. 8]. 1808/ 
1809: A' mely szalonnája Pataki Uramnak itt sequest-
jaltatott volt, azokat asztan ide valóknak adta el [Szu; 
UszLt ComGub. l753u.]. 1835: adott az ide valóknak 
számtalanszer [Zsibó Sz; WLt]. 

2. itteni dolog v. személy; lucru sau persoană de aici; 
Hiesige (Ding od. Person). 1774: Keszü® Nevű Faluban 

az ottan levő Majorság Szöllött a Jég el nem rontot-
ta. mind az ide valót [Mocs K; KS Conscr. 15 Morár Va-
szi (85) vall. — ®Az előbbivel tőszomszédos település]. 
1775/1781: itten vadnak Bogyáék és Gyerő Mo-
^ostoronis vadnak, és ezenn ide valókkal atyafiasok 
ISzelistye H; JHb LII/4. 148]. 

. idevándorlott idejött; venit aici; (hier)hergekommen. 
1854: Nagy Zsuzsánna kézdi Vásárhelyről ide vándor-
m sz°lgáló leánynak természetes apától kereszteltem 
Ukát [Dés; RKAk 420]. 

bevándorol idejön; a veni aici/încoace; (hier)herkom-
men. 1840: Minő üsmerettség mellett vándorlottál ide 
^z: Udvarhelly Várossába kik az űsmerősseid? [KLev. 
Usz-i vk]. 

idevesz hozzászámít; a adăuga la socoteală; hin/dazu-
r^chnen/zählen. 1808: költ a Juhok teleltetésere, ide 
veve a ki Tavaszodás ideje közt nyomoruságbol tétetett 
J^nd kívül valo szenabeli Erogatumokotis [Gálfva KK; 

idevész 1. itt vész, itt pusztul; a pieri aici; hier umkom-
men/verderben. 1677: Erdejét, füvét, cseréjét, tövissét 
• • • ne usuálhassák, ki ellen ha depraehendaltatnak, ot 
fa landó emberei, szemelyi fl. 4gyven 4ven változzék és 
marhájok ide vesszen [Csanád AF; JHb XXVI/42]. 

2. ittragad/szorul; a se împotmoli, a rămîne; hocken, 
bleiben, nicht fortwollen. 1730: En már még iedtem 
hogy ide Veszünk karátsonra sem tudunk viszá menni az 
ut mián [Noszoly SzD; ApLt 4 Só János deák lev.]. 

idevet idedob/lök (vmit); a arunca încoace; etw. 
(hier)herwerfen/schmeißen. 1606: mo(n)danak hogy ezt 
az pénzt ez ember ide vetette s im megh olúassuk [UszT 
20/192 St. Barla de Korond zs vall.]. 

idevetemedik idekerül/vetődik; a veni/ajunge aici; 
(hier)hergelangen/geraten. 1767/1781: Togyer Stéphán 
. . . vetemedett volna ide az Havasokra [Kisfenes TA; 
JHbK LII/4. 115]. 

idevetődik idekerül; a ajunge aici; hierhergeraten/ge-
langen. 1743: Néhai Folta István Ur másunnan vetőd-
vén ide . . . [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Ráduly Mihály 
(80) lib. vall.]. 1749: Jarai Anna . . . ide vetődvén itt kö-
vetett Ecclát [Gyalu K; RAk 171]. 1757: Sipos János . 
Gyekéből Ifiu legény korában vetődet ide [M.bölkény 
MT; Ks 4. VII. 8]. 7778: Hatzegán Angyel Hatzeg vidé-
kiről Kalánrol vetődett volt ide Tordasra [O.tordos AF; 
BK ad 465 Griv Silimon (52) jb vall.]. 1797: mikor ide 
vetődett is tsupa Paraszt gúnyába volt [Náznánfva MT; 
Berz. 3. 3. N. 21]. — L. még VKp 89. 

Ha. 7778: vetődet ide [Meggyesfva MT; JHb Bálintitt 
lev. Torma Éva Bálintitt Susánnához]. 

idevetődött idekerült; venit aici; (hier)hergeraten. 
1775: A' másik ház hellyet . Liber Baro Mikola Lász-
ló Ur adta volt el akkor tájban Medgyes székből Kőrös-
ről® ide vetődett Néhai Körösi Tamás nevezetű sza-
bad személynek [Balázstelke KK; JHb XX/4. — ®Kü-
küllőkőrös KK]. 

idevettet idevezettet; a dispune să fie abătut încoace 
(cursul apei); (hier)herleiten lassen. 1607: regen az kertt 
. . . az hol akkor az viz iar uala annak az partyaba(n) 
uala hogy az vizet ide vettette az uta(n) vette ki ide az 
kertet az viz Zelyere [Dánfva Cs; Eszt-Mk]. 

idevezet idehoz; a aduce aici; hierherbringen 1765: ide 
vezete erre a főidre, és az alsó feleben szanték neki egy 
nap iden nagy bajjal [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

idéz 1. megidéz; a cita; vor Gericht laden. 1573: p(ro)-
testal ez peres hogi Zeoch gĕrget ketczer Idezte volna es 
Nem Ieot Teorwénre [Kv; TJk III/3. 200b]. 1582: Vizak-
nay Georgh . . . vallia hog* eő Idezte Torday Antalnet 
Biro vram pechetewel [Kv; TJk IV/1. 28]. 1586: Zabo 
georgyeot waros szamara Jdeztek myert hog az waros 
eoryszeoyre tamadoth [Kv; Szám. 3/XXV. 1 Igyarto 
Georg sp kezével]. 1744: mellj irotvanyt is mind eddig is 
ő Nsga minden controversia nélkül birt, és usualt, a 
mellyből mind eddig senki ő Nsgát nem idezte sem nem 
turbalta [Szentmargita SzD; Ks 17/LXXXIV. 27]. 1783: 
Compulsoriummal engemet is idéztek volt, Compareal-
tam vólt is, de hogy a' Sor nem került reám, én esketetlen 
és kérdetlen maradtam [Kr; IB. G. Sombori (45) ns 
vall.]. 

Szk: bizonyságra/bizonyságul ~. 1570: Paysos János, 
Es Kadar Esthwan . . . vallyak hogy mykor Zabo János 



idezár 436 

eoket byzonsagwl Jdeztea volna, Es Beh Nem Menthek 
volna megh az hazba Az polgár vraim eleybe vallany, 

Jwt oda Dabo Demeter | Orsolya chyeogwdy (!) Ja-
nosne ezt vallya, hogy Az Thorday azzonnepek mykor 
Eothet Byzonsagra Jdezyk volt, Ázkor az Nyreo Ma-
thiasne Azon kery volt Eoteth hogy Azt vallanaia hogy 
eok fogoth Embert nem fogtak az zerzeodesre sem keze-
ket Beh ne(m) attak volna [Kv; TJk III/2. 38, l73c. — 
aElőtte a hytta kihúzva] * (vki/vmely fórum) elél elébe 

1570: Ánna Vyzketer (!) Jacabne, Azt vallya hogy 
Eo zolgalt Azkor Nagy Benedeknel Mykor Syweges 
gergel Bornemyzza Eleybe Idezte volt Nagy Benedeket 
az haz veget, Es azt Monta Nagy Benedek neky Jo Ger-
gel vra(m) Nem Thwdom Minek Jdeza Mert eccher en 
Megh fyzette(m) az haz Arrat Neked, Theobser Nem fy-
zetek [Kv; TJk III/2. l50b. — aOlv.: idézsz, értsd: idé-
zel]. 1784: a Titt Co(mmi)ssio eleib(e) idézzük az ollyas 
Jószág vevŏkŏt, kik Contractusokot producalván meg 
lattyák Urak azak mivoltát [Torockó; TLev. 4/9. 12b]. 
1820: más Nap idéznek engemis a' Cancellisták eleibe, 
Kérdezőskedni kezdenek [Aranyosrákos TA; JHb Fasc. 
48 Kotsis Petre (42) zs vall.] * törvénybe!törvényre 
1729: Törvényben idézvén a Bátyát Mogyorosi István 
Pap Uramot békesseg Fejibe ugy sinkele az mentionalt 
jószágot [Magyaros Hsz; HSzjP]. 1742: Runkan Gábort 
idezuen Tŏrvenyre az Falu szekire . . . , de Runkan Gá-
bor azt feleié hogj en nem perlek Urakkal mert Jobbagj 
vagjok nemis állót törvényt [Bányabükk TA; JHb 
XIII/16]. 1806: Gyegyószárhegyi nobilis Páll Ferenc 
. . . , ugyan szárhegyi providus Illyés József, ut actores, 
törvényben idézvén valami szénabeli károk aránt 
gyergyóremetei gyalog katona Szőts Barabás őkegyel-
mit, ut inctus [Szárhegy Cs; RSzF 263]. 

2. (vhova) hív; a chema (undeva); (irgendwohin) ru-
fen. 1775: ottan esett harap eges idejinis Oltszeme bünte-
tés alatt idezte az embereket oltani [Oltszem Hsz; Mk II. 
2/71]. 1820: én magam is elébb Tŏtõri Úrhoz mentem 
volt, mert oda idézett a' Polgár [Várfva TA; JHb Fasc. 
48 Biro Sigmond (49) hütes assz. vall.]. 

3. citál; a cita; zitieren. 1848: hogyha maga ollyan jo 
lesz hogy a 150. V. Rftokat mint ezen évi kamatot . . . föl 
küldi . . nem fogom követelni a 150 V. Rft 4. holnapi 
kamatját — idéztem kötlevele 4ik pontja szerint mely 
nékem jogot ád [Csapó KK; DobLev. V/1275 Wizy La-
jos Dobolyi Bálinthoz]. 

4. ? emleget; a pomeni; erwähnen. 1592: Kobak De-
meter vallia Hallottam . . . boros koraba Niari Marton-
tol, hogi ezt monta, lm ne(m) hagi beket Cassaine, de vgi 
megh rügdosom ez rut kupitort (!) eccer, hogi ne(m) jdez 
(!) [Kv; TJk V/l. 295]. 

5. ? titulál; a intitula (pe cineva); betiteln, nennen. 
1572: Dorotia Zabo lazlone, Azt vallia hallotta hogy 
Zeoch Benedekne Idezy volt katalint Jo Swltnek Monta, 
Es hogi Nemei Nap az Nagy esseo leot volt hannia volt 
az kamaraiabol az vyzet az Mongia volt te bestie temyad 
vallom ez ez (így!) kart [Kv; TJk III/3. 19]. 

O Sz. 1772: pokolba s egyébuvé idézvén Lelkemet ha 
többet nem vallok [Hadad Sz; TSb 21]. 

idezár idecsatol/rekeszt, mellékel; a alătura/anexa 
aici; beifugen/schließen. 1789: az Aszszonyt maga Lak 
Házáb(an) meg ne háborítsa; ezen parantsalat követke-
zéséül immár Benedek Ferentz eő kglméhez rendelésün-

ket meg tettük és egyszersmind imé ide zárva az Asz-
szony panasz Levelét is külgyük [Ne; DobLev. III/659. 
la], 

idezárt idecsatolt/rekesztett; alăturat, anexat; beige-
fugt/geschlossen. 1801: olvashatad az ide zárt Levélből 
[Kv; BfN gr. Kemény Sámuel lev.]. 1802: (A gub-tól) oly 
kegyes rendelést vettünk, hogy Ngsdata keresnők meg, a 
ki a szükséges rendelést meg fogja tenni, a mint bőveb-
ben meg tettzik az ide zárt A alatt lévő Instantiánkra irt 
Válaszból [Torockó; TLev. 10/8. — aGr. Teleki Domo-
kos főispánt]. 1846: Méltóztasson az ide zárt Melto pa-
naszunkat . . . Szívekre venni [Nyárádmagyaros 
MT/Mv; MvRLt]. 

idézendő megidézendő; de citat, care urmează să fie ci-
tat; vorzuladend. 1798: bizanyos elönkben idezendő 
Tanuk<na>k [Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1869: Váló 
ügyek nem fognak tárgyaltatni . . . A váloperesek Apr-
9re idézendők [M.bikal K; RAk 174]. 

idézés 1. citare, citajie; Vorladung. 1570: Mykor 
Latthnak Kalmar Andrasnenak Ala s fel walo futosasat 
es Jdezeset, hallottak hogi Montak, Mely Jgen Nagy 
Nywkhatatlansaga vagon az perlesre [Kv; TJk III/2-
87]. 1572: Nem Illik Az varossy Embernek feleky Em-
berrel feleky kenez Eleot perleny, hane(m) eo kegek azt 
kewannyak hogy valamely varosbely Embernek pery le-
zen feleky olahal Byro vram eleybe tartozzék Idezesre 
Ieonny [Kv; TanJk V/3. 60b]. 1588: Biro vram senkiteól 
megh Nem fogia pechetit, ha ky Jdezesre zolgat kewan, 
Aggyon zolgat, Aky penigh pechetet, Aggyon pechetet 
[Kv; i.h. 1/1. 67]. 1783: Azon idézésre a Tanúk a' kivánt 
napra bé nem mehettek Somlyóra [Perecsen Sz; IB]. 

Szk: hirdetményes 1861: Két rendbéli Hirdetmé-
nyes Idézés a' Gőrgényi és Kézdi Egyház vidékekből, 
közöltetik [Gyalu K; RAk esp. kl]. 1864: Két Hirdetmé-
nyes idézés köröztetik a' szokott modoni ki hirdetés vé-
gett [uo.; RAk 94 ua.]. 1865: Hirdetményes válóperbe 
idézés [Olasztelek U; Pf 150]. 

2. idéző(irat); citaţie; Vorladungsschreiben. 1643: 
adanak enneke(m) kezemben egy idézést . . . , es eo kget 
azon Idezesnek tenora szerent, ide aláb declaralando 
modok szerent ammonealna(m) [Dob.; JHb 111/45]-
1753: Fö Biro Ur(am) Pecsetiert és ã mellett való Idézé-
sért Dr 14 [Kraszna Sz; Borb. II]. 

idézett 1. megidézett; citat; vorgeladen. 1783: Azon 
idézésre a Tanúk a' kivánt napra bé nem mehettek Som-
lyóra, mivel ő Nga útba vólt, 's azt mondotta Cseléd nél-
kül nem mehet, hanem ha Haza jő, a mikorra a Teks 
Tábla Terminál, idézett Cselédgyeit Authenticatiora ęl 
botsáttya [Perecsen Sz; IB]. 1801: előnkbe idézet bi-
zonyságokot először erős hitel meg eskütvén . [Sza-
razpatak Hsz; HSzjP]. 1810: igy irtunk bé, egyébb apró-
ságokat Falusi előnkbe idézett Bizonyokkal hata-
roztatván meg [Doboka; Ks Conscr. 17]. 1849: mí előtt 
tovább lépnénk, fel olvastuk az idézett B i z o n y s á g o k 
előtt Kérelmes Szeles Károly Urnák a Tanátshoz inté-
zett két levelétt [Szu; Borb. II Simó Pál várm. jegyző ke-
zével]. 

2. citált, hiv hivatkozott; citat, arătat, indicat; angc 
fŭhrt, zitiert. 1843: vélekedésem az, hogy azon taxafize-
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léssel, amelyet állítanak, hogy jelenleg fizetnek a kérel-
mesek, megterheltetve nincsenek, mivel az idézett 1747. 
evi 3. törvénycikkben megállított taxánál kevesebbet fi-
zetnek [VKp 136]. — L. még VKp 169, 298. 

idézhet a putea cita; vorladen können. 1592.ã Sigmond 
lewele hogy senki Ne idezhesse az Coloswary Embert 
egiebwue elseoben semmy dologért, hanem czak a' Co-
loswary Biro eleibe [Kv; Diósylnd. 40]. 

idéző szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ kompulzôrium beidéző parancs; ordin de prezen-
tre; Vorführungsbefehl. 1783: az akkori Hetes Kis Bí-
rót Jósa Mártont küldöttem fel az Udvarba, azon idéző 
Compulsoriummal hogy az ő Nga Udvari Cselédgyeit 
kővetkező napra Somlyóra idézze bé Authenticatiora 
Perecsen Sz; IB] * (perbeItörvénybe) ~ levél citaţie 
(act oficial prin care cineva este citat); Vorladungs-
schreiben. 1800: Nemes Bartos Sámuel Uram mint 
Fel-peres Albisban lakó Barthos Josef ő kegylme mint 
Al-peres ellen bé adja az A. betű alatt Törvényben 
jdéző Levelét [Hsz; BLev.]. 1829: A' Fel peres jelen valo 
keresetét abban adja elő, hogy az Alperes a' Felperesnek 
a' M Bándi Határon a' Perbe idéző Levélbe szomszédolt 
azon Szántó földét hatalmasul fel szántotta [Dob-
Lev. V/1152] * ~ parancsolat 'ua.; idem' 1800: Sz. 
Iván Havának 20ik Napján, vévén mint Tekintetes 
Szántó Sándor Vr részére és nevíre költ Ditsőségesen 
vralkodo Felséges Fejedelmünknek Második Ferentz 
^omai Tsászámak idéző parantsolattyát, hogy annak 
ereje mellett bizonyos számból álló Tanukat magunk 
eleibe idéztetvén azoknak Vallomásokat bé vennők s leis 
£nok [Ne; DobLev. IV/837, la]. 1803: Másadik Ferentz 
Eö Felsége idéző poroncsolatya [O.szilvás AF; MkG]. 

idéző-pecsét idéző/perbehívó levél; citaţie (act oficial 
Prin care cineva este citat); Vorladungsschreiben. 1794: 
Mi meg kèrettetvén Nagy Enyedi Tktes Szántó Sándor 
~r altal a végre, hogy el menvén . . Elekesre, ottan 
Alsó Fejér Vármegye Fő Bírája Idéző petséttye 
ereje mellett tennénk egy Törvényes kőz Tudakozódást 

a Petsét így volta a közepibe pedig az allyának a 
• • • Fő Biro Ur petsettye fejér ostyára réá verve [Dob-
J«v. IV/783, la. — aKöv. az idéző-pecsét szöv.]. 1798: 
mtö, Idéző, Egyben-hivo, Bizonyossá-tévő, El és bé-til-
jo Eskető pecsét G. Teleki Sámuel Ur ŏ Excja nevére 
JDLev. 5]. 1825: requiråla bennünket Törvényesen lett 
ki botsáttatásunk következtében M. Koppándon bi-
? Posztó Ráchel néhai Tekintetes Dobollyi István Ur 
özvegye némely elönkben állittando Tanúinak vallomá-
sok törvényesen lejéndö bé vetelek vegett, mely vegre 
?dà kezünkben ezen Nemes Alsó Fejér V(árme)gyének 
h ö Bírája Tekintetes Imetsfalvi Imets László Ur Idéző 
Peiséttyéta [Ne; DobLev. V/1109. — aKöv. az idéző-pe-
Csét latin nyelvű szöv.]. 

idéztet 1. perbe hívat; a dispune să fie pîrît/reclamat; 
Ypr Gericht laden/verklagen lassen. 1570: Gergel varas 
^°lgaya, . . . vallya, hogy Ew nem Thwgia azt hogi válá-
s k o r Kis Myhalt Zeoch Balasne, vagy Jdeztette volna 
V a p vele perlet volna [Kv; TJk III/2. 157]. 1581: Azertt 
^laczj Jstvan . . Zekel Jllest sem Jdeztete [Füzkút K; 

l-l]. 1584: az hatalmasoknak dolgokat nem kel el zen-

wedny hane(m) Az zolga Biro Altal Biro vra(m) Az var-
megiere Ideztesse eoket [Kv; TanJk V/3.. 284b]. 1798: 
Törvenyesen ideztettvén Minnyajakot [Ádámos KK; 
JHb XIX/58. — Tornai László kijegyzése]. 

2. törvény elé hívat/szólít; a pîrî/reclama; vor Ge-
richt laden lassen. 1586: Jdeztetem 35 tanút, fyzetem az 
szolganak d. 70 [Kv; Szám. 3/XXV. 2 Igyarto György sp 
kezével]. 1625: Azon Captivusok ellen . . . Tizenket 
Tanút ideztetue(n) attunk Czillag Jstuannak f — d. 24 
[Kv; i.h. 16/XXXIII. 21]. 

Szk: (vki/vmely fórum) elé 1570: Palochy János 
vallya, hogy Mykor Az Thorozkay Gergel hazat 

megh Beochwltek volna, Annak vtanna Jdeztette volt 
eotet Kalmar János Byro fodor estwan Eleybe [Kv; TJk 
III/2. 144a]. 1717: el méntűnk és ot az minemű faténsé-
két eŏ nacsaga mi élőnkben idéztét . . . az utrumak-
ra . . . tőt fasiojokot leis irtuk [JHbK XXXI/41]. 1840: 
Mi is . . . kötölösségünknél fogva el mentünk 
Kis Esküllön, Köz Lakos Kopcse Juon . házáhaz, az 
holott is, a mely Tanukat, a' fen emiitett Eskettető, 
előnkbe idéztetett szorgalmatasan ki kérdeztük 
[Dob.; Somb. II]. — L. még VKp 108. 

idéztetés idézés, perbehívás; citaîie; Vorladung. 1588: 
mihelt az vraim Az sokadalombol megh Ieŏnek, ottan 
Biro Vram Varost gywcheón tanachbely feleywelis leien 
legien, Mert eo kgmekteol el Nem Akarnak zakadnj, ha-
nem eggywt Akarnak veghezny az Jdeztetes feleol [Kv; 
TanJk 1/1. 69]. 1629: En most sem tudok egyebet mon-
dani annal az mit az eleot megh mondottam mikor az A. 
ideztetesere vallottam [Kv; TJk VII/3. 48]. 1843: (A ta-
núkat) elönkbe lett ideztetések után külön külön 
erős hittel meg eskettettük [Bodola Hsz; BLt]. 

idéztetett perbe hívatott; dat ín judecată, pîrît; vorge-
laden, verklagt. 1826: özvegy néhai Tekintetes Dobolyi 
Istvánné Foszto Rachel Aszszony által meg nevezett, és 
általunk Törvényesen elönkbe idéztetett Tanukat leg el-
söbbenis keményen meg eskettük [Ne/Maroskoppánd 
AF; DobLev. V/1109. 1-2]. 1831: az előnkbe Tőrvénye-
sen Ideztetett Tanukat elébb meg Esketvén, a kérdésekre 
szorgalmatosan meg kérdeztük [Torda; TVLt Közig. ír. 
sztlan]. 1844: Törvényes ki rendeltetésünk mellet 
Medeseri Tkts Ferentzi Lajos Ur által lett megtaláltatá-
sunkra megjelentünk . . Gagyba . . — a z . előnkbe 
ideztetett egy néhány Tanuknak Hitek után teendő Val-
lás tételeiknek Törvényes bé vételire [Gagy U; Pf]. 

idéztethetik perbe hívathatik; a putea fi chemat ín ju-
decată; vorgeladen/verklagt werden können. 1677: Tör-
ténhetik néha oly dolog-is, hogy a' meg-tartásra valo 
személy ismeretlen lévén, nem hogy Nemessége, vagy 
valami bizonyos residentiaja, de söt személye-is a' Tisz-
teknek ismeretségében nincsen, és ha az ollyannak tőrté-
nik-is meg-tartoztatása, de méltán a' Tisztek érette nem 
bŭntetŏdhetnek . A* fellyeb meg-irt Casusokban valo 
arestalásért penig, a* Birák, és Tisztek, törvényre ne 
idéztethessenek [AC 84]. 

idéztetik perbe hívatik; a fi chemat ín judecată; vorge-
laden/verklagt werden. 1791: illendőül idéztetvén, meg 
hüteltetvén, és visgáltatván kővetkező módon vallának 
[MNy XXXVIII, 206]. 1812: Tordai Mihálly . . . Tőrvé-
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nyesen idéztetvén meghütőltetvén 's^ megkérdeztetvén 
vall az lsőrea [Héderfája KK; IB. — Az első kérdésre]. 
1814: Ezen . . . Tanuk . . . mindnyájon az irt Petsétnek 
erejével mi előnkbe törvényesen idéztetvén, meg esket-
tettek meg kérdeztettek es vallottanak mindenekben a 
meg irtak szerint [Dés; DLt 56. 29]. 

idéztető perbe hívató; reclamant; vorladend, verkla-
gend. 1588: Biro vram senkiteól megh Nem fogia 
pechetit . . Az Jdezteteo fel Amint velle Akar Eelnj vgy 
ellien [Kv; TanJk 1/1. 67]. 

idomos arányos; proporţional; proportioniert. 1833: 
Schivanovits Györgynek idomos orra [DLt az 1834 
évi iratok közt]. 1834: Rusz Gavrilla . . idomos orrú és 
szájú [DLt 942 nyomt. klj. 1846: Simón Iózsef ki-
csiny bajuszu és pofa szakálu, szürke szemű, idomos szá-
jú és orrú [DLt 1200 ua.] | kicsi bajuszu, idomos szájú, 
tompacska orrú [Kv; KLev.]. — A jel-re 1. CzF. 

idomú vmilyen felszínú/felületü; cu o suprafaţă de 
. .; mit Oberfläche. 1835: egy négy oldalú rendetlen, 
hol magassado, hol tőrpedő idomú hely [Kisillye MT; 
EH A]. 

idomzatos arányos; proporţional; proportionell. 
1834: Györgye Dilbe . . . idomzatos orrú [DLt 1050 
nyomt. kl.]. 1846: Gündisch János . kicsiny kerek áb-
rázatú, idomzatos orrú [DLt 1200 kv-i nyomt. kl] | Rusz 
Waszilia . . . Torda megyei lupsai, 20 éves idomza-
tos szájú és orrú [DLt]. — A jel-re 1. CzF. 

idomzott arányos; proporţional; proportionell. 1836: 
Dum József idomzott szájú [DLt 37 nyomt. kl]. 
1847: Wellner Lajos idomzott orrú [DLt 858 ua.]. 
1848: Szabó Sámuel ritkás bajuszu, idomzott orrú 
[DLt ua.]. 

idő 1. timp; Zeit. 1589/XVII. sz. eleje: Miért hogi pe-
nigh mindenek az melliek ez wdŏ szerent lesznek, ugian 
az wdŏuel egi arant múlnak el, es az melliek edgi bizo-
nios wdŏben vegesztettenek, nem illenek fel (így!) min-
den wdõkre [Kv; KőmCArt. 1-2]. 1678/1683: az en Js-
(te)ne(m) . . ez üdőnek, s világnok vesedelmes szelvesi 
uta(n) . edes hazamban bekevel telepedesemet engedj 
[Ks Komis Gáspár kezével]. 1704: Sok but és bánatot 
hoz reánk az üdö [EM XXXV, 276 gyászének]. 1852: az 
idő így haladott mig bé következtek az Forradalmas 
idők [Nagylak AF; DobLev. V/1329 Dobolyi Bálint ke-
zével]. — L. még RettE 180, 195. 

Szk: ~ folytában/folytával idő teltével. 1671: E végzé-
sünket penig hogy ha ki akar melly ŭdŏ foltában . . . 
annualna, vagy cselekedetivel annak ellene cselekednék 

jövendő világon Istentől átkozott légyen, e' világon 
penig becsületi vesztett [CC 43]. 1770: Blága Simonka 
nevű ember ment réá lakni® ez üdö folytával ki holván 
belőlle eó Nga Szeledsán Gligor nevű Jobbágya most 
esztendeje költözött beléje [Burjánosóbuda K; JHbK. 
— aA telekre] * ~ jártában/jártára/jártával idővel. 
1583: wdó Jartara valamykoron az Gallaczy Annazzon, 
vagj az eó maradeka Theórok Borbarazzon azt az 
feollwl meg newezeth Negwen foryntoth horwath Koz-
ma vramnak vagj az eo maradekanak meg adnak es 

tyztan igazan meg fyzetthnek . . leg ottan thartozanak 
fel venny [Oroszfája K; WLt]. 1608: ha valamikor Ideo 
jartaban Valakj eo keglmit Móricz Janosne Azzoniomat 

. . teoruinniel . . . keresné es haborgatna, tehát az 
ollian haborgatok ellen minden terhit gondviselesit ma-
gamra vezek [Dés; DLt 300]. 1786: ennek utánna-is ezen 
Just fenn hagyom és tartom, hogy ne légyen késő, idő 
jártával egyéb és mostan elö nem fordult 's adott Docu-
mentumokkal azon excisio ellen meg mutatnom nékem, 
és Condivisionalisnak meg mutatni 's edocealni [Nagy-
lak AF; DobLev. III/607. ll]. — L. még UF II, 502 * 
~ múlva idő teltével. 1653/1655: Rázmány István . • • 
nallam hagjà az aranyokat, idő múlva hozzám jővén, 
vőm eszemben beszediből Rázmánynak hogy Csepreghi 
uramé legyenek [CartTr II. 885 Ozdi Tamás vall.]. 1723: 
Lukatis a Tomlōczre kŭlte s ŭdŏ múlva egy nestel men-
tette ki magátt [Hodák MT; VGy. Basta Nonuczné Má-
ria (30) jb vall.]. 1804: egykor hallom hogy . . . valami 
kutyák ugatva Serteseket kergetnek . . . , idŏ múlva a 
kutyák el halgattak, de azután megint idŏ múlva hallám 
hogy a kutyák . . . Sertéseket kergetnek [Dés; DLt 
82/1810] * ~nek idején a. a maga idején. 1619: ha 
wdönek Jdejen kínait volna mégis nem tartoztam volna 
el uennj [UszT 4. 10]. — b. annak idején. 1782: Amely 
böcsületes gazda kárát praetendálja az határpásztoro-
kon, üdőnek idein SzentMárton-napig admoniálja a ha-
tárbírót kárának (megfizetésére) [Oroszfalu Hsz; RSzF 
152] * ~nek javában/javára idejében. 1572: mykor eo 
meg ertette volna hogy az en zolgalomat terehben eytet-
te volna Jdeonek Jawaba teollem el zeokek [Kv; TJk 
IV/3. 262c]. 1679/1681: Minden őszi Tavaszi G a b o n a t 

szép tisztát vettessen . . azoknak fel takarittatását 
az ŭdönek javara czelekedgye [Vh; VhU 669] * ~ròl 
~re. a. időnként. 1809: időről időre ő Felségéhez kül-
dendő Tudosittások adattassanak [UszLt C o m G u b . 
1756]. 1818: a' Himlő oltásb(an) fáradazo Physicusok-
(na)k 1 Rfr 5 x b(an) Chirurgusok(na)k 37 1/2 krok 
b(an) meg határozott napi Bereket az arra rendeltetett 
Copulationis Fundusbol, . azon(n)al időről időre 
pontosan és tökéletesen kifizetni el ne mulassák [Kv; 
RLt gub. dekretum másolata]. — b. évről évre. 1778: a 
Victuálékba . . . elég nagy bŏvség van, ritkább az pénz, 
és űdőről űdőre kevesedik [Dédács H; Ks 96 Gyulay Fe-
renc lev.]. 1834: a' Szamos . . . gáttyát időről időre 
fellyebb fellyebb emelte [Dés; DLt 566/1837] * ~ telve/ 
teltével idő múltával. 1677: Fogaras folde(n) FelsŎ 
Venice nevű falu sine Contradictione Fiscalis(na)k 
írattatván ugj birattatot annak utanna vdö telve az D(o-
minus) Inak Szüle Attya Nehay Nagj Tamas komanai 
Udvarbíró lévén azo(n) faluban semmi eórŏkŏs bi-
rodalmok se Boersagok ne(m) lévén, azo(n) tisztinek al-
kolmatossagaual . . . Felső Venicen két ház helyet 
acquiralt [Szád. Joh. Sárosi vall. — aSig. Boer de RecseJ-
1842: Jáné Mária . . . mihent a' házba bé lépett roszul lé-
tét nyilvánította, s' kevés idő teltével láttamis tölle vala-
mi vért el fojni, miután nyomba a' gyermek szülés is kö-
vetkezett [Dés; DLt 85. 1] * ~ vártatva. 1629: egy 
kewes wartatwa, latam hogy az leani Gereznajaban je0 

az Incta konty nelkŭl . . . egy wdeo vartatua az vra Zabo 
Mihály el jeowe [Kv; TJk VII/3. 109]. 1812: A z o n n a l in 
bé menvén a' Groff Úr eŏ nsga Háló Házába edj idő vár-
tatva hogy magát ki pihente a Groff magába térvén azt 
mondotta nékema [Héderfája KK; IB. Molnár György 
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(58) ref. esp. vall. — aKöv. a nyil.] * (ha) az ~ azt/úgy 
hozza (magával). 1616: ha az ideo valaha azt hozna hogi 
Porro Frusinanak oda kellene iutnj tehát embersegesen 
bele bocsatana8 [BLt. — aTi. befogadná a maga házába]. 
1798: ha az idő ugy hozza magával hogy a' reá tejendö 
feleletre még valami Reflexiót kellene tenni munkámat s 
fáradtságomat kedves Jo Vraimtol nem fogom saj-
nallni [Torockó; TLev. 5/14. la] * gyakor idén gyak-
ran. 1756: Minemű Szegény Légyen az Határunk 
tellyebb is elé számlálok minemű Nyomorúsággal a 
Hegjeknek tetején és Meredékény sovány oldalain Ásó-
val kapával lehessen valami kevés Tavaszt, vagj Tŏrŏk 
Búzát vetnünk, annak is a Gyakor iden valo Ho harmatt 
mián gyakrább(an) hasznát nem vehettyŭk [Dumest H; 
JHb Conscr. 91]. 

Sz: az ~ mindent megemészt/feledékenységbe eltemet. 
1766: mivel tempus edax rerum az idŏ mindent meg-
emészd) . . . feledékenységben el temet; mivel a' jó, 
bŏlts Constitutiok is Iras nélkül, meg avulnak 's végre 
nemis pra<ctizál>totnak <miis> kezdettük 
eszünkbe venni, hogy az nevezett Stomp Vasak(na)k tsi-
nalása irántis tōtt Constitutionknak eppen semmi vigo-
m nincsen [Torockó; TLev. 9/11] * az ~ telik, a test ko-
pik. 1801: ne bizd magadat a termeszetre egeszszen, mert 
az idŏ telik, a test kopig (!) [Berve AF; GyK gr. Gyulai 
Sámuel lev.] * (meglátjuk) az ~ mit hoz magával. 
1682: És hogy noha abban bizonyosok vagyunk hogy 
megh kell halnunk, de abban bizontalanok hogy hol, 
jmkor, mely napon és mely órában avagy szempillantás-
ban, s kinek kinek keozzüllünk mit hozzon utolso orá-
Jaigh az üdeo [Kv; RDL I. 160]. 1717: Az Ecclanak ugy 
tettzett hogy a' mikeppen inteztettek a' Rovatalok az 
alsó Füleiek fizessenek őt rovatalrul, a* felső Füleiek 
natrul, az Aszszonyfalviak hétrül, ebben az esztendő-
benn, jövendőre meg lattyuk az idŏ mit hoz magaval 
Kv; SRE 5]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
^ tölteni időtöltésből, időtöltés céljából; ca să treacă 
yremea; zum Zeitvertreib. 7805: elmentünk Bongorbaa 
l d ö tölteni [Dés; KMN 47. — aErdős kirándulóhely a 
*aros határában (1. ETF 101. 19)]. 1823—1830: Tartóz-
kodóit akkor ottana egy Gyarmathi Sámuel nevü medi-
einae doctor, akinek minden foglalatossága az volt^ 
n°gy az urakhoz járjon időtölteni Kasselben sokszor 
v°ltunk időtölteni [FogE 141. — a1795-ben Kv-t. bA fgr 
nVelvhasonlítás egyik úttörője.0 1796—1797-ben]. — L. 
még FogE 130, 277 * ~ tölteni való ember/. ~t töltető 
^mber szórakoztató ember; om de societate; unterhalt-
samer Mensch. 1823—1830: Most vén korában is időt 
l°ltető ember, ugrik, siklódi táncot jár | Gogánban volt 
®gy Kaller Bálint nevü pap . . . De együgyü s nem idő 
félteni való ember volt [FogE 154, 275] * ~r tölt a. 
«u2' tartózkodik; a sta/şedea un timp (undeva), a 

*abovi (undeva); sich aufhalten. 1695: enneke(m) itt 
jhar Ngos ura(m) üdött kell Töltŏnem, mig effectualha-
j?m Ngod parancsolattyát [Gyf; KaLt Apor István ir. 
Kecsey István lev.]. 7806: fel ment Akadémiákra ott től-
*®tte idejit [DLev. XXXVIII]. — b. időt fecsérel/pazarol/ 
eszteget; a pierde vremea; Zeit verlieren/geuden/ 

^nwenden. 1757: A Puskasokat kopokkal együtt fel 
^ldeni minél hamaréb, ne Sajnalja Ngd, ugy az petzér 
aia egy Lovat, mert ugy járhattya jol meg a Sŭrŭt s tőb 
nasznunk lészen, nem tŏltyük hijáb(a) az idŏtt [Retteg/ 

Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz]. 
1769: Csak ez a' Köpönyeg alatt valo Fitty hányás, evei 
időt s Pappirossat Ngd(na)k tölteni sem kell vala [Mv; 
Told. 19/45]. — c. vhogyan vkivel/vmivel (elszórako-
zik; a se distra cu cineva/ceva într-un fel oarecare; sich 
irgendwie mit jm/einer Sache unterhalten. 1724: Aka-
rom, hogy vígan töltőd oda ala az időtt (így!) en itt csak 
kuttogok [Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségé-
hez]. 1837: Ferentzi Mária aszszony Kolos várt jol 
tölti az idejét tsak a bál Komédia és Katona Tisztek visi-
tája, azokkal valo idő töltés sétálás egész kedve [Dobo-
ka; BetLt Pákai Dánielné Benkő Susána (40) dom. bíró-
né vall.]. — d. elveri vmivel az időt; a-şi omorî timpul cu 
ceva; mit etw. die Zeit totschlagen. 1799: Sogorom bé 
ment pipázdogalva időt tölteni, és én is pipázni s időmet 
tölteni bé mentem vélle, mint Ifiu Legény [Dés; DLt] * 

töltő szórakoztató (gavallér); (tînăr) care te dis-
trează; Unterhaltungs- (Kavalier). 1837: az Exp(onen)s 
Ur utrizalt felesege ki jött ide Dobokára itt is 
akadott gavallérokra, mert Ketzeli Imre gyakor ízben 
tészi a visitát és a szépet . . . mikor visitát tenni jött elfo-
gattatott időt töltőnek [Doboka; BetLt 1 Pákai Dániel-
né Benkő 'Susánna (40) dom. bíróné vall.] * bajjal tölti 
idejét bajjal éli napjait/világát; a trăi ín necazuri, a-şi 
duce viaţa ín necazuri; übel seine/ihre Tage verbringen/ 
leben. 1747: itt baj elég van az Isten tugygya csak, micso-
da bajjal töltöm idŏmŏt hogy latom az Ioszagot minden-
felé tépik nyovik [Alamor AF; Ks 96 Mikó Ferenc fele-
ségéhez] * búsulással tölti idejét búbánattal él/éli nap-
jait; a trăi cu durere ín suflet; mit/in Kummer seine/ihre 
Tage verbringen/leben. 1644: bussulassal igen totem id-
dömmet edes sziuem [Szentbenedek SzD; Ks 10 Wesse-
lényi Kata férjéhez, Komis Ferenchez] * nehezecskén 
tölti idejét unatkozik; a se plictisi; sich langweilen. 1755: 
Klmes Asz(onyo)m eo Excellya . . egyedül lévén mos-
tanában) ide bé, nehezetskén tölti idejit [Ks 96 Baló An-
tal lev. Nsz-ből]. 

3. ~t tölt (benne/vmiben) jog egy, vmilyen úton szer-
zett v. foglalt ingatlant bizonyos (a törvény szabta ideig 
v. azon túl) birtokol/él; a poseda/exploata un timp oare-
care (stabilit de lege sau după aceea) un imobil ocupat 
sau procurat pe o cale oarecare; ein auf irgendeine Weise 
erworbenes od. belegtes Immobiliargut bis zu einem 
(vom Gesetz bestimmten) Zeitpunkt (od. darüber 
hinaus) besitzen. 1584/1770: békességesen birtuk, üdőt 
töltöttünk benne [Gidófva Hsz; HSzjP]. 1589: Galfj Ist-
uant Marthonosit azon bocziatotta ki az sek, hogj az Pe-
res feoldett meg bizonicha az I. ellen Sebes János ellen 
hogj eo Engedelmekbeol birta Sebe János Sebe Pal 
bizonicha hogy 32 eztendeonel teob vagi(on) mi olta be-
kessegessen birtak, es Ideotis teolteott benne [UszT]. 1602: 
Vgj vagio(n) hogy vitt volt egy púskat palastot oda az 
házhoz azt ne(m) tagado(m), en pedig ver leúen ahoz, 
ne(m) akartam hogy ydot teóltsen, Eóis penze vtan 
akarta Volna bymi, Enis penze(m) vtan bymi Akartam 
[i.h. 16/70]. 1610: az J Wdeo mulasra tarthja az dolgot 
Az A penig Contral hogj Nem teolteot wdeot Was 
Istuan tutorsagal birta azt az peres Iozagot [i.h. 43d]. 

Ha valamely ingatlan jogtalannak, ill. tōvćnytelennek tartott birtoklása 
v. foglalása ellen az előbb birtokló személy rögţönösen v. törvény szabta 
idő eltölte előtt nem tiltakozott, és a szerző v. foglaló, illetőleg törvényes 
örököseik paraszti birtok esetén egy évet s egy napot, városi polgári ingat-
lanban tizenkét, nemesiben harminckét, egyháziban negyven, királyi v. fe-
jedelmi adományozás alá esőben száz évet töltöttek, időmúlás, azaz elćvŭ-
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lés következett be, vagyis az előbbi birtokosnak többé már nem volt joga a 
birtoknak per útján való visszaigényléséhez, ill. -szerzéséhez [L. erre: Dósa, 
EJt II, 350 kk; Uriszék 1012-3]. 

4. időpont/táj; moment, timp; Zeitpunkt. 1555/XIX. 
sz. eleje: akkoron Iktatásnak idejin egy kert széna vala 
ottogyon, azt aztán Apor János és Apor Péter elhordat-
ta [Pólyán Hsz; HSzjP]. 1568: Legh elseoben Bíró vram 
eo kgme lathwan az Wdeonek Alkalmatassagat az zam 
weweo Vrainknak valaztasara Adta eo kegmek eleybe 
Jo ítíletre visgalasra [Kv; TanJk V/3. 37]. 1570: Barath 
Isthwan, Azt vallya hogy az adossagnak megh Nyerese-
nek Idejen Jelen nem volt [Kv; TJk III/2. 183]. 1600: az 
Jdeo is Jmar Nagy Ebed Jdeokor vala Onnat . . . ala Jn-
dulank az Les mezeo fele [UszT 15/15 Fozto Jmre Fwlej 
(50) vall.]. 1711: Tudom és láttam az utr(um)b(an) speci-
ficalt ŭdŏb(en) nagy Seregh menest és egjéb Labás (!) 
marhakat . Vesselenyi István ur(am)et Gjergjob(an) 
[Remete Cs; WLt J.Petred (40) pp vall.]. 1736: az illyen 
szinü Paráznaságbéli dolog, ollyan occultum, hogy vol-
taképpen annak idejét, Locussát meg-mondani bajos 
volna [Dés; Jk 218a]. 1812: ithon nem voltam az utrizalt 
időben [Héderfája KK; IB. Osváth Ferenc (48) jb vall.]. 

Szk: ~ felett a kijelölt/meghatározott időponton túl. 
1609: Semmit az Zallas oztoknak nem akaruan gazdál-
kodni, mierthogi wdeo felet jeotek uala az zallasokat óz-
tam [Kv; Szám. 126/IV. 325] * ~ után 'ua.' 1571: Pa-
nazolkodnak az vraim keozzwl sokan hogy vadnak kyk 
Eyel fegweres kezzel doro(n)gokal Iarnak Ala s fel, 
kery azon eo K. Biro vramat hogy kialtassa megh hogy 
senky Ideo vtan Neh Iaryon [Kv; TanJk V/3. 38a]. 1691: 
ad 12dum January Anni imminentis mindenfele elesnek 
felét minden hellyekrol administrállyák az Statiokba(n) 
. . . kiváltképpen az bort ne késleltessék, mert ŭdŏ után 
bé nem veszik [Kv; Törzs, fej-i rend.]. * abban az ~ben 
a tájt. 1695: Abban az Időben tudom hogy az Ur 
Tractalt Katona Mihály Vrammal de en az Tractában 
nem voltam . [Kővárhosszúfalu Szt; Törzs]. 1750: 
abban az üdőbenn az vdvaronn járok vala (: honnatis 
éppenn a Győrgj Triff eletire jol lehet látni :) [Ohába 
AF; Told. 25]. 1773: tudom azt hogy ép elmével vala ab-
ban az időben bátor hogy meg öregedett vala [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 151] * akkor (az) ~ben abban az időtáj-
ban. 1582: akar az Ideobe hallottam vala hogy vadnak 
Eordeongeos keonywek es ha ember olvas benne tehát 
eleo Ieonek az Eordeogeok [Kv; TJk IV/1. 106]. 1760: a 
több ezen hellységbeli Emberek kit szolgálták akkor 
időben nem emlékezem [Közfalu SzD; JHbK LVIII/2] 
* akkorbeli ~ben 'ua.' 1594: Tiztelendeo András vram, 
Enis az minemw tizteletlen zowal kegmedet illettem 
vgian akkor beli wdeoben, En teollem sem kellet volna 
lenni [Kv; Szám. 6/V. 42]. 1611: Vagyon kez kj czieplet 
bŭza cub 50. Akorbelj wdeoben az oljan buza iart az 
Piaczo(n) egj egj forinto(n) [Kv; RDL I. 88] * alkalmas/ 
alkalmatos ~ a. megfelelő időpont. 1576: Az plébános 
kertet Mayorat Eo k. biro vra(m) Az Niolcz vraimal 
latassa meg Mennel hamarab alkolmas Ideoben meg le-
het [Kv; TanJk V/3. 136a]. 1683 k.: wagyon ket Ret 
ezek(ne)k alkalmatos űdőb(en) való lekaszallasaval, 
Felgyűjtesevel be hordasavai az Warosbeliek tartoznak 
[Kraszna Sz; SzVJk]. 1722: A' mely Buzát a' Megye . . . 
a' Praedikátorok(na)k vét arra szántanak, tartozzanak 
bé is vetni, el is boronálni annak idejéb(en) alkalmatos 
időben bé is takarítani [HbEk Cons. hat.]. — b. egy bizo-

nyos időpont. 1592: Amy az plébános valaztasat illety 
Vegeztek varosul hogy haladgyon bizonios Alkol-

mas ideigh Tudnj illik Az megh pwspeok vram es a' Sy-
nad (!) eleot Erasmus Vram declarallia Religioiat [Kv; 
TanJk 1/1. 202]. 1684: Kegdnel nylván vagio(n) már al-
kalmas üdőtül fogvan köszvény miatt való nyomoroda-
som [Diód AF; Incz. V. 27 Czerej Farkas lev.] * alkal-
matlan ~. 1574: Meg Értettek eo K. varosul Byro vram-
nak az posták myat való Nywghatatlansagat, Es azok-
nak Eyely Alkolmatlan Ideoben való Jeoweteleket az 
kapura [Kv; TanJk V/3. 103b] * az ideig addig. 1774: 
ezen két Szanto földet pediglen mindenkor az ideig én 
bírtam [Mocs K; KS Conscr. Rusz Iuon (30) jb vall.] * 
egyéb ~ben máskor. 1638: mikor Czikor Giorgy Uram 
fat vitetet be az kapu (!) es egjeb ideobenis, valtigh ron-
totta az haz falat [Mv; MvLt 291. 164a]. 1761: kegyel-
med Finna Anna Ászsz(ony) mint hites ferjével lakó . . • 
nős parazna, kegyelmed pedig Marosi Gyorgj ur mint 
szabad személy parazna eletet elni azon ŭdŏben, és 
egyéb ŭdŏbenis attentaltak [Torda; TJkT V. 42] * egy 
~ben/~n a. egyszer valamikor. 1552: Mykoron egh 
ewdeoben Wasarhelt woltak wolna . . . [Tompa MT; 
KvAkKt Mss 344]. 1728: egi Üdőn ennek előtte fel foga-
dá ez az vén Sorbán az Torpai Csordát s én kezes lék 
erette [Altorja Hsz; HSzjP Nagy János A1 Torjai (40) 
vall.]. — b. egyszerre. 1716: tŭ egj ŭdŏben fogtak megh 
betegedni a Leányommal [Nagyida K; Told. 22] * eljýl 
közelget vkinek az ideje a. átv vki halálának időpontja/ 
órája elérkezik. 1599: Az vitezló Almadj Gaspar 
miuel hog Ideie Ell kozelgetet volna, ven Ember volna, 
Az w Jauairul Igj twn Testamentomot giermeki kozot 
my Elóttttnk3 [Szava K; JHbK XXI/2. — aA bevezető 
formulában jelzett személyek előtt]. — b. átv vkinek feljő 
a napja (jóra fordul sorsa). 1660/1669 k.: Kgls Kirá-
lyunknak el jött ideje setetülyön az Ottomány Hold 
[Gysz; LLt]. — c. elérkezik a szülés időpontja. 1718: A 
Vacantiaban lévő Dajkát a' Feleségem . . . ideis el ho-
zatná noha még a Felesíge(m) ideje tovabbat lesz [KJ-
Rétyi Péter lev.] * el/elõjõ vminek az ideje. 1575: az ado 
zedew vraim . . . mykor Ideje eleo Ieo Tyzta Regestu-
mot agianak Eleo [Kv; TanJk V/3. 128a]. 1703: az kis 
Sandorkot had hozathatnam el, it had jartathatnam az 
itvalo Scolaban, addig az mig az ideje el jűne, hogy Col-
legiumban kellene adni [Székelykocsárd TÁ; ApLt 5 
Korda Borbara Korda Zsigmondhoz]. 1773: Bartos 
Marton uram . . . kesz leválni az pénzt az mint meg vette 
volt Nemzetes Bakcsi Gábor Uromtol az szöcs helyitt 

. . az Verseg nem kap rajta mert mar el jött az kerteles-
nek az ideje [Albis Hsz; BLev.] * ez ideig eddig, mosta-
náig. 1569: A halaitól2 fogwa ez Jdeig Jgy tudom [Mező-
bánd MT; VLt 7/692 Thomas Chit de Band vall. — A 
döghaláltól, pestistől]. 1573: varosswl eo k. Egenleo 
akarattal ely vegeztek volt, hogi plébános vramnak ez 
Ideig való Ieowedelme feleol sem vyitast sem Teobitest 
sem változást Nem akarnak tenny [Kv; TanJk V/3. 73b]-
1778: Etzken Miklós Papnak . . . több Felesége nem is 
volt, ís a* melynek Nevét ez ideig nem tudván tsak éppen 
Papnénak szolítottuk [Kisbudak BN; BLev.] * ez ~ 
szerint mostanában. 1697: kordovány bőrrel megbörö-
zŏtt fecske farkú czafrangot, mellyet ez üdö szerent mar-
ha hajtó czafrangnak hinak [HSzj marhahajtó-cafrang 
a l j * hol egy ~ben, hol más ~ben hol egyszer, hol más-
szor. 1594: Keovetkezik rend zerent az kik hol egi wdeo-
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hen, hol mas wdeoben az Tumultusnak ideyen, hol 
louok hol eó maghok zolghaltanak [Kv; Szám. 6/IV. 95] 
* mind az ideig mindaddig. 1776: az Exponens Kis Asz-
szony volté, vagy jelentettée valakihez nagyobb hajlan-
dóságát mind az ideig, míglen azon estve Gróff Lázár 
Urffiról azon kedvetlen hírt nem hallotta, hogy benne ne 
Vetné reménségit, mert elnem veszi ? [Nsz; GyL vk]. 
1800: mind az ideig senki is soha az már most le vágót 
elő gyepűhez az Mlgos Udvaron kívül számat nem tar-
lőtt [Ádámos KK; JHb XX/19] * mindez ideig minded-
dig, rég eleddig. 1584: Kegyelmes Vram paranchyolatty 
szerentt mynd ez ideygh wartam ha valaky . . . besseniey 
Erzebet azzo(nyo)mall pereol volna [Várhegy® Hsz; 
HSzjP. — aEltünt vár és település. — Rá von. adatok: 
SzO I, 62, II, 177, III, 312]. 1722: az Üvegeket administ-
raltama, az árokrol penig mind ez ideig nem Contental-
jattam [A.porumbák F; BK. — aAz odavaló üveghutá-
ból] * némely ~ben egy-egy időpontban. 1681: Megh 
^hetik ez is, hogi valamely Tiszt az Földes Úr kárara az 
Korcsomas Helyeken nemely üdőb(en) à magha borait 
arultathattya [Erdőhátság H; VhU 198]. 

5. határidő; termen, soroc; Frist, Termin. 1569: 
iztrigy Ianos . . . Az Ew Annyanak Chereny Clara Az-
zonnak Iegh Rwhaiaerth Atta Baldj Rezeth Zalogh-
°a Minden hozza tartozoiwal Egyetemben, az megh 
bahasnak Jdeyeyk (!) zaz forintik (!) [Mányik SzD; IB 
y- 225/13]. 1584: az varos teoruenie zerent valo Ideokis 
*J teoltek [Dés; DLt 213]. 1679/1681: Popa Peter es 
p°pa János Uramek kénszeritettek haz helyeket 

Zalogban vetni . az ki Valtasnak idejeigh Szir-
é n ) Gábor Ur(am), es Posteritássi . . . békességesen 
írhassak [Hátszeg; VhU 359—60]. 1703: Az idei úgy 
tmnt 1703 esztendőbéli adójoknak csak felét administ-
mlják, mása fele pedig mivel az ŭdő eltölt, elengedtetik 
m>nden naturálékkal együtt [Szu; SzO VII, 120. — aI. h. 
sajtóhibát javítottuk]. 1843: sem(m)i határozott idŏ a ki 
^althatásra ne tevődjék [Mikeháza SzD; BetLt 5 özv. 
^ombori Istvánné nyilj. 

Szk: ~ t vet kb. határidőt szab. 1597: aZent Martoni 
Ĵ erench Koúachy az minth tiltotta úolt giakor vt wege-
^n erdeyet hogy ne jrchia Zabo Marto(n), ydeót wetet, 
a hogy ydeot wetet, az teoruenj megh zabadittya ben(n)e 
herench Kouachot [UszT 12/94. — aAz évszám ahogy 3. 
a - sajtóhibás]. — A valószínű jel-re 1. NySz III, 1133 
alulról a 10. sorban a MA-ból való adalékot * rendelt 
7\- J752: mely mester Legény az Városunkban rendelt 
deig bé nem szegődik, avagy Nap számra járna, annak 

Poenája flór. 2 [Kv; KCJk 17b németből ford.]. 1753: 
^reditor Uram ő Kgylme pénzét ne tartozzék fel venni 
mig a rendelt idŏ bé nem telik [Asz; Borb. I] * terminált 
^ a kitűzött határidő. 1677: hogy ha a' terminált időre 
a Haeres fel nem fogja Szőlejét, és nem colallya annak 
?odgya szerint . . . a Bírák akkori állapottyához 
^eP®st meg-bŏcsŭlvén a' Szőlőt, annak bŏcsŭjét adgyák 
jjfcg a' Haeresnek [AC 109-10]. 1852: A summa pénz-
l a' terminált ideig léjendö várakozásáért . . . Dobó-
ja Bálint urnák önkéntesen igérenek az irt Erdő vásár-
i k kamatul tiz tenyeres napszámokat [Asszonynépe 

DobLev. V/1342]. 
^ 6 - időtartam; (durată de) timp; Zeitdauer. 1570: 
J^orsos Pal . ezt valla, hogy Twgia az kert, Zygarto 
^yhalnak es János deaknak Job anyae volt Az wtan 

k atthak Ely Brassay Ambrwznak, De nem Thwgya 

Myn attak es Menye Jdeie legen [Kv; TJk III/2. 49]. 
1573: Dorottya néhai Nerges Ianosne azt vallia hogi . . . 
Twgia hogi az halal8 vtan volt valamenye Ideowel [Kv; 
TJk III/3. 48. — aÉrtsd: a döghalál/pestis]. 1625: az my 
ideore en emlekezeom . . . iobagisagat ne(m) tudom 
[Hermány U; UszT 17la]. 1756: Kölönte Josef Uram 
. . . menyi időt lakot néhai Beke Pálnit [F.csernáton 
Hsz; HSzjP]. 1855: bizontalan lévén e földön szeretet 
kedveseim közti mulatásom ideje, . . . kívánom földi 
dolgaim elrendezése áltól az enyimekhezi forro és igaz 
szeretetemet holtom után is tanúsítani [Sáromberke 
MT; TSb 7 gr. Teleki Sámuel végr.]. 

Szk: amennyi említ amennyi időre emlékezik. 
1613: En Vgj tudo(m) hogy mig Ele Fazakas Gergel es 
az meny Jdőtt en említek mindekig Becz Palt szolgala 
[BLt 3 Mich. Tanczos de Zent Georgy (80) lb vall.]. 
1626: Tudom azt hogy az meny en wdeött említek (!), 
azoltatul fogua az az wtt . . . az eöreokbe szabad utt uolt 
[Kozmás Cs; i.h.]. 1641: Az menyi wdeot mw emlittwnk 
minden Nemzetsegek lofeo zemelyek voltanak az Fe-
renczek [Maksa Hsz; HSzjP]. — Az említ e jel-ére 1. 
NySz, TESz * egy darab/darabocska 1714: ennek 
előtte egy darab ŭdŏvel [Magyaró MT; BLt]. 1721: Mi-
nekünk . . . két darab rétünk van tilalomba . . . s egy da-
rab időtől fogva mind ő Naga kaszaltattya [Ne; Ks 95]. 
1765: Én ezzel ki menék a Mezőre És midőn egy Da-
rabotska űdő múlva viszszá jöttem volna, a Falub(a) ta-
lálám [Kórod KK; Ks 18/CXXXVII. 11). 1843: Atalá-
ban csak annyit tudok, hogy jár egy fejérnép a három 
közönségek dolgában egy darab idő ólta [VKp 88] * 
egy ideig a. egy darabig, egy darab ideig. 1570: kery volt 
Kowach Andrasne Razmannet hogy varna Mig megh 
ualthatnaa . . Azt Monta hogy Kes varnj egy Ideigh 
[Kv; TJk III/2. 140c. — aA házat]. 1643: egy üdéig had-
ba(n) szolgala [Csekefva Cs; BLt]. 1849: Zsibói lovász 
Krizsán Jákobnak . . neje egy ideig udvari tyukmajo-
rosné volt [Kv; Végr. Vall. 1 Kelemen Benjámin vall.]. — 
b. egy (bizonyos) időre. 1641: az Varadi romlás vtan, 
jeoue egy ideigh ide Eniedre az en hazamhoz az haboru 
wdeoben Varadi Gaspar deák lakni [Ne; RLt]. 1724: 
Pajkos Mathe, melyik Possessor Ur idejeb(en) szerzette 
ki magát Summára . . . ugj bocsátottaké summára, egy 
idejig mint őrőkős jobbágyit avagj ide valo származása-
kor szállott summara [Kiskájon SzD; BK vk] * egy fal-
ka 1593: Mondá Bodó Gergely vay' mi birtwk egj 
falka ideoteol fogvaa [UszT II/1. 232 Pataki József ki-
jegyzése. — aA földet]. 1599: Az Kenyeres feoldet pe-
digh Marton Peterne birtha ez egy falika ideobe [i.h. 
14/48 Andreas Danka de Abastfalua (40) jb vall.] * egy 
kevés ideig a. rövid ideig. 1582: Cathalin Stomp Ianosne 
vallia Attam Vala fekete Iacabnenak faggiath Azt 
monda . . . Variak chak eg kewes Ideigh, ha Iste(n) meg 
konnyebiti, megh Aggia [Kv; TJk IV/1. 112]. 1617: 
Vrko(n) Antalis pedigh hogy Molduabol ky Jeoue, Egy 
Keues Jdeigh az Laczok feolden lakik [BLt 3 Kouaczj 
Barthalis de zent Marto(n)a (70) ns vall. — aCs]. — b. rö-
vid időre. 1765: dél tájban ebédre haza fordultam vólt 
egy kevés ideig [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 178]. 1807: 
Ma mindég esett az eső egész estvig akkor egy kevess 
ideig egészszen feltisztult és villámlott is [Dés; KMN 
261] * egynéhány ideig valamennyi ideig, valameddig. 
1582: Ersebet Tasnadi Caspar deakne . . . vallia . . lát-
tám hog elt az Azzony eg nehany ideigh [Kv; TJk IV/1. 
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72]. 7586: Buday Tamas vram vallia Mikor en pert 
indítottam volna Zechy Istuan ellen, meg fogadam 
Igyarto Georgyeot procatornak eo ellene, Es egy nehany 
ideigh leon Procatorom [Kv; i.h. 583]. 1675: (A házat) 
énnekem . . per manus adták . . Békévelis birta(m) 
egynehány ideig [Kv; TJk VIII/12. 20] * egy némi ~ bi-
zonyos/valamennyi idő. 1573: hallottale vgmond va-
lamy zot az en felesegem feleol Mert Immár egy 
Nemy Ideotwl fogwa esmere(m) hogi Nem ollian Zwel 
vagon hozzam mynt Eleb | Kereztesy Ianos azt vallia 
hogy . . Az vtan egy Nemy Ideobe Zokal az vtan Ka-
kas András kezdy kerny az chatorna arrat [Kv; TJk 
III/3. 155, 239] * ember(i) emlékezetét felülmúló!meg-
haladó ~tôl fogva!óta. 1774-Ė ember emlekezettétt meg 
haladó ŭdŏtŏl fogva, mindenkor forgo Malma Volt [Lá-
zárfva Cs; BLt]. 1792: (A város) az emberi emlékezetet 
fellyŭl haladott időktől fogva az Hid Vám Szedésnek 
usussában volt [Zilah; Borb. II]. 1797: Melly Plenipo-
tentia adásunknak nagyobb erősségére és tŏkélletesité-
sére a' mŭ régi Eleinkről ránk maradt, és Emberi emlé-
kezetett fellyŭl mult ŭdŏktŏl fogva meg volt Szokott pe-
tsétŭnkel ezen Levelünket roborallyuk [Torockó; TLev. 
5/13]. 1834: a' kerdesbe forgo Hellyet a' Felperes Kö-
zönség Emberi emlekezetet fejül mulo ŭdŏtŏl olta birja 
[Borb. I Asz törv. széke] * embernyomnyi ~ emberöltő. 
1715: a mioltatol fogva birták a Fel Gjogjak azon 
Mogost égj ember njomni időt meg halad [Ponor TA; 
WH. Czir Nikula (60) vall.] * ennyi ideig a. ily hosszú 
ideig. 1590: megh Attyam Idejeben kinek vagyo(n) tiz 
esztendeje hogy megh holth Irtottam vgj minth falu 
zabad erdejebeól8 . Mikor megh ertette(m) en hogy te 
az en Irtowányomath kit ennyjdeigh birta(m) be vetet-
ted . . az okon hoztam el , Jo okon czielekettem 
[UszT. — aEgy darab szántóföldet. Az irtásföldről a 
búzát]. — b. eddig. 7586: Szép feier kenieret kalachiot 
(így!) magunk aztalara keolt el Eny Jdeigj f. 1/40 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 29] * feles ideig sok ideig. 1678: maga-
tol Sŭkősd Mihály Uramtol hallottam egy néhányszor (: 
mivel feles ideig béres szolgája voltam :) hogy ŏ neki egy 
is ninczen ōrŏkōs Jobbágya [Somosd MT; Ks]. 1768: 
Néhai Várodi Jánost . néhai Groff Komis István ur 
eő Excellentiája feles ideig gyámoltalanságáb(an) étellel, 
itallal és ruházottal tartotta [Rőd K; Ks 33. III. 3] * fe-
les ~ sok idő. 1702: Vásárhelyi András . . . a Remekert 
való esztendejeben feles üdŏt negligált [Kv; ACJk 50]. 
1776: Hogy M.B. Henter Urffi ide Kóródra jővén, feles 
időkig itten mulatott az igaz [GyL „Albertus Biro sicu-
lus ex Csík Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalva" 
vall.]. 1794: Azon Nemes Armálisták kik feles időktől 
fogva ez előtt mentekké tétettettek . . . a N(eme)s Szék 
szolgálatyára fen(n) tartatnak, a' nélkŭlt, hogy egyéb 
terhet hordozzanak [Szu; Borb. II] * hamar (való) ~n 
hamarosan. 1573: Dienes deák vallia hogi eo vetet volt 
zalagwl ezwst Mywet p(ro) fl. 15 valkay gergnek ha-
mar való Ideon beh Ieo es Megh aggya [Kv; TJk III/3. 
92]. 1653: az Vr Isten eő Felsege kegyelmedet minden ki-
vanatos udueosseges sok iokkal . . . algya megh, es hoz-
za mégis hamar udeon minden hozzá tartozandojual 
egyetemben [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István apósá-
hoz, Petki Istvánhoz]. 1750: született egj Leánykám 
. . . meg himlözvén meg-vakula Oh sz. és ditsö-
séges Isten! vedd el vagj elégeld meg a' csapást hamar 
ŭdönn [ArJk] * huzamos ideig hosszasan, huzamosan. 

1854: fontolora vévén Azt hogy kedves Felesé-
gem tòbszòri huzomos ideig tartott terhes betegsé-
geimben . . fáradhatatlan gondoskodással viseltetett, 
ápolt és dajkált Rendelem, hogy minden ingó és 
ingatlan vagyonom . . . légyenek . . kirekesztŏleg . . • 
Feleségemé Dálnoki Benkö Juliannájé [Kv; Végr.] * jó 
darab ideig. 1701: Tudom asztis bizonyosson hogy šà 
kglmek Deák Uraim ide jővén hazamhoz jo darab ideig 
mulatoztak mind itt ben az házb(an) mind penig kŭ(nn) 
Tudakozván azon embereket [Keresztényalmás H; 
Szer.]. 1817: Ugyan ezen Veteményes Kertnek az Uttza 
felől való kertelése . jol procuralva még jo darab ideig 
megtart [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. 5] * mi ~re 
amíg, amikorra. 1570: Ilona Zaz Imrehne, Azt vallya 
hogy ew daykasagal zolgalt fazakas Symonnal, mykoſ 
ky Ment volna kywfeoldre hazatwl my Jdĕre megh Jeoth 
addegh hat megh holt Es Maradót volt nekj adossa d 62 
egy fedellel [Kv; TJk III/2. 142]. 1592/1609: Az Nagy 
Retetis az mi wdeőre eö rea Emlekezik mindékor Safla-
rithek birtak [Mezőbánd MT; WassLt Caspar Sebestien 
(35) vall.]. 1657: nem uoltam akkor kün hanem mi űdŏre 
ki menek haliam enis hogi Dobos Georgi mongia vala 
Simon Mihalinak3 [Csikfva MT; Berz. 12. 92/127. — 
aKöv. a nyil.J * rég (az) ideje régóta. 1777/1800: az 
Italnak . vékony kelete lévén, innét rég az ideje miolta 
az Mlgs Possessoratus kortsmát itten nem tartott [O.vá-
sárhely SzD; JHbK LII/3. 271]. 1786: Már rég ideje 
hogy Semmi híredet nem hallotta(m) [Bolya NK; IB gr-
Toldi Zsigmond gr I. Bethlen Sámuelnek]. 1806: Most 
ollyan jó Vásár voltt, hogy rég az ideje hogy illyen jó vá-
sárba nem voltam [Torda; UszLt ComGub. 1753u.] * 
rég(i) ~tõl fogva 'ua.' 1599: Actores p(ro)bant hogy az 
eő birodalmokbúl zallas heljekbeol yztek be az Alpere-
sek az eo marhajokat dezmajokot, es hogy Reghy ydeo-
teol foghúa való zallas helyek eò nekjek az az hely [UszT 
14/3]. 1780: Már rég időtől fogva az Excellentiád Rév 
hajója Communitásunk kevés főidében azon által járok 
által felettébb nagy kárt teszen [Déva; Ks 75. VlIIb 112] 
* rövid ~n rövidesen. 1651: minden remensege(m) az, 
hogy eo kglmeis nem kesue(n) ismét rőuid űdőn ide hoz-
zám jüh [Fog.; BK. Kemény Jánosné Kállai Zsuzsanna 
lev,]. 1747: ha isten eltet rövid időn otthon Dobbanok 
[Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1771: vetem 
fel . . . ötvén magyar forintot kölcsön melyet tartozom 
rövid üdön meg adni [Szentimre Cs; Hr 1]. 1861: mi ké-
szek vagyunk a* leg rövideb időn 60 ftott betsűletesen 

. meg fizetni [M.zsákod U; Told. 31] * temérdek 
ideig rengeteg/hosszú ideig. 1844: sok aggodalmam volt 
hogy sem leveled sem alkalam nem érkezet meg enyi te-
mérdek ideig [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.] * vminek 
az ideje alatt!idejében!idején!idejekor. 1561: az my megh 
holt eleinknek Rendelesebol Az ewtues Cehneky 
mynden hadi zerzamokkal Egy tornyot8 kel tartaniok 

Mikorontan az zwkseg mwtattya háborúságnak 
ideien Az mesterek, annak meg otalmazasara tartozza-
nak wigazni [Kv; ÖCArt. — aAz Ötvösök v. Aranymű-
vesek bástyája: Puskaporos bástya a várfalnak észak-
nyugati saroktornya volt (1. KvTel. 91 és a melléklete-
ket)]. 1778: az adozo nép ugy el szegényedett, hogy a, 
kik(ne)k a* R.Fiscus idejiben hat, nyoltz vagy tíz ökrei 
voltanakis, most tsiplőkkéa lettenek [Bányabükk t a ; 
BLt 11. — aAzaz mások alkalmi szolgálatában cséplés* 
sel kell tengetni életüket]. 1818: két darab erdejit az 
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Árenda ideje alatt egészszen el Pusztította [Mezőbánd 
MT; TSb 35]. 1830: A Tyrozás Idejekor terhesen fekü-
yén ezen pontra semmit sem tudok [KLev. Sárosi Juon 
(50) vall.]. 

7. (idő)haladék; amînare, păsuire; Aufschub, Frist. 
1677: Ha kik árultatásnak vétkében találtatnak, . . . a* 
dolognak meg világositására mind az Actor, s' mind az 
m Causam attractus részekről, ha kivánnyák . adat-
tassék annyira valo haladék, hogy a' vádlásra vagy 
Mentségre valo requisitumokat meg-hozathassák, 
jnindazonáltal csak annyira valo időt, hogy azon akkori 
Diaetarol a' dolog ki ne mennyen, hanem végsőképpen 
decidáltasséka [AC 40. — aHivatkozással az 1573-beli 
ogy-i végzésre]. 1730: Mint hogj gjakorta az Militia ob-
Imgenseinek administratioira valo penzb(en) meg fo-
Öatkozván, a mikorra kívánták, administralnom nem 
lehetett, hogy Várakozzanak sokszor borral, pujkával, 
Vagj egjéb majorsággal, gjümőlcsel, pereczczel disereti-
zaltam, s ugy nyertem keves időt [Kv; Szám. 56/XIX. 
28]. 1815: A tudva levő Zálogos perben a Baro Apor 
Urak a processus ellen törvénytelenül tett Exceptiorol 
• V őnkent le mondván exmissiot kertenek az Evicto-
mik elő álitasara a jŏvŏ periódusig es ez mégis adatott-
van (!) Deliberatione a per e mellett meg állott — E nem 
s°k idŏ: itt vagyon Pŭnkŏst es azutan megint felelni kell 
az aliperes Baro Uroknak [Mv; Borb. II Mátyás Sámuel 
u8yvéd Miháltz Antalhoz Altorjára (Hsz)]. 

Szk: ~ adatik (idő)haladék engedtetik. 1658: Simon 
pernek az bitangh marha feleollis vdeo adatik [HSzj 
wang-marha al.]. 1661: Deliberatum vdeo adatik Olah 
Mihalynak Jo István es Mihali ellen esztennapigh de oli 
keszvlettel legjen minden bizonsagival, hogy teobszeor 
?Xmissio nem leszen [HSzjP]. 1792: A panaszoltatott 
^ctus Küs Miklós azt állítja, hogy maga aki keresi, az 
vJtte el azon elkárosodott orjost, melynek megbizonyítá-
sára exmissióra is kéredzett, hogy más törvényes napon 
doceálni kész lészen, és üdő adatott mindenik félnek 
jnaga igazságának comprobálására [Árkos Hsz; RSzF 
262]. * ~ engedtetik (idő)haladék adatik. 1806: Vállo-
Janok . . kezességet az említet és Détentionált Sze-
kérért és ökrökért . . . mig a Törvény ki follyásra idő en-
gedtetik [Somosd MT; SLt 12. V. 27 Somosdi Ferentzi 
•mseff n s vall.] * ~t ad (idő)haladékot enged. 1595: 
^nno 1595 Vrnap Vtan valo hetfeon mikor . . . az felpe-
ressel Sofalui Fere(n)chel eózze haborottu(n)k volna, 
kyert az felperes mjnket teoruenihez hytt volna Capitan 
^ram eleybe, Vrnap vtan valo második Zombatra, mely 
dologban az teôrueny my nekeónk ydott adott volna 
lUszT 10/19] * ~ t adat (idő)haladékot adat. 7783: Az 
metus Stremius kereskedő nem tsak evictora sistalására 
kíván időt adatni inmediate evictorát vagy zuvatossát 
sétálja Nagy Ajtai Szentpáli Isák ő kegyelmét [Sszgy; 
HSzjP] * enged(idő)haladékot ad. 1763: méltoztas-
??k addig valo időt engedni mig a Levelekhez nyúlhatok 
Kapjon SzD; Ks 96 Haller János lev.]. 1789: azt instál-
juk az Reg. Co(mmi)ssarius Ur ó Exjátol hogy engedjen 
Kevés időt, hogy egymás kőzött Consulttalodjunk 
Çztrézakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószágig, gr. 
íhä Józsefhez]. 1791: Engedgyen tsak nekem Ngod 
jdot, mert betsülettel meg fizetek [Gógánváralja KK; Ks 
Miss. I] * kér (idő)haladékot kér. 1592: Por Tha-
jjjas az menedeknek kecheti Cyki (!) Peternek Ideőt kér, 
mert hon ninch, Akkor sem volt hon mikor hitta hasza-

idvezulendő 

tol [UszT]. 1776: a M. Praepost Ur ezen punctumokat 
subscribáltatni kívánta, nem Subscribálta ugyan akkor 
Groff Lazar, hanem . . . időt Kért magának, hogy más-
nap nyóltz órakor subscribállya [GyL. Adalbertus Biro 
siculus ex Csik Kartzfalva nunc residens in Pago Csok-
falvaa vall. — aMT] * kíván 'ua.' 1593: Megh 
erttwen az Zaz Natio, Az magiar Nemzetnek beo bezed-
del valo irasat, melyben Mutogatiak Enyedi Georgy 
pwspeokeot plebanosnakis valaztany Az Nemzeta erre 
Maghanak esmet wdeot kewant kit eo kgmek io zybeol 
megh engettetet [Kv; TanJk I/l. 213. — A szász]. 1606: 
Protestálnák Az Al peresök hogy vadnak meg teöb bi-
zonyságok Annak wdeöth keuannak [UszT 20/17. 313]. 
1637: az levelemnek producalasara üdöt kívánok [Ko-
vászna Hsz; HSzjP]. 

8. szegődségi/szolgálati idő(tartam); timpul de anga-
jare/de serviciu/de învoială; Dingungs/Dienstzeit. 1574: 
Sofía Nehay Nehez palne Azt vallia hogy . . . talalta az 
haz eleot Ándrast, kezdy feddeny . . . Myert hogi ely 
hatta vrat Ideonek eleotte, ha ezt Nem Mywelte volna, 
. . . az Mas twdatlan legent sem kellet volna fogadnj 
[Kv; TJk III/3. 343]. 1648: Proballya Uram masis aszt 
az tisztet, talam annak jobb Szerentseje lezen az tiszt vi-
seleshez hogysem nekem, mert en elegh busulassal s lel-
kem veszedelmevei töltettem el eddigh valo időmet oth 
[Alvinc AF; Szád. Casp. Bodó Petrus Zenas de Balliok-
hoz]. 1700: Szappanyos Mihály Quartas Ur(am) ideje 
terminálván, ŏ kglme helyében succedal Halász Andreas 
Ur(am) [Kv; SRE 68]. 1782: Veres Sámuel az atyámnak 
Mészáros inassa volt, és hogy az Anyáról maradott hol-
mi házi portékája el ne pusztulyon, meg engette az 
Atyám hogy ideje előtt fel szabadulyon [Torda; KW]. 
1807: Tökéletesen meghatározván közönségünk . . a 
kantároknál legénykedőkre nézve, hogy azoknak a kan-
tároknak eltöltött idejek semmiben nem fog acceptáltot-
ni, akár idegenek, akár hazafiak légyenek azok [Dés; 
DFaz. 36]. — L. még RettE 254; RSzF 239-40. 

Szk: ideje el/kitelik szegődségi/szolgálati ideje lejár. 
1575: Az Negi lato vraimnak dolgát eo K. varosswl Mas 
gywlesre halaztottak Myert hogi meg Idejek sem Teolt 
ky [Kv; TanJk V/3. 114a]. 1586: Tothazy Zeoch Mi-
hály11 Ez orsolia mikor engem zolgalna . . . ez leanyra 
gyanakotta(m) mindenkepe(n), hogy el telek ideye 
eggywttis masuttis haliam hogy buzamat Árulta [Kv; 
TJk IV/1. 569. — Collban maradt: vallja]. 1630: Kis 
Mihály ideje elteiven az Pasztorsago (!) haza száll Merá-
b(a) [K; WassLt]. 1835: Hamvazo Szeredan ki telik az 
ideje s akkor ö el fogja kezdeni a maga remek esztendejit 
[Kv; ACSzám. 106] * idejét el/kitölti a. szegődségi ide-
jét leszolgálja. 1635j1650: adgyon Egi Gira Ezwsteot az 
Attya a Cehben, az mellj legyen az Ceh Ladaiaban, mind 
addegh valamegh ideiet jámborul ki nem tölti az Vranal 
[Kv; OCJk]. 1651: Mideon azért ideieta ki teoltótte vol-
na, azon szabadon mondás nelkúl, es Tanúlo leuel nel-
kúl ment el az Varosrol [Kv; i.h.. — aAz inas]. — b. kato-
nai szolgálatát kitölti/leszolgálja. 1677: A Zászlók alol, 
vagy egyéb Praesidiumokbol-is, szokot idejeket el-tölt-
ve, . . . Földes Urokhoz redealni akaró emberek, . . . el-
bocsáttassanak [AC 105] * legénykedési 1807: Ezen 
a napona Jenei István, Köteles István Kováts György a 
márjásokat bétévén bé is kővedzettenek Nemes Céhünk 
közé, kiknek is legénykedési idejek szorosson megvizs-
gáltotván világosságra jött Jenei Jánosra nézve, hogy ő 
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. . . a legénykedésre kiszabott három esztendőnél sokkal 
többet töltött, de nagyobb részét falusi kantár mesterek-
nél [Dés; DFaz. 36. — aJan. 3-án] * szegődött/szegődsé-
ge ideje vkinek. 1688: Koncz István . Horváth Miklós 
uram(na)k eo kgkme(ne)k Conventios szegődőt szolga-
ja vala es tsak nem regen ennek előtte három hettel sze-
gotczege ideje el tölte előt buczu vetlen szőkék el eo 
kglmetől innen Szépiákról [Széplak KK; SLt AI. 64]. 
1864: Fő Czéh-Mester Kedves atyánk fija elé Terjeszti 
hogy mivel már Nadudvari Györgynek az szeggődöt 
ideje eltölt tehát most ulyjaban Kel gelet hordot fogadni 
[Zilah; ZFaz. ſõcéhmester a l j * szolgálati ~. 1874: Le-
telvén a volt kurátor Babos József törvényes 3 évi szol-
gálati ideje ujj választás tüzetett ki [Burjánosóbuda K; 
RAk. 19] * vkinek az idejében/ideje alatt a. vkinek szol-
gálatban/hivatalban/tisztségben létele idején. 1573: 
Semmy kylembezest sem akarnak tenny es vegezny sem 
Most az eo k. plébános vram Ideiebe sem ez vthan vala-
menye plébános keowetkezyk eo k. vtan [Kv; TanJk 
V/3. 73b]. 1842: Az én hajdúságom ideje alatt a' falusi 
közönség ejji strásákat rendelt [K; KmULev. 3 Emeri-
cus Texe (47) vallj. — b. vkinek birtoklása/birtokban lé-
tele ideje alatt/idején. 1568: Petr(us) Kaytar, iur(atus), 
en es Kaytar istuan egek voltunk, es teremy Peter ideie-
be, perlettwnk e fold felöl [Kv; TJk III/l. 191]. 1757: 
majd mind el lábbogvánn és pusztulván az ide való lako-
sok, Falunk(na)k nevezetesebb s nagyobb része a 
Méltóságos Uraságok idejében kezdettek újra kőzink-
b(e) származni és megtelepedni [Guraszáda H; BK 144], 

9. munkaidő; timp de muncă; Arbeitszeit | tanulási 
idő: timpul învătăturii; Lern/Studierzeit. 1589/XVIII. 
sz. eleje: Mind az Faragó s mind Rakó heti béres szol-
gáknak illien heti bér fizetések legien az eő Gazdaioktol, 
mesterektől, tudni illik: Kis Aszszoni napiatol foguan 
Husueth napigh egi hetre adgianak harminc eot magiar 
penszt, es az wdõnek rŏuidsege miat, es holot az Legeni 
nem szokot giertianál miuelni, feölsteokŏmek se iarion 
[KőmCArt. 67]. 1676/1681: arra légyen gondgyaa hogi 
a' mikor à várban vagi à vár körül dolgozo emberek 
vannak czak hejjab(an) ne üllyenek, hanem dolgozza-
(na)k serenye(n); mivel az szegény ember aluvassalis 
mind el mulattya az üdöt ha gondviselés reá nem lészen 
[Vh; VhU 665. — aA porkolábnak]. 1681: Mikor az há-
mor jár az vas futató kemenczékre szorgalmatos vigyá-
zása legyen, az vas futatás károson ne essék, . . az mun-
kások ideje is haszon nélkül ne legyen [Szu; CsVh 107]. 
1699: Adatatot udő az Remek Csinalasra Konya Janos-
nak ugy mint nyoltz hetek es három napok [Kv; ACJk 
32]. 1744: Tiszt Uraim eő kigyelmek Tőrök buzájoknak 
Jobbágyok által lett kéttzeri meg kapáltotássok el vonta 
az Ŭdŏt, es embereket [Mocs K; KS Conscr. 78-9]. 
1802: Ilyés György asztalos tsak a Törvényes idő-
ben a' mely a mester embereknek ki szakasztatott tarto-
zik eő Nagyságoknak dolgozni, de más szabad órában 
nevezetesen éjtzakákon szabad légyen idegeneknek 
is dolgozni [Ne; Incz XII. 1]. 

Szk: fordít vmire. 1823—1830: Marburgban 
A német nyelv tanulására is sok időt kelletvén fordítani, 
nem jár többet3 három kollégiumnál [FogE 222. — aAz 
egyetemre] * derék dolog idején a (sürgős mezőgazdasá-
gi) munka derekán/kellős közepén. 1642: az vice Uduar-
byro Szeőke Tamas lattak hogy ides toua adomanyert 
osztogatta az jobagiokat dolgozasra mélyért ueszekette-

nekis uelle, hogy az derek dologh jdeje(n) czelekette, de 
eő meg fenyegette eőkett [Hidegszamos K; GyU 88]. 
1715: Mint hogj veszedelmes idő vala derék dolog-
nak idején, néha két három hétigis nem tuttunk csak 
edgj lelketis ki hajtani az Ur dolgára [Fog.; UtI] * dol-
gozó ~ dologidő. 1703: Mint hogy már a dolgozo űdõ 
ad Summum két vagy három hetek alat expirál(na)k, az 
alat az idő alat a Kgldtekre eset ember vagy Nap szám ki 
telhessék [UszLt IX. 77. 76 gub.] * dologtevő ~ 'ua.' 
1785: midőn bé jôn az dolog tévő nap és idő egész 
heteken haytya szántásra, Hordásra, vecturara [M.bikal 
K; KLev.]. 

10. élet(tartam); durată a vieţii; Leben(sdauer). 
1560: vagion . . wy haz kyt az en idembe wy helyre chi-
naltak I [Néc SzD; Makkai, SzDPuszt. 52]. 1568: Vayda 
Lazlo . fass(us) est, valamely Qrçkseget ez demeter 
bír, mind Jdegen keztwl penzen valtotta meg, mert Q 
gyermek volt, mikor el attak volt, az Qrçkseget, es my 
Jdenkbe Jllyen kçtest tçttwnk, hogy valaky ez dolgot 
haborgatna f. 20 maragyon [Kv; TJk III/1. 180]. 1602 
k.: az mi az eleten vagion kertt az fele Epittes aztis az eo 
Idejeben czinaltak [UszT 16/61 Balint Thamas marefaly 
zabad Zekel vallj. 1728: Néhai boldog emlékezetű Vſ 
Naláczi István Vr idejéb(en) a' Marosnak ereje a' mi ha-
tarunkat naponként mosta [Perkász H; BK sub nro 
137]. 1855: a mi ûdőnkben . . mind edig békeséges bi-
rodalmokban tudgyuk lenni [Szentsimon Cs; Hr]. — L-
még BTN2 223; CsVh 17, 74, 81; ETA I, 16-7; RettE 
215, 392. 

Szk: ideje eltelik megöregszik. 1684: idejeis el tölt 
[Dés; Jk] * idejét eltöltött ember élete java részét leélt 
személy. 1755: Rákoson lakó Néhai N(eme)s Székely 
György Vram relictaja N(eme)s Csipkés Borbára Asz-
szony igy kezdé Szavait: edes jo Vraim en azért hi-
vattam kglmeteket, hogy én már ŭdŏmet el töltött ember 
vagyok . . . s azért kevés javacskaimbol most eletemben 
akarok kglmetek előtt dispositiot tenni [Asz; Borb. H] 
* eltelik tőle az ~. 1820: a' Néhai Báró Ur még ha-
lála előtt egy kévéssel igy szollá hozzám: tőllem az idŏ el 
tölt, Sajnállom a* Szegény Feleségemet azért a' Gyerme-
kért is, nem tudom mit tsinal, mert ő boldogtalan Fejér 
nép egyedül [Aranyosrákos TA; JHb 48 Gál Juliánná 
(24) „főző" vall.] * vmennyi ~f ígér vkinek vmenny1 

évet/életet jósol vkinek. 1851: a* Lelkem Anyámatis fáj-
lalom, mert minden nap gyengébb gyengébb fogy, kevés 
időt lehet neki igérni még [Kv; Pk 6]. 

11. (élet)kor; vîrstă, etate; Altér. 1561: Az ides vín 
Embereknek az o allapattiok es ideiek zerent illendő tiz-
tessegek meg adassék [Kv; öCArtJ. 1584: az felseged 
yfyw atyafya yo egisigben wagyo(n) . es az eW 
ydeye zerynth mynden dolgaba(n) djcyrethes [ K o m l ó d 
K; WLt Petrichevich Kozma a fej-hez]. 1699: Én . . . Js-
tennek hàlà üdeomhoz kepest most szenvedhető egés-
segb(en) vagiok [Ks 96 Toldalagi András Gyerőfi Bor-
bálához]. 1754: (A) Tulkok közül vagy kettő mostis va-
gyon az ide való beres ökrök között, de azoknak ide-
jeket, szőröket, szarvakat meg nevezni nem tudom [Ger-
nyeszeg MT; TGsz]. 1765: Tisz. Esperest (!) Soos Fe-
rentz vram, mind nehezedni kezdett idejére, mind . 
sok rendbéli foglalatosságba nézve [DobLev. IV/214]-
1827: Közeledem ahoz az üdőhez . . . a* mikor elég 
üdőm lesz sok és hoszu Leveleket írni [Kv; Pk 7]. 1854' 
idomhoz képest erőtelen testei ugyan, de ép 's józan eV 
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mével tevék ilyen állandó, és megmásolhatatlan vég-
rendeletet [Kv; Végr]. — L. még ETA I 28; FogE 304; 
RettE 330, 388. 

Szk: (élImeg) ér vmilyen elér egy bizonyos élet-
kort. 1673: Nemzetes Vas János Ur(am) eo Kglme 
viseli gondgiat ez bonumjnak es ha giermeki az ŭdŏt el 
erik ismét eo Kglmeis ezen jókat adhassa kezekhez bor-
sai ur(am) giermekinek [WassLt Borsai István hagy.]. 
j?38: az kis Unokamot hagyom gondviselesit Antal 
fiamra (így!), ha aszt az üdöt éri neveltesse az apáczák 
közöt [Ks 14. XLIIIa Komis István végr.]. 1818: Va-
ßyon még egy kis nevendék leányka a háznál. Ez ha meg-
e n azon üdőt, hogy férhez menjen, akkor azt tartoznak a 
joszágbirtokosok törvényes perefernummal kiházasíta-
ni [Jenőfva Cs; RSzF 244] * felserdült idejében serdült 
korában. 1758: Gábris it Gyéresena felserdült idejében 
peg holt [Born. IX. 41 Pintye Kirilla (75) jb vall. — 
Aranyosgyéres Ta] * goromba ~ éretlen életkor. 

1?30ę- Csiszár Sárinak ily kitsiny idős állapattyában . . . 
Néhány Napok és Ettzakakon való Fertelmeskedése, 
mellyért Hóhér által Pelengéren valo kemeny meg 
tsapattatást érdemlene; De tekéntvén Jo Attyafiainak 
eſette 's mellette való tőrekedéseket, és maghának még 
meg terhetŏ goromba idejet Czigany kezéb(e) nem adat-
a ik ; hanem a' Torony8 Udvarán példáson meg korba-
koltatik [Kv; TJk XV/7. 131. — Az Óvár délnyugati 
sarokbástyája, ekkor már városi börtön] * kicsind ~ 
"atal kor. 1783: V(á)r(me)gye Tisztei által a Gyilkosak-
ra Törvényt láttatvan a Mlgs udvar igen tőrvényessen 
eonvincáltatott az öte, az 6dik pediglen kicsind idejének 
^inteti végett Gratiat nyert az egyszer [Szamosſva K; 
Eszt-Mk] * kisasszonyt ~ hajadonkor. 1759: Tudgyae 
;• • ki volt az a Kis Aszony . . kinek Kis Asszonyi ideji-

Molduvábol, Tatrangbol, Martonosrol, Hétfalubol 
^Itek és vitették a bűbájos boszorkányos Asszonyokot? 
lAltorja Hsz; HSzjP vk] * koros ~ idősebb kor. 1829: 
Rútságban Szarvadi Farkas jo birtokos Nemes atyánk-
ba • életének koros idejében erőszakos halállal kőtél 
altal meg fullasztván . . . Földvári Ignatz nevezetű 
rj^ény . fojtotta meg [Kv; DLt 9] * megélemedett ~ 
?lemedett/idős kor. 1716: én is megh elemedet üdőmnek, 
p aval edgyüt lévő betegeskedésemnek állapottyában 
evén, bizontalan vagyok abban mikor . . teczik a* jó 
fennek ebből a* mulandó 's nyomorúlt világból bűnös 

'elkemet magához venni [Kv; JHbK LVIII. 28]. 
. 12. (vmilyen/vmire kijelölt) időszak/időszakasz; pe-

"J?adă de timp (fixát pentru ceva); (fűr eine Sache be-
^mmte) Zeitperiode, Periode. 1578: Jdeö es az zçksegh 
prent, a myrçl e kywçl mas tanolsaga lezen, ahoz aze-
£nt tarcha magat [OL M.Kamara Instr. E-136 Inreg. 

104—6 V. Kowachoczy ut. Math. Niary gondv-höz]. 
n
 egj eztendeobe(n) be veteok az feoldet s birok. An-
ak utanna mikor vgarlasnak Jdeie ne(m) vala varok 

jJ?Ö megh valczia ne(m) valta megh [UszT]. 1613 k.: 
j^mt hogy pedig bőczületes Uraim az üdoknek és embe-
r n e k allapattyok igen valtozando, Jöuendöben követ-
ezhetik, hogy . . . netalantan valakik sub aliquo prae-

, *tŭ valami Jussokat praetendalvan az meg mondot 
pazhoz, töruennyel kezdenek erette infestalni [Kv; 

139]. 1635: az Warasnak, Kegls vrunk, funda-
entomos ereossege az Czehek(ne)k ereossegebeol al, 

s
nmden allapatu wdeoben [Kv; Céhir. I. \5]ş 1698: Negy 
*az Magyarj forintokatt . . . ez sok tereh viselő űdőkre 

nezve megh nem adhatvan . . . [Mv; BálLt 44]. 1710: 
Bordosi Peter ez pestises üdõben meg holt [Sóvárad-
gya MT; MMatr. 211]. 1711: a széna csenálasnak ideié-
bé a mi hitvánság fű volt is abban le kaszáltatta(m) vala 
egy kévésset [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1769: Farsangi időben 

A Komédiázok és kőtélén tantzolok minden héten 
egy egy forintot fizessenek [UszLt XIII/97]. 1800: Vólt 
ollyan idő, hogy énis Benedekfalvi több Lakosokkal 
együtt Mlgos Horváth Urtol a* Kelentzei Erdőre bé al-
kuttam erdŏlés végett [Benedekfva Sz; BfR 58/21 Ste-
futz György (36) col. vall.]. 

Szk: abban az ~ben akkoriban (abban az időszak-
ban). 1629: en abban az wdőben Mikes Benedeknek tu-
tora leven [Zágon Hsz; HSzjP Thomas Basa de Zabola 
(32) ns vall.]. 1806: (A) Kaszállo Tanorok nevű hellyet 

régen . . . ŏ Nagysága édes Annya részére kaszálta-
tott (így!); abban az űdŏben ollyan nagj ki teijedésű 
volt, hogy égy Nap az egész Jószág még érte le kaszálni a 
füvét [Erdősztgyörgy MT; WH] * akármely/akármi-
(nemü) ~ben akármikor. 1575: az Áros vraim zoksor 
Teottek panazt az Ieoweny (!) es Idegen Áros Nepek fe-
leol ki (!) . Akar my Ideoben Boltot Nitnak es ky ra-
kodnak [Kv; TanJk V/3. 128b]. 1684: Jwon Mihalj ne-
vü örökös jobbagy . . . Ha . mire valo gondolatyábol 
el találna szökni s bujdosni, tehát az meg irt kêzesek-
(ne)k akarhun lévő jovokbol akar mely űdőben is ez meg 
irt negyven negyven forintokot exeqvalhassak [Ks 67. 
46. 24a Csíkszéki Delnej Csato János kezével]. 1828: Ha 
szolgálattyát ez utánnis restül tészi meg . . . akár melly 
Üdŏben szabadságba lészen ki tenni [Erdősztgyörgy 
MT; TSb 35] * akkor (az) ~ben 'ua.' 7580: en akkor 
az wdeoben biraiok uolta(m) es tetoua futostam, my-
deon megh oztozanak, Almadine Azzoniom, es Gábriel 
vram [M.palatka K; JHbK XIII. 29]. 1603: az nagy ado 
miat el kelletnek az hazat adnia, mely akkor az wdeo-
ben, az zegeny varoso(n) Colosuaro(n) felette terhes uol-
na [Kv; RDL I. 75]. 1817: Én értem ifiju koromban mi-
kor ezen helyre a* Beke Uramék elejik telepedtek, 
akkor időbe ez gaz és Erdő volt [Peleszarvad Sz; EHA] 
* akkori ~ben 'ua.' 1605: eg eokreomet Ordas zwrwt, 
meli megh ert volna azkory ideoben tiz forintot [HSzj 
176 ordasszõrŭ al.]. 1665: akkoij vdeöben senkit sem 
kjnszerjtettek akoij urak Telekb(en) hogj magat keosse 
iobbagjul [Jára MT; Told. la]. 1715: En akkori üdő-
b(en) Pallér biro volta(m) eo Her(czegse)gea jószágában 
[Fog.; UtI. — aII. Apafi Mihály]. 1804: kerek rét melly-
nek alsó végében akkori időb(en) ut volt [Dés; EHA] * 
árendás ~ bérleti időszak. 1786: az Vasból valo praesta-
tiot Dézmát Esztendőnként ki adgyák, és mind ez mai 
napig az aknak meg adását egy sem denegalta és ha 
valaki el maradatt az Árendás űdŏn túl, azannis az utan 
erigaltatatt [Torockó, TLev. 4/13. 38] * az elôtteni 
~kben azelőtt való/azelőtti időkben. 1716: Valya Csőri 
nevű helyben egy darab Széna rett, mellyett az elôtteni 
időkben az Csulai és Zejk Família rúddal szoktak volt 
fel osztani [Grid H; BfN 92/4] * az ~höz/az ~(k)nek 
mivoltához képest az időhöz, körülményekhez viszonyít-
va, az időbeli körülmények szerint. 1560: myndeneket 
megy byzonytwnk leueleinkel es elew byzonsaginkal 
Chak ty kegyel (!) az vdeonek es az dolognak myuolta-
hoz kepest aggyon alkolmas napot az byzonytasra [Kv; 
SLt ST. 6]. 1580: Az my az zolgaknak valo buza adast il-
lety . . . , az porozloknak ínykor buzat rendeltek volt, 



idő 

mywelte volt eo kegmek az wdeoknek my woltahoz ke-
pest, hogy Az dragasagban ne fogyatkozzanak megh 
. . de nem vgy hogy orókes teorwennye walnek [Kv; 
TanJk V/3. 213a]. | 1685: ez időhöz képest az Kepiró 
Arany(na)k nagjubb az árra [UtI]. 1743: Ezen Connec-
tioa intra unius Circulum durallyon az után az időhöz és 
alkolmatossághoz képpest ab utrinq(ue) a dolgokot vi-
szont modificalhattyuk [F.lapugy H; Ks 62/ll. — 
a„Jobbágyi Servitus iránt" 10 pontba foglalt megegye-
zés] * az ~höz alkalmaztatja/tartja magát az idő válto-
zásaihoz alkalmazkodik. 1656: Ha pedighlen azt akkori 
allapotok nem engednek, tsak alkalmaztassak mago-
kott io akaró Uram, s attyam fiai az wdeŏhŏz [Ádámos 
KK; BálLt 93]. 1657: Esmét ez is meglévén, Kemény Já-
nos uramat ő nagyságát, mivel a hadak előtt azért ugyan 
ott benn hagyta volt ő nagysága: „hogy lássák, tartsák 
az időhöz magokat és az alkalmatossághoz" [ETA I, 
164 NSz] * az(on) ~ben akkoriban. 1560: Az ki az 
wdeoben ez orszagba leszen, vagy feó biro, vagy vice 
biro leszen, teóruint es Jgazat tehessen marhaiabol es Jó-
szágából [Mv; JHbK XII. 7]. 1583: Martha Lanthos Fe-
renczne vallia . . . Lattam hog sok gonoz Azzony Iart 
hazahoza Az Wdeoben es ot Deoseòltenek [Kv; TJk 
IV/l. 141. — aA kerítőségért büntetett Biró Mihálynéé-
hoz]. 1607: Az Saaruiz teoue feleol azt tudo(m) hogy ott 
egy tekeredeó tonya uala az Ideóbe [Dánfva Cs; Eszt-
Mk]. 1754: Az belső Joszágomott váltottam meg 
. . . 20 Id est husz Magjar izlotokkal melly Izlotok azon 
üdőben kilencz kilencz Sustákban jártanak [Szentegy-
házasoláhfalu U; OfLev.]. 7806: (A kaszáló) azon üdő-
ben jo kaszállo helly volt; mert a' Küküllo vizétől még 
nem rontatott volt el [Erdősztgyörgy MT; WH]. — L. 
még FogE 127; MetTr 350 * bajos ~ nehéz időben/idő-
szakban. 1741: nagyon ruinálodttak volt azan házak, fe-
lette sok építés kiväntattik ebben a bajas üdöben [Ké-
ménd H; Ks 99 Zejk István lev.] * békességes ~ béke-
idő. 1604: Tetczyk azért eo kgmeknek varosul hogy . . , 
minde(n) eppwletit keornywllea való kerteth eo kgle 
hordassa el onnét . . . mind addighis penigh valamegh ez 
nyawallias Allapat hadakozas tart soha addigh eppwle-
tet ot ne chinaltatasson, hanem Isten bekeseges wdeot 
adwan annak vthanna lehet tempore paris eppwlety ott 
accedaluan Ieowendeobenis az varos Consensusa [Kv; 
TanJk 1/1. 489. — aA városkapu körül. Zeoch Caspar 
királybíró]. 1777: a mint mondják a Batsitya Nevű he-
lyen volt egj Szeketuricze Csetyászke Nevezetű Falu me-
lyet a Háború időkben ültek meg valami Emberek . . . s 
a békességes időb(en) osztán el oszolván onnan az Em-
berek a Faluis el pusztult [Konkolyfva SzD; JHbK 
LVIII/28] * bérleti ~ bérleti időszak. 1856: (A birto-
kot) pénzért áruba vetem ö t ezer pengő forintért s ezen 
irasom által ígérem is, e szerint egyezkedni a bérleti idő 
ki teleséig [Gagy U; Pf Pálfi Mihály lev.] * boldog 
1671: boldogh ideőben, az nemes fundusok mely arosak 
voltanak keues valtokhoz kepest [Dés; Borb. I ogy-i bi-
zottság: Béldi Pál, Haller János és Kornis Gáspár jel.]. 
1825: Ujjvarine Kispál Ágnest Leányunkot ki is ruház-
tuk, ki vévén még az ezüst nemű meg adása boldogabb 
Időnkre halasztódott [Hsz; Kp V. 34] * boldogtalan ~ 
szerencsétlen, nyomorúságos időszak. 1670: ha a mosta-
ni boldogtalan ŭdeob(en), az Szinyey embereknek, 
Szinyebol , lakó helyekbeol ki kel keolteozni, hogy az 
Pogansagh miat ott megh nem lakhatnak, tehát Kis 
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Jenonb Doboka varmegyebe(n) adok helyet nekiek 
[Born. V. 30. — aRadákszinye SzD. Szamoskisjenő 
SzD]. 1705: hidunknak epitésére ez boldogtalan 
időnek mostohasága miatt elégtelenek vágjunk [Dés; 
Jk]. * bolygó/bonyolgó ~ zavaros, kavargó idő. 1683: 
A mi a productionak dolgát illeti My . . . most hamaſ-
saggal nem producalhettunk (!) mivel Donationk ke-
zünk udgyeben ninczen ebben az bolygo űdőb(en) [Diód 
AF; Incz. V/19]. 1725&: Komjatczegen Rákos pataká-
ban levő Malom, az kőzleb (!) el mult bonyolgo és Val-
tozo Udőben el pusztulván már az oltátul fogván pusz-
tulásban VagyanſAbN. — aA bonyolgô címszó al. az év-
szám sajtóhibás. TA] * bő/bőséges 1593: Attúnk 
nekye kesz pénzt f. 35 az olchyo es Beo Jdeoben az há-
rom Bor sem teot volna teobet [Kv; Szám. 5/XVII. 25]. 
1653: 1591-k esztendőre nem látok én a Kalendárium-
ban is semmi olly dolgot, hanem jó békességes és bővsé-
ges időt tudok [ETA 1,41 NSz] * csendes ~ nyugalmas, 
békés idő. 1662: ha mit olya(n) nagj szabadsagha banto-
dásanak ismer, miért nem orvoslotta az előtt, czendes 
údeőbe(n) vagi ha akkor el mulatta, halasztana akkorra, 
most viselnenk gondot az haza megh maradásara 
[UszLt VIII. 71 fej.]. 7777: Mely két egy mástol távol 
levő epűletek(ne)k oly tsendes idöb(en) esett Egy szers-
mind való meg egesek, Valamely gonosz ember(ne)k elő-
re keszitett mestersege Nélkül telyes lehetetlen lett volna 
[Majos MT; Told. 26/21] * drága ~ drágaság ideje. 
1568: Jacobus Zygyartho . . . fassus est, hogy q az gyer-
mek Tartasert sémit fel ne(m) tud, hane(m) el tartya An-
nekwlis, de bizon Jgaz eleg draga Ideçn tartotta [Kv; 
TJk III/l. 175]. 1682: Patrityevith (!) Horvát Miklós 
Ur(am) eo kglme . . . egy Orosz Martzi nevű . . . szolgá-
ja . . . az draga es szúk ŭdŏknek miatta ide ez mű Orszá-
gunkba) be buydosvan . . . Horváth Miklós Ur(am) eo 
kglme udvarab(a) keze alat erdeme felet tartotta táplálta 
es ruhazta [Széplak KK; SLt AU. 28]. 1807: Ezen mos-
tani drága időben Kolozsvárott, Tordán, s, másutt js 

sokkal drágábban intertendálhatván akár ki is magát, és 
Lovait, mint a maga házánál . . . sok időt kelletett tölte-
ni, és bővebben költeni, erre nézve leg alábbis érdemlek 
Hf 50 [Szu; UszLt ComGub. 1753u.] * egy ~ben egy 
bizonyos időszakban. 1616: Egj wdeoben en paztorom 
uala, akkoron zabad embernek mondotta magat [Ha-
tolyka Hsz; BLt]. 1764: Vagyon . . . a* Menes déllőb(en) 
. . . egy darab . . . kaszállo, mely ez előtt egy időb(en) 
Sűrű bokros tövises omlásos hely lévén senki semm1 

hasznát nem vette [Hídalmás K; RLt 0. 2]. — L. még 
RettE 71 * ezelőtti ~ ezelőtt, korábban. 1717: Az Vár-
hoz meny szolgalatunk expensaink voltanak ez előtti 
udok alat [INyR Cssz, Gysz és Ksz panasza]. 1817: ezen 
Helyseg, mely most N(eme)s vagy Pele Keszinek is ne-
veztetik, ez előtti időkben ifjú koromban P. Szarvadnak 
hivattatott [Peleszarvad Sz; EH A] * ez ~ben a. ebben 
az időszakban. 1584: Hozzw Jstvan Az Ven ember valli* 
. . . Ez wdeoben pap Ne(m) bírhatot tulaidon hazat, ha-
ne(m) tizenket kapla(n) volt, De mind a' plébános haza* 
nal lakot [Kv; TJk IV/1. 328]. 1600: Kowachj Thamasn* 
Korondi Annor(um) 100 meg eskwek es azt felele 

hogj ez Ideobe az eo vranak az Attjat az Nagy K0' 
uachj Benedeket el hittak volt bizonsagul [UszT 15/173]-
— b. most. 1648: En Felső Cziernatonia Nagiobbik Sza-
nizlo Miklós . . . testamentomot teszek illyen bótsûj 
letes <sze>melyek eleot ugimint Alsó Cziernatoni 
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Vayda Balas Uram eleot ki ez üdeoben Felső Cziernato-
ni Prédikátor [BLev. — a_bHsz] * félelmes ~ félelme-
les/vészes idő(szak). 1574: Talaltatnak meg az feyedel-
met, hogi Eyeli Ideoben Neh kellenek nekyka kapwt 
Bochatany, kywaltkeppen az Mostani felelmes Ideoben 
Kv; TanJk V/3. 103b. — aTi. a postának, azaz futár-
nak]. 1662: Die 12 Április . igen félelmes űdeo volt az 
lüz miá [Kv; SzCJk]. 1737: Szép nyári mulató helly 
Nyugot felöli valo oldalában vagyon egy kŭs boltos rej-
tek, melly hihető avégre készittetett, hogy félelmes időbe 
féltő portékát rakjanak belé és kővel bé rakják [CU 
Petrichevich Horváth Boldizsár conscr.] * fennforgó 
**kben a szóban forgó időszakban. 7667; Abrugbaniai 
Néhai Szeoreos Peter Ur(am) Arvai alazatos keonieor-
gesek által, jelentek, hogy az edes Anyok az fen forgo 
udeokbe(n) hűsegedhez menven férhez, az el mult nyá-
fon decedálva(n), mar az Atioktol es Anyoktol marat 
J°k rajok, mint edes gyermekekre devenjaltak volna, de 
mégis hűseged potentiose, az Nemes Orszagh Articulus-
Ja, es az keozeonseges ieassagh ellen manu tenealna 
IŢörzs. a fej. M. Marer (!) de Abrugbania-hoz. — aToll-
véţség Maurer h.] * forradalmi ~ben 1850 k.: szálos er-
ejét a mult forradalmi időben az 1848ik év telén le 
vágták az után azon bolyongo világ le csendesedet 
• • • azon erdöbeli kár meg fizetésiből reám is háromlot 

Rfl és 13 xr [Szászújős SzD; TSb 35] * háborgó ~ 
zűrzavaros, kavargó idő(szak). 1737: mivelhogy illyen 
náborgólag van az idő, tellyességgel el nem mozdulha-
tok a' házamtol . . ugy lehet hogy annyira el vet ben-
őnket edgymástól ezen következendő háborgó idő, 
l\°gy Isten tudgya, ha láthattyuk e'? edgymast tőbszŏr 
a vagy nem? [ĂpLt Apor Lázár Apor Péterhez] * há-
r0rŭj háborús/háborúságos 1628: haborusagos 
•deokben tartozzék Ura(m) eo kgl(m)e az en fíamnak, 
mind szemelyenek, es minden Iauainak minde(n) ban-
jasnekwl helt adnj az Mogioroj kastélyban [Bonyha 
J>K; Eszt-Mk Bánffy Mária végr.]. 1649: Tekéntetem 
leven Szabadosomnak Kosztya Gyuranak tőkélle-
tes es hív szolgalattyara Eőtet azért az ő Elejtűl reaja 
faradot, es szállót immunitasba(n) Szabados képen 
yalo szoígalattyaba(n) (: melyrül valo levele az haboru 
főkben el veszet:) megh tartom [Vh; VhU 321 Bethlen 
j^ata ad. lev.]. 1711: Egy selyem palastot mely is az há-
borús üdő miat bányákb(an)a rejtetvén el senyvedet, 
meg évődött [Kv; Pk 6. — aTorockón]. 1764: Armali-
s?m .. az Haboruságos üdőkb(en) el veszet [Aranyos-
rakos TA; Borb.]. * hadakozó!hadas ~ háborús idő. 

eò kegme lattia minemy hadas ydeo uagio(n) 
lUszT 11/2]. 1630: Tudom hogy hadas idő uolt az sogo-
janak a hadban kellett uolna menni, de az sogorat Nagy 
Matiast fogatta mögh az falu, egy puskát adot uolt neki 

falu, az sogora oda uesztötte [Szentegyed SzD; 
WassLt Vrsolia szent Egiedj rel. Jacobi Ferencz (40) jb 
J'all.]. 1646: az el mult hadas ŭdŏkbe(n) [Alfalu Cs; 
t-l-t]- 1705: ez mostani hadakozo időnek mostohasága 
miatt, szőlő hegyeink(ne)k nagyobb része műveletlen 
*naradva(n) az elmúlt esztendöb(en) mivel annyi bor 
ne(m) termett szőlő hegyeinken kivel Városunk korcso-
Jháját meg érhetnõk: ehez képest az idegen borok(na)k 

hozását . . . meg engettük [Dés; Jk 346b] * haszonbé-
n ~ bérleti időszak. 1850: haszonbérlő . . . köteles lé-
szen a haszonbéri idö el teltével, leg kisebb akadály nél-
*Ü1 a keze alá vett Joszágot az örökösöknek viszszá 

ereszteni [Ne; DobLev. V/1928] | A kibérlett alkalma-
tosságokból a haszonbérlőnek a haszonbéri ŭdő lefoly-
tával nem lészen szabad kiköltözni, mig nem számoland 
[Kv; KmULev. 2] * haszonvételi ~ 'ua.' 1862: a Zállog 
idŏhez még adand két haszon vételi időt [Sinfva TA; 
Borb. I Kereki Moses helység Jegyzője vall.] * jobb élő 
~ jobb megélhetés ideje. 1775/1781: mikor Jósika 
Imre Ur eŏ Nagysága birta ezen utrizált Joszágot Tutor-
ság jussán, gazdagok voltanak az emberek, nem is 
vólt akkor ollyan nehéz élŏ idŏ, mint most 's magok sza-
mokra is sok gyŭjtemént takaritottanak ŏszve [Renget 
H; JHb LXXI/3. 375] | jobb élő idŏ lévén akkor mint 
most, minthogy könnyen kapták a pénzt, könnyen meg 
fizették3 [Nagyoklos H; i.h. 426. — A taksát a jb-ok] * 
keserves ~. 1595: Nehezlik varosul eo kgmek, hogy az 
kinél restantia vagion mind tizt visseleoknel s mind egieb 
helien illien keserves wdeokben zwksegh idejen fel Nem 
Zedik Zamweweseket felben hagywan [Kv; TanJk I/l. 
256] * közelebbi ~kben a közelmúltban. 1846: a' híd-
nak . . . két közbülső rakó fával körül vett, és kővel ki 
töltött Czövekes kassai . . . közelebbi időkben javíttat-
tak ki [Dés; DLt 858/1847] * lármás ~ben forrongó 
időszakban. 1785: a Felesége odajárt azon Lármás idő-
b(en)a [M.nagyzsombor K; KLev. Rusz Makszim (60) 
jb vall. — aHorea felkelése idején] * mostoha 1674: 
Zálogosítottam volt el Mező őri ős őrőkős portio-
mat Melinek is ezek kŏzŏt az mustoha ŭdŏk kŏzŏt (: elis 
pusztulván Mező őr :) Semmi hasznát õ klme ne(m) ve-
hette [Mocs K; JHbK XXV/9]. 1719: Boros Ersébet, és 
Boros Kata Aszszonyék az mostoha ûdőhöz képest elég-
ségesen ki házasittattak [Süketfva MT; DobLev. I/95a] 
* minden ~ (k)ben mindig, minden időszakban, bármi-
kor. 1572: eo k. varoswl ky adot regula az Safar vraim-
nak, hogy eo k. Byro vramhoz vgi halgassanak es vgi 
Beochwlliek hogy az eo k. paranczolatyara kessek es En-
gedelmessek legenek Minden Ideoben [Kv; TanJk V/3. 
54b]. 1614/1616: Mellyet . . az mikor valakik az meg 
nevezet Aknát Arendaban bírtak, minden ŭdökben és 
esztendőkben fogyatkozas nélkül meg attanak [Kv; 
RDL I. 100]. 1855: czők verés minden időben az ő szeme 
előtt és közre munkálásával történik [ÚjfE 178] * nehéz 
élő ~ jobb élő ~ * nehéz ~ (k)ben. 1671: Bizon meg 
vallyuk mint hármon Fiijem Perneszi Zigmond Uram és 
Leányom Kassai Boriczaval hogy elog jót tőt kegyelmed 
velünk hogy ezen nehéz ődőben is illyen sokat varoko-
zot az nékőnk ki adot kölcsön Pénziért [Baca SzD; RLt 
Bánfli Sára nem sk lev.]. 1767: Mindazonáltal kéljük a 
mi kegyelmes Istenünket, hogy az kedvünk ellen való 
időkben is legyen mellettünk s szolgáltassa ki ő szent fel-
sége az eszközöket a mi megtartásunkra a nehéz idők-
ben is [RettE 209] * nyavalyás ~ nyomorúságos idő. 
1594: Azért ammi az keozeonseges zwkseget nézi, ez 
mostani niaualias wdeonek allapatia zerent . . . vetetek 
Egi vonasra Adot [Kv; TanJk 1/1. 240], 1603: Mivel az 
hazassagh dolgát ez mostani nyawalias wdeonek alla-
pattiahoz kepest eo kegmek Tanachul megh tiltottak 
wolt most azért Varosul wegeztek eo Kemek hogi megh 
zabadullion [Kv; i.h. 446] * nyomorú/nyomorúságos 
~ben. 1586: az keoltsegh mind Enny Niomorusagos 
ideobennis Nem zwnt volna megh Melynek el tawozta-
tasara Vetettenek . . Adot . . . Egy vonasra fl 2 [Kv; 
i.h. 36]. 1643: fordulva(n) elõnkben sok akadaliok, insig 
es nyomorúságos ideo, fogiatkozot allapat, es fenekig 
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való ertektelensigh boczatottuk Nagodhoza . . . hi-
teles bizonios emberwnket [Dés; DLt 408. — aA fej-hez]. 
1703: mostan ollyan nyomorú ŭdŏb(en) leue(n) . . . fel 
veszi az esztendeig való szolgalatért a pénzt [Kv; ACJk 
55-6]. 1708: ennekelŏtte való nyomorúságos időben im-
pignoralt volt felyebb specificalt Etzken András Uram 
egy benn való Fundust [Dálnok Hsz; BLev. Transs. 24] 
* nyomorult ~ -> veszedelmes ~ * olcsó ~ben olcsó-
ság idején. 1593: Attunk nekye kesz pénzt f. 35 az olchyo 
es Beo Jdeoben az három Bor sem teot volna teobet [Kv; 
Szám. 5/XVII. 25]. 1606: ket túlkotis vitte(m) vala 
melljek megh ertek Akkor oltso wdeoben f. 7 [UszT 
20/153 Soſalúi Ágoston Balintne Damokos Dorottja 
aszonj vall.] * romlott 1605: az minapi romlott 
ydeoben az Racz Járáskor el vezteok az leuelet [UszT 
20/49]. 1662: Vagion Egy haz . . . melliet esz mostani 
romlot üdőhőz kepest estimaltuk . . . in f. 100 
[Kv; RDL I. 146] * sanyarú 1595: Eo kegmek ez 
mostani saniaru wdeokheoz kepest, vettetettenek Adot 
Egi vonasra f 3 [Kv; TanJk 1/1. 255] * siralmas 
1699: néhai Borosjenei Zöldi Istvánne, Nemzetes Tokai 
Anna Assz(ony) ez mostani siralmas es terhes üdőb(en) 
sok szorongato szükségtől viseltetvén . . . Nemzetes 
Bolgarffalvi Sebesi Beniamin Ur(amm)al tőn illjen örö-
kös es meghihatatlan alkalmott [Sárd AF; JHb 
XXXVI1/3] * (soha) semmi/semmiféle/semminemű 
~ben semmilyen időszakban. 1561: Egy idegennekis ne 
legien it az waroson mwy chinalassal eletit keresni, es 
semmi wdeben az kozonseges sokadalmok ideietol meg 
walwa it myet ne legen Zabad árulni [Kv; öCArt.]. 
1576/XVIII. sz. eleje: soha semmi ŭdŏben sokszor megh 
mondott Killyenneka lakóit megh haboritani es moles-
talni [LLt Fasc. B. — aHsz. Collban maradt vmi ilyen-
féle szöv.: ne merészelje]. 1585: eo Nga keg(el)mesen 
engedne megh Azt hogy Se kwlseo, Nemes, vagy Nemte-
len zemely se penigh vgian ez varossy Ember . . Ne 
kenzeríthetne vallasnak okayert semminemeo Király 
vagy Vaida embere eleybe az varossy keosseget soha 
semminemeo Wdeoben es Casusokba(n) [Kv; TanJk 
1/1. 16]. 1677: a földet Semi nemű ŭdõben, szin es prae-
textussall, a kis kereki3 Földes urak számára ne usual-
hassák semikeppen [Csanád AF; JHb XXVI/42. — 
aAF]. 1751/1753: nem volt szabad a* betsületes Csizma-
dia Czéhnak sem cserrel, sem fűvel, sem eger bingyoval 
semmiféle borokot semmiféle időben készíteni [Kvh; 
HSzjP] * sokadalmas/sokadalmi ~ a nagy/országos vá-
sárok ideje/időszaka. 1634: sokadalmas ideo vagio(n) 
[Mv; MvLt 291. 11b]. 1764: Azon sokadalmas időken 
kivül tudgjuk hogj . . . kortsomároltatta(na)k | az soka-
dalmi üdőkben . . . kortsomároltattak [Makfva MT-
DLev. 5] * súlyos ~ben. 1700: adtam a Földeit 
Rettyeit a* Falusiak kezib(en) a' kik viselik azo(n) 
részért a* terhet Harman vállalák pedig fel; (: mert a* 
Súlyos idöb(en) egy el nem győzné viselni a terhet :) 
[Nagylak AF; DobLev. 1/53. — aA Palatkai Borbáráét. 
— TCöv. a három név fels.] * szomorú 1706: az 
illyen számvevők(ne)k mindeneket szőrin kellene megh 
látni, . de az mint ez mostani szomorú ûdő nem en-
gedte és változo alkalmatossagh ez adta tudnunk hogy 
cszak (!) igyis I(ste)n kegyelmebői procedalhassunk 
[Kv; Pk 6]. 1707: Zajzon Mihály igen szomorú időben 
lévén egyházfiú, midőn futna az ellenség előtt Moldva 
felé, az Ojtozi passusra azoknak kezekbe esett [Uzon 

Hsz; SzO VII, 126] * szoros ~ a. sürgető munkák idő-
szaka. 1743: mivel e nyári szoross idő s tsekély oecono-
miatskánk lovainkot distrahállya, méltóztassék Nagy-
sagtok egy szekér iránt parantsolni [Hatolyka Hsz; 
ApLt 5 Pótsa Lázár Apor Józsefhez]. — b. nehéz idő-
szak. 1691: Mint hogy penigh az szoros ŭdŏben szorgal-
matos gondviseles kévantatik, eo Kgle jo maga alkal-
maztatatásával igaz Hazafiuságát tapasztaltassa [Kv; 
Törzs Instr.] * szűk ~ ínséges idö(szakasz). 1575: kery 
eo k. Biro vramat hogi hozassa be Az Malombely Mer-
cheket lassa meg, Azon keppen eo k. Erchyek meg az 
Siteo hazakban való vamlasokatis, Rendellie eo k. Min-
denyket olly modon hogi az zegenseg feletteb Neh Ter-
heltessek Ez zywk Ideoben [Kv; TanJk V/3. 114a). 1817: 
ha az Isten, és az Jol tévők nem méltóztatnak rajtunk 
könyörülni ebben az Szörnyű Szűk időbe éhei halha-
tunk meg [Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István 
ref. pap lev.] * szüreti ~ a szüret időszaka. 1790: a' 
Pásztornak a* Szüreti időb(en) . . . ha . . . valamellyik â 
Szőllős Gazdák közül kûn a* Szőllő Hegyen Bérit meg 
nem fizetné annak utánna 8-d Napra Házul kifizetni tar-
tozik [Karácsonfva MT; Told. 76] * táborozó ~ hadba 
szállási idő. 1769: az Atyám Jól üsmerte s néha bizonyo-
san beszellette, hogy Vásár helyre és másuva a' hol kí-
vántatott sokat katonáskodot . . a regi táborozó üdők-
ben [Szárhegy Cs; LLt]. 1799/1800: a régi időkben ha-
dakaztak, és Tábaraztak volna; — de én magam azonn 
tábarozo időt nem értem [Harasztkerék TA; Told. 30] 
* takarodó ~ a terménybetakarítás időszaka. 1674: az 
mostani takaródó vdōhöz kepest tsak az fwueket osztot-
tak fel eo kk; eoreokŏs es allando megh osztását mas al-
kalmatossab vdŏre halasztvan [Gyula K; SLt AK. 4]. 
1684: az mostani fen forgó allapotokis úgy kívánván 
mind illyen szoros takaródó ŭdőbenis szükségesnek ítil-
tűk hogy az nemes országnak Generális Gyűlést p(ro)-
mulgaltatnánk [UszLt IX. 76. 19 fej.] * tanításbeli ~ 
idomítási/betanítási idő(szak). 1722: A Pej hámos Lo-
vak szépek, most ugyan meg ronta valamennyire az Ta-
nitásbéíi idő; de akar hová lehetne dicretizalni (!) velle 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] * terhes ~ben nehéz idő-
ben. 1699: néhai Borosjenei Zöldi Istvánne . . . ez mos-
tani siralmas es terhes ûdőb(en) . . . tőn illjen őrőkős es 
meghihatatlan alkalmott [Sárd AF; JHb XXXVII/3. 
A teljesebb szöv. siralmas ~ alj . 1711: Nótárius Bö-
szörményi András . . . keveselvén . . . fizetését, Conclu-
dált a* Nms Communitás arra, hogj . . . ezen terhes idő-
ben terhes Hivatallya mellett . . . lészen ut supra pr° 
nunc fizetése: Flór. Hung. 30 Búza Metr. nro 30. az ed-
digi ordinarie járt accessoriumával [Dés; Jk 545a]. 1805: 
alázatosan esedezünk Ngd-nak, méltóztassék ben-
nünket azon Articulusbeli Czikkellynek betű szerent 
való ertelme alóli fel szabadittani . . . hogj ebbe a* szerfe-
lett való terhes időbe a* minket erdeklő sok féle terhek 
hordozására légyen miből magunkan segittenŭnk 
[Torockó; TLev. 9/38] * tilalmas ~kben tilalom idején/ 
időszakában. 1748: az örmény . . . az Inctusok(na)k 
Privilégiuma, és a* Mélgos Reg. Guber. D e l i b e r a t u m a 
ellen tilalmas ŭdŏkben és hellyen feles Bárány bõrŏkőţ 
vásárlott az Inctusok(na)k p(rae)judiciumara [Tordaî 
TJkT III. 195] * vásáros ~ nagy/országos vásár idősza-
ka. 1766: megesmerem Ifjú Székelly Jánost kivel volt 
Domokos Ferkö is, mondám néki ötsém . . . vásáros 
idö van s meg lötök valakit, egy puska lövésnileg meg 
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haladván a Fogadot utánám löve . . . Domokos Ferkö 
[Szilágycseh; BfR 104. 2 Gasp. Sido (43) ns vall.] * ve-
szedelmes ~ben. 1603: Ke(gyelme)dteketis az Vr Isten 
tarcza es oltalmazza megh es sok wezedelmes Jdeobe 
[Dés; BesztLt 65 Th. Szabó dési bíró G. Frank Beszt-i 
esküdt polgárhoz]. 1605: az alperes azt asserallya hogy 
takach benedekne az njomorult vezedelmes wdeoben el 
vezteth volnaa [UszT 20/135. — aEgy aranyos poharat]. 
1697: Lukácsfalva az mi Kglmes urunké bizony az hatá-
ra is eő Nagajé az veszedelmes időben az Gárdánfalviak 
csak ugy fogtak volt fel [Szilágycseh; BK. Kőmíves Ger-
gely Bethlen Gergelyhez] * villongó ~ (k)ben forrongó/ 
kavargó időszakban. 1706: Az mi nézi az helyb(en) el te-
letett jok(na)k dolgát mint illyen villongo űdőb(en) 
hogy arra igazit az irás, hogy itt nincsenek8 [Kv; Pk 6. — 
Az elosztandó ingóságok]. 1757: az villango Időben az 

Csõményi Lakosak irtatták ki az Erdőből s Házakat tsi-
náltak réája s ottan laktak [Konkolyfva SzD; Ks 36. V. 
2ū] * vmilyen ~re juthat vmilyen idő következhetik/ 
szakadhat rá. 1704: tart attól is hogy mint masokkal 
mas sokakkal Erdelyben megh történt, oly időre juthat 
helyben Megyet sem tarthat [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
71] * vminek első ideje vminek kezdeti/kezdő időszaka-
Şza. 1791: az időben volt, mikor őszi magiásnak első ide-
£ VaJa, és én egy néhány napokonn, akkori Falus biro 
Kovács János házánál rostáltam vala [Kv; RKA] * ze-
nebona/zenebonás ~ forrongó, zajongó, zajló idő(szak). 
1605: Ázertis jeòttem vala kgtekhez hogy kegtek hosza 
el az pénzt, mert ige(n) zene-bona wdeo vagio(n) [UszT 
1 /̂12 Vrsula fila quondam Nicolaj Demeter In Oroz 
"egy nyit.]. 1678: ezekben az el mult fen forgho valtozo 
zenebonas időkben . . . az mi Kgls Urunk Meltosagos 
személyé ellen valami illetlen szot mondot volna az szek 
gyuléseb(en) [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1737: nalam 
irtotta Marti Janosne egy parna héjban ket darab vasz-
n a t meljet meg akkor tőtt volt oda mikor ez előtt 
?ma zene bona idő következett vala [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP Koncz Andrásné Margit (30) jb vall.]. 1785: A' 
belesegít hallottam hogy ebben a' zenebonás időben 
v°lt az Apjánál [Milvány K; KLev. Petrus Hilip (30) jb 
VaH ] * zűrzavaros ~ forrongó idő. 1800: Tőgy Berek 
nevezetü Erdő . . . az el múlt Hórajaná Tumultuatiobeli 
^HA]Var°S ^ k 6 1 1 l e v a g d a l t a k [Peleszarvad Sz; 

13. kor, korszak; epocă, eră, perioadă; Zeitalter. 
i a ^ n n a szakany Jmrehne fassa e(st) hogy Ky-

m|nea azony Jdeien Ez vallót vra kwlte feyer vara [Kv; 
III/1. 236. — aA királlyá választott Szapolyai János 

•elesége, Jagelló Izabella (mh. 1559-ben)]. 1577: Miért 
?°gy penigh ertyk eo kegmek az wdeonek haboru voltat 
Kcryk eo kegmek varasul Byro vramat, hogy az kapuk-
nak wygyazasara Rendellye el az vraimat [Kv; TanJk 
y/3. 142a]. 1592: mindenkor fanchialiak birtak Nywla-
yot meg az Zekely szabadsagnak Jdeiennis [UszT]. 
614: Benkeo Annos Paraznasagh vetkyert Keleme(n) 

Andrasnak keotte magatt a Santa Fejedelem Idejebe 
gzépviz cs; UszLt VI/56. 658]. 1702: Az Tőrök 
r?ejeben Toda Ignác vetet volt ed darab Retet Zallogban 
kőtelke SzD; SLt GH. 39]. 

Szk: agg ~ régi kor. 1855: Falainak8 kormos szine az 
időt mutatja [ÚjfE 212. — aA gr. Zichy kastélyé 

^árpalota Veszprém m)] * az előbbeni ~ (k)ben a 
megelőző korszak(ok)ban. 1738: az előbbeni üdőkben 

. . . csak főrenden lévő uraiméknak volt szombati szol-
gájok és vicze tisztséget viselő uraiméknak, de most 
olyanoknak is vagyon ns uraimék közül, kik sem a falu-
joknak, sem a nemes széknek nem tudnak szolgálni 
[Szentsimon és Szentimre Cs; SzO VII, 392]. 7792 k.: 1. 
Leopold Tsászár, és az Erdéllyi Kőz Társaságnak 2dik 
Fundátora és helyb(en) állitoja a' Székelységnek ezen 
szabadtságát nemannyira Viszsza adta, mindsem annak 
az előbbeni időben valo törvényes lételétis meg ismerte 
[UszLt X. 80 Plánum a székely nemzet állapotjárói] * 
hajdani ~ (k)ben. 1807: Mellyik Bértz az, a melly a' haj-
doni Üdőkben Jegenye Bértznek hivattatott 's talám 
most is hivattatik ? [K; KLev. vk]. 1848: Mikeháza 
felől az hol a Kis Szamos a Nagy Szamossal eggyesŭl, és 
az hajdoni időben Usz révnek neveztetett azon okból 
hogy a Sos Hajokra azon helyen rakattatott a terüh 
[Dés; EHA] * régi ~. 1570: Byro vramat Es az Thana-
chyot keryk eo k. varoswl, hogy az Mint Regy Jdeothwl 
fogwa volt az Theorwennek zolgaltatassa . Eo kegek 
Neh változtassak, hane(m) eltessek azonban az varas 
Nepeth [Kv; TanJk V/3. 7b]. 1681: Vajda Hunyad vara 

Vagyo(n) ezen házban Jo szakallas puska Nro 3 
Ighen régi űdöb(en) csinált puskák, aczellyat az 

rosda el vesztegette, à csüje valob(an) jó Nro 1 [Vh; 
VhU]. 1785: ezen Hellységnek az régi időben Ditsösége-
sen uraikadott Első Lajos királlytól adatatt Privilegialis-
sa vagy Contractussa kérettessék elő [Torockó; TLev. 
6/1 Transm. 16a]. — L. még RettE 90. 

14. esztendő/év; an; Jahr. 1570: Zeles Gĕrgh Ezt 
vallya hogy Ewtet palochy János hytta volt az zomzedia 
hazahoz, Es ezt Monta hogy lm ez chinek gergelnenek 
atta(m) ket hordo Bort vgy hogi enneke(m) zwrettbe 
Mast Teolchen Érette, ha penigh egy Iden ky Nem telyk 
Mas zwretennis teolchen [Kv; TJk III/2. 166h]. 1589 k.: 
Eztis tudom hogy Jstvanfi Kelemen az Vereofelben es-
kutsegeben foglalt egy darab feoldett az elebbj foldehez 
taualy Ideoben [Szu; UszT]. 1596: Az reth eleozer 
boriu kerth uala, attól el fogak, fel óztak tízesre, Akkor 
mind egy aranth birtak ember zamra, esmet ket ydein 
boriú kertnek hagjak [i.h. 11/39]. 1637: ez egy iden nem 
adgja be senkinek . . . hanem el bontattia az hazat [Mv; 
MvLt 291. 78a]. 1673: Somosfalvy8 Mikola Ur(am) ké-
zit Kazoni András Ur(amna)k beueuen . . az idere egy 
évi be uetésre ezen Diosan liuo szanto földiben engede 
[Diós K; JHbK XXIII/27. — aígy! Szamosfalvi h.J. 
1694: bőczŭllöttűk8 az tavalyi ŭdŏhõz kepest ad flór. 3 
[Kilyén Hsz; BLt. — aA búzatermést]. 1711: Hatvan 
esztendŏktŭl fogva voltam a Bolyai Kastélyhoz tartózó 
Biro; a mult idén jöttem le [Salykó NK; JHb XXIV/2. 3, 
5]. 1742: Ngöd már a mint tudom, három ŭdŏn birta és 
azon három ŭdŏrŏl levaltam is az arendát Ngodtol N8 f 
15 Úgymint 1739 es 1742 esztendőre egjszersmind 1741 
esztendőre levaltam N f 5 [A.csernáton Hsz; ApLt 2 
Ugrón Kata lev. — 8Olv.: német]. 1807 k.: azon Testa-
mentum formális meg Írására engemet az Eskettő sem 
mas nem onszolt, ezen follyo Esztendőig és hogy az 
ŭdőn költ annak formális megírása az okbol tettük fel ki 
kelese ideibe . . . hogy valami ki fogás ne essék fel tedtŭk 
dátumát [Sinfva TA; Borb. II]. — L. még RSzF 249. 

15. évszak; anotimp; Jahreszeit. 1756: Egyszer sem 
elégszünk meg mi, az Ur eo Ngátol rendeltetett szolgá-
lattal, hanem mindenkor többet szolgálunk, no hiszem 
nyárban nem lehet controuertalni, hogy az Ur eo Nga 
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Gabonája inkább oda ne veszszen ha szer felett me-
gyünk is, de e' nem tsak nyárb(an) van, hanem minden 
időb(en) [Galac BN; WLt Oltyán Nikuláj (45) zs vall.]. 
1795: (Á) malmoknak s azoknak Gattyainak az idők-
nek szakaszaibann nevezetesen a jég felsz<a>kadások 
bomlások és változások történések alkalmatosságával 

Malmok renováltatása alkalmatosságával minemű 
oknélkült A<dmo>nitiot praemittaltatott vala [Ádámos 
KK; JHb XIX/48]. 

Szk: kitavaszodás ideje. 1808: költ a Juhok teleltetése-
re, ide véve a ki Tavaszodás ideje közt nyomoruságbol 
tétetett rend kívül való szenabeli Erogatumokatis [Gál-
fva KK; Ks 99] * nyári 1562: 1562 esztendőben 
nyári időben a székelyek mind feltámadának ilyen szín 
alatt hogy ők az ifjú János királyhoz mennének az ő sza-
badságoknak megnyeréséért [ETA I, 18 BS]. 1734: A 
Biblia Olvasásához hozza kezdettünk volt, s mind addig 
is Continualtuk mig némelyek az Eklesiab(an) aszt mon-
dották, hogy nyári időn Csak a kőnyőrgesis elég [Dés; 
Jk 555b]. 1815: a' Tűz nyomábol Méhejiis félre vitette-
nek, de mint nyári Időben a' Méhek viszsza sijetvén, a' 
tűzbe verték magokat [Orsova MT; Born. G. XV. 13] * 
nyárra hanyatló ~ben nyárra forduló évszakban. 1803: 
az Nagyságod Tisztye Semmit nem gondolván azzal 
melly keményen tilalmazzák minden Hazai Törvények 

a Tilalmas erdők(ne)k praedálását s kivált mostani 
Nyárra hanyatló időb(en) való vágatását [Ádámos KK; 
JHb XIX] * őszi ~. 1715: mivel hogj késő őszi időn csi-
nálá azon őszön járt az ványolo, az után mindjárt esze' 
veszett3 [Kovászna Hsz; HSzjP Deme Miklós (70) pp 
vall. — Értsd: összeveszett, azaz elromlott]. 1815: ak-
kori praefectus Székely, maga mellé vett Jószág erejével, 
a' mint bizanyasabban emlékezem őszi Időben . . . , épű-
lettyeit fel égettette [Hodák MT; Born. G. XV. 13] * ta-
vaszi ~. 1597: Wt chinalokatis ew kegmek walaztottak 
myerthogy az tavazy ideois lassan lassan el keozelget 
[Kv; TanJk 1/1. 292]. 1715: (A malmot) csak Tavaszi és 
essós űdő malmának mondathatni, de száraz űdőben 
nem forogh [Pálos NK; LLt Fasc. 140] * téli 1584: 
az fewza az Espotaly Molnatol ſogwa Az ket vyz keóz-
ben mindenewth az Nagy gatiglan tilalmas legien Es 
az Barnasibok mind Niary, teli, wdeoben eoressen megh 
eorízzek [Kv; TanJk V/l. 286b. — aÉrtsd: füzes]. 1831: 
a Sivatag Téli időre benne lévő vagyonkáimmal fedél 
nélkül az Ég alatt ne maradjak [Dés; DLt 951] * téltŭz-
(nek) idején télen. 1694: a* jo Praedikátor . . . fogyatko-
zást, kivált, téltűz idején ne szenvedgyen [Pánit MT; 
MVJk II/l. — Sipos Gábor kijegyzése]. 1797: réá men-
vén . . . házára éppen Tél középbe s azokat Tél Tűznek 
idején ki akarta hányni a házából [Náznánfva TA; Berz. 
3. 3. N. 21] * télvíz idején 'ua.' 1822: Azt se hiszem hogy 
Nagyságod jó szíve azt kivánhassa, hogy tél víz idején 
kiköltözzünk Nagyságod Házaiból, mert ez se lehetsé-
ges, és se Nagyságodhoz se hozzám illendő nem lenne 
[Kv; IB. Kenderesi Mihálly kormányszéki tanácsos lev.] 
* termő ~ben a termésbetakarítás idején. 1708: N 
Csepreghi S, Quartas Ur(am) ő kglme mellé, a* termő 
időb(en) szokott rend szerint a' Dézmai vigjázásra, es az 
T. Ekklésia hasznát néző dolgokra . . . választatott N 
Kurtány Joseph Ur(am) ő kglme [Kv; SRE 109]. 

16. napszak (a nap egy szakasza); parte a zilei; Ta-
geszeit. 1584: Margit Lakatos Bartosne vallia hogy ez 
Seres Balint dolgát latta, de keseo Seotetes wdeo volt es 

chak eotet latta a' verekedesben [Kv; TJk IV/1. 376]. 
1597: az Jaszay pwspok zekery eleyben kwldot w kegel-
me B: wram Lovakat hogy elis Allodtak wala loway es 
hogy kesois wala az wdo Mikor be iwhetenek [Kv; 
Szám. 7/XIV. 74 Th. Masass sp kezével]. 1600: az Jdeois 
kedigh el múlt mert Jmmar maid del vala [UszT 15/17 
Balint Kouach kis Bachany vall.]. 1654: Egi mas kŏzŏt 
semmi Conclusioia nem lehete hane(m) el estuéleduen az 
űdő czak Marada re infecta az dologh [Szamosfva K; Ks 
90]. 1754: az ŭdō volt ollyan tállyban, hogy, az nap nem 
láczott, sem pedig sugárzása soholt nem teczett, egészen 
bé sem sűtétedett volt [WLt]. 1764: egy alkalmatosság-
gal hivni kezde Ketzán Mihály engemet hogy mennék el 
vélle . . . bé setétedvén az üdö el menék vélle a rétre [Kó-
rod KK; Ks 19/1. 6]. 1801: estvére kelve az üdő maga az 
Béres Biro fia, Vaszilika kérkedezet nékem, hogy az 
kortsmárost ugyan állattyára megverték ők Apjostol s 
más Béressel [Kajántó K; FiscLt]. 1829: azon időbe ké-
ső estve Olá Gligort látták ezen az helyen edgy kapával 
dolgozodni [Csókfva MT; TSb 24]. — L. még FogE 
273; RSzF 221. 

Szk: éjjelijéjszakai 1574: Meg Értettek eo K. varo-
swl Byro vramnak az posták myat való Nywghatatlan-
sagat, Es azoknak Eyeli alkolmatlan Ideoben való Jeo-
weteleket az kapura . . . kyert . . . Talaltatnak meg az 
feyedelmet, hogi ha eo N Jo akaratia volna, hogi 
Eyely Ideoben Neh kellenek nekyk kapwt Bochatny, ki-
walkeppen az mostany felelmes Ideoben [Kv; TanJk 
V/3. 103b]. 1653: Ekkora tájban Bocskai hogy a németre 
támoda őszszel, sok égbéli jelek és csudák lesznek vala; 
nap nyugot felé láttam éjjeli időben [ETA I, 100 NSz. —* 
a1605-re von. feljegyzés] | harmadzoris az legent en ot ta-
lalta(m) etzakaj ideoben [SzJk 70]. 1843: Azért voltam 
kentelen ejjeli űdőben . . . regiusokat ki vinni, mivell 
azon sárosi Ember a ki Testimoniomat adott, bé izent, 
hogy jo reggel el akar menni [Bágyon TA; KLev.]. * 
estvéli ~ben. 1840: az panaszlö károsnak Csitkaját . • 
égy estvéli időben látta a* T. Ferentzi Károly Ur háza 
előtt — több ménesbéli Lovakkal [Dés; DLt 370] # 
nagy ~/i reggel későn. 1806: az mult Nyáron égy vasár-
nap reggel . . . láttam hogy Mészáros Ats Josefné Árko-
si Susánna bé nézett az utrizált udvari fogadoháznak ab-
lakán . . . azonnal szollitotta az Exponens Aszszont8 azt 
mondván; jöjjön ked hamar Ángyo lásson Ujjságot 
milljen szépen fekszik illj Nagy időn Kerekes Márisko 
másodmagával az ágyban [Dés; DLt 250/1808 Apátzai 
Kata Fősűs Nemes Munkátsi Istvánne (20) vall. — aNe-
mes Árkosi Istvánne Nemes Szabó Annát]. 

17. ráérő idő; timp disponibil/liber; Mußezeit. 1590: 
az Atianknak az világbúi kj múlasanak vtan(n)a minth 
hogy ideónkis ne(m) ige(n) volt hosza soha zamot en ne-
ke(m) ne(m) attak sem penzreól sem ezwst marharoj 
[UszT]. 1650: Az my szekűnknek vsussa szerint harmad 
nappal előb megh izentettem hogi Executiora megiek» 
elegh ideie volt hogi remedialhatta volna dolgát ne(m) 
tartoztak az Executorok varakozni [i.h. 8/64. 71b]-
1709: Mivel pedig Kaszoni János Uramnak most arra 
ideie nintsen hogy ezen dolgota tovab halaszthassa 
le teve a specificalt 300 forint summát a verek(ne)k 
eö kgmekis az iozagot remittalak Kaszoni János 
ura(m) eö kgme keziben [Impérfva Cs; BCs. — aA szo-
bán forgó jószágnak zálogból való kiváltását]. 1723: ha 
űdő lőtt volna reá, hogj az akkori actakot is revideálhat-
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tam volna talam világosabban fatealhatnék [Kv; JHbK 
XUV/3 St. Vesselényi (51) vall.]. 1783: Nekem . . . nem 
levén időm azt a* terminust meg várni, kéntelenittettem 
a pénz be számlálását másra bizni [Brassó; BetLt 4 Ujj-
varossy István lev.]. 7878; jöjöm (!) bé Nsgd a mezei dol-
gok múlnak nékem is töb időm lesz [Kv; GyL. Székely 
István lev.]. 1843: nints idejek süttetni [Dés; DLt 586]. 
^ L. még FogE 188, 290; RettE 327. 

Szk: ~ hibázik nincs/kevés az idő vmire. 1832: Mos-
tan éppen Kolosvárra akarván indulni az üdö hibázik 
ezen Instructiomat tökéletesen be végezni reserválom te-
hát magomnak hogy ezen Instructiomat egy néhány 
Pünctumakkal augealni fogom [Csapó KK; Berz. 20] * 

enged vmire időt hagy vmire. 1662: ha az Isten űdőt s 
egesseget enged, else mulassa mind az Léanyamal egyut, 
edes Fiam uram ala juni [Déva; Ks 4l. H. Nádudvari 
istvánné Varadi Anna lev.]. 1847: Tegnap este 6 órakor 
megérkezett Györgyi, — alig engedve nékie annyi időt 
hogy megfűttőzzék . . . legott vissza kergettem a* Teleki 
udvarba [Kv; Pk 7]. 1854: Jelen napjaim rendszere is 
rendetlen lévén, nem enged időt emlékem kellő rendezé-
sre [ÜjfE 5] * ~ t keres időt szakít magának. 1735: Pa-
jzsán , és Csánban ŭdõt kel keresni, és formaliter a 
földeket, Széna füveket nem kŭlŏmb(en) ház hellyeket ki 

jártatni mert felesen el nyomorultak bennek [Gör-
geny MT; Born. X. 10 Lestyán György lev. — aMezőpa-
gocsa MT — Mezőcsán TA] * lophat időt szakít-
hat magának. 1735: Hoszszasbb írásommal az Mltgs 
psz(sz)ont nem terhelem, mert most lévén az dolgok-
v\a)k sullyán, erreis csak I(ste)n tudgya mint lophattam 
Jjdöt [ApLt 1 gr. Haller János br. Apor Péterné Káinoki 
ö°rbálához Nsz-ből] * nyer időt kap/szakít. 1793: 

siető habari irásrol nacságodtol engedelmet kérek er-
elig tudék ŭdŏt nyerni [Szőkefva KK; BálLt 1]. 

851; az akkori zavaros . . . körülmények között alig le-
etett annyi időt nyerni hogy egyszerre is be adhassa az 

ember nem hogy még külön külön Pálét Péterét számol-
gathatta volna [Dés; DLt 405] * nyer magának a. 
iaót kap/szakít magának. 1721: Tiszt. Curator Quartas 
fs Ispany Uraimék nyerjenek magoknak olly időt melly-
-611 a Jobbagyoknak Szolgalattyárul ennek modgyarúl 
J rendirül disponallyanak es abban rendet tsinallyanak 

SRE 138]. — b. szabadságidőt/szabadságot kap. 
/69: Ferdinánd Erz Herzeg eo Felsege Regementéböl 
8y mint Beran Thódor ez Brassai és Marosán Demeter 
Kő vár vidékéiből (!) eredetekre nézve származtak, bi-
°nyos ŭdõt Nyervén magok(na)k hazájokba valo me-
etelekre, mely Terminus el telvén viszsza nem mentek 

?Jagok Regementekhez [UszLt XIII. 97] * ~ t szakaszt 
[aerő időt szakít. 1796: Székely Josefnek is e szerént je-
. ütvén helyesnek talalta voxomat és annak& renovatio-
j/?ais továbra időt szakasztani magáb(an) határozta 
Jmnthogy a talp fája készen meg faragva is vagyon [Szi-
a^cseh; IB. Fogarasi István lev. — A borháznak]. 
je 18. időjárás; vreme, timp; Wetter. 1574: Az Thwze-

0 helieknek meg latasat es Bontását Most az Ideo Nem 
f?nwedy [Kv; TanJk V/3. 100a. — A teljesebb szöv. 
iabb az ~ (meg)enged al.]. 1586: Az Zwret dolgát va-

e Biro vramra tanachawal egye(te)mbe biztak, hogy 
j . kgmek lathwan az Ideónek fóliását Allapattiat, io 
n',ettel, rendelienek Napot az wdeoheoz kepest a' zwret-
bS T a n J k V1- 361- 1 5 9 9 : vag»on valami maradék 
^ a kalongiaba chepletlen, melhet az wdeonek alkol-

matlan volta miat, el ne(m) chepeltetthettem [Kv; Szám. 
8/IX. 23]. 1642.ĕ Mikor az wdeonek iouat latta akkor ta-
kartatott [Daróc K; GyU 77]. 1722: ez éttzaka olljan ha-
vat bocsáta Jsten földünkre, mostis szüntelen havaz 
Azért én nem sietek eszt látván az kevés buzácskámnak 
be adásával, csak maradgjan Uram abban, kimenetelit 
várván az idŏ(ne)k [KJ. Rétyi Péter lev.]. 1739: Ne-
mellyek mellől . . . mind az időnek kemeny volta mind 
pedig útra valójok(na)k el fogyása miatt az Béresek el-
állván Szekereket és quod május marhájokkat veszedel-
mezni óda hadták [Nagysajó BN; Ks 99 Kemény Sá-
muel aláírásával]. 1807: Az idő esmét szép formára vál-
tozott, délig felleges volt [Dés; KMN 269]. 1852: Mű 
jövő Pénteken kezdünk szürethez, ha az idő meg nem 
essősődőtt s hívesült (így!), meg lehetős borunk lett vol-
na [Kv; Pk 7]. 

Szk: amint az ~ jár amilyen időjárás (van). 1775/ 
1781: Len, Kender, a mint az idő jár hol több, hol keve-
sebb terem [Balsa H; JHb LXXI/3. 403] * az ~ elrekedi 
elrekeszt vmit hidegre/télre fordul az időjárás. 1752: a 
szőlő hirtelen az ŭdŏ elrekedvén egy része ugy maradót 
[Abosfva KK; Ks 83]. 1767: 's az idő is hamar el rekeszt-
vén, az Téli Kemény hideg ugj annyira megsanyargatta 
. . . hogj Tavaszai Tőkéjékröl az Fájit le kelletett vágni 
[Kóród KK; Ks 19/1. 8] * az ~ (meg) enged az időjárás 
(meg)enyhüí. 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 Latassa meg [Kv; TanJk V/3. 100a]. 1834: ha egy 
Szikrát engedne az idő azokot tsináltatnam meg [F.zsuk 
K; SLt évr. Déák Ferenc P. Horváth Ferenchez] * az ~ 
engedelmeskedik 'ua.' 1780: ebben az rettenetes erős hi-
degbe mind meg fagyna talám mikor le küld addig enge-
delmeskedik az idő [Borosbenedek AF; SLev.] * az ~ 
engedelmességre fordul 'ua.' 1762: Martius is igen ke-
mény idővel köszöne be, egy csepp jele nincsen, hogy az 
idő engedelmességre forduljon [RettE 134] * (ha) az ~ 
engedi ha az időjárás megengedi/lehetővé teszi. 1677/ 
1768: Testem felett, ha az ŭdö engedi énekeilyenek, 
praedicallyanak, engem ne dicsirjenek: dicsiijék Istent, 
hogy éngemis amaz hü szolgával dicsiijen megh Isten 
[Ne; DobLev. 11/386. 2—4a]. 1723: közéi lévén kegyel-
metekhez a' le vágatott es vecturazni valo fa kgltek 
. . . ide Szebenben az ŭdŏ es ut engedvén behozathassa 
[Ks 18/XCIII a gub. Nsz-ből]. — L. még RSzF 195,201-
2, 203, 204-5 * az ~ feláll az idő(járás) megjavul. 1675: 
Be jővén ismét aratni, hogy az idő fel állott Tizen ki-
lenczen, öttek megh vam Kenyeret No: 5 [Kv; Szám. 
35/1. 19]. 1776: Mig az idő es az ut meg igazodik addig 
indulni nem mérek félven hogj az utozassal magamat el 
rontom, ha pedig az idö fel áll s az ut nem javul tehát 
azon Szándékozom hogj minél leghamarabb Karátson-
falvan8 lehessek [Négerfva SzD; BfN Bánfi Péter lev. — 
MŢ] * ŰZ ~ fordul az ~ engedelmességre fordul, az 
~ jobbra fordul, száraz ~ fordul, szárazságra fordul az 
~ * az ~ forog az időjárás változik. 1752: a' termés pe-
nig néha középszerű volt, néha penig jobbatska, mint az 
idő is forgott [Backamadaras MT; Told. 37/44] * az ~ 
jobbra fordul. 1723: Isten irgalmából harmad naptol 
fogva jobbra fordula az ŭdő [Darlac KK; ApLt 1 gr. 
Haller János anyósához, Apor Peteméhez]. 1796: tsak 
az idő jobra forduljan [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 
lev. — A teljesebb szöv. alább, a felleges ~ al.] * az ~ 
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károsan jár. 1823—1830: Ira, hogy az idő károsan jár, 
egynéhány naptól fogva mind és az eső, még az emberek 
be nem hordották a gabonát, fél, hogy nagy romlás lesz 

írja Kolozsvárrol [FogE 219. — Igy! De talán saj-
tóhiba írja h.] * az ~ megkeményedik az időjárás fagy-
ra/hidegre fordul. 1722: Az Szkutárt én elö hivatám 
mingjárt examinalam az Mak(na)k dolgarol; ő aszt fele-
lé bizony imit amot van igy kevés az szélekben az erdŏ-
(ne)k, de hogy arra sok sertést szerezzünk ne(m) javallja 
. . és ha illj lágy idő lesz, töltik az időt saijuval s Gyü-
kérrelis, de ha megkeményedik az idŏ, csak migrálni kell 
vélek, mert akkor ne(m) subsistalhatnak [KJ. Rétyi Pé-
ter lev. Fog-ból] * az ~ meglágyul az idő(járás) meg-
enyhül/melegebbre fordul. 1847: Okt. 18-án kezdve meg 
lágyult az idő rögtön [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 
1856: Itt igen nagy hideg van — a' malom még nem jár 
mert a' víz igen kicsi, . . hanem ha meg lágyul az idö és 
a' víz meg nő járni fog [Kőboldogfva H; Born. E. IXa 
Török Viktor Török Antalhoz] * az ~ (ki) nyílik/nyi-
latkozik kikeletre/tavaszra fordul az idö, kitavaszodik. 
1583: Vegeztek eo kgmek eztis hogy az Apahidanal való 
Zigetet megh Epichek, Kérik azért eo kgmek Biro 
vramat hogy hozasson oda Az helre huz Baknak 
való fath, Amikor penigh az wdeóa ky Nilatkozik az 
teobbire is amy ot való Epwletet Nezy, eo kgmeknek 
gongiok lezen [Kv; TanJk V/3. 270b. — aA határozat 
febr. 20-án kelt]. 1614: (A) szeoloket mikor az vdeo ki 
nilik az huteos szedeö mereokkel meg kel bechultetnj 
[Kv; RDL I. 95]. 1623: az Istállók fáytt vgy rakassa 
zepen ell hogy mihelt az Ideo Nylyk azontoll Cziak al-
latthassak Rakhassak fel eõkeőt [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 172Lå az mely kementze meszet az ŏszszel rak-
tak volt, mihelt az idŏ annyira nyilatkozik azt mingyart 
meg egetik [Pálos NK; Ks 95 Hévizi István deák lev.]. 
1770: Itten még az idŏ ki nem nyilatkozot, a vizes föld-
ben nem lehet szántani [Esztény SzD; Told. 29. IV. 1]. 
1851: A' tavaszi szántás alá tartozó földeket, javát, 
rosszát — köteles Máthé György — mihelyt az idö anyi-
ra ki nyilik, gazdailag jol meg szántani [A.esküllõ K; 
RLt 4] * az ~ nem szenvedi ? az időjárás nem engedi. 
1557: bizony kywano(m) vala ha the kegelmetekuel 
Zembe lehetek wala es esmerkedhetem vala azért az 
Jdeo nem zenvede [Apanagyfalu SzD; BesztLt 16 Bla-
sius Mjko es Franciscus Apaffy Gr. Tímár beszt-i bíró-
hoz] * alkalmatlan ~ kedvezőtlen időjárás. 1675: Ez 
buzanak arattatasanak hoszszas ideje az sok alkalmat-
lan ideo miatt lőtt, mivel sok essŏ volt, es az Tempestais, 
a' földbe felette le verte volt a* buzat [Kv; Szám. 35/1. 
20]. 1735: itt most igen alkalmatlan idŏ vagyon a* vadá-
szásra a madarászásra [Lozsád H; Ks 99 Györffi József 
lev.]. 1804: a Télen . . . minémŭ alkalmatlan idők és rosz 
utok valának lehetetlenség vala járni és hosszú utot ten-
ni [Ádámos KK; Pk 5]. — L. még alább havas ~ al. * 
az Isten az ~ t felállítja az Isten jóra fordítja az időjárást. 
1770: ha Isten az ŭdŏtt fel állítja űgyekszŭnk a dolog 
iránt látni [Esztény SzD; Told. 29]. 1771: Ugarat is Is-
tennek hálá három lábat jó szarazba, (me)g vágattam, 
meg két láb vágjon fel allittja az I(ste)n az időtt jó időbe 
azt is meg vágatom [uo.; i.h. 5a] * az Isten az ~ t kinyit-
ja/kinyilatkoztatja az Isten az időjárást kikeletre/tavasz-
ra fordítja. 1594: Eo kegmek varosul megh ertettek Biro 
vramnak propositioiat az Keozep Kapubeli Toroni 
eppwleti feleol . . . Ammideore penigh az Jsten az wdeot 

megh melegíti es ki nylatkoztattia, ha valami oli akadali 
nem obstal, eo kegmek nem akariak touab halogattni, 
hanem megh akariak eppiteni [Kv; TanJk 1/1. 232]. 
1619: bizony még az új morhákkal el nem érkeztek az 
télnek szörnyűsége miatt Immár hiszem az Úristen 
az üdőt annyira kinyitotta, hogy azmég Mikó Ferenc 
uram vagy elérkezik, vagy itt mulat, . . . mind az per-
zsiaiak3 s mind Halepből eljőnek [BTN 248. — aPerzsa 
kereskedők]. 7769: ha Isten ki nyilatkoztattya az ŭdŏtt 
azon leszünk hogy szánthassunk [Esztény SzD; Told' 
5a] * az Isten az ~t megmelegíti az Isten az kinyi-
latkoztatja az Isten vmilyen ~ t parancsol kelleme-
tes ~ * az Úristen az ~t megengeszteli az Isten az idő-
járást egyhére/enyhébbre fordítja, megenyhíti. 1816: a 
Labb földekre vigyázón mert ha az Ur Isten meg engesz-
teli az Időtt észre se veszi mikor ott topánok [Kv; IB gf-
Korda Anna lev.] * bécsi 1838—1845: bécsi idő: mi-
dőn száraz szél fú, porfelhőket hozva szárnyain 
[MNyTK 107] * buja ~ kövér időjárás. 1639: Ezen esz-
tendőben mindenféle mezei vetemény igen bővön volt, 

. kölesen kívül, csak hogy nem mindenütt volt eresz-
tõs az buja idők miá, kiváltképen penig tér helyeken igen 
megdőlt volt [ETA IV, 60 HGN] * csendes ~ szélcsend-
1778: igen ártalmas az illyen forro nyavallyában, veress 
és hojjjagos himlőben fekvő betegeket . . . meg rekeszte t t 
aerü Házban tartani . . az ajtót s' az ablakot szüksíges 
ottan ottan meg nyitni, mikor szép tsendes idö van 
[MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub. — L. Szini Karola ki-
jegyzése]. 1831: Szép hold világ lévén, és tsendes idö hal-
lania lehetett, hogy ott (!)a mit szollattak egymáshoz 
[Dés; DLt 332b. — ^ollvétség ott v. ők h.?] * egészség-
telen ~ jár. 1735: Az Mlgs Aszszony ö Excellentiája lS 

magára vigyázzon ha illyen egésségtelen idő jár [JHb 
Borosnyai Nagy Márton lev. Nsz-ből] * erős ~ ke-
mény, fagyos időjárás. 1592: 4 febr az korchiolias-
nak fizette(m) hog az varos Tavara iàrt es iegelte is volt, 
mint hog* ereós wdeó is volt f 4 Veottem egi keódment 
neki f 1 [Kv; Szám. 5/XIV. 128 Éppel Péter sp kezével]-
1718: az a Gonosz Molnár még itthon létiben addig fá ſ ' 
sángolt Lakadalmozot Kálborona édgj éttzaka ŏszve fa-
gyot a Malom . . illy erős időben a Malomra éjjeli nap-
pali józan Provisio kel [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. ^ 
NK] * esős/esőző 1597: Monostoron Zambo Pß' 

tertol bolto keowre attam vala f 6/80 egieb keoún* 
nem volt, meg fogiotkoztúnk az sok esseos Jdeone* 
miatta [Kv; Szám. 7/XIII. 18—20]. 1688: Gyŏrgyfalván 
az Falu végin vagyon egy Malom . . egy Patakon mely 
(ne)k mikor esős ŭdŏ vagyo(n) akkor vagyon hasznú 
egyébkor inkáb szárazon áll [Csicsógyörgyfva SzPj 
BK]. 1716: Az sertésekre és Malaczakra igen esõzŏ id^ 
miá Úcsú metr. no 2/2 [Küküllővár KK; UtI]. 1740' 
kívántunk Nacságod Udvarlásara Gyekében3 menni, de 

az rút esözŏ üdö meg tartoztatot benünket [ M . c s e s z t v * 
AF; Ks 99 Komis Antal lev. — aK]. 1785: Az Szántó 
földeknek egy része Hegyeken lévén . . . az Essös idők' 
ben le jövő patakatskáktolis el árkoltatnak [Torocko» 
TLev. Transm. 12] * az esős ~ beáll esős időjárás k?' 
szönt be. 1826: a' tapasztalás szerént minden esztendő' 
ben mikor az essös idők bé állanak erössen ki s z o k o t 

áradni [Gyalakuta MT; GyL] * esős ~ jár. 1774: A* 
Vám fel mérésére két Angarián engemet kŭldŏt Tiszta^ 
to Uram . . . ha esős ŭdö Jár 25. köbölis bé jön 

[Mocs K; KS. Jos. Osváth de Zetelaka (31) cantor r. 
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JţvJ- — L. még alább sáros ~ al. * fatális ~ csapniva-
ló/veszett, rossz időjárás. 1827: EdesAnyámmal együtt 
e miatt a' fatalis üdő miatt égy kis ugy nevezett 
Katharussal bővölkődünk [Kv; Pk 7] * ſavorábilis ~ 
Jar kedvező az időjárás. 1722: A micsodás favorabilis 
jdŎ jár ă Menes is uj vérre kaphat, ugy az el esett Csit-
kokis, csak meszsze ne hajtogassák őket [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból] * felleges ~ borongós/borús/felhős idő. 
l796: Az több 1794beli Borokat is le huzzuk a Sepreiröl 
tsak az idő jobra forduljan mivel ugy tartyák hogy felle-
ges időbe nem jo Áslogolni [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev. 3] * fergeteges ~ zivataros időjárás. 1749: 
mt Szeles es Fergeteges idő [Marossztkirály AF; Told. 
25]. 1816 u.: Innep nap tsak akkor vagyon, mikor esső es 
y?gy havaz, vagy egyéb fergeteges idõ vagyon [K; 
KLev.] * friss ~ üdítő időjárás. 1821: vártunkis Mik-
lóssal együtt a hoszszas jo uton 's friss üdőben, most vol-
Jja néktekis üdőtők [Kv; Pk 7] * gaz ~ gyalázatos/ron-
da idő. 1782: gaz idő lévén nem mehettek a mián [Esztel-
jjek Hsz; HSzjP Joannes Pásztor (50) jb vall.]. 1826: A' 
Martiusi Jövedelem hogy kevéss volt, a gaz idő volt az 
oka [Mv; Told. 7] * gonosz ~ veszekedett idő(járás). 
{570 k.: vadnak olly <legények) közöttök, kik gonosz 
udőn az meste<rrel ta)rtatják magokat, az jó üdőn pe-
jng ki (mennek) az falukra [Dés; DFaz. 9]. 1597: Holtt 
Megh Esmeg Az gonoz Jde Myat, ez Eztendobe 12 ba-
mni attam el az hasy beort l p(er) d 4 tt f — d 48 [Kv; 
Szám. 7/VIII. 3 Altzner Geŏrgy reg. Steffen Lŭsten ke-
zevel] * havasjhavazó 1703: Már ez utan hideg és 
havas alkalmatlan ŭdŏkŏt várhatunk [UszLt IX. 77. 73 
8Ub.]. 1724.à Retenetes rut havazó idő vala, de az Isten ő 
sz: felsége Ismét melegre fordítta [Altoija Hsz; ApLt 2 
Apor Péterné Kálnoki Borbála férjéhez]. 1808: A neve-
i t rész Jószág által adása mentől hamarébb essék meg 
mihelyt ezen téli havas idő el takarodik [DobLev. 
[V/921]. 1823—1830: (Apám) hazafelé indul, és a legal-
kalmatlanabb havazó sáros időben, éjfél után beérkezik 
a házba [FogE 82]. — L. még alább rusnya ~ és zūrzava-
r°s al. * hideg 1585: Veottek eo kgmek zemek 
eleybe az Zent Peter egy hazanak puztasagatis, mely 
jmath a z Egeknek haborusagy az Jstennek Igyeienek 
halgatoyt el tauoztattiak Nagy giakorlatosagal onnét a' 
Puzta helyreól . . . Tely wdeoben az ho Eses, es egieb Za-
varos hidegh zeles wdeok, fergetegek [Kv; TanJk 1/1. 6]. 
'703: mar ez utana hideg és havas alkalmatlan ŭdŏkŏt 
írhatunk s a munka nem procedal [UszLt IX. 77. 73 
8üb. — aOkt-ben] * híves ~ a. hűvös, hideg időjárás. 
*\35: A mult heten imitt amott jég esső jártt . . . , az 
miatt fogott ez az hives vad idő támadni [Ks Borosnyai 

Márton Nsz-ből]. 1807: egész nap szomorú hives idő 
J[?lt [Dés; KMN 269.] — b. enyhe, hűs időjárás. 1736: az 
hmtó fedelit elé s hátra bocsátották, s kivált tavaszszal, 
mikor szép híves idő volt, kétfelé eresztették, ugy ültek 
Jfcnne mintha fedele sem lett volna [MetTr 364] * homá-
tyos ködös, borongós idő. 1653: Mikor Földvár felé 
y*szsza fordultunk volna, estvefelé nagy köd ereszkedék 
es homályos idő lön [ETA I, 108 NSz]. 1829: az Bal Sze-
mét egészszen el fogta az Téh (!) Hájog a Jobb Szemével 
jf tsak ugy lát mint vala mely süni Szitán nézne, melyjel 
homalyjas időben szürküledet táján éppen semmit se lát 
IDés; DLt] * hõ ~ meleg időjárás. 1585: hew wdeó sem 
vala akkor, mert Bótbe vala, es hois leót vala Akor [Kv; 
*Jk IV/1. 467] * hűvös ~ hives ~ * jégsíkos ~. 

1843: sáros és jégsikos időben felmenni csaknem lehetet-
len [Dés; DLt 424] * jó 1570 k.: vadnak olly <legé-
nyek) közöttok, kik gonosz ŭdőn az mest<rrel ta r ta t -
ják magokat, az jó üdőn penig ki <mennek> az falukra 
[Dés; DFaz. 9]. 1642: Az mikor io wdeo volt, haza sem 
ereztette eoket, vgy takartatott [Jegenye K; GyU 75]. O 
Szn. 1675: jo üdő görgi uram. nemes io űdő gőrgi üdős-
bik [Mezőbánd MT; MbK]. O Hn. 1825: a Kala gyakra 
Pataka felső Széllye a jo idő kuttyátol kezdve [Szárazpa-
tak Hsz; EHA] * jó ~ / vminek jó ideje jár. 1684: Ebben 
a holnapban8 jó üdő járt a búzának [Torda; SzZs 265. — 
aJún-ban]. 1720: az Vetesek Istennek hala Szepek jo idő 
is jár [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1725: Az Meheknek most 
jo ideje jár, talám az I(ste)n az keveset meg szaparittya 
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Kv-ról]. 1771: Midőn 
ezen Malomnak jo ideje járt egy Holnap alatt 80ván 
90ven, száz s még több Véka Gabona is gyűlt Vámba be-
lőlle [Ádámos KK; JHb XX/26. 11]. 1807: Mikor jo üdő 
jár 10 Szekér Széna meg terem [M.bölkény MT; Born. 
G. XIII. 14 Menyhárt István (94) vall.] * jó ~t ad Isten. 
1687: Ha Isten jo időt ad Szent Gjőrgj hetiben magadis 
Bandra jõj ki; Talan I(ste)n adgja, akkor meg látogat-
hatlak [ÁpLt 6 Kálnoki Sámuel feleségéhez] * jobb ~ t 
mutat az Úristen. 1809: a' mostani szorgos mezei mun-
káért a' hol minden paraszt ember már jobb Időt mutat-
ván az Ur Isten a* buza bé takarításával munkálkodik, 
telyeséggel az emberek innen el nem mehetnek [UszLt 
ComGub. 1700] * kedvetlen ~ kedvezőtlen idő. 1774: 
Mü az elmúlt héten kedvetlen essős időben, ide a Sóly-
mosban Verdödénk [Kissolymos AF; Told. 5a] * ked-
vező 1842: A váltó Gazdasági 2ik és 9ik Táblákon 
termett Másod Kleehele8 a* héten igen kedvező ŭdŏbe 
rakattak üsztürükbe (így!) [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár 
lev. — aLóhere] * kegyetlen ~ veszekedett időjárás. 
1716: még eddig itt nálunk igen kegyetlen nagy Téli idő 
vagyon, fa nélkül nagyon szűkölködünk [Méhes TA; 
ApLt Makkai Mihály Apor Péterhez]. 1817: Lorintz K 
Biro Ur az el mult holnapban . kegyetlen zuzmaras 
üdőben, az Farkasak ellen . . Kegyetlen vadaszatat 
tett, valami 600 Emberrel [Várfva TA; JHb 48 br. Jósika 
István br. Jósika Jánoshoz] * kellemetes ~ kellemes 
idő. 1585: minden ember fertalionkent, Akinek zekere 
vagyon Eokrewel, lowaywal, egy egy zeker keowet hoz-
zanak kellemetes wdeoben [Kv; TanJk 1/1. 10]. 1784: A 
marhák a sok hideg és szél mián ugy el kénszeredtek 
hogy ha mégis az Isten kellemetes időt nem parantsol 
majd mind egymásra hulnak [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.] * kemény 1708: ezen az egész télen . . . az 
marhák mind mezőre jártak; különben, hacsak mi részi-
ben kemény üdő lőtt volna is, minden marháink meghol-
tak volna [SzZs 498]. 1757: Csudálkozám hogy illyen 
kemény időben jo reggel kik lehetnének azok [Kvh; 
HSzjP Szőts István (64) Faragó kézdi Vásárhellyen lakó 
Circumspectus vall.]. 1800: Januariusi Holnapnak 3di-
kán. Titt. Szolga biro Ur . . . mikor el akart indulni 
egy fél kupa bor 15. p. mivel igen kemény idõ volt . . . 
[87/Torockó; TLev. 5] * ködös 1743: tavaly ŏszel 
kŏdŏs ŭdŏ lévén Czoptelke felől Mészáros Gligor két te-
henet hajt vala [Szásznyíres SzD; Ks]. 1806: Felmen-
tünk 7 után ködös idő volt [Dés; KMN 16] * középsze-
rű 1796: minden portionális Szekér szénának az ár-
rát négy négy Máijásra középszerű időt fe! vévén, legiti-
máljuk; ugy a Buzánakis vékáját középszerű időt felvé-
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vén 6. hat Sustákon vékáját el lehet adni [Szentgothárd 
SzD; WassLt]. 1810: (A búza) vékája középszerű idő-
ben el adattathatik égy égy Magyar Forinton [Jenő SzD; 
Ks 76/56 Conscr. 618] * lágy ~ enyhe/langy idő. 1640: 
Ebben az egész holnapban mind lágy idők voltak, néha 
esők is, el annyira, hogy sokan vetettenek is [ETA IV, 6l 
HGN]. 1722: Az Szkutárt én elő hivatám mindgjárt exa-
minalam az Mak(na)k dolgárol; ő aszt felele bizony imit 
amot van igy kevés az szélekben az erdŏ(ne)k, de hogy 
arra sok sertést szereznünk ne(m) javallja . . és ha illy 
lágy idő lesz, tóltik az időt saijuval s Gyŭkérrelis, de ha 
megkeményedik az idő, csak migrálni kell vélek, mert 
akkor ne(m) subsistalhatnak . ha lágj idő lésze(n) 
temporizalhatnak sarjúval s Gyŭkerrelis [KJ. Rétyi Pé-
ter lev. Fog-ból] * meleg 1584: melegh es rekeniő 
ydeő [Gyf; BáthoryErdLev.] 1830: Kőszŏnyŭk a' kŭl-
detteket, de meg romlottak a* meleg idő 's Vuntujnak 
hoszu utozása miatt, meg nyálottak [Kv; Pk 6] * mosto-
ha 1816: illyen mostoha időben ket nagy felettébb 
nehezen Számlo Lábat kéttzer tsak háram hat, hat ökrŭ 
ekevei szantattam [Hidalmás K; IB. Tankó József tt gr. 
Korda Annához] * nedves ~ esős idő. 1836: A Gyer-
mekek Istennek hálá egésségesek, bajoson szokhatnak a 
Házba üleshez, a mostani hideg, szeles, nedves üdŏbe 
<kŭ>nn nem járhatván [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.] 
* nehéz ~ a. szélvészes, viharos idő, égi háború, táj 
nagy idő. 1806: nehéz idő kezdődött erősen menydőr-
gött [Dés; KMN 325]. — b. rossz idő. 1751: Pestről Ko-
lozsvárig az Nehéz időre és rósz gaz útra nézve probal-
tam Land kocsist hogy menyiért hozna el es Szaz forint-
nál alább nem akarta fogadni [Kv; Ks 15. LVII. 28]. 
1810: ezen nehéz időbena a nagy sár és az időnek s a 
szekereseknek is szüksége mián Nagy Bányáról gelétet 
nem hozhatnak [Dés; DFaz. 35. — Apr. 29-i bejegyzés] 
* nem gondol az ~ vei nem törődik az időjárással. 1723: 
Némasági (!) Uram nem gondolt az üdõvel töretlen 
úttal ki hajtotta hogy Taploczaraa menynyenek elis 
mentek s majt két nap bajoskottak az úttal, de ugyan 
Csak viszsza kellet jŏnniek akkor [Hodák MT; VGy. — 
aCs] * nem jár az ~ vminek nem kedvez az időjárás vmi-
nek. 1711: a. zabot egy szemig parlagba vettük , gondol-
hatya az Ur eő kglme micsodás leszen ha az idő néki nem 
jár [Vacsárcsi Cs; BCs. — aÉrtsd: vetettük] * őszi ~. 
1823—1830: 3-ik febra estvére értünk a fridnani fo-
gadóba, és ez éjszaka havazott kétujjnyit, eddigelé pedig 
a legmelegebb őszi időhöz hasonló időnk volt [FogE 
175. — a 1796-ban Csehországban] * rekkenő ~ 
meleg ~ * rossz ~ a. kedyezőtlen időjárás. 1794: Az 
Moso Bányai8 és Egerbegyi két Szekeret az olta tsak 
Deszka hordásra rendeltem még sem tudtam elég Desz-
kát hozatni minthogy rósz idők is lévén a rend szerént 
való szolgálatot ki neig töltötték [Szilágycseh; IB. Foga-
rasi István lev. — 8 Sz]. 1829: nagj pénteken őrökké 
roszab idò van [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. — b. 
nehéz idő, táj nagy idő. 1802: Januariusnak utolso nap-
j(án) Székely Mártonnak el kelletvén mennie Tordára 
. . . , oda járt rósz időbe mikor letörtek, a' Házak, Tsŭ-
rek, és kertek [Torockó; TLev. 5/7] * rossz ~ /rossz 
ideje jár vminek vmire nézve kedvezőtlen idő jár. 1763: 
idő felettébb rasz jár mert tsak mais ollyan Havazó volt 
hogj bizany azt gandaltuk hogj talám Pűnkestiges meg 
tart [Kóród KK; Ks CII. 19 Szarka József tt lev.]. 1818: 
A méheknek roszsz idejek jar [Berz. 11. 75] * rusnya ~ 

gyalázatos/ronda idő. 1726: igen rusnya havazó űdo 
volt [Szászerked K; LLt * rŭt/rutalmas ~ 'ua.' 1573: 
Onofrius pellio et Margaréta vxor sua Brassouien(ses) 
. . . fassi sunt, . . . Zeoch palnak semy keolcege ne(m) 
volt . . . Nagi Sar Rwt Ideo volt mykor gialog ely Indwlt 
[Kv; TJk III/3. 182]. 1595: Menek egy nehanyod Ma-
gammal Az Mezeosegre Legenben8 . . . , Mel jdeoben 
Igen Rutalmas Jdeo talalkozek reánk [Kv; Szám. 6/XV. 
98. — aK]. 1719/1724: egykor el kezdi Pesti Miháljne 
Szilágji Sophia Aszszonj, en meg Vallom . még gon-
dolatomban sem volt hogj most ilj rut időben ide fárad-
gjak [Torda; JHb XIV/6. 59]. — L. még alább zűrzava-
ros ~ al. * sanyarú 1763: Jantso Ferentz két ökrit 
szekerit igen sonyoru időben az Oh-Sántzig . . . el haj-
totta [Magyaros Hsz; HSzjP]. 1820: A' Donga vágó Ká-
dárokat véletlen sanyarú idő érvén az erdőn [Déva; 
Ks 105] * száraz/szárazságos 1682: tudom azt vilá-
goson hogy minden sokadalmakon vagy ár viz, vagy 
szaraz idő volt bort hoztunk szabadoson korcsomarol-
tatot [Kibéd MT; DLev. 5]. 1725: az Tohely igen 
forrasos és nadas lévén az előtt nem ka<sza>lta Senki 
hanem csak ez mostani Szarazsagos üdöben kaszalyak 
[Aranykút K; Ks 7. XIX]. 1736: száraz ŭdŏn vizetis a fa-
lun kivŭl való patakból hordottak [Tekerőpatak Cs; 
LLt Fasc. 161]. 1828: apróság marháink kivált szárai 
időkben . . . éppen tsak kinlodnak, nem páscuálnak 
[Kelementelke MT; Told. 31] * száraz ~ fordul/száraz-
ságra fordul az 1716: az szántáson is őrőmést most 
űgyékezem vala rajta lénny, mivély olyan él járt utazót 
főldék vánnok mindenik határon, hogy ha égy kűs szá-
raz űdő forduly azokat az után meg nem szánthatni 
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1718: har-
mad napra ujolag szárazságra fordult az ŭdŏ [uo.; i.h-
Andrási Péter lev.] * szeles/szélvészes ~. 1585: Tely 
wdeoben az ho Eses, es egieb Zawaros hidegh zeles 
wdeok, fergetegek [Kv; TanJk 1/1. 6. — A teljesebb 
szöv. hideg ~ al.]. 1749: azon szeles üdön meg erötlenit-
ven azon ökrököt ugj döglöttök meg [Marossztkirály 
AF; Told. 25]. 1750: Ezekben a' Szélveszes időkben 
semmiképpen halra szert nem tehettem [O.csesztve AF; 
Ks 83]. 1782: Donát István uram tugya ked hogy meg 
tiltatott . . . az pipázás iljen szeles üdöben . . . ? [Szörcse 
Hsz; HszjP] * szénacsináló ~ szénacsinálásra alkalmas 
időjárás. 1687: itt két héttől fogva majd, oly gyönyörű 
Széna csináló üdök voltak, hogy jobb ném lehetett, s ret-
tentő melegek [Darlac KK; ApLt gr. Haller János apó-
sához, Apor Péterhez] * szép ~ 1736: (A hintón) ta-
vaszszal mikor szép híves idő volt . . . ugy ültek benne 
mintha fedele sem lett volna [MetTr 364]. 1807: MartiüS 
13a igen szép idő volt Sétáltunk a Nagy temetőn, egy 
Aszszony ho virágot adott [Dés; KMN 355] * szigort 
~ zord idő. 1847: az embernek . elég tűnődni valója 
van, . az idő is fenyegeti, a' szigorú hideg essös, & 
aligha hóval nem végződő idő, hogj igyekezetének nagy 
része künn a' mezőn fog pusztulni [Kv; Pk 7] * szomorú 
~ borús időjárás. 1807: Egy kevésség az éjtzaka meg f a ' 
gyott és egy kevés hois esett, egész nap szomorú híves 
idő volt [Dés; KMN 269] * termékeny 1775: mikor 
mértékletes termékeny idő vólt minden véka buza vetés 
után lehetett aratni két kalongya búzát [Renget H; JHb 

LXXI/3. 376] * tiszta ~ derült időjárás. 1710: Szatmaſ 

felől rettenetes sokasága jött a sáskáknak, annyéra> 
hogy, tiszta üdö lévén, az nap fényét elfogta egyenlő sü' 
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j égge l [SzZs 284]. 1745: tiszta száraz idő lévén láttam, 
hogy a' harisnyája harmatos vizes volt [Bálványosváral-
Ja SzD; Ks] * vad ~ zord időjárás. 1735: A mult heten 
"nitt amott jég esső jártt ., az miatt fogott ez az hives 
vad idő támadni [Ks Borosnyai N. Márton Nsz-ből] * 
változó ~ változékony időjárás. 1730: ă Fŏlsŏ hegyben 
nagy Darab szŏllŏ, kys az változo idòben ell pusztulván 
az idén termet rajta Ur 16 [Szentlászló TA; JHb 
XLlX/4]. 1739: ebben az változo időben az kŏszvenjem 
csak njomorgat [Moha NK; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.] 
* vizes ~ esős/esőzéses idő. 1591 k.: egyz orzagul va-
gyon az Romlás az szantalan vizes Ideŏ myat [Dés; DLt 
233] * záporos ~ zivataros időjárás. 1865: azon víz já-
ras mely Nagy ájj szőllőiből és Nagy ájj völgyiből zápo-
jos időben bé jár [Kissolymos U; EHA] * zavaros ~ -> 
hideg ~ * zivataros ~ szélvészes viharos időjárás. 
ĵ 42.ě már akkor kezdődött a' Zivataros szeles idő, 
IKmULev. 3 Mich. Tóth bogártelki (K) isp. vall.]. 1847: 
Aratás után a tollóba viszont kihálva, azután az erdő 
közelebbi részin mindaddig kihálvaa míg a zivataros idő 
?zárja a kihálástól [Zalán Hsz; RSzF 202. — aA falusi 
okörcsorda pásztorának egyik szegődésbeli kötelezett-
b e ] * zordon ~. 1845: én meg lehet — ha valamely 
kordon idö nem leend — Szeredán le megyek Nagy Lak-
m [Csapó KK; DobLev. V/1255. — aAF] * zúzmarás 

1817: Lorintz K Biro Ur az el mult holnapban . . . 
kegyetlen zuzmaras üdőben, az Farkasak ellen . . . Ke-
gyetlen vadaszatat tett, valami 600 Emberrel [Várfva 
TA; JHb 48 br. Jósika István br. Jósika Jánoshoz] * 
zűrzavaros ~ kb. szélvészes, zivataros idő. 1749: alkol-
jnotlon rut szeles zűrzavaros Havas idő azon kozt mel-
lett érvén az Marhákot, nagjan el erőtlenitette [Maros-
sztkirály AF; Told. 25]. 

Sz. 1836: Az ŭdŏ csufab egy launés vén Leánynál [Zsi-
bó Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.] * vkinek kedve az 
^ után jár vkinek hangulata/kedve az időjárás szerint 
yaltozik. 1841: a' Rosi kedve — mind a Barometrom az 
Jdő utánn jár — hol jobb — hol roszszabb — néha jo 
kedvvel beszélget — néha bajjal lehet edgy szot ki vájni 
belőlle [Veresegyháza AF; DobLev. V/12] * olyan 
J^nak, hogy még a jó kutyát is vétek a házból kihajtani. 
I°27: Ittis olyan üdők járnak hogy még a jo kutyátis vé-
tek volna a' házból ki hajtani — égy kis ho némelykor hi-
szem hulldagal, de azis a Lotsba mind el olvad, sár, fagy, 
?Jyadás, elegy belegy változnak, hideg nem akar lenni 
Kv; Pk 7]. 

19. kedvező időjárás; timp favorabil; günstiges Wet-
1831: Anyád el ne maradjan, okvetetlen bé küld 

^usvétra ha ut s idő lesz [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-

Szk: vár vki kedvező időjárásra várakozik vki. 
{'78: a Küküllők ugy meg áradtanak hogy nem képest 
ahal menni az innetső hidaink is mind Maniránál (!)a 

jmnd pedig Csufudnál el romlottanak azért nékem is itt 
^Uemporizáltam (így!) s' üdőt várni [Tür AF; TSb 10. 
77 Monora AF. AF] * az ~ (nem) szolgál (hozzá/ne-

1) az időjárás (nem) kedvez neki. 1574: Az zenafwnek 
Jheg Bochatasat eo K. varoswl nem Akaryak mostan, 
JJyert hogi Immár az aratas Ely keozelget Az Ideois 
^em zolgal hozza [Kv; TanJk V/3. 105a]. 1589: Attanak 
*estantia arpat a' Zam Veouó Vraim Cub. 6 Vettet-
em vala el benne cub. 6 de az wdeo ne(m) zolgalua(n) 
®kie leot esmet cub 6 rayta [Kv; Szám. 4/XI. 6]. 1623: 

Mehez kerteket igen Jokot czyenaltasso(n) ha teöbet 
ne(m) 10 helyen lehet . . ad minus 10 kerttb(en) 7 az 
vagy 8000 kosár mehet Ideo zolgalua(n) neky tartthat-
nak [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1793: Holnap 
szándékozunk a* Falu végén valo lábat aratatni, ha az 
Idö szolgál [Hadad Sz; JF 36 LevK 299]. * Isten ~t ad 
Isten kedvező időt hoz/kedvezőre fordítja az időjárást. 
1684: Isten ŭdŏt adván tŏb kŏlõst is vetetek [Porumbák 
F; UtI]. 1769: a Rekesztőttis ki faragták a nagyából de a 
Viz nagy lete miatt oda nem tehettük ha Isten idŏtt ádd 
be tetetyŭk [Esztény SzD; Told. 5a] * Isten ~f jártat 
'ua.' 1742: ha az Isten eo Szent Felsége üdőt jártat hét-
főn az árpához fogattatok [ApLt 4 Gazda Mihály Apor 
Péterhez]. 

O Szk: egy trágya ideig egy trágyázás haszonvételéig; 
pînă durează efectul gunoirii; bis zur Düngungsnut-
zung. 1780: Csikszentléleki, mostan Várdotfalvában la-
kó Basa Tamás, felesége Botár Klára képiben, ut actor 
pretendálja csikszentléleki Todor Mátyás ut inctustól 
egy darab szántóföldet a csikszentléleki határban . 
mely volt csíktaplocai néhai Botár Györgyé, zálogban 
pedig adatott volt csikszentléleki Lázár Ferencnek, és az 
inctus onnat vette volt kezihez 5 forintokkal. Ezzel meg 
is kináltata; az inctus pedig el nem vévén állítja, hogy 
még supperaddált Botár György özvegyinek 2 forintot 
és egy trágya ideig odaengedte [Taploca Cs; RSzF 248] 
* ganénak ideje ganéja elteltéig, ganézás haszonvéte-
léig; pînă durează efectul gunoirii: bis zur Nŭtzung der 
Düngung. 1760: az mü resunköt attuk Ganyie el 
teőlteig, el Telvén az Ganyenak ideie, . . . tartosz-
nak ki bocsattani [Szentimre Cs; Hr 6. — aA földet] * 
vkinek az ideje elmúlik ? vkinek a befolyása/ereje elmú-
lik/megszűnik; se termină timpul/durata; js Einfluß/ 
Kraft hört auf/vergeht. 1619: arról is bátorsággal írhat-
nám Felségednek, hogy Felséged onnat ne tartson, mert 
se Szkender pasának, se másnak, se harmodnak innét az 
Portáról arra való audientiája nincsen ebben az eszten-
dőben, sőt erős poroncsolat mindenfelé, hogy pro 
Vestra servitute nem contra legyenek, tanto magis, hogy 
idejek azoknak is elmúlt [BTNn 379-80]. 

Ha. 1591: en Idemben [Szombatfva U; UszT]. 1600: 
eodeokben [Kv; TanJk I/l. 360]. 1602: ewdeoheoz [Kv; 
i.h. 415]. 1622: en Idembe [Tusnád Cs; BLt]. 1630: en 
idemben [Zágon Hsz; BLt]. 1637: En jdembe [Kászon-
felsőfalu; BálLt 61]. 1688: en üdőmben [Mészkő TA; 
Borb. I], 1705: en idemben [Holtmaros MT; Told. 27]. 
1708: ŭdőhez [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1749: 
idémben [Kövesd KK; ApLt 1 Sükösd István nyil.]. 
1793: időhez [Koronka MT; Told.]. 1809: éjtzakának 
üdejin [Dés; DLt 519]. 1813: Báloknak üdéjén [Kv; DLt 
891]. 1824: üdéig [Nagylak AF; DobLev. V/1094, lb]. 

időbeli I. mn vmilyen időpontból/szakból valo; dintr-
un anumit timp, dintr-o perioada oarecare; aus einer 
Zeitperiode stammend. 1570: az ely mwlt Jdeobely vege-
zest azon allapatba Megh Thartyak, ha Byro vram Tha-
nachawal egetembe az Melle akarnak allany [Kv; TanJk 
V/3. 7b]. 1584: Zekeres Iacab vallia Nem tudom mi-
keppen keolt el az vta(n) a haz, Tudom ez Nehany wdeo-
bely cherelest [Kv; TJk IV/1. 327]. 1606: az elseő zabad-
sagh ydeő belj birodalom feleol en ne(m) tudok, ez dol-
gok az var idejebelj dolgok voltak [UszT 20/73 J. Lazlo 
de Farkaslaka (50) pp vall.]. 1665: az B. Cehb(en) reci-
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piaitatott eo kge: ugy mindazonaltal, hogy ennek 
utanna effele rend kivül való wdeobely receptusok . . . 
ne observaltassanak [Kv; öCJk]. 1671: Békességes idő-
béli gyilkosokrol az Aprobata Constitutioban irott 
processus intacté meg-tartassék [CC 54]. 1723: Kegjel-
metek minden időbéli kész Jo akaró szolgája Botskai Sá-
muel N:N: Enyed Várossá Törvényes székinek edgyik 
hütes szolgabirája mpr [Ne; DobLev. 1/104]. 1774: A 
melly Pap fizetést . . . adták e kegjes vri emberek a Sá-
romberki Eklán(a)k akármi időbeli fungens R(e)f(o)r-
(matus) Papjanak [Sáromberke MT; GörgJk 137-8]. 
1842: Jégverés, viz árodás, sem egyéb időbeli viszontag-
ság tekintetben nem vétetvén mindenkor a kétszáz forin-
tokat Esztendőnkét (!) fizettyük [Sárd KK; WassLt]. 

II. fn jövendő ~ jövendőbeli (személy); persoana/cel 
care va veni; der/die Zukünftige. 1816: adgyuk tudtára 
és ŏrők emlékezetére mindeneknek az kiknek illik, mos-
taniaknak és Jövendő idő bélieknek ezen Örökös Vásár-
ról Íratott ŏrŏkŏs Contractualis levelünknek rendében 
. . . [Szentimre MT; BalLev.]. 

Ha. 1684: üdőbéli [Dés; DLt 448]. 

időbeni időbeli; din timpul . . . ; zeitlich. 1849: a* kér-
déses időbeni kosztozásrol mit sem tudok [Kv; Végr. 
Vall. 92]. 

időcske puţin/scurt timp; Weile. 1767: Kis Vaszij és 
Telegucza Juvonis . bellyeb nem jővének hanem egy 
időcske mulva el menének onnon [Betlensztmiklós KK; 
BK. Demeter Ersok Forkos András Felesége (32) vall.]. 
1769: jó idŏcskét edgjŭtt beszélgetvén [Oltszem Hsz; 
Mk]. 1791: ez kitsiny időcske alatt hozzánk érkezének 
[Szucság K; RKA] | én is, egy időcske mulva bé menék a* 
házba [Méra K; RKA]. 

időforgás forgandó, változó idő; timpul schimbător; 
Wandel der Zeit. 1603: felelys zekelj mjklos hogi meg 
otalmazza mjnden haborgatok Elen matjas petertt, ha 
hol pedig wdŏ forgasba(n) szekely miklos meg ne(m) 
otalmazhatna az ótt forintrol Igazat vehessen matjas Pe-
ter az vagi maraduaja [UszT 17/81]. 

időhaladék 1. halasztás; amînare; Aufschub. 1813: Az 
illyen szinü esetekben a Törvény az Allperesnek idö ha-
ladékot rendelt adatni [Mv; Somb. II. tábl.]. 1821: annyi 
Üdő haladékat kérek, miglen a* kívántató Ma(teri)alét 
Valahonnan meg szerezvén, a' Helly színére vecturáztat-
hatom [Kolozs; SLt évr.]. 

2. haladék; păsuire, răgaz; Verzug, Aufschub. 1833: 
Serkentem a B. Oskola Tani ttokat és Megye Bírákat kö-
telességeik tellyesittésére: Az utolsok ne gondolják, 
hogy a' kepe bé szolgáltatására idő haladékot nyerjenek 
a* Visgalo Biztossagtol sőt a' hol hátra kepe fog találtat-
ni, . . . büntetését a' Hivataljában el nem járó Elöljáró el 
fogja venni [Vaja MT; HbEk]. 1852: igy meg Lelkem 
Miklosam idö haladékat kérek tŏlled [Kv; Pk 6]. 1875: 
A 14 napi időhaladék megadatik [M.bikal K; RAk 311]. 

Szk: minden ~ nélkül haladéktalanul. 1799: minden 
üdő haladék nélkül ollyan hathatos rendeléseket tégyena, 
hogy ha kik . . a fellyebb le irt mod szerent feredezni és 
járkálni találtotnak . érdemlett büntetés alá vo-
nattassanak [Kv; EM XLVIII, 488 gub. — aA kv-i bíró]. 

3. elhaladott/telt idő; timpul trecut; vergangene Zeit. 
1812: hogy ezen . . . Fok nevezetű Berek a' régibb Be-
rekkel mennyi ideig lehetett egyben ragadva, és azon idő 
haladék mennyi számú esztendőt foglaljan . ., azt nem 
tsak én, De nállamnál régibb emberek sem fogják tudni 
[Nagylak AF; DobLev. IV/943. 37b Marsinán Juon (42) 
jb vall.]. 

Szk: sok ~ kívántatik vmire hosszú idő szükséges 
vmihez. 1794: sok idő haladék kívántatik arra hogy 
azon darab erdő helly, tsak az elébbeni mivoltára vissza 
nevekedhessen is [Nagyercse MT; EHA]. 

időhatár határidő; termen; Termin. 1791: Adamosi 
Hellységre esett terehbéli költségnek ki pótlására akkor 
kéntelenittettvén az irt Hellység igen terhes de bizonyos 
Summa pénzt eröss kŏtŏlŏzés és Nagy interes mellett fel 
kõltsŏnõzni s annak tsak igen rövid idő határa alatt lé-
jendŏ meg fizetéséreis magát kõtŏlŏzni [Ádámos KK; 
JHb XIX/32]. 

időjárás 1. vreme, timp; Wetter. 1787: Alázatoson je-
lentem Nsgtok(na)k hogy még eddig elé sem(m)i olyos 
munkát3 nem folytathattunk az alkalmatlan idő járása 
mián [Bencenc H; BK; Bara Ferenc lev. — aGazdasági 
munkát]. 1810/1833: nem kaszálnak hol időjárás mián, 
hol királlyi szolgálat hol egyéb bajok mián [Páva Hsz; 
HSzjP]. 

2. időszámítás; socotirea/socoata timpului; Zeit-
rechnung. 1657: Lött pedig születésem in anno 1607, az 
akkori időjárás szerént karácson előtt két héttel péntek 
napona [Kemön. 19. — aDec. 14]. 

időkor 1. napszak; parte a zilei; Tageszeit. 1829: az 
napon pedig setét estvéli időkortájban musikáltak s tán-
tzoltak domboltak [Szárhegy Cs; LLt]. 

2. ~ban időben, idő tájt, vminek az idejében; ín timp 
. . . , ín timpul . . . , ín timp de . . . ; um die Zeit. 1629: 
egy parteöuett (!) atta(m) vala zalogba(n) Asztalos Ja-
nosnenak es egy vdeokorba(n) mikoron vittem volna azt 
az pénzt az kit rea adot vala, nem adhata eleő az eöuet t 
[Mv; MvLt 290. 35b]. 1650: Egi ideo koraban en teollem 
kert uala Thamas Deák hat forintot [UszT 8/64. 31a]. 
1768: mel űdő korba volt nem tudom [Tarcsafva (U) 
körny.; Pf]. 1783: minden idő korban bátrán (!) hordot-
ták8 [Bos MT; CsS. — aA fát]. 

3. időben, idő tájt; ín timp, ín timpul ; i° 
der/um die Zeit. 1585: My wdeo koro(n) hogy be zegez-
twk az Caputa kere zeoch Matet hogy ky erezze az Ca-
pun pénzt ad vala Zeochy Matenak [Kv; TJk IV/J-
429a. — aA városkaput]. 1806: az Emptor Mlgs Urat es 
Aszszant magakat s minden maradékjakat azonn Erdő-
nek . . . Biradalmába(n) minden legitimus impetitorók 
ellen Maga Sipos Péter őkigyelme s mind két Agon lévő 
maradékja is magak tulajdan költségeken mint evicto-
rok tartazzanak minden időkoron meg-tartani, és oltal-
mazni [Vaja MT; SLt 12. V. 19 Vajai Ifj. Sepsi Mihály 
hites assz. vall.]. 

időkorbeli időbeli; din timpul ; zeitlich. 1809: Az $ 
Száll Csere gerendáknak a munkába vett üdö-kof' 
béli arrát egyenként 25 xraa [Szu; UszLt ComGw> 
1552-3. — aErtsd: becsülték]. 
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időkorú életkorú; de vîrsta ; vom Altér. 7850; Ma-
nisán Juon mintegy 22 Éves idő-korú [Kv; DLt 505 
nyomt. kl]. 

időköz időpont; data; Zeitpunkt. 1568: Anna szak-
mary Jmrene . fassa e(st) Ezth vallia az valló hogy 
ez Jdokoznek elçtte szigia volt, András Kato Gergel 
deaknet, hogy a bestye hyres kurua öth vagy hath Ty-
komnak tekerte ky az nyakat [Kv; TJk Ill/l . 236]. 1583/ 
1584: Ahwl penigh Azt Mondod hogy per alat ha-
lalmaskotta(m) az wrad Thowan Azt mondom 
hogy En Reytam wdeo keozt Nem kereshecz . . . Mert 
En velem semmi perben Nem voltál [Újfalu K; Ks 42. 

időközbeli időnkénti, időnként való; periodic, din 
Und ín cînd; zeitweise. 1819: Az időkőzbéli pálinka ivá-
son kivül Reggelenként Kávézniis Szokot a N. Ur, ez 
mán mingyárt Szilvoriumotis ivutt, Ebédjin és Vatsorá-
Ján mindenkor bort ivutt, puntsot pedig egyszer Sem lat-
iam innya [Kv; Pk 2]. 

időközben 1. ezalatt, eközben; ín timpul acesta, între 
hmp; inzwischen, unterdessen. 1600: Dorothea consors 
Christophori Zaz Coloswarini fassa est . . en zolgalo 
azzony ember voltam Kadar Jánosnál és hogy Boytos 
Boldisar bolondos volt vram Kadar János megh 
•ogta be vytthe az eomaga hazaba kybe Boytos lakot be 
ékeztette etellel itallal mind eo taplalta beosegesen 
ţneegh ewdev keozbeys megh iart az eo abraka [Kv; TJk 
VI/1. 462]. 1812: Meg esett azis a mint hallottam néha, 
péha, hogy edgyben Zándorodván a' Groffne a Grofot 
Jdő közben motskos szókkal illette [Héderfája KK; IB. 
Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 

2. az/azon ~ aközben; între timp; indessen, mittler-
^eile. 1582: Petrus Gruz . . . fassus est Nireo Bene-
dek . . . Mersekellie az en Estallomnak a' faiat, . Az 
^deo keózbe penig az en Zolgalo leaniomat Katalint 
Mutasd meg Neky es dichiried, En azt chelekettem, es 
Boros Benedek meg zerete a* leant, hwtit kezet enne-
«e(m) be Adá [Kv; TJk IV/1. 34, 36]. 1585: Biro Mihály 

• • vallia . . . az Azzonyhoz wthe az Ifliw, es a Gerez-
naiaba akada a chakany Es vgy erkezek oda takach Ke-
imen, es vgy wthe Agyon azon wdeo keozbe hogy a cha-
**nt a* Gereznabol a' legeny meeg ky Nem ranthatta va-
^ [Kv; i.h. 475-6]. 1807: Hazarukulván az háborúból 
Gáspár Kristóf, osztozasra lépének, mint két testvér 
atyafiak, azon üdőközben ki nem nyilatkoztatta Gáspár 
Gábor az etsinek, hogy közösből zálogositott volt egy 
[mész-részt, hanem mindeddig titokba tartotta [Szár-
hegy Cs; RSzF 241-2]. 

3. ez/ezen ~ (e)közben; între timp; indessen, mittler-
^eile. 1552: Zylay Fferench azirth ez iddw kwzbe 
^Vakkorta orakkath hagyoth es nappokath az haz adas-
sak, de ellwb ellwb halladoth [Torda; LevT I, 94 Bank 
pal, Péter porkoláb, Chakor Ferenc Batori András erdé-
vi vajdához]. 1579: ez wdç kçzben ismegh ezen Zsylwa-
^ (!) Balas zegensegh myath megh fogiatkozwan eseth 
w Bwda Jánoshoz es kçnQrgQth azon hogh . . adna 
ţpbeth az Retert [Dés; DLt 205]. 1587: Teõreok Ven-
degsegreol . . . 21 die octob. . . . Jeoue egy Teóreók keo-

Vgian ezen Jdeo keozben Jwta Cziazar Cziausza 
** portarol . . . az vendeg fogado házhoz zallitwk . . . 

keolteottem fw zerzammat eozwe f. 2/81 [Kv; Szám. 
3/XXX. 45 Seres István sp kezével], 

4. időnként, közbe-közbe; din cînd ín cînd; zeitweise, 
von Zeit zu Zeit. 1815: sokszer hordatott a* Grófné 
Ebédet, vatsorát, Frustukot, idö közben édessegeket, 
puntsot Mandola tejet [Mv; Told. 45]. 1819: időkőzben 
pedig magais iddogált ezen idő közbe valo szilvórium 
ivást pedig A közelebb mult Esztendő dereka tájé-
kán kezdette el | égy fél kupás Üveg lévén, azt napjá-
ban) gyakoron a kaputya zsebibe bé tette, a pintzébe le 
vitte, s ottan meg töltette és idő közbe meg iddogalta 
[Kv; Pk 2]. 

5. vminek a tartama alatt; ín timpul unui lucru; wäh-
renddessen. 1780: Igen praejudicálván a' futatás és mi-
velís rendinek az, hogy valaki Kohaját, vagy futatásbeli 
Portioját kivált Verő nélkül el adja, azért ha valaki futa-
tasat Verő nélkül el-adna, ezen személly, ugy a' ki 
meg venni Mérészelnéis poena flór. 12 büntettessék, ve-
rŏvelis . el-adni szabad nem lészen ŭdŏ közben | Sen-
kinek idö közben más szegödett mivessét el hoditni, 
vagy Udvar erejével el venni szabad ne légyen Ha valaki 
egyszer egész esztendőre mívest vagy Szolgát szegödett, 
s' ezt más szegődttség után idő közben valami factioval 
el-hodittani vagy Udvar erejével el-venni attintállya (!) 
. . . az illyen flor. 12 büntettessek, a" míves pedig azon 
Esztendőben mellyre bé szegődött legelső gazdájánál 
maradjon [Torockó; TLev. 4b, 9b]. 1843: A K Monos-
tori Papiros gyár első Haszonbérlő Manvilovits Ema-
nueltöl időközben viszsza vétetvén második Haszonbér-
lő Bogdánfi Gábor Urnák haszonbérbe adatik [Kv; 
KmULev. 2]. 

Ha. 1850: üdő közben [Dés; DLt 106]. 

időközt időközönként; din cînd ín cînd; von Zeit zu 
Zeit. 1864: (A) Likas . . . leg magosabb Csúcsán egy 
meg mérhetetlen üreg találtató (!) melyből idő közt hi-
deg szél érezhetőleg fuj [GyHn 43] 

időlátott szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ levél korvizsgálati levél (időkor-megállapító le-
vél); litterae revisionales; scrisoare de stabilire a vîrstei; 
Altersbestimmungsschreiben. 1592: egy feleől Vitezleő 
Bogathj János vra(m) . . . , mas feleol penigh wytezleó 
Nyary Mathyas az Nehay Zichj János arwaynak Tutora 
. . . azon arwaknak kepebe wdeo látott lewel mellett my 
eleottwnk zemeliek zerint Jelen lewe(n) [BálLt 89]. 

A jcl-re 1. Bartal, Gloss.; Holub József: SzilyEml. 15—8; Madzsar 
Imre: MNy XXXVIII, 163—7. 

időmúlás jog 1. (elbirtoklást eredményező) időtelés/ 
múlta, rég elidösŭlés; trecere de timp (care dä naştere la 
prescripţie achizitivă); Ersitzung/Usukapion ergeben-
des Zeitvergehen. 1610: Az J Wdeö mulasra tarthja az 
dolgot Az A penig Contral hogj Nem teŏlteŏt wdeot 
Was Istuan tutorsagal birta azt az peres Jozagot [UszT 
43a]. 1681: a Bujtoriak eze(n) váras hatarab(an) a ma-
gok hatarat ighen be hosztak; azért tőrvenyessen el kel-
lene igazittani, hogi a hoszszas ūdőmulassal ne approp-
rialtatnek [Vh; VhU 72]. 1776: Minthogy az Anak pre-
tensioja a kár tételtől vagyis Erdő foglalásról, tavalytol 
fogva vagyon, Biro Vram es a Goraits (!) Relatiojakbol 
eluceskál hogy a tiltás még tavaly meg lett . . . , tartoz-
nak a Metalis dologhoz szollanni, mert udŏ múlás nincs 



időnap 458 

benne [Torockó; Bosla]. 1793: a' törvényes idö mulás 
által-is meg örökösitett Harangunknak viszsza adatta-
tása iránt való kérését a' Görtsöni Eklesiának nem 
tellyesithettyük [Kv; SRE 289]. 1805: Sok ítéletek 
ha az azt hozott Biro előtt remedium nélkül nem ho-
zathatnak is Disputatio alá, és meg nem változtathatnak 
is, de hol idő múlással, hol pedig edgyezések által merő-
ben el enyésztetnek [Mv; DobLev. IV/893. 3 tábl.]. 
1861: idomulásnak a vagyonszerzés azon módja nevez-
tetik, mely szerint a dolog birtoklója a törvényben kije-
lelt időn keresztül folytatott birtoklásánál fogva, annak 
tulajdonosává leszen | Az időmúlás közbejöttével meg-
szűnik a volt tulajdonosnak jószág iránti tulajdonosi jo-
ga Nem levén s nem lehetvén az elidősült jószágnak 
más tulajdonosa a birtoklón kivül, ő gyakorol s gyako-
rolhat minden azt tárgyazható tulajdonosi jogokat, mig 
az róla általszáll másra [Dósa, EJt II, 338, 353. — A kér-
dés részletes tárgyalását 1. i.h. 338 kk]. 

Az időmúlás 'praescriptio' vmilyen jog, perindítási lehetőség stb. elvesz-
tése a megszabott idő elmúlása következtében. — L. még Úriszék 1012. 

2. jog elévülés; praescriptio; prescriptie; Verjährung. 
1756 k.: A napon kűn lévő egész kŏ Bányában ha ki va-
lami vénára talál, és abból próbát tévén semmi hasznot 
nem esmér, és oda hadgya, és Esztendő, s három napok-
(na)k el folyása . . alatt pusztán, s ő általa dolgozatlan 
áll, ez idő múlással el veszti jussát, és más a' kinek tettzik 
bátran és szabadon bele álhat s dolgozhattya [Born. 
XXXVIII/8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

3. időtelés/tölte; trecerea timpului; Zeitablauf/verge-
hen. Szk: ~ után is férjhezadja magát ideje eltelvén is 
féijhezmegy. 7766: Szilvási János kapitány öcsém is el-
vévé Bánffi Betát Régtől fogva várja szegény Beta, 
hogy valaki elvegye, de helytelen magaviseléseért nem 
kapott senki rajta, mikor ideje lett volna, hanem már 
most, ha mind üdőmulás után is férjhezadá magát 
[RettE 199]. 

4. egy kevés ~sa/ egy kevés idő elteltével/múltával; 
după scurt timp, după trecerea unui timp scurt; nach 
einer Weile. 1783: méltóztassanak tsak várakazasban 
lenni mig egy kevés idő múlással magam is lefordulha-
tok, azonnal tselekedctemmel tettzésekre járulok (így!) 
[Mezőszakái TA; DobLev. III/582 Kendeffi Pál Szántó 
Sándorhoz]. 

időnap szk-ban; ín construclii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ előtt a. a kellő időpontnál hamarább, elhamar-
kodottan; înainte de vreme, prea devreme; vor der Zeit, 
zu früh. 1698: Asztis mondá Pete Márton nékem hogy 
. . . két szekér Búzát vittenek Székolajba Gyulatelke fe-
löli, az Félesége mégh meg torkolá, mondván, mit be-
szélsz ŭdŏ nap előtt, [Ks Fr. Thorday de Sz Egyed3 (60) 
ns vall. — aSzentegyed SzD]. 1799: én a Fogadokbol 
való jövedelmemmel házam tartását, Cselédeim fizeté-
sét, és az interest meg nyertem, és mind eddig kevés ga-
bonámnak idő nap előtt való adására nem szorultam 
[Ne; DobLev. IV/810. lb Szántó Sándor lev.]. 1842: 
nagy csuda ha nints az ífiu Urnák az a' baja is, hogy 
könnyű szerrel jutván ahoz a' mije vagyon, azt a* maga 
ideiben meg nem kimélli — s magát azért idő nap előtt 
szükségbe hozza [Veresegyháza AF; i.h. V/1241. 2a]. — 
b. a szokottnál/természetesnél korábban; mai devreme 
ca de obicei; früher als sonst/gewöhnlich. 1752: ugj oda 

hatta volt Mariuka ă gjermekeit, hogj az Sebek és tetvek 
el töltették volt . kiketis tisztagatván meg kentünk 
kénesőben csinált kenővel, s' lassan lassan meg gjogjulta-
nak, de ŭdŏ nap előtt el vesztek volna [Abrudfva/Abrud-
bánya; Ks]. 1788: a' Fa tartó Szinnek és kútnak fedeleis 
üdő nap előtt el senyved [Kv; Pk 3]. — c. határidő előtt; 
înainte de termen; vor Termin, vorfristig. 1799: ebből 
következvén a' köztök való őszve zándorodás hogy Bob-
leti Lupujt idő Nap előtt ki akarta hányni a* házból Tél-
Tüz idején [Berz. 31. L. 27]. 1810: (A pásztor) a' régi Cont-
ractus tartása szerént fel fogadá a" közönség Burju Csor-
dáját, ugyan a régi bérre hogy hiven és igazán őrzi egé-
szen a' Marha bérekedésének idejéig; ha pedig mint Ka-
tona ember valami történetből a' Csordát üdő nap előtt 
felhagyni kéntelenitetnék tartozzék maga képéb(en), a 
Csorda mellé alkalmatos embert álittani [F.rákos U; 
Falujk 58 Sebe János pap-not. kezével] * ~ előtti a szo-
kottnál korábbi; mai devreme ca de obicei; früher als ge-
wöhnlich. 1842: mond meg mi okozhatta ezen gyermek-
nek idő nap előtti el szüléset ? [Dés; DLt 85. 9 vk]. 

időnként időközönként; periodic, din cînd ín cînd; 
zeitweise. 1863: (A) ház az évi házbérből időnként 
megnagyabittatatt [Kv; Végr.]. 

időnkénti időközönkénti, időközönként való; din cînd 
ín cînd; zeitweilig. 1869: a minister ur ő nagy méltósága 
azt javalja, hogy a tanítóknak írásban tétessék szoros 
kötelességekké a mulasztó gyermekek és mulasztási ese-
teknek az egyházi hatóságokhoz időnkénti feljelentése 
[M.bikal K; RAk 175 esp. kl]. 

időpont dată, timp; Zeitpunkt. 1815: jővő Hetfün 
szándékozik a Groffné uttyat el kezdeni, melly szerént a 
Rendeléseket azon Időpontra által kell valtoztatni [Kv; 
TLt rtlen gr. Haller Gábor aláírásával]. 1845: ezen Capi-
talist a pénz kezéhez vetelekor az azon idö pontig illő ca-
mattyaval együtt veendi [Gerend TA; DE 2]. 1847: tud-
tomra nem is emlékezem oly időpontra, hogy az uri szol-
gálatot merőben megtagadták volna [VKp 174-5 Varga 
Katalin vall.]. 

időre idő teltével/múltával, idővel; cu timpul; mit deſ 
Zeit. 1751: el mentem s fel kerestem az Runki Juhokat, 
ŭdŏre midőn viszszá jöttem volna, látom hogj valami 
Szekérnél vadnak [Torda; CsS]. 1752: Praecup Jakab 
nevű Jobbágy bírót . . . tŏmletzbe vetetvén onnan időre 
kezességen ki szabadulván Moldovára ál(tal) ment lak-
ni3 [Hodák MT; Told. 37/44. — aHodákról]. 1780: A', 
Possessorokis kárt vallanának mert egy, sok Verőben a 
szerént bíró Verŏs kovács, mindenik Verőjére gondot 
nem viselhetvén időre jó részének pusztulóba kelletnék 
maradni a' Tized Vasnak nevezetes defectussaval [To-
rockósztgyörgy TA; TLev. 9/16]. 1806: a' Kaszállot 
vagy is Tanorokat a Kŭkŭllõ Vize follyomattya vizek 
áradásival ugj elrontotta hogy egészszen hasznavehetet-
lenné lett s ŭdõre valamennyiben jovulván . egy 
részében Dinnyét vetettenek [Erdősztgyörgy MT; WH]-

Szk: ennyi ~ ennyi/ily hosszú idő elmúltával/teltével 
1593: Angalit Azzoni Razmanne es Anna azzoni Cheob 
Georgine valliak: hogi enny wdeore semmire nem emte' 
keznek: hanem egi pohár es egi keoseontiw vala ott [Kv; 
TJk V/l. 348]. 
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idős I. mn 1. öreg; bătrîn; alt. a. emberre von.; cu pri-
vire la oameni; in bezúg auf Menschen: 1561: Az ides 
vín Embereknek az o allapattiok es ideiek zerent illendő 
tiztessegek megadassek [Kv; öCArt.]. 1575: Az hata-
rokra legien gongia eo kegnek lassak es Iaryak meg, ha 
my Igazgatas zwkseges benne . . . vigenek Ides embere-
ket kyk twgiak, Ifyakatis ky (!) Tanwlliak megh [Kv; 
TanJk V/3. 117a]. 1594: Zabo András vallia . . . Bele-
vési András . . . Baiuz Marton . . . Idesbis nallamnal 
kez vagiok megh keouetnem [Kv; TJk V/l. 464]. 1683 

ha el ado Leanzo, házasulható legeny es Fellyebb 
valo üdős Férfiak s Ászszonyi állatok meg halándnak 

• az ministernek Fizessen az temetteteő [Kraszna 
Şz; SzVJk 39]. 1769: hallottam pediglen mind a' Néhai 
edes Atyámtol mind pediglen szava bé vehető idős öre-
gektől [Jakabfva Cs; LLt Csáky-per 299. L. 3 sub nr. 
}3]. 1772: Ezen jobbágy az Udvarban mindenes már 
ŭdŏs vén ember [Kozmás Cs; BethKt Mikes conscr.]. 
1775/1802: (A) meg nevezett adjurálo személyek közül 
előbb is az Hoszszumezei idösöbb Lakos Cometaneusak 
altal tetetett ilyen Relatio [BSz; JHb LXVII/3. 75]. 1776: 
kŏzeltis nintsen annyi üdos [Tarcsafva U; Pf]. 1785: 
Gyermek koramban a régi üdös Emberek az egész Falu-
val sok izben járták ki e' . . . határak metájáta [EHA. — 
Pusztaegres (TA) és a szarkadi prédium közötti határt]. 

b. állatra von.: cu privire la animale; in bezúg auf 
Tiere. 1705: edgy üdős Deres szőrű Kancza [Körispatak 
U; Pf]. 1756: Jármas őkőr el adni való, idős, vén 2 [Me-
zöcsán TA; Ks 23. XXII/b]. 7798; Két idősb ökrök 50 
Vfor . . . Két Iffjabb ökrök 50 Vfor [Fodorháza K; 
*Lt]. 1807: Egy ŭdös setét pej szőrű Kantza, két tsomo 
van az háta gerénnyén, nyerges hátú [DLt 319 nyomt. 
kl]. 1842: Az idősebb világos pej alig észrevehető ko-
nya fülű [DLt 861 ua.]. c. növényre von.; cu privire la 
Pjante; in bezúg auf Pflanzen. 1799: Voltanak Valamelj 
.agy szilvafák felesen, de ezekből a* szegény Lörintzi 
Jg?n sokat kivagdalt talam azértis hogy idősek lévén a' 
pák veszni tértenek [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

Szk: ~ állapot öregkor. 7802: idős állapatamhoz 
képpest tűrhető Egésségben [Dés; DLt] * ~ korában. 
1^77: Az Oláh Papoknak penig fiai, mihelt meg-háza-
s°dnak, avagy kűlőn kenyéren laknak, ha nem Papok, 
repetaltassák a* szerint mint az egyéb Jobbágyokat . . . 
akárhol találtassanak Apjok mellett, meg-fogathassák, 
es kezesség alá vethessék: Apjokon kivŭl valókat penig 
ţepetalhassák akármi idős korokban [AC 15]. 1770: Vaji 
•Judit egy volt Teleki Pálnéval Igen idős korakban 
haltak meg mindketten [RettE 228]. 1823—1830: ez a 
Jjfóf apámat mindvégig Józsinak szólította, az apám pe-
dig ezt a grófot már idős korában is úrfinak [FogE 99]. 

2. koros; ín vîrstă, vîrstnic; bejahrt, alt. 1590: Effele 
®yro hagjas ne(m) egiebet hane(m) Byro vramath illety, 
eo kgme suo iure substitualhat reeghy zokas zerent 
Jmiant Az tanachbelj vraim keozzwl Aky eó kgmek 
keozzewl ideosb [Kv; TanJk 1/1. 149]. 1781/1785: Falu-
ikban lévő időssebb és értelmesebb Embereket elő állit-
nak, es azok a mit hit szerint alő (!) adnak őkis azon ál-
nak meg [Pusztaegeres TA; DobLev. III/596. 104-5]. 

Şzk: ~ mester. 1561: az Wrnak ide ala meg irot ezten-
deieben eg' megzokot es bizonios napon az my Thanach 
hazunkban egez Tanachul wlnenk Es bçlcz es tizteletes 
úrfiak çtwçs gergely fylstich peter es dichí=a Qtwçsi 
ntywon walo mestereknek me (!) ceh mesteri, Nemelly 

tob vgan azonfele ides mesterekkel ozue kyk ez warosba 
laknak uala iouenek my elçnkbe Es mynd az egesz tob 
gtwesmesterek kepebe illyen ielentest tçnek mynekwnk 
[Kv; ÖCArt. — A lap alján az utolsó csonka szó; az 
1627-i másolatban: dicziretes. Köv. a nyil.]. 1583: Mi-
koron penig három eztendeó mulua az eó apród ezten-
deiet ky teoltuen legeniul akarna zolgalni, Eó maga gaz-
dat es Mestert maganak ne valazthasson, hanem az 
wdeősb mesternek tartozzék az Ceh adni, ha annak nem 
lenne szukseges az utanna ualo wdeosb Mesternek 
adgiak [Kv; MészCLev.]. 1602: Amikoron biro Vram az 
Jdes Vraimat be hywattya vgyan Akkorra hywatassa az 
Vargha chech mestereket es vellek eggyewt az Jdes mes-
terekben, kiket Jnchenek megh az Žertelensegh feleol 
[Kv; TanJk 1/1. 410]. 

3. alap- v. középfokú mn-i jelzőként; ca atribut ad-
jectival la gradul pozitív sau comparativ; als Adjektiv-
attribut in der Grund- od. Mittelstufe: ~ uraim/ura-
mék/uraink a. a Kv városi nagy tanács, a százemberség, 
centumpáterség/virátus idősebb rendű tagjai; membrii 
mai ín vîrstă ai consiliului maré al oraşului Cluj; die älte-
ren Mitglieder der Hundertmänner/Centumpater 
(Klausenburg). 1570: Mywel hogy az zaz ember keozet 
Az Ides wraym Ielen Ninchenek Es sokan Betegek so-
kan honnys Ninchenek bennek Azért eo kegek kyk 
Jelen vadnak azok nelkwl Nem vegezhetnek semmy kep-
pen [Kv; TanJk V/3. 6b]. 1573: eo k. varosswl Ze-
benbeol vegenek Értelmet Ez dolog feleol, Azért ket-
teot az Idesb vraimba kwlgienek Be Zebenbe Es Ér-
tekezzenek polgár Mestertwl kyral birotwl es Ta-
nachtwl vegenek Értelmet hogi ha volté valamykor 
keoztek az Compulsoriaual valo vallatas [Kv; i.h. 35b]. 
1596: Az kenyer zer felet walo epewletreol eö kgek így 
bezellettek hogy Byro Vram eö kgme az Ides vraimban 
negyet vagy hatot be hiwasson, es az tanachybolis eo 
kgme walaztwa(n) mellyek megh oculallyak hol leze(n) 
alkolmatosb helye [Kv; i.h. 1/1. 274-5]. 1603: az Ides 
vraimban gywtessenek be tizen hatig Awagy huzigh va-
lót, es az njolcz oztozo vraimnak egyenleo Akaratból 
Jrianak Articulusokat [Kv; i.h. 436]. — b. vmely céh 
öregrendü tagjai; membrii mai ín vîrstă ai unei bresle; 
die älteren Mitglieder irgendeiner Zunft. 1586: Zegedi 
Gergelj vallia . . keonyeorgeottem erette Zechi Istuan-
nak így: vagy Czeh eleot kewanod vagy hol, teorweny 
eleót, de eleó Allatom . . . feyemigh Marhamigh lezek 
vala chak harmad Napigh kezes erette . . . had gywlne-
nek be az Jdeos vraimis [Kv; TJk IV/l. 557]. 1635/1650: 
Vgian ezen Ceh giúlesekor vegesztek eo kglmek egesz 
Cehwl, Ides vraim mind ben leven [Kv; öCJk]. 1674: 
Ides Uramékkal eo kglmekkel édszeris másszoris ma-
gunkis ittunk megh égy tiz vedres általagh ürmeos bort 
[Kv; SzCJk]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
kicsiny ~ fiatalkorú; tînăr; jugendlich. 7730: ighen nagj 
botránkozásárais ésvén a' Leánzoi ser(e)g(ne)k . . . Csi-
szár Sárinak ily kitsin idős állapattyában . . . Néhány 
Napok és Ettzakakon való Fertelmeskedése, mellyért 
Hóhér által Pelengéren valo kemeny meg tsapattatást 
érdemlene; De tekéntvén még meg terhető goromba 
idejet Czigany kezéb(e) nem adattatik; hanem . pél-
dáson meg korbatsoltatik [Kv; TJk XV/7. 131] * na-
gy (obb) ~ idősebb; mai bătrîn/în vîrstă; älter. 7647/ 
1642: Tar Mihalyne Desffalui Susanna nagiobb ideös s 
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nenye Desffalui Annanak [Mihályivá NK; JHb 
XXI/37]. 1772: Szabó Ersók nagy ŭdŏs Aszszony ember 
vala nagy Anyám [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152]. 

5. egy- v. kételemű szn előtt v. után nemzedékviszo-
nyító mn-i jelzőként, ritk értelmezőszeruen; înainte sau 
după un nume de persoană unic sau dublu ca atribut ad-
jectival, mai rar ca apoziţie indicînd relaţia dintre gene-
raţii; vor od. nach einem ein- od. zweigliedrigen PN als 
Adjektivattribut (den Generationsunterschied bezeich-
nend), selten als Apposition. A. alapfokú mn-i jelző-
ként; ca atribut adjectival la gradul pozitív; als Adjek-
tivattribut in der Grundstufe. 1724: idős Jeremiás itta, 
tékozlatta el a1 Váró Judith Gonoz Istvánrul alló javait 
[Ne; DobLev. 1/106. 4b St. Horváth (50) ns vall.]. 1753/ 
1781: En jol esmértem . az idős Kun Miklóst, és . . . 
két fiait [Kisalmás KK; JHb LXXI/3. 304]. 1756: idős 
Jánosig Mihálly [Vaja MT; VH]. 1763: En Ŭdös Hegyi 
Adáma tudom azt is, hogy . . . Mányika Iuon Záhrol az 
Tordai László Ur keze alá jött lakni [Désfva KK; Mk V. 
VII/1. 46. — a45 éves jb]. 1766: ődős Nagy János Poste-
ritassi [Pólyán TA; JHb XVI/32]. 1803: üdös Fodor Ist-
vánne [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1821: az Alperes 
attya idős Noda Máté állott Törvényt, fia minden meg-
hatalmazása nélkül tt [F.rákos U; Falujk 114-5 Biró Mi-
hály not. kezével]. 1844: (Meghalt) Idős György János 
58 éves korába [Damos K; RAk 119]. 

B. középfokú mn-i jelzőként; ca atribut adjectival la 
gradul comparativ; als Adjektivattribut in der Mittel-
stufe. 1668: Üdösb Jó üdö György [Mezöbánd MT; 
MbK]. 1695: Idősb Pekri Gábor ur(am) ő kglme Ifjab 
Pekri Gábor ur(am) ŏ kglme [Borb.]. 1698: Udŏsb Vass 
György Ur(am) jobbagj [Szentegyed SzD; Ks Martinus 
Pete (50) jb vall. — aOlv.: jobbágyi]. 1724: ŭdŏsb Dosa 
András Uramnak Szolgája voltam Szegŏdős [Szováta 
MT; DLev. 2. XVIII. B]. 1736/1785: üdősb Szent Bene-
deki Nemzetes Détsei István Uram [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 258]. 1747: néhai Ur üdŏsbb Torocz-
kaj János Ur [Mezősályi TA; Ks Bács Praecup (70) jb 
vall.]. 1748: Idősb Székelly Péter, Középső Székelly Pé-
ter [Marosszentkirály AF; Told. 53]. 1753/1781: idŏsbb 
néhai Kun Miklós Ur [Máda H; JHb LXX/3. 275]. 
1754: Idősőb Miklós István [Dombó KK; Ks 23. 
XXIIb], 1767: Méltosagos Groff Bethleni Üdősb Beth-
len Gergely Ur eő Nagysága [Betlensztmiklós KK; BK]. 
1771: idösbb Eresztevényi István Uram [Maksa Hsz; 
HSzjP Catarina Antal Consors Nobilis Antony Kanyo 
(72) vall.]. 1785: Középső Bálint István (jb). iffiab Bálint 
István (jb). üdösbb Bálint Istvána, és iffiab Bálint Már-
ton . . . üdösbb Bálint Márton [M.valkó K; Born. 
XXIXb 20/78. 83-4 Komis Krisztina conscr. — aAz 
összeírásban e nevek latin viszonyító megjelöléssel és 
koijelzéssel így is szerepelnek: Bálint István Senior (78), 
Bálint István Mediocris (50), Bálint István Junior (43)]. 
1793: Üdŏsbb Bartók András [Torockó; Bosla]. 1796: 
Űdősbb Kovács Imre (50) [Verebes Cs; EHA]. 1831: 
Idösbb Szanizlo Sigmond [Torda; TLt Közig. ir. sztlan] 
| Űdősbb Nagy Sándor [Kv; öCLev.]. 1841: idősb Jáno-
si Miklós [Pálfva U; Pfl. 1843: idősebb Farkas Sándor 
[VKp 110]. 1846: Hidelvei lakos, idősebb Szathmári 
Nagy Josef [Kv; Végr.]. 1860: halt meg idősb Kovács 
Mózes szőcs mester . . . 64 éves korában [Dés; RHAk 
119]. 

C. felsőfokú mn-i jelzőként; ca atribut adjectival la 
gradul superlativ; als Adjektivattribut in der Höchststu-
fe. 1761: néhai Idősb Thót Jeremiás . . . vólt Fia leg-
idősb Thót alias Mészáros Jeremias(na)k [Ne; DobLev. 
11/322—lb]. 1774: Éppen idővel ehhez hasonló úriem-
ber, harmadik vagy legidősebb Dániel István ur is, aki 
Udvarhelyszéknek főkirálybirája volt, megholt [RettE 
330. — aÁ közel száz évet élt Veszprémi Zsuzsánnához]. 

D. értelmezőszerŭen; ca apoziţie; als Apposition. 
1755: Konc András üdősb. Idősb Koncz András. Idősb 
Mátefi György [Kissolymos U; Márkos lev.]. 1780: lm 
elő alitta 24. számból állo Karatsonfalvi Lakósokat idő-
sebeket és ifjabbakat3 [Told. 76. — aKöv. a nevek fels.]. 
1791: Vernes Jstan ŭdŏsb [Torockó; TLev. 5/7]. 1815: 
Kŏpetzi Mihally az Idŏsŏbb [Bálványosváralja SzD; Ks 
77. 19 Conscr. 912]. 1864: jelen vala néhai Sándor János 
ŭdŏsb [Szováta MT; Bereczki József lev. (Mt)]. 

A nemzedékviszonyítás nyelvi kifejezésének kérdésére 1. MNy LXlH-
51—64; AÉ 284—304. 

II. ſn 1. ŏregrendű személy; bătrîn(ă); der/die Alte. 
1589/XVII. sz. eleje: Mierthogy . . . az egész Társaság-
nak szwkseges bizonios ereősseggel es teőruenniel es ta-
nachiokkal birattatni; Annak okaert hogi minden 
dolgok az Cehbennis hasznoson, iol es alkalmatos koſ-
many-tartassal uiseltethessenek, es az Iffiui rend, nem-
cziak az eö hertelen, vakmerő es eretlen elmeieteől; ha-
nem az wdŏseőknek ertelmesb teczesekbŏl viseltessenek, 
gubernaltassanak ., három Ceh mester valasztassék, 
az kik eő kőzeteök az keö mwhben tudosbak: az io elme-
ben, termeszetnek Jamborsagaban fellieb ualouak uol-
nanak [Kv; KömCArt. 13]. 1594: Eo kegmek az Capita-
noknak megh hattak, hogi mind az eo fertaliaban, mel-
léjé veüen niolcz vagi tíz embert azon fertalibelieket, feo-
keppen az ideosebben3 . . . ki menienek, es az hatart iol 
megh latogassak michoda allapatban vagion [Kv; 
TanJk 1/1. 236. — aOlv.: idősében]. 1727: ugy vallyák az 
emberek(ne)k ŭdőssei [Vajdasztiván MT; JF IX/7]-
1730: Az Becsületes Cse (!) egyŭt leven vegesztek hogy 
ha az venseg kŏzzŭl vagyon az lató Mester ojjjan just ve-
gyen mint egy venseg, hogy ha az ŭdós kŏzzúl vagyon 
tartoznak csak felevei [KCJk 10b]. 1778: mi idössebbek 
az Atyáinktwl nyilván beszélleni hallottuk [M.ózd AF; 
Berz. 5. 37. O. 2]. 

2. ~ e-ifja örege/öregrendŭje-fiatalja; bătrîni şi tîne-
ri; die Altén und Jungen. 1772: eö Excellentiaja Malma 
. . . silipje s Malom háza . . . le sŭljedett, még is minnya-

jan időssé, Iflia, azt vallyák hogj mostis régi fundamen-
tumokon állanak mindazok és nem süljedtek [Kük.; 
JHb LXVII/235]. 

idősbik I. mn egy- v. kételemű szn, ritk köznév előtt v. 
után nemzedékviszonyító mn-i jelzőként, ritk értelmező-
szerûen; înainte sau după un nume de persoană unic sau 
dublu, rar înainte de un nume comun ca atribut indicînd 
relaţia dintre generaţii; vor od. nach einem ein- od. 
zweigliedrigen PN als Adjektivattribut, den Genera-
tionsunterschied bezeichnend, selten als Apposition. A* 
idősebbik; mai ín vîrstă, mai bätrîn; der ältere. 1657-
vdeősbik kegles Vrunk(na)k3 teőtt homagiumunkkal & 
mostani ne ellenkezzék [Gyf; Törzs. — aI. Rákóczi 
Györgynek]. 1666: Vdeősbik Petki István Ur(am), az ^ 
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kis Urunk(na)k eő Nganak Belseő Tanácsa [Vámosgál-
îva KK; ŞálLt 1]. 1668: Ena statualtam vala Erkedet es 
Sólymost , Jstenben el nyugot Lázár Jstvan Vram fas-
sloja, es arra Idősbik Rakoci Fejedelemteol adatot Con-
sensus mellet ., mivel akkor Udvari Cancellarián lévő 
hites seriba voltam [LLt. — aP. Biró táblai scriba. Me-
zõsolymos K]. 1670: Üdósbyk Naduduary Jstuan mpr 
[Gyógy H; Bora. XXXIX. 51]. 1675: az néhai I(sten)ben 
el nyugut üdeosbbik Lázár Istva(n) vr(am) [Szárhegy 
Cs; LLt]. 1679: Nemes es Vitézlő Üdősbik Kovács Peter 
Uram [Bözödújfalu U; Pf]. 1680: Üdŏsbik Osvat Ist-
ua(n) el valast kiua(n) fia Osvat Istua(n) képébe(n) Mát-
kájától Antok Ersiktől [SzJk 151]. 1682: ugy perlelte Ba-
logh Laszlo ur(am) idősbik néhai Dosa Tamás uramat 
[Makfva MT; DLev. 5]. 1686: Üdősbik Nemes Palfi Fe-
rencz Uram. Küssebik Pálfi Ferenc [Tarcsafva U; Pf). 
1693: Kgld szolga Biró Ur(am) mennyen el Czegé-
b(e) . . . üdősbik Vass György Ur(am)hoz . . . el menvén 

üdősbik Vass György Ur(ama)t Certificalam 
Nemes Orszagh Gyűlesire [Szépkenyerüsztmárton 

SzD; WassLt]. 1694: ődősbik Feluinczi Sigmond ur(am) 
[Kál MT; Berz. 2]. 1713: üdősbik Fülöp András [Ara-
jtyosrákos TA; Borb.]. 1725: Idősbik Köbles János 
Ur(am) [Ne; Incz. VIII. 23a] | üdősbik Banffi Sigmond 
Bh; EHA]. 1741: Üdŏsbik Illjes István [Kide K; Biró 
Janos lev. (Mt)]. 1742: Iffiabbik Jósika István Vr(am) 
• • • Néhai üdősbik Jósika István vram(na)k . . . Sza-
lanczi Anna Aszszonytol valo edes fia [Pókafva AF; 
JHb XXV/60]. 1756: idősbik Kis Pál Gjörgjnek fia volt 
iffjabb Kispál Györgj [Kökös Hsz; Kp I. 199 G. Tusná-
di de Kökös (60) pp vall.]. 

B. értelmezőszerüen; ca apoziţie; als Apposition. 
[675: nemes ioűdő görgi üdősbik [Mezőbánd MT; 
MbK]. 1703: Máthé István üdősbik [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. 1723: Mátéfi István üdősbik [uo.; i.h.]. 
1749: Küs Solymosi Mate Ferencz üdősbik [uo.; i.h.]. 

II. fit öregebbrendű személy; persoană mai ín vîrstă; 
der/die Ăltere. 1584: Orsolia Istwan Kowachne vgia(n) 
azont vallia3, ezel teobiti hogy az Jdesbik wteotte le, az 
miabik ozta(n) vgy vagta [Kv; TJk IV/1. 316. — aMint 
az előbbi valló: Zilagy Keomiwes Janos]. 
. Ha. 1666 k.: udeósbik [Cssz; BálLt 1]. 1674/1681: 
Jdősbik [Hátszeg; VhU 359]. 1680: Üdősbik [Marosszt-
király MT; Told. 22]. 1685: üdősbik [Kilyén Hsz; LLt]. 
1687: ŭdeosbik [Jobbágyfva MT; BálLt 93]. 1694: üdős-
bik [Mezőméhes TA; WassLt] | üdősbik [Borberek AF; 
J*fR]. 1695: idősbik [Cege SzD; WassLt]. 1696: Wdós-
b»k [Vízszilvás SzD; WassLt] | Jdosbik [Göc SzD; i.h.]. 
1701: Idősbik [Bárdos MT; MvLev. 8 Batja Onika (60) 
Jb vall.]. 1705: idősbik [Altorja Hsz; Borb. II]. 1718: 
üdősbik [Márkosfva Hsz; Ks 90]. 1720: idősbik [Somos-
a k é KK; MbK 133]. 1728: idősbik [Gidófva Hsz; 
SVJk]. 

idősbség idősebbség (vkinek korban idősebb volta); 
^echime (faptul de a fi mai ín vîrstă); js Áltersein. 1583/ 
XV 11. sz. v.: Valamely Jámbor giermeke mi keózinkben 
akar az Meszarlasnak megh tanulasanak okaertt be ál-
lani . . . Az apród eztendeót három estendeigh visellie 

Mikoron legeniul akarna szolgálni, Eó maga 
gazdát es Mestert maganak ne valazthasson hanem az 
^deősb mesternek tartozzék az Ceh adni ha annak nem 
lenne szukseges az utanna ualo wdeosb Mesternek 

adgiak Es mind ezenkeppen rend zerent, az wdeosbseg-
hez kepest osszak [Kv; MészCLev.]. 

idősecske öregecske; bătrîior, cam bătrin; ein wenig 
alt. a. emberre von.; cu privire la oameni; in bezúg auf 
Menschen. 1757: egy Geréb nevü Csapodar N(eme)s 
ember vagyon kŏztŏk, idŏsŏtske, ez hol egyiknél hol má-
siknál élődik ŏ az tanátsosoka [Retteg/Kendilóna SzD; 
TK1 Perlaki András gr. Teleki Ádámhoz. — ^ i . a rette-
gieknek]. 1800: Salat Ur már üdősötske ember [Tlev. 
5/17 Köpetzi Nagy Josef Nsz-ből]. 1823—1830: Ez az 
asszony Görög Mária volt . Mikor Bakcsi elvette, 
idősecske leánynak kellett lenni, mikor gyermekei ke-
zem alá jöttek már nagyon csorba volt | A kutyfalvi pap 
volt Daroczi György, idősecske, de jó beszédes ember 
[FogE 99, 117]. — b. állatra von.; cu privire la animale; 
in bezúg auf Tiere. 1805: Egy kisded barna pej Kantza 
minden jegy nélkült, idŏsetske [DLt nyomt. kl] | Egy sö-
tét barna Kantza idōsŏtske [DLt 68/1806 ua.]. 1823: 
mokány-fejű mint egy 11 Markos már idŏsetske-Lo 
[DLt ua.]. 

idősödik (meg)öregedik; a se îmbătrîni; älter werden. 
1749: mivel pedig az hideg időt, alkalmatlan utat az en 
hitván Constitutiom nem Szenvedheti, útra indulni 
semmikeppen nem bátorkodom mar idősödtem is 

idein korán arra nezve kivantam Ngd előtt jelentest 
tenni es Gratiat kérni [Futásfva Hsz; ApLt 1 Dombi Já-
nos szb lev.]. 

idősfi (vmilyen) korú; de o vîrstă oarecare; von ir-
gendeinem Altér. 1772: hány Szolgák, Jobbágyok, és 
Sellérek vadnak, 's azok mennyi ûdősûek [Szászfenes K; 
BethKt Mikes conscr.]. 

időszak időszakasz, kor; perioadă, epocă; Zeitab-
schnitt/periode. 1860: soha job idő szakba nem láthatat 
volna Világát az az ŏszve szedet munka, mind a jelen 
korban [Köblös SzD; BetLt 4 Vajda Ágnes Hodor Ká-
rolyhoz]. 

időszakasz 1. perioadă, epocă; Zeitabschnitt. 1799: 
interes pénzt mennyit fizettem bizonyos idö szakaszo-
kon, az arról ualo, s ide Zárt szamadásom az hozzá ra-
gasztott quietantiakkal meg mutattya [Mv; MvLev. 
Sánta Antal kezével]. 1809: Minthogy Keglmetek az idei 
Termésről valo Tudosittásokot bé nem küldöttek . el-
telvén már a* végre-határozott idö Szakasz, Meg hagja-
tik Keglme(te)k(ne)k hogy aszt . . . haladék nélkül bé 
küldeni kötelességeknek esméijek s el se mulassák 
[UszLt ComGub. 1582 gub.]. 1830: Kötelezvén magát 
és több Testvéreit a ki ado . . . hogy az arendator Mlgs 
urat, ezen a Stipulált idö szakasz alatt a le irt Commodi-
tásokban minden lehető Inpetitoroktol evincallyák és 
ezen irt ŭdŏ Szakasz alatt csendes birtoklásában senki 
által meg háboríttatni nem engedik [Kv; Somb. II]. 

2. évszak; anotimp; Jahreszeit. 1864: igen pompás 
iható tiszta kut egy domb tetőn melyből minden idö sza-
kaszba a viz egyformán foj ki [Nyárszó K; KHn 125]. 

időtájban (a jelzett) idő tájt/szakban; ín anotimpul/ 
perioada anumit(ă); in der (angegebenen) Zeit/Periode. 
1699: mint egy jo vacsora utan valo ûdő tajban oda me-
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nek [Rücs TA; KvAkKt Mss 344]. 1761: este majd bé 
szürkülő idö tájban magam szemeimmel láttom 
Botskor Todort [Majos MT; Told 35]. 1777: az Utrum-
ban fel tett időtájban Magyar országra jártom [Mezőpa-
gocsa MT; BK. Borka Gábor (67) ns vall.]. 1784: emberi 
nyom nem ért ezen a földön hogy a Juhok illyen idŏ táj-
ban) még szénát egyenek [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1796: Az Utrizalt idŏ tajb(an) . a deutralt Bérest 
Ne(me)s Tusa Joseff es Tusza Laszlo eŏ Kigyelmek . . . 
az Udvarról a patakan által az Jegen által vontzolták 

láttam [M.fodorháza K; RLt Szemedrana cons. fa-
tentis Zsigyikán Damián vall.]. 

Szk: abban az ~ az idő tájt (körülbelül akkor). 1653: 
Itt 1536 Sánta Márton hozta a calvinistákat bé Im-
már mivelhogy ide fel abban az időtájban mikoron jött 
légyen bé országunkba Németországból kezdek valamit 
irni [ETA I, 33 NSz]. 1777: láttam szemeimmel magam 
is hogy Filep Antal Uram . . . Irinaval az Kastélly-
b(an) benn nyájaskodott s tsokolodott és szerelmeske-
dett abban az idŏ tájban az mellyben . . . Podár Vaszilia 
született [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 1820: Gan 
Juonnéis a' Báronérol ki abba az idŏ tájba viselős 
vala . . . azt mondá a' Bárótól viselős biz ő [Áranyosrá-
kos TA; JHb 48 Pálffi Ferentz hites assz. vall.] * akármi 
~ akármely idő tájt, akármikor. 7806: Valamikor a* kö-
zönség Birája porontsol, akármi idő tájbanis, a" Nyájat 
legottan kihajtyák [F.rákos U; Falujk 17 Sebe János 
pap-not. kezével] * akkori ~ akkori időben. 1724: ak-
kori idŏ tajban Származott maramuresbul ide oláh La-
posra3 Táhul Tóder Jód nevű falubul [BK. Paska 
Jonucz (96) ns vall. — aSzD. bMm]. 7728: az akkori idŏ 
tájban mitsoda ollyas idegen embereket látott a Tanu itt 
Sz. Miklós körül és kikkel s hol társolkodni [Betlenszt-
miklós KK; BK] * az/azon ~ 'ua.' 1594: mint hogi az 
wdeo taiba eset az kar vallas, mikor eok farsangoltanak, 
jureallion mindenik hogi eo nekiek abba az factum-
ba sem hirek, sem tanachok nem volt [Kv; TJk V/l. 454]. 
7698: En magam is láttam az ŭdŏ tájban, hogy hozott az 
Moldován Fia buzát lo háton onnan Gyulatelke3 felöli 
[Ks Fr. Thordai de Sz. Egyed6 (60) ns vall. — aK. bSzD]. 
1725: Aszt tudom mondani, hogj az idŏ tájb(an) miko-
ron az kurucságbol haza jöttünk . . . vásárlotta volna 
N: Sz Pali István Ur(am) a Spinyi Portiot [Náznánfva 
MT; SzentkGy Joh. Katona alias Literati de Náznánfal-
va (38) ns vall.]. 1762: ezen fatensek: . . . subinferállyák 
aszt, hogy vastag lett volna3 s azon ŭdŏ tajban ismét 
meg vekonyodot volna [Torda; TJkT V. 94. — aÉrtsd: 
terhesség miatt az asszony]. * egy~ egyszer. 1784: én 
egy idő tájban . . . ezen heílyre jöttem aszszu fáért [Vor-
mága H; JHb XXXIII/36]. 1802: azután szántáshoz 
kezdvén égy idő tájban a Falus Biro Társaival . . . hoz-
zám ki érkezvén, . . . mit beszéllettek nem tudom [Felőr 
SzD; Torma] * mi/micsoda ~ mely/milyen időtájt, mi-
kor. XVIII. sz. eleje: Tudgyae, lattae, hallottae . . . mi 
ŭdo tajba mentek ki az exequtiora nap tamat utan [Kéz-
disztlélek Hsz; HSzjP]. 1718: hallotta(m) hogy èl egét az 
Baronyai Marija Aszszony Branyiskai majorhazá dé 
micsoda ido tájban s mi formab(an) . . . ne(m) tudom 
[Branyicska H; JHb Tomucza Peter (60) jb vall.]. 1837: 
Durus Joseff Ur 51 esztendős val . . . mitsoda idö 
tájban hozta ki Nőjét Tktes Ferentzi Mária aszszonyt 
nem tudom [Völcs SzD; BetLt 1]. * minden ~ minden-
kor, mindig. 1760Ė' a' vén Lukát Láttam a kortsomán 

estve, reggel, délben, minden üdö tájb(an) Kotsis Tomá-
néval mulatozni suttogni [Kóród KK; Ks 17. XXXI]. 
1784: az kereskedők pedig minden idő tájban az széllyel 
való járással akadályoztattnak [Torockó; TLev. 2/6. 
3a]. 1846: tartozam a papiros malom Zsilipjeire minden 
üdő tájban annyi vizet adni, a mennyi kívántatni fog 
[Kv; KmULev. 2] * ugyanaz(on) ~ ugyan a tájt. 1681: 
Az Malom p(ro)ventusabol az itt való praedicator(na)k 
Sabbathale jár, terminusa ez: Szombaton vecsernyekor 
kezdődik, s vasarnap ugyan az űdő tajban vegeződik 
[Hátszeg; VhU 149]. 1765: Nagy égijelek is láttattak, né-
melyek azt observálták ugyanazon időtájban, hogy szé-
pen megvirradott egy éjszaka [RettE 190-1]. 

Ha. 1747: az üdő tajban [A.várca Sz; Ks 27/XVII]. 
1755: azon udő tályba [Déva; Ks 101] | az ŭdŏ tájba 
[Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 1757: azon idŏ tájb(an) [H; 
WH Prot. dom. 38]. 1765: mi ŭdŏ tájb(an). Mi idő táj-
ban [Szépkenyerüsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 24-5]. 
1769: azon üdő tájban [Bukuresd H; Ks]. 1778: azan idő 
tájba [F.köhér MT; Born. XL. 184]. 1831: azon idő táj-
ban [Dés; DLt 332. 13]. 1841: mi ŭdŏ tájba [Dés; DLt 
1541]. 

időtájt, időtájott (a jelzett) időtájban; pe vremea 
(amintită), ín timpul (amintit); in der/um die angegebe-
ne(n) Zeit. 1755.ĕ Ezen esztendőb(en) esett Husvéthi In-
nep napon szokásunk szer(ént) mulatván . . . melly idő 
tájat jővén . . a Csertési Persafer eő klme, előre jövő egj 
Gornikja eleiben tréfa szin alatt álottak Iffjaink . . . , raj-
tok jőve Persafer Vram eo klme, és kardot rántván kez-
dett a Legényekhez vagdolni [Balsa H; GyK]. 1809: A 
kérdett napp (!) és üdő tájott jelen voltam [Dés; DLt 
145]. 1843: A* kérdett időnek délutáni idején, - -én 
Bakó András Csismadéa kortsmáros, — hátulsó házába 
voltam fonni, s' egy idő tájat Bakó Andrásné Juli bé 
szollíta | égy kevés idö tájt bé került a Fogadoba Pekárik 
[Dés; DLt 586. 3, 8] | a Dereszte most is kénytelen veszte-
gelni, holott ezen Deresztének tsak ilyen idŏ tájt van az 
ideje [Bodola Hsz; BLt 10]. 

időtelés időmúlás/telte; trecere de vreme; Zeitverge-
hen. 1795: kevés idő telés után viszont szorgatta hogy 
küldenŏk el [K; KLev]. 

időtlen 1. idő előtt; înainte de vreme; vor der Zeit. 
1839: Temettetett el Mikla Deák Josefnek időtlen 
született fiók [Buijánosóbuda K; RAk 99]. 

2. ~ gyermek koraszülött; copil născut prematur; 
Frühgeboren. 1597: Lutter Mihalyne Angalit Asszony 
. . . vallya Az el mult estwe kilencz orakor hoza az szol-
galo Leányom egy időtlen holt gyermeket eleomben, kit 
czak egyszer meg tekintek, és mindgyarast el remûlek, el 
annyera hogy el ajulek [Kv; TJk V/l. 133]. 

időtöltés 1. jog elbirtoklás; praescriptio; prescripjte 
(achizitivă); Ersitzung, Usukapion. 1677: Ha mely 
szagban Jus Regium löt volna-is valamikor, és annak 
Possessori decedalván, mások akar kik-is ollyan joszá-
got apprehendaltak volna, és ad Fiscum Regium nem re-
dealhatott volna, harmincz két Esztendőnek forgása 
alat, és annak a jószágnak pacificum dominiumjában le* 
hettenek volna, ez illyen modon való idŏ töltéssel absol-
valtatot a' Jus Regiumnak praetentioja alol, és ismét a 
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regi ŏrŏkŏs haereditarium jusra redealt, s' azzal birattat-
hatik [AC 150]. 

E jel-re 1. időmúlás al. a jegyzetet. 

2. időpocséklás/veszteség/vesztegetés; pierdere de 
vreme/de timp; Zeitverlust. 1662: az ado es fel vetet 
Summanak restantiakkal edgyüt valo bé szolgáltatását 
• • az Nemes Orszagh vegezese szerént de nominalt he-
lyekben leveó perceptorok kezekben administraltatni el 
ne mulassa hüséghtek, hogy azon rendekis heaba(n) 
valo ideo teoltessel es keoltcsegekkel ne remoraltassa-
nak helyekben [UszLt IX. 75. 47 fej.]. 1718: esett bunte-
ţesb(en) Iffiu Ceh Mester Bagyoni Janos Ur(am), 
imponált volt az B: Ceh eo kegylere az B: Cehnek eo 
kegyle miatt valo sok ŭdŏ töltéséért s nem Comparatio-
Jáért egy kis Mester Asztalt [Kv; ACJk 108]. 1765: az 
m(ctu)sok kŭlen kŭlen vér birság és tolvaj kiáltás 
^oenaján . fajdalma(na)k, s abból következő ŭdö 
lolltesi(ne)k, kŏltségi(ne)k, faradtsága(na)k refusioján 
convincaltassanak [Torda; TJkT V. 276]. 1804: Hogy ez 
elott mig a* Metallum bővebb volt; könnyebb is volt 
minden Estve a' Haza Jövetel; most pediglen minden 
?ap illy sok idö Töltés minthogy ezen Bányák felette 
*gen meszsze vágynák; nem tsak káros, söt veszedel-
mes is [Torockó; TLev. 7/11]. 

3. jog is időzés, tartózkodás; şedere, zăbavă; Aufent-
halt. 1753: Inquisitor Uraimek altal peragait Relatoria-
(na)k ki Vál(ta)saert Flór Hung. 1 Dr 58 . Negyed na-
P1 idö töltéséért a Dr. 9. Computálván Dr. 39 [Kraszna 
Şz; Borb. II]. 1807: Resolutiot meg vártam, jövés menés, 
®J ottan valo időtöltés tészen 20 Napokot [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u.]. 1823—1830: Ezen levélre válaszol-
jam és örömmel említettem nékie a múlt nyáron egyné-
hány hetekig nála volt időtöltésemet [FogE 217]. 
. fŞzk: együtt való ~ együttlét. 1812: az edgyütt valo 

töltés *s, beszélgetés egy szóval az edjmáshoz valo 
magok viselés millyen volt 's, miből állott? [Mv; IB vk]. 

4. elfoglaltság; treabă, preocupare; Beschäftigung. 
'823—7830: Hoztam volt valami 100 plántának mag-
jait magokat a füveket . . . nagy gonddal s fizetéssel 
hozattam haza. Eleintén nézegettem, egy-egy eleven 
Piántával összehasonlítottam, s időtöltésem volt velek 
^zután egyéb időtöltéseim adták elő magukat [FogE 
222], JS48: Van é a' lelkem Anyámnak időtöltése elég, 
J^gy nem bánná, ha egy kis borsot küldenék szemelni? 
Kv; Pk 7]. 
, 5. szórakozás; distracţie; Unterhaltung. 1790: annyi 
°®zédem vagyon hogy hetek és étzakák kévantatnak el-
J^szélésekre mind az én sok féle, bajaimról és Történe-
leimröl — mellyekröl bizony talám ha valami német 
^eg kapta volna . . nagy románt irt volna belőle hogy 
masak drága és sok pénzen fizetek volna csak hogy idő 
öltéseket kapták volna véle, nékem pedig bizony nem 
k°lt idő töltésemre [Ks; Kornis Anna Kornis Gáspár-
hoz Nsz-ből]. 1818: Vasárnap sőt még mives napokon is 
Makrán hivatot magahoz . . . idő töltés végett beszél-
e m [Sszgy; HSzjP László Máris (59) vall.]. 1846: Isten-
e k hálá jol vagyunk; Anyám tipeg topog mityeg mo-
jJĴ k (!) is legtöbbnyire búzát szemel időtöltésből [Kv; 
k 7], 1873: jo időtöltést kívánva a kedvelt tudomá-

sokkal mindnyájatokat üdvözöl barátod Henter Ká-
r<% [Szombatfva U; Pf]. 

időtöltő I. mn szórakozó; care se distrează; unterhal-
tend. 1823—1830: Pesten a Duna partján vagyona egy 
nevezetes Kávéház, mindennap százanként az időtöltő 
emberek benne [FogE 167. — a1795-re von. feljegyzés]. 
1838: Szentkirályinit minő időtőltő Tarsaság állott fel, 
talán Josi . meg írta [Kv; Pk 7\ŝ 

II. fn társalkodónő; damă de companie; Gesellschaf-
terin. 1823—1830: Péterfi Rebeka gernyeszegi papnak, 
Péterfi Mártonnak leánya Másodszor is özveggyé 
levén, tizennyolc esztendeig az öreg doktor Mátyus Ist-
vánnak Gazdasszonya volt holtáig . . utoljára felé gróf 
Korda Anna özvegy gróf Toldalagi Lászlóné maga mel-
lé vitette időtöltőnek [FogE 305]. 

időtöltött idős; ín vîrstă, bătrîn; bejahrt, alt. 1764: en 
magam is Lőrincz Jánosnit voltam, kgle már idő tőltőt 
öreg ember [Oltszem Hsz; Mk II. 2. 65]. 1781/1785: hal-
lottam néhai Détsei István Uramtol ezt mondani, hogy 
ne szomorgassák a Jószág fel osztásával mert ugyantsak 
üdő tőltőt Ember lévén hova hamarébb mind réájok ma-
rad [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 75 Rusz Pre-
kup (60) zs vall.]. 1823—1830: el kellett az özvegy-
asszonyt venni . . . aki már akkor idő töltött asszony 
volt | (Szendrei Dávid és Szegedi Sámuel) már idő töltött 
legények voltak [FogE 68, 275]. 

Szk: ~ állapotra jut. 1807: Székelj Mihalj Uram és 
Felesege Gálfalvi Mária Aszszonj; mind ketten ŭdŏ tői-
tett ŏrõg állapatra jutván és senki . . . gjamolak nem lé-
vén; Azért ezen edes Fianak . . Székelj Mártonnak, és 
unakájának Székelj Juliánának hozzájak mutatatt hiv-
ségekért . . . tettenek illjen meg másolhatatlan Testa-
mentaria Dispositiota [Aranyosrákos TA; Borb. II. — 
aKöv. a végr.]. 

időtöltöttöcske idősebbecske, idösöcske; mai/pufin ín 
vîrstă, bătrîior; ein wenig/bißchen alt. 1758: időtöltöt-
töcske volt ugyan, de jóforma dáma lévén, csak elvettem 
volna [RettE 73-4]. 

időváltozás schimbare de vreme; Wetterumschlag/ 
wechsel. 1806: Valamikor a közönség birája poroncsol, 
akármi időtájban is, a nyájat legottan kihajtják, annak 
idejében pedig reggelenként jó idejekorán, s minden ke-
vés időváltozásra haza ne bocsássák [F.rákos U; RSzF 
198]. 

idővel idő múltán, egy idő után; cu timpul; mit der 
Zeit. 1570: Leorincz deák hithy zerenta hoey Az Mely 
zeolet Hozzw Lwkach ely Chereit Lombon . . Nem 
volt Myth egebet neky fyzetny, hane(m) az zeolet attha 
oda, De az kőris megh Monta Eotthues adoryannak 
hogy Erekbe Nem Aggyá, hane(m) Ideowel vagy Eoma-
ga vagy germeky megh yalthatyak [Kv; TJk III/2. 193. 
— aÉrtsd hozzá: vallia. A városnak egyik, ma is ilyen 
néven emlegetett határrésze]. 1586: keoz volt . Jobba-
giokwal kykre Jdeowel gondunk lezeo(n) [Szkr; UszT]. 
1617: valamit raytaa éppétene, mind egy pénzigh 
meg teréczyék fizessék neki wdeőwel . . . Galthwy Eör-
sebetnek es minden maradekyoknak [Gyf; Berz. 17. — 
aA házon]. 1631: (Az) fellyel megh irt eoreoksegh Kese 
Tamasne eoreoksege vicinumiaban leuen difficultaluan 
azt hogi Kispal Balint Vram . . . olj Jobbagiat szallittya 
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oda, ki nekj es fiainak Ideouel gonosz szomszédok lehet-
nenek [Szentiván Hsz; Kp I. 32]. 1714: tartván attól, 
hogy üdővel el ne nyomorullyon és idegenedgjék az igaz 
vérektől, Biro Sámuel uram eo kglme sok bajoskodási 
után . . , azon Detreheni portiot le tévén az nyolcz száz 
forintakot Arannyul kezéhez vette volna [Mezőőr 
K; Born. IX. 2 Hunyadi István táblai Íródeák vall.]. 
1757: az után Üdővel posztúlni kezde az erdő [Gyszm; 
DE 3]. 1801: üdővel valamit Szaparadott a Jószág, ugy 
nevekedett Udvarunknakis a terhe [Noszoly SzD; JHb 
LXVI/48]. 1829: az Theatrálistaságra való vágyakozás, 
az magát arra szánt jeles ifiunak, maga jó viselete 
után(n) idővel, jó becsületet, hasznot, menedéket ígérjen 
[Kv; KvSzLt]. 

Sz. 1761: Bezzeg kitölt rajta szegényen, hogy aki más-
nak vermet ás, idővel maga is beleesik [RettE 115]. 

Ha. 1607: ydeóúel [UszT 19/103]. 1719: üdővel [Pó-
kafva AF; JHb XXVI/54]. 1774: üdővel [Mocs K; KS 
Conscr. 82-3]. 1806: ŭdŏvel [Erdősztgyŏrgy MT; WH]. 

idővesztegetés időpazarolás/pocséklás; pierdere de 
vreme; Zeitverlust/verschwendung. 1827: A' kaszálá-
sért, gyűjtésért és bé hordásért mint hogy a' Papi széna 
fűtől távol esik, és a sok járás által való idő vesztegetés el 
hárintassék minden ember tartozik égy fél napi kézi 
munkát tenni [Visa K; SzConscr. külön mell.]. 

idővétség jog időmúlás, elévülés; praescriptio; 
prescripţie; Verjähmng. 1604: Az A . . . azt mo(n)dgia 
hogy Zapus Istvánt ne(m) tette eó s mikor menedekseg 
meg lett az vtan ne(m) comparealhatot eó, de abból 
wdeó vétségét tett le, kibe ellengez A (így!) [UszT II/3. C. 
35]. 7607: Hogi az A. p(ro)positioiat jratta az In 
ca(usa)m a(dtr)ctaa Peter Ferenczne es gyermeke neúek 
ellen: Peter Ferenczne tiztasagot adott volt az A. ellen 
akkor a mikor az pert kezdettęk volt . . . Abbul az A. 
ydeo vétségét jelentett és izentetett az J. aszon(n)ak 
Miért izentetett, es tagatta az J. aszonj hogy neki nem 
izentetett az A. wdeó vétségét . . bizonsagrais fogott 
volt [i.h. 17/7. — aÉrtsd: az alperes]. 1638: Kirali István 
mintt A ada tisztasagott Sándor Mattiasra mint I(nc-
tus)ra űdeò vettsegerrt [Kovászna Hsz; HSzjP]. 7670/ 
1740: Tőrvény remediumokkal való fel álittásróll. Vége-
zek asztis hogy ha valaki perit absentálná, peressivel 
Szembe nem mehetne három rémediummal álithassa fel 
perit, ugy mint űdő vétstséggel, ujjabb felelettel és Pro-
kator hivatallal ezen kívül több remedium nem engedte-
tik [Homoródsztpál U; WLt]. 

idővonás időhúzás; tărăgänare, tärägäneală; Tröde-
lei. 1664: Kérem az urat, Béldi uramat ő kegyelmét, ne 
halogasson õ kegyelme holmi idővonással, adja meg 
pénzemet [TML III, 40 Kászony Márton Teleki Mihály-
hoz]. 

időzhet tartózkodhat; a putea sta/şedea; sich aufhal-
ten kōnnen. 1847: Jósi addig boldog, míg falun időz-
het, ronthat, építhet matyoghat, 's nem kell rontani ter-
metét a' félbetûk karczolásával [Kv; Pk 7]. 

időzik 1. tartózkodik; a şedea/sta (undeva); sich auf-
halten. 1801: másoktol halottam hogy Groff Rhedei 
László Urffi eő Nga üldözte vadászta s ügyekeszte ezen 

Sándor Jantsit és a menyit Árgya Evátis el fogattatni 
és el annyéra üldöztettek hogy nállom magokot meg 
vonván három vagy négy napotis üdőztek [Erdőszt-
györgy MT; WH. Nagy Sigmond (44) szabad székely 
vall.]. 1847: Vádoltatik valló, miként Búcsúmban 
hosszasabb ideig időzvén, egy ízben tőlök egy előruha 
tele pénzt gyűjtött volna öszve, azon nyilatkozata mel-
lett, hogy a vezetett ügyet megnyerte [VKp 172]. 

2. mulat, szórakozik; a petrece, a se distra; sich un-
terhalten. 1840: Darvas Joseff Uram . . . midőn . . . égy 
katonai örőmszeméllyel (: kurvával :) pálinkát égy tár-
saságban iddogálva időzött volna, . . . gondatlanul és 
tréfából salva venia! pinaarendatornak találtam mon-
dani Darvas Uramot [Dés; DLt 166]. 1843: ettzaka kétt 
és három orakkor . . . mennek a* Ledér Csizmadia Legé-
nyek időzni [Dés; DLt 349]. 

időző tartózkodó; care şede/stă (undeva); sich aufhal-
tend. 1818: Nemes Udvarhellj Székb(en) Uj székelen 
Udőzŏ Fülöp Mihállj . Groff Gjulai Albert Ur ŏ Ex-
cellentiaja Uj székeli Jószága Arendansa [Újszékely U; 
Borb. II]. 

idült krónikus; cronic; chronisch. 1856: halt meg Ma-
darasi István sírásó 48 eves korában idült hasmenésben 
[Dés; RHAk 81 Medgyes Lajos lelkész-költő kezével]. 
1857: halt meg Gergely Ferencz fia Ferencz 1 éves es 6 
honapus koraban, idült hasmenés [Dés; i.h. 89 ua.]. 

idves hasznos, üdvös; folositor, util; nŭtzlich, heil-
sam. 1844: meg hagyatik a Nemes Széknek hogy . . . leg-
alább a népes helységekben ezen idves intézet létre hoza-
talát munkálni és eszközölni törekedjék [UszLt XI. 85/1-
44]. 

idvesség üdvözülés; mîntuire; Seligkeit, Heil. 1618: & 
én üdvességemnek kötele alatt én Nagyságodnak 
egyszer esküdtem meg, . . . annál több hütöm soha nem 
lehet, mikor az Úristen Nagyságod szemei eleibe viszen 
is [BTN 160]. 1632: lelkek iduessegere kenszeritem eők-
keőt, hogj minden puntiaba (!) es Cikkelibe(n) fel bontás 
nelkul megh tartsak3 [Msz; KJ. — aA végrendeletet]. 
1671: En Barcsai Akos Erdély Országának Fejedelme 

; Esküszöm az élő Istenre, . . hogy én valamit 
ez szegény hazának, közönséges javára, hasznára, es 
törvény szerént való szabadságára mivelhetek azon 
leszek az Országgal edgyűtt, Isten engemet ugy segéllyé 
és ugy adgya lelkem ŭdvességét [CC 11-2]. 1725: tudode 
. . . , hogj . . . kié hát az haereditarium, és proprietarium 

jus azon házb(an) . . . , őrök idvességed, és jó Lelkiismé-
reted alatt mond meg, s' beszéld elő [Ne; DobLev. 1/1P 
vk]. 1739: Az Instans Asszonynak finalis Resolutioj* 
ugjan dilataltatik, minthogj Isten által, reménség lehet 
meggjógjulása felőli, mindazon által, Tiszt Uraimék o 
kglmek, magok Tiszti kötelességeket kőrŭllőtte végb(e) 
vihetik; sőt a* Reconciliatiótis, ha a szűkség, és a' beteg-
nek idvességéb(en) való periculuma láttatik forogni a 
dologban [Djés; Jk 525b]. 1772: prédikállott Borosnyaj 
uram a vásárhelyi pap . . . semmi disputacio nem volţ 
praedicatiójában a religióról, hanem praemalta (!) a & 
hit által leendő kegyelembeli idvességűnknek igen sz?P 
explanatióval módját és rendit, melyet a pápisták , s ' 
minthogy sok jezsuita és barát is volt, örömest hallgat' 
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|ak. Meg is lehetett gondolkozni akárkinek is, ha csak 
ko nem volt a szíve, a maga idvességkeresésének útjáról 
[RettE 281. — aBorosnyai (Lukács) Simîon mv-i ref. 
PfP]. 1846: ha mindezek ellen cselekedni törekedném kí-
vánom, hogy a Mindenható világi vagyonomba, gaz-
dagságomba szerencsét, sem ezen, sem a másvilágon 
boldogságot és lelkinyugodalmat ne engedjen. Isten en-
gem úgy segéljen, és úgy adja lelkem idvességét [Zalán 
Hsz; RSzF 121]. 

idvességes 1. vall üdvösséges; cucernic; heilvoll, nütz-
lich. 1653: Jstentől keuanunk keglmeteknek minden ke-
uansaga szerent ualo iduesseges sok jókat boldogul 
jnegh adatny [F.venice F; UF II, 87]. 1664: Az asszony ő 
kegyelme . . kéván velem együtt jó egeszséges hosszú 
jÿtet, s minden idvösséges áldásokat Kegyelmeteknek 
HTML III, 187 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 1738: 
Bizodalmas Angyam Aszszonyomnak . . . idvességes 
Húsvéti napokat érni . . . kívánok [Nsz; Told. 24]. 1751: 

uj Esztendő kezdetit . . . Tégye Isten szerentsése Bol-
doggá s' idvességésé [Hétfalu Br; EM LI, 122 betl. 
Játék]. 1760: Werestói György Uram ö Kegyelme . a' 
maga Parochialis Házához hivatván, a Kolosvári 
Reformatum Consistoriumot, holott is szép és idvessé-
fes köszöntések után, proponáltatott ő Kegyelme által. 
Hogy mindenek előtte az Ecclesiai Fő Curatort kellenék 
denominálni [Kv; SRE 191]. 1793: Vig es idvességes In-
Jepeket kívánok egész Vri Házának [Ne; DobLev. 
ÍV/726 özv. Borbándi Josefné lev.]. 

2. vall üdvözítő; mîntuitor; heilbringend. 1758: Reli-
Öom amaz Krisztus evangelioma szerént való tiszta tu-
dományon fundáltatott igaz evangelica, vagy reforma-

melyet mind a szentírásból, mind plédig más tudós 
?mbereka . . . könyveiből Isten szerént való vallásnak, s 
jdvességesnek, a mostani sok elegy-belegy vallások felett 
leßigazabbnak lenni tapasztaltam [RettE 80. — aKöv. a 
nevek fels.]. 

idvességesen üdvösségesen; ín mod cucernic; heilvoll. 
'636: Segitse az Vr Isten kegyelmeteket-is boldogul 
arra, hogy az melly pállyafutásnak és nemes hartznak 
ereszkedet, azt idvōssęgesen es ditsęretesen el végezvén 
amaz meg hervadhatatla(n) koronát el vehesse, mellyről 
emlékezet vagyon Szent Jánosnak Mennyei látásról irt 
könyvének 2. részében az 10. versben: Légy hŭ mind ha-
jiig és néked adom az életnek koronáját, Amen [ÖGr I. 
Rákóczy György aláírásával]. 1784: Kívánom hogy az 
V* Isten e szintén bé állo Húsvéti Innepekre viraszsza fel 
^?gtokat s a Nsgtok Mlgs Vri Házát örömmel, annak 
jnmden részeit tölthessék Idvességesen, és tŏbbeketis ér-
essenek jo bekességb(en) [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 

idvességkeresés üdvösségkeresés; năzuinţă spre mîn-
^re ; Heilsuchen, Streben nach Glückseligkeit. 1772: 
^eg is lehetett gondolkozni akárkinek is, ha csak kő 
!Jem volt a szíve, a maga idvességkeresésének útjáról 
l^ettE 281. — A teljesebb szöv. idvesség al.]. 

îdvezít üdvözít; a mîntui; selig machen. 1762: Eza igen 
hitű, minden reménységét s bizodalmát Istenbe 

helyheztető ember volt, úgy is hiszem őfelsége kegyelme-
i n idvezítette, lelkét-testét pedig nyugossa meg a min-

denható Isten [RettE 135. — aRettegi István, az emlék-
író testvérbátyja, elçbb Doboka m. jegyzője, majd alis-
pánja (i.h. 539-40). A nyil. második fele idvezitõ I. al.]. 

idvezítő I. mn üdvözítő; mîntuitor; heilbringend. 
1746: az en Jo Istenem . kereszteny Szŭlek altal e vi-
lagra hozott, az igaz Idvezitö Reformata Religijoban fel 
nevelt [Nagyajta Hsz; Told. 18 Cserei Mihály nyil.]. 
1762: lelkét-testéta pedig nyugossa meg a mindenható 
Isten az ő szent fiának, a mi idvezítő Jézus Krisztusunk-
nak utolsó dicsőséges eljövetelének nagy napjáig, ami-
dőn engedje meg őfelsége nekem is meglátnom s velg 
együtt amaz örökkévaló boldogságba bemennem 
[RettE 135. — ^ i . az emlékíró testvérbátyjáét. A nyil. 
első fele idvezít al.]. 1775: minek előtte kívánnék el oszla-
tatni, és idvezítő Krisztusommal lenni, akartam élő szá-
jammal Házamtol illyen Rendelést, és állandó Testa-
mentomot tenni [örményszékes AF; BetLt 6]. 

II. fn vall 1. Isten, Úristen; Dumnezeu; Herrgott. 
1569: wrasagod ligien kegielmes Jrgalmas az en fyaym-
nak, merth twdom hogy witkezthenek mind Isten ellen s 
mind kethek Ellen, d e . . . ne(m) akaryak az gonossagott 
keowethny czelekedni miuelni, de Inkab naponkint keo-
niorgnek az wr Istennek hogy meg zabadiczia eokeotth 
mert cziak eo az zabaditto Jdwezitteo [BesztLt]. 

2. vall az Üdvözítő, Jézus Krisztus; Mîntuitorul, Isus 
Hristos; Erlöser, Heiland. 1774: Idvezítőnk szava, hogy 
nullus prophetarum in patria sua charus [RettE 335]. 
1847: Édes idvezítőnk . . . tanítál gyönyörű példáddal, 
és szép utat nyitál az imádkozásra [VKp 159 Varga Ka-
talin nyil.]. 

idvezel, üdvezel üdvözöl, köszönt; a saluta; 
(be)grüßen. 1618: 9 die Octobris voltam szembe Kara-
kás Mehmet pasával az drinápoli kapu előtt való téren, 

Ott az urunk őnagysága szavával salutálám és ez 
mostani új budai tisztibe üdvezlém [BTN 147]. 1847: 
Mindnyájukat idvezelve maradok Édes Bálint atyafi ba-
rátja Vizy Lajos sk [Csapó KK; DobLev. V/1264]. 

idvezŭl vall üdvözül; a se mîntui; selig werden. 1704: 
Ma lőn a szegény Gyulaífi Klárának koporsóba való té-
telének ceremóniája, ki felett prédikálôtt páter Tallian 
. . . valamely locusokbol annak árnyékát is próbálá, 
mintha a régi szent atyák Krisztus urunk eljöveteléig 
nem idvezültenek volna [WIN I, 286]. 1762: gr. Bethlen 
Miklós . . . Kérdé azt is, hogy mi kálvinistákul, hogy 
akarunk idvezŭlni [RettE 140]. 1772: Gr. Lázár János 
. . . Midőn agonizálni kezdett, mondják, azt mondotta 
volna: „Könnyebben idvezŭl az ember, mint azt elméjé-
vel kigondolhatná." Melyből remélhetni, hogy idvezült 
[i.h. 285]. — L. még i.h. 288. 

idvezulendő üdvözülendő; care se va mîntui; selig wer-
dend. 1731: Tudgya é a Tanú . . . hogy az el szŏkõt em-
berek Felső Gezesrŏl elabaltak és hova elabaltak 
. . . idvezulendő lelkere mondgya meg [F.gezés NK; KA 
vk]. 1762: idvezülendŏ Lelki ismeretire mondgya meg az 
Tanú, hogy kit hallat hogy az Idősbik Kovács Peter urat 

Huntz futnak imiilyen amollyan Teremtettenek 
szidta es fenyegette volna? [Msz; MbK IX. 29]. 1801: 
kik, mikor, hányon, mitsoda conditioju Személyek prae-
varicaltak, s' Hatalmaskattak nevezzeki és valyameg a 
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Tanu idvezülendő hitére minden kőrnyül-állásival 
[Msz; Told. 10]. 1812: Mindezekre kőrnyülállásason a 
mit tud, látott vagy hallott a Tanu letett igaz Hüte után 
idvezülendő Lelkére vallya meg igazán [Héderfája KK; 
IB vk]. 

idvezült 1. megboldogult; răposat; selig. 1607: Az mi 
nézi az mw keg(el)mes wduezwlt vrunknak Testamentu-
mát es io Tanacziat az Successor feleől, azt soha az libera 
electio ellen nem uitattuk [Lompért Sz; Törzs]. 1643/ 
1687 k.: Tekintetes Néhai idvezült Lázár György 
Ur(am) hűseges özvegye . . adott ă Gyalakuti Eccla-
nak egy kis harangot [Gyalakuta MT; MMatr. 136]. 
1650: egy Tóth Mihály neuw Idegen legenyt Iduŏ-
zwlt Urunk Attyank ideieben hoztanak uolt ide be Er-
delybe [Sv; LLt Fasc. 160]. 1654/1681: Néhai Böször-
ményi Lakatos Györgyöt . minden szedő vedő pa-
raszti szolgalattul . . eximalta üdvezült Aszonyom 
Anya(m) [Vh; VhU 265 Nic. Zolyomi bizonyság-lev.]. 
1666: Iduözült néhai Retthy Istua(n) Deák Vram [Al-
torja Hsz; Borb. I] | ődvezült Néhai Nemzetes Gyerő-
monostori Ebeni Istva(n) Ura(m) [K; WassLt Sombory 
Georgy hütös jb vall.]. 1685: Néhai üdvözült Szekel Bol-
disar [Kilyén Hsz; LLt]. 1705: Néhai idvőzűlt elsőb szeri 
édes Feleségemnek Réthi Annának három Gyermeke 
[Altoija Hsz; Borb. II Alsó Toijay Mihálcz Miklós sen. 
végr. Nic. Márton scholae magister pp kezével]. 1749: 
Clenodiumok. Az Idvezült Nagy Uré Mlgos Bánffi Pál 
Uré 's Nagy Aszszonyé [Marossztkirály AF; Told. 19]. 
1820: magamis meg Szóllittatom az iránt, hogy . . . dec-
laralnám azt hogy ártatlan árvátskám nem az idvezült 
N. Férjemtől Származott légyen [Várfva TA; JHb 48 br. 
Jósika Istvánne Jósika Jánoshoz]. 

2. néhai; regretat; verewigt, selig. 1646/1752: idve-
zült Lázár István uram [LLt]. 1658: Bala Georgy az id-
uözült, idősbik Rákóczi Georgy Kgls Urunk Fejedelem-
segeben . három szaz Imperialis Tallérokat néhai vi-
tézlő Benediki Balas Deáktól . föl vet volt [Ne; Incz. 
II. 8a]. 1673: szegény ödvezölt néném asszonytól ránk 
maradván jószági, abból is . . . az kétezer forintot s Jlas-
vát keziben bocsátjuk [TML VI, 542 Bornemisza Anna 
fejedelemasszony Teleki Mihályhoz]. 1683 k.: Idvezült 
Sibai István Uram [Kusaly Sz; SzVJk 159]. 1693: õ 
kglmet Inspectornak Testalta ŭdvŏzŭlţ Szanto Mihály 
Uram [Ne; DobLev. 1/38. 3]. 1725: Nagy István, és Fia 
Nagy Mihály az Idvezült Kapi György Jobbágyi 
voltanak [Szilágycseh; TK1]. 1771: az idvezült Teleki 
Ádám Ur eö Nga minden on portékákat regestaltatván 

ez szerént vagyona [Kendilóna SzD; TL. Teleki 
Ádám hagy. — aKöv. a fels.]. — L. még RettE 252, 395. 

Ha. 1666/1687 u.: idvőzűlt [Koronka MT; MMatr. 
313]. 1673/1687 k.: idvezült [Vadasd MT; i.h. 152]. 
1677/1681: üdvezült [Vh; VhU 262-3]. 1682: Üdvözült 
[Kv; RDL I. 161]. 1682/1687: iduözült [Fog.; Borb. II]. 
1685: üdvözült [Kilyén Hsz; LLt]. 1688: idvezült [Sza-
mosfva K; JHbK LVII/34]. 1693: üdvezült [Ne; Dob-
Lev. 1/138. 1]. 1706: üdvezült [Kv; KvLt 1/193]. 7727: 
Idvezült [Hévíz NK; JHbT]. 1734: Idvezült [Kv; TK1]. 
1754: üdvezült [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 

ifiasszony, ifjasszony fiatalasszony, menyecske; 
femeie/nevastă tînără; junge Frau. 1723: mind forgatya 
az ifiia Aszony magat [Darlac KK; ApLt 1 Apor Zsu-

zsanna anyjához. — aE leírt szó — az írás rendetlensége 
miatt kétesen — vagy így, vagy ifi alakban olvasandó]. 
1779/1781: a Tekintetes Continua Tábla Reso lut io ját 
fel olvasván meg értetők az Ifi Aszonyal, melyre az ifi 
Aszony igy felele: értem [Hatolyka Hsz; HSzjP]. 1801: 
Drága Kedves Ifiászszony! [Kv; Kp II. 59 gr. Halleſ 
László Máthé Jánosné Újfalvi Krisztinához]. 1809: 
honn tanalok Titt. Barthos Danielné Ifi Aszszonyt [Al-
bis Hsz; BLev.] | A kérdezett legényt8 az Apja Conven-
tiora szegődtette az Ifj Aszszonyokhoz [Homoródszt-
márton U; UszLt ComGub. 1749 Kerekes Istvánne Blá-
ga Mária vall. — aOroszhegyi János fiát, Gyurkát]-
1812: Tiszteljük az feleségemmel, az Ifi aszanyával 
együt [Sárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám lev.]. 1816: 
Tit Kozma Ferentzné Csont Rebeka Ifjaszszony 
[Györgyfva K; RAk 94]. — L. még ifjú I. 7. al. az ifjú 
asszony szk-ot. 

ifjabbik I. mn 1. fiatalabbik; mai tînăr(ă); der/die/das 
jüngere. 1600: Horwat János varos lowas legenye . • 
vallya Az Iffjabik azzony chybakne rakogat vala 
az zekeren [Kv; TJk IV/1. 397]. 1648: Tsenadj Gyorgj 

azt mondta az iffiabbik Czeh Mesternek, Hiszen1 

nem marsz megh [Kv; MészCLev.]. 1660: melljjik 
Boytos István eoregbike vagy Iffiabik? [Kv; TJk VII/3-
281]. 

2. egy- v. kételemű szn előtt v. után nemzedékviszo-
nyító mn-i jelzőként, ritk értelmezőként is; înainte sau 
după un nume de persoană unic sau dublu ca atribut ad-
jectival sau ca apoziţie indicînd relaţia dintre generaţŬ 
vor od. nach einem ein- od. zweigliedrigen Personenna-
men als Vergleich mit der Beziehung der Generation als 
adj. Attribut, selten als Apposition gebraucht: fiatalab-
bik; junior; der jüngere. A. mn-i jelzőként; ca atribut ad-
jectival; als adj. Attribut. 1572: Iffiabik Bwday Georgy 
[Kv; TJk III/3. 32]. 1573: Ifiabik Lakatos peter [Kv; i.h-
300]. 1584: Iffiabbyk maglas Gergeol [Dés; DLt 213]. 
1602: Iffiabik Sos Jstwan [Kv; TJk VI/1. 608]. 1623: Iff-
iabbik Fejervari János [Retteg SzD; Rápolti lev.]. 1632: 
Iffiabik Philep Paine Borka Aszony [Mv; MvLt 290-
87a]. 1641: Iffiabbik Desffalvi Gaspar [Mihályfva NK; 
JHb XXII/37]. 1649: ifiabbik Banffi Sigmond [Nagyfa^ 
Sz; Eszt-Mk] | iffiabbik io emlekezetŭ Rákóczi György 
Feiedelem [Borb. I]. 1709: Ifjabbik Pető András [K> 
posztássztmiklós MT; MMatr. 58]. 1710: Fel Csík Széki 
Sz: Damokosi Iffiabbik Sándor Mihály [Born. XL. 88ţj 
1718: Kisseb Biró Márton . . . Iffjabik Bíró Márton 
[Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX/8. — aA két adalék ua-
ra a személyre vonatkozik]. 

B. értelmezőszerŭen; ca apoziţie; als Apposition-
1584: Buda János vram az Iffiabbyk [Dés; DLt 213. 
1597: Palastos Istwan az iffiabik [Kv; TJk VI/1. W 
1629: Fazakas Pál vram Giulay Eötueos Marton-
nak az Iffiabbiknak Glet Arraban ados tt f. 25 [Kv; 
RDL. I. 146]. 1630: Bunar Gieörgyne iffiabik Anna 

Aszony [Mv; MvLt 290. 200b]. 1639: Eöregh Kanta Mi-
halne . . . Kanta Mihalne Iffiabbik [Kv; RDL I. H6i-
1640: Csiszár Szabó Marton iffiabbik [Mv; MvLt 291-
223b]. 1692: Bot János Ifiabik (jb) [Mákó K; Born. 
11/20]. — L. még ifjú 1. 9. al. 

Az ilyenféle viszonyító elemekre a további adalékokat és e kérdésre von-
megjegyzéseket 1. MNy LXIII, 51—64, AÉ 284—304, Zsemlyei: NyI ſ N 

XXVI, 71—83. — Võ. az iſjŭ /. 9. jel. 
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II•/« a fiatalabbik ember/személy; persoană mai tînă-
rà» der/die Jüngere. 1584: Orsolia Istwan Kowachne 
vg*a(n) azont valliaa , ezzel teobiti hogy az Jdesbik 
Weotte le, az Iffiabik ozta(n) vgy vagta [Kv; TJk IV/1. 
316. — aTi. nünt az előbbi valló: Zilagy Keomiwes Ia-
nos]. 

. ifjacska I. mn fiatalka, fiatalocska; tinerel, tinerică; 
?Jn wenig/bißchen jung. 1753/1781: néhai idősb osdolai 
Kun Miklós Ur(na)k özvegyét kiis sok pénzű és nagy Jo-
?zágu volt, noha öreg is vólt, B. Jósika Imre pedig igen 
jffiatska lévén, nem is igen gazdag vólt maga el vette, a 
kjtŏl nagy gazdagságot nyére, erősen meg gazdagula 
[Nagyrápolt H; JHb LXXI/3. 332-3 Komán Togyer (50) 
£ vall.]. 1763: Kŭsded, barna, iffjacska Leány volt 
INyárádsztlászló MT; Sár.]. 

Szk: ~ korában. 1736 u.: ott voltama igen ifjacska ko-
romban apámmal, mikor Székely László lakodalma volt 
IMetTrCs 465. — aCserei Mihály] * goromba 1710: 
felnevekedvén azalatt László8, királyságra beállíttatik, 
de goromba ifjacska lévén . . . Hunyadi Lászlót és Má-
tyást, a Hunyadi János fiait, hite ellen megfogatja [CsH 
62« — aV. László 1444-ben, majd 1453—1457 közt ma-
8yar király]. 

II. ſn kb. legényke; fiăcăiandru; Bürschchen, Kerl-
?hen. 1614/1615: egizer egi iffiaczka Ieóue hozza, az 
^hristoph deakné Azzonio(m) zolgay keozwl [György-
i d K; Ks M. 20a]. 7629: en attam oda az műre az iff-
•aczikat en taníttattam [Kv; TJk VII/3. 110]. 1702: edes 
gyámnak üdvezült Banjai István Uramnak . . . keves 
°°numi . . . én holtom után adattatnának az T. Unita-
n a Ecclesiaban, az vegre, hogy az Scholaban tanuló sze-

Iffiacskak . . . azokbol segiltessenek [Kv; Jakab, 
^vtört. Okl. II, 458 Sárdi Mihály végr.]. 1724: mikor én 
ezeket hallottam . . Circiter 16, 17 Esztendős Iffiacska 
v°ham [Backamadaras MT; Ks 12/111 Michael (80) jb 
î'?h.]. 7732; Kováts al(ia)s Budai Szimeon . . . ennek egj 
Çs fia Nikulaj jo Jfiatska [Szentbenedek SzD; Ks 40. 
ſyOCVIIIc]. 1740: en akkor iffiacska voltam [Kobátfva 
S Pf]. 1748: láttam azon alkalmatossággal a* kétt iker 
fiaitis és már jol fel-serdŭlt Iffiacskák valának akkor 
lAranyosrákos TA; LLt]. 1799: Vagyon véllek még egy 

Eztendŏs forma Nagy Elek nevü Nemes Iffiatska — 
,s [DLt nyomt. kl]. 

. iflacskán fiatalocskán; de tînăr(ă); ein wenig/bißchen 
íung.1629/1676: Nagj Erdéllyi Miklós is megh halvá(n), 
^e(n) Ifiacská(n) maradott Bátyá(m) [Somkerék 
^ / S v ; WassLt St.Erdelly vall.]. 

. iflan fiatalon; de tînăr(ă); jung. 1773: gyakran mon-
d a t t a , hogy kell neki meghalni olly ifjan [RettE 294]. 
y75: (Rhédei Farkas) szegény édesanyja . . . ifjan, va-
rrni 24 esztendősön maradott volt el az urától [i.h. 353]. 
'803 u.: szálján akár ki a világ Piatzára ugy a mint én If-

kiszállattam és próbálja mire mehet [DobLev. 
V/864]. 

, iflanta 1. hsz fiatalon; de tînăr(ă); jung. 1812: Lieben-
[j?rger Antal . . . iffianta tanulta az orás mesterséget 
J^Lt 254 nyomt. kl]. 1840: Ifjanta sem gyakoroltam faj-
ban életet [Dés; DLt 757]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: korában fiatalabb korában; cînd 
a fost mai tînăr; in seinem/ihrem jüngeren Altér. 1799: 
Iffijantab Korában Kegyelmed botránkoztató buja éle-
tet élt [K; KLev.]. 

ifjantában fiatalon; ín tinereţe; jung. 1820: Ifiantába 
látvánn, hallomásból tudja [Nyén Hsz; PfM]. 

ifjantan fiatalon, ifjan; ín tinereţe; jung. 1723: edgj al-
kalmatossággal ifjantan Alsó ûsküllőn, jártomba talál-
koztam . . . Domokos Vrszuczullal [Kisnyíres SzD; Ks]. 
1760: Még iffjantan Erdélyben mint született Föl-
demre . . . jőni siettem [Kv; KvRLt VII. 28]. 1761: 
Iffiantan Muntjan Kretsun Bányászkodásával, szántas-
sal, vetéssel élt [Zalatna AF; Ks 113 Vegyes ír.]. 1771: 
Miske Imre felesége Tordai leány, hatalmas, derék 
és szép asszonyság volt ifjantan [RettE 248]. 1779: Pro-
fessor Szegedi Josef testált Felső Bányai Eccle-
siának is házat, hogy ott ifjantan Déákoskodott [Ne; 
Told. 6]. 1807: ezen Duda Togyer ífiantan meg halva, el 
maradott árvái félben hagyták az irt szőllőnek mívelését 
[Kersec H; Ks 116 Vegyes ir.]. 1823—1830: Kemény Já-
nos Megházasodott volt, de ifjantan megholt [FogE 
244]. 

ifjasszony 1. ifiasszony 

? ifjattan fiatalon, ifjan; ín tinereţe; jung. 1757: még 
ifiiattan származván Sz. Miklósra Kién Falvábol, pus-
kával kezdettem járni más vadász Emberekkel [Gyszm; 
DE 3]. 

Újítás fiatalítás; întinerire; Verjüngung. 1869: A' 
Fickó cserének vágatás általi ifjitása [Magyaró MT; 
EHA]. 

ifjodik tréſ fiatalodik, ifjul; a întineri; sich veijüngen, 
jung werden. 1855: az őreg Bátyám is hiszem — hogy if-
jadik mind a Druszája [Búzásbesenyő KK; DobLev. 
V/1392 Ujfalvy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

ifjonc iQú; tînăr, adolescent; Jüngling. 1826: ifjancz 
[K; KLev]. 

ifjú I. mn 1. fiatal; tînăr; jung. 1584: az felseged Yfyw 
atyafya . . . Jo egesigbe wagyo(n) [Komlód K; WLt Pet-
richevich Kozma lev.]. 1586: az Cehekben valo Iffiu 
Mestereket, kenszeritenek mind az Syr Asasokra s 
mind az Dohos testeknek viselesere Melybeól feokeppen 
hogy Iffiak hamareb megh Nyomorodnak [Kv; TanJk 
1/1. 33-4]. 1592: otth Talalvan az en zolgamotth benede-
kett . . . Adygh wertthe palchayawal az zege(n) iffiw 
inassatth el Annyra hogy wgya(n) az feoldere le wonttha 
[UszT]. 1600: Egy iffjw zemelt Jlona neweott ky ferfy ru-
haban eolteozeott volt, eo k(e)gmek egez Tanachyul 
egyeott lewen Sententiaztak [Kv; TJk VI/1. 404]. 1617: 
Az azzony Mihalffy Clara imar koros ember uala, . az 
vra iffiab vala [Nagygalambfva U; BfN Petrus Nagy 
alias Molnár (80) lib. vall.]. 1730: ezen nyavalyás I: Iffju 
s éretlen elmejű lévén [Dés; Jk]. 1796: itten Béreseket 
nem tartanak, hanem tsak Tisztartot, Bírót, Vinczelért, 



ifjú 

Takátsot, Bátsot, Majorost, Tehény pásztort, Kondást, 
Darabontot, 2. öreg, és egy ifiu fözŏ Aszszonyokot 
[Szentgothárd SzD; WassLt]. 1803: Mészáros Bótár Si-
mon felesége, ifliu ugyan, de előbbi színességét most el 
vesztette egy felöl a' szúk kòst miatt [Torockósztgyörgy; 
IB. Kontz Gergely pap vall.]. 

Szk: ~ asszony fiatalasszony, menyecske. 1583: Mi-
kor elseoben megh Iffyw Ázzon Valek Ieowe hozzam 
Igiarto Ianosne es monda No Iffyw Azzony kezeoly 
hozza had kezkeneoggielek (!) be [Kv; TJk IV/1. 138]. 
1644: Egy Iffiu Azzony hallotta ezt [Mv; MvLt 291. 
423a]. 1796: (Ros Mária) paráznaságáért . . . el Csapat-
tatott, s ugy Szegődött be Mlgos Baliáné Iffiu Aszszany-
hoz [Déva; Ks 101]. 1814: Bartók Ádám Ur . . . Czinege 
István Urat Hites Társát Tekéntetes Kováts Klára Ifiu 
Aszszanyt . . . általunk Atyafiságoson requiraltattya 
[Ne; DobLev. V/965] * ~ asszonyka. 1758: Décsei Ág-
nes igen szép ifjúasszonyka vala, de rossz ember kezébe 
akadott szegény [RettE 58] * ~ asszonyság. 1764: 
(Meghalt) Br. Kemény Simonné Wesselényi Polixéna 
asszony őnagysága, derék, becsületes, úri ifjúasszonyság 
[i.h. 164]. 1807: Bernád Trésia ifiu Aszszanyság Csik 
Nagy Kászanba(n) [Kászonaltíz; Hr 12/23. — Tomai 
László kijegyzése] * ~ ember a. fiatalember. 1702: kgld 
azt az het Ezer forintot negyven Ezer forintnak mondot-
ta . mind azon által én azt csak iffiu ember mondásá-
nak tartom [ApLt 5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 
1748: Szathmári Györgj nevű ifjú ember Bálás Ilona 
nevű Leányai . . . meg estek [Gyalu K; RAk 171]. 1804: 
tsak ifju emberek szájából hallottam, a* kik is meg lehet 
hogy viszont más öregebb emberektől vett hallomáso-
kat beszéltették [CU Aspremont-vallatás]. 1849: Cseh 
Sándor mind ifj ember . . meg futamodot [Héjjas-
fva NK. CsZ. Fodor Márton (57) vall.]. — L. még RettE 
90. — b. fiatal (nő) 1692: Mivel Daraban Istók . . . fele-
ségét minden ok nélkül már negyed fél esztendeje hitetle-
nül el hadta, rabságba(n)a tovább nem maradhat, kivált 
ifju ember lévén, a Sátán kísértésétől is féltyük. Azért ad 
ulteriora vota transmittalyuk hitetlen Féijét penigh vin-
culallyuk [SzJk 261. — ^Ti. az asszonyt a házasság köte-
lékében/kötöttségében] * ~ házas. 1873: A papi bér fi-
zetésbe betétettek ifju házasok, egy évi házasságok után 
[Burjánosóbuda K; RAk 18] * ~ leány. 1759: 1733 táj-
ban kezdenek csak igen keskeny nyakszorítókat vagy 
pántlikácskákat az iljú leányok és asszonyok viselni 
[RettE 91]. 1823—1830: öreg legény volt az apám, ifjú 
leány az anyám, mikor egybekeltek [FogE 81] * ~ le-
gény a. fiatalember, legény. 1573: Barbel Ianos Azt vall-
ia hogi . egy Iffyu legeny kek dolmanba Ment volna 
hozza feiet Mossatny [Kv; TJk III/3. 191]. 1664: az melj 
Effiu legint mégh fogtak az Beldi vra(m) iobagi Czutak 
pétér iabagiatol Kéréstés Mihaljtol való [Kászonújfalu; 
BCs]. 1781: el menénk Ifju legenjekŭl Lengjenfalvára 
gusaljosba [Malomfva U; Ben.]. 1805: Gliga Szimion 
éfiu Legény mint egy 15 Esztendős [Libánſva MT; Born. 
G. XVI. 1]. — b. jelzős szerk-ben: 'ua.' 1639: az Jarmos 
Eőkreok(ne)k harmat az kereskedeo Iffiu legenj szolga-
nak Keczelej Gergelj Deaknak aiandekoztak [Kv; RDL 
I. 146.]. 1642: Lön kezes . . . Egy Bocska György nevw 
Iffiu Leginy Jobbágyáért [K; SLt Fasc. 6. 16]. 1736: volt 
az juhoknak egy ifju legény pakuláija [MetTr 417-8]. 
1847: jelen valának egy részről . . . Kontz Istvánne 
Adám Juliánná fiával ifju Legény Kontz Jánossal más 
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részről . . . Bözödi Vas János [Bözöd U; Borb. II László 
István székely ns kezével]. — c. mesterlegény. 1597: 
Kantor Istúan Somosi Gorbely Peter inasa . . . vallya 
. . . monda Petj, mit lakol illye(n) ven kedúetlen embe-
reknel, laknal Iffjú Mestereknel, azok tartnak iffiû Legé-
nyeket [Kv; TJk V/l. 128]. 1655/1754 k.: Amely Ifju Le-
gény penig esztendeig való szolgálattyát ki-tŏltene-is, de 
mester Remek tsinálásának előtte meg mátkásodnék, 
tartozzék büntetésben adni flór 3 [Kv; ACJk 15]. 1703: 
senki illy dolgot neis testallyon hogy iffiu Legeny ke-
vannya hogy pénzül vegjek fel [Kv; i.h. 56] * ~ legé-
nyecske. 1630: az szomszéd Azzoni hiuata engemet 
az Leanioczkaiaual altal hozzaia az paitaba, es . fel 
haniua(n) az szenat Istua(n) Deák lata(m) hogi ez az 
Leani egy Inassal fekszik vala, kiket fel pirongatua(n) az 
Inasnak monda(m), jai iō fiam illien Iffiu Legenieczke 
leuen bezzeg nagj korpa hwuelihez (?) fogta volta [Mv; 
MvLt 290. 197b. — aIlyen értelmetlenül!] * ~ legény-
ke. 1696: Vagion edgy iffiu Legenyke Mirsa Jonnutz 16 
annor(um) [Szentbenedek SzD; LLt Fasc. 75]. 1718: 
Fogatatt meg két . . . iffiu legénykeket [M.bece AF; 
Told. 2]. 1769: Drágán Csilip Csak Iffju Legenke [Szent-
gothárd SzD; WassLt Szeletsán Nyikuláj (40) zs vall.] * 
~ legénység a. legénykor/sor. 1745: ezeketa minthogy 
iffju Legénjségemben keresett pénzemen vett fundamen-
tumra építettük à Szegénj Néhai meg hólt feleségemmel 
részt adni nem tartozom az A. ő kg(ne)k [Torda; TJkT 
II. 11. — aIngó és ingatlan javakra von.]. 1753: Albert 
. . . Iffiu Legénységiben bujdosott el [Szeredasztanna 
MT; IB. Elizabetha Pap Providi Andreae Varró (80) jb 
vall.]. 1765: Tkts Cserei Mihály Vr(am) . egész elete 
fottaig mindennel bŏvŏlkŏdőtt . . . , a* mint bizonjos 
megh Iffiu legénségiben szerzett drága . . substantiák 
mutogatyák máigis [Bölön Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 
1837: valamíg ifiu Legénségben voltam és az után Házas 
koromban ís a Nagyságod illő szolgálattyát hiven és iga-
zán kivántam meg tenni [Szentdemeter U; Told. 39]. — 
b. vkinek fiatalember volta/helyzete. 1701: Ezen bizo-
nyos emberítŭl Kegyelmednek Az mit Szegény ifiu le-
genységemtül telik, égy kis ajándèkoczkát kŭltem [Gye-
ke K; Ks 96 Kornis István Gyerőfi Borbálához] * ~ l e ' 
gėnytebeli legénykori. 1756: az pénzt a Kölönte Joseff 
Uram Attya atta eö kegyelmének . . . , vagy pediglen 
még ifiju legéntebeli tulajdon maga keresett pénze volt 
. . . ? [F.csernáton Hsz; HSzjP] * ~ mesterember. 
1703: Végeztetett hogy minden héten két két ifiu Mester 
ember rend szerént a Hársfára vigyázzon Monostor 
kapu élőt s az Piatzonnis [Kv; ACJk 54]. 1748: a' Mester 
asztal(na)k . . el költése concernalta az öregeket hatot 
vagy hetet feleségestől, két Iffiu mester embert, item a* 
két Látó Mestert, kikis kötelesek voltak az étkek ké-
szíttetésére [Torda; TJkT III. 223] * ~ mesterlegény-
1774: Ifiu Mester legeny Cizmadia Jakab István nevü, a 

ki is igen Gyakorlotta az Senator Benkő Joseff Uram 
hazat a Leanyaert [Kvh; HSzjP Michael Benkő Csizma-
dia (39) vall.] * ~ pakulár juhászbojtár. 1789: Egybe a' 
Front eleibe hivaták a' katonát és az ifju pakulárt is 
[Andrád, An. I, 140—2] * ~ rend fiatal korú. 1667-
Jűve mi elõnkb(e) egy ola Ifju rend ember [Mezősám-
sond MT; Berz. 12. 92/111] * - úr a. úrfi. 1572: latta 
hogi valaztig Jartak hozza8 az Iffyw vraim M w l a t t a k 
vele [Kv; TJk III/3. 1. — aHegedűs Jánosnéhoz]. 1600: 
Kisfaludi Mathe Zaiabolis hallotta(m), hogy am e l 
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wezek az ket ifliu vrak es iobbagy miat, chak niomorko-
do(m) miattok [UszT 15/10 Hegy Lukach Zent leleki, 
Lofeö ember (70) vall.]. 1721: Hadmezŏ nevü széna fü-
vet . . . az Nagyfalut Biro Possessor Úrak egyenlő kép-
Pen birták . . , most hallom, hogy az Iffiu Urak habor-
ganak felette [Nagyfalu Sz; Told. 2]. 1730: Küldöttem 
az Ifiju Ur Számára ket szép őszi Sajtot, kivánom Iste-
nemtul szerencseltesse az M: Ifiju Urat bekevel valo el 
kôltesevel [TKl Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. — b. 
fiatalabb rendű kv-i városi tanácstag. 1571: az Iffyw Zaz 
vraim az ely oslasnak vtanna Mindiarast zalagot zedes-
senek azoktwl kyk wakmereoszegre vetyk magokat, az 
varos zolgayt kwlgiek zalogh zedny [Kv; TanJk V/3. 
^la]. 1578: Miért hogy penig az vnionak el olwasasa es 
megh magiarazassa zwkseges az iffiu vraimert. eo Keg-
mek egy Reowyd es alkolmas napra gywchie be eo keg-
meket [Kv; i.h. 166a]. 1588: a' vincelerek seotet hainal-
ba(n) vigiek ky a' Mywest, es Nap Niugtakor hozza 
Ögy!) be, Erre valo vigyazatra rendeltenek eo kgmek 
keozzewl illie(n) iffiú vraimata [Kv; i.h. I/l. 74. — *Köv. 
a fels.]. — c. tbsz 1. szem. birt. szr-gal: a fejedelem fia. 
1646: Tordai Kamora Ispanis erkezek. Iffiu Vrunk Sa-
farais erkezek [Mv; MvLt AAll. 6]. 1683: Egy pár rúgos 
Gyóngy hajós puska Iffju Urunké Urunk õ Nga küldte a 
Taborrol | Vettem Zoltántul Ifiu Ur(un)k sŭvegere egy 
kŭnting Ezüst Csipkét [UtI]. 1689: Kglmes Urunk s Iffiu 
Urúnk eŏ Nagok Regestruma3 [Gyf; UtI. — aKöv. a 
fels.]. 
... 2. kb. fiatalabb korú/rendü; de vîrstă mai tînără; von 
Jüngerem Altér. 1561: Myndniaian az mesterek mynd 
ldes mynd iffiw mynd Cehbe mynd Cehen kwuul es 
mynd lakodalomba mynd lakodalmon kwwl egy mast 
liztesseggel tartchak [Kv; ÖCArt.]. 

Szk: ~ bejáró mester fiatalabb rendű, céhtisztséget vi-
selő mester. 1811: Atyamester örög Silagi (!) Istuan. — 
Örög béjárómester: Szász István. — Ifjú bejárómester: 
Tot Zsigmond [Dés; DFaz. 40]. 1841: Nagycéhmester: 
pesi Sámuel. — Kiscéhmester: Vetési Sámuel. — 
Látómester: öreg látómester: Pál György, ifjú látomes-
jer Hántz István. — örög bejárómester: Szász István. — 
!Qû bejárómester: Tot Zsigmond [Dés; i.h. 43] * ~ céh-
"Tfster a céhatyamester mellé választott fiatalabb rendű 
céhmester. 1637: Ö kglmek az bücsületes marosvásárhe-
lyi szabó-czéh vgymint Nagy Szabó Ferenczet és Nyírő 
Szabó Lukácsot választattanak czéhmesteréknek (így!). 
* ábiás czéhmesternek Nagy Szabó Ferencz vramat, ifiú 
^éhmesternek Nyírő Szabó Lukács uramat [Mv; EM 
^Vlli, 43]. 1648: Iffiu Czeh mester Szalay Gergely az 
Szekb(en) Szitkozodot es Czeh mester tarsatis illetlen 
fokkal illette [Kv; MészCLev.]. 1694: Vagyon a* B. 
Céhnek egy Ládája . . , egyik kolcsa áll a Ceh Apánál, 
** egyik pedigh az iffiu Céh Mesternél [Kv; ACJk 16]. 

10: az B. Mesterek . . valaszták . . vox szerént Che 
ÍM>a(na)k az szász Natiorol N. Szekelj Janos Uram(a)t, 
!*jm Che Mesternek Bagjoni János Uramat az Magjar 
Natiorol [Kv; i.h. 75] * ~ látómester fiatalabb rendű, 
mesterremek-vizsgáló céhtisztséget viselő mester. 1841: 
1-átómester: öreg látómester Pál György, ifjú látomes-
^r: Hántz István [Dés; DFaz. 43. — A teljesebb szöv. az 
^ bejáró mester szk al.]. 

< Az apródesztendõk (inasévek) letöltése után a remekezésre jelentkezett 
Z^1 — a mesterremek készítésének ideje alatt — az öreg és az ifjú látómes-

r 'dónként az inast szegődtető mester műhelyében felkereste, és a készü-

lőben lévő remeket „meglátogatta", azaz megnézegette, megvizsgálta. A 
vizsgálat rendjén tapasztaltak alapján döntött aztán a céhgyűlés az inas fel-
szabadítása vagy a felszabadítás elhalasztása ügyében [L. erre DFaz. 29, 
35]. 

3. ~ társaság fiatal rendű céhbeli mesterek közössé-
ge; comunitatea maiştrílor mai tineri din breaslă; Ge-
meinschaft der Zunftmeister jüngeren Alters. 1819: a 
vándorló legény . . . Szabaduló Levele az Ifiu Társa-
ság Ládájába tétetödjék bé, és ottan tartassék mind ad-
dig, mig a Legény a városról ésmét elmégyen [Kv; 
MészCLev.]. 

4. vkinek ifjabb esztendei vkinek fiatalabb évei; anii 
de tinereţe ai cuiva; js jüngere Jahre. 1817: az iffiabb esz-
tendeiben Csintalanabb elméjű lehetett [KLev.]. 

5. áll, növ fiatal; tînăr; jung. a. 7669; Boer Sigmond 
Uram adott . . . kêtt Eõrőg õkreket, más két Iffjab 
Eokrekett [Fog.; Szád.]. 1717: Minap irtam vala Ngk 
hogy egy szép ifiu elő hasú tehene<t> a pokol szél meg 
űtőtt [Mezőméhes TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor Pé-
terhez]. 1731: Joon Balczátnak egy ifiu Bala névü Juhát 
Gligor nyág az Gyúlaj Ur(am) Földe vegeben a tövis 
közé meg kötötte [Hosszútelke AF; JF]. 1748: adának 
. . . egj kék szőrű Bogár Szarvú ifjú borjuzo Tehenet 
[Hosszútelke AF; Kath.]. 1753: Szárnyas Majorság . . . 
öreg retze N 9. Ifiu retze N 11 [Karácsonfva MT; Told. 
18]. 1763: egy szép borjuzo ifiu Tehen, és egj jo Bika el 
döglik [Szőkefva KK; BálLt 1]. 1798: Két idősb ökrök 
50 Vfor . . . Két Iffjabb Ökrök 50 Vfor [Fodorháza K; 
RLt]. 1824: (A margittai vásárra) el hajtván az itt valo 
Vén ökrökŏt szép ifjú Czimereseket vásárolunk helyet-
tek [Perecsen Sz; IB. Tamás Mózes lev.]. 1831: A rüde-
gek között nagy kan eggy . . . Nagy Gönne három . . 
Ifjú Gönnék nyoltz [Koronka MT; Told. 73]. — b. 
XVIII. sz. e. ſ.: két fiatal ifjú Fűz fátska mintegy gyalog 
karó vastagságúak [Petlenda; AbN. — aEgykor önálló 
település Tordatúr határában]. 1767: (Mivel) a* nagyob 
tő szőlőket . . ki nem áshatták mind az iffiabb szőlő tő-
ket ásták inkább kia [Ne; DobLev. 11/377. 4b. Jos. An-
dormányi de N.Enyed (56) ns vall. — aA tolvajok]. 
1775: Ezenn Erdő Csupa Ifjú Cserfákból allo [Buza 
SzD; EHA]. 1795: a Rindik nevü Erdő egy része épület-
re valo Fa más része tisztított és tisztítani valo ifiu fiata-
los [Szilvás AF; EHA]. 1810: Vagyon ezen kertben szá-
mos iffiabb és vénebb szilva, alma és kőrtőve fákból állo 
gyumőltsős [Dob.; Ks 76 Conscr. 47]. 1836: A' Bírofü 
Cseréje . nevendék erdő . . . Lapos Csere Tőkés — és 
ifiu nevendék [M.péterlaka MT; i.h.]. 

Szk: ~ erdő nevendék-erdő. 1822 k.: az ifiu erdeimet 
ugy öszve gazoltak . . . , hogy egynehány helyen soha er-
dő se nőhet többé [K; KLev.]. 1836: Lapos csere Tőkés 
— és ifiú nevendék erdő [M.péterlaka MT; EHA]. 

6. új; nou, nouă; neu. 1765: midőn seriest sollicital-
tam, azt felelte, igen ifiu a Causán, noha Extra-seriàlis 
vala [Gyf; Eszt-Mk Vall. 338-9]. 1770: e' sokkal Iffiabb 
Malom volt a' másnál [Dombó KK; JHb LXVII/157]. 

7. ~ nyulacska süldő nyúl; şoldan; junger Hase. 
7750; ezen Talyigán . . . küldöttem bé, őtt Csirkécs-
két, két Pipét, két ifjú Nyulacskát [O.csesztve AF; Ks 83 
Szabó István lev.]. 

8. ifjonti; tînăr; jung. 1653: így azért mi is Vásár-
helyt, a kik akkor ifjú erővel bírtunk, reá biztatók egy-
mást, hogy a fizetésre elmenjünk8 [ETA I, 106 NSz. — 
a161 l-ben Báthory Gábor mellé hadba]. 1759: Gr. Tele-



ifjú 

ki Lajos még ifjú állapotjában Felesége iktári Bethlen 
Sámuel úr leánya, jóforma ifjúasszony, de özveggyé lön 
[RettE 86]. 

Szk: ~ bolondság. 1765: azonn Legények . valamit 
tselekettek mind azokat tsak magok mulattságokért és 
magok Ifju bolondtság kedvek töltésekért [F.gerend 
TA; KS. J. Somlyai de Fogaras (40) ns vall.]. 

Sz. 1770: az ifjú elme eltántorodik [RettE 235]. 
9. egy- v. kételemű szn előtt v. után nemzedékviszo-

nyító, mn-i jelzőként, ritk értelmezőszerüen; înainte sau 
după un nume de persoană unic sau dublu ca atribut ad-
jectival sau ca apozi(ie care arată relaţia dintre generaţii; 
vor od. nach einem ein- od. zweigliedrigen Personenna-
men als Vergleich mit der Bezeichnung der Generation 
als adj. Attribut, selten appositionsartig gebraucht: fia-
talabbik, ifjabbik; junior; der jüngere. A. önállóan; in-
dependent; selbständig. 1598: Iffjw Bonczidaj Gergely 

vallya . . az ven Palasthos Istwant kenaltak meg 
János deakkal nem az Iffjwth [Kv; TJk V/l. 258]. 

B. alapfokú mn-i jelzőként; ca atribut adjectival la 
gradul pozitív; als adj. Attribut in der Grundstufe. 
1562: ifjú János király . . Gyepesi Ambarust és a Szé-
kely Györgyöt Segesvárnál felnyársoltatáa [ETA I, 11, 
20 BS. — Szapolyai János fia, János Zsigmond a ne-
messég ellen felkelt székelység két hadnagyát; őket BS 
szerint maga a megrémült székelység adta át János Zsig-
mondnak]. 1564: Iffiw Etwes János [Kv; Szám. 1/X. 48]. 
1590: Iffiw Bassa Gergeljne Margit [UszT]. 1591: Iffiu 
zigiarto Balint [Kv; TJk V/l. 80]. 1600: Amy portioyk 
az Nagy Buday Thamas Jowajban iffju Bwday Thamas-
nak voltis mindeneket eo maga percipialt [Kv; TJk VI/1. 
191, 504b]. 1699: Iffiu Bot István. Eőreg Bot Istvána 

[Mákó K; Born. II. 21. — aJb-ok]. 1718: öregh Sándor 
Mihály Vram . . ifiu Sándor Mihalj [Szentmihály Cs; 
Borb. II]. 1731: néhai ifiu Apafii Mihály Fejedelem | né-
hai ifiu Ápaffi Mihályné Fejedelem Aszszon [Katona K-
Born. XL. 79]. 1747: Lőnek kezesek . . Makóban 
Lakó öreg Kovács György Fiajért iffiu Györgyért 
[Born. XL. 103. — aK]. 1783: öreg Pilbárt György . . . 
ifju Pilbárt Gyŏrgya [Zoltán Hsz; Borb. II. — Az előbbi 
fia]. 1801: öreg Máté János, öreg Bálint András, öreg 
Gellért István. Ifju Bálint András. Ifju Gellért István 
[Málom SzD; SzConscr. külön mell.]. 

C. középfokú mn-i jelzőként; ca atribut adjectival la 
gradul comparativ; als adj. Attribut in der Mittelstufe. 
1693: Tarczafalvi Nemes iffiab Palfj Ferencz Uram 
[Tarcsafva U; Pf]. 1712: iffiab Nemes Szekély Ferentz 

Kisseb szekély Ferentza [Aranyosrákos TA; Borb. 
II. — aA kettő ua. a személy]. 1722: ifib (!) Harko Fe-
renc [Nyárádkarácsonfva MT; VH]. 1729: iffijabb Bibo 
Mihály [Árapatak Hsz; SVJk]. 1755: Mind Ifjab Palffi 
Andrást az Utrumban nevezett Palffi István Urnák az 
Apját, mind az Nagj Attyat Nagj Palffi Andrást jol is-
merte [Tarcsafva U; Pf]. 1756: idősbik Kis Pál Gjörgj-
nek fia volt Iffjabb Kispál Gyõrgj [Kökös Hsz; Kp I. 
199 G. Tusnádi de Kökös (60) pp vall.]. 1757: Kissebb 
Vernes János és Ifjabb Vernes András [Torockó; Bosla]. 
1770: iffiubb Kis János [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 87]. 
1785: Középső Bálint István (jb). iffiab Bálint István 
(jb). űdősbb Balint István, iffiabb Bálint Márton (jb). 
űdősbb Bálint Márton (jb)a [M.valkó K' Born. XXIXb 
20/78. 83-4. Komis Krisztina conscr. — Uo. még ez ol-
vasható: Bálint István Senior (78) Bálint István Medioc-
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ris (50) Bálint István Junior (43)] | iffiabb Dácz Miska 
. . . Dátz Mihály az öregebbik [Varsolc Sz; i.h-
XXIXb20/383, 407]. 

D. felsőfokú mn-i jelzőként; ca atribut adjectival la 
gradul superlativ; als adj. Attribut in der Höchststufe. 
1782/1785: Néhai középső Détsei (így!) Uram . ..Né-
hai legifiabb Détsei István Uram [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 334]. 1867: legifjabb gróf Teleki Do-
mokos ur [RLt]. 

E. értelmezőszerüen; ca apoziţie; als eine Art Appo-
sition. 1598: Zigyarto Balindtwl Iffiwtwl [Kv; Szám. 
7/XVIII. 42]. 1599: Kisner Balint az Iffiú [Kv; TJk VI/1 
387]. 1620: Zeocz Marto(n) Iffiu [Mv; MvLt AContr.]-
1638 k.: Fazakas Balint ifiab. Fazakas Balint eoregh 
[Szászfenes K; GyU 31]. 1736: Petki Farkas, az ifju 
ifju legénységében szekérben lovakot fogatott [MetTr 
419]. 1737: Thordai Tatár Sigmond Jffiu [Kv; TJk 
XV/13. 65]. 1750/1797: Vig István az Ifju [Nagydoba 
Sz; Borb. II]. 1755: Teleki Sándor Ur(am) eö Nsga az 
iffiu [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 7767: Pakulár Mihály 
az ifjabb [Kökös Hsz; Kp IV. 243]. 7769: Veres Márton 
Ifijabb szabad sellér (26!) [Nagygalambfva U; IB]-
1826: Kerekes András az ifiu [Dés; DLt]. 1849: Molnár 
Nonuj Ifiab [Héjjasfva NK; CsZ]. 

Vō. az ifjabbik I. 2 -vei; 1. uo. az irodalomra utaló jegyzetet. 

10. 1653: odaa vitette volt Bornemisza Katát Bocs-
kai, ő tudja miért; de annak ifiabb szerencséje is volt 
Bocskainál [ETA I, 102. — a 1606-ban Kassára] 

11. fn 1. fiatalember, legény; tînăr, flăcău; junger 
Mann, Jüngling, Bursche. 1572: Aztalos leorinchne azt 
vallya hogy mykor az eo hazanal lakyk volt hegedws Ia-
nos, valaztig Iartak deákok Es egeb Iffyak az felesegeheZ 

Ágota azzony Hegedus Georgne, Azt vallya hogy 
latta Jatekiat Nemy Iffiakal [Kv; TJk III/3. 34]. 1585: 
Anna zasz Mihály felesege vallia . . Az Iffiw megh wthe 
a' takachnet, Es az vra Keleme(n) le teowe Az ken-
der magott, es vgy wthç Az hatalmas legenth [Kv; TJk 
IV/1. 475]. 1590: latek valamj zena húlast az giepinel, la-
tek valami iffiakot . . . mondek nekiek, legeniek . . . ki-
tek hanta ki ezt [UszT]. 1633: azért haragusnak az Va-
sarheli Iffiak en ream hog' óket ne(m) szeretem [Mv; 
MvLt 290. 121b]. 1670: õ kglme erővel kénszeritette az 
ifiakot a' tantzra [Bodola Hsz; BLt]. 1756: (Azon a tel-
ken) mi ifjakul jandzottunk (!) es tantzoltunk [Burjános-
óbuda K; JHbK XLIII/27]. 7773: a MLétaiak edgjmás 
kŏzöttis Hásártosak perlekedők az Iffjabbak az öregek-
től nem halgatok [M.léta TA; JHb II/3]. 1794: az ollyan 
őnkent magokat kato(na)sagra szánt Iffjak jelentsek 
magokat az Országba lévő akar Reguláris Regimentek-
be levő Tsoportok Tisztjeinek akar a* LimitaneusoknáJ 
[M.bikal K; RAk 1]å 1822: Farkas Jánosnénak a Fejérő l 
a kendőt levonta s megtépték . annak utánna annyiig 
rá bántak az éfiak az öregekel hogy még a maga házától 
is el űzetet [Bereck Hsz; HSzjP]. 

Sz. 1702—1764: Rút az a' Iffiu ki az ven Embernél 
Erötlenb [Torockó; MNy IV, 233]. 

2. mesterlegény; calfă; Handwerksgeselle. 16391 
1650: Latuan az Iffiunakis Jaroszlara való útát, mely 
nagy kárára lehetet volna az Attyanak, ha az Tarsaság' 
tol el maradót volna [Kv; öCJk]. 1655/1754 k.: A' sze-
gŏdés után tartozik az az Ifju a' két Czéh Mestert Nota-
riussával és akiket az öreg Mesterek kŏzŭl Mellejek hi-
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vatnak egy asztalra tisztességes collatioval és szabad 
borral meg-vendégelni [Kv; ACJk 13]. 1699: Rátkai Fe-
rencz nevú Iffju . remekjét . . . méltóztassék ki adni | a 
& Czeh a remeket ki attak, melynek el vegezesire Isten 
segéllyé azon Iffjat [Kv; öCJk]. 1801: égy Major Fe-
rentz Iffiú . . . Remek Esztendeit el töltvén a' Remek 
rajzra botsátatott [Kv; ACLev.]. 1815: a' Czéhot arra 
kérték vala, hogy ezen Ifjat Remekre botsáttána [Kv; 
ÖCJk]. 1852: Remekező ifjú Benkő Josef ezüst mives se-
géd Remekét el-készitvén, kivánná bé-mutatni [Kv; 

— L. még DFaz. 39. 
3. tbsz a. fiatalok; tinerii; die Jungen/jungen Leute. 

1799: el mentünk a' nevezett Léány hivatalára tollat tép-
jjj. • . . íhogtunk vihogtunk mint Ifiak igaz eleget [Dés; 
^Lt]. — b. fiatal mesterek; maiştri tineri; junge Meister. 
1655/1754 k.: Az ifjú Mesterekkel az Ifjú Czéh Mester 
Tartozzék minden Sokadalomkor fel-állítani az szokott 
helyre a B. Czéh Sátorát; hogy ha az Ifjak közül va-
jamelyik elé nem áll, fel állításában, és el-bontásában, 
büntetése d. 60 [Kv; ACJk 5-6]. 1755: a céh is atyai indu-
latjából az említett ifijak kérésekre s az mi intercessionk-
ra condescendála a békességre tali conditione. hogy 
Publice megkövessék a céhota [Dés; DFaz. 17. — *Ti. Az 
^úmesterek]. 1808: (A céhgyülés) egyenlő akaratból vé-
gezte, hogy az ött Ifjak tartoznak a sir ásással, mind 
e<*dig tartották a régi Mester Emberek [Kv; KCJk 21a]. 
1841: Midőn ezen becsületes ifjak szolgálatban lejénde-
nek s akkoron egyik a másiknak ellene vétetnének . . az 
j%an ifjút a dékány az ifjakkal együtt fél forintig büntet-
hesse — [Dés; DFaz. 38]. — E jel-re nézve l. a fazakas-
tpester 1. szk al. a jegyzetet. — c. a fiatalok (a fiatal mát-
^apár); tinerii, mirii (tinerii logodnici); die Jungen (das 
Junge Brautpaar). 1821: az iffjak meg-kérdeztettek, 
®Ş azt felelték, hogy . . . igaz szeretetből kelnek öszve 
[Vista K; RAk 58]. 1823—1830: hallottam, . . . hogy az 
^gybeesküvés előtt meg szoktanak mátkásodni az ifjak 
[^ogE 300]. 

4. tanuló ~ inas; ucenic; Lehrling. 1589/XVII. sz. 
fkje: Minden Jnas, tanuló Iffiu, legh elseob(en) az Ceh-
één meg kęrdettessék, mellyk mesterseget akaria meg ta-
?ulni, az faragasté, vagi penigh az puszta rakast [Kv; 
KőmCArt. 3]. 

5. diák, tanuló, elev; Schüler. 1583: eó felsege® eg* 
behány zamw iffiakat hozna Varosunkba Az Colle-
ÖUmba | az Jesuiták keozeót tanuló Iffiak . . . feg'weres 
kézzel Jamak varosunkba(n) Annak okáért eó kgme 
mro vram talallia meg Az papa keowetet, kerie arra 
?°gy effele kard es fegyver hordozastol az Iffiakat el 
l°giak [Kv; TanJk V/3. 271a, 272a. — aBáthory István 
JŬ és lengyel király]. 1587: zwksegh leszen az be Iratot. 
Imat oktatnj, es meg Inteny mindenkor az Engedelmes-
é r e [Kv; KvLt Vegyes 111/66]. 

Szk: deák 1756: az Első Pap és Praesens Curator 
' • • fizettesse ki . . a' Templomban énekelni szokott 

eák Ifjakat [Kv; SRE 183] * kollégiumbeli 1695: 
Jhostan is küldöttem Ura(m) Kgldhez Collegiumbeli két 
?®csŭll(ete)s Iffjakat [Kv; BK. Sz. Némethi Sámuel 
î?ethlen Gergelyhez] * tanuló 1792: Az oskolákban 
°Jtatni Szokott Tanulásnak módja, és a Tanuló Ifjak-
nak Tudománnyok öregbítése végett idegen Országok-
ba Szabados ki bocsáttatások [Zilah; Borb. II hív.]. 
809: Minekutána szükségesnek talaltta volna a Ki-
ahyi Gubernium az ezen Fejedelemségben lévő minden 

Convictusi es Seminariumbéli fundatiokat, vagyis az 
azokra felveendő tánulo ifiaknak rendes számát megkis-
sebbitteni a közelebbről beajánlott ifiak3 . . . a kévánt 
fundatiora fel nem vétethettek [UszLt ComGub. 1605. 
— aKöv. 11 névfels.]. 

6. kb. fej-i v. főúri apród; aprod/paj la curtea dom-
nească sau ín serviciul unui aristocrat/senior; fürstlicher 
od. hochherrschaftlicher Page/Knappe. 1589: 26 (Juny) 
. . . Az vr, es az Iffiak aztalara hozattam bort d. 80 [Kv; 
Szám. 4/X. 27—9]. 1594: Az Várbeli hazakban ualo 
Inuentarium Az Iffjak hazaban. Hozzu aztal uagjon 
No. 1. . . . Az aztalhoz ualo zekek No. 4 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 28]. 1595: 2 Febrúary: Grazda Laiost Wa-
radon Comis W. Iffiat vitte postán Thordaig Mondro 
Jacab 2. lowal . . . d 50 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 38 ifj. Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 1610: Az Iffiak mely hazban ez-
nek az Ablakara lantomat vetem pro d. 70 [Gyalu K; 
Sennyei 47/11]. 1621: Azzoniunk Iffiaynak Feier czipot 
Nro: 8 . . Azzoniunk Leány Azzonj zamara Ebedre at-
ta(m) Feier Czipot Nro 6 Keoz Czipot Nro 6 [Kv; Szám. 
15b/XI. 133]. 1653: én is szinte a császár ifjai és utánna 
ment lovassi közé szorulók nagy szorulással3 [ETA I, 
134 NSz. — aA szultánnak 1621. évi táborba érkezte-
kor]. 1682: Banúja Lukali nevű Tőrőktül vetettünk Iff-
jaink ruházatijára Gránát posztot ezerhuszonőt singet 
[UtI]. 

Szk: udvarló ~ fej-i udvari apród. 1600: Az vduarlo 
ifiaknak 16 czipot mint hogy Biro vramis ot uolt az Le-
geniekbenis le wltettek uolt [Kv; Szám. 9/III. 11 Szabó 
András sp kezével]. 

7. fiatal nő; femeie tînărä; junge Frau. 1819: én ifiut 
azért vettem feleségül hogy én öregségemre égy keveset 
meg nyughassam [Kv; Pk 2]. 

O Szn. 1565: Iffw pal [Kv; BesztLt 5]. 1567: Iffyw3 

Antal zebeny eskwt polgár [Vízakna AF; TT 1881. 189. 
— Nagy valószínűséggel szászból fordított név.]. 1570: 
Iffju Jánosné Maylad Margith aszszony [Hurm. II/5. 
686 Paulus Zigethy protonotarius bizonyságlevele]. 
1573: Iffyw farkas [Kv; TJk III/3. 133]. 1585: Iffiw Sala-
nę [Kv; Szám. 3/XIX. 3]. 1593: iffiw istwan [Kv; i.h. 
5/XXI. 99]. 1599: Iffiu Andrasne Ilona Asszony Budaj 
Mihály szolgaloia [Kv; TJk VI/1. 385]. 1614: Iffiu Balint 
lib. [Jedd MT; BethU 28]. 1680: Iffiu András Deák 
[Szkorei F; ÁLt Urb. 68-9]. 1724: Ifjú Jérémiásné [Ne; 
DobLev. 1/106. 3a]. 1741: Iffjú István Kovács [Dés; Jk], 

Ha. 1586: Iffiayt [Kv; TanJk 1/1. 33]. 1595: Iffiat. 
Ifyaynak [Kv; Szám. 6/XVI. 139, 142]. 1598/1614: Iffja-
kat [Kv; TJk VI/1. 395]. 1697: az iffiak(na)k [Kv; 
MészCLev.]. 1753: Ifjakot [Máda H; JHb LXX/3. 260-
1]. 1756: ifijak [Dés; DFaz. 17]. 1760: ifjak [RettE 109] | 
ifijab [Kv; KCLev.]. 1764: ifjak, ifjaknak [Dés; DFaz. 
23]. 1801: Iffiak [Kv; ACLev.l. 1817: ifiju [Peleszarvad 
Sz; EHA]. 1837: Ifjak [Kv; OCJk]. 1841: ifjak [Dés; 
DFaz. 38—40]. 

ifjudik kb. ifjúként éli világát, legénykedik; a trăi ca 
un flăcău; jugendlich leben. 1664: Kegyelmed csak vé-
gezze dolgát s ifjudgyék ott benn, de igyekezzék Kegyel-
med, és is mehessek ki inneta [TML III, 35 Veér Judit 
féijéhez, Teleki Mihályhoz. — aKővár (Szt) várából]. 

ifjúi 1. fiatal; tînăr; jung. 1677: A' Fugitivus, vagy 
akarmint el-idegenedet Jobbágynak reductiojában, an-
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nak gyermeki vagy iffiui aetassa semmit nem obstal a' 
Földes Ura jussának, egyarant repetalhattya, és redu-
calhattya [AC 194]. 

2. ~ rend az ifjúság; tinerime; Jugend. 1589/XVII. 
sz. eleje: az Iffiui rend, nemcziak az eö hertelen, vakme-
rő es eretlen elmeieteől, hanem az wdŏseőknek ertel-
mesb teczesekbŏl viseltessenek, gubernaltassanak [Kv; 
KőmCArt. 13. — A teljesebb szöv. idős II. al.] 1657: Ar-
ról is meg visitályák eöket, az jffiu rendet mind két nem-
ben mint tanityak, oktattyák, oláh nyelven az Mi 
Atyánkra, Crédora, Tiz Parancsolatra . . . és . . . toáb 
az Cathechisisre is [UF II, 183 Lorántffi Susánnának, II. 
Rákóczi György özvegyének rendelkezése az általa fel-
állított fogarasi román iskola vizitátorai számára]. 

3. fiatalos, ifjonti; tineresc; jugendlich, jugendhaft. 
1670: Diószegi Istua(n) . . Schismaticusságát Pünkös-
di publicu(m) Scandalumjával az Ecclesiat reconciliallia 

. . Praedicallyon az Templomban . . , hogy mind hir-
telenségből, iffjui erőtlenségéből teŏrtent esetit senki 
ne(m) kövesse [SzJk 110]. 1765: Jöven előnkbe Nánási 
Andrásnak és Rátz Kalarának Házasságbeli igen tövis-
ses Causajok Tapasztalta Vener. Consistoriumunk 
mind a két félnek ifjuji éretlen és egy mast meg nem értő 
allapotját [Kv; SRE 213] | nem nézvén az eo kgylme Iff-
jui balgatagságát, eddig elé tselekedett vétkeit s hibáit, 
azokrol el felejtkezvén, eo kgylméneka e(n)gedne meg s 
venné Anyai kegyességébe(n) [Torda; Pk 2. — aAz anya 
a fiának]. 1782: Veress Sámuel . a* Productiojok dol-
gában ha akart volna is iffjui éretlensége miatt nem tu-
dott volna járni [uo.; KWj. 1823—1830: Minthogy 
Lipsiában igen sok tipográfia vagyon, . . . ott akartam 
valamit próbálni. De az ifjúi fantázia itt is szégyent ön-
tött belém, hogy mi módon tegyek én inasi szolgálatot 
[FogE 200-1]. 

ifjúkor birt. szr-os és hr-os alakban; sufixat cu sufix 
posesiv şi adverbial; in Form mit Possessiv- und Adver-
bialendung: fiatalkor; vîrstă tînără, tinereţe; Jugendal-
ter. 1550: az Iffyw koraban mykor walkon lakot volna a 
Cylla mezőn barmot örizöth [Nagykapus/Damos K; 
MNy XXIV, 292 Melchior Czyde de Nag'kapos jb 
vall.]. 1599: bamfi giorgy vramnak ifiw koraban leg 
elobe hogy hozza akada az iozag az mj az haznall ingó 
bingo marha voltt imide, amoda költöttük [Bh; BLt] | 
Voltam az lengelfalui zallasba rege(n), batiai(m)mal 
iffiu koromba ghernie faerth [UszT 14/12 Joannes 
Chender de Zenth Thamas (65) lib. vall.]. 1763: Bethlen 
Ferenc . . ifjúkorában igen jeles szép ember vala [RettE 
149]. 1807: Bodo István . . . Kolos V(á)r(me)gyében As-
sessor, káptalan mellett ifju korában, a régi irást tanul-
ván, olvasni tudja [ördögkeresztur K; Somb.]. 1817: Én 
értem ifiju koromban mikor ezen helyre a * Beke Uramék 
elejik, vagy Nagy Attyok telepedtek meg [Sződemeter 
Sz; Told. 47]. 

ifjúlegénykedik legényéletet él; a duce viaţă de burlac, 
a burlăci; als Junggeselle leben. 1798/1802: Dosa Adám 
Ur meg nem ház(o)sodott, hanem tsak Ifiu Legényke-
dett Bernád Pentsot pedig mint kurvát ugy tartotta a* 
Házánál [Kakasd MT; DLev. 6 Vall. 116]. 

ifjúmester céhbeli fiatalabb rendű mester; maistru mai 
tînăr ín breaslă; Zunftmeister jüngeren Alters. 1561: Az 

halottaknak el temeteserol Syr asasrol az iffyu mesterek 
tiztirewl Rend tartasokrol [Kv; öCArt. MutJ. 1570 k.: 
<Ezt> is végeztük egyenlő akaratból, hogy egy ifjú 
<m>esternek is egész terhet ne légyen szabad vinni, ha-
nem ha ketten egy szekérrel [Dés; DFaz. 10]. 1644: Mar-
ko Matyas állott bé iffiu mesterül az Czehban, de mivel 2 
esztendőtt negligált legeny koraban és tőserkedetis adot 
bűntetes pénzt fi 12 [Kv; MészCLev.]. 1655: Mikor az 
Ablak keőuet be czinalta az Keőmies . . az Kolczios 
Mester Iffiu Mesterekkel eggiwtt ott forgodtak [Ky; 
SzCLev.]. 1684: H<a> céh házában még az vendégség 
tart, ha a szűkség kévánnya, tartozzék egy ifju mester 
fenn szolgálni [Dés; DFaz. 12]. 1737: Mikor az vénség 
közül ki mégyen valamellyik tartozik az Ifiu Mester az 
ajtóig el kiserni és mikor bé jő vizzel es kendövei szolgál-
ni [Kv; FésCJk 70]. 1773: Levem (!) az betsűletes Fűsüs 
Chenek Egybe Gyűlések akori alkalmatosságai végezek 
Est Mivel ennek előte tőrtint hogy az Ifiu mesterek inast 
ültetet (így!) . el végezvén Egyenlő akaratai hogy 6 
Esztendeig nem Lészen szabad inast ültetni sem Legént 
[Kv; i.h. 21]. — L. még DFaz. 17. 

ifjúmesteri de maistru tînăr; von jűngerem Zunftmei-
ster. 1672: Mivel hogy Reyner Márton Ur(am) eo Kgc 

Iffiu mesteri ordob(an) leven ha eo Kge az nemes Ta-
naczi Assessori ordob(an) meltoztatott, aval megh sza-
badulhate az Iffiu Mesteri szolghálat és tereh viselés 
aloll . | à melly beczwlletes Iffiu mester . . . ă beczwlle-
tes Tanáczi rendb(en) méltóztatik, absolvaltassek ez-
utanis az Iffiu mesteri szolgalatnak mind(en) terhéteol 
[Kv; öCJk]. 

ifjúság 1. fiatalság; tinerime; Jugend. 1571: eo k. plé-
bános vra(m) Rendellye wgy az templombely Ministe-
riu(m) Neh zwnnyek megh, Es az Iffywsagis tanyttassek 
Iora es Istennek tyztessegere való dolgokra [Kv; TanJk 
V/3. 36a]. 1580: Latwan ezt is eo kegmek egez varassiil 
hogy az iffiűssag az istennek igyere elóbby mod zerent 
ne(m) tanytatyk es az Catechizalas tellyessegel meg zwnt 
holot zwksegh volna az iffiusagot Az istennek tyztesse-
gere giermeksegteol fogwa tanytany hywassak be 
plébános vramat es haggyak megh, hogy minde(n) vas-
sarnap del vta(n) az Regy zokas zerent mind a' ket temp-
lumba chatechyzaltasson hogy Az iffywsag az istennek 
tyztessegebe newekegyek [Kv; i.h. 212b]. 1629: nem re-
szegeskednj hane(m) gonduiselesre szoktak az iffiusagot 
az menyegzeokre hini [Kv; TJk VII/3. 141]. 1657: Az tf-
fiuság hadnagyanak ualasztatik Posgay Martho(n) 
Ur(am) [Kv; PolgK 128]. 1700: az egesz falubeli iffiuság 
sátoros Innepeken, s vasärnapokonnis az Kertész házá-
nál tánczoltak [Szentdemeter U; Ks 90]. 1781: a' Strá-
sák valahol tsoportozva ifjúságát tanálván s leselkedve, 
még lámpássalís elfogják [Torockó; TLev. 2/5]. 1784: 
amikor ottan asztalnál ŭltűnk volna be jővének Jakab 
Pálni sokan a Bétái ifjúság közül [Béta U; IB. Agilis Ki*: 
seb Szejes István (32) vall.]. 1802: a* Szásznak semm1 

baja betegsége nintsen, . . az Ifjúsággal vígon jádzott a 
Tser kabalán [Oltszem Hsz; HSzjP Málnási Szakát* 
András gy. kat., Málnási Katona Bíró vall.]. 

2. céhbeli fiatal mesterek/mesterlegények együttese; 
comunitatea maiştrilor mai tineri/calfelor din breaslă; 
Gemeinschaft der jüngeren Zunftmeister/gesellen. 159*' 
Biro vram, Minden Ceheket hiwattasson, publicalia 
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kgme, hogy minden Ceh Ceh lewele rendtartasa veztese 
alat vgy vegie(n) be az keozteok valo Ifiusagban, kik 
megh hazasottak hogy elseoben Az varos keozibe meg 
eskeggiek es magat be írassa [Kv; TanJk I/l. 251]. 1841: 
A. nemes ifjúság ládája a bejáró első embernél légyen. 
Midőn a nemes ifjúságnak gyűlése akadna lenni, tartoz-
i k hírt adni a dékány a bejáró mestereknek; . . . Mely 
Punktumoknak szentül való megállására, mind a nemes 
Céh, úgy az egész nemes ifjúság is kezeknek beadásá-
val obligálták magokat [Dés; DFaz. 39-40]. 1865: én 
alább irt a tul lapon irt ífîuság javait kezemhez vettem 

• Előttem Záhorály Márton láda legény [Kv; ACArt. 

Szk: cėhbeli ~. 1841: Az egész céhbeli ifjúság kötelezi 
magát arra, hogy a testvitelbe és a békapálásba őkgl-
jnekneka illendő segítséggel lesznek [Dés; DFaz. 38. — 
A sírásó ifjaknak]. 

3. tanulóifjúság; tineret şcolar; Schuljugend. 1769: 
Meg határozta kegyelmesen Felséges Aszszonyunk 
hogy három esztendőic(ne)k eltelése után senki külső hi-
vatalokra fel nem vetettetik, hanem ha az ŏ Felsége or-
szágaiban) levő Akadémiákon a Tudományokat el vé-
gezi hellybe hagyvan az Iffjuság(na)k Akademiakra le-
hető menetele iránt költ dietalis Articulusokat | Mivel az 
orszagba Isten kegyelmességéböl már a Pestis annyira 
jneg szűnt, Kegyesen meg engedte a Mlgos K. Gu-
hernium, hogy mind a Sokadalmak fel szabadullyanak 
mind pedig az oskolákból el széllyedet Ifljusag tanulásá-
nak follytatására egybe gyűljön [UszLt XIII/97]. 1852: 
Tegnap temetek el a' gyermekek preceptorát Kis And-
rást . szép temetést tsinált neki az ifjúság [Kv; Pk 6]. 
. Szk: kollégiumbeli 1721: A T. Collegiumbeli B. if-
júság küldvén T. Udvarhellyi Mihálly ur(am) után Pro-
lesszorságnak hivatalara . . most refundála két ara-
i aka t 3 [Kv; SRE 143. — aA ref. egyháztanács]. 1823— 
1830: Beadják a professzorok az ifjúság instanciáját 
Oexcellájának*, ki is június 5-ik délután 3 órakor . . . az 
fgész Kollégyombeli ifjúságot lehívatja [FogE 138. — 
*d. gr. Bethlen Pálnak]. 1832: Eszmélteti ujabban is T. 

Uraimékat a Kollegyombéli Ns ifjúság számára gyűj-
tendő Buzabéli Segedelem iránt [Vaja MT; HbEk] * 
skólai 1697: Ennek utánna Cantor Uraimek . . a* 
seholai ifjúságot, exerceállyák az eneklésben [Kv; SRE 

1700: Cantor Vamfalusi Márton Atyánk fia a' 
^hōlai Ifjúságot avagj tsak egj hétben edgjszer az enek-
lesre tanittsa [Kv; SRE 67]. 

4. fiatal/ifjúkor; tinereţe, vîrstă tînără; Jugendalter/ 
Üt. 1562: Lajos király elég nagy ifjúságában tizenöt 
esztendeiglen regnála [ETA I, 11 BS]. 1635: Kaiban lőt-
tem ez uilagra itt nőttem neuekettem iffiusagomban 
Kál MT; Berz. 2. 40/82]. 1696: en az en Ifjusagomnak 
sengëjet nem Istennek szenteltem, hanem az ördög-
nek [Dés; Jk]. 1724: Én nem figyelmeztem az én Ifjúsá-
gomban, ugy az után is a* kérdésben forgó dolgokra 
INe; DobLev. 1/106. 10 G. Kerekes de Sáros (68) ns 
VaU.]. 1784: haliám hogy Széjes Josef aszt mondgya Sal-
va venia Csáki Györgynek baszsza az Anját az ifjúságát 
mért Czirmolja [Béta U; IB. Agilis Kisseb Gyŏrfi Fe-
J?ntz (18) vall.]. 1805: gyakron beszélgette ifjúságát 
[Torda; KvAkKt 363]. 1823—1830: Mint folyt ifjúságá-
nak dolga, azt én nem tudom [FogE 147]. 

Sz. 1765: Azt tudom hogy azon kisérö Legények sem-
mi rósz véggel vagy szándékkal nem voltanak, hanem 

igazán 

tsak Ifjúság bolontság kedveket töltötték lövésekkel 
[F.gerend TA; KS. Mart. Szabados (47) jb vall.]. 

5. vkinek ifjú volta; tinereţea cuiva; Jugendlichkeit. 
1574: Marta Zalay Mihalne Azt vallia Mond Istwan 
Noh Io attiam fiaa latom hogi Ember vagi azért meg 
Ere(m) te veled Mind Iffywsagodal agsagodal [Kv; TJk 
III/3. 382. — aEgy Margit nevű özvegyasszonyra von.]. 

ifjúságbeli fiatal/ifjúkorbeli; din tinereţe; jugendlich. 
1779: Minthogy Nemes János úr ifjúkorában ért nagy 
előmenetelt, szörnyű elatus és nagy pompájú és gőgü 
emberré lett. De ugyan megadá az árát, mert majd töb-
bet szállott alá, mint amennyire felhágott volt Nem min-
dennek használ, sőt árt sokaknak az ifjúságbeli promo-
tio [RettE 407]. 

ifjúsági fiatal/ifjúkori, ifjonti; din tinereţe; jugendlich. 
1779: semmiféle világi ének . . . nem kellett nekia, ha-
nem amelyeket énekeltem; azokat velem le is íratta . 
Sok lenne elészámlálni afféle ifjúsági bolondságokat 
[RettE 404. — aBíró Annának]. 1809: consideratioba 
vétetvén mind két Detentusok(na)k Iffjusági alla-
pottyok . . az Detentusok Három Esztendeig az szo-
mos Uj fari (!)a Temletzbe raboskodgyanak [UszLt 
ComGub. 1668-9. aÉrtsd: szamosújvári]. 

iga I. átv is járom; jug; Joch. 1593: vgi maradhatunk 
megh, hogi ha a keozeonseges tereh viselesben, nem vo-
nogattiuk magunkat, hanem az Igat, terhet egi arant vi-
selliwk es erezzwk kiualt keppen holot ez ostor ado vise-
les mind vrnak, Nemessegnek, es egieb rendeknek Za-
badsaga es priuilegiuma ellen vagion [Kv; TanJk 1/1. 
221]. 1678—1683: valakik edes teremptő (!) Is(te)nek-
nek . parancsolattjat, s edes igaiat Őremmel viselek, 
telljes benne valo bizodalmokban, megh ne(m) csalat-
nak [Ks Kornis Gáspár kezével]. 1736: Aldassék, dicsér-
tessék, felmagasztaltassék örökkön örökké Istennek 
szent neve, minekutána in anno 1687 az pogány török 
igája alól felszabadúla, dicsőségesen visszamene édes 
hazánk az angyali apostoli szent magyar korona alá 
[MetTr 421]. 1811: A Bival-is hasznos, nyakát nyomja 
iga, Ö általa hordoz terhet a' taliga [ÁrÉ 35]. 1847: Tedd 
hát keserűvé ámbár e világot, s adj a bűnön való igazi 
bánatot, adjad, hogy hordozzuk kereszted s igádot csen-
des, nyugodt szívvel, amint te kívánod, . a szenthá-
romságot vég nélkül szemléljük [VKp 159 Varga Kata-
lin kezével]. 

Szk: ~ alatt nyögő. 1808: Régtől fogva iga alatt nyö-
gő Nemzetünk nem ollyan el metsevézett indulatu, hogy 
ne érezné Nemes eredetét. Tudjuk mia azt, hogy az egész 
Világnak Törvényt adó Hatalmas Romaiak(na)k ma-
radvánnyi vagyunk a* kiknek Neveket is viseljük [Ke-
mény, Coll Mss Tom. XXX Varia XII. — ^ i . az erdélyi 
románok] * jobbányság(nak) ~ja. 1782: Soha Job-
bágyság igája alá vettetett paraszt Embernek városi sza-
badsággal elni, annyivalis inkább hogy maga Jobbágy-
ság alatt valo Coloniajanak proprietassat magának tu-
lajdonítsa, mint a mü Toroczkai Jobbágyink ellenünk bé 
adott Instantiajokban magoknak a mü nagy p(rae)judi-
ciumunkra arrogalják meg nem engedtetett [Thor. 
XX/4]. 1796: az Torotzkaiak ország Articulusa által a' 
Jobbágyságnak igája alól nem tsak fel szabaditattak, 
hanem minden Tőrvények, és pactumok, mellyek a' Job-
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bágyságnak igájáról szollottanak, azonn ujj Tőrvény ál-
tal elis töröltettek [Mv; TLev. 5/16 Transm. 73 tábl.] * 
lelki-testi ~. 1619: Az én uram oly békességszerető feje-
delem, hogy semmit magától nem cselekedett, hanem 
hítták, sőt kételenítették az én uramot egynéhány or-
szág, kik megunták az német lelki-testi igáját és örökké-
való frigyet akarnak kötni az hatalmas császárral az én 
uram által, hogy soha többször ennek utána az hatalmas 
császár ellen kardot ne fogjanak [BTN 342] * testi-lel-
ki ~. 1619: De így gondolkodjék nagyságod Magyaror-
szág felől, hogy immár úgy hozzányúlt az magyar az 
több országokkal együtt, hogy vagy egy lábig elvész, 
vagy az sapkát teszi fel, de általmegyen ebben, hogy 
többször ő az német testi-lelki igáját nem viseli [i.h. 349-
50]. 

2. hámiga, komót, kumet, vállhám; grebănar; Kum-
met, Kumtgeschirr. 1681: Csigás Lovakhoz való, igha 
viseltes, szakadozott, majd semmire kellő Fék Nro 7 
Ezeken jo Zabola Nro 4 [Vh; VhU 553]. — E jel-re l. 
Frecskay 306, 502; TESz kumet al. 

3. vmilyen hídrész; una dintre părţile podului; ir-
gendein Briickenteil. 1662: (A várőrség) bemenvén a 
várbaa, az hidat kezdek szedetni minden hidlásfáival, ge-
rendáival, igáival és még cövekeit is kivagdaltatni, kapu-
ját berakatni, tölteni és csak a vár oltalmára magokat 
készíteni kényszeríttettek vala [SKr 581. — aVárad várá-
ba 1660 nyarán. A tőrök ostromra]. 

4. átv teher; sarcină, povarå; Last. 1717: Az sütők 
mellett szüntelen négj embert tartunk, kik oljan nagj igá-
nak tartják az ot való Continuuskodást hogj sokan mán 
el is bujdostak miatta, noha minden hétén ŏkőt változ-
tatjuk, az ot való vérest dŏffőlést ragodozást, és sok 
nyughatatlanságokot ne(m) szenvedhetvén [INyR Cssz, 
Gysz és Ksz panasza]. 1780: Eb ugatta kedves Barátom 
ugyàn réám taszitátok a nagj igát örökös njomoruságot 
[Betlensztmiklós KK; BK. Bodo Zsigmond gazdatiszt 
lev.]. 

5. teherviselés; povară de suportat; Lastentragen. 
1579: Ezt penigh eo Naganak vgyan zorgalmatosson 
Aggyak eleybe, eczer is Mazzor is mind Addegh mygh 
Az zegeny varast illie(n) Igatul megh zabadittyak [Kv; 
TanJk V/3. 203b]. 1594 k.: Latvan penigh ezt az raitunk 
ualo nagy ínségét, el el uiselhetetlen nagy igat, 
nymellyek keozzwllek ide Nagyságodhoz conflualnak, 
es . . . immunisek leznek azokis az keozenseges tere uise-
lesteol, es . ado fizetesnek terhe, azokrolis zaltan zal-
uan reánk telliesegel el nyomorottunk [Dés; DLt 247]. 
1671: A Szász Nation lévő szegénységnek el-viselhetet-
len igájokat láttyuk ebben, hogy más hellyeken Posta lo-
vakat nem akarnak tartani, a' hol ennek előtte tartotta-
nak, tartsanak ennek utánna-is sub poena Articulari 
[CC 32]. 1800: minden városi igától ment volt, meg ad-
ván az portio pénzt és sovágo volt [Torda; KvAkKt Mss 
363]. 1805: a' Mivelŏ kovácsok azt magyarázván 
. . . hogy Ngd arra nyitott utat hogy mikor mivelnek 
akkor nekiek kostotis adjunk, a* melynél a vas manipu-
la(ti)oba se Eleinknek se nekünk a' kik ertŭk nagyobb 
iga a' nyakunkba nem volt [Torockó; TLev. 9/41]. 

Szk: ~ t vet. 1589: Vrűnk ez dologgal ne terhellye a' 
Zegheny keósseget, Mert ez Zabad varos volt soha Nem 
Iobbagioskodot, Ennek utannais eó Nga Ne vethne ez 
ülie(n) Ighat az varosra [Kv; TanJk 1/1. 105] * ~ / von 

terhet visel. 1774: a Tisztek a jo ökrös Tehetős Gazda 
Embereket Dátumokért Udvar Biráknak, Vintzellérek-
nek, koltsároknak teszik s az Szegény Emberek vonnyák 
az Igát, az kiknek nints annyi Marhájok [Keszü K; KS. 
Conscr. Barta János (40) jb vall.]. 

igabarom igás/igavonó barom; animal de povară, vită 
de jug/de ham; Zugvieh. 1769/1778: midőn Földes 
Vrunk rabotájára Szántani mentünk, . . meg esett az is, 
hogy A' mi Iga Barmaink mellé rendeltenek más Jobbá-
gyoknak vagy Selléreknek iga Barmait Czimborában 
[Kárásztelke Sz; BfN DDD/4]. 

igahúzó igavonó; de jug/povară; Joch ziehend. Szk: 
~ barom. 1803: Az igahuzó barmok pedig minden reg-
gel korán bejöjjenek, és ha akármelyik gazdának ökre 
vagy lova odamarad és . munkájában csonkaságot 
szenved, az olyas gazdának a pásztor napszámját megfi-
zetni legkisebb mentség nélkül tartozik [M.hermány U; 
RSzF 193]. 

igás I. mn igavonó; de jug/povară; Joch ziehend. 
Zug-, Arbeits- (Tier). 1861: Egy kisded homáljos pejj 
paripa Igas 14 — Eves [Marosbogát TA; HG Gr. KuuD 
lev.]. 

II. ſn ?igáskocsis; argat/vizitiu la cárul de povară; 
Zugkutscher. Szn: 1659: Jgås Ferencz (idegen) [Kv; 
SzCJk I. 31a]. 

igásbarom igavonó barom; animal de povară, vită de 
jug/ham; Zugvieh. 1806: dolog idején maradván oda az 
Igás barom, Mihellyt hírt tészen a' Pásztornak a' Gazda, 
tartozik legottan azon Marha keresésére viszszá fordul-
ni, és egész estvéigis keresni [F.rákos U; Falujk 13, 
RSzF 197 Sebe János pap-not. kezével]. 

igáskanca igás/igavonó kanca; iapă de povară; Aſ-
beitsstute. 1861: Egy szegy Sárga szín Igás 12. Eves ke-
hes Kantza [Marosbogát TA; HG]. 

igásló igavonó ló; cal de ham/tracţiune; Zugpferd-
1756: Igás Lovakra való hám kantárostol négy [Déva; 
Ks 92. I. 32]. 1807: az Igás lovak(na)k szabad lészen az 
ökör Járó hellyen a' legelés [F.rákos U; Falujk 27 Sebe 
János pap-not kezével]. 

igásnapszám igaerővel végzett napszám; muncă cU 
ziua efectuată cu atelaj; mit Zugtier geleisteter Tagé-
lohn. 1875: ki egyházi köz munkára kirendeltetvén, a 

szabott munkát hanyagság vagy makacsságból nem tel-
jesítené, az azon időben folyó igás vagy tenyeres nap-
szám árrában marasztaltassék el, mindenik esetben az 
egyház közpénztára javára [Damos K; RAk 199]. 

igásparipa igavonó paripa; cal iute de h a m / p o v a r ä ; 
Zugroß. 1861: Egy Igás sötétpej paripa mintegy 9 éves 
[Marosbogát TA; HG Gr. Kuun lev.]. 

igaviselés robotviselés; robotă; Zugfron. 1599 k.: Bá-
thory Christop (!) vrunk megh tekintwen sok keppe0 

walo Iga vyseleseönket, lowainkal, zekerinkel es hayoifl' 
kal zintelen walo zolgalatunkat . . . [Dés; DLt 261]. 
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igavonó 1. igarobot-viselő; care este obligát la robotä; 
Zugfron leistend. 1786: Az Thoroczkai Hataran lévő 
Makkos Erdőre tudam hogy egyben gyűjtették itten az 
Városi Szegénység és magak Sertéseket, és azakat az 
Makra hajtatták s abban az Városnak és szegény iga 
vono Contribuens Népnek nagy haszna volt [Torockó; 
TLev. 4/13. 43]. 

2. ~ barom igásbarom; animal de povară, vită de 
JUg/ham; Zugvieh. 1605: biro vramnak Authoritassa le-
gyen rea hogy igha vono barmokatis minden zemely va-
logatas nekwl . le vagatathassa [Kv; TanJk I/l. 527]. 
1812: az Hazanak sok helysegeiben a Lakosok a mosto-

Hadi környül állasokra nézve gyakrabban elő fordulo 
vecturák miatt . . . igavonobarmaikotis . . . a közönsé-
ges terhek elkerülhetése tekintetéből felettébb kezdették 
eladogatni, és ha el nem adhatyák több lakosokkal tár-
saságba álva amint neveztetik Habsába igen tsekely ár-
ron ki vágatyak [Hunyad megyei lev. a gub. Kv-róí]. 

3. — marha igásmarha; animal de tracţiune, vită de 
Jüg; Zugvieh. 1675: étszakának idején iga vonó marháit 
reá haitvá(n), az szőlőmet tapi(n)tatla(n) (!?), veszte-
gette marhaival [Kv; TJk VIII/12. 63]. 1771: Vasárna-
ponként . a maga iga vono Marhájával dolgoztatni 
láttuk Tit. Zilahi István Jakots István Uramékat [Dés; 
öLt 321. 17a]. 7796; iga vono Marháib(an) is tetemes 
károkat szenvedett [Ilencfva MT; DLev. 3. XXXV/4]. 
1804: Mitsoda . . . a külső Gazdasághoz tartózó iga 
vono, vagy más féle Marhák . . . maradtak ? [Fejér m.; 
DobLev. IV/875. 2a vk]. 1831: A Mészáros Czéhval, a 
mint Conventiom meg mutattya, ugy edgyeztem volt 
n?eg, hogy a mely iga vono Marhákat a Mészárosak 
ejtzakara a Gujába ki hajtatnak, az essék meg estvéli ha-
J“angazás előtt, külömben a mellyeket azután későbbre 
hajtanak, azokat reggelig a Mészárosak tartoznak őriz-
tetni [Dés; DLt 332. 2]. 1864: Minden igavono marhavai 
biro gazda azon esetben, ha a kirendelt időre ekéjével 
vagy szekerével . . . ekklai vagy papi dologra ki nem áll, 
Egy frt 20 xrral büntetődik [M.bikal K; RAk 251]. — L. 
még RSzF 167. 

igavonó-marbátlan igásmarha-nélküli; fåră animal de 
^acţiune/vită de jug; ohne Zugvieh. 1843: olyan mun-
kára rend szerént csak gyalog szeres az az igavono mar-
hátlan embereket szoktak küldeni [ÁLt Bányaigazgató-
sági lt Varga Katalin ügyében Zalatnán tartott vegyesbi-
zottsági vizsgálat jk. — Kiss András kijegyzése]. 

igaz Lmnî. való; reál, adevărat; wahr. 1568: Jacobus 
^ygyartho . . . fassus est, hogy q az gyermek Tartasert 
sémit fel ne(m) tud, . . de bizon Jgaz eleg draga Idpn 
jutotta [Kv; TJk III/1. 175]. 1570: Zeyfner Matthias 
hithy zerent vallya, hogy Kowach Matias eo neky 
Montha, Igaz az hogy Almás Myhalnenak az konthya-
ba kygo feyet es geknek (!) farkat talaltak [Kv; TJk 
fll/2. 170]. 1585: eleozeor, Biro vram ket Vraymat Va-
üjfzzon még Ma meg latny a' panaznak igaz voltat [Kv; 
ſanJk ll\ŝ 12-3]. 1639: magais ki jeohetne Sz. Gieorgy-
re: • • • ugy tudna Kegldis itiletet tenni feleolle ha igazé 
mindenbe(n) az biro szava avagy ne(m) [Homoródsztpál 

Szád. Redej Janos lev. Nagy Tamás fogarasi vár-
pondviselőhöz]. 1764: találtok a' szénában egy nyérs há-

vesejevel edgyŭtt, mind ezen jelek igázok lévén 
arra hogj gonoszul el veszett sertéseknek aproléki lettek 

igazán 

légjen [Torda; TJkT V. 202]. 1770: igaz a, hogy tavaj 
mig aláb nem ereszték az utrizált Kiralyfalvi Maimat, 
mikor a Viz aradni kezdett hamar meg állatt az alsó ke-
rék [Királyfva KK; JHb LXVII/107]. 1813 k.: (Barátosi 
JózseO ásicálodott utánna mind addig mig a' Czéh mes-
terségbe fel-függesztetett volt, de . . . vádaskodásai nem 
igazak(na)k tanáltatván viszsza tétetett [Dés; DLt 56-
hoz]. 

Szk: ~ dolog. 1692: Igaz dologh feles Kapu szamjok-
ra nezve keves hija hogj az Szász Natio az terehnek felét 
ne(m) supportalta [Szőkefva KK; Törzs. Sárosj János 
kezével]. 1698: Tudom, hogy Székolajbol Voncsa Szim-
ion . . . hoza lo háton mint egy két vékányi búzát, én 
igaz dolog az búzát nem nézegettem [Vizszilvás SzD; Ks 
Georg. Sándor (23) jb molnár vall.] * ~ látni. 1572: 
walkay Myklos, Monda My nekünk Allyatok hattrab 
fyaym, Senky Semmyth Ne Indechon Mert Nem vynnja 
hoztalak, en tytoketh, hanem Jgaz Lattny [Jákótelke K; 
KP]. 

2. vk-ben v. vk-re adott válaszban, rendsz -e ~ é ~ / 
kérdőszóval; ín întrebarea pusă la interogatoriu sau ín 
răspunsul dat la o întrebare pusă la interogatoriu, de 
obicei cu particulele interogative -e~é~z; in Verhörfra-
ge od. in der Antwort auf Verhörfrage gewöhnlich mit 
dem Fragewort: -e ~ ^ ~ í: 'ua.; idem\ 1583: En Ersebet 
ezeket senki zaiabol nem hallotta(m) hanem attól Az 
Ilonatol, de nem tudo(m) ha Igazi azuagj nema [Kv; TJk 
IV/1. 157a. — aKöv. a nyil.]. 1586: Kalmar Ianos Pro 
Vrsula Egebet ne(m) tudok Mit Mondany Igarto gorgy 
feleolly hane(m) hallotta(m) hogy . . . igen ket zin alat 
valló Ember volna es hogy . egyktwll masiktwlis pinzt 
vett volna fel . . . de en az eo dolgaban hamiss e igazé en 
ne(m) tudo(m) [Kv; i.h. 584b]. 1776: igaz é hogy az 
ott lévő lapáj vagy Terecske mind a' Tohoz tartózó? 
[Mezőpagocsa MT; MkG vk]. 1784: Igazé hogy az em-
lekezetben forgo helly . . . a meg nevezett Gálok banyá-
szié volt [Torockó; Bosla vk]. 1820: igazé hogy el lett 
volna rothadva a Báró Urnák elejea [Aranyosrákos TA; 
JHb 48 vk. — aÉrtsd: penis-e]. 1831: Igazé az is Vonutz 

., hogy a Lovakat láttad volna, mig a Kádbükkire 
szemed előtt be szaladtak [Dés; DLt 332. 15 vk]. 

3. tényleges, valóságos; reál, adevărat; wahrhaftig. 
7646; Ez okon citaltattam az Specificatus Inctust, hogi 
engemett hazassagbeli hozzam valo kőtelessege kiuől 
. . . el hagiuan, engemet igaz ok nélkül parazna szemel-
nek mondot [SzJk 62]. 1650: Mindsent (!) naptayat min-
den Igaz es Jo oknílkúlt Ártalmas kipen Diffamalt Azzal 
hogi Az eó Diznayat megh vtôk [UszT 41]. 1686: Barba-
ra Szekely . . . minden igaz ok kivŭl eszt kiáltotta Felesé-
ghemre, ezzel diffamalta: Te kicsapni valo nyilván valo 
kurva, fattya vetet kurva [Kv; TJk XIII/1. 272]. 1750: 
Ezen verekedésnek ki volt az indito oka, vagy penig 
minden igaz ok nélkult verettetett meg nevezett Bog-
dány Péter [Veresegyháza AF; Told. 43 vk]. 1843: min-
den igaz oknélkült (!) réám támadott, kegyetlen nagy 
gazolásokat tett rám [Dés; DLt 1371]. 

Szk: ~ nemes (ember) valóságos nemes. 7668; abso-
luta potentia median(te) botokai, vas villával, Feyszé-
kel, puskával, az en fel állítót seővenyemre jeőttek hatal-
masul vágták, holot az en kertemre igaz nemes Ember 
kertére ne(m) jeőhettek volna [K; Ks 65. 43. 10]. 1681: 
ingemet igaz nemes Embert potentia mediante vert, tag-
lót, veremet kiontotta [Dés; Jk]. 1756: praesentaltam 
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vala Excellentiatok(na)k, s Natságtoknak Sepsi Király 
Biro Antos István Uram petsétes attestatioját arról, 
hogy igaz Possessionatus Nemes Ember lévén . . . egy 
Nemes Curiam Sepsi Székben Fell-Dobojban, de azon 
attestatiorais Nemes somota ki adni nem akarják az Ka-
mara háznál [Feldoboly Hsz; DobLev. 1/270. la Bartók 
Áron foly. — aÉrtsd: sórészemet] * ~ nemesi virtu-
socska valóságos/valódi nemesi erény. 1763: én bizany 
nem a Fizetésemért szenvettem s szenvedek hanem, az 
N(a)tsád Grátiájáert, és az magam igaz Nemesi Virtu-
satskámért [Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József gr. 
Komis Ferenchez] * ~ nemesség vkinek valóságos ne-
mes volta. 1725: Levelem meg ado Nagy Enyedrŏl Ma-
gyar Országra Szarmazat Szegeny Legeny . . . kivánvan 
Testimoniumat igaz Nemessegerŏl . . . , a Nemes Var-
(me)gye tŏlle nem denegalta [Veresegyháza AF; Ks 95 
Borsaj N. Pál lev.] * ~ szükség. 1595: Az Eg'hazra, 
Scholara, es egieb fele ighaz zwksegekre, Alamisnalko-
dasra ment f. 316/36 [Kv; Szám. 6/XI. 21]. 

4. igazi; adevărat; wahr, recht. 1581: az my meg holt 
kegielmes vrunknak Jámbor Igaz hywe es zolgaia lewen 
Jllen gyalazatot kissebseget zenvedek az Jo vraktwl 
[Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály foly. a fej-hez]. 
1608: my keozeottwnkis ez Vtanis ez fele haborusagos 
Igyenetlensig az perleodesbeol ne legyen hane(m) inkab 
az igaz attyafiusagos szeretet Maraggyon keoztwnk 
[Kv; JHb XXVI/49]. 1628: az en szerel(me)s Uramat ke-
rem az en hozza(m) való igaz szeretetinek megh mutata-
saert az en fiamhoz Allia Sámuelhez3 az en holto(m) 
uta(n) mutassa minden igaz io akarattiat [Bonyha KK; 
Eszt-Mk Cserei lev. Bánffi Mária végr. — aMostohafiú 
az első házasságból]. 1631: mostani nyomorult alla-
pattyaban Farkas Ferencz Uramnak minden megh unas 
es Zugolodas nélkül mint igaz hütos tarsa mellet, nagy io 
sziuel bant es baylodatt [Szentmargita SzD; Told. 27]. 
1691: Mint hogy penigh ez szoros ŭdŏben szorgalmatos 
gondviseles kévántatik, eo Kgle jo maga alkalmaztatá-
sával igaz Hazafiuságát tapasztaltassa [Kv; Törzs 
Instr.]. 1797: bizván az édes aszsony (!) Anyám én hoz-
zám érdemem felett meg mutatni méltóztatott nem na-
pai, hanem valoságos igaz édes anyai grátziájában bá-
torkodom néhány rendeimmel alkalmatlan lenni [Mező-
csávás MT; Kp II. 52 Máthé János özv. Újfalvi Sámuel-
né Sombori Borbárához]. 

Szk: ~ próféta. 1725: edgy ide való Praedicator prae-
dicatio közben . . . azt hozván elé keservesen, hogy nem 
edgyébert leskődik ez az fekete Szakállú fekete barát, 
hanem hogy azt várja, hogy az Farkas utczai Templo-
mot el foglallyák, s eő mehessen belé . . . Adná az Isten, 
hogy igaz Propheta lehessen [Kv; ApLt 2 gr. Haller Já-
nos anyósához] * ~ ura (a jb) igazi földesura. 1662/ 
1681: (Vojt Mihály) mivel hogy Sok rendbeli valto-
zo alapatimban mellőlem el nem allat. Sőt igaz Ura-
hoz való tökélletessége szerint Varamat többekkel 
edgyüt megh tartotta s oltalmazta Vojt Mihályt az 
örökös Jobbágysagbul mind magat Felesegét és ket 
agon lévő maradékit eximáltuk, minden Nemesi szabad-
saggal . . élni meg engedtük [Vh; VhU 333 Zolyomi 
Miklós ad. lev.]. 1666/1681: (Opra Proplan) feje fen al-
lattaigh hűségét tőkélletesen megh mutatta, mellő-
lem el sem allot, sőt igaz Urahoz való tőkelletessege sze-
rint, Varamot Kemény János koborlo hadaítul ellensé-

gimtül masokkal edgyüt meg tartotta oltalmazta [Vh; 
VhU 331 ua.]. 

5. vall adevărat; wahrhaftig. 1600: Vgy Segillien min-
ket az egy eoreokbe walo igaz Isten [SzO IV, 141]. 1636: 
Az egy igaz örökké való Istennek, az ki Atya, Fiu, es 
Szent Lelek, legyen dicséret ditsŏsseg, menyben és az föl-
dön. Amen [OGr]. 1653: Mely ujitást Belgiumban és 
Angliában indítottak meg ez előtt majd hatvan esztendő 
tájatt, mihelyt az angliai Jakab király, az annya halála 
után, a régi római igaz vallásból kitérítette az országot . 
És így az elébbeni calvinistákon a purítanus név marada, 
az újakon pedig a protestáns név vagyon [ETA I, 27 
NSz]. 1671: Felette szomorua(n) ertettűk volt, hogy cô 
kglmek, noha mindnyaja(n) az igaz Reformata reli-
gio(n) levő Ecclesiak(na)k lelki pásztori volnának, mind 
az altal eo kglmek Episcopalis es Presbyterialis neveze-
tek alat egymastul szakadást czinálva(n) az egy űgyŭ 
halgatok(na)k nagy botrankozására, a' mit az edgyik 
p(re)dikal a másik refutallya [SzJk 116]. 1700: Micsoda 
az orvossága? . . az igaz meg térés, megalázodás, kö-
nyörgés, bőjtelés és sirás [UszLt IX. 77. 11 gub.]. 1713: 
Esküszöm az elŏ, igaz és örök Istenre . . . , hogj . . . az eo 
Felsege Szentseges Szemelye, allapottya, méltósága, 
Tisztessege és Birodalmi ellen, sem titkon sem nyilván 
nem machinalok [Hsz; ApLt 2]. 1722 k.: esküszöm az 
élő, igaz Istenre, ki Aţja, Fiu, Sz. Lélek, személtjében há-
rom, állattjában egy örökké való Isten [GörgJk 76]. 
7809: Investigaltassék az egy Igaz Istenre a ki Atya Fii1 

szt Lélek egy Bizony örök Istenre eskettessenek meg a 
Bizonyságok [UszLt ComGub. 1752]. 

A nyil-okban az 'egyetlen igazi; valóságosan létező; igazságos' és tnás 
hasonló jel-sel is számolhatni. 

6. kb. pontos; exact, precis; genau. 1582: Az Monos-
thor vczay fertalyban vagion Zam Zerenth az Rawata l -
nak igaz Moggiakeppen vonás 156 [Kv; Szám. 3/VI. 1 
Diósy Gergely not. kezével]. 1590: Bachy Peter es Vélten 
Kirschner Q(ua)rtasok . . . amely bor, buza, 1589 esz-
tendeobe termet, es a Q(ua)rtara Jutoth Jghaz írást te-
gienek, es ighaz Zamadast Zolgaltassanak Jeowendeo-
ben [Kv; i.h. 4/XXIII. 1]. 7677: Az Ado Szedők hitesek 
legyenek az igaz perceptiokra, igaz administratiokra, cs 
arra-is, hogy az Adót bé-vivő szegénységet nem sanczol-
tattyák, várakoztattyák [AC 71]. 1693: Az Bagoly lyuk-
ba(n) egj tsegely rét a* maros mellett . . . mint hogj ^ 
marus szaggattya, kaszálással igaz méréssel merjék fel, 
és ugj kaszálják az négj Atyafiak [Ne; DobLev. 1/371* 
1738: (A város hadnagya) minden Perceptumiról és 
Erogatumíról igaz számot ád a Nms Universitásn(a)k, 
és nem másn(a)k [Dés; Jk 495a]. 1816: Most . . . bizo-
nyos kőrnyűl állásoknak egyenes, és igaz tudására volna 
szükségem ha Levelek volnának kezemnél, de nintse-
neka [DobLev. V Szigethi György lev. — aKöv. az ügy 
előadása]. 

7. helyes; corect, just; richtig, recht. 1616: Az RegU' 
lanak penig igaz magyarazattya meg mútattya hogy eZ 

Török Martton testis leúen, most ő ebben az Causaba f l 
nem Júdex [Kv; RDL I. 100]. 1761: Te pedig oh szent 
Mindenható és a Te búsulásodnak közepette és irg3*' 
masságoddal meg emlékező Úr Isten, aki . . . az ^ 
eleinket a sovány földről és pogányság közzŭl . . . ez kí-
vánatos földre kihozván telepitetted és a Te igaz ismére-
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ledre juttattad, ne indulj fel miellenünk a Te búsulásod-
ban, és ne törölj ki minket a mi bűneinkért [Nyír 200 
Bánffi Farkas álma]. 1769: Ami penig az öregséget és ne-
mes céhet illeti, hogy az ily tagjait jó tanács-adásokkal és 
articulussoknak igaz magyarázásával éltessék, az 
arbitrativa sessio az egyenességet atyaiképpen intimálja 
[Dés; DFaz. 26]. 

Sz: betelik az ~ mondás kb. helyesnek/igaznak bizo-
nyul a közmondás. 1723: Sok Sima szavaival s informa-
fioival fedezték bé magok insolentiajokat, Jo Tétünket 
'[Jyenekkel hálálván Itt Telik bé az az igaz mondás: Verd 
viszszá veretlen [Hátszeg; Ks 83 Csulay Imre lev.]. 

8. hiteles; verificat; geeicht/ahmt. 1558: Regenten 
Hlienkepen hallottam az cement Mertekrpla, hogy Nem 
Jvolt<h> zabad senkinek wllian Merteketh tartany, de 
Meeg zabad sem volt Merni. Hanem az igaz Mertekel, 
ludny Ill<ik> az buday Mertekel, Merth az buday Mér-
teknél Nagiob az Bechyis 4 lottal [Nsz; MKsz 1896. 296. 
p aE megj. az aranyváltással kapcsolatos]. 1570: Ven 
Lakatos peter, Lakatos Balint, Zygarto Gérgh Egenleo 
Zowal vallyak hytek zerent, hogy az mely Lewelre eok 
Pecheteket vetetek, Es az Melyre Sala Jmreh pechetet 
Nem vetette, Minden keppen es Minden Rezeben Jgaz 
volna [Kv; TJk III/2. 83]. 1601: Az fontoknak igaz vol-
tnak vigyazasara az ket vasarbirak viselienek zorgal-
matoson gondott [Kv; TanJk 1/1. 383]. 1618: Mert, Ke-
gyelmes Uram8, nincs nekem több s igazb bizonyságom 
az Nagyságod jámbor szolgáinál [BTNT 118. — aA fej-re 
v°n.]. 1650: Az Leuel erőtlen mentse magat az J 
hogy az Leuelet nem tsinaltatta, . . igaz Leuelnek tudta 
mind eddigh s eo rea vgi devenialt [UszT 8/64. 65b]. 
'745; (A vádlottak) Kortsomárosságbeli functióban lé-
vén hamis ejtelt tartanak, vagy ha igazatis nem igazán 
mérik vagy méretik à bort és sert [Torda; TJkT II. 59-

7809; (A korcsmáros) tartozik a' keze alá adandó 
italokat igaz mértékkel tisztán és minden elegyítés nél-
«ült kortsomárolni [UszLt ComGub. 1715]. 1831: Ha-
mis az a' Contractus, nem igaz, ne legyen annak foga-
natja sohult a világon [Kvh; HSzjP]. 

Szk: ~ mértékre csinál. 1626: Áz kádár mesterek igaz 
mértékre csinálják az ő miveket és reá vigyázzanak az 
c2éhmesterek [Gyf; EOE VIII, 345 árszabályzat]. 
. 9. igazságos; drept; gerecht. 1580 u.: Isten zerint valo 
|gaz Teorwint warok az kgtek zekitöl [Szentkirály U; 
UszT]. 1586: Kalach swteo ferencz Vallia, Aminemeo 
Pereim enneke(m) voltanak azok mind Igazak voltanak 
Kv; TJk IV/1. 592]. 1634: Pestis országunkban giakor 
helyeken Istennek kgls igaz itiletibeől ighen grassal [KJ]. 
y53: a' Sz. Isten Sullyos, de igaz ostorai őt esztendőktől 
'°gva, annjira obruáltanak, más ember Segítsége nélkül 
meg se mozdulhatok [Eszt-Mk Cserei lev. Cserei Mihály 
nyil.]. 1794: Biznak az Árvák az Inclytum Officium igaz-
i g szeretetében, nemis Kévánnak egyebet tsak igazsá-
got, de eztet el temettetni bizonyoson megsemis engedik 
mig igaz Birot lehet tanálni [Kv; CsS]. 1810: Instálok 
annak okáért alázatoson, tekintvén gyámoltalan öreg 
yoltomot, méltóztatik igaz ítéletet tenni [F.rákos U; 
t'alujk 47]. 

Szk: ~ törvényt szolgáltat. 1572: Aszón keriuk kegel-
Jhedet hog Kegmed szolgaitasson igaz törwint Mert 
^a valami ol dolog törtinnik az kegelmetek varosa bely 
jjmbernek mys igasz töruint teszwnk nekie [Lápos ; 
^esztLt 3687. — aValószínűleg: Hagymáslápos Sztj 

1669 k.: En Déés Városának valasztattot Fő Had-
nagya, eskeszem hogy . igaz Tőrvént szolgáltatok 
igaz executiot teszek, és tétetek az tőrvény utan [Dés; Jk 
12a esküforma]. 1692: az megyebiráságnak tisztiben 
. . . megye székiben igaz törvént szolgáltacz szegénnek, 
boldognak [Kozmás Cs; SzO VI, 432] * ~ törvényt tesz 
-> ~ törvényt szolgáltat. 

10. jogos; legitim; rechtmäßig, berechtigt. 1561: 
Azokaert az meg* mondot Etwes Mestereknek kérelmé-
re igazakra es torüenzerent valókra haiolwan my io aka-
rattal. Az w fellywl meg irt rendeleseket es articulosokat 
Joua hattwk dichirtwk meg erpssitettwk [Kv; ÖCArt.]. 
1584: Bek Ianos vram Keonyeorgeot Azért eó kgk-
nek varosŭl, hogy . . az varos feoldereól az teoltest el 
vonatnak . . . Mely kewansagoth eo kgmek warosul 
méltónak es Igaznak itilwen . . . a [Kv; TanJk V/3. 285a. 
— aKöv. az ítélet]. 1618: Monda . . . az pasa nékem 
az csehek feltámadtak az urokra, úgymint királyokra s 
véle harcolnak, mikor az tü törvényitek szerint Ferdi-
nandusa törvényben állana az csehekkel y . Meliknek 
vagyon igazb oka az hadakozásra? [BTN 298. — aII. 
Ferdinánd német császár és magyar király]. 1642: I(s-
te)nnek k(e)g(yel)mes oltalma ala ayanlo(m) kgmeteket 
es igiekezem rajta hogy en miattam kgmetek semmi 
nemű igaz igiebena megh ne fogiatkozzek [Sófva BN; 
BesztLt 115 Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz. — 
aÉrtsd: ügyében]. 1689: Kgltek minde(n) p(rae)tensiojo-
kat eŏ kglmeknek méltónak es ighen igaznak itilte leve-
lében [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János nyil.]. 1780: 
mind ezekből Méltóztatik Natságtak bőltsen által látni, 
mely helytelen és Isten s természet tőrvénye ellen való 
dolog lenne, ha el rekesztetnénk igaz kérésünktől [To-
rockó; TLev. 9/17]. 1833: Instálunk mély alázatassággal 
Nagysadnak, méltoztassan igaz ügyünket szivére 
venni [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

11. jog/törvény szerinti; după lege, conform légii; 
recht/gesetzmäßig, rechtlich. 1628: Az en holto(m) utan 
penigh mingiart igaz oszlás szerent, es Testamento(m) 
tetelem szerent, minden ingó es Ingatla(n) iokat megh 
osztua(n) ki ki maga sorsaual elegedgiek megh [Bonyha 
KK; Eszt-Mk Cserei lev. Bánffi Mária végr.]. 1642: 
annak felette keszentiuta partha eouett el adott, melj 
eszuszt (!) marhakban az Leanianak . . . igaz portioia 
leott uolna [Kv; RDL I. 128. — aÉrtsd: kösöntyüt]. 1658: 
Mivel hogy Isten Eo felsege, Ekkediglen en nekem Negy 
gyermekimet Marasztotta megh eletben . . . , akarom 
hogy minden Nevel Nevezendeŏ Bonumim igaz Oszlasz 
(!) szerent reajok szallyanak [Mv; Nagy Szabó Ferenc 
végr.]. 1735: az egész Bolduczia Biradalmanak . . . igaz 
negyed része cedál a* Fejer nevezetű Lineára [Mező-
csán TA; Born. X. 7. — aEltűnt település Mezőcsán tá-
ján]. 1778: Trauzner Judith Aszszonynak a meg nevezett 
Aviticalis Antiqua Nobilitaris Curiabol igaz fele részé-
nek revindicatioja vegett; mind magának, mind pedig 
Successorinak . . . , szabados regressusok légyen és le-
hessen [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 4a]. 1805: 
Ngod . . . semminemű ugy nevezett javításokon többé 
azon kiváltandó Joszágokban ne igyekezzék, hogy ava-
lis az igaz örökösöknek nyilvánságos praejudiciumára 
a' joszágokat jobban és többel ne terhellye [Mv; Ks 92]. 

Szk: ~ dézma. 1589: Biro vram eztis megh kialtassa, 
hogy Akinek kert zeoleye vagyon hazanal, . bora 
ha 80. vederigh lezen vagy teobbis lezen, tehát igaz dez-
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mawal tartozik [Kv; TanJk I/l . 116]. 166411681: (A) 
Lugosy es Karan sebessy bőtsŭletes emberek min-
den Veteményekbŭl, úgymint borbol, Búzabul, es egyeb 
akarmi mezei Leguminakbul az igaz dézmat mint az tőb 
Haczoki őrőkős Jobbágyim megh adgyak [Vh; VhU 
313. — aA két város török kézre kerülésével elmenekül-
tek] * ~ határ. 1582: igaz hatariüal meg vannak hatá-
roztatuan [Dés; DLt 209]. 1598: El hozom enis az vram 
Ekeyett, es el Borozdalom az hatarat az en feoldemnek, 
az hul az Jgaz hatara [M.fodorháza K; Ks] * ~ kvárta 
törvényes dézsmanegyed. 1622: Praedicator Jóuedelme. 
Mindenfele őszy es Tauaszy vetemeniból igaz quarta az 
Regy rítus szerent [Szentmargita SzD; SzJk 7]. 

12. ~ vér vérrokon; rudă de sînge; Blutsverwand-
te(r)r. 1591: Uagyon eg' kus darab eoreoksegünk 
mely Eoreoksegh az en meg holt Uramról Simo Istuan-
rol En reám maradat Es az eő fiara Janosra, mintt 
igaz uerre [UszT]. 1625: Az eôreksegem Eôsteôl marat 
haz az en aniamrol en ream marat mint igaz uerre s 
meltan keuanhatom, mert ingemet illet [Tarcsafva U; 
i.h. 69]. 1643: az Eorőksegh az igaz uerekteol el nem ide-
genedik [Kv; SLt FG. 7]. 1683: akar mi nével nevezendő 
javai nekem igaz vérnek es eo Neki igaz Attya fianak 
az nemes széktül Istenesen kezemb(en) Itiltessek es As-
signaltassek, megh kevanom [Dés; Jk]. 1735: midőn en 
az It, azon Ház(na)k, és appertinentianak szamomra 
való remissioja iránt leg(iti)mo modo admonealtattam 
volna, az I nékem azt mint igaz vérnek nem remittálta 
. . . meg kivánom azért a jure, hogy azon perben forgó 
ház . . . nékem igaz vérnek, . . . readjudicaltassek [Tor-
da; TJkT I. 88]. 1816: leg Törvényesebben lenne az ezen 
Praediumhaz tartazo igaz vereket ki keresni, azak kő-
zött Tőrvinyes osztajt tenni annal fogva a belölle méltat-
lanul részesülteket ki rekeszteni [Kövend TA; Borb. II 
Gál Sigmond ns nyil.]. 

13. ~ verség vérrokonsági jog/juss; drept întemeiat 
pe rudenie de sînge; blutsverwandtes Recht/Erbe. 1664: 
Szakmari Gaspar(na)k az Szüle Annia, egy test ver leven 
Gonosa Simonnal, Gonos Judit apjaval; az mely hazat 

Gonos Judit el adot, ahoz igaz versege leven megh 
nem engedi se(m) az hazat, sem ahoz való szanto földeit, 
rétit az ŏ versege ell<en> mas(na)k birni [Ne; DobLev. 
1/19. — aSzász vn]. 1678: méltóztassék az . . Járai Mi-
hálynétól biratott portiot nékünk Atyañakúl conferalni, 
. . . bocsáttassék kezünkhöz azon portio, ne periclitá-
lodjék azon joszághoz való igaz vérségünk [Ks 90 Gye-
rőffi György kérv.]. 1753: semmi mobilékben nemis par-
ticipalodtanak, magok igaz vérségekre rehabealt immo-
biléknél egjebekben [Keresztúrfiszék; Sf]. 1764: hogy 
pedig az Ingerens Jussatol el ne essék, maga igaz vérsé-
gét demonstrálván Tőrvenyesen az Ax ellen producalni 
szabadsaga lészen [Torda; TJkT V. 187]. 

14. ~ vérségi vérrokonsági; de rudenie de sînge; 
blutsverwandtschaſtlich. 1796.ĕ az igaz vérségi Atyafi-
ságnak meg Sértetéssévelis Udvari Biztos Tisztyenek 
meg háborittatásával Semmit nem gondalván a Natsá-
god Biztassai és emberei azokat a Metalis Határozáso-
kat hirtétel nélkült meg változtatták, és az ő Natsága 
maga tulajdonábon involaltanak [Kük.; JHb XX/27]. 

15. ~ vérű tősgyökeres, törzsökös; de viţă veche, 
neaoş; urwüchsig/tümlich. 1736 u.: A szegény urama is a 
régi igaz vérű magyarok közül való lévén, nem szégyen-
lette nem csak engemet, hanem nálamnál sokkal alább 

való rendüeket atyafiainak híni, meg becsülleni [MetTr-
Cs 482. — aApor István gr.]. 

16. törvényes; legitim; gesetzlich/mäßig. 1572: Pa. en 
Eochem Marton Azt Mongia vala Lakatos Lĕrinchnek, 
hogi te egy fatyw Bestie kwrwafy vagi De en Keore Já-
nosnak Igaz germeke vagiok [Kv; TJk III/3. 29]. 1593: 
Margit azzoni Molnár Gergelne vallia Kerdem An-
nát hogi ha vra volna neki az az ember, azt monda hogi 
eo neki hwteos vra, En . . . el hittem hogi igaz házas-
ságbeli emberek [Kv; TJk V/l. 251]. 1600: Minthogy 
Gyeörgyffi Martonth az bizonsagh nylwa(n) megh tar-
totta, hogy Gyeörgyffi Balinthnak igaz gyermeke igaz 
fia, Farkas Antalnet penigh megh feleltek hogy ne(m) 
Gyeörgyffi Balinth leania, hane(m) fattiu, bereseka al-
kolmanya, az teörveny mind hazba eoreksigbe zabaditţ-
ia, es neki itelte, iure p(er)p(e)tuo JUszT 15/39. — aTi. 
az anya szeretői béresek voltak. Gyeörgyffi Marton-
nak]. 1769: Toroczkai Bartók András ö kegyelme pana-
szol, hogy Remetei Sztánk Vaszilie a Szolgaját meg zála-
galta minden igaz utan kivŭl [Gyf; Bosla. Dánffi Mihály 
ub kezével]. XVIII. sz. v.: Enis halotam . . . Beke Sámuel 
nem igaz Beke, hanem az néhai Beke Annának Zab 
Gyermeke volt [F.csernáton Hsz; HSzjP Jos. Rákosi 
(55) vall.]. 

Szk: ~ ágyból van törvényes ágyból/házasságból szü-
letett. 1629: Bornemiza Tamas az ellen co(n)tendaluan 
hogj nem illetne onnét semi rez miuel nem igaz agyból 
uolt uolna [Kv; TJk VII/3. 98] * ~ ágyon 'ua.; ideni.' 
1604: Benedeknenek leanya Katalin neuw . . . parazna-
sagban leledzet volt, . . ne(m) igaz agio(n) vgian gier-
meke leot uolt [UszT 18/20]. 

17. becsületes; cinstit, onest; ehrlich, ehrenhaft-
1559: (A fogva tartott embert) el Bochatta(m) mert 

meg mentette magat, hogh igasz Ember es szemit (!) 
nem hallotik hossa Jonal egebet [Retteg SzD; BesztLt 27 
Cristophorus arros officialis pertinentiarum castri de-
serty chichio a beszt-i tanácshoz]. 1573: Dorottia Baka 
Gôrgine Azt vallia hogi 20 Eztendeie hogy harmad zom-
zed Bertalanhoz, Iambor eletinel es Igaz Mwnkayanal 
egebet Nem twd sem latot hozza [Kv; TJk III/3. 283]-
1591: János pap eg'ben akaria esketny, kit nem Chyele-
kedhednek, merth . . . Chyak eó magatol adot az Az-
zonnak zabadságoth, es nem az Synath. Azért azt mon-
dom hog' az az János pap nem Jghaz Ember, hanem 
hamis, megh kentek az tenereth aiandekkal [Kv; KvLt 
1/60 Math. Albaregiensis vall-a Petrus Talliany Enye-
diensis minister Colosúariensis kezeírásában]. 1697: 
Egykor megint egy Sajtot csinyaltatott vala annak az 
Páternek, én hogy szolgajok voltam béhiua egykor Peter 
Deákne Aszszonyom s monda hogj ha Kegjelmed igaz 
szolgaja vram(na)k, nékemis az [Kotormány Cs; CsJk 
2-3 Peter János (37) vall.]. 7752: (A kérdésben forgó sze-
mély) Soha sem volt . . . igaz két kézi munkájával elo 
szántó vető ember; Hanem mindétig Tolvajságával élo 
ember volt [Bikáca Sz; BfR Elek Miklós (56) jb vallj-
1776: (A jb) egy darab ideig jo èletü Ember volt, igaz ke-
resmènyivel élt, de egy darabb időtől fogva kártékony 
Ember kezdet lenni [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

Némi valószínűséggel e jel. alá vonhatók a fej. iránti hűséget f o g a d ó ţ s ' 
kūformulában előforduló ilyenféle adalékok: 1671: Esküszöm az Elŏ is-
tenre . . . . hogy Apafi Mihalynak Erdély Országának Fejedelmi** 
. . . az in tehetségem szerént. tellyes életemben igaz és hŭ lészek, Ellenség*" 
nek ellensége, Baráttyának baráttya lészek . . . [CC 24]. — L. még CC 12* 
18. 
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Szk: ~ hitére. 1742: Vald megh jó Lelki esméreted 
szerent elmondott igaz hűtődre [Asz; Bosla] * ~ 
hite szerint. 1554: Ezeket mi az mi Igaz hwtünk zerint 
tftwk ez level Iratot Küsmeodeon3 punkeost eleöt valo 
zeredan. In anno Domini 1554. lejem qui supra 
Georgius Posoni ac Valentinus Hannagj de Eted in sede 
Udvarhelj [MNy XXVIII, 319-20. — *U. bFennebb: ba-
lint Hanniagh]. 1573: Kalmar Janos vallasa igaz hyty ze-
rentt, Eg foldwary istwan Newp Ember az mynt rea 
Emlekezem ypt vala ide ala [Kv; TJk III/3. 174b]. 1842: 
Melly dolog .. hogy mindenekbe a már megírtuk mod 
szerént ment légyen véghez aztat igaz hitünk szerént bi-
zonyíttyuk nevünk aláírásai és szokot petsétünkel meg 
erősítve [Bözöd U; Borb. II Bözödi László István szé-
kely ns vall.] * ~ hite után. 1727/1790: . mely Temp-
lom helyet Czintermivel és az Templomhoz tartazando 
Csegelyel együtt igaz hitünk után kiis mutatunk 
[Adámos KK; MvLev. 8 Kováts Mihály (68) jb vall.]. 
1812: Mindezekre kőrnyülállásason a mit tud, látott 
vagy hallott a Tanú letett igaz Hűte után idvezülendő 
Şflkére vallya meg igazán [Héderfája KK; IB vk] * ~ 
Járásbeli. 1669: abéli kívánságára io akarattal valo te-
kintetem lévén; Kérek minden rendbeli io akaró vrai-
jnat, baratimat igaz járásbeli embernek ismerjek, 
boczássák és bocsátassak minden üt békével [Kv; RLt 1] 
* ~ lelke ismeretére. 1600: Palastos Jstwan es Jeney 
Jstwan az eo igaz lelkek esmeretekre valljak, hogy eok az 
hywatalokban es tiztekben hywen .. el eogyekeztek 
Jarny [Kv; TJk VI/1. 480] * ~ lelke/lelki ismerete sze-
rint. 1585: Mikor megh kerdeok lelki esmerety ze-
rent mint volt A' dologh, felele Gieóngfwzeo Matias, Js-
tennek vagiok markaba(n) igaz lelky esmerete(m) zerent 
kondom . engemet eo chak Arra kere hogy Menniek 
Péter vramhoz velle [Kv; TJk IV/1. 456]. 1617: minkót 
jjz Vitezlò More Lazlo es Boldisar Abrugibanian magok 
hallására hittanak volna az okon hogi mind eòsókteól, 
mind penigh Attioktol es Annioktol, maradót iok ha 
mik talaltatnanak azokat igaz lelkűnk ismereti zerent 
kett fele diuidalnok [Abrudbánya; Törzs]. 1776: Néhai 
fap Lup Eŏ kegyelme juhok számára epitetet oklát, kik 

kinek parantsolatyából? és miért vagotották le? 
'ßaz Lelke üsmérete szerént vallya meg az Tanú [Maros-
sztgyōrgy MT; MkG 36. 5/2. vk]. 1823: Várfalvi Popa 
Máríska a miatt, hogy terhes állapottal volt, meg 
nem hiteltetett, mind azonáltal igaz lelke esmerete sze-
Jént val [Asz; JHb 48] * ~ lelkére/lelke szerint. 1713: 
Mü mind ketten Nemes emberek adgyuk tuttara 
mindenek(ne)k a mi igaz lelkűnk szerént8 [Nagylak AF; 
DobLev. 1/83. — aKöv. a nyil.]. 1756: meg károsittatá-
sát az Mlgos Exp(one)ns Ur(na)k Balogh Mihály 
Vr(am) által tapasztalta az Tanú minden kőrnyül állo 
^olgait együtt declarálya, distingválya az Tanú? igaz 
Lelke szerént [Kővár (Szt) vid.; TK1]. 1770: mi igaz lel-
jünk szerént fatéáljuk hogj ami (!) szolgálásunknak 
Şoha semmi rendi nem volt hanem szüntelen hajtotanak 
Rímünket [Szélszeg Sz; BK] * ~ lelki/lelkű ismeretŭ. 
'670/1740: Az falu pediglen mikor Eskűtt Embert akar 
riasztani, meg lássa hogy igaz Lelki esméretű Ember lé-
V̂en [Homoródsztpál U; WLt]. 1702: Porka Janos mes-

îer • • • az Malom Birakkal edgyező akaratbul Molnáro-
dat, kiket igaz Lelkű Esmeretüek(ne)k es munkara s 
mestersegre alkalmatosaknak ismer tarcson [Dés; Jk 
2la] * ~ út. 1609 k.: igaz utamban ram tamada hatal-

igazán 

másul s megh vagdala [Dés; DLt 311] * ~ úton jár. 
1849: a boltosnak mondottam, hogy azon fejérnép a 
bankjegy értékét — mellyet a vásárlott portékáért adott, 
nem esmeri, s aligha igaz úton jár, — . . s tőlle a porté-
kákat elvéve a viszsza fordított pénzzel, bankjegyét visz-
szá adták [Kv; Végr. Vall. 85]. 

18. kb. tisztességes; cumsecade, cinstit; anständig, 
ehrlich, redlich. 1589/XVII. sz. eleje: az Legeny rend ez 
Varosbol el mehet iobbadon valo tanulasnak okaert ide-
gen mesterekhez, orszagokat iarhat az tudomány ked-
ueert, igaz hellieken, kwlseo mestereknęl szolgaihat tisz-
tesegesen, es onnat meg iŏúen, az Cehbe minden bwnte-
tesnek felelme nęlkwl viszontagh be álhat [Kv; Kőm-
CArt. 7-8]. 

Szk: ~ járásban jár becsületes/tisztességes dologban/ 
ügyben jár. 1619: Myuel hogy az orzag az mynt uegezet 
uolt hogy az orzagban az ky hul akar Jarny az mely falu-
ban az vagy varosban lakyk leuele legyen hogy Jgaz Ja-
rasban Jar en penig Jndultam uolt magiar orzaggra (!) 
ky myuel hogy ennekem leuelem nem uolt engemet talal-
tanak uolt megh fogny az Nagos Kamuty Farkas vram 
zolgay az orzag articulusa zerint [Gyalu K; JHb] * ~ 
járásában megháborgat. 1671: Máramaros Vármegyé-
ben joszágot Biró Ember . . . Szomszéd Lengyel Ur Ja-
cobus Potuczki Emberén, Szolgain rút insolentiakat cse-
lekedett, meg-háborgatván igaz járásokban egyszers-
mind meg-kárositván javokban őket [CC 44] * ~ járás-
beli ember tisztességes dologban forgolódó/járó ember. 
1602: Myert hogi en igaz Jarasbely Ember voltam, Ka-
pytan vramhoz megyek vala keonyeorgeni zwkseges 
dolgaimra, wttamatt meg állottá hatalmasul az feöldre 
le Eytett [UszT] * ~ járatbeli. 1600: Molnár Janosne 
Kis Sophia azzony . vallya . . . emez ket fogoly legeny 
ereossen kezde zidalmazny bochkay hadabely bestie lel-
keknek ebeknek mondwan egy nehanj vttal Ámaz dara-
bantok egy nehanjzor mondák hogy eok nem affélék 
hanem mostanis Moldowabol Ieowenek igaz Jaratbe-
lyek [Kv; TJk VI/1. 454]. 1677: Esméretlen, Uratlan, es 
Országban bujdoso és lézzegŏ emberek, . . . ha magokat 
igaz járatbélieknek lenni el-hitetik, békével bocsáttassa-
nak minden kár nélkül [AC 216]. * ~zá tesz ártatlan-
nak/tisztességesnek nyilvánít. 1762: mind a törvények 
folyása ezzel a hébehóba esett székezéssel rosszul volt, 
mind a causák periclitáltak. Annak felette a tisztektől 
függött a delinquenseknek büntetések, ha jól fizettek a 
tolvajok, paráznák s mások, ők igazokká tették [RettE 
141]. 

19. tisztes; onorabil; ehrbar/würdig. 1833: a' nagy 
nyereségen nem is álmodazunk, tsak tsupán, hogy fá-
radságos Munkánk 's hurtzolkodásunk után miis nap-
ról napra igaz szegényül élhessünk [Torda; TLt Praes. 
ir. 1534. — Ti. a kenyérsütő és -áruló kofák]. 

20. becsületes/tisztességes úton szerzett; cîştigat pe 
cale cinstită/corectă; auf ehrlichem Weg erworben/ver-
schafft. 1735: vettem magam . . . ki csinált szép lent 7 fe-
jet de én nem tudtam mitsoda len, laptaé vagj igaz 
[Nagygyeke K; Ks]. 

Szk: ~ marha becsületes/tisztességes úton szerzett 
portéka. 1561: mynden miet (!) aza mellyhez valami 
ketseg uuolna (!) zabad leg'en mynd addig meg* tartani 
Mig nem vegere mennek hogy igaz marha [Kv; ÖCArt. 
— Előtte a tévesen írt za szótag kihúzva]. 1568: akkor 
az Lu vitelben egiwt volt . . . es . . . felelt felóle az desy 
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Embór hogy igaz Marhat ad fwlóp giórnek kolos üari-
nak [Körösfő K; BesztLt 98 Lűka János Kõrŏsfwy biro 
bizonyságlev.]. 1630: Isten eötett ugi segellie, hogj neki 
igaz marhaja [Mv; MvLt 290. 199a]. 1747: Sok rend beli 
embereket hozzajok járni láttam Marhakat Vasarla-
ni töllők ., de igaz Marhakat vasarlottak vagy hamis-
sakat nem tudom [A.várca Sz; Ks 27/XVII] * ~ pén-
zen/pénzzel vesz. 1568: W az loüat nem ürzottaa, ha-
ne(m) igaz pinzŏn vótte . akkor az Lu vitelben egiwt 
volt, . . erós hittel megh eskwt az kórósfwy Varga Mar-
ton hogy felelt felóle az desy Embór hogy igaz Mar-
hat ad [Körösfő K; BesztLt 98 Lüka János Kŏrŏsfwy 
biro bizonyságlev. — algy! orzotta h.]. 7590: eskedgiek 
megh az J. azon hogy eo Jgaz penze(n) veotte es Jgaz 
marha gianant az peres diznokot [UszT]. 1604: bizo-
nichia hogy ö az marhat Jgaz pinzel wötte, ha penig meg 
nem Bizonithatna minden tŏrwinnekwl (!) Jgazat we-
hessenek az kezessön [i.h. ló/55 Kowachj mihaly czie-
herdfalwj lofw Ember vall] * ~ portéka. 1762: köteles-
ségében) lészen vala, mint Ótvés Mester embernek . . . 
nyilvánoson eszre vehetvén, hogj nem igaz portékái 
légjenek azon Leánzonak, hanem gjanu fér hozzá [Tor-
da; TJkT V. 132]. 

21. Tiszteletadó jelzőként; ca atribut prin care se ex-
primă respect; als Attribut für die Ehrenerweisung: kb. 
becsületes, tisztes; cinstit, onorabil; ehrenhaft/würdig. 
1808: Midőn boldog Inneplést óhajtanék az egész város-
nak, és az igaz előli Járóknak, vagyok a Torotzkai kŏ-
zŏnség(ne)k alázatos Jovát akaró, és munkal(o)dhatoja 
Nagy Dániel mpr [Torda; TLev. 7/14]. 1826: Tiltattat-
tunk az igaz V(ár)megyei es Familliai Tiszt Urak által is 
azon erdő élésétől [Bh; KLev.]. 

22. őszinte; sincer; aufrichtig. 1591: Keozegi János 
. . . vallia Barat János haza eleot hallottam zaia-
bol, ily igaz voltam en az en komamnak tarsomnak 
hogi męgh az felesegemnek kiwel megh eskwttem, annak 
sem voltam igazb es hiueb [Kv; TJk V/l. 93]. 1620: vol-
tunk az vezérnél . . . az tracta között megmondá a vezér 
. . . az hatalmas császár . . . tüteket tart jobb s igazb hí-
veinek [BTN 388]. 1770 k.: sokakkal meg bizonyítha-
tom melly igaz szivei voltam én eő hozzája, s ihon Ez a 
köszöneti [Bikfva Hsz; HSzjP]. 1801: gyogitson (!) Isten 
tŏkelletesen igaz szível kívánom [Berve AF; GyK gr. 
Gyulai Sámuel lev.]. 

23. Levélzáradékban htlan jel-sel; ca încheiere la o 
scrisoare cu sens neprecizat; im Schlußsatz des Briefs 
mit unbestimmter Bedeutung. 1733: J(ste)n(ne)k sz: ol-
talmában ajánlván kglmed életit maradok constanter Jó 
Ur(amna)k kedves Sógor Ur(amna)k igaz obiigatus 
Szóigája Sógora Maxay Dávid mpra [Szengyel MT; SLt 
8. K. 6]. 1757: Sogor Uramat becsülettel kõszentvén ma-
radak igaz Atyafija szolgaloja Rhëdei Drusiänna [Kara 
K; Kp III. 137). 1786: Továbra magamat tapasztalt igaz 
barácságodban ajá(n)lván változhatatlan szivei marad-
tam Kedves Barátom igaz szivü barátod, szolgád Szántó 
Sándor mp [M.régen MT; DobLev. III/615. 2bJ. 1823: 
Egyéb iránt boldog inneplést és jobb indulatot kívánván 
maradtam igaz szolgája Zudor Sámuel mp [M.pa-
latka K; RLt O. 1 Zudor Sámuel Veress Sámuelhez]. — 
Vö. a 22. al-i jelentésárnyalattal. 

24. valódi; veritabil; echt. 1595: Biro vram akaratt-
iabol attam Vrunk zamara egy fedeles Geombeolieg 
tizta igaz Cristali pohart p(ro) f 2 d 25 [Kv; Szám. 

6/XVI. 40]. 1610: adot eczeris maczoris hatuan igaz 
magiar forintot [Tövis AF; BálLt 62]. 1622: Hat rubint 
balas (!), es egj igaz rubint tt f 1 [Kv; RDL I. 119]. 1659: 
mi eleŏttünk alkuŭanak megh az specificalt Jószághnak 
meg zalagositása felől; kett Szaz igaz mertekŭ Aranyak-
ban [Dés; Ks G. 32]. 1769: Jol meg ismerszik azon hamis 
Moneta az igaz Aranytol [UszLt XIII/97]. 1823: Cser-
nátoni Sámuel . . . egy Bánkot adott, de nézze meg . • > 
e nem igaz Bánko [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/827-hez Roska Mitruj (50) „szolgáló ember" vall.]. 

Szk: ~ tudományú. 1657: Az olá mesterről . . . Le-
gyen igen jó oláúl mind irni s mind szollani tudó, igaz tu-
dományú tudós ember [UF II, 186 Lorántffy Zsuzsánna 
fejedelemasszony rend. a fogarasi román iskola szabály-
zata ügyében]. 

25. saját; propriu; eigen. 1730: Tudom hogy az meg 
irt Vaklás ali(ia)s Tőrök Iuvonnak az Tőrök név, nem 
igaz vezeték neve, hanem csak azért ragasztották az Ap-
jára, hogj törők rabságban vólt [Kiskaján SzD; BK-
Olár Juvón (80) jb vall.]. 1738: Trippon Andre nevű Job-
bágya Vaji Juditt Aszszonyt . . . soha is el nem hadja 
. . . igaz nevét el nem valtoztatjaa [Kendilóna SzD; Klo-
busitzki lev. — aA jb-ok névváltoztatásának okaira 1-
AÉ 269 kk]. 1757: (Sipos Jánosnak) az a Sipos név, neki 
nem igaz neve hanem tsak azért hogy Sipos, és Dudás ra-
gasztatták rája [M.bölkény MT; Ks 4. VII. 8]. 1765: va-
lami Maros Vásár hellyi embertől hallottam hogy az 
Halmágyi neve nem vólt igaz vezeték nevea [Egerbegy 
TA; DobLev. 11/383. 8b Georg. Biro Ductor Primarius 
Nobilis Oppidi Egerbegy (42) vall. — aHalmágyi István-
nak]. 1806: a' Kŭkŭllŏ vize a' régi igaz árkából . . . a' 
mostani follyo helyére Szék erejével Csinált munkás 
Gáttal el mozdittatott [Erdösztgyörgy MT; WH]. 

26. T 1554: Az fewldewn lakok dolgath ygy hatthák 
az vrak lenny hogy az ky yghaz fewldewn lakó . . . eZ 

megh thartassék, az kyk ennek kyvöle valók, megh rot-
hassanak [Mv; SzO II, 108 a székely nemzeti gyűlés vég-
zése az adózás dolgában]. 

O Szn. 1630: Jgaz Gaspar [Kv; Szám. 18b/IV. 38, 53]. 
1655: Jgaz Kalmàny Kolosvári Orthodoxa Scholanak 
Igazgatója. Colmanus Jgaz Rector Scholae Orthodoxae 
Claudiopolitanae mp [Kv; CartTr II. 882-3]. 1656: M* 

Colosvarat lakó Árkosi Kövér Mathe és Jgaz Fe-
rencz mind ketten nemes szemelyek [SLt GH. 21]. 1712: 
hites Egjházfiu Horváti Igaz Péter [Horváti Sz; SzVJk 
38]. 

O Szk: ~ kamarán kel (a pénz) törvényes (a pénzt); 
(moneda este) legală; rechtmäßig (Geld). 1671: az Csá-
szár garassa, és az Lengyel országban ujjonnan vert sus-
tákok-is . . . , minden rendektől, az ŏ válorok szerint el-
vitessenek sub poena flor. 200. ha kiket igaz kamaráf1 

kelvén meg-érnek rajta, hogy el nem vennék, irremissibi-
liter exequaltassék rajta a poena [CC 91] * ~ kamarán 
kelt (ember) tősgyökeres/törzsökös (nemes); (nobil) de 
viţă veche/neaoş; urwüchsig(er Adeliger). 1759: Ami a 
köntös dolgát illeti, majd cifrábban jár most afféle came-
raticus tisztecske, cancellista, vagy egyéb efféle, mint az 
igaz kamarán költ úri vagy nemesi renden levő embeſ 

[RettE 89]. 1764: Décsei Zsigmond uram . . . Igen jóféle, 
igaz kamarán költ, emberséges ember vala szegény [i 
159] * nem ~ kamarán kelt/került nem becsületes/tisz-
tességes úton került/szerzett; cîştigat pe cale necinstitâ> 
nicht auf rechtem Weg erworben/verschafft. 1756: észre 
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vévén Farkas Bálintnak az Attya hogy azon gombok 
nem igaz kamarán költ gombák, meg parantsolta az 
diának hogy Stante pede adgya viszsza annak akitől 
vette [Bácsi H; BK. Paulus Kŏrŏsi (46) ns és Joh. Popa 
(40) ns vall.]. 1812: (Ketten) hoztak Szuszénybol 8 Da-
rab Fülnélkül valo Juh börököt meg valják hogy 
jem igaz kamarán kŏlta [Petrilla H; JF 36 Prot. 28. — 
Mindegyik juhbőr]. 1848: túdnod kellett hogy az lo-

pott, 's nem igaz kamarán került jószág [Érkőrös Sz; 
KLev.] * nem ~ kamarán kelt Ikerült (arany) hamis 
(arany); (aur) fals; falsch(es Gold). 1655: (Két aranyat) 
kezemb(e) ada . . ezeket nyilván tudom, nem igaz ka-
morán kőitek voltak, mert ki mutatàk az Circumstan-
üàk [Kv; CartTr II. 889 Mich. Csepreghi (53) vall.]. 

II. ſn 1. adevăr; das Wahre. 1573: Hermán Jacab Azt 
vallia hogi . . Mond Leorinch . . Nem Mondás (!) 
abba Igazat hogi oda Nem Mernek Menny, . . . howa te 
IKv; TJk III/3. 261]. 1575: Egiebeknekis kyktwl pénzt 
veottek fely agiak meg, Mert arra vetettek Ennye Adot 
®JJ k. varoswl hogi kinek Mind az eo Igaza meg legen 
Kv; TanJk V/3. 19b]. 1579: Az mezarossok ez el-
múlt Napokba Az teorwennek processussat Accep-
lalak Mostan penig zemtelenól eok akarnak Igazat 
m?ndanj es minket Az tanachyal egietembe gyalazny 
Kv; i.h. 185b]. 1595 u.: En azt hall<am> monda fekete 
jere(n)chne Lazlo Peternek hogy, nem mondaz abb<ol> 
Igazat bwdes eb, mert ne(m) vagion en az a* ki te [UszT]. 
1639: Kis Szeŏcz Marton ki iöue igón reszegen, s 
monda Szálkái Matenenak hogy nem mondasz iga-
^ t eczer, Monda amazis hogi nem Kgdnek vagjok en 
?dos ne mondgja kgd azt [Mv; MvLt 291. 183a]. 1663: 
jmmar a hazugsagert bizonj megh poenitentiazom ne 
nazudgion mondgion igazatt [Petek U; Ks 101 Pribék 
Ferenc lev.]. 1800: Kedves Bátyám uram előtt igazat 
nem szollonom alacsonyság volna [Kóród KK; Ks 101 
kornis Gáspár lev.]. 1807: Jo volna . . . ŏtsém Uram 
mind ezeket igen jo atyafísaggal el igazitoni es a kinek 
mennyiben lészen igazza deferalni [Ne; DobLev. 
iV/912. 2b Veress Bálint lev.]. 

Sz. 1741: itt telik bë mongy igazat s bë törik a fejed 
Kéménd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 1807: Tisztele(tes) 
*«spŏk Abats János Uram .. a Papok panaszairól, és 
meg vettetett állapotjáról orálván, mely nem tetszett az 
jaknak; de az igazat szépen ki mondotta, *s bé tóit raj-

Szólj igazat, 's bé törik a' fejed [GörgJk 186 Simén 
sámuel nyil.]. 

2. igazság; adevăr; Wahrheit. 1582: Igazat nem ha-
missitok hamissat sem igazitok, hanem egy arant valo 
Igassagal akarok Mindennek az teŏrwenbe lenny [Kv; 
.ranJk V/3. 257b]. 1594: Temeswari Jstuanne viczej 
Magdalna Azzoni vallia . . . mondek neki, Jo fiam And-
ras vram, kerlek ha vetke ninch Balassi Gergelnek ne 
Vali reaia, mert az Jsten az eo orzagaba be nem fogad ha 
^leombet mondaz az jgaznal [Kv; TJk V/l. 465], 1673: 
j-gesz Czehül Eŏ Kglk edgyŭtt leuen Szekelj Janos Vram 
^zue szolalkoduan az szot az mint Eyte az sok hamis az 
eÖ Igazat el nyomhattya mellyet Eö Kglk Czehül nem 
^enuedjk hanem Jŏuendŏ Giŭlesen ele veszik [Kv; 
^észCLev.]. 1717: Az Verek igazat kevannak, melly 
T^nkinek is kárára az verek kőzzűl nincsen [Kv; Pk 6]. 
806; Combináltassék a* C. alatti Esketés, az Authenti-

^Üoval sub E. a' tsalhatatlan igaz(na)k marad, hogy az 
A1Peres kandikált -bé elébb is az Ablakon [Dés; DLt 

igazán 

250]. 1861: Ezekből láthassa őtsém Uram mely Istente-
len praetensiot formál némely ember hogy kivanya el 
ferdíteni a leg tisztább igazat is [Aldoboly Hsz; Kp V. 
412 Kovács Péter Kispál Lajoshoz]. 

Szk: ~af tesz igazságot szolgáltat. 1570: Byro vram 
Eleybe hywassa az kenezt es megh hagia eo k. Neky hogi 
Az koloswary Embernek . . . harmad napra Theorwent 
es Jgazat tegyen [Kv; TanJk V/3. 10a]. 1732: tegyen 
mentül hamaráb kõsztűnk igazat az M: Ur had viselhes-
se ki ki gongyát magáénak és had élhessünk [Kóród 
KK; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 1827: az Istentelen go-
nosz Cselekedetű Gergeljfi Borbéj Ihmre (!) aztat híresz-
telte, hogy itt ö nékie igazságot nem Szolgáltatván . . . 
Bétsben mégyen a hol nékie ís igazat tesznek [Nagylak 
AF; DobLev. V/1125]. 

3. becsületes (ember); om cinstit; Ehrliche(r), Ehren-
hafte(r). 1752: a* kocsár legény egy csizmát akart meg 
patkoltatni, 's arra egy darabocska vasat magam adtam, 
's azért nagyon hanykolodott, hogy nem vagyunk 
igazak, s' el loptuk a* vasat [Szentdemeter U; Ks 83 
Sükei Mihály lev.]. 

4. jog, juss; drept; Recht, Érbe. 1845: adá T. Kádár 
Lajos Ur T. Kováts Sándor Urnák azon jussát utánna 
járandoival . . ahoz semmi igazat, és követelést a' fenn 
irt Venditor Ur, fen sem hágy, sem maga, sem marad-
vánnya vagy Posteritássa részekről [Bözödújfalu U; 
Borb. II]. 

5. 1700/1770 k.: Tek. Cserényi Pálné Aszszonyom 
Igaz Rebeka ajándékozott a* Szent Andrási Ekl(esi)á-
nak egy tiszta aranyjal (!) varrott Keszkenőt, mellyben 
nyoltz arany ágak vagy(na)k. Isten őrők emlékezetben 
tartsa ez igaznak nevét [Sajósztandrás SzD; SzConscr. 
46]. 

O Szk: ~űf fogad kb. kötelezi magát kártérítésre/ 
vkinek anyagi kielégítésre; a se obiiga să plătească cuiva 
despăgubire, a se obiiga la satisfacerea materială a cui-
va; sich zum Schadenersatz/zur materiellen Auszahlung 
js verpflichten. 1598 k.: egy yneó tehene(m) . . . menth 
volt be az J. kerten tett volt kart Zabiaban, melliet megh 
beochiltettúnk es mégis harmad napigh ehezteti boriuzo 
tehenemet noha igazat fogattam vala az karról [UszT 
13/52]. 1607: ez Jwüeó húshagio kedre kez penzwl 
Jgazat fogada: ha akkor nem contendalna Biro Ura(m) 
exequaltathasso(n) [Mv; MvLt 290. 8a]. 1788: Lemhé-
nyi Tamás; . . . ha a ke(ze)sségét bé nem szolgáltatná, 
arról igazat fogadának és vállalák magokra ördög Mi-
hály és Pászkuj Dávid; azt, hogy az írt summát a termi-
nusra beszolgáltatják [Árkos Hsz; RSzF 93] * ~űf kér 
kb. kárpótlást/anyagi kielégítést kíván; a cere despăgu-
bire materială; materiellen Schadenersatz verlangen. 
1587: 1 die Octobris az Sententiat az Zolga bírónak at-
tuk hogy az kis baniayaktol igazat kerien haromzor, az 
el lopott ket eokeor feleol mellieket taualy loptak volt el 
[Kv; Szám. 3/XXXII. 11] * kíván a kezeseken kb. 
anyagi kötelezettségvállalás teljesítését kívánja a keze-
sektől; a cere garanţilor onorarea obligaţiilor materiale 
luate; die Leistung der materiellen Verpflichtung von 
den Bürgen verlangen. 1592: Capitany vram . . . kiwan-
na hogy az kezesek eleo allatnak az kikért kezesek volta-
nak ahol penigh nem tehát eo az kezeseken Jgazat ki-
wanna [UszT] * tehet ígéretet beválthat/teljesíthet; 
a putea îndeplini a promisiune; Versprechen einlösen/ 
verrichten können. 1653: ugy emberlik megh órómesten 
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az Creditorok ha igazat tehet igereti szerent [Kv; KJ] * 
~at tesz a. kb. kárpótlást/anyagi kielégítést szolgáltat 
vkinek; a acorda cuiva o despăgubire/o satisfacţie mate-
rială; jm Schadenersatz/materielle Áuszahlung leisten. 
1550: Mi ille(n) torvint Tónk koztok hog az három ze-
milya Meg eskegienek harmad harmad magokal hog 
az bestercei Ember, w nekik ados az ki ffeleól (!) Kwklar 
balint igazat nem tót sem Marhaiok melle ne(m) bocata 
wket [Nagymon Sz; Beszt Lt 2 Nic. Kwny (!) officialis de 
nag mo(n) vall. — aKöv. a nevek fels.]. 1603: dosa ger-
geljnę Kobatfalwy Orsoliazonj . . wallia Boldisar 
daniel azt monda peter deaknenak hogj azoniom gio-
giczia meg kd az en giermekemet en pinzröl pinzre meg 
Elegittöm kegielmedet, ha az jnas el megienís de en Jaga-
zat (!) tezek knek [UszT 17/30]. — b. kb. kárpótlást/ 
anyagi kielégítést szolgáltattat vkinek; a dispune să i se 
acorde cuiva o despăgubire materială; jm Schadener-
satz/materielle Áuszahlung leisten lassen. 1570: Mar-
thon porozlo, Es chiuka lazlo harmad Ewy porozlo, . 
vallyak Theorwenyel Erthe volt ely adossagat Kai-
mar János Thorozkay Gergelyen, Es mykor az Byro 
Rea Bochiatta volna Kalmar Jánost hogy Marhayat 
Beochwltesse megh, Eoket e vallókat kwlte ely vele hogy 
Jgazat Tegenek neky, De eok swhwl semmy Marhayath 
Nem Talaltak ky az adossagot megh Erthe volna [Kv; 
TJk III/2. 144] * tétet kárpótoltattat/anyagilag ki-
elégíttet vkit; a face ca cineva să fie despăgubit/satisfå-
cut din punct de vedere material; jn entschädigen/mate-
riell befriedigen lassen. 1632: mind a két részről kezeket 
beadák mü nekünk fogatt közbiráknak, hogy ha eszt va-
lamellyik fél meg nem állaná avagy fel bontaná, veték 
mü előttünk fogatt közbírák előtt flor. 100 idest, száz 
magyar forint kötelet, ezen közbírák erejével az megálló 
fél az megálhatatlan félen, avagy egy vicze tisztet kivi-
vén, avagy csak egy szék esküttyét, igazat tétessen [Ud-
varfva MT; Barabás, SzO 366] * vehet vkin/vmi-
bõi/vmin/vmiről kárpótlást/anyagi kielégítést vehet ma-
gának; a-şi putea lua singur despăgubire/satisfacţie ma-
terială; sich entschädigen/materiell befriedigen können. 
1547: Es ha walaky Ez zewrzest megy Bonthana, keth 
Annyn Maragion Mynth Az kyth hozzaya Adnanak 
Biro es Ispán nekwl (!) Egy mas Jozagan Igazath 
wewhesswnk [Sv; MNy XXXVI, 53]. 1583: Melly do-
lognak Megh Allasara mynd az ket feél zabad Akarattia 
zerint Zaaz fth keotelet wún fel my Eleottunk 111 condi-
ciowal hogy az megh Allo feél, Egy paranchjolatot 
wywyn az fwzolgabjrora es az Vice Espanra Az megh 
nem Allo feelen, Jgazat wehessen Semynemeó Theor-
wjnbely Tilalmokkal Ellene Ne Alhasson [M.palatka K; 
JHbK IX. 21]. 1592: azzal foga szembe(n) az Actor hogy 
vtaba(n) eokreit ell veotte akarna megh tudni mi okon. 
Az J azt mo(n)da hogy eo neky Bwza arraba fl. 4 volt 
ados azertt veotte mertt vgy keoteotte magat hogy min-
denüt Jgazat vehessen marhaiabul [UszT]. 1593: ezen en 
leûelemnek Ereieûel Egy vice Jspan es Egy Zolga Biro 
Zaz f(ori)ntrol Jgazat vehessen [Perecsen Sz; WLt]. 
1641: arról az megh Irt Zalagos széna fűről, az derek 
summaigh, mind pedigh eddigh az harmincz forintigh, 
akar mi neuel neuezet Jouajbol, Igazat vehessen, Rethy 
Istua(n) Vra(m) Eő kgme, auagy eő kgmek(ne)k posteri-
tassi, minden teőrueni nelkûl, eze(n) leuelnek erejeuel 
[Altoija Hsz; Borb. I]. * ~ a / vesz vkin/vmibóllvmin a. 
kb. vkin/vmiből magának anyagi kárpótlást/kielégítést 
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vesz; a-şi lua despăgubire/satisfacţie materială de la ci-
neva/din ceva; sich von jm/einer Sache materiell 
entschädigen/befriedigen. 1547: Ez zewrzesth mohay 
Laios megy nem Akarya wala Allany. es My Akarank az 
ew Jozagan Igazath wennwnk Biro Espan nekwl (!)• 
Mynth az kwthes wala my kwzettwnk [Sv; MNy 
XXXVI, 53]. 1570: Zwgoryan Kozta, Ezt vallya hogy 

horga peter Theorwen zerent Erthe volt Demyenen 
heted fel forint adossagot, Es hogi hazahoz ment volna 
az keneza Igazat venny semmy Marhayat ne(m) Talalta 
kibeol horga peternek megh fyzessen [Kv; TJk III/2. 
188. — aKv jb-falujának, a tőszomszédos Feleknek ke-
néze]. 7590: aminemw dolgod pedig wgymond Palaticz 
Giórgy wrammal wagion, annak En Gongiatt wiselem 
hogy aban meg nem fogiattkozol ha zinte haza nem Er-
neljis, Rajtam wegy Bar Jgazatt ha megkarosulz [UszT]. 
1592: Jhol az mihaly marhaia vegietek abbwl Jgazat; az 
keotes zerint Jgazatis tezen vala mihaly de az király bí-
rák minde(n) marhaiat ell vittek vala [i.h.]. — b. kb. elég-
tételt vesz magának (vkin); a-şi lua revanşă; sich (übeſ 
jn) Genugtuung verschaffen. 1572: Anna Seres János 
leania . . vallya, hogy talalya Keomies G e o r g n e 
eotet es Mond hogi Mynem En Bwnĕm hogy az Esse 
kwrwa fia meg vagta az te Apadat, hogi engem gywleol-
ték Érte, hyzem Eois Igazat twd rajta venny [Kv; TJk 
III/3. 13] * ~ű t vétethet anyagi kárpótlást/kielégítést 
vétethet magának; a putea face să i se dea despăgubire/ 
satisfacţie materială; sich materielle Entschädigung/ 
Áuszahlung verschaffen lassen können. 1592: ha vala-
mellik fel az vegezest megh nem allana vagy valamy 
rezebe fel bontana, tehatt (!) annak iozaga(n) awagy 
marhaiábol az meghalló fel arról az ket zaz frt keótelreöl 
minde(n) teórwennel kwl igazat vetetthesse(n) [Msz; 
BálLt 89] * ~za7 kínál ' 1590: Az minth pedig az A 
terehre keresne az el szántott feoldet Annak az az hatal-
ma hogj ha az Jgaz latok az hatarat el jariak, es eowenek 
mondgiak az feóldnek valamj reszet az mith rajta talál 
annak az terhe vigie el. mert Jgaszal kenalta hogy Rab 
mennyenek s megh lassak hatar tudo Emberekel [UszT. 
— A szöv. ilyen zavaros!] * (két) kezével ~at vesz tett-
leges elégtételt szerez/vesz; a-şi lua revansă cu forţa/ß" 
cînd uz de violenţă; sich tätliche Genugtuung verschaf-
fen/nehmen. 1598: latam hogy kj Ieóue az vduara kapu~ 
jan Kochis Górgyne, tyrni kezdi fel az kariarol az Inget* 
S mo(n)da, Soha nem perlekedem beste lelek kúruanak, 
hane(m) keze(m)mel vezek igazat, ozton G a b o r n e r a 
mene [UszT 13/29 Veronica Consors Agil(is) Paulj Za-
kacz vall.] | haliam Kochis Georgyne ugya(n) az eö ma-
ga hazabúi mo(n)da kj, hogy, valamely beste kúrua az en 
gyermekemet bantia de bizoni ket keze(m)mel vezek iga ' 
zat [i.h. 13/30 Matthias Vaida de Vduarhely vall.]. 1675: 
az Á kezével vett igazat az más Ember földén az melly 
kézzel és nyelvel való igaz tétel, tilalmaztatik [Kv; TJk 
VIII/12. 100] * maga kezével vesz ~at maga kezével 
hajtja fel a kölcsönt; a-şi recupera cu propria sa mîn* 
împrumutul dat; Anleihe eigenhändig auftreiben. 1623: 
Sok panasz Jeott eddigjs eleonkbe némely Nemes 
vraymnak illetlen chelekedetek feleol kik nem varuafl 

adossagoknak megh fyszetesset magok kezekkel ueótte-
nek igazatt, sokakot megh fogtanak vertenek mii1' 
den marhayokot elueottek [Csíkszereda; Törzs] * nyel' 
vével ~at vesz nyelveléssel/nyelveskedéssel s z e r e z / v e s Z 
magának elégtételt; a-şi lua satisfacţie cu gura/cu vorba? 
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*lch keifend Genugtuung verschaffen. 1603: Bakos Bor-
a r a . . . vallia . . . bezelle vala Bwrkeorne, hogy eo a' 
anachi haznal ne(m) keresy tiztesseget àz eo rezereol, 
ane(m) nielwewel vezen igazat, es mind addegh zidgia a 

îî?egnem megh bizonyttia hogy eo kwrwa nemzeteo [Kv; 
1Jk Vl/l. 683]. 
ad hsz-szerü haszn-ban; cu valoare adverbială; in 

averbialartigem Gebrauch: 1. valóban; ín adevăr, ín 
reahtate, într-adevăr; wahrlich/haftig. 1568: tudom 
, az gyermeketh eleg Bwsagbol Tartotta fel, es Jgaz 

*ieg Baya volt vele [Kv; TJk III/l . 175 Caterína C(on)-
Pauli Zepch vall.]. 1583: Jlona Eothwes Georgne 

*la hog ez eothweos Orbannak Igaz elege volt, mind 
, ^ s t es Arany Marhaia vasary Miweis igaz eleg volt, 
^zabeli marhaiais igen zepen volt [Kv; TJk IV/1. 117]. 

14: Lattam Igaz elegge hogy czyokolta Imrephinet 
athori Gábor, az eölebennis wlt kobzotis pengetett az 

^zony eleőtte [Nsz; VLt 53/5267 Cyprianus Seyler (21) 
j • km. és musicus vall.]. 1695: Mongják, hogy rák hal 
^ elégh és külömbnél külömbek vad(na)k [Bogártelke 

» KHn 183]. 1826: a gyomor igaz kívánja az ételt de 
egtelen a megfòzésre, innen jŏ a cruditás, az emésztet-

i e n s eg [Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 
, 2- biztosan; cu siguranţă; sicher. 1567: Ezt hallottam 

Qf Zőcz Fabyane esmet Jgy felelt de mayd merne 
lotyo bestye kúrúa velem perleny, Jgaz vgy ne(m) 

EJne mynt az eb [Kv; TJk III/1. 95 Elizabeth Relcta 
toth vall.]. 

•y ' 

látt l g a z a n ; mtr-adevăr; wahrhaftig. 1773: soha nem 
Bot m hat esztendőben járó gyermekben0 azt az okossá-
ho ? 1 6 ^ .abban a gyermekben vagyon, úgyannyira, 
Í R ^ c e t ^gaz szeretni rajta és csudálni a magaviselését 
há 308-9. — aAczél Salométól az emlékírónak első iazasságából való leánykája]. 

w igazábban 1. valóságosabban; mai reál; 
ejj^r^haftiger. 1619: De valamint igazabban, azmennyére 
et labilis memóriája szenvedi, mindeneket igazán 
is v , 1 S d e m v e r bis akarok megírni, ha százszor esküszöm 

' kegyelmes uram, de ez az summája [BTN 197]. 1774: 
10st lattyuk igazább(an) a dolgot [Vaja MT; VH]. 

ter ' l ß a z s ágosabban ; mai cu dreptate/mai just; gerech-
Vo\J 6 S 7 : bár tudná úgy ő, hogy kglmedé, vagy közös 
Bet?,eddel a berbécs, igazabban járna [ItK XVI, 448 
ló^me

rn Miklós Bánffi Farkashoz®. — a A lev. Szentmik-
°S30n [Betlen- KK) kelt]. 

m ' helyesebben; mai corect; richtiger. 1774: Ennek a 

ben
 o t t egy fia, Miklós, kinek leányát most nem régi-

j?e
 V e t t e amaz haszontalan gerendkeresztúri Horvát 

t e t t e
n c ' aki elsőben, vagy igazabban akivel elsőben elvé-

[RettP í m a g a t a szegény Boldvai özvegye, Wass Kata 
zxáJ > 3 2 9 k— ^ o l d i Györgynek és Weszprémi Zsu-
^nnanak. bSámuel]. 

^rkr*?*61 igazán, valóban; într-adevăr; wahrlich, 
t e l a k s - 1 - ^ ^ ' Tudod úgyis, hogy én falun lakom. Nem _ _ 
Ő d ö n g j 1 , é n ~ ~ teából [PLev. 59 Petelei István Jakab 

Gl^îwf11 i g a z hiWel; cu credinţă adevărată; mit wahrem 
1 6 9 8 : E n • • v i s a i < l é s Gyulatelki Refor-

mén) edikátor Dési Ferencz halálos betegségé-
} - - kőnyőrõgtetvén ez Istenes életű és igazan lelki 

nyugodalmára kiszülő T.N. Ebeni Judith Aszszont 
monda Vagyon édgy nagy nehézség rajtam, mellyet ma-
gamban le nem szenvedhetek [SLt AI. 50. — a - B K ] . 

igazán 1. valóban; ín realitate, într-adevăr; wahrlich, 
wirklich. 1596: Hersely Istwa(n) vallast teot eltebe(n) 
hogy tartozik igaza(n) Barat Sebestiennek f 15 [Kv; 
R D L I . 65]. 1666: igazán is írhatom, talám csak egy feje-
delemis, vagy király, az én időmben oly hajótöréseken 
nem forgott, mint én [AMN 92]. 1726: kérem két Fiai-
mat, hogy az Istent igazán félyék, . . . edgjmast szeres-
sék, megbecsűllyék [JHb XXXV/21 br. Jósika Imre 
végr.]. 1729: igazán czigány vásár az, hogy a mit 
edgyszer ád az ember másszor vagy viszsza végye, vagy 
az árát meg végye [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Haller János 
gr. Káinoki Borbárához]. 1817: a' leg nagyobb őrőm-
(m)el el várlak mivel igazán ohajlak (!) látni tsak jol tsi-
nálj (!) bé magadot ne hogy ez a' roszsz tavaszi aér árt-
son néked [Gerendkeresztúr TA; IB. Székelly János bir-
tokos Bethlen Sámuelhez]. 1854: igazán látäm az Isten 
áldását kivált a Sarlós vetésekbe és fűbe a mej már min-
den pertzbe várja a kaszát [O.fodorháza SzD; BetLt 4 
Vajda Elek lev.]. 

2. a valóságnak megfelelően; ín adevăr, ín conformi-
tate cu realitatea; tatsächlich, wirklich. 1570: Keower 
Jstwan Ezt vallya hogy hallotta . . Nagy Janosne azt 
Mongia volt, hogy az ew Eoche Zabo Gĕrgh Jgazan 
Nem Eskwt sem Annya [Kv; TJk III/2. 142]. 1586: 
Waida Georgy Mészáros vallia, Mikoron Igyarto 
Georgy orsoliat megh fogtatta volna, eleo Jdeze a* leány 
ellen bizonsagnak, Amit en tudek Ighazan megh vallam 
[Kv; TJk IV/1. 587]. 1623: Ha pedigh valamy Extra 
ordinarium Zwksegh occuralna melyet az Eö hetib(en) 
való zegenysegh Zolgalattiauall veghez ne(m) vihettne 
hertelen olliankor teőbyczye annyuall, az eleőtte való 
Zolgalatott supplealia es azoknak akory való zolgalat-
iokot tugia ky Jgazan [Törzs, fej-i gazd. ut.]. 1768: mi-
kor az írtások rudalására ki mentek vala égy néhányon 
az utrizált Bíróval edgyŭtt Csirkov Györgytől, és uno-
káitol . . . mindeniktől hogy igazán fel ne adná irtások 
rudolását három, három Maijást vont [Bukuresd H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1840: mond meg Igazán, ugy aztis hogy 
ki, vagy kik azon hamíss pénzekkel való élésben néked 
czihosid? [Usz; KLev. vk]. 

3. rendesen; cumsecade; ordentlich, genau. 1561: az 
. . . ket few Ceh mester . . . mynden holnappban myn-
den mester miet (!) meg* lassak es igazan meg* pro-
ballyak. hogy senki semminemw miet tizenneg' lottosnal 
alab ualo ezwstbol ne merezellyen mielní [Kv; ÖCArt.]. 
1592: soha az Eotwessy Rend kózeót Mezeo varasban, 
Chiehes Eotwes nem lakot, hanem chiak valamy kontá-
rok vezeóttek, mertt soha azok az ŏh (!) mewueket yga-
zan exercialny nem akarthak [Kv; ÖCLev.]. 1594: Eszt 
is hallottam Mathe papptŭl hogy asz (!) Nemesek nem 
attak megh igaszan (!) Disznayokath [Dés; DLt 246]. 
1627: ott eokett ereos hittel meg esketeok, hogy az Tóth 
Mihály retinek hatarat igazan ki iariak [Lőrincfva MT; 
Told. 21]. 1698: Sz. Jobi ur(amna)k maga jelenlétében 
olvasztatnak öszve tizet az Arannyokban, mellyek(ne)k 
is az szine nem jött igazán ki [KaLt Apor István ir. Si-
monffi Mihálly lev. Nsz-ből]. 1765: a kender dezmat pe-
diglen ami volt azt is igazán ki adtam otod feli kalongyá-
bol tizenegy főt [Balavásár KK; Ks 18/LXXXVIII. 13]. 
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1791: Fogadtam meg Bungardi Tatár Praecupot Bun-
gardi3 Birámnok ily formán hogy . . . Földeimet Igazan 
Mivelteti, Egy Talpalatnyiig másnak el Foglalni nem en-
gedi [IB. — Sz]. 1846: a város köz hellyébŏl fel fogott 
foglalásának mekkoraságát, és határát igazán jáiják, és 
jelellyék ki [Dés; DLt]. 

4. hitelesen; autentic, întocmit cu toate formele lega-
le; authentisch, beglaubigt. 1573: Bonchiday Gergel, 
Baniay Eotthwes Ianos, Eotthwes Antal . . . valliak 
hogi, Az Mynemw ados lewelet adot az Zemlyesiteo3 

pechi Matiasnenak az zeolĕbely Adósság feleol Twgiak 
hogi Igazan vagion Irwa Noha pecet Ninch rayta [Kv; 
TJk III/3. 125. — aSt. Zemlyesiteo]. 1586: Amaegh (!) 
Capţtulatim ez kilencz Rendreol3 igazan Jrast nem te-
szen , Es prouentust nem chinal addig semmi keppen 
Exitust Sohol (!) ne Jrhasson az Regestumot sem accep-
tallíak az Zamweweo Vraim [Kv; PcţlgK. — aAz előbb 
meghatározott számadási rendben. Az isp.m.]. 1623: 
Kívánjuk azt is, hogy az országnak végezése szerint, 
fontnak, vékának, eitelnek igazán való mértéke az fő-
tisztekkel együtt revidiáltassék az városon [Hsz; SzO VI, 
74 követut.]. 

5. pontosan; bexact, precis; genau. 1546: Aranyon3, 
es Gernyezegen az menye zamv dyzno wagyon, azt 
ygazan, meg zamlalyak [Radnót KK; JHbK XXXVIII/ 
19. — aH. MT]. 1589: Vniversalis Suma Az Miwely 
Zabo gyorg Az warosnak tartozik Jgazan Meg wettwen 
f. 110 d. 64 [Kv; Szám. 4/X. 90]. 1676/1681: (A számtar-
tó) Igaz Vedret, Ejtelyt, vékát es fontot tarczon minde-
nütt; . az hamoroko(n) való másája egyenlő légyen ä 
vár belivel; mellyis igazan nyomja megh ã száz fontott 
[Vh; VhU 659]. 1677: A* Rovás avagy számlálás szerint 
való Regestrumit az Ado Szedők igazán és szép rendben 
le-irván a' Vármegyéken, és egyéb Székes helyeken pub-
licállyák, el-olvastassák, és hiba nélkül lévén, Vármegye 
pecséti alat, valamellyik Cáptalanban bé-adattassanak 
[AC 71]. 1692: A megye bíráiról . . a pap, mester béreit 
igazán beszolgáltatod annak idejében [Kozmás Cs; SzO 
VI, 432]. 1735: az mely Fátensek<et> elŏnkben hivat, 
azokat mi erŏss hittel meg esketvén, examinalván, hitek 
után téjendő vallásokat Nsgtoknak Kglteknek igazán 
meg irnók [Fejér m.; DobLev. 1/158]. 7849: A Kérdéséit 
és előmbe terjesztet Hazi portékák fel Jegyzéseit s le so-
rolt portékák nemeit hallám . . . azok oda igazan vad-
nak le jegyezve le Sorolva [Héjjasfva NK; CsZ. Fodor 
Péter (68) vall.]. 

6. biztosan; sigur, cu siguranţă; sicher. 1653: Ráduly 
vajdát a tatár az országából kiverte vala tavaly, kinek a 
hada és maga Bástához folyamodott vala; hogy se-
gítséggel lehessen néki . . az 1602-dik esztendőben ti-
zenöt ezer hajdut ada melléje és hatszáz bolont. Az ha-
dak előtt ki volt, igazán nem tudom, ha Sennyei Miklós 
vala é vagy Rákóczi Lajos? [ETA I, 73 NSz. — a1602-re 
von. feljegyzés]. 1724.Ė En bizony igazán tudom Hogy 
két Szolg(á)l(ó)j(ána)k is Pekri gyermeket epitett [Mező-
bánd MT; BK. Szalai Mihály (65) ns vall.]. 1752: adat-
tassék ezen Száz Magyar Forint Interesre, Sex per cen-
tum, ollyan hellyre, hogy ne periclitallyon, hanem Inte-
resse igázán, és joll kijárjon [Kv; KvRLt VII. 22]. 1805: 
valami lapitzka volt az Exponens kezibe, már igazán 
nem tudom aval ütötteé meg Bosor Nyikorát vagy más 
fával [Farnas K; KLev.]. 

7. igazságosan; cu dreptate, ín mod just; gerecht. 
1570: Vernyka (!) Taligas Janosne, Erzebet Dabo Tha-
masne Ezekis azt valyak hogy eokys otth voltak, es vala-
myt az hazba Talaltak Mindent Jgazan ket fele oztotak 
[Kv; TJk III/2. 69]. 7590: Hallotta(m) Palffy Mihaly 
Vram hogy szembe czigannak arwlonak hitetlennek 
mondotta Pribékét hogy az Radak Marhaiat fel ne(m) 
oztotta Jgazan [UszT]. 7655: az feleségem mindgiart 
megh szolitá, s feddé: mjért nyelueskedik olliant, hogy 
az birák nem igazán cselekedtek [Dés; DLt 436]. 1677: 
Kívántatik annakokáért, hogy a' Tisztek a' gonosz 
tévőknek meg-zabolázásokban szorgalmatoson forgod-
gyanak kötelességek szerint, és minden nével nevezendő 
vétkeknek meg-tudakozásában, azoknak cselekedőinek 
magok érdemek és az Országnak affélékről irot TŎrvé^ 
nyi szerint való büntetésekben igazán el-járjanak [AC 
122]. 1776: a mi Imobile bonumak maradtanak azakat 
<ő> kegyelmek közét osztannok el igazan [Aranyosra-
kos TA; Borb.]. 1809: Azért3 Páll Mátyás tartozik 8 fo-
rintot megfizetni, és minthogy a nemes faluszékit, Páll 
Mátyás és a feleségével meghamísatotta (!), és a felesége 
azt vette a hűtősöknek, hogy nem igazán ítéltek, azért 
satisfactziót instál a hütösség reá [Szárhegy Cs; RSzF 
280. — aBűntettéért]. 

8. becsületesen; cinstit; ehrlich. 1542: Az thewb 
vraimnak ennek elçtteis zolthwnk, ennek vtannais zo-
lwnk hywen, igazán jamborulis zolgalni akarwnk Nnak 
es Ngod hazanak [Fog.; LevT I, 20 Olah B a l a s es 
Mottnoky Lajos lev.]. 1568: Ladislaus Varga, Antonius 
Varga ac Vincencius similiter Varga, iur(ati) parifoimi-
ter fassi sünt . . . , Emlekezwnk, arra hogy . az borth 
my monostoron wçttwk meg, egez Czyehwl, es az arrat, 
my Jgazan meg attuk [Kv; TJk III/l. 189. — aO\v -
bőrt]. 1590: Chywtor Benedek mo(n)da bezzek tj vattok 
hamisak mert My Jgazan fel osztottwk vala [Bögöz V> 
UszT Benkeo Imreh Beogeozj biro vall.]. 1653: Kará-
czon tyukjaért egy egy ember két két tyukot adgyon; ha-
sonlokeppen az karaczion zabját minden ember az reghj 
rend tartás szerint administrállya és igazán megh adgja 
[Cege SzD; WassLt. — 3A Lápos vidéki jószágra vonj-
1701: mind két fél kezek be adásával kötelezvén mago-
kat az fellyebb megh irt dolgokra, alkalomra, és Condi; 
tiok(na)k szentül és igazán való megh állására sub poena 
Decretalis Calumniae [Nagylak AF; DobLev. I/55J-
1750: Dévai Fazakas Peter . . valamikor az Udvar ki-
vánnya aká<r> Kömivességgel, akár bárdolással híven 
igazán szólgályon [Déva; Ks 107 Vegyes ír.]. 177}' 
Mind ezek(ne)k szentül és igazán léjendő telljesittésére 
mind két részről a Parsok kezek(ne)k bé adásával mago-
kat . . . obligálják [Ádámos KK; JHb XIX/13]. 1825: A 
Hajdúk Be-Esketése formája Ha mik a rabok sza-
mára általam bé szereztetnek, azt igazán bé szolgálta-
tom Porkoláb Uramnak keze és számadása alá [ŬszU 
III. 48]. 

Szk: ~ él vele. 1570: Jósa deakne p(ro)curatora az1 

felelte Bachy gérgh ellen, hogy az parancholatota Mßl ' 
tatlan es pathwaroswl hozta es Nem Jgazan ely vele [Kv» 
TJk III/2. 108. — aA fej-tői]. 

9. híven, hűségesen; credincios, fidel; treu. 1581: 
reóllis kegielmessen Emlékezhetik felseged hogy . • - *e 

seged kegyelmessegebeól rendelte es atta wala tyztwl ne-
kem az keóztunk való so kamarat kibeól En vgy tudói*1 
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hogy Jamborwl es Igazan zolgaltam felsegedeta [Törzs. 
Kornis Mihály a fej-hez. — aA lev. Gyf-on kelt]. 1618: 
en is azt mondottam mindennek nagyságod felől, hogy 
nagyságodot ugy ismertem meg, hogy ha az Erdély or-
szága az hatalmas császárt igazán szolgálja, Görcsi 
Mehmet pasa az édesapja, de ha nem igazán szolgálja, 
Jálanál nagyubb ellenségtek nincsen [BTN 129]. 1637: 
Mw Toroczko(n) . lakok, Ekart Mihály es Tot And-
rás Eskeszwnk az Eõrők Áttya mindenható Istennek 
• • • hogy . . ŏ keglmeket mindenekbe(n) igazan, jam-
porul, tőkelletesen tehetsegwnk szerent, mint jámbor 
Jobbagiok eletwnk fottaig szolgálunk (így!) [Thor. 
^VlII/3]. 1690: Fogar(as) varosa körül lakó cziganyoka 

• • • lő(ne)k kezesek Nemzetes Boer Peter ur(amna)k, az 
logar(asi) varban detentiob(an) levő Tanasi Mihály ne-
vű jobbagyáért . . . , hogy az eo kglme keze s neve alol el 
nem szökik s bujdosik eö kglmet jámborul s igazan szol-
gallya mint örökös jobbagy [Fog.; Szád. — Köv. a ne-
vek fels.]. 

10. őszintén; sincer; aufrichtig. 1634: Cziki Georgy 
monda Bakos Andrasnenak; Te roz Dizno azzony, ha 
szép Azzony vagy is, de ugian kurua nemszetseg vagy, s 
ket fele kendozot tartaz, es nem igaza(n) giazlaz [Mv; 
MvI-t 291. 5b]. 1717: I(ste)n(ne)k hála az Gyermekeim 
Jobbacskán vadnak . igazán meg vallom hogj fejtem 
0) őköt es ha Jankocska himlös nem volna Csak el vin-
nem őkőtt [ApLt 2 Kálnoki Borbála férjéhez, Apor Pé-
terhez Szu-ről]. 1749: irod az szegeny kis Fiacskánk 
Sullyos nyavalyajat, meg vallom igazán mai napon nem 
tudom jol hogy miként jartam elé s hátra [Buzd AF; Ks 

Miićó Ferenc feleségéhez]. 1795: Kegyelmed . 
hellytelen és igen Tréfa beszédekkel felelt, igazán szólva 
ojly oltsoitto consunsussal (!), a mellyet a Mlgos Báro-
nissa Exponens Ur Aszszany . . . Kegyelmedtől nem 
várt volna [Ádámos KK; JHb XX/18]. — L. még FogE 
l57; RettE 170. 

U. helyesen; (ín mod) corect; richtig. 1762: Igazán 
mondja Beniczki : Kicsiny ellenséged semminek ne vél-
jed [RettE 133. — aBeniczky Péter (1606 k. — 1664), a 
maga korában, sőt a következő században is sokat idé-
zett költő]. 

Szk: ~ való. 1657: Tanítson leg elsőbben mind na-
gyot, kicsint, az ola ábécére . . . a jó igazán való olá irás-
?ak olvasására [UF II, 186 Lorántffy Zsuzsánna fe-
jedelemasszony rend. a fogarasi román iskola szabály-
z t a ügyében]. 

12. bizony; zău; wahrlich, fürwahr. 1736 u.: Nemes 
János olyan akkor-hozott üveg bort köszöne el az 
atyámra Baló Tamás lévén társa az italban az 
?tyámnak . ; ő szegény nem tudván a rendit, hogy kell 
mnya belőle a bor kiömlik az asztalra. Monda Ne-
mes János, . . . Igazán, Tamás öcsém is mondhatnók, 
°kör tudna palackból innya [MetTrCs 451]. 

13. 1667/1681: Mivel az előtis . Jövevény mas Or-
szágbeli emberek lévén igazan pénzeken vöt es szer-
e t örökségen telepedvén megh, ezen Haczogh Va-
rosa regi Privilegioma es szokot rend tartasa szerint al-
kolom szerint penigh bizonyos penzbeli Taxa fizetésre, 
nem egyeb paraszti rabotas szolgalat ala hagyattak vol-
na magokat [Hátszeg; VhU 365]. 

O Szk: ~ jár igaz úton jár; a umbla pe drumul cel 
jmn; auf dem rechten Weg gehen. 1546: Banffy Bernald 
Eskesse meg, az Erdély farkas zolgayth, . . . hogy Ez do-

igazgat 

logban ygazan yarnak, Es zolgalnak nekykh (!) [Radnót 
MT; JHbK XXXVIII/19] * ~ való igaz; adevărat; 
wahrhaftig. 1631: eö szent felseghe veghetetlen irgal-
massagabol engemet, ez uelagra teremtuęn az eö igazan 
valo szent esmeretinek uelagos tudomaniaual megh 
aiandekozott volt [Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 1 Sü-
kösd György végr.]. 1762: doceallya . . . az Inek a' 
p(rae)tensiob(an) lévő ŭdŏben orczáján volt szeplŏségét, 
s' testeben valo vastagságát, és azon vastagságának 
el múlását, s testének meg vékonyadását, melyből Con-
cludalni kévánnya . . . azon gyermeknek az Itatol 
igazan valo születtetését [Torda; TJkT V. 96]. — L. még 
AC 13, 63. 

igazban igazságosabban; mai cu dreptate; gerechter. 
1616: az Nehay Galtheoy Sigmond Rísz Jozagith az Ex-
ponens Wersendj Sara es Zalay Thamasne Wersendj 
Margith azzony keozeott, az mikeppe(n) igazba(n) es 
Egyenesben lelkwnk ismerethy zerint tudhattwk el ozt-
wa(n) el nylaltuk es kinek kinek az eo Reszere iutando 
Portioiat, az Masetol separalua(n) excindaltuk es kezek-
be ereztettwk [JHb XXV/25J. 

igazgat I. irányít, vezet; a îndruma, a conduce; fîih-
ren, leiten. 1570: Megh Értettek eo k. Byro vramnak pa-
nazolkodasat az Theorwenbely dolgok feleol, Eo K. va-
roswl azth Mongiak hogy Nem Igazgatyak eo keget 
Byro vramat es az Thanachiot az Theorwennek Rendy-
ben [Kv; TanJk V/3. 8]. 1594: mind Nemes Emberek kŏ-
szeoth es mind Varosbely emberek kŏszeoth az Deesy 
Byrok es Polgárok Igaszgattanak minden dologban 
mind az Varosban es hatarban [Dés; DLt 246]. 1619: az 
flandriai követhez mentem Ettől azt tanultam meg, 
hogy: Magyarország nem atyjától-ősitöl maradott az 
austriaca famíliának, hanem Magyarország szabados 
ország, és azkit akar királynak választani, azzal szabad.a 

Az töröknek semmi közi nincşpn ahhoz, hogy ott azféle 
királyságot igazgasson [BTN 355-6. — Elvileg így 
volt, gyakorlatilag azonban 1527-től öröklődött a 
Habsburg családban]. 1671: Hogy Tanácsokat pleno 
numero az az tizenkét számuakat mindennik Natiobol 
az Ország választván ŏ Nagyságával edgyŭtt ö Naga 
confirmállya, . . . kiknek tanács adásokhoz olly köteles 
légyen ŏ Naga, hogy azoknak meg-edgyezet akarattyok 
nélkül, derekas Országos dolgokat ne igazgasson [CC 
16]. 1753/1781: Miképpen és hány esztendőkig moderal-
ta 's igazgatta, a Nagy Almási bányát coláltaé ? [H; JHb 
LXXI/3. 190 vk]. 1806: Annyit beszéltünk mi már erről, 
hogy többet szot szaporittani, akármellyik részről el ma-
radható. s nemis szóval, hanem tselekedetekkel igaz-
gattyák a' dolgokat [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

2. vall vezérel; a conduce/îndruma; geleiten. 1598: 
Eleozeor halat Adwnk az Jstennek eo fel(se)ginek rolla, 
ky minden feyedelmeknek zeoweoket, elmejeket igaz-
gattya [Kv; TanJk 1/1. 319]. 1646: hahun penigh mit 
nem czelekezikis ketek, azertis soha gonozt ketek után 
nem mondu(n)k, tuduán azt hogy Isten igazgattia min-
den jóban az emberek elmeit [Bádok K; JHb 111/72]. 
1765: Uramisten! ki egyedül vagy a természetnek ura, 
igazgassad továbbra is az időket és azoknak járásait, 
hogy a te szegény népednek ne legyen szüksége se lelki, 
se testi jók iránt [RettE 195]. 1780 k.: Nagy Istvánnak 
teste, Mihelyt lett eleste, Ide temettetett; S már porrá té-
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tetett: Jézusát szolgálta, Nyáját igazgatta Tíz s há-
rom esztendőt, Míg osztán vége lött [FogE 304]. 

3. intéz; a aranja; verrichten/walten. 1580: Bachy 
Matiast vagy Kabos gaspart fogaggyak megh hogy gon-
dunkat vysselye az varmegie(n) es az Espotaly dolgait is 
hogy igazgassa [Kv; TanJk V/3. 226b]. 1598: Poztome-
tew János deák . . . wallia. Mikor az haz dolgát igazga-
tok ackor protestált eleottewnk Palastos Istwa(n) hogi 
megh vezy veres Bálinton az f. 25 vincúlúmot [Kv; TJk 
V/l. 172]. 1618: menék az kajmekám Kapujára és ott ö 
maga béhivata legmaga belső házába . . . Monda . . . 
Mért hát más követséget vinni az hatalmas császár Por-
tájáról az urának és országának, azmit innét nem izen-
tek? Arra én csak azt mondám, hogy: Azt nem én igaz-
gatom, nagyságos uram [BTN 158]. 1671: mint ollya(n) 
sopialtatot dolgot az At ne(m) urgealhattyák, annalis in-
kab, hogy nemis destinaltattak az Directorok, hogy pri-
vatus emberek kőzött való dolgokat igazgassa(na)k 
[Kv; TJk VIII/11. 125]. 7782: Praefectus Dési Sigmond 
. . . a szegény községnek meg esküdt ellensége, és min-
den dolgait s inventiojit ugy igazgattya, hogy az el nyo-
morodott népre tőbb tőbb romlás, és tereh viselés szapa-
rodjék [Thor. XX/4]. 1849: (A széna) az árendáshoz kö-
zéi lévén ö igazgatta az Elöl járosággal [Héjjasfva NK; 
CsZ. Voldorfi v. Lombos Nyikuláj vall.]. 

4. igazítgat; a aranja, a puné la rînd; richten. 1570: 
Tapazto Esthwan . vallya Az Malomhoz . . . my-
kor oda Jwtotak volna ketten Kwthy Antallal, Tahat 
Immár Labakon alnak Mind az Molnár es az ázzon em-
ber es Az Molnár gathiayat keotezy volt, Az ázzon em-
ber penigh konthyat Jgazgatia volt [Kv; TJk III/2. 104-
5]. 1573: Gywlay Benedek, Azt vallia hogi meg fodor 
Istwan Elteben zolgalta fodor Istwant . . . Egykor fely 
hagot volt az zeowenre es az lessat Igazgatia volt, onnat 
latta tahat Nagy Árkot assata az eo kerteben [Kv; TJk 
III/3. 181. — Darochy János]. 1590: en akkor ne(m) 
latta(m) az leant hane(m) Jsmegh kj menek s hat fel keolt 
az kocziba(n) az haiat ereosse(n) Jgazgatia teorly [Szu; 
UszT]. 1597: Kakas Jstwan zolgaloia Anna . . wallya. 
Mikoron az polgárok az Teolcheres Leorincz hazahoz 
ieottek wala az foliam latassara ackoron haliam azt 
hogy Teolcheres Leorincz monda az polgaroknak keg-
metek it ne igazgasson mert en azt feie(m) fen allasaigh 
soha megh nem engede(m) hogi erre viz follion altal ha-
ne(m) ha teorweny mútatta [Kv; TJk VI/1. 74]. 1614: Itt 
addig cigánkodék Olasz Bernáld, hogy azmely kaf-
tánt énreám adnak vala, ő maga Bernáld addig igazgatá 
reám, hogy látá, hogy sokkal jobb az, hogynem az har-
madik, azki őtet ille|i vala az seriesbe . . . , s tehát ő ma-
gára rándítá [BTN 70-1]. 1757: az Ik . . . banyajok-
(na)k Colálásától egjebütt el nem fogottat(na)k. hanem 
azan hely az hol az viz van maradgjan vesztegségben se 
az vizet ki ne vonnyák se an(na)k uttyát ne igazgassák 
hogj az Oculatorok meg láthassák ugj az mint az dolog 
van [Torockó; Bosla]. 1770: hallottam . . . a Malom 
Mestertől, hogy . . . a fundamentumátis igazgatta vol-
na8 [Ádámos KK; JHb LXVII/120. — aA malomnak]. 
1840: Orsova8 . . . Gyalagassai tövist vágtak és a vár 
kertet igazgatták [Born. G. XXIVb. — aMT]. 

Szk: órát 1736: (A fej.a) órákot igazgatott. Sok 
óra volt az házában [MetTr 337. — aI. Apafi Mihály 
szenvedélyes óragyűjtő volt] * út ~ni. 1607: Az falú va-
lami vt igazgatni giwlt uala [UszT 20/302 Nic. Botos de 
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Medeser pp vall.] * vonást ~ adókivetést/rovást (ki)* 
igazítgat. 1589: 6 January Byro vram es Egez Thanach 
Akaratyabol Menenek el Az vraim Zamveoueok Az vo-
nasokat Igazgatnya Arra való kolchyege [Kv; Szám-
4/VI. 6 Stenzely András sp kezével]. 

5. kb. korrigálgat; a corecta; (wiederholt) korrigte* 
ren. 1618: Mindjárt ugyanott azon pasa házánál hozzá* 
ja ülvén Szölfikárral, én magyarul pronunciáltam és 0 

törökül fordította; . . azhol valami Porta ellen való fit' 
musok vagy materiák találtattak volna lenni az írásban, 
némelyikban maga is igazgatott, hogy nem úgy fordít-
suk azt [BTN2 114]. 1650: Nagy Boka János H o m o r o d 
sz: Martoni (62) Fatet(ur) az mikor Boka Peteſt 
mégh büntettek, az uta(n) igazgatak az falu leuelet, meſt 
mikor az szenteghazbol ki ióuènek, mondák az hat 
Eskút emberek mennyünk valahoua egi helyre s az falu 
Leuelet igaziczuk megh, mert ez nem iol uagion [UszT 
8/64. 36a]. 1656: Ozdy Thamas ur(am), hwteõs Polgáí 
leuen az mely mandatumat Rázmány Istva(n) h o z o t 
volna azt corrigalta, s keötelessége ellen igazgatta [Kv; 
CartTr II. 1073]. 

6. egyenesítget; a îndrepta; (wiederholt) geradema-
chen. 1599: Az Czigany giermekeknek attam hogy a2 

Szeget kiuontak es igazgattak d 20 [Kv; Szám. 8/XlIl-
25 Szabó András sp kezével]. 1621: Marton Kouaczj az 
mjt mjelt azon Kapuhoz . . . 33. O. uasat liggatot & 
igazgatót /16 [Kv; i.h. 15b/IX. 240]. 

7. terelget; a mîna; treiben. 1770: A pásztorinas pf' 
dig nem elégséges olyan nyájat őrizni és igazgatni magá-
ra, az 8-dik bizonysággal bizonyítom; nem volt tehát a 
pásztor maga az csordával akkor, mikor az én tehenein 
az árokba beesett [M.hermány U; RSzF 211]. 

8. irányít, útbaigazít; a îndruma; lenken, jm den Weg 
weisen. 1633: hallotta(m) magatol Szabó Mihalitol 
hog ótet Bandi Ferencz igazgatta hojş az halazok igen 

szép öreg harczat kòtenek az tulso híd ala, . . . eő aZ 
uta(n) az Bandi Ferencz igazgatasaból ment el, es ug 
hozta el az harczat [Mv; MvLt 290. 119b]. 

igazgatandó módosítandó; de modificat; zu modifi' 
zierend. 1589/XVII. sz. eleje: Bereczk Mihaly, Berke-
niesi Mathe Elek mesterek . . . Keoniŏrgęnek ennek-
okaert, hogi mi az eő Ceheknek es Társasagoknak . • 
újonnan iratot Articulusokat, kegiesen Atyai engede' 
lemmel vennők, megh ęrtenök, es á mi abban megh iofr 
bitando, igazgatandó uolna, azokat az mi méltóságunk 
szerent megh tisztogatuan, eo nekiek egesz Cehul cáp 
bizonios erössegwl, Priuilegiumul, ki adnok az eö 
heknek ŏrŏkeos birodalmara, igazgatasara [Kv; Kőm-
CArt. 1]. 

igazgatás 1. irányítás, vezetés; îndrumare, conduceſe' 
Führung, Leitung. 1576: Az varosnak Minden IeoWe' 
delmenek haznanak Byrodalmat es Bezedeszet Talalyalc 

az vnioban, hogi Az ket Nemzetsegnek egenleo kepp^ 
engettek az ſeiedelmek, Es Nem kywalkeppen(î) chi** 
Byro vramnak Az wagi Thanaczbely vraimnak Igazga' 
tasa Es Byrodalma ala Rekeztyk [Kv; TanJk V/3. 131M; 
1639: Ö kglmek az bücsületes marosvásárhelyi szabO' 
czéh választának minköt czéhmestereknek az búcsúiét^ 
czéhnak igazgatására; táblás czéhmesternek Nagy Sza; 
bó Ferencz uramat, ifiu czéhmesternek Molnár Szabţj 
János uramat [Mv; EM XVIII, 403]. 1671: De mi** 
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ennyi szoros állapotunkban-is kegyelmességét Isten tö-
Junk meg nem-vonta, hanem Elméjeket az hatalmas 
Nemzeteknek még-is arra birta, hogy Nagdat magunk 
keresztyény Nemzetünkből állo vérünket tagunkat, nem 
más keresztyénség nélkül valo Passát rendelnének igaz-
gatásunkra, fejedelmül [CC 6]. 1733: Nemes Déés Vá-
rossá(na)k Constitutioja aszt tartván, Hogj az Hadnagj 
mellé, maga a Városi Universitas hazájok kŏzönseges 
Jávára (!) tartózó dolgok(na)k hasznos, és Istenes igaz-
gatására magok kőzzül tizenket szemelyt . . . válaszszon 
Assessoroknak [Dés; Jk 434b]. 1810: Ezen Erdő Groff 
Lázár Joseff Ur ő Nagysága Gyám atyaságánál fogva 
lévő igazgatása alatt fáira nézve egészszen el adatott 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 86]. 

2. vall vezérlés; conducere, îndrumare; Lenkung, 
Führung. 1715/1761: idegen országra bujdosásra kelle-
lett mennünk, Isten ŏ Felsége bŏlts igazgatásából re-
ménségŭnk felett édes Hazánkat meg adá, itt is, az égy 
Puszta Jószágnál egyebet tellyességgel Semmit nem ta-
r tunk [Nsz; Berz. l7a]. 

3. országigazgatás/kormányzás; guvernarea ţării; 
Landesregierung. 1662: A felséges Istennek e világi dol-
gokban nem utolsó bölcsessége tetszik meg abban is, 
hogy e külső világi birodalmakat nem mind egyformá-
ban lévő módokkal akarta, hogy igazgattassanak A 
tudósok illyen igazgatásnak formáit hármat állítanak: 
aristocratikát . . democratikát és monarchikát 
[SKr 69]. — L. részletezőbben i.h. 

4. kb. eligazítni/intézni való (dolog); lucru de aran-
jat/soluţionat; Richtung, Zurechtstellung. 1603: My, 
Begneczi Balint, Czizar Mihály, az ozto Birak keozzwl 
ualok, kiket eo k(egy)elmek varosul, az Aruaknak mar-
hainak igazgatasara es ozlasara rendeltenek [Kv; RDL 
1- 75]. 1644: az Cehban leön valami igazgatasok, egi 
massal s veszekedesek. monda ezt Varga Matiäs az Ceh 
eleot hogj ez az legenj egj frulliatis lopot [Mv; MvLt 291. 

. 5. igazítgatás; îndreptare, rectificare; Richtung, Be-
richtigung. 1575: Megh Ertwen eo K . . . hogi az vonás-
nak Igazgatasara valaztananak arra valo vraimat Mi-
nekokaert eo k. tabla Iarwan valaztotakŭ | Az hata-
rokra legien gongia eo kegnek lassak es Iaryak meg, ha 
my Igazgatas zwkseges Benne . . . arra eo kegnek váró-
i g gongiok leszen [Kv; TanJk V/3. 108a, 117a. — 
Köv. a fels.]. 1576: eo k. Az vnionak Tartasza zerent 

yonasnak Igazitasara valo vraimat kewan valaztany 
Es Nem keoty kywalkeppen (!) cyak Az polgár vraimra 
Az wagi chiak az zaz vraimra ez dolognak Igazgatassat 
Kv; i.h. i3ia]. 1589/XVII. sz. eleje: ha az Keőmiues 
Ceh es egesz tarsaságh, ezeket az Articulusokat, ugi mint 
?agi gondal, elmebeli faratsaggal, Jianiassal vetessel es 
MSazgatassal ueghez menteket es ŏrŏkeoswl megh mara-
dandókat, telliesseggel, vagy cziak resz szerentis, megh 
bontana, megh szegne: Es az szerent az Városi keösseget 
sem éltetnę, . . . az Biro es Tanacz, minden wdeöben ez 
egesz Cehet eőtuen forintal bwntesse [Kv; KőmCArt. 
28]. 

kiigazítgatás; rectificare; Richtigstellung, 
Ausrichtung. 1594: Seryeni Miklosnç asz Eges vtan asz 
Birakat vitte ky Seryeny Miklosne kerthea igaszgatasara 
es asz zomszeggya kerthe lathny vivek Vala az Birakath 
£s aszok igaszgattak el keoszteõk [Dés; DLt 246. — 
Értsd: kerítése]. 

igazgatás 

7. (el)intézés; rezolvare; Erledigung, Richtung. 1584: 
Ez Nyreók dolgabannis awagy eo kgmek priuilegiu-
mokat heliebe haggyak, Awagy penigh az pozto Nyres-
nek arrat megh emendalliak eo kgmeknek Arbit-
riumara es igazgatasara hattak varosul [Kv; TanJk V/3. 
28la]. 1591: Ertuin az vrunk Commissariussa az sowa-
goknak eo Magok Referalasabul hogy Semmi Mogyok 
Ninchyen az Teoruini dolganak Igazgatasaban 
[Dés; DLt 233]. 1594: Az kik penig ez ket vraínknak az 
vtaknak Igazgatasaba segitsegel legienek, es az vtaknak 
chinaltatasaba eo kegmeket Informalliak, valaztottak 
eo kegmek illien vrainkata [Kv; TanJk I/l. 235. — aKöv. 
a fels.]. 1662: azért hadgion bekét az vakmerŏseg(ne)k 
mert bizony le üttetünk nimelliek(ne)k az füle mellet, ha 
mit olya(n) nagj szabadsagha bantodásanak ismer, 
miért nem orvoslotta az előtt, czendes üdeőbe(n), vagi 
ha akkor el mulatta, halasztana akkorra, most viselnenk 
gondot az haza megh maradásara, ne(m) nimelliek(ne)k 
vagjodása szerent az Tiszt állatas igazgatására [UszLt 
VIII. 71 fej.]. 7677; a' közönséges jorol akarván conclu-
dalni Országos Gyűlésekben, . . . minden egyéb világi 
dolgoknak igazgatási elŏt azon Isteni tiszteletről valo 
végezések praemittáltassanak [AC 1]. 1768: Excellen-
tiad mondotta vólna hogy kalandos gyűjtése nélkül Pá-
pát ne maraszszanak . . . , által látvánn (!) hogy a tavaji 
zűrzavar ismét elé kerülne, ha a kőz nép voxára eresztet-
nének az Ecclesiai dolgok igazgatássi [Szilágyfőkeresz-
túr; WLt Dobai Sándor lev. vmelyik Wesselényi patró-
nushoz]. 1776: ügyes bajaink igazgatását bölts attentio-
jában magunkat pedig kegyes jó indulattyában ajálván 
vagyunk a' Tekentetes Urnák alázatos szegény szolgái a* 
Thorotzkai Communitas [Torockó; TLev. 7/5]. — L. 
még AC 226; SzékFt 32. 

8. királyi ~ (kincstári) uradalomigazgatás/igazgató-
ság; administrarea/administraţie bunurilor domeniale; 
Gutsverwaltung/leitung. 1847: Két körülményt látván 
itt még megjegyzésre méltónak ezen királyi igazgatás. 
Egyiket tudniillik azt hogy az őa eltávoztatását és el-
fogattatását annyiszor elrendelő felsőbb és legfelsőbb 
közigazgatási parancsolatoknak ellenszegült, . . . Mási-
kot azt, miszerént . . . a Varga Katalin bűnös társai kö-
zött Búcsúmba megejtendő kinyomozást ily nagyérdekű 
és fontos tgrgyban nem vél elégségesnek ezen királyi 
igazgatóság [VKp 181. — aVarga Katalin. Nemegyei 
M. János és Horváthovits József saját kezű aláír.]. 

9. javítgatás; reparare; Ausbesserung. 1596: fo-
gattam Bajuz Gáspárt zakaz rakni 6 nap fizettem f — d. 
72. Esmet hogj nem gieözi vala egjedwl az igazgatast 
es heazast, hivattam . . . Molnár Albertot, mint hogj 
iob mester vala adtam 10 napra f 1 d 20 [Kv; Szám. 
6/XXIX. 171 Bachi Tamás sp kezével]. 1673: Egy robin-
tos (!) gyémántos pantlikanak igazgatasaertt (!) f. — /40 
[UtI]. 

10. egyenesítgetés; îndreptare; Gerademachen. 
1592: 14000 o sendely zegh igazgatassatol Attunk az 
Czyganoknak in toto tezen f 2./25 [Kv; Szám. 5/XIV. 29 
Éppel Peter sp kezével]. 

11. irányítás, útbaigazítás; îndrumare; Richtung, 
Weisung. 1633: hallotta(m) . . . magatol Szabó Mihali-
tol hog' ótet Bandi Ferencz igazgatta hog' az halazok 
igen szép óreg harczat kótenek az tulso hid ala . . , eö ez 
uta(n) az Bandi Ferencz igazgatasabol ment el, es ug' 
hozta el az harczat [Mv; MvLt 290. 119b]. 
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12. kb. utasítás; instruclie, indicaţie; Anweisung/ 
ordnung. 1781: felséges koronás császárunk rendelése és 
igazgatása mindeddig közöttünk hagyattatott, hogy 
senki magának bírája ne legyen, hanem arra rendeltetett 
tiszt urak előtt terminálodjanak minden processusok 
[Árkos Hsz; RSzF 272]. 

igazgatásbeli igazgatási; de administraţie, admini-
strativ, Verwaltungs-. 1662: illenék . . . a lakosoknak is 
engedelmeskedni, s más igazgatásbéli formákra nem 
kellene igyekezni | Nem épult vala-e meg a föld a régi 
romlásokból mellyek is ez illyen módon ez igazgatásbéli 
kivetemedésből estek volt az szegény hazán — minde-
nütt sűrű városokkal, amellyekben nagy részint az Isten-
nek igaz tisztelete tündöklik [SKr 70, 73]. 

igazgatásfonna igazgatásmód, igazgatási forma; for-
mă de administrare; Verwaltungsform. 1823—1830: 
Neustadt régibb része Drezdának és minekutána Drez-
da épült, Neustadt neveztetett Altdresdennek. Két kü-
lönböző város volt ez, mindeniknek külön bírái, külön 
igazgatásformája volt [FogE 188]. 

igazgathat intézhet; a putea rezolva; erledigen/ver-
richten können. 1584: Hog valami ember eólist wyr on-
tast werekedisth lopást paraznasagot, es egeb hatalmas-
kodasta Azokban semmit az sowago biro ne(m) 
igazgathatt (!) [Torda; DLt 212. — aKövetnek el]. 

igazgató I. mn irányító; îndrumător; leitend, führend. 
1593: az varosnak reghy io Veghezesey ellenre (!) ragho-
dozo iffiak, . . . ne(m) gondolwa(n) semmit sem Istennel 
sem az tanachbely venseghnek Áutoritassawal, az Iste-
nes dologra ighazgato Magistratussal, Eyel vgmint tilal-
mas orakban virattik torbezlany zoktanak, es izoniw 
ochyma(n) bezedekel zitokal kialtany [Kv; TanJk 1/1. 
224]. 1841: Ezen szegény jobbágyok úgy hiszik tehát, 
hogy . . az ő régi törvényes szokásaik s olyan móddali 
kinyerek keresete egyedül az őket igazgató tisztviselők 
által megváltoztathatók vagy megsemmisíthetők nem 
lehetnének [VKp 60-1]. 

VL.ſn 1. irányító/vezető (személy); conducător; Leiter, 
Führer. 1575: (A kapuőrök) Iambor Tyztessegbely Ze-
melyek Es az varosbely Eorekes Emberek legienek, kik-
nek eo K. Biro vram es az Tanach Rendelienek Modot 
Mind Eleotek való Iaroiok Igazgatoiok Nappaly es 
Eyely vigazassok feleol myhez Tarciak Magokat [Kv; 
TanJk V/3. 109a]. 1662: Az váradi várbéli új tisztek és a 
váras igazgatóival jó egyértelmet viselvén, a váras-
nak sáncokkal való erősítése is naponként elővitetik 
vala [SKr 492]. 

2. intéző; vătaf; Verwalter. 1593: Az mint az föld 
igazgatásból engemet megh. zollitot, azt en meg bizoni-
tottam tized magammal, kik közzöl eggik vgian öa uolt, 
hog* en sem ozto Sem igazgató ne(m) woltam [UszT. — 
aA peres fél]. 

3. iskolaigazgató; director de şcoală; Schuldirektor/ 
leiter. 7655:Én Jgaz Kalmàny Kolosvári Orthodoxa 
Scholanak Igazgatója8 Adom tuttára az kik(ne)k illik 
[Kv; CartTr II. 882-3. — aAláírása Colmanus Jgaz Rec-
tor Scholae Orthodoxae Claudio politanae mp. Köv. a 
nyíl.]. 1854: P: Pijarista (!) Igazgató fô Tisztelendő Slábi 
Josef ur fel Szólítására Készült Ats Munkaknak . . . ki 

mutatása [Kv; KmULev. 4 Kömötsi József ács-számlá-
ja]. 

Az utolsó adalékban a címszó a piarista rendfõnōkség tisztségére is v0" 
natkozhatik. 

4. bányanagy; director de mină; Berg(werks)direk-
tor. 1843: Jegyzőkönyv azon elegybiztossági kinyomo-
zásról, mely . . . zalatnai királyi igazgató és bányászta-
nácsos, méltóságos Nemegyei Miklós János úr által az 
alolírt kamarai biztosokhoz . intézett rendelése kö-
vetkeztében . egy Varga Katalin nevü esmeretlen nő-
személy által a földesúri jogok gyakorlatának megaka-
dályozására . . alolírt biztosok által vitetett végbe 
[VKp 66]. — L. még i.h. 140-1. 

5. a közügyek ~ja fiskális direktor (kincstári fő-
ügyész, az országos legfőbb vádhatóság képviselője); di-
rector al fiscului (procuror generál al fiscului, reprezen-
tantul procuraturii supreme); Oberfinanzprokurator. 
1848: Mély tisztelettel maradok a Felséges Királyi Fő-
kormányszéknek alázatos szolgája Donáth Sándor mp< 
közügyek igazgatója Marosvásárhelyt, Iulius 1-én 1848 
[VKp 297]. 

6. erdélyi ſõ ~ s kormányzó szék erdélyi főkormány-
szék, gubernium; guvernămîntul din Transilvania; Gu-
bernium, siebenbürgisches Hauptregierungsorgan. 
1794: minden haladeknelkül (!) a Biro és Birak Instan-
tiat porrigaiván ahoz ertŏ Szemellyek jelen letiben aztat 
Expressusok altal a Felseges Nagy Erdélyi Fŏ Igaz-
gató 's Kormányazo Szék eleiben nyújtsa bé [Torockó; 
TLev. 9/26]. 

igazgatói 1. igazgató, kormányzó, rég országló; care 
guvernează/conduce; regierend. 1636: Az tiszteletes fe-
jedelmi méltósággal tündöklő, és igazgató felsosęghez il-
lendő dicséretes külső belső joszagokkal fényeskedő Ra-
kod Györgynek Isten Kegyelmebŏl Erdély orszaganak 
fejedelmenek . . . minden keresztyén Fejedelemseghez 
. . . kévántató szükséges lelki, testi és elméi ajándékokat 
kívánok [ÖGr Aj. 5]. 

2. közügyigazgatói, fiskális direktori; de director fis-
cal; fiskalisch-direktorial. 1847: Kincstári tanácsos és a 
királyi s közügyek főigazgatója, pálosi méltóságos Do-
náth Sándor úr, igazgatói hivatalánál fogva, azt kérdez-
teti a tanútól8 [VKp 206. — aKöv. a kérdőpont]. 

igazgatóság direcţiune; Direktion. Szk: erdészeti ~ 
kerületi erdőigazgatóság; direcţiunea silvică de ocol; 
Kreisforstdirektion. 1864: a cs. k. erdöszeti (!) Igazgató-
ság [Tölgyes Cs; GyHn 60] * királyi ~ kincstári/királyi 
jószágigazgatóság; administraţia domeniilor regale; kö-
nigliche Gutsverwaltung. 1841: A tekintetes úrnak . • 
ezen királyi igazgatósághoz intézett s itten tisztelettel 
vett irományai [VKp 64]. * királyi uradalmi ~ 'ua.; 
idem'. 1842: az érdemlett büntetésnek lehető elvétele vé-
gett hozattassék tisztában az, hogy ki légyen az a Varga 
Katalin, micsoda alattomos befolyást . . . folytatott . • 
A királyi uradalmi igazgatóságtól Zalatnán, 3. Octobris 
1842 [VKp 65]. * sorezred ~a ezredparancsnokság; co-
mandamentul regimentului; Regimentskommando-
1869: ezen felszoütást tettük kérelmünkre Az 5lik szá-
mú Carl Ferdinánd nevet viselő sorezred méltóságos 
Igazgatóságához [Kv; Pf Pálffi Károly lev.] * vasárnapi 
iskola ~a vasárnapi tanonciskola igazgatósága; direc-
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punea şcolii de duminică pentru ucenici; Leitung/Direk-
líon der Sonntagslehrlings(fach)schule. 1862: A helybeli 
vasárnapi iskolák igazgatóságaitól ugy értesülvén ta-
pacs (!) hogy a városi czéhek nagyobb részből a a mester 
jnasok a vasárnapi iskolát hanyagul vagy éppen nemis 
•atogatjak [Kv; ACLev.]. 

igazgatótanács (erdélyi) főkormányszék, gubernium; 
êuvernămîntul generál (din Transilvania); Gubernium, 
(siebenbürgisches) Hauptregierungsorgan. 1748: re-
ménliyűk a' Mlgos igazgató Tanátsis bőltsőn által lát-
ván, méltó bizadalom által tápláltatunk, hogy . szük-
séges rendelésit meg tészi [Déva; Ks 73. VII. 14]. 

igazgattat 1. (meg)igazítgattat; a dispune să fíe în-
Qreptat/reparat; (wiederholt) richten/ausbessern lassen. 
'591; 23. Augusti. Az Varas zenaiatt Terengetettem el, 
az Trabantokkal, hogy wizes volt, zaraztattam, Kazalt 
mytt Igazgattattam heccettettema attam Ennyk [Kv; 
Szám. 5/X. 29. — aOlv.: hegyzettettem. bKōv. a fels.]. 

2. irányíttat, vezettet; a dispune sa fie condus; leiten/ 
mhren lassen. 1823—1830: Churfürst Moritz építeni 
kezdvén Drezda várát, Neustadtot Drezdával összefog-
óba, és mind a kettőt a drezdai magistratustól igazgat-
tatni parancsolta [FogE 188]. 

igazgattatás 1. (ki)igazítgatás; corectare; (wiederhol-
te) Berichtigung, Áusbesserung. 7605; Az Ados czedu-
[aknak igazgatatasara valaztottanak negy Vraimata 

Kv; ŢanJk 1/1. 497. — aKöv. a fels.]. 
2. javítgatás; corectare; wiederholte Verbesserung. 

<636: Oh menyi bajom volt az kotáknak igazgattatások-
kal, kevés próbát hoztak az mellyben egy néhány hiba 
nem lőtt vólna, s- meg mászor kellett metszetnem [ÖGr 
Aj. — A szerzőnek a munka nyomdai munkálataira 
v°n. feljajdulása]. 

igazgattatik 1. kormányoztatik; a fi guvernat; régiért 
Werden. 1662: A felséges Istennek e világi dolgokban 
nem utolsó bölcsessége tetszik meg abban is, hogy e kül-
ső világi birodalmakat nem mind egyformában lévő mó-
dokkal akarta, hogy igazgattassanak . . . A tudosok 
Jllyen igazgatásnak formáit hármat állítnak: aristocrati-
kát, midőn a tartomány, birodalom valahány becsüle-
es> fő személyek által igazgattatik . . . ; a democraticát 
• • és monarchiát [SKr 69]. — L. részletezőbben i.h. 
2. vall vezéreltetik; a fi condus/îndrumat; geleitet/ 

uhrt werden. 1678—1683: valakik teremptő Is(te)nek-
nek parancsolattjat, s edes igaiat Öremmel viselek 
* • szent Lelke altol ugi igazgattatnak, hogi ez vilagh 

^k szelveses (!) habiai kőzőttis, megh tartatnak [Ks 
Kornis Gáspár kezével]. 1681: Minden jó igyekezetek is-
^nes dolgok körül való szorgalmatoskodások hasznos 
ei°menetelekkel egygyütt csak az Ur Istentől igazgattat-
ok, áldatnak és boldogittatnak meg [Szúv; CsVh 106]. 

igazgattatott vhova irányított; îndreptat undeva; ir-
gendwohin gerichtet. 1662: A szegény fejedelem hat 
^ztendeig való regnalása, uralkodása alatta amennyi 
^nátiói költenek ki, megmutatják csak az országbéli 
káptalanokra igazgattatott iktató és a meglett iktatá-
s r ó l valo relatóriák, avagy vissza választ vevő levelek, 
minemű csak a váradi káptalan levéltartó házban né-

hány csomókkal magam kezem alatt is állottak a hely-
nek romlása előtt [SKr 92. — aA szerencsétlen véget ért, 
meggyilkolt Báthory Gábor 1607—1613 között viselte a 
fej-i süveget, várad várának török kézbe este (1660)]. 

igazhitű vall hívő; credincios; gläubig. 1564: az úr Jé-
zus halálának emlékezetére a kenyeret adják, és a Kris-
tus testét lelki szájjal eszi az igaz hitű ember, nem testi 
foggal rágja [ETA I, 21 BS]. 

igazi 1. valódi; adevărat, veritabil; echt, wirklich. 
1829: Buza, és Török buza Szántó földeik régi igazi me-
tajokat nézetnök, kerestetnök meg, és jegyeztetnök is ki 
vagy gödrözéssel, vagy hompozásokkal [Nyárádkará-
csonfva MT; Told.]. 1834: Elindulván azért a hétt (!) 
Cométánéusok kijárták és meg állították az igazi Hatá-
ráta . . ott végig ki is tsovázták azután német öllel meg 
mérték azon Hellyet [Náznánfva MT; Berz. Fasc. 21. — 
aA kaszálónak]. 

2. tényleges, valódi; efectiv, reál; tatsächlich. 1854: 
(Az ifjú) Utóbb a Tanodából az elet gyakorlati terére ki-
kerülve, idegen volt azon s csak bakdácsolt igazi élettu-
domány ismerete nélkül [ÚjfE 82]. 

igazít 1. igazítgat; a îndrepta; richten. 1717: Sitár-
(na)k búza kalangjákat rakván s igazitvá(n) [Küküllő-
vár KK; UtI]. 1804: azután kell rostáltatni mindeneket, 
s ugj osztán igazittani [Ádámos KK; Pk 5]. 1841: 
Kintsesa . . . Gyalagassai a porgolát kertett igazították 
[Born. G. XXIVb. — aMT]. 1842: Csürfőldit igazította 
's földelte [Hosszúaszó KK; i.h. F. Uh Szemerjai Károly 
számadó kezével]. 

Szk: tüzet ~ tűzet megigazgat. 1838—1845: Harizsá-
ló, varizsáló, tűzszító kerek fa, mellyel a tüzet igazítani, 
a hamut vagy parázsát szítni szokták [MNyTK 107]. 

2. rendbe hoz; a aranja; in Ordnung bringen, zu-
rechtmachen. 1764: igyekeznek árkokot igazittani 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 1796: A Virág Ház az jövő 
héten alkalmasint el készül a Szarufait fel rakadtam meg 
is padoltattam a kémenyeis keszen van tsak az Ajtóit s 
belől kelletik igazítani takarítani [Banyica K; IB. Gom-
bos István kezével]. 1840: Kásovaa Gyalagassai az 
eldőlt őll fákot igazították [Mt; Born. G. XXIVb. — 
aMT]. 

3. helyrehoz; a reface; herrichten. 1770: Minekelőtte 
ezen Királyfalui malom epittetett az előtt sem igen for-
gott az Adamosi utrizált alsó kereke, mivel a Silipje ak-
kor is vizben hevert, már most hogy a gáttyát jol igazí-
tották, a mult heten szabados menest vett a viz magának 
a Silipen alol, ugy hogy már most jo ugrásais vagyon a 
viznek [Királyfva KK; JHb LXVII/99]. 1840: Bőlkénya 

. . . Gyalagassai kádároztak es a Sos ferdőnél (!) a szél 
által tett kárt igazították [Born. G. XXIVb. — MT]. 

4. javít; a repara; ausbessern. 1592: Az owarba az 
Torom Ayttohoz Chynalttatom egy kolchyat Attam 
Lakattoss Balintnak f — d 20 Igazittot esmeg ezen To-
romhoz kett Lakattot attam Neky f — d 12 [Kv; Szám. 
5/XIV. 233 Éppel Péter sp kezével]. 7595; Vittetem 2 Ci-
gant ala, mellyekkel czjnaltattúk az kaszasok szerszá-
mát: Czjnaltak es foldosztak 80 kalapaczot, igazítottak 
28. ülőt: 21 kazat foldoztak [Kv; i.h. 6/XVIIa. 272 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1679: Szakallas puska nro 6. 
Muskotely nro 10 (: nemellyiket igazittani kellene :) 
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[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 42]. 1743: Ha-
mer Uram csinyál két újjj kémént, a többit pedig a mint 
annak rendi kivánnya, renovállya, változtattya s iga-
zittya [Nsz; Ks 107 Vegyes í r j . 7756: Vagyon ezen 
szin alatt egj alabastrum követ törő nagy vas bot faesz-
kŏzeivel edgyûtt, mellyel az ugro kutak esendő romlásit 
igazittyák, massát készítvén azon megtört kövekből, 
ugy reparállyák vélle [Déva; Ks 92. I. 32]. 1780: ollya-
nak állanak bé Verŏs Kovátsságra, kik . . . a' Kohok-
ban és Verőkbe lévő drága Eszközöknek a' munka köz-
ben kevés hibájok, bomlások esven, azt igazittani nem 
tudják, az eszkőztis el vesztegetik, jó vasat sem készitt-
nek [Torockó; TLev. 4]. 1800: Az . . . osztálykor az Er-
dő ugy maradott 'a Falu kézinél, hogy . . . *a hidakat 
ígazíttsák [M.bagó AF; DobLev. IV/837. 5a]. 

5. igazzá tesz; a face să fie drept/în conformitate cu 
adevărul; recht/wahrhaftig machen. 1582: kedverta 

Attiafywsagert Baratsagert adomanyert Bozwyert es fe-
lelemert Igazat nem hamissitok hamissat sem igazitok, 
hanem egy arant való Igassagal akarok Mindennek az 
teŏrwenbe lenny [Kv; TanJk V/3. 257b. — aOlv.: ked-
vért, azaz jókedvből]. 

6. alakít; a forma; formen, richten. 1798: a' Natsás-
urnak el bontottam és igazítottam égy farkas bundát 
[Kv; CsS]. 1823—1830: (Pesten) szép magyar köntösö-
ket árulnak, sokan meg szorulnak, oltson el adják, ö 
osztán igazittsa magához [FogEK 474]. 1829: az innep 
után énis visitákba indulok, de még sem kalapam sem 
bundám nints igazítva [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 

7. béállít/igazít; a potrivi/regla; einstellen. 1698: fel 
tŏtetém az buzát az Felseŏ Garatba hane(m) vom 
eszemb(e) hogj roszszul jár az kŏ, vgj igazitám a Lisztre, 
ugj érzem meg a Liszten hogy vermes buza volt [Vízszil-
vás SzD; Ks St. Kádár (56) jb molnármester vall.]. 1763: 
a Malom Mester valami tanulatlan Molnár legényeket 
hagyott itt kik még a Malom(na)k tsak még a lisztelésit 
sem tudták igazítani [Fületelke KK; Ks 18/LXXXVIII. 

8. módosít; a modifica; modifizieren. 1731: ha penig 
valamin meg akadnának hiszen lehet igazittani ha ki me-
hetek [Szentmárton Cs; Ks 83 Szabó József lev.]. 1775: 
Mikor a főispán úra beköszönt, noha írásban volt a 
replicája, melyet valami hitvány baráttal íratott volt, de 
az öcsém Fogarasi István sokat igazított rajta, mégis 
csak ekegve-mekegve mondotta [RettE 342. — aGr. Te-
leki Ádám]. 1782: magam jelen voltam mikor az Instan-
tia írattatott, én formaltam Conceptusban, a többeknek 
opinióját, hogy bé adatott az előtt majd egy héttel 
melyet be vittenek Tordára Fiscalis Procurátor Hegedős 
Uram hoz hogy ö Kegyelme nézze, és a' hol kivántatik 
igazittsa meg, de semmit nem igazitott [Torockó; TLev. 
5/16. 338]. 

9. intéz, rendez; a aranja/rîndui; verrichten, ordnen. 
1575: Az Mykor az zam weowe (!) vraim Éppel János 
Safar polgár zamadasat Igazityak az adossagh feleol, 
Azkor Theremy ferenchis legen Jelen zekely Leorinchel 
egyetembe [Kv; TanJk V/3. 2b]. 1584: Az vtan mind az 
ket fel hiteós polgarokath hiva látny es Igazitany, de 
Seeler Marton Nem tudo(m) my gondolattiabol, Ne(m) 
hagya az eskwttek teczeset ky mondany [Kv; TJk IV/l. 
374 Ach Antal vall.]. 1639/1727: My arról való leve-
leket megh olvasván és ruminalvan . . . az két Falu 

Ballaa és Kis Nyulasb kőzőtt yalo . . . határt így igazítot-
tuk0 [Ks 14. XXXI. 3. — a MT. cKöv. a részl.]. 1643: 
Eggyüt levén az B. Czéh ismét, igazitni aprólék adóssá-
gokat [Kv; MészCLev.]. 1685: az Ogynek eligazítása, 
haladgyon az Generális Gyűlésekre az Papoknak, mert 
az előtt is az Generális igazított igyeket [Fog.; BLt 9 
Horti István Mikes Pálhoz]. 1704: csak mennõl keve-
sebb kŏlcseggel es ceremoniaual akarván igazittani azért 
haza kisirven a Ladata . ketelenitettunk meghis költe-
ni Borra . . . //69 [Kv; ACJk 89. — aA céhmesterrel 
együtt a céhládát az ifjú mestereknek kötelességük volt a 
céhgyűlésről és (az azt követő) céhlakomáról a céhmes-
ter házához hazakísérni]. 1756: mind a két Mgos Expo-
nens Vrak sudgyáji ide jővének s Apám igen öreg ember 
lévén ki vivék oda, s hogj igazította az Apám a Contro-
versiát kŏzzŏttek azt nem tudom, mert ott nem volton1 

[F.borgó BN; BK]. 1815: Jobb halkai és Csendesen iga-
zittani, és ha másodszori Requisitioja utánis a' Dolog 
sietŏleg nem promoveáltatik, akkor osztán Uraságok-
nak méltóbb igassága lehet a' Felsőbbség előtt pana-
szollni [Kolozs; SLt évr. Koronka Lajos Margitai Ja ' 
noshoz]. 1843: látám hogy Szabó János Vram 
Pekárikat öklelte, . . . én azt latva nem engedtem hogy 
üsse; — de Virág László közbe veté magát mondván ne' 
kem: — ne elegyedjék oda, — ígazíttsák ök edgyött 
[Dés; DLt 586. 6]. 

Szk: föld ~ani. 1594: az Deesy Bjrakat Vittek ky f 2 

Nemes Vraynk feold Igazitany asz Deesy hatarra [Dés; 
DLt 246] * határ ~ani. 1590: 5 Júny Mentenek Alla Az 
vraim Marton deák, es az polgárok Kadar mihaly hattaſ 

Igazitany [Kv; Szám. 4/XXI. 27 Kis István sp lajstr.] 
1595: Oekm(e)k, Puelacher Wram, Zöcz Mihaly, eS 

Zöcz Gaspar W. mentenek az Uy Ioszagban hatar igazí-
tani [Kv; i.h. 6/XXI. 15] * baját ~ja. 1782: Határ dol-
gából . . . akinek tetszik, az maga baját igazítsa mas 
úton-módon az tiszt vrak előtt [Oroszfalu Hsz; RSzF 
152] * bíróságot 1709: Tudode mikor Papai Pal 

vram igazittotta it Galfalvá(n) az Birosághot 
mellyik reszre ment akkor az Bíróság viseles . • -
[Kük.; Ks S. 37 vk] * dolgát ~ja. 1574: Teob ez felc 

zokal Igazitia volt dolgát [Kv; TJk III/3. 362a Darochy 
Boldisar vall.] * rációját ~ja. 1668: addig másuva ma; 
gomat nem kötelezem valameddig Exactor U r a i m e k n a k 
készen be adandó Ratiomat nem igazítom [UtI]. 

10. vhova irányít, küld; a îndrepta/trimite undeva, 
verweisen, schicken. 1570: Orsolya Sos Janosne ezt 
vallya, hogy . . . eotet kerte Zabo Baljnt hogy egy lea*1* 
Be kezkĕnezne kyh Theole Tereben eszet volna, Ev netf1 

akartha mywelny, hane(m) az vtan Merabaa J g a z i t o t t a 
[Kv; TJk III/2. 56. — aMéra Kv közelében]. 1584: miko' 
Barat Istwanhoz Mente(m) es kerte(m) zolgalatomat' 
Az Istwa(n) Vr Anniahoz es Veres Peterheóz Igazitok 
ezek esmeg vizza igazítottak [Kv; TJk IV/1. 380 Pal 

Brekner vall.]. 1598: Zabo János plébános Vram taligaS' 
sa . . . vallja . . az kert fele Molnár János igazita az lc' 
gent [Kv; TJk V/l. 242]. 1623: Ha azertt az felek io aka ' 
rattiok szerenth vrukot contentalliak auagj mostan co*1' 
tentalnj akarnak es lezen mybeol, az felekis f y s z e s s e n e * 
deha nem volna myuel fizetnj, feletteb eokeot ne sacz°' 
tassak, hanem az fele Creditorokotis igazychiak eo Fei ' 
segere [Csíkszereda; Törzs]. 1634: Cziszmaszia Simoí^ 
. . . fassus est . . . Dalmata János . . . en nala(m) 
szallaso(n) es en igazita(m) Molnár Szabó Janosni [Mv' 
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MvLt 291. 15b]. 1779: Láttya láttya kityed (!) engemet 
Márton Ur(am) meg betsűlhetne, mert én ollyan 
helyre igazítottam, 'a kiből meg élhet 'a míg éll [O.zsá-
kod KK; LLt Vall. 194-5]. 1843: Mentem az Hadnagy 
mhoz, a dolgot bé jelenteni, a Hadnagy Ur a Dudko úr-
hoz igazított [Bágyon TA; KLev. Ifj. Bottyán Mihály 
(38) vall.]. 

Szk: anyjába ~. 1765: eö kegyelme engemet el szidal-
mazván, az Anyámba igazitta [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 
45]. 1774: mely szavaimra Szolga Biro Urám rutul meg 
szidván Lelkemet, Anyámat az Anyámba igazitta [A.já-
m TA; BLt 12 Benedek Márton grófi gondviselő vall.] 
* nyomába ~. 1698: ha valami kalákot adna, az el ve-
tett Búzának nyomáb(a) igazittanám [Gyulatelke K; 
Ks Petrus Marcsinán (40) jb vall.].* pokolba 1746: 

A. az It rútul szidta, attával, Teremtettével, pokolban 
^azitván Szekérben verte [Torda; TJkT III. 90] * útjá-
Jfl 1629: Szabó Gieörgj igazította utaba(n) Deuai 
lstua(n)t az penznek [Mv; MvLt 290. 174b] 

11. irányít, vezet; a îndruma/conduce; lenken, füh-
ren. 1782: egy szép Instantiát irtam Papai István vram-
nak, hogy már eddig élvén tanáts adásával, ezutánis iga-
zítson bennünket [Torda; KW Vall. 21]. 1823—1830: 
Mikor az egész senatusa nem érkeznék, akkor a prorek-
lorból és négy decanusból való deputatio igazítja [FogE 
232. — aA göttingai egyetemé]. 1861: Én az Ilyés Lő-
nncz feladására a' földeket ŏszve irtam, de tovább nem 
tudok menni, mert a' birtokot nem ŏsmerem, hanem La-
jos Bátyám 's Bakó Sogor ur, kik ösmerik igazítsák az 
osztályt [Demeterfva U; Pf Gálfy Sándor lev.]. 

12. vmit vkire hárít; a deciina; etw. auf jn (ab)wälzen. 
1^77: eo k. egez varasul . . . nehez kedwe(n) is wezyk 
hogy eo kegme biro vram effele dolgot eo Reaiok igazét 
Ks; TanJk V/3. 143b]. 1627: Mivel annyira el aradot a 
Paraznasag a mi Nemzetünkb(en) tudva(n) azt hogy a 
Tisztek előt három negy forintal végbe vihetik dolgokot 
es ekkepen absolvaltatvan a paraznasag alol menten 
lgazityak reánk hogy reconciliatiora admittallyuk, 
Azerţ teczet az Sz. Parcialis(na)k hogy addig senkit a re-
c°nciliatiora ne admittalyunk hanem ha Articularíter 
meg csapatat(na)k az tisztektől [SzJk 304]. 1709: Ha az 
kgltek vakmerősége miatt kárt vall az ország, és praeten-
jjalni fog az Militia egyátallyáb(an) kgltekre igazittyuk 
RvLt I/199a a gub. Nsz-ből]. 

13. utasít; a da instrucţiune; anweisen. 1804: nem ér-
kezett abban járni, hanem igazította dél utánra hogy jŏj-
Jen [Dés; DLt 198/1807]. 

Ha. 1670: Jgazittanok [Kv; RDL I. 153]. 1679: igazít-
ani [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 42]. 1770: 
[gazittani [Lekence BN; Ks 47. 67. 29]. 1755: igazittani 
parcsafva U; Pf|. 1773: igazittanának [Szárhegy Cs; 
LLt 65 Litt. A]. 1785: igazítták [Taploca Cs; RSzF 260]. 
1792:^ igazittani [Mv; Kp II. 37 Nyirő Sámuel özv. Újfal-
vi Sámuelné Sombori Borbárához]. 7807; igazittani 
'Kv; SLt 17 P. Horváth Miklós öccséhez]. 1804: igazít-
ani [Ádámos KK; Pk 5]. 1827: igazittani [Asszonynépe 
AF; DobLev. V/1122, lb Borbereky József Dobolyi 
Zsigmondhoz]. 1835: igazittani [M.déllő TA; i.h. 
y/1209]. 1845: igazittani [Kissolymos U; Pf]. 1849: iga-
ottani [Héjjasfva NK; CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 

igazítandó I. mn intézendő, elrendezendő; de aranjat; 
211 verrichtend. 1635: így azért az fen allo igazítandó 

dolgok vighben menven eleőttúnk, attúk mi feliúl megh 
irt Divisorok az mi petsietes leuelwnket keszwnk Ira-
saual megh ereősitven [Kv; RDL I. 23]. 1638: kerenek 
minket azon hogj az minemű Jgazitando dolgok egy mas 
keozeott volna, azokat venneok szemünk eleiben, es Is-
tenesen igazitanok el keozeotteok [Kv; i.h. 115]. 

II. ſn eligazítani/intézni való dolog; lucru de aranjat; 
das Zurechtzulegende/Zuverrichtende. 1850: nekem 
. . még egyéb igazittandóim is lennének [Nagylak AF; 
DobLev. V/1302]. 

igazítás 1. îndreptare; Richtung, Ausbesserung. 1759: 
itten az oldalon nagy munkával tartyuk az Utat hosz-
szan ásván az oldalt, mivel a Patak álja vagy azon helly-
nek meredeksége miatt egy darabig ugy bé szakadozott 
az Ut hogy nem lehetne járni igazítás nélkûlt [Alparét 
SzD; JHbK XI/8]. 1837: In gura Lupoji lévő Tonorok 
. . . egeszszen körül vagyon Sántcolva 's gyalog kertel 
kerítve, a' kertek el vágynák sorvadozva 's igazítást kí-
vánnak, ugy a sántz is takarítást kíván sok hellyen bé lé-
vén omladozva [A.szőcs SzD; BetLt 5]. 

Szk: tesz. 1785: a Sajó Vize aradasa Sok Földeket 
Szaggatott s mosott el ha nem gondolnak vélle és 
igazítást nem tesznek bizonyos dolog Hogj nem Sokára 
a Faluba bé csap és teméntelen károkat tészen [Sajóke-
resztúr SzD; JHbK XXXV/7]. 

2. rendbehozás; refacere; Herrichtung. 1743: A nagy 
Stakáturázott háznak újólag kel meg vakolva, s simítva 
lenni, az négy felső egy rendiben lévő boltos Házak(na)k 
pedig nem szŭgség egészen újonnan való vaklás (!) ha-
nem a hun a szügség hozza, igazitas, és a régi bomlot 
Czirádákból ha le veretni kívántatik, azt újólag vakolni, 
s tisztitattni (így!) [Nsz; Ks 107 Vegyes ír.]. 1813: igazit-
tás nélkült nem használható . nagy ól [Koronka MT; 
Told. 18]. 1849: Ezen Szobának egy ablaka vas sarkai-
val onazott Üveg Tábláival igazítást kíván [Somkerék 
SzD; Ks 73. 55]. 

3. helyreállítás; restabilire; Wiederherstellung. 1826: 
Ezen patak árka állapotjának, ductussanak és meatus-
sának 's minden kártételeinek is oculatiojokra, 's a" 
mennyi lehető igazításokra . ki nyerte volt a* Tekinte-
tes Tisztségtől az . . . Kelementelki Possessoratus és 
Communitas [Msz; GyL]. 

4. javítás; reparare; Ausbesserung. 1582: Az kemen-
cebeol az Vasakat igen ky loptak volt . Lakatos Ist-
wannak az Vasaknak igazitassatol, es be chynalassatol 
. . . fizettem d. 75 [Kv; Szám. 3/V. 25]. 1664: az Nagy 
Anna kepelyet fel vetettven, (: mivel meg rokkant volt:) 
annak igazitasaert fizetett eo keglme Instructio szerent 
egy veder bort [Kolozs; BLt]. 1742: szekér körül valo 
igazításért vas nádalásért f 1 d 2 [Bh; Told. 25]. 1789: 
(A) Vas Bányászok . . . Vár(me)gye által az Hídnak iga-
zítására szoríttatnak [Kv; TLev. 7/8]. 1793: a' Szürete-
lésnek Terminussai közelgetvén Szükségesképpen az 
kün lévő edények igazítására bondár (!) ember Kíván-
tatván Méltóztassék Ngod ezek aránt parantsolni [Gi-
rolt Sz; JF 36. 338 Pap Sándor lev.]. 1811: Volt egy pár 
rezes pistaly melynek fele Regenbe a Puska tsinálonál 
igazittás véget Lévén . . . el Adatott 15 Rfor [Görgény 
MT; Born XXXIX. 43]. 1834: Két Kis Lukan igazittas 
25 x Az uttza Ajtó zaija igazittása 1 R [Dés; Törzs. 
Dési taxalisták 4]. 1856: Az udvar kerittése igazításokat 
kíván [Mezőbánd MT; TSb 39]. 
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Szk: ~bû vétet. 1757: még két Istálocskát kívántat-
ván végső igazításba vétetni el ne mulassák [Déva; Ks 
92. I. 23]. 1833: jo lessz oculáltatni minden romlást — 
igazításban vétetni [Marosludas TA; Kf Miss.] * ~ t 
tesz javít. 1768: az Malomnak erigálása és a Rétnek két 
Árokra való vétetése előtt az alsó Rét igen Seppedé-
kes Nadas helly volt, azután az Árkok tettek rajta igazí-
tást [Cege SzD; WassLt]. 1772: Hogy Lehetne in Casu 
necessitatis a Királyfalvi Hátáron Lévő Ujj malomnál 
igazítást tenni [Kük.; JHb LXVII/2. 385]. 

5. alakítás; ajustare; Formung, Adjustierung. 1809: 
Groff Betlen Imbre Ur eo Ntsga számára a Süveg igazí-
tása és prém pótlása fekete ásztrokányal 4 Rf [Kv; 
TKhf]. 

Szk: testhez ~. 1858: egy kavészi3 magyarkának test-
hez igazittása egy pár zsebel 2 fl [Kv; Újf. 1. — aígy kávé-
szín h.]. 

6. eligazítás/intézés; aranjare, punere ín rînduială; 
Verrichtung, Erledigung. 1565: hozzanak ky az w dolga-
nak byzonsagara jámbor ven embereket kyk az keoz-
teok való hatarnak igazitasat eleykbe twggyak adni 
[Kv; BesztLt 42]. 1570: Az vonasnak Igazitasa megh le-
wen, Eo kegelmek varoswl az waros zwksegeynek keol-
cegere, vetetek egy vonasra d. 50 [Kv; TanJk V/3. 4a]. 
1591: Zwchyakbol hozatott B(yro) vram egy zolga by-
rott, es 3. Nemes Embert, az Zena few dolganak Igazí-
tassara, az feyerdiekkel walo dologra, attam az zolga bí-
rónak f — d 12 [Kv; Szám 5/IX. 22]. 1633: Be uarando 
adossagok igazitasa [Kv; RDL I. 103]. 1669: Néhai Vi-
tézlő Kocsis Mihaly Desi Udvar biro leven Ratioji igazi-
tasakor liquid(um) Debitummal harmincz három forin-
tal maradót volt adossa [Borb. I]. 1737: Veress András 
Atyánkfia, néhai Feleségével Batka Ersébettel való Dol-
gának reassumtiojára 's igazítására deputáltatott 
Nztes Váradi György Atyánkfia ö kglme [Dés; Jk 234a]. 
1782: az szegény Anyámnak az Katonákat holmi bajos-
kodása lévén annak igazítása véget kelletik Nyújtódra 
mennem [Pólyán Hsz; ApLt 4 Korda Mihály Ápor Ist-
vánnéhoz]. 1810: le jővén az Udvari Tisztek Felső Rá-
kosra holmi dolgok igazittása véget [F.rákos U; Falujk 
60b Sebe János pap-not. kezével]. 

Szk: ~bű mehet. 1813: ezen Végzése a' Tarsaságnak 
tökéletes igazításban nem mehetett [Torockó; TLev. 
9/45] * ~ba tesz. 1714: könyörgünk alázatoson, ÿogy 
Ngtoka s az nemes szék ezt az mü súlyos terhünköt tar-
tozzék istenes igazításban tenni [Kozmás Cs* SzO VII, 
200. — aGr. Káinoki Ádám csíki főkapitány. A postál-
kodást] * vesz. 1653: minden Gyűlesek alatt szo-
kott dolgakat villongásogat pereket igazittasban venni 
el nem mulattyuk [WassLt fej.]. 1728: Vágjon ezen kivül 
bé jövő Taxa . . . , mellynek laistromat T. Curator 
Ur(am) mind hamareb tartozik igazitasb(a) venni, az 
Urbariumb(a) be adni [Sszgy; SVJk] * ~òa vétethet. 
1691: annak felette ha kik(ne)k kõzŭllŏk vagy az Com-
miszáriasokra vagy Tisztekre vagy Penigh az eo Felsé-
ghe kőztök járó vitézire valami Panaszsza lehet Kglt(ek-
ne)k értesere adni el ne mulassa, vétethesse igazittás-
ba(n) dolgokot, és nehessegeketis orvosoltathassa, 
egyeb iránt magok szenvedesek(ne)k magok lesznek 
okai [Kv; Törzs.] * ~ba vétetik. 1663: Mely dolog hŭ-
segtek előtt teorveni szerent igazittasba(n) vétetve(n) 
. . . , serio paranczolliuk hûsegtek(ne)k . . . minden ha-
logatas nélkül . . . exequalljak az kezeseke(n) az 33 f es 7 
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f [UszLt IX. 75. 51 fej.]. 1681: Zara András, szám adat-
lan holt megh, es semmi gyermeki nem marattanak; per 
hoc minden javainak az Úrra kell vala szállani ha az 
Tiszt vigyázatlan nem löt volna, megh mostis igazitas-
ba(n) kellene vétetni [Vh; VhU 10] * ~ba vétetâdik-
1678: Kendi János Attyafiai dolga ele kelven ezen gyüles 
alat, ezis akkor igazitasban vetetŏdik [Gyf; SLt 15. B. J 
fej.]. 1683: az Controversiaba(n) való főid dolga igazi-
tasban) ne vetetődgyek [Dés; Jk]. 1803: ez a* dolog iga' 
zittásba nem vétetõdvén, az árenda a' Gyitrai Commu-
nitasnak esztendőnként 60 Német Forintokban . a 

Királlyi Kamarától fogjatkozás nélkül fizetődik [Topli-
ca MT; Born. XVa 1/82 Búkor Todor (45) col. vall.] * 
~ t tehet. 1693: atyafiságos igazítást ne tehessenek [Kv; 
SRE 9] * ~t tesz. 1758/1785: Mi is . ezen dolognak 
el igazittására3 . . . ahoz értő itt Lakó égy néhány Embe-
reknek manuductioját követvén tettünk illyen igazítást 
[Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 274-5. — A vér-
atyafiak közötti osztozásra]. 1770: A Mlgos Úr levelét 
meg vittem T. Esperest Ur(na)k mellyet nagy betsűlettel 
vŏtt, és meg jelenvén Esztenyb(en) igazittastis tŏtt [Esz-
tény SzD; Told. 29] * vki ~ába adja magát. 1591: Ma-
sas Thamas, Feyerwary Jósa, Zigyarto Ambrus valliak 
Mikoron . . . eozwe gywte az ket fel Bennwnket . . . Iga-
zításunkba Adak magokat Eleyteol foghwant [Kv; TJk 
V/l. 117). 

7. intézkedés, rendelkezés; dispoziţie, ordin; Anord-
nung, Bestimmung. 1573: Mostis Eo k. Megbeochwllyk 
az eo k. Igazitasat Nemis Akaryak kyleomben valtoztat-
ny [Kv; TanJk V/3. 73a]. 1584: Az mi pedig az akna beh 
es so vágok keózt való dolgot nézi azt my ne(m) 
Erthywk, hanem az so vago bira<k) értik es w igazita-
sok [Torda; DLt 212]. 1634: diuisor vraim pénzbeli 
reszt itiltek cziak az aruanak, meljreol ide hatreb leszen 
igazitas [Kv; RDL I. 105]. 1646: en az Istenertis azon ké-
rem kegteket, hogy most ep es egezseges állapotiaban te-
gyen oly io rendelest es igazitast keoztúnk, hogy . . . le-
hessünk mys háladok kegtekhez [Bádok K; JHb HI/72 
Kézdipolyáni Veres István atyjához]. 1693: mivel Re-
cognoscallyuk azt magunkis, hogy eddig regen véghez 
ment volna az Divisio, ha Dobai Uram eleinte ne refrac-
tariuskodgyek, es az mi igazitasunkot fel ne rúgja [Ne; 
DobLev. 1/38. 13]. 1702: Az Olah Zlotnakis matériája 
felett való valorb(an) Járassa nagy káraval leven az Ha-
zanak igazitast kíván [UszLt IX. 77. 52 gub.]. 

8. elrendezni való; lucru de aranjat; das Zurechtzu-
stellende/legende. 1655: akármint ugasson és Kako-
gion, ha I(ste)n eletemet megh tartya lesznek nekemis 
velle igazitasim, nem rágalmazással, hanem törvennjel 
[Kv; CartTr II. 898 Thomas Ozdi Acatius Barcsaihoz]. 
1671: Volt ecclésiai, scholai és egyéb dolgok vallásun-
kon való papokkal s holmi igazitásink az adversariusok-
kai [AMN 151]. 

Ha. 1662: igazítására [Msz; MMatr. 167]. 1699: iga' 
zittás [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1744: igazittásáert 
[Szászerked K; LLt]. 7772. igazittas [Kük.; JH*> 
LXVII/228]. 1789: igazittását [K; KLev.] | ígazittásához 
[Désfva KK; GyL. Lõrintz János (49) ns vall.]. 1790: az 
ő igazitasak [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1793: Igazit-
tásáert [Szság: IB III. CXLV. 22]. 1801: igazittására 
[A.jára TA; BLt 12]. 1805: igazittás [Dés; Dl1 

201/1807]. 1807: igazittásában [Kv; KmULev. 3] I iga-
zittására [Borsa K; RLt O. 2 br. Josintzi Mihály ( w 
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VaH.]. 1814: igazittására [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 
/816; igazittása [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 1820: 
Jgazittást [Szentdemeter AF; DobLev. V/1030]. 1867: 
lazítás [Ikland MT; ETF 107. 20]. 

igazitatlan 1. javítatlan; nereparat; unausgebessert. 
£785; Az Hoszszu csöjü Puska igazitatlan [Nsz; TSb 13 
Bethlen Zsuzsánna hagy.]. 

2. elintézetlen/rendezetlen; nearanjat, nesoluţionat; 
unverrichtet/erledigt. 1637/1639: Váras czedulaia 
vagjon ketteo, Ittem az Vyabbikon vágjon . . . f 113 
melyről megh az An(n)o 1636 Eztendej varas adaia me-
tyel Stenczel Imre Vram tartozot, Igazitatlan vagjon 
Kv; RDL I. 111]. 1649/1650: Ez dologh® igazittatlan 
faradot miuel az vtan nem sok vdeo mulua megh holt 
Kv; ÖCJk. — aFerentzi Péter céhtag „rút hírnévből 
való maga-tisztázásá“-nak ügye]. 1669: néhai Ágoston 
Pçter javaiból az menémü rata portioja sorté divisionis 
vitézlő Kassai István vra(m) Feleségét Ágoston Kata 
Asz(o)nyt . . concernalta volna soha . . . kezében 
jje(m) adták, hanem mais igazitatla(n) levén, az eő 
kglme megh említet Czepreghi Mihály Vr(am) bonumi 
hozott tartatnak [Kv; RDL I. 142]. 

igazítatlanul javítatlanul; nereparat; unausgebessert. 
{818; A So ut és a* Deberke hídja igazittatlanul áll [Dés; 
HHA]. 

igazíthat 1. intézhet, rendezhet; a putea aranja/orîn-
du>; (ver)richten/ordnen können. 1699: a* Malmokra 
Valo expensa jo lelki ismerettel vetessek számban hogy a* 
Quartas Uraimek ŏ klmek szamadasokat könnyebben 

helyesebben igazithassák [Kv; SRE 54]. 1752: Ha va-
rrni dologb(an) a* Határ dolgába(n) fel akadnak requi-
rállyák az Udvari Birót; ha el igazithattya kŏzŏttŏk, be-
jjé quidem; ha pediglen nem requirállyák a Tisztartót; 

ã sem igazithattya, tehát, requirállyák magát a' Föl-
des Ur eŏ Ngát [O.kocsárd KK; Ks 8. XXIV. 14], 1799: 
Szükséges dolgokért Székely Márton ŏ Kglmenek má-
sad magával el kelletett menniek Tordára . . . mig dol-
gokat igazitthatták ottan kellett mulatniuk harmad na-
P»g [Torockó; TLev. 5]. 1822: Ha modat tanál Nságod 
abban, hogy B. Kemény Sámuel Sogorral ugy igazithas-
sa a dolgát, hogy én mentődhessem, nagy grátiául ve-
S2em [Hadrév TA; KCsl]. 

2. nyomába ~ nyomába vezethet vminek; a putea da 
Urma a ceva; einer Sache auf die Spur bringen. 1756: en-
gemet 's Újhelyi Sámuel Uramat a* Nemes Tanáts el kűl-
de: hogy á Németi István Uram Ládáit hánnók fel, ha 
talán valami nyomába igazithatnánk a' Titt Mlgs Asz-
s*ony pénzinek [Kv; Mk IX Vall. 62]. 
.3- ~jű magát tisztázhatja magát; a se putea disculpa; 

sich reinwaschen/rechtfertigen können. 1595: twd-
hattya Nagoda nem hogy zabad Varosban, de czyak egy 
keóz falwbannys megh szoktak a' Veren az embert 
j^gny, s megh Zálogolni, es ha igazithattya magat yo, ha 
edigh nem annak moggya szerint melto bwntetessel 

pegh zoktak bwntetny [Mv; MvÁLt APol. I. 79. B. — 
A fej-hez jel.]. 

igazíthatatlan (ki)javíthatatlan; nereparat; unausbes-
?erlich. 1811: Egy fedél alatt lévő rakó fákból épült két 
Istállók hidlás és padlásolás nélkŭlt, ez dőlő félben Talp-

jai el sorvadva lévén igazithatatlan, nagyobb részént fe-
dél nélkŭlt vagyon [M.bogáta SzD; BetLt 5]. 

igazítódik 1. javítódik, javíttatik; a se repara; ausge-
bessert/repariert werden. 1810: A Kotsi mellyen Pestre 
jártak igazítódott [HG Gr.Wass lev.]. 

2. alakítódik, alakíttatik; a se ajusta/forma; ge-
formt/adjustiert werden. 1705: ezen haro(m) Parta öv az 
szerent igazitodgjek [Kv; Pk 6]. 

3. (be)állítódik/állíttatik; a se regla; eingestellt wer-
den. 1770: Az is igaz, hogy ha az Adámosi malom jol 
igazittodik . . . a Királyfalvi Malom . . . jol foroghatna 
[Királyfva KK; JHb LXVII. 101-2]. 1807: a mikép a 
Malmokat épittő mesterek bizonyittyák a négy kö-
vekkel lisztelő malom több hasznot tészen, mint sem mi-
kor öt köre igazitatott, mert négy köre sebesebb tsapása 
vagyon a viznek, de ha ötre igazitodik, mindenik nagyon 
meg gyengítetik [Apahida K; RLt O. 2 Jos. Farkas (47) 
ns provisor vall.]. 

4. elintéződik/rendeződik, elrendeztetik; a se aranja/ 
rîndui; verrichtet/erledigt werden. 1665/1754: Semmi-
képpen annakokáért Társaságbéli panasz Czéh eleiben 
ne terjesztődjék, hanem igazitodjék ugyan ott az Atya 
Mester és a Bejáró Mesterek által [Kv; ACArt. 15]. — 
Vő. az eligazîtódik címszóval. 

igazított potrivit; eingestellt, ausgebessert. 1681: Mű-
ben forgot, igazított Sendely szegh Nro. 100 [Vh; VhU 
526]. 

igazítóvas 1. szíjigazító; fier-bulb; Wulsteisen. 1734: 
Csizmadija Műszer. 2 réz musta, . . igazitto vass, 3 ko-
pott bicskija [Kv; Pk 6]. — E jel-re 1. Frecskay 483. 

2. vmilyen szíjgyártó szerszám; un fel de unealtă a cu-
relarilor; Art Sattlerwerkzeug. 1810: Egy honaj alá valo 
igazító vas xr 13 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 17]. 

Frecskay 483 e néven csak csizmadia és tímárszerszámot szótároz. 

3. vmilyen kovácsszerszám; un fel de unealtă de fie-
rar; Art Schmiedewerkzeug. 1817: Egy igazitto Vas 
[Mv; MvLev.]. 

igazíttat 1. rendbehozat; a dispune să fie aranjat; in 
Ordnung bringen lassen. 1793: ha kéntelenittetnék 
Eő Exja uj Malmot építetni vagy pedig ezt igazitatni, 
. . . tartozzunk magunk, vagy maradékaink ezen Ma-
lombéli részünkre háromolható költségét Eő Exjának 
. . . meg fizetni [Kükŭllővár KK; JHb XIX/37]. 1850: 
A' Bózi Pálinka házatis jo lenne egy kissé bár a* mint le-
hetne kőnyŭ erővel igazitatni, mert külőmben ma hol-
nap merőbe össze megy [Branyicska H; JHb XXV/68. 
— Bóz H]. 

2. helyrehozat; a dispune să fie refăcut; wiederher-
stellen lassen. 1793: A Koltsárnak meg irtam, hogy az 
hijjuba és az Palotán, a' mi kárt tett a Menkŏ azt jo mód-
dal igazittassa, a* többit Nsgod bé menetelével eliga-
zittya [Kályán K; JF 36 LevK 296 Vég Mihály pref. 
lev.]. 

3. javíttat; a dispune să fie reparat; ausbessern las-
sen. 1801: Pápai Sándor Ur, az Aszszony ö Ngával köz 
haszonra bírták azon gátot s egyenlő akarattal köttették 
igazíttatták [A.jára TA; BLt 12]. 1806: azon Hidnak ne-
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gyed Részét a' Vámos csinaltattya és mikor romlik igazi-
tassa [Szászrégen; Born. XVI. 78 Kiss György (50) 
vall.]. 1824: Az Lovak békóját igazíttattam, és az el rom-
lott Katona-vasakra való lakatokat 48 x [Dés; DLt]. 

4. alakíttat; a da să fie ajustat; formen/adjustieren 
lassen. 1823—1830: Kolozsvárt létünkben adott Elek 
úrfi nekem egy kaputot (Ueberrockot), melyet megfor-
díttatván, magamhoz igazíttattam, nem igen bő volt 
[FogE 161]. 

5. (el)intéztet/rendeztet; a dispune să fie aranjat/rîn-
duit; verrichten/erledigen lassen. 1671: tőruenykezést 
haggia le és tőruény szerint ne igazittossa [Mezősám-
sond MT; Berz. 14. XXI/1]. 1689: Darna Mihály mivel 
nyilvánvaló hamis hitű parazna Feleségével Ballo An-
nokkal tudva szánt szándékkal post separationem coha-
bitalt, és magát paráznavá tŏtte, Tetczett a' sz: Széknek, 
hogy Darna Mihály Ur(am) excommunicaltassék, és a 
sz: Társaságtolis relegaltassék, a* Felesege és maga dol-
gát penigh a' kúlsó Tisztek előtt igazittassa [SzJk 241]. 
1738: Ha atyafisagoson nem alkhatnak három embersé-
ges embert hijja(na)k kiken meg êgyezhettnek azok által 
igazíttassák amin meg nem alkhatnak [Ks 14. XLIIIa 
Kornis István végr.]. 1758: Meg Engedtetik Mihálcz Pe-
temé Asz(onyna)k hogy a gáttyát fel tétethesse az ős 
helynek p(rae)judiciuma nélkül, tudniillik annyira hogy 
a Víznek dagálya fellyebb ne mennyen az Mihálcz Balas 
Ur(am) el rontott Malma helyinek alsó részinél, és a Mi-
hálcz Bálás Uram Jószágának Semmi kárt ne okozzon, 
mert ha annak p(rae)judiciumával leszen, ha tapasz-
talya úgy igazittattya mig p(rae)judiciuma nélkül ma-
radhat, ha külŏmb(en) nem lehetne egészenis el vágatik 
[Borb. I.]. 

igazíttatás elintéztetés/rendeztetés; aranjare; Verrich-
tung, Erledigung. 1701: A* Rationistakot Laistromban 
vévénn, kinek kinek imponalta ő kglmea Ratiojanak ha-
mar való igazittatasat [Kv; SRE 72. — aAz egyház főku-
rátora]. 

igazíttatik 1. helyrehozatik; a fi refăcut, a se reface; 
berichtigt/(wieder)hergestellt werden. 1780: kérve ké-
rem, hogy a' kiknek kötelességek, azok tekintsenek va-
lóban) a' Collegium dolgaira, hogy a' mi jó van, azt is 
lássák: a' mi roszsz van, had igazittassék [Ne; Borb. II 
Kováts Jósef rekt-prof. lev.]. 

2. javíttatik; a fi reparat, a se repara; ausgebessert 
werden. 1761: az udvarban is az házak ujra tserepeztet-
tek, tsatornák igazíttattak [Déva; Ks 94. 24. 4]. 1806: a' 
Küküllŏ vize . . . az ŏ Nagysága Majoijában több rom-
lástis tsinált volna, de Gát és Jászolly kötéssel igazítta-
tott [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

3. (be)állíttatik; a fi reglat, a se regla/potrívi; einge-
stellt werden. 1772: a' Mikes Malom az . . . eö Excellen-
tiajénál késebben épülvén, annak állásához mérsékelte-
tett, igazíttatott [Sövényfva KK; JHb LXVII/283]. 
1807: tapasztaltatott, hogy a négy kövekkel lisztelö ma-
lom több hasznot tészen, mint sem mikor öt köre igazi-
tatott [Apahida K; RLt 2. — A teljesebb szöv. 1. igazító-
dik 3. alj . 

4. elintéztetik/rendeztetik; a se aranja/rîndui; ver-
richtet/erledigt werden. 1590: Az Monostor wczay Fer-
tályban az Mintt ez Eztendoben Az Wonnas Igazitatott 
Lot Wonnas 152 1/2 [Kv; Szám. 4/XVI. ÍJ. 1594: (A 

gondviselő atyafiak) Biro vram mellet . . . idejénkoraß 
ielen legienek, az keossegh dolgay ne chwghienek fwgye-
nek hanem ighazittassanak eo kgmek altal [Kv; TanJk 
1/1. 230]. 1693: Béldi Kelemen Uram az Eccla labas ház 
alat levő boltya és pinczeje iránt való sok insolentiája et 
potentiaja felölis, hogy Gubernátor Urunk ő Nga meg 
találtassek, és hogy tõrvennyel igazittassék méltó dolog-
(na)k itiltetet [Kv; SRE 15]. 

5. vhova irányíttatik/utasíttatik; a fi îndreptat unde-
va; verwiesen werden. 1747: Boros Mihaly vr(am) so-
lemniter p(ro)testal, . . . hogj . . . az melly immobilé bo-
numokat szerzett volt mostani Felesegével . . . azon bo-
numokat senki meg vásárolni ne attentallya, külŏmben 

. . vasara annihilalodik és pénze után oda igazittatik, 'a 
kitol vásárolni fohja (!) [Torda; TJkT III. 161]. 

igazíttatódhatik elintézhetődik/rendeződhetik; a se 
putea aranja/orîndui; verrichtet/erledigt werden kön-
nen. 1777: Vagyon még egy Dsurka Petru Nevü rab 
ennek a dolga ha most nem igazitatodhatik, méltóztas-
sanak elégseges kezesseg mellet szabadulását meg en-
gedni [Déva; Ks 75. VIII]. 

igazlátó kb. határjáró; hotarnic; Grenz/Feldbegeher. 
1590: Az minth pedigh az A terehre keresne az el szán-
tott feóldet Annak az az hatalma hogj ha az Igaz latok 
az hatarat el jariak, es eówenek mondgiak az feoldnek 
valamj reszet, az mith rajta talal annak az terhe vigie el 
mert Igaszal kenalta hogy Rah mennyenek s megh lás-
sák hatar tudo Emberekel [UszT|. 

igazmondás spunerea adevărului; Aufrichtigkeit, Of-
fenheit. 7606: mo(n)da Tibald Peter, tudok en Annj iga-
zat mo(n)dani mint te osúat Peter, mo(n)da osúat Peter 
mi(n)d éltig azt veted te en neke(m) hogy tucz annj igazat 
mo(n)danj, de égizer ne(m) tudom mi(n)t jarz az en igaz 
mo(n)dasomert, Azon úgy kele fel, Tibald Peteris 
zeókek mi(n)dgiart ugj ragada el Balint Janostúl az pal-
czat, vgj verekedenek [UszT 20/146 Thomas Ambrus de 
Betlenfalva lib. vallj. 1760: Br Henter Dávid úr guber-
nialis consiliarius és provinciális cancellarius urat őfel-
sége felhivatván Bécsbe, exuáltatott minden tisztségeitől 
. . . egyedül az igazmondásért s hazája megmaradása 
mellett való munkálkodásáért szenved rosszakaróitól 
[RettE 114]. 

igazmondó jövendőmondó, jós; ghicitor, prezicător; 
Wahrsager. 1570: Zeoch Demeter . . . Mond neky, En 
fylerea Mentem volt az Jobbágyok keozybe, es otth egy 
Igaz mondo azt Bezelle nekem, hogy Az en felesegem 
Zent János Napigh meg hal [Kv; TJk III/2. 107. 
aA.fule TA]. 

igazodhatik 1. elintéződhetik/rendeződhetik; a se pu-
tea aranja/orîndui; verrichtet/erledigt werden können. 
1583!XVII. sz. eleje: vegeztuk, hogy valamellink az ma-
sikat szidalommal es tizteletlen szoual illeti, a' meniszer 
czielekezi, annyzor büntessek minden engedelem nelkul 
egy forintal: Es ha ez gialazathoz kepest, fellieb ualo 
buntetest erdemei az Ceh lassa meg es ott igazodgiek cl 
elseöbe, ha igazodhatik: Ha penig az Ceh eleőtt el nem 
igazodhatik, Vgy erezzek Biro vram eleybe teoruenirt 
[Kv; MészCLev.j. 
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2. útjában ~ nyomára akadhat/találhat; a putea da 
urma a ceva; auf die Spur/Fährte kommen können. 

*646: Egy Ignat nevű Szelestei olah viue(n) , egy feke-
te monyas lowat . Dreszler Jánoshoz . . . hogy . . . az 
erdeon talalta gussal megh keotwe s embert Nem talal-
Ha(n) mellette gonoszul el veszet marhanak itilte lenni, s 
11 inkab utaba(n) igazodhatnak [Kv; TJk VIII/4. 97]. 
1756; En csa^ anyiban biztattam őket hogy ha jobban 
végire mehetek légyen nékemis részem a marha meg ke-
mlésiben En jót akartam véllek tenni de mit tehetek 
mjla ha uttyában nem igazodhattam [Roskány H; Ks 

igazodik 1. elintéződik/rendeződik; a se aranja/orîn-
verrichtet/erledigt werden. 7675; iouendoben az 

ókoron az haz dolgát . . el igazittyak, akkor igazo-
gyek az adossagh dolgais [Kv; RDL I. 96b]. 1682: Arra 
nem emlekezem hogy ugy egyeztek volna megh egyenes-
Se,n» hogy finalit(er) igazodgyek azon joszag dolga [Sár-
Va.r SzD; Ks 2l. XVII. 6]. 1705: 'A Kretze Kriszta dolga, 
?ñnt hogj Sok károkat tőtt az Ekklesiának tőrvényesen 
Jgazodgjék, — a' T. Consistorium emberei előtt [Kv; 
^ E 91]. 1782/1799: (A panasziratot) Instantiában be 
adgyak a Tekintetes Táblára, 's ha ott nem igazodik vi-
gyék a' Királlyi Táblára [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 

1783: azért jelentem az Vr(na)k Praefect(us) 
Vr(amna)k hogy szorossabb határok között igazodjék, 
î16 mennyen világ eleibe, mert ugy tŏbbis ragad hozzá 
M.péterlaka MT; TL]. 
. 2. '?' 1636: mondot Polgár István, ugy vagio(n) hogy 
l°Pot márhá, de ezt szinte a Kűkülleo mellől hoztak, erre 
n e m igazodik senki [Mv; MvLt 291. 71a]. 

3. helyrehozódik; a se reface; hergestellt/in Ordnung 
gebracht werden. 1841: a' Rosi kedve — mind a Baro-
^etrum az idő utánn jár minden nap emlegeti má-
iknak a' haza menetelt — már valahogy ha az ut is iga-
z i k jere ide — mert külömben nints bekesség [Veres-
egyháza AF; DobLev. V/12]. 

^ Szk: nyomában ~ nyomára akad/talál; a fi pe 
Jjmia a ceva; jm auf die Spur/Fährte kommen. 1748: sok 
:aradcsagom és kőltesem után mind eddig puhatozod-
a*m mig nyomokban igazodtam3 [Kilyén Hsz; LLt. — 
£ szökött jb-oknak] * útjában ~ 'ua.; idem' 1677: A' 
Uaboruságos időkben . . ha mely Harangok el-idege-
nettenek valamely helyektől, és azoknak Patronusi 
uttyában igazodnak, Szolga Biro avagy a' helynek álla-
Pottyához képest szokot ember által, a* Harang legitime 
tettessék [AC 99]. 1741: ad djem llmum Mensis Maji 
Vlrradolag éjttzaka, minémü bárány lopás, és abból kö-
vetkezett Gyilkosság tőrtént légyen Somkúton, és hátá-
én nyilvánságos, melly gyilkosnak útáb(an) igazodván, 
jj nyomot, t.i. felvévén, nyomoztak . . . , a* Dési Csiz 
"egyi szőlőbe, onnét bé Dés felé; . . . esett gyanuságunk 

Hentes Jstvánra [Dés; Jk 554b]. 1747: Nemes Ma-
ßyar országrol . . . hat ökröket hajtott volt el Pap Van-
Ka» kiknekis az Gazdaja utyaban igázod van . . . azután 
jmképpen alkudtanak egymassal nem tudom [Egerbegy 
^ Ks 27. XVII]. 

'gazol 1. helyesnek fogad el/tart; a accepta drept co-
J^t; für richtig annehmen/halten. 1565: jol túgiatok azt, 
°gy énnekem vigezesem volth tyweletek hogy ha vala-

my dolog tórtinnék kyral Jobagia kózeth es vram joba-

igazság 

gia kózeth, hogy . . . latasek meg, hogy ha oth vala me-
ljuk nem igazlana hath Egy mas akaratyabol köz helth 
valaztanak, es oth baratink altal meg látásúk [Sajó SzD; 
BesztLt 24 Horwath Lúkach Sayoy tyz tartó Beszt-hez]. 
1566: hywanak Mynketa gereomonosthorara az 
Eo Jozagoknak Meg oztassara, My Azért Jde Ieowen az 
Jozagot Meg oztok keozeotteok . . . Eokys Jgazolwan 
es Meg Elegedwen azmy El Rendelesewnket Teonek eot 
zaz forynt keotelet My Eleottewnk [KP. — aKöv. a ne-
vek fels. M.gyerőmonostor K]. 1569/1574: ha ezen 
megh eskezik az feo kezes az teorweny az kezesseknek 
aggya kezebe András mestert Ezt nem Igazlak, az al pe-
resek az Eskwttekre Appellalanak [Dés/Székelyvásár-
hely; SLt XV. 24.]. 1573: Mykor Az menedek lewelett 
vettek Az Apaty boldisarne Job Annyatwl es Az lewelett 
hogy meg írtak es hogy el olwastak előttwk ha Igazlot-
ták-e Az lewelett az vagy Nem [Kv; TJk III/3. 108a vk]. 
7585: Chieób Georgy vallia, valek ott az czehben, Az 
czeh mester Keotelwereó leorincz fel Alla es zamot Áda, 
Az teobies Igazlak Az Zam Adást [Kv; TJk IV/1. 439], 
7588: egy eoreokseget czinaltam wala ket kezemel feyze-
mel, mellyet perel vala teolem Farkas Janos Sombori 
vram Jobbagia az teorweny ennekem meg Jtelte myert 
hogy igassagom volth hozza, ith nem igazlotta Farkas 
Janos hanem az eo vra Sombori falwiara fogta, ottis az 
eoneon Jobagy ennekem meg Jteltek [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb nyil.]. 

2. bizonyít, tanúsít; a dovedi; beweisen/zeugen. 
1843: Az kérelmesek által őfelségihez beadott kérelem-
levelet másolatba, valamint szintén az én felszólításom 
következésébe specificalt sérelmeket — melyeket na-
gyobbára a felvett tanúk vallomásai is igazolnak — mint 
terhelő pontokat küldötte hozzám [VKp 135]. 

igazolás 1. bizonyítás; dovedire; Beweis, Bezeugung. 
1843: ezeknek igazolására beadják néhai gróf Haller 
Gábor úr őexcellenciájának 1820-ban június 15-én költ 
rendelését [VKp 123]. 1846: fõl szóllittatik panaszlo 
Darvas János, hogy panassza igazolására lehető tanúit 
Biztosságunk előtt jeleje ki [Dés; DLt 530/1847. 3]. 

2. bizonyító/igazoló nyilatkozat; declaraţie prin care 
se adevereşte ceva; Beweis/Bestätigungserklärung. 
1844: Tisztelettel instállyuk a' Tekintetes Tanátsot, mél-
tóztatna fel hozott igazolásunknál fogva, nékünk meg-
engedni, hogy az érdekelt kitsiny Boltat megtsináltatva 

. a kenyeret áruló helyeinkre a' piatzon felálhtthas-
suk, — melly a' piatznakis díszére lenne [Dés; DLt 
1366]. 

igazság 1. adevăr; Wahrheit. 1590: Reisz Mihály hi-
remnelkwl az en pechetemet le vonta, ot Nem lewe(n), es 
Saffraniomhoz hozza niult, ez Nagy Antalnak fizetet sa-
jat Adossagaba az en Saffraniombol, keesz volnék meg 
eskennj hogy igazsagot keres Nagy Antal [Kv; TJk V/l. 
24 Peter deák Al(ia)s Syrmer vall.]. 1592: miért hogy ne-
münemw (!) Igassagaban szűkölködnek egy nehani bi-
zonsagoknak vallasanalkwl hogy mi azoknak uallaso-
kat beuenök [A.jára TA; Berz. 7. LXV/6]. 1602: az en 
Atyamfiay en reám ne neheztellyenek, Az teorweny hi-
zem igassagh [Kv; RDL I. 73]. 1621: Pocz Istuan, mon-
da Egeresi Istuannak hogy az ti dolgotok nem igassagh 
hanem hamissagh [Dés; DLt 345]. 1657: Senki ez haza-
ban lakok keozwl sub amissione bonor(um) ne mere-



igazságszerető 

szellyen az orszagnak ebbeli allapottyabannis el menni 
ez uarasrol . . . , mért az igasságis azt kevannia, hogy ha 
az bekességnek idein edgywt niuguttuk, disturbiumban-
is edgywt oltalmazzuk Isten segítségebol az hazaba(n) 
egymást [Kv; KvLt Vegyes III/127]. 1764: Hogy az igaz-
ság világosságra jöhessen, a producalt Inquisitoria ol-
vastassek fel [Torda; TJkT V. 185]. 1782: méltóztassék a 
Tkts Tábla . . . az már panaszban tett Praefectus urat in-
nen amovealni, es az Mlgs Groff urnakis intimalni, hogy 
helyiben ollyan Tisztett állittani méltóztassék, kiis az 
Udvar(na)k elő mentit nem a Jobbágyok, és Communi-
tásnak pusztulásával, hanem ígassággal és kegyességgel, 
bőltsességgel, és szelídséggel, és nem irigységgel ope-
rallya [Torockó; Thor. XX/4]. 1794: Essék meg szive az 
Inclytum Officiumnak ilyen peldatlan Árváknak sor-
sán, és ne engedje, hogy az igazság elnyomattassék [Kv; 
CsS]. 

Szk: az ~ szája. XIX. sz. eleje: Bizonyság ezekre az 
igazság szájjá, hogy minden hű lélek távozásod bánnya 
[Kvh; HSzjP] * az ~ útja. 1782: ell ne tántorítson az 
igazság uttyától a' roszszaknak mostani világban Szá-
mos példája [Ks 28. VII Dániel Zsóña nem sk lev.] * 
egyenes 1793/1794: a' ki rendelt Tiszt Urak, és Com-
missariusok a végre meg jelentenek, hogy az Antiqua 
Sessiok számát fígaljak, suha is senkitől nékem előre 
tudtomra nem adatot, melynek a jo rend, és egyenes 
igazsag szerent meg kellet volna lenni [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739. 12b—3a] * jó 1770: elkárosodott 
tehenemet tejivei együtt az inctus pásztor fizesse meg, 
költségemet, fáradságomat is, minthogy az inctus pász-
tor okozta, refundálja, a jó igazság kívánja [M.hermány 
U; RSzF 212] * közönséges ~. 1558 k.: az kozonseges 
Igassagnak Megmaradasaert Illik Mindennek Nehez 
mertekel elny [Nsz; MKsz 1896. 296]. 1795: a közönsé-
ges ígassággal meg edjező móddal a Betsú véghez vites-
sék [JHb LXVI/44] * mezítelen 1835: en a mit az 
igazság a mezítelen igazság dictal és törvényesen eshetik 
meg teszek mindent [Kv; Pf Körmötzi János lev.] * 
szent 1847: Amelyre igaz lelkiesmérettel, a szent 
igazság mellett azt feleljük, hogy említett Varga Katalin 
idevaló születésű [Halmágy NK; VKp 157 a tanács jel-e 
Kőhalomszékhez] * tiszta- 1721: méltóztassék 
e'ze'n vásárlást ugj moderálni, hogj miis sze'ge'ny Ne-
me's embe're'k . . . Joszágocskánkatis . . . a' tiszta igas-
ság sze'rint oltalmazhassuk s manutenealhassuk [Gyula 
K; Ks T. 24] * valóságos 1811: tudom, hogy 
azon Jószágon semmi terű nints, és néhai férjem azon 
Jószágra semmit nem levált az valoságos igazság [Boros-
benedek AF; DobLev. IV/941. la] * világos 1702: 
Boldog Emlékezetű Rakotzi György Fejedelem . . . lát-
ván a mű Eleinknek világos igasságokat meg ígérte volt 
nékik a szabadságot [Torockó; TLev. 4/3. 2b]. 

Sz: a gyors hamisság gyakran elnyomja a lassú ~ot. 
1727: maga láttya s tapasztallya az Aszszony hogy a 
gyors hamisság gyakran el nyomja a lassú igassagot 
[Darlac KK; ApLt gr. Haller János br. Apor Péterné gr. 
Káinoki Borbálához] * az ~ hamisságot nem kíván. 
1678/1683: az hűsegh igassagh, az igassagh hamissagot 
nem kivan [Ks Komis Gárpár kezével] * az ~ irgal-
massággal megelegyíttetik. 1697: az igazság irgalmas-
sággal megegyelittetvén: Tetczet a* Törvenynek a' pe-
lengerhez vitetven kialcsa meg mi lett volna viraga es 
bûntetese [Dés; Jk]. 1698: ha az igasság irgalmassaggal 
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meg nem egyelittetett volna, minden pénz es ara letetek 
nélkül el foglalhattuk volna [Dés; Jk. — aA malmot] * 
az ~ kivilágosodik. 1808: ha az eskető Regiusok jok vol-
nának, az dolgot értenék, az igazság szépen ki világo-
sodnék [F.detrehem TA; Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác 
kezével] * az ~ napfényre jő. 1777: az Excell(á)d paran-
tsolattjának czélja a vólt, hogy az igasság Napfényre jöj-
jön, s ki vétkesnek találtatik, a bűntetődjék [Bonyha 

KK; Ks LVII Bethlen Pál aláírásávál özv. gr. Haller Já-
nosné gr. Dániel Sófiához] * elpalástolja az ~o t . 1796: 
De én talám nem oknélkül tartok attól, hogy eltekerik 
fatsaiják e' dolgot; a világosságot homállyal bé bo-
rityák, az igazságot elpalástollyák [Gernyeszeg MT) 
TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki József-
hez] * megholt Mátyás király, s elkölt az ~. XVI. sz. v-' 
megh holt matia kiralj s el kólt az Igassagh [Dés; DLt 83 
rájegyzés egy 1506-ból való oklevél hátán]. — A szólásra 
1. elkel 1. al. a két szólást és a jegyzetet * a törvényes 
~ ot irgalmassággal megelegyíti. 1697: tettzet . . a. 
Törvényes igasságott irgalmassággal meg egyelíteni 
[Dés; Jk] * vagyon törvény és ~ 1790: vagyan törvény 
es igazság [Aranyosrákos TA; Borb.] * vmilyen állítás 
~on gyökereződik. 1825: Szoszollo Dómján György 
. . . ámbár . . azt állittya: hogy kövei — épületre való 
Materiálék légyenek — min azonáltal ez semmi Igazsá-
gon nem gyökereződik [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

2. vminek jogos/törvényes volta; dreptate; Recht-
1589: Amy a* Monostory hatart illethi, . . . ha Vrunk 
mostanis halaztia az hatar ighazitast, tehát eó kgme Biro 
vra(m) Mandatumot hozasson a* Conuentekre kik ky 
Mennyenek, es megh lattwa(n) oculalwan az hatarbely 
foglalasnak Ighassagat bizonios voltat, Relatoriat ve-
gienek rolla [Kv; TanJk 1/1.115]. 1837: Melly kőltsőnős 
edgyezkedés igazságáról, hitelességéről és másolhatat-
lanságárol . . . bizonyságot teszünk [Dés; BetLt 5]. 

3. való, valóság, tény; realitate, fapt; W i r k l i c h k e i t , 

Tatsache. Szk: az ~nak meg nem felel a valóságnak/té-
nyeknek meg nem felel; nu corespunde realităţii; der 
Tatsache/Wirklichkeit nicht entsprechend. 1815: Kinyi-
latkoztatása a' Metakra nézwe sem a* Mlgs Comissio 
Töröködésének sem az Igazsagnak meg nem felel 
[F.gezés AF; Told. 30] * ~ szerint valójában; realmen-
te, de fapt; in der Tat, wahrhaftig. 1618: azhol 100 forin-
tot el kellett mellette költenem, megértem volna igazsag 
szerént 10 forinttal [BTN2 103]. 1776: Ezen Vícínájt 
Föld, az Falu felöl való végível igazság szerint hol ternn-
nalodhatnék [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 

4. vkinek az igaza; dreptatea cuiva; js Recht. 1558: 
Abból megh thecczyk az ew gonoz chelekedety, Ees az 
waras Arthatlansaga, Igassaga, Jamborsaga [Kv' 
TanJk V/l. 46]. 1592: Madas Menihartne, Orsolia . • 
vallia: Lonai Peteme panazolkodot azon hogi Me-
zaros fabianne azt mondana, hogi nem Igaz giermeke 
volna neki az eo giermeke, en azt monta(m) neki, hogi ha 
Igassaga vagion, ne zenueggie el, hanem keresse rea eret-
te [Kv; TJk V/l. 233]. 1626: Barla Martat eg nehani iz-
ben az eő ura Mihali Deák hitótlenől el hatta . . . Azeſt 

az Eccl(es)ianak Deliberatoma az leőtt feleőlle hogy 
megh tekentven igassagat az innocens personanak Barla 
Marthanak őtett az eő hitőtlen vratol az megh nevezett 
Mihal Deáktól liberalta [SzJk 17]. 1635: az batiam nincz 
hon hogi igassaghat altathassa Nagod előtt [Szárhegy 
Cs; LLt]. 7702; ő kglme is ha ő kglmének kedvit keresik 
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igasságokb(an) igére protectioját, és jó akarattyát [Al-
lorja Hsz; Borb. I Márton Miklós deák keze írása]. 
1753: ő Nagyságát alázatoson követem ő Nagysága 
ugyan fel kereste igasságunkat [Koronka MT; Told. 
37/50]. 1766: ezen Documentumok mellett az A. igassá-
gát meg nem állíthattya [Torda; TJkT V. 302]. 1826 k.: 
Néhai Szeredai János V. Királly Biro Urunk . . . a Kele-
jnentelkieknek ezen törvénytelen praetensiojoknak, íté-
let képpen hellyt nem adott, reményjük, hogy most is 
ezen régi igasságunk el nem nyomattatik [Gyalakuta M; 

jog, juss; drept; Recht. 1559: ez witezleo Rakosy 
Antal Rakosy Janos es Rakosy Ferencz. keótek my 
eleottunk magokat Jllien modon hog ez Jeowendeo 
Zenth Margit Ázzon napiara Az okleveleket, Mindene-
det, Az melyek Az Zengiely Jozag feleol volnanak mely 
eueleknek Áz Bizonsagaual es Ereieűel Az Zengiel myk-
lostol és Zengiel Andrástól es Az Sarkan reznek felereol, 
Eo Reaiok, weer zerenth Minden Igassagal zallot wolna, 
Barchaj Farkas kezebe Zengielbe tartozzanak Adnya 
[Mezőszengyei TA; BfN I. VI. 304/29]. 1571: Az Tho 
dolga feleol, eo k. zoltanak Antal vramal feleole hogy eo 
k- Az varasnak engedne azon Igassagal Melyel megh 
veotte Zabo Marthontwl Eo k. [Kv; TanJk V/3. 50a]. 
1589; Oka ez a* Kylseo Mészárosok megh zabaditasa-
nak eoreokeoswl hogy eokis Mészárosok es egy Arant 
valo Ighassaggal kel élnyek [Kv; i.h. I/l. 109-10]. 1602: 
Az mi eos Jozaga az vramnak volt Azth nekem keo-
leotte vala Jegy ruháért, Azért azt az testamentum lewe-
Jet kit azokrol vram nekem adott, minden igassagaual 
jjagiom Kemeny Istuannenak es Cheythi Istuannenak 
ket atyamfianak [Kv; RDL I. 73]. 1625: ez eleot kett ez-
fendeòuel Balint Balasnak vala eztenaia rajta de my 
jgaszaggal birta ne(m) tudom [Lokod U; UszT 3]. 1677: 
Ez Országban minden rendeket, Nemesseket, Vitézlő-
ket, Kerített és Mező Városokat szabadságokban, tör-
vényekben igasságokban meg-tartson8 [AC 21. — B á -
thory Gábor fej-i conditiói közt]. 1724: Nsgtok Kgmtk 
jnmd két részről interveniálható Jussának s igasságá-
(na)k démonstrátiojára illendő és a dologhoz kívántató 
készülettel conparéálhasson [Kelementelke MT; Ks K. 
Jtó]- 1764: minden azok béli jussát és ighassagat ada . . . 
°zdi Judith Aszoninak [Zsögöd Cs; Berz. 1]. 1804: mi 
n e mennénk a Rétbe Kaszalni, mivel éppen meg nem en-
Mi, és semmi igazsága Sintsen reá [Marossztimre AF; 
DobLev. IV/875. 4a]. 

Szk: ~ ban megháborgat. 1649/1681: az megh nevezet 
Urvőlgyi Kővágó Mátyást es posteritassit ebben az igaz-
ságba^)3 megh ne haborgassak [Vh; VhU 269-70. — aA 
Paraszti szolgálattól való mentességben és a vaskővágás 
végzésében] * ~a van vmihez. 1569: mynd azt es valla 
jţod twgya ha volt valamy Igassaga hozzaya wag nem 
IKr; BálLt 78]. 1570: atthiae volt az zeole, Nekyes Igas-
j*ga volna hozza [Kv; TJk III/2. 193]. 1782: én nem tu-
d°m nemis hallottam hogy mitsoda igasságok vagyon 
azon joszághoz [Galambod MT; Told. 29] * Isten s 
(az) ^ szerint. 1641: az felliul említőt Joszagh alla-
pottia felől Isten s az igazsagh szerent tegien töruent 
iJHb XXXVIII/40 fej.]. 1714: az koztok lévő controver-
?*at Isten s Igasság szerént dirimálni igyekezze [JHb 
*LV a gub. Nsz-ből] * jó 1550: walamellyknek az 
ewldhez Job ygassaga lezen, az fewld annak maragyon 

IMányik SzD; BfR 192/23 Isztrigyi Mihály és Székely 

igazság 

Gergely kötéslev.]. 1771: a méltóságos Bethlen família 
régtől fogva perelven a fiscustól Ebesfalvát a Királyi 
Táblán megnyerte, jó igazsága lévén hozzája [RettE 252-
3] * királyi ~. 1584: Witezleo Zelemeri Petert es . . . 
ket Gyiermeókét Jánost es Barbara leanizoth welkerbea 

es hatarabah leueó Rez Jozagokbah bele wittwk, Bele 
Iktattwk és mind az ket nemreh Birniok mind az Benneh 
leueó Király Igassagaual eggiwth [M.fráta K; BálLt 80. 
— aMezővelkéren (TA)] * õs 1567: egy puzta haz 
hel . . wagyon . . . mely engemet Eos Igassaggal Illet 
[Egrestő KK; BálLt 42] * világi 1644: az mi kiczi-
ne(m) vagio(n) neke(m) . . . ezen az foldo(n) szabados 
vagiok azért mind lelki s mind ez vilaghi igassagh szerent 
ugy disponalni felelle az mint akarom [Kv; JHb III/6] * 
vmilyen ~ot kezébe bocsát vkinek. 1625: igere arrais ma-
gat hogy egy hazat czinaltatva nekj es ahoz valo minden 
igazsagot mind erdeon mezeon kezebe bocziatana es 
szabadoson hadna rajta elni [Msz; BálLt 72] * zálogos 
~. 1689: ha vagjon jo Zálogos igassagok tsak az el vit 
dezmakat refundallyak penzeket megh adatni kész le-
szek [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János kezével]. 

6. jogos rész/tulajdon; parte/proprietate legală; 
rechtmäßiger Teil/Besitz. 1561/1579: Lypthaj Sophia 
Azzony fiawal . . . adak Thorda varmegiebe . . . Min-
den Igassagokath es Rez Iozagokath [Kozárvár SzD; 
SLt AB. 4]. 1570: Borbei ferencz . . vallia Mond 
Taliay estwan Zabo Simonnak vigh Minket oly helyre 
hwl Igasagod vagon, Zabo Simon ely Jndwl eleotek az 
kertbe es Mwtatny kezdy hwl ez Eo Atthya Bírta volna 
[Kv; TJk III/2. 3]. 1602: varadon Marosszekben walo 
drabant hazunkat, wles helieuel es ahoz tartózandó, 
nagy Igassaggual zantho feoldeiuel, Erdeiuel, vizeiuel, 
Berkyuel malomheliuel, es minden haznaiual . Janos 
Deaknak es Eo neky mind ket Agon walo maradekynak 
mind eóreokke eoreok arron megh hyhatatlanul adak, 
semmi igassagokat sem magoknak sem maradékoknak 
nem tartvan benne [Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX/1]. 
7620; Attunk erre iambor Nemes embereket hogy ez 
sententia leuellel ra mennyenek az J. Joszagara, es ha le-
szen marhaia elseöben, azbol, ha nem leszen, vetesseböl 
amúgy öröksegbeli igassagabolis satisfactiot impen-
dallyanak az Actornak, az szek igassagat az Szeknek le 
aduan [Zsögöd Cs; BLt 3]. 1634: Ky osztok . . . minde-
nüt az eö igazsagokot az Cziobot Istua(n) es Vitos Ist-
ua(n) Jozagokbol [Kászonújfalu; BLt] | (A határ) azo(n) 

kut főnek az uizen ala menuen hasittia megh az 
Pettkj Istua(n) Ura(m) ö keg(yel)me igassaganak hata-
rat [Cssz; BálLt 61]. 1660: Ezeken az Orotasokon me-
lyek Likadon vadnak senkinek semi igassagok azokon 
az helyeken nem volt [Kászonimpérfva; BLt]. 1698: az 
Kopacz ret felül azt tudom hogj az kinek igassaga ot 
nem volt marhajanak sem volt Szabad ot járni sem falu 
csordajoknak [LLt. B/25]. 

Szk: ~ában megtart. 1784: Méltóztatik Ngod és a' 
Tkts Tábla igazságomban meg tartani, és Házaimat eva-
cualtatni [Nagylak AF; DobLev. III/587] * ~a van 
vmiben vki után. 1607: cziekefalwi Dyenesy mihaly 
dienes Jstuan aruaia It az Zek zenen2 otalmul walla 
cziekefalwi wadaz lazlot es medeseij Lõrincz Jánost ma-
ganak hazanak öröksegenek mindeneknek valamiben 
Jgazsaga az attia wtan wolna, akar my neuel neueztesse-
nek [UszT 20/251. — aA bizonytalan betűvetés miatt 
zinen-nek is olvasható]. 
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7. törvényes járandóság; retribuţie legală; gesetzli-
ches Gehalt. Szk: vkinek az ~ át leteszi vkinek a törvé-
nyes járandóságát megadja; a plăti/achita retribuţia cui-
va; js gesetzliches Gehalt bezahlen. 1627: Hiua ingjmet 
Kerezturi Miklós Vr(am) Zaz Somboro(n)a jako az 
en igassagomat le teue(n) Recze Kerezturra . . es en 
velem Citaltata0 elseo zekre [BLt. — SzD. cKöv. 
az idézés részi.] * vkinek az ~ot megadja 'ua.; idem' 
1728: Sztánku Ráduluj (!) Sztojka ponószt tött mine-
künk hogy valami Darocz posztoját lopta volna ell, 
Onya Pamp, mellyért is az Falus Bírónak az Igasságot 
meg óda (!), ugy hogy tizenötöd napra az Suspicíobol 
tertio se júrályon [F.árpás F; TK1 BB. XIII/15 Széna 
Algyul (62) jb vall.]. 

8. törvény; lege; Gesetz. 1761: mit csinálsz Mihály 
mit gazolkodol hiszen én Semmit Se vétettem, ha vétet-
tem van igassag keres Ígassággal [Búzamező SzD; Ks 17. 
LXXXIV 41]. 1796: maga az Evocationis Expozitiojais 
a Feli Peresek Actoratussa ellen van, midőn állatások 
szerént is a Tatárok által meg égett (!) praetendalt Privi-
legialis Levelek; hogy lehet tehát ma, a1 magok fel adása 
szerént nem existálo Levelet az Ali Perestől kérni ? 
ítélje meg az igasság! [Mv; TLev. 5/16 Transm. 20 tábl.]. 
1839: gyere az igasságra miért bocsátottál rajtam vért 
. . én el nem botsáthatom, hanem viszem az igasságra 
[Dés; DLt 587/1838]. 1843: Szabó János azzal ditse-
kedett: Déésen Szabad ölni gyilkolni mert nints igasság, 
's ha megdöglik is Pekarik nem bánnya mert könnyen ki 
fizeti [Dés; DLt 586. 27]. 

Szk: az ~ kiszolgáltatása. 1738: eljővén pedig a Nó-
vum Cum Gratia a Nms Tanács maga kötességét és az 
igasságunk ki-szolgáltatását el-nem mulattya, sine ulte-
riori dilatione [Dés; Jk 496b—497a]. 1826: A Felperesek 
várják rég az Igasság kiszolgáltatását [Ne; DobLev. 
V/1114. 11b] * ~ot szolgáltat. 1677: tartozzanak . . . 
teörvényre eleo állatni, és igassagot szolgáltatni [AC 
129] * kiszolgáltatja az ~ot: 1761: Ezen Falu Lakosi-
nak akár mely bajok, és Perlekedések iránt, az két Falu-
nak Provisori (: vulgo Ispányi :) szokták qua Príma 
Instantra az igasságot ki szolgáltatni [Csernátfva Br; 
BrÁlt. Conscr. Dom. Törtsvár 373. — Binder Pál kijegy-
zése]. 

9. törvényesség; legalitate; Gesetzlichkeit. 1674: Az 
Somolyai joszágh, mellyett Bánfi Dienes Rákóczy 
Györgynétől eő ngatol apprehendalt bizonyos p(rae)-
tensiok alatt zálogul minket illet vérségre az igas-
sághis az kévanvan [BLt 1]. 1677: ily siralmas es szomo-
rú meg bántódásunk orvoslasa(na)k uttyahoz nyúl-
nánk, el fogyva(n) ebből a' szegeny hazabol az igassag 
[Maksa Hsz; PatN 68a a hsz-i rendek nyíl.]. 1808: a* Be-
tsületes Ns Czéh már Tavasz felé, mind eddig 'a Tél-
ből nagy költséggel majd ki tartott Legényeimet, mint-
egy elragadozni, s különös nem is képzelt utokon modo-
kon, s az Igazságtul jol távul járva elvenni szándékozik 
[Kv; ACLev.]. 1828: Midőn Czéh gyűlésre hirdettetik, 
már előre a borbeli provisio meg tétetvén, a magokat elö 
adandó dolgok el igazittása nem mindenkor az igasság 
és Articulusok szerént határoztatik [Dés; DLt 581]. 

Szk: ~o t tart. 1756: Molduan Vonya a* szolgálat 
tételben igasságot nem tart haragja miatt [Galac BN; 
WLt Marikutza alias Fodilika Péter (38) jb vall.]. 

10. ítélet; sentinţă; Urteil. 1593: Illona, Pathkos Já-
nos felesege, en is zolok . . . mierth hogy en Jámbor wa-

giok eo enghemeth igy hagioth el, . . minth yllen hythi 
zegethez, torwent Igassagoth warok Vram kgd zekjteöl 
[UtI]. 

11. kb. bizonyító irat/levél; act doveditor/probato-
riu; Beweisstück/dokument. 1628: mind az ket fél igye-
netlenkedeo szemelyeknek be adot igazsagit el oluastat-
ua(n) Értik eo kg(ie)lmek mi mellet keresi Seres János 
igazsagat, es miuel all Kosa Miklosneis az ellen [Kv; 
RDL I. 18]. 1639: mostan azért azokot az Causakot 
minden ahoz való igassagokkal es levelekkel adak es 
keőtek minden tellies hatalommal es Authoritassal, 
Orbay szekbe(n) Pauan lakó Gal Miklós Vr(amna)k Es 
Kezdj szekbe(n) Szentlelke(n) lakó Czintala(n) Istuan 
Vr(amn)ak kezekbe(n) [Hsz; KaLt Apor István ir.]-
1649: (A) Quietantiat be adgja az kaptalonb(a), egjeb 
igazsagimis [JHb XXXIX. 15]. 1668: Musnai Márto(n) 
Deák vra(m) admonitionkra az originál levelett 
azo(n) főldrűl ne(m) producálá; hane(m) ollya(n) vá-
lászt tőn: én jobb igasságot ne(m) producálhatok a' 
megh nevezet főldrűl az exhibeált párnál egjebet [Kó-
ródsztmárton KK; Ks 13. XVII. 6]. 1681: Hetedczakai 
vasar vamis szokot exigaltatni minden csötőrtőkőn; Ezt 
noha per abusum az Váras Biraja approprialta volt; 
mind azo(n) altal most kevánván arról való ighasságát, 
nem producalhattak, ki Conferalta volt nekiek semm1 

iras rolla nincze(n) [Vh; VhU 51]. 1738: (Az alperes) 
száz mértföldröl is, ha lett volna hunnan maga mentsé-
gére való igasságát el-hozhatta vólna; de nem; hanem, 
önként . . engemet Contra Leges Patriae hurtzol [Désj 
Jk 264b]. 1794: Egy vasarnap napon Bulza János nevű 
D(om)inalis Dsugyánk minekutanna Déváról meg erke-
zett volna . az Falu oda hivatá, hogy mutassa meg 
igasságát mellyett hozott Déváról az Dsugyaságrol, 
mellyett ő meg is mutata de oda adni nem akara [Vályeb-
rád H; Ks 81. 57. 56 Opra Ignát (55) váll.]. 1847: nékem 
van igazságom mondá . . . akkor ide adá ezen . . . bizo-
nyító levelet [Dés; DLt 331] | Egy alkalommal láttam, 
amidőn Varga Katalin templomból kijött, . . . ezen 
középső uradalmi tekintetes ispány úr utána kiáltott, 
hogy állana meg s igazságait mutatná meg [VKp 261]. 

Szk: hiteles 1673/1681: Ezen Usus ugy hiszem 
csak per abusum csuszot be mostis méltán megh ki-
vanhatnam mint az élőt, mutatnak megh arrul való hite-
les igassagokat [VhU 451 Thökölyi Imre vá l j * jó 
1690: Tóma Moga nevű Boértolis legitime aprehendalt 
volt az Malom mellet ket felöl egj darab retet Nagy Tha-
mas Szüle atyank melyrőlis jo igassagunk vagyan [Fog-i 
Szád. Boér Thamas es Peterek Postulatumi vallj. 

12. igaz hit; credinţa adevärată; wahrer Glaube. 
1670: Kovásznai Péter Püspök Ur(am) által c o n f e r á l t a k 
ã Reformata Kali Ecclahoz égy virágos pohárt • • 
conditione mig perseueralnak ebben az igazságba(n), de 
ha deficialnak ä Református Esperes vegye kezéhez [Kai 
MT; MMatr. 269]. 

O Szk: ~ kívül igazságtalan, jogtalan; nedrept;wj" 
der/unrechtlich. 1663: Az kik peniglen hŭségtek kőzni 
az Arendata meg nem adták Dedradi Praedicator h1' 
vünknek, azt integre adgyak meg, méltatlan és igazsag 
kivül való dolog lévén [ETA V/2. 80 fej-i rend. a Rég?11 

Mihály dedrádi (ref.) papnak járó árenda megfizet?6 

ügyében. — aErre von. 1. árenda 3., árendabefiz?teS' 
árendafizetés 2., árendapénz 2. és árendátor 3. al. a jel-6' 
ket]. 
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Ha. 1697/1767: igasságam vagyon [Kocsárd TA; Hr 
8/16]. 1731: igassagat [Cintos AF; KGy]. 1755: igazsa-
gadatt [Szentlászló MT; Sár.]. 1761: igasságat [Torda; 
IJkT V. 48]. 1818: igazságat [M.fráta K; KLev.]. 

igazság-kiszólás igazságmondás; spunerea adevăru-
luii Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit. 1711: az igazság ki 
szollasért, avagy még Írásért, némely bőcsületés fel csiki 
szek tagja Uraimék elŏt ugy annyira rankorba vagyok, 
£hogy> ha lehetne el vesztené nemélyik [Vacsárcsi Cs; 

igazság-kiszolgáltatás igazságszolgáltatás; justiţie; 
mstiz. 1852: én is mint e' haza más polgárai érezhessem 
a* igazság ki szolgáltatás kezeinek jol tevő hatását 
[Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bálint kérv.]. 

igazságlevél bizonyítvány; certificat; Zeugnis, Be-
scheinigung. 1843: mesterségeiket gyakorló vándor Le-
gények jó igasság Levelekkel légyenek el látva [Dés; DLt 

igazságos 1. drept; gerecht. 1638: Mert az menire Jo 
akarói Vadnak embernek szoktak gonoz akaroys lenni, 
kik megh az Igassagos dolgotis néha Hamíssan referáll-
ak [Somkerék SzD; BesztLt 5 St. Erdély a beszt-i főbí-
róhoz]. 1671: a' Szász Nation lévő atyánkfiai kŏzŏtt 
minden hellyekben igasságos tŏrvént kötelesek legyenek 
minden tovább való halogatás nélkül ki-szólgáltatni 
[CC 51]. 1703: Hirdesse meg kglmetek az kŏsség között, 
hogy senkinek semmi lármaja ne légyen, . mert egy ál-
lallyaban mind a mi kglmes Urunk édes Atyaságának, 
mind a mi a Szegénységhez valo indulatunknak czéllya, 
ebben nem a terehnek nevelése, hanem inkább az igassá-
gos repartitio által valo kissebbitése [UszLt IX. 77. 61 
gnb.]. 1750 k.: Makktermésnek idején idegen sertéseket 
szoktak dominiális emberek magok pásztorságok alá 
fogadni, azokat krajnik uram vegye lajstromba az gor-
nyik által megszámláltatván és tempore decimationis 
adja elé az glandinationis taxának igazságosabb incas-
satiójára [Déva; ErdO II, 118]. 1794: Inventarium nél-
kŭlt olly káros osztozást . melly szerint véghez vinni 
nem lehetett volna, . . . uj igasságos osztállyt . . . meg ki-
van [Backamadaras MT; CsS]. 1802: Árendás ideje 
alatt a szöllőt, mely most vagyon miveletlen, meg épitte-
ni kelletvén, a melioratio igasságos betsű szerént az 
arendának ki telesével nékem meg fordittassék [Kv; JHb 
^X/12], 1814: vala mellyik nap ki menvén a hely Szinere 
V, -> ott az leg ígasságosob uton a praetendált differen-
hat igazítsuk el [Ne; DobLev. V/966 Bartos Sándor 
nyil.]. 
. Jogos; legitim; rechtmäßig, rechtlich. 1782: Mellj 
jgasságos Jussábon esett meg Karosittatasát . . . a Mél-
tóságos Baroniszsza Exponens Aszszony ŏ Nagysága 
• V be hunt szemmel nézze, sem Isten sem Természet 
förvénye nem kötelezi [Kv; JHb V/9]. 1842: hiába töre-
kedik panaszlo Hadnagy Atyánkfiainak igazságos ké-
relmét . . . Szoszolloi el fatsarásokkal bé lárvázni [Dés; 
DLt 1452]. 1852: méltóztatnak ok nélkült tovább nem 
nurtzoltatni, s igazságos ügyemben rendelkezni [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1335 Dobolyi Bálint kérv.]. 

3. igazságszerető; iubitor de adevăr; wahrheits/ 
rechtliebend. 1823—1830: Báró Kemény Simon . . . 

igazságszeretet 

gróf Bethlen Imre helyébe Alsó-Fejér vármegyébe admi-
nisztrátornak tétetett, mégpedig akarata ellen, mert ez 
csendes és könnyű életet szerető, azonban nagyon igaz-
ságos ember volt [FogE 244]. 

4. igaz; adevărat; wahr. 1638/1647: az kőtes szerint 
. . . az mint az eo kgl(m)k iob Attya . . . kötet volt az Job 
Attjammal Cheffei Janossal mely dologra vit azon 
szübeli igazsagos io akaratom de latom hogy sem az 
Attyafiúsagrol, sem io akarattal valo szomszédságról eo 
kgl(m)e nem gondolkodik [Noszoly SzD; WassLt]. 

igazságosan 1. méltányosan; echitabil; gerecht, biliig. 
1655: én igasságosson cselekettem vélek, csudálkozom 
ha igaz hogy diffamált akár mellyik rész [Kv; CartTr II. 
897 Th. Ozdi vall.]. 1671: Az hol penig vékával szoktak 
fizetni ō kegyelmek (: azzal hogy most a' véka meg-kis-
sebbedett:) bérek ne minuálódgyék, hanem annyi búzát 
és egyéb gabonát adgyanak, mint az elóttjárt, igasságos-
san fel-intézvén [CC 2]. 1695: azon őrőgseget cum Ap-
pertinentiis eő kigjelmek kőzőt osztanok fel igassagosan 
[Ilencfva MT; DLev. 2. XIII. B/b. 4]. 7722: az Erdő-
kett . . . fel osztván . . igassagassan [Szecsel Szb; 
KvAkKt Mss 344]. 1750: az István orotásábali széna fü-
vet . . . igasságóson oszszák fel [Etéd U; NkF]. 1761: de 
semmi foganattja nem volt protestatiojanak, mert nem 
folyt igosságoson az osztálj [Branyicska H; JHb 
XXXV/45. 17]. 1798: Az Egresben lévő osztatlan három 
hellyekröl pedig ugy edgyezének eö Nggok, hogy hová 
hamarébb . mind a' viszszá pótlást, mind pedig a fel 
osztando három puszta hellyeket a' fenn meg-irt rend, és 
egyezés szerint osztanok fel igasságoson [Illyefva Hsz; 
BLt 2]. 1825: Köteles lészen Geometra Andrási Antal 
Ur mentől hamaréb a MDersei határon lévő . . . Erdő-
ket . . . felmérni, és igasságoson az ezeri Erdők osz-
tállyára nézve már meg állított antiqua Sessiok száma 
szerént felosztani [M.derzse SzD; BetLt 3]. 

2. igaz lélekkel; cu suflet curat; mit gutem Gewissen. 
1642: Olah Solymosi Joszagba(n) lakó Bolon al(ia)s 
Bolmos Peter eo Nagatis mostanni allapattyaba(n) Bo-
gathi Tiztartosagot viselue(n), elegendeo igazsagos-
sa(n), hasznossa(n) es diczeretesse(n) szolgalta [Boh-
niaa; WassLt. — Bonyha KK]. 1664/1681: uarga And-
rás Csatlosagaval sok valtozasaimban szolgaivan, 
felesege . . . minden rea bizot dolgaimban igassagos-
sa(n) szolgálván, az . . . Alszeg uczaban levő hazat 

. . adom, és kŏtem nekik két száz magyar forint sum-
mában [Vh; VhU 229-30]. 1840: Kereskedő Kapitány 
Kristóff Ur . . . Susánna Leányunkat . erőszakosan 
meg tartotta Szolgálójának . azzal biztatta, hogy ha 
igazságoson szolgálja és Catholizálni fog, tehát bizo-
nyoson el veszi feleségül magának [Dés; LLt 1268]. 

3. törvényesen; legal; gesetzlich/mäßig. 1826 k.: A 
vidék láttya, hogy a Nap nyugot felé le follyo harmadik 
Falu Patakja vissza hozzánk Nap kelet felé igassogo-
sonn soha nem ásottathatik [Gyalakuta MT; GyL]. 
1847: egy alkalommal Varga Katalin nálunk az embe-
reknek azt mondotta, hogy meg kell kérni a felséges 
királyi kormányt, hogy jártasson végire, vajon igazságo-
san veti-é ki a tekintetes szolgabíró úr a népre az adó 
után járni szokott élési rovatalokat [VKp 249]. 

igazságszeretet iubire de adevăr; Wahrheitsliebe. 
1794: Biznak az Árvák az Inclytum Officium igazság 



igazságszerető 

szeretetében, nemis Kévánnak egyebet tsak igazságot, 
de eztet el temettetni bizonyoson megsemis engedik mig 
igaz Birot lehet tanálni [Kv; CsS]. 1846: Mély meg alá-
zodással esedezem a' Méltoságos Gróf Úr igazság szere-
tete előtt [Havadtő MT; TSb 49]. 

igazságszerető iubitor de adevăr; wahrheitsliebend. 
1662: Kívánjuk, kívánjuk3 szívünk szerint, minden ér-
telmes és igazságszerető emberek, hogy szemüket ide 
fordítsák, tudniillik, hogy mennyi módon sértette-
nek, szegettettenek és mocskoltattanak meg nemcsak a 
bécsi békének szerzésében munkáson erősített arti-
culusok, hanem még a pozsonyi articulusok is [SKr 106. 
— 3így kétszer!]. 1699/XVJII. sz. e. / .: Legjetek igaz 
Atjafiak és igasság szeretők, egj mást megh bŏcsŭljétek 
mint igaz Atjafiakhoz illik [Mv; MbK 89]. 1764: gr. Mi-
kes Antal úr guttaütésbe esett. Ez igen tanult, értelmes, 
igazságszerető ifjú úriember vala [RettE 161]. 

igazságszolgáltató igazságtevő (személy); persoana 
care face dreptate; Rechtstuer/sprecher. 7662: kik 
vallásokban háborgatnak, valamennyiszer ki azt 
cselekedni találtatnék, mindannyiszor ipso eo facto hat-
száz magyar forintja a végbéli praesidiumok vitézlő né-
pek fizetésére, száz forintja pedig azon vármegye vice-
ispánoké lenne, kik abba executorokul, igazságszolgál-
tatóul rendeltettek volna [SKr 279]. 

igazságtalan 1. nedrept; un(ge)recht. 1771: (A guber-
nium által közzétett) punctumok szerént kell produkál-
nunk, akik kitétettünk a productióra, melyek nem tör-
vénytelenek, nem kegyetlenek, nem igazságtalanok 
[RettE 250]. 1781 k.: tehetné ha igazságtalan akarna len-
ni hogy ä Báttyának gondatlanságából profitirozzon 
[Told. 27]. 1830: azon igazságtalan betsŭsők által okoz-
tatott kárnak tulajdon jóvaikból a* károsnak lejendő 
meg fordittására is szoríttatnak [Borb. II a gub. Kv-ról]. 

2. igaztalan; neadevărat; unwahr. 1843: Mely vallo-
mását Tanácsos Ferenczi Josefnek Fő Orátor Roth Pál 
ezen ki nyomozás 61 lapján tett vallomásában merőben 
igasságtalannak állítja [Dés; DLt 1480]. 

3. jogtalan; ilegal; unrechtmäßig/lich. 1826: a Kele-
mentelki közönségnek igasságtalan, és törvénytelen 
Praetensiojok szerént a pataknak uj ki árkoltatását 
ki tzövekelték [Gyalakuta MT; GyL]. 1845: Melyek igy 
lévén ezen igazságtalan kereset alol, Balog Istvánra ro-
vandó egy méltatlanság büntetésivel költsége fáradsága 
meg térítésével leendő feloldoztatását tisztelettel kéri a' 
bepanaszolt [Dés; DLt 591]. 

igazságtalanság nedreptate; Ungerechtigkeit. 1737: 
Ezenn Nms Városnak közönséges Rétinek fel-osztásá-
ra, deputáltatatott és exmittált betsülletes atyánkfiait, 
ha ki in opere illetlen szókkal illetvén motskolná, és igas-
ságtalansággal vádolná; tehát . . . Osztó-Birák atyánkfiai-
nak ő kglmek(ne)k egészsz authoritást engedtünk megh-
büntetésekre [Dés; Jk 480b]. 1848: minthogy még akkor 
midőn közöttünk a' csere kötés tétetett, a' birtok viszo-
nyoknak ilyen fordulatára3 senki sem számíthatott — re-
méllem nem fog ötsém uram Jóg és igazságtalansággal vá-
dolni, ha most azon cserebéli kötésünknek fel bontására 
uram ötsémet atyafiságoson fel szóihtom [Ipp Sz; Végr. 
Veres József lev. — aTi. az úrbéri törvény megjelenése]. 
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igazságtalanul 1. igaztalanul (a valóságnak meg nem 
felelően); nedrept; unwahr(haft). 1772: eö Excellentiája 
ilj csekély okbol ellenem Causat nem mozdított volna, 
ha rosz akaróim igasságtalanul nem informálták volna 
eö Excellentiajat ellenem [Kük.; JHb LXVII/237]. 

2. jogtalanul; pe nedrept; unrechtmäßig/lich. 1826: 
annyit fizessen; mint a' mennyit . . . Attyátol vagy 
Annyátol igazságtalanul ki csikort [H; Ks 111 Vegyes ir. 
Gencsy Moisius ub vall.]. 1838: Dobolyi Bálint Úrfit jol 
esmérem . . . nem hallattam . . . hogy másoktol igazság-
talanul el kivánt volna valamit [Nagylak AF/Ne; Dob-
Lev. V/1221. 5a Heresztesán Tyirille (56) vall.]. 1852: 
egy fillért se kívánok igazságtalanul, tsak mi tulajdonom 
[Nagylak AF; DobLev. V/1335 Dobolyi Bálint kérv.]. 

3. törvénytelenül; ilegal; gesetzwidrig. 1688: Valaki-
nek mezei vetese nincsen az Fazakasok kŏzŏt, az ollja-
nokon eö kgk hogy élést vegyenek megh ne engedgye, 
egyebirántis ezek sellérek levén, ha effélekkelis igassag-
talanul terheltetnek, kŏnnjen el pusztithattjak inne(n) a' 
Faluból [F.porumbák F; ÁLt Urb. 15]. 7735: Hallot-
tam, hogy . . Adam Ilia és Adám Dán igaságtalanul 
vett kalács pénzt . . Kilián Filipre és Zejk Jánosra [H; 
TK1 Iliás Szimul (56) csebi jb vall.]. 1847: Az uradalmi 
tiszt urakról Varga Katalin azt mondotta, hogy az em-
bereket igazságtalanul több szolgálatra erőltetik, mint 
amennyit a privilegialis levél tart [VKp 289]. 

igazságtétel 1. igazságtevés; facerea dreptăţii; Recht-
sprechung. 1777: ugy Tiszteletes Uramra támadtak a 
Farkasok, hogy de posteritate ad Poesteritatem meg 
akarják emészteni; meg ne ijedgyen, mert az Isten irgal-
ma, s a' jóemberek igasság tétele kisegijtik [Szent-
iván Hsz; BLev.]. 

2. ítéletvégrehajtás; executarea sentinţei; Urteils-
vollstreckung. 1662: ha . . . valaki vakmerőségbül az illy 
executionak, igazságtételnek magát ellenében merészle-
né vetni . . . az palatínus avagy országbírája avagy azon 
ország részeinek generálisa tartoznék tiszti szerint az 
ollyan erõszaktevőt meginteni [SKr 280]. 

igazságtévő bíró; judecător; Richter. 1736: Az reg-
nans fejedelem szabad úr volt, életnek, jószágnak, halál; 
nak ura, s az törvénynek is mint legfőbb igazságtevő 
előtt, előtte lett vége [MetTr 411]. 

igaztétel 1 . kb. törvénytétel, ítélethozatal; p r o n u n ţ a r e 
a sentinţei; Rechtsprechung, gerichtliches Urteil. 1595: 
El kellett volna men(n)j az Áctornak Hoggiai M i h a l n a k 
az hoúa az kezes vitte volna, mennyen vtan(n)a vala-
hoúa vizj az igaz tetelre [UszT 10/85). 

Szk: ~ t szolgáltat. 1573: meg kelj varny az lewelnek 
ky Teleset, es az vtan teorwent es Igaztetelt zolgaltatnak 
[Kv; TJk III/3. 101]. 

2. elégtétel-vétel; luarea satisfacţiei/revanşei; Genug-
tuung-Verschaffung. 1675: az A. kezével vett igazat az 
más Ember földén az melly kézzel és nyelvel való igaz te-
tei, tilalmaztatik [Kv; TJk VIII/12. 100]. 

3. ítélet-végrehajtás; executarea sentinţei; Urteils-
vollstreckung. 1662: Ha . . az olly megátalkodott va-
lami hatalmas és nagy ember leend, a vármegyétŭl p ^ a ' 
tinus vagy országbírája, vagy generális kapitánja meg*a' 
náltatván tartozzanak tisztek, méltóságok elveszté-
se alatt azon executiót, igaz tételt végbevinni [SKr 281-2-
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' aElőbb: az olly ország törvénye rendelése ellen átal-
kodott]. 

4. a bírság ~ e kb. bírságfelhajtás/szedés; încasarea 
amenzii; Strafgeld-Einhebung. 1568: Kondorth Fe-
rencz ki wona egy mezetelen zablyath es monda 
hogy az en wra(m) .. nem zol semmith az peres föld él-
jen azth megh engedi Malomarkyaknak de Birsagok el-
len repulsioth Tezen . . ezt latwa(n) el alank az birsag 
Igaz Teteletwl [Malomárok BN; BesztLt 21]. 

igaztevő I. mn igazságosztó/tevő; care face dreptate; 
Recht sprechend, jm Recht widerfahren lassend. 1596: 
Tilalmat tette(m), tilalmo(m)nak ezzel ado(m) okat, Az 
mikor en ra(m) igaz teúeő birakot Akartai hoznj, en az 
jgaz teúeő biraknak megh izente(m) Jámbor nemes em-
berteòl, hogy en ra(m) ne Jeojen Olahfalúba hane(m) 
Arán falúara menny(e)nek [UszT 10/83]. 

II. ſn bíró; judecător; Richter. 1596: Im(m)ar mikor 
Istua(n) Deák meg perlett a' tízessel es rá hozá az igaz te-
tőket, ki menenk my tízesül [i.h. 11/87]. 

igazvaló valóság; realitate; Wirklichkeit. 1767: ott 
más nem volt hanem Udvar András, Udvar László, és 
Érsek László, kik közül melyik hogy ütett sötét Lévén 
nem Láttom de igazvalo az hogy eők és nem más ütették 
meg a meg nevezett személlyeket [Betlensztmiklós KK; 
BK. Ráduj Gyurka (40) zingarus vall.]. 

igazvétel 1. ? az igazságtétel/ítélet meghallgatása; 
ascultarea sentinţei; Rechtsprechung/Urteilsanhörung. 
1592: Ezembe(n) az király birák megh ertek hogy megh 
bekellettenek egymással, teorwenyhez vgy hiwaic mind 
az ket felet minket is hiwa az Igaz vetelre [UszT]. 

2. ? az ítélet végrehajtása; executarea sentinlei; Ur-
teilsvollstreckung. 1604: az Alperesek Convincaltatnak, 
kjkre . Exequtorokat keruen az Actor ugy mint 
az Zeknek Assessorit igaz uetelre, kiket az Zek adot vna-
nimi Consensu [i.h. 18/181]. 

ige 1. szó; cuvînt; Wort. 1550: My the N lewelenek 
Engedwyn mvkippen tartoztonk engednye az napon 
oda Damosra gywlenk, es mynd a keet fele bizonsagot 
kiket my elönkbe hozanak ewket erossen meg esketwyn 
meg kerdezők és a myt wallanak rend zerynt azon 
Igywel ez be kötöt registomba . . . meg Jrtuk [MNy 
XXIV, 289-90. — aK]. 1574: Egyed Löryncz orozfay ha-
jabory pal Jobbagya . . . wgyan azont walla azon Jghyk-
kel az mynt egyed pal [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1580: Az 
my az Magyar írást illety Az hydo(n) . . . vegeztek eó 
kegmek hogy zazulis vgya(n) Azon igekel forogjak megh 
az varas keolchyege(n). Azonkeppe(n) egieb keozonse-
ges Monume(n)tumoko(n) ha egyk Nemzetnek nielwe 
otth vagio(n) Az massyke is legie(n) otth [Kv; TanJk 
V/3.228a]. 1582: Petrus Grúz fassus est .: Kalman 
vra(m) zolla illie(n) Igiwel, lm az en Leaniom a' Katalin 
zolgalo leaniom azt monda . hog zinthe vg lakik 
velem mint teorweny felesegem (így!) [Kv; TJk IV/1. 
34]. 1653: Immár a mit mostan irok, én Nagy Szabó Fe-
rencz én magamtól írom ez néhány igét [ETA I, 26 NSz]. 

Szk: ~ rõl ~ re szóról szóra. 1584: Hozzw Istwan . . . 
Es Segeswary zabo Leorincz Azont valliak igireól Igirea 

IKv; TJk IV/1. 291. — ^ i . mint az előbbi valló]. 1589/ 
1590: mint hogj az Embereknek memoryaiok labilis, 

ige 

semmire egyebre nem emlekezwnk hanem az mint à my 
Jedzeswnk tarttia, mellyet igireol igyre Nagodnak meg 
Jrunk, ky ezkeppe(n) keowetkezik [Méhes TA; WassLt]. 
1619: Kouaczj Barthalis de Z. Marton8 Nob (60) . 
Azont felelj mint Boczjkor Janos. Jgireol Jgire, mert enis 
Biro uoltam aban az dologban [BLt. — Szentmárton 
Cs]. 1635: el mentwnk ad facies Árcis az kwlseó ka-
puia eleyben aholot igereól igere mind az Executionalist 
s mind az eó Nagok keŏzt valo Contractust el oluas-
tattuk [Szászrégen; VLt 17/1603] * ugyanazon val-
lanak ugyanúgy/egyformán vallanak. 1572: Menenk 
felseó Jaraban . . . az nagod parancholattiaual meg Es-
ketók eóket kyk vgian Azon Igin vallanak mint lupcsai 
menyharth Bolyai mihaly es Bagameri Giorgine [A.jára 
TA; Thor. IV/6]. 

2. vall isteni kinyilatkoztatás, Isten igéje; cuvîntul lui 
Dumnezeu; Gottes Wort, göttliche OfTenbarung. 1761: 
Adjad, Uramisten, kinek-kinek a te szent lelkednek vilá-
gosító erejét, hogy a te szent igéd tisztaságát vegyék 
eszekben mindenek, de kiváltképpen azok, az kik 
magok felől nagyokat állítanak és a te anyaszentegyhá-
zadat elnyomni igyekeznek, hogy légyen annak e földön 
is békessége, és zengjen mindenütt a te szent igédnek 
praedicálása [RettE 119]. 1847: Isten Hatalmas ke-
zekkel az embert teremti, de szent szárnyaival szépen fe-
dezgeti, hogy az ő szent képén maradjon az épség, ne 
vesztegesse meg a lelki ellenség. Ebben a szövetség ama 
szent keresztség, felséges igékkel Istenhez kötöttség 
[VKp 158 Varga Katalin kezével]. — L. még i.h. 159. 

Szk: ísten(nek) ~je. 1580: Latwan ezt is eo kegmek 
egez varassul hogy az iffiüssag az istennek igyere elóbby 
mod zerent ne(m) tanytatyk hywassak be plébános 
vramat es haggyak megh, hogy minde(n) vassarnap del 
vta(n) az Regy zokas zerent mind a* ket templumba cha-
techyzaltasson [Kv; TanJk V/3. 212b]. 1673: Az Colos-
vari orthodoxa Eccle(si)a(na)k Curatori ugy mint Acto-
rok, az I. Desi Istva(n) elle(n) allegallyák, hogy mi-
dőn Tatar Mihaly(na)k megh holt szolgaját temettették 
volna Deakink . enekelve(n), deakinkat, kantorunkat 
rut illetlen poganyi módra valo bőgesevel megh czufolta, 
az Istennek igejet mellyet szollotta(na)k karomlotta 
[Kv; TJk VIII/11. 328] * az Isten(nek) ~jėnek hallga-
tói a hívek. 1585: Veottek eo kgmek zemek eleybe(n) az 
Zent Peter egy hazanak8 puztasagat, mely miath az 
Egeknek haborusagy az Jstennek Igyeienek halgatoyt el 
tauoztatiak Nagy giakorlatossagal onnét a' puzta hely-
reól [Kv; TanJk 1/1. 6. — aA Kv-ba olvadt Szentpéter-
falva temploma a mai Szentpéteri templom táján] * az 
Isten (nek) ~ jėnek hirdetője/tolmácsa lelkész, lelkipász-
tor. 1562: 1553 esztendőben Szegedet Tót Mihály az haj-
dúkkal megvevé, de az Úr Isten nem tartá sokáig benne, 
mert az Isten igéjének hirdetőit kiűzték vala onnat [ETA 
I, 15-6 BS]. 1591: Deliberatur, Myert hogy . c(on)stal, 
Minemeo ektelenwl gyalazta ez Beregzazi Mate, seot 
Nyelwewel megh sebhette tiztessegeben Az Jstennek 
Ighyenek tolmacchat az Actort, Azért ez meltatlansa-
gert, teczik a* theorwennek hogy Azon Nyelwe ky za-
kaggyon erette Akjwel vetkezet lelkj paztora elle(n) [Kv; 
TJk V/l. 103]. 

Sz: csak az ~ tartja csak az imádság/a Szentlélek tart-
ja. 1842: (A) malom árka torkolattyánáli Zugó egy áta-
lyába oly minden állandóság nélküli kontár munkával 
3/4 zollos deszka oldalbérléssel ellátva, hogy azt tsak az 
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ige tartya, következőleg a' leg első áradás martaléka 
könnyen lehet [Km; KmULev. 2] * foly szájából az ~ 
1761: 27-ma Septembris temettetett a szegény Barcsai 
Jánosné, Toroczkai Kata Tötörben. Predicálott amaz 
mostan leghíresebb pap, Hermányi József uram, ki is 
Enyeden lakik Foly ennek szájából az ige s olyano-
kat hall tőle (az ember), melyeket mástól nem [RettE 
126]. 

igen1 hsz I. Állító m-ban fokozó szóként; ín propozi-
ţie afirmativă drept cuvînt de întărire; in Bejahungssatz 
als Wort der Steigerung. 1. Fokozó hsz-ként; ca adverb; 
als Umstandswort: nagyon, erősen; foarte, mult; sehr. 
A. Igei állítmány v. állítmány-jell-ü határozói igenév 
előtt; înaintea unui predicat verbal sau participiu cu 
func(ie de predicat; vor verbalem Prädikat oder prädi-
katartigem Mittelwort (Part. Präs.). 1540: Báthory 
András es Dragffy wram az wrakat ygen kerethyk, 
hogy ew kegyelmek the k: meg ne keslelyek | the k: ew 
hozzayok az wrakthol mynden thanosagal mennyen, 
mert igen akarnak meg thwdny es ertheny, hogy az wrak 
myhez thartyak magokat [Kv; LevT I, 9 Petrus Literá-
tus Nic. Thelegdyhez]. 1572: My penygh hogj Jgon 
fazwnk wala Egi Baglya zena Melle Menenk Az zell 
eleoth [Nagymeregyó K; KP]. 1597: égikor lata(m) 
hogy megh fútamodek, az J Balinth hat ige(n) megíe(n) 
vtanna, monda, ne Jeoj ra(m) Balinth [Farkaslaka U; 
UszT 12/78 St. Miklós jb vall.]. 1663: az my keppen 
kegd köztünk hadta volt az kegd johait mostan Vram 
igény megh fogiatkoztanak az széna felöl [Szárhegy Cs; 
Ks 41. H]. 1697: Tőllem igen kére helyet Az Sajtnak Pe-
ter Deakne Aszszonyo(m) [Kotormány Cs; CsJk 2 Ba-
lint Petemé Ersebeth (60) pp vall.]. 1735: mi részünkről 
pedig igen akarjuk, hogy Scrupulussa kinek kinek tollal-
tassék irántunk [Lozsád H; Ks 99 Györfii József lev.]. 
1810: látván . . . hogy az Vaskő igen meg Szűkült 
némelyek Két Magyar forintra egy Lo tereh vaskőnek az 
árrát fel vitték [Torockó; TLev. 9/44]. 

Szk: ~ felette. 1752: A kócsár legényŭnkis félek, 
hogy ide hadgya az udvárt, mert aztat igen felette gazol-
ya [Szentdemeter U; Ks 83] * ~ nagymértékben. 1717: 
itt a Pestis nem tsak a hóstatb(an), hanem a Varosonnis 
igen nagy mértékben el kezdődőt [ApLt 1 Mikes Mihály 
Apor Péterhez Nsz-ből] * ~ nagyon. 1735: Groff Tele-
ki Páll Vram igen nagyon pirongotta az Mester em-
bereket [Nagysomkút Szt; TK1]. 1764: a gaz ember . . 
igen nagyon nógatta volna azon Főidnek fel osztását 
[Középlak K; BfR]. 1831: jo ép Házomnak Szarva-
zottya padlása és Falai a sok nagy essőzésések (!) mián 
igen nagyon el áztanak elsenyvednek [Dés; DLt 951] * 
be ~. 1638: fel kele az feöldreöl ez az Csiszár Pal s mon-
da be igen meg baszad az fejemet beste lilék kurua fia 
[Mv; MvLt 291. 133] * felette 1584: De felette igen 
kérik varosul Biro vramat . . . hogy Minden rendeknek 
Miweseknek priuilegiumit Zereda Napokon egyienkent 
eleo keryek [Kv; TanJk V/3. 281a]. 1610: felette igen 
megh fogiatkozua(n) en magamat es apro arua gierme-
kimet nem uolt miuel tartano(m) es taplalno(m) [Tövis 
AF; BálLt 62]. 1711: az földeket sém léhete uram megh 
kévertétném mivél az marhak félete igén döglenek [Ká-
szon; BCs]. 1799: Már egy néhány esztendőktől hábo-
rús idők lévén . . . az Arestans Katonák Sztra'sálása, a' 
Falusi éjjeli és Nappali őrizet tétel felette igen sanyargat-
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nak bennünket [A.árpás F; TK1 BB. IV. 5 Számoile 
Mandá (50) col. vall.]. — L. még RettE 72, 85, 262, 352 
* ilyen ~. 1584: Zigiarto Ambrűs vallia, Égkor Zolita 
meg olaios Georgy Hozzw Jstwant My dologh 
vgmond Sogor, hogy illien ige(n) haborgattok engemet 
Meltatla(n) a' haz dolgabol [Kv; TJk IV/1. 292]. 1614: 
Miuel hogi orzagunkban a1 roz pénz illien igen el zapo-
rodot, vegeztwk orzagul, hogi . . Ngd veressen io pénzt 
[Ks 87 ogy-i végzés]. 1629: Uarbeli Mathene . azon 
eskeszik vala, hogj eó nem úteótte az gjermekett, Ne es-
kedgiel gonosz aszony mert eczer megh vert vala Jsten az 
hamis hitért, de esmet megh uer; mert nem Jstennek hiue 
uagj, hanem órdóghnek tagia uagy hogj illien igen eske-
szel [Mv; MvLt 290. 142b] * mely 1592: Catalin 
zekel Ianos zolgaloia vallia: Égikor menek Meggiesf 
Boldisarekhoz egi kis giermekel el veue az Azzoni 
teolle(m) az giermeket es mondia edes kis bagitam 
. . . oh meli igen zeretnem ez illien kis bagitat [Kv; TJk 
V/l. 270]. 1638: hallank nagi rikoltást es mondanak Ő 
kegielmek, ki lehet ez meli igen rikolt [Mv; MvLt 291-
139a] * oly 1568: az zayat vly Igen be raktuk volt, 
hogy az kemencze Mind anne Ideyg foytua volt [Nsz; 
MKsz 1896. 354]. 1574: Dorko fekete Andrasne Azt 
vallia halaz gergelne Mond az germeknek te hyt-
wan lator Az vtan esmet zidnj kezdy Bestie kwrwa 
fia olly Igen meg verlek [Kv; TJk III/3. 328]. 1590: Hal-
lom hogy mondgia vala Chywtor Benedek Nagy dologh 
hogy az mi feold oztasunkat oly Igen hamisolliatok 
[UszT Benkeo Imreh Beogeozj biro vall.]. 1776: Azt lát-
tam, hogy a* melly napon meg eskették Groff Kornis 
Anna Kis Asszont B. Henterrel az én Groffom aztot 
megtudván, olly igen búsult, szomorkodott, és sirt, hogy 
illyen Keserűségét az Attya halálakor-is nem tapasztal-
tam [Kóród KK; GyL. Fridericus Nóvák (21) kamerdí-
ner vall.] * ugyan ~. 1595: Azzonyúnk ö fge be hozas-
sakorth Wrúnk szakaczjnak Biro W. meg igirtte volt, 
hogy feier: Wara vizén valamyt, az ő it Coloswarat cze-
lekedet munkaiokert: Az Zakaczokjs erre ö kmeket 
vgyan ighen solliçjtalyak vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 143 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

B. Igei állítmány után; după predicat verbal; nach 
verbalem Prädikat. 1619: Csak amaz rossz Ibraim 
csausz is . . . — ocsmány dolog mit beszéllett — dícsírte 

igen, mely igen fő módon viselte Kamuti uram az követ-
séget [BTN 216]. 1625: Dániel Vasarhelinek, miúel Az 
Vcha feleŏl, vagion az Kamora Ablaka, kere Igen hog1 

chinaltatnank Egi Tablat rea [Kv; Szám. 16/XXX. 271-
1640: Az bervei gyermek lovakat dícsirik igen, holnap 
azokot is meglátom, s ha leszen 6 egy szőrű köztök, ösz-
veválogatom édesem okot [RákCsLev. 63 a fej. lev. fele-
ségéhez]. 1653: magad az szemed fel nyisd igen, ha im-
már ott vagy [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1715: Sasvari Ist-
ván Ur(am), ennekem mondotta mennyek Harkoszeg1 

Harko Jánoshoz mondgyam megh néki bannya Csele-
kedetit igen de részeg volt, azért bekellyék megh véllc 

[Vaja MT; VH]. 1741: Sajnallya igen, hogy oly Temon-
dát köknek õ Exja aránt [ApLt 4 Káinoki Mihály Apo ſ 

Péterhez Nsz-ből]. — L. még ETA I, 63-4, 82, 137. 
Szk: felette 1600: az zeontelen való se rkenge tes iŞ 

haznos es zeokseges Emelle kewantatik felette igen az i°' 
zansaghis mindenek felet [Kv; TanJk 1/1. 353] * 

1570: Zeoch Benedekne, es ferleh Lwkachne • •' 
vallyak . . . My azt hyzzwk hogy meegh Magarorzagba 
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Tanulta volt az perlest, azért Twd Jllen Jgen hozza [Kv; 
TJk III/2. 66b]. 1600: mys eleget fedőttűk az azont hogi 
miért fozttia ilyen igen megh magat miért ad mindenek-
nek anit [Kv; TJk VI/1. 381 d Borbély Peterne Katalin 
azoni vall.] * oly ~ . 7640; Miért kívánod oly igen? — 
Mondá a leány: — Csak, asszonyom [Mv; MvLt 291. 
236b]. 

C. Határozóként szereplő hsz, határozói igenév és rá-
gós névszó előtt; înaintea unui adverb cu funcţie de 
complement circumstaníial, a unui participiu sau a unui 
nume sufixat; vor einem als Satzbestimmung geltenden 
Umstandswort, Mittelwort (Part. Präs.) und Nomen mit 
Adverbialendung. 1540: Azzonyom Waydane azzony 
Zenth Marthon napyara the k: ygen eremesth Somlyora 
Warya [Kv; LevT I, 10 Petrus Literátus Nic. Thelegdy-
hez]. 1573: Borbara Eotthues Antalne azt vallya hogy 
Igen Regwel Ieot volt oda kalachsitĕne Mely Nap meg 
holt Zitane [Kv; TJk III/3. 240]. 1585: Ember Ianos 
vram vallia, Nem lattam mikor zwlte a' giermeket és ky 
Vette az perwataba. Tudom hogy igen zegezwe tartottak 
a ' hazat [Kv; TJk IV/1. 453]. 1590: Haliam az leowest, 
de en Jge(n) tawoly valek en nem latta(m) mihez leott 
[Szu; UszT]. 1600: Magdaléna consors Andreae Kadas 
• • • fassa est . . . Durutthiazzont el veothe Boythos Bol-
disar de mindeltigh ygen háborún elenek [Kv; TJk VI/1. 
417]. 1683: Latzko Istvanne Kis Gergely Anna Uratol 
valo szabadittatasat solicitallyia, mert igen sanyaran 
tartotta [SzJk 200]. 1693: mostan igen hamar változhato 
naborusagos idő forogh [Dés; Jk]. 1700: Jankó Thamas 
Uram meg szollita engemet s kérde mint maradhata-
tok, mondám igen vékonyan bizony mü [Zágon Hsz; 
HSzjP Thomas Damokos (50) pp vall.]. 7722; . afféle 
namis levelek tsinálásához igen finumon jol tudott [Lo-
zsád H; BK sub nro 262 Paulus Antalfii (40) ns vall.]. 
{852: A' küldött szőllőt igen szívesen köszönjük [Kv; Pk 

Szk: ~ jó idején jókor, korán. 1619: Az hispániai ki-
rajy . ebben az 1619 esztendőben rettenetes nagy ke-
rülettel igen jó idején, Martiusban mindjárt, mikor az 
török semmiképpen hadba nem megyen, megindítá 
Man Oglit Florenciából [BTN2 319] * ~ jó néven vesz. 
1646: Az madarakot kegyelmedtől igen jó néven vöttem 
IKirályhalma NK; SzO VI, 180]. 1798: meljet ha tsele-
kesznek kigjelmetek igen jo neven veszik az Exp(onen)-
sek [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1817: Edgy kevés Or-
most meltosztattnek még küldeni Kedves öcsém 
V^a(m), igen jo neven veném [Várfva TA; JHb 48 br. Jó-
^ka István br. Jósika Jánoshoz] * ~ jó reggel nagyon 
kora/korán reggel. 1618: Eddig való dolgot . elvégez-
tem vala, csak vala hátra hogy 16 die Augusti igen jó reg-
gel menjek az vezérhez az Nagyságodnak való levélért 
IBTN 119]. 1753: (A katonák) igen jo reggel kiványák, 
hogy harmatos Füvet vigjenek, ha nem harmatos nem 
acceptállyák [Hidalmás K; Ks 91]. 1806: igen jo reggel 
meg viradta előtt ment ki Bálás Mártonnal Annyastol 
IM.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII] * ~ jó szívvel na-
gyon szívesen. 1736: az páterek kész pénzzel jól megfi-
Zettenek az deákoknak . . . azért is az pátereknek igen jó 
hívvel dolgoztanak [MetTr 429]. 1776: mint kedves 
vendégeit igen jo szivei látott és tractált [Kadács U; Pf]. 
1791: én igen jó szivei meg válom tőle [Méra K; RKA] 
* ^ végre végül. 1619: Igen végre hogy látám, hogy ret-
tenetes obstinate tractál minden dolgot, mondám neki 

igen 

[BTN2 197] * felette 7605; eo kgmek ez dolgot felet-
te igen vezedelmessnek iteltek [Kv; TanJk 1/1. 509] * 
mely ~. 1619: Ibraim csausz dícsírte igen, mely igeţj 
fő módon viselte Kamuti uram az követséget [BTN 
216]. 

D. Állítmány után álló határozó előtt v. után; înainte 
sau după un complement circumştanţial care stă după 
predicat; vor od. nach einer Satzbestimmung, die nach 
dem Prädikat steht. 1578: meg betegedek Kancz Vitalius 
Jgen meg vgy Annyera hogy halaira korula [Amadéfva 
Cs; Eszt-Mk]. 1591: ím egy csismat kwltem be Kegdet 
kere(m) poro(n)czollio(n) az lakatosnak mingiarast 
patkollia megh igen alaczono(n) me(n)teol kwsseb sar-
kantiutis utuen ra [BesztLt 45 St. Szentgeorgy arcis 
Bethlen8 prefectus a beszt-i főbíróhoz. — SzD]. 7604; 
az ön magok lowokotis mjnd haza hoztak wala, s az ö lo-
wokal egiwt Tartottak az fwn, Égikor raiok Jönek az 
raczok akor mind el wizik az ö lowokat, cziak ezt az 
simo martonet wonzak Jgen hamar az Bokorba [Kecsed 
U; UszT 18/125 Palfi Janos fia Janos szolga vall.]. 1632: 
Az Második hal tartob(an) uagio(n) Piztrangh igen szá-
moson [A.porumbák F; UC 14/38. 191]. 1696: az Dérék 
Némét Tábor szemben szálván sŏtt az sánczábol Tőrök 
Tábor eleib(en) szálván meg üttkezte(ne)k s meg tolták a 
nemet Tábort rutul igen, rabulis sok német Generáliso-
kat vittek volna Tömösvárra [Marosillye H; BK. Foga-
rassj Pap Miklós lev.]. 1750: a Tabellákot mind ujjolag 
kellett compingáltatnom Angelícába igen szépen [Réty 
Hsz; ApLt 3 Rétyi Antos István lev.]. 1776: Eskettek 
vala ezen dolgokrol két Tit. Cancellista Déákokis igen 
sietve, és rövideden [Szentdemeter U; GyL St. Henter 
(37) vall.]. 

E, A tulajdonság v. minőség fokozására jelzőként v. 
névszói állítmányként szereplő mn v. mn-i igenév előtt v. 
után; înainte sau după un adjectiv sau participiu folosit 
ca atribut sau predicat nominal pentru accentuarea unei 
însuşiri sau calităţi; vor od. nach einem Adjektiv od. 
Partizip, das zur Steigerung einer Eigenschaft od. Qua-
lität als Attribut od. Nomen-Prädikat gilt. 7560; Ertém 
. . . hog* thy keg: illyen ualazt teth uolt az en emberêm-
nek, hog keg: meg nem dezmallya az király Jozagat enys 
zabad legek az enymüel, Jol tudgia keg: azt hog' az enne-
kem igen karos uolna [Apanagyfalu SzD; BesztLt 41]. 
1589: az Parta az karyaba vala az leannak az leány igen 
borzas vala [Dés; DLt 226] | Jokor Jeottel Jde, mert Igen 
felek az en vram Jgen betegh megh fogh halni [Máréfva 
U; UszT]. 1594: Pali Caspar chjorda pásztor igen 
zeghen' [Somlyó Sz; UC 113/5. 2]. 1625: az Arokot 
ástuk, s irtottuk . hogj az uiz inkab el menjen, mert 
igen ingouanios uala [Szentmárton Cs; BLt 3]. 1653: 
ada . . . egy darab szanto feöldet Zalagba ada pe-
nigh illyen vegezes alat hogy Sera Janos uram megh ga-
neztassa, mivel hogi az feöld igen Sovány [Illyefva Hsz; 
BLt]. 1711: igen nagy bajoskodással lehetett csak a bú-
zát is lé arattatnom [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1781: vagyon 
• • • egy igen régi, meg romlodozott Sendelyes fedelű kö-
böl rakatott kerekes Kút [Pálos NK; Hr]. 1821: 
Meg jelent vala egy Derék Paripa pejszőrü kantza loval, 
igen gyakor serényü vala [Zalán Hsz; HSzjP Pettő Ist-
ván H(uszár) katona (46) vall.]. 

Szk: ~ felette. 1674: ez negyedik nyil ige(n) felette 
keskeny, s Fecske farkuan terminalodik [Mocs K; 
JHbK XXV/9] * ~ nagyon. 1794: Találtatott ezen Ház 
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Padímentumaba 30 szál igen nagyon el-vaslott kopott 
Deszkák (így!) [Szentmargita SzD; Ks 68. 49. 41] * ~ 
szerfelett. 1792: igen Szerfelett erőszakos ember [Szová-
ta MT; Berz. 16. XL/5] * felette 1598: Amy illety az 
mezarosok dolgatt . . . felette igen zeokseges volna zol-
lany [Kv; TanJk 1/1. 323]. 1606: Egy leúel vagio(n) az 

zallas heljek birodalmok feleól . . . ha meg talalnak 
azt felette ige(n) jo volna [Farkaslaka U; UszT 20/73 Ja-
cob(us) Hannagj (60) pp vall.] * mely 1570: Zeoch 
Benedekne, es ferlek Lwkachne . . . vallyak hogy 
hallotak Nagy Nestetwl es Zabo Balintnetwl hogi Mon-
tak, Mely Jgen Nagy Nywkhatatlansaga vagon az per-
lesre [Kv; TJk III/2. 66b] * oly 1597: az egy deákom 
vala, azis oly igen betegh azt sem tudo(m) mjnt leze(n) 
dolga [Ipp Sz; Ks]. 1601: oly igen rettenetes nagy tél 
szállá reánk, hogy sem Kolozsvárat meg nem vehettük, 
sem Básta ki nem jöve az sáncból [BTN 49]. 1619: itt va-
gyon egy hispanus doktor . . . csak az deák szavak szájá-
ból való fotoásán is gyönyörködik az ember, oly igen fő 
deák [BTN 225-6] * szertelen ~ szerfölött, nagyon-na-
gyon. 1584: az leankammal othon mint Zegeny eozwegy 
Aszony le fekwęm, es Égkor ezen Sos Ianosne kepeben 
reám íeowe a' haiamat megh foga, Zertelen igen 
bewdeos vala [Kv; TJk IV/1. 243]. 

F. Minősítést kifejező állítmányként szereplő fn 
előtt; înaintea unui substantiv cu funclie de predicat ca-
liñcativ; vor einem als Prädikat geltenden, eine Qualifí-
zierung ausdriickenden Hauptwort. 1683: Kerekes Pé-
ternél ván Száz Aranya néhányszor kertétte mind halo-
gata megh adasat, . . . egyeb iránt igen Mester Legény 
[Kv; Ks 14. XLIIIa Komis Gáspár végr.]. 1779: már 
most homállyasonn jút eszemben, minthogy igen gyerek 
voltam, és távul laktunk tőlle [O.gyerőmonostor K; 
GyL. Togyeris Szímíon (72) jb vall.]. 

G. Határozatlan számn előtt; înaintea unui numerái 
nehotărît; vor unbestimmtem Zahlwort. 1572: Azonis 
panazolnak hogy Igen sok vyz Ieo az Malomra [Kv; 
TanJk V/3. 63a]. 1589 k.: Tudom azt hogy Magiarj Tha-
mas varas akarattiabul eleozeor meg tilta az hatart egy 
forintba(n), de miel hogj áual igen keúesett gondolnak 
vala megh ugy giwte be az varost az biro vgj tolta megh 
Varos akarattiabul vizontagh 12 forintal [Szu; UszT]. 
1632: meni be te mert ige(n) sokat zolal [Mv; MvLt 290. 
107b]. 1664: Nylván vagion Keglmeteknel bizonyos sza-
mu lovasok állitasára engedtük volt Keglmeteket, de 
. . . azoknak igen sok héja vagion [UszLt IX. 75. 69 fej.]. 
1701: Az Tubakkal kozensegesse(n) minnyaja(n) elünk, 
ige(n) keves ember vagjo(n) olljan az ki ne szina [Cseb 
U; Ks 90]. 1727: Az itt való barom Pásztor Peter felől Ír-
hatom Ngod(na)k hogj igen sok szénát gazol és veszte-
get el [Szemerja Hsz; ApLt 2 Bora Sigmond Apor Péter-
néhez]. 1754: a Falu közönséges hellyét gyepből felront-
ván mi közönségesen, nemelly emberek fel zudultanak 
volt hogj némellyek igen sokat bírnak [Tóhát AF; JHb 
Szimjuon Mondok (50) zs vall.]. 1772: ez Utrum égen 
sok volt [TSb 21]. 1820: Az uradalomnak igen kevés er-
deje vagyon [Báld K; BLt 6]. 

Szk: ~ feles számú. 1759: Papoltz igen feles számu bi-
zonyságokkal meg állította . . . , hogy emberi emlekezet-
től . . . birodalmába volt a nevezett helyek(ne)k [Hsz; 
SzentkGy törvényszéki deliberátum] * ~ kevesedma-
gával. 1653: Ő maga Gyulafi László elszaladt volta igen 
kevesed magával tova Segesvár felé [ETA I, 96 NSz. — 
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a1605-beli eseményre von.] * ~ nagy sok. 1581: Igefl 

nagy sok Bozzwkat zenwettem miatta es vtanna walo 
dolgossi miat [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály Bá-
thory Istvánhoz] * ~ sokadmagával. 1599: Kouach Já-
nos vram . . . Feierwarra . . ket vttal menth . . . az fé-
lelmes eodeoheoz kepest minthogy igen sokad magok-
kal kellet mennyek keolteott mindenesteol fl 167/76 
[Kv; Szám. 8/XV. 32 Dic.] * felette ~ sokat. 1776: sok 
fele hírekből . . . ijjesztettek ŏ Ngok, hogy nem volna 
mit bizni Gróff Lázárban, mert el nem vészi a M Kis 
Aszony ŏ Ngát akar mit ígirjenis, melly miatt felette igen 
sokat Szomorkottak, és sírtak mindaketten8 [Kórod 
KK; GyL. Lad. Lenger (20) famulus vall. — aA grófné 
és a leánya] * oly ~ sok. 1618: Kammuti uram Oly 
igen sok rút mód nélkül való veszekedéseket mivele ak-
kor rajtunk Gáspár János urammal, hogy csak megírni 
is irtózom tőle [BTN 89]. 

2. túlságosan; prea; zu. A. igei állítmány v. állít" 
mány-jell-ü határozói igenév előtt; înaintea unui predi-
cat verbal sau participiu cu funcţie predicativă; vor ver-
balem Prädikat od. prädikativartigem Mittelwort. 
1582: Vagion az kapwn Allo Drabantok feleollis Nagy 
panazolkodas eo kgmek eleot hog igen le Mennenek Az 
Rezegsegben [Kv; TanJk V/3. 269a]. 1642: Az Soda rete 
maratt Tatialy az esseos wdeore, — mieúela az mikor 
ahoz való wdeo volt, vagy Monostorra aratnj, mert az 
buzais igen elert volt, vagy kaszalnj vagy az Clastrom-
hoz ualo faert vagj penig szantasra kellett kwldenj: s 
mas ketelenseg alatt ualo dolgok miatt kellett el mulnj; 
az szegenseg ne(m) gjeozte [Szászfenes K; GyU 91-2. — 
aÉrtsd: müvével; az elmaradt kaszálásra, szénagyűjtésre 
von.]. 1644: ehez az Szigyarto Gergelynehez ezt tudom 
mondani, hogi . . . addigh diczirék ezt hogi io leszen 
daikanak, enis megh fogadam, de azirt azt ugia(n) mon-
dák hogy, utanna vigiazzak igen szereti az masett az bi-
zoni dologh hogi sok eggyet másom haz eszkeozöm ve-
szet el az haztul [Mv; MvLt 291. 399b]. 1771: tartván at-
tolis ne talán a Molnár a követ igen Le szállította volna, 
az malom házba bé mentünk, de az kò még égen nagyra 
járta a Lisztet, ugy hogy még Lehetett volna a követ 
szállittani ha a viznek ereje Lett volna [Kük.; JHb 
LXVII/27]. 1793: most az Malom Silipeit és a Gátat igefl 
fel hozták az Mlgos Exponens Aszszony ö Nga helyire 
és félő hogy az viz kárt teszen az udvar házak fundamen-
tumában) [Kisrápolt H; JHb XXXI/36. 3]. 1814: 'a fe-
leségem az estve roszszul lett, igen el strapacirozta magat 
'a kertyivel, es az gazda aszszonykodással [Borsa Ki 
BfN Bodor Pál lev.]. 

Szk: ~ nagyon. 1808: ezen osztályos Perben . . . noha 
az Fiu meg mutattais hogy nem tartozik adni a Leány 
testvereinek Leány testvereit igen nagyon meg 
terhelte [Harasztos TA; Borb. II]. 

B. hsz v. határozóként szereplő ragos névszó előtt; 
înaintea unui adverb sau a unui nume sufixat avînd va-
loare de complement circumstanţial; vor einem Um-
standswort oder als Satzbestimmung geltenden Nomef1 

mit Flexionssilbe. 1587: Biro vram adot egi rabnak ki* 
wel gwbernator vram zolgaia volt, haro(m) fertalj tallért 
teót az arra —J187a [Kv; Szám. 3/XXX. 24 Seres I s tván 
sp kezével. — aUtána a számvevő jegyzete: ige(n) drá-
gáin) tutta fel]. 1755: Klmes Uraim eo Excelljok mind 
ketten frissen vadnak s már a Szál Dobosi f e r e d ő r e nem 
mennek, mivel meg hozatván ä próba vizet s Probátis te-
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ven a Doctorok, veszedelmesnek, s igen erősnek tartyák 
az Ur eo Excellja természetihez [Ks 96 Balo Antal lev. 
Nsz-ből]. 1795: Kegyelmed mi gondolattal viseltetve 
jnaga tudhattya hellytelen és igen Tréfa beszédekkel fe-
leit, igazán szólva olly oltsoitto consunsussal (!), a 
jjellyet a Mlgos Báronissa Exponens Ur Aszszany . . . 
Kegyelmedtől nem várt volna [Ádámos KK; JHb 
XX/18]. 1841: A' melly Hordo o, bor most csapon va-
gyon, annak tsak mint egy fele vagyon még el kelve, az uj 
bor sints még meg emelve, igen drágán lévén ki tsapolva 
nem kél, mivel más Fogadokba mind oltsobban 
arullyák [Mv; IB. Magyari Anikó lev.]. 

Szk: ~ idején túlságosan korán. 1743: Gondos István 
^en idejen szántót volt Csalóka Péter későn mikor szin-
fe ki kelőlegh volt az Gondos István Uramé [Vajdaszt-
iván MT; BálLt 86] * ~ reggel 'ua' 1619: Itt estve jött 
vala hozzánk a flandriai követ . . . felfogadtatá vélem, 
h°gy másnap ő vendége leszek ebéden. De igen reggel 
menék hozzája, hogy még fel sem költ vala [BTN 283]. 

C. jelzőként v. névszói állítmányként szereplő mn v. 
mn-i igenév előtt; înaintea unui adjectiv sau participiu 
cu funcţie atributivă sau de predicat nominal; vor einem 
als Attribut od. Nomen-Prädikat geltenden Beiwort od. 
Partizip. 1573: Kowach Istwan Azt vallia hogy zolt 
darócinak hogi hozza latna zolgayahoz, Mert Igen 
Nagy twzet chinalnak, fognak kart tenni Mind neky 
Masnakis [Kv; TJk III/3. 189]. 1589: Tudom hogy enne-
kem vala egy Tanorokom az Kutt mocziarban, az birak 
engemet egyezer oda az en tanorok kertemben hiuata-
?ak ennekem mondanak hogy Jo Azonj teneked 
Jgen nagy ez ã tanorok hanem mi el vezzwk felett [Szu; 
UszT]. 7634; Azonkozben fel indula Georgy Ispanne az 
ntzian de igen nagy vala az viz, es az palon sem mere 
aţtal menni [Mv; MvLt 291. 27a]. 1718: az Ur Jósika 
j^gmond Ura(m) az alat szidni kezde s aszt mongya 
nogy te igen prokatoros vagy de az fejedet szellel vere(m) 
IBranyicska H; JHb Fülei Csak Ferenc gondviselő vall.]. 

81; Tiszta búzát pedig minél hamaráb külgen ked, de 
JJe ojant mit hosztak volt, mert az igen el ért volt, ugy 
^ogy semmi ereje nincsen [Jobbágyfva MT; BálLt ÍJ. 
1872; A' mi a* Groffné Aszszony eő nsga őltőzettyeit il-
leti: Judom azt bizonyoson, hogy ha valami modi kön-
tös jött bé a Groffné azonnal ra kontozott; néha Zugaló-
dott a Groff, hogy igen drága [Héderfája KK; IB]. 1830: 
mind a' csupa szabad tettzések szerént procedalo exe-
Çuutorok (!) mind pedig a' dolgok érdemét vagy igen fel 
Vagy igen alá betsûllő betsüsök által kűlőmb féle, és a' 
Perlekedő Feleknek kárt okozó rendetlenségek csúsztat-
tak bé [Kv; Borb. II gub.]. 

határozatlan számn előtt; înaintea unui numerái 
nehotărît; vor unbestimmtem Zahlwort. 1761: Ezzel a 

aradival úgy jártam, hogy midőn Bethlen Ádámné 
asszonyom őexcellentiája érkezett, kérdi tőlem, ha nem 
jegyek-e ki eleibe, melyre felelék: „Nem megyek méltó-
agos úr" (: mivel nem ismertem, sőt azt gondoltam, 

JJ°gy valamelyik a Dániel urak közül :). Arra mondá, 
n°gy igen sok titulust adék. Én arra azt felelém: „Ha 
sok, mindjárt leveszek benne" [RettE 121-2]. 1841: Son-
kának csak felét küldöm most, mivel igen sok terűnek 
jattam egy Szánon mind el küldeni [Görgény MT; Born. 
^ XXIVb Csíki Sámuel lev.]. 

3. nagyon gyakran; foarte des/deseori; sehr oft/häu-
°g- 7687; nemely jobbágyok M. Brettyen s másutt is, 

szántó földöket, Réteket ighen el szoktak Zálogosítani 
[VhU 118]. 1765: halván pedig a' Puska szot az Asz-
szony kérdé ö Nga tŏllem hogy vallyon mitsoda Lövések 
azok, mellyre én mondám hogy talam valakinek valami 
Matzája vagyon ottann, mint hogy igen szokot lenni a 
tájján s annak kedvéért mulattya magát valaki [F.ge-
rend TA; KS. Mart. Szabados (47) jb vall.]. 

4. birt. szr-os fn előtt; înaintea unui substantiv cu su-
fix posesiv; vor einem Hauptwort mit Possessivendung: 
~ java vminek vminek a legjava; partea cea mai bună a 
unui lucru; das beste von etw. 1699: a' Szalonnanak az 
ige(n) jova(na)k es kőverinek fontyat adgyak // 15 [Dés; 
Jk 286a] * ~ szépe vminek vminek a legszebbje; cel mai 
frumos/cea mai frumoasă din ceva; das schönste von 
etw. 1563: az árpának köble tizenkét pénzen, a zabnak 
pedig járt nyolcz pénzen, az igen szépi 10 pénzen járt egy 
köböl [ETA I, 20 BS] * az embereknek ~ nagyja az em-
berek legelőkelőbbje; cel mai distins dintre oameni; die 
vornehmsten der Menschen. 1736: Ritka volt akkor az 
ezüst aranyos kard, senki nem is viselte más, hanem az 
embereknek igen nagyja [MetTr 371]. 

5. rendsz hr-os fn előtt mn-i jell-ü haszn-ban; înain-
tea unui substantiv de obicei cu sufix adverbial avînd va-
loare adjectivală; vor einem Hauptwort gewöhnlich mit 
adverbialer Endung in adjektivartigem Gebrauch: 
nagy; maré; groß. 1562: király igen hamarsággal nem 
sok népet inditta Tordáról ugy mint két száz lovagot és 
két száz darabontot [ETA I, 19 BS]. 1584: Berzeta Mi-
hály vram vallia . . . valek vasarhelt, talala(m) oth hor-
wat Jstwant Monda hogy eo Neky valamy dolga 
leot volna, es ezen keozbe el Mene ige(n) hamarsaggal 
eleollem, es soha ozta(n) Rea Ne(m) akadék [Kv; TJk 
IV/1. 336]. 1629: igen zegenysegel valanak mikor eözue 
keöltenek vala [Mv; MvLt 290. 168a]. 1649: (Az ezüs-
töt) ighen sietseggel kelletet el kwldene(m) [Kv; TJk 
VIII/4. 365]. 1653: Sofrát terittete le a Görchi Mehmet 
bassa tihája a kerevetre és letelepite, és vacsorát hozá-
nak s evénk de az ő szokások szerént igen mértékle-
tesség vagyon, nem hogy táborban de még othonjpkban 
is nékik [ETA I, 130 NSz. — aTi. a törököknek. b1621-
beli eseményre von.]. 1669: igény czell czapsaggal toke-
letlenseggell bir Beoge Janos megh ne(m) alkhattanak 
uele [Alfalu Cs; LLt 9. A]. 1673: Ez fellyeb meg irt Ex-
tractusban computalt Bonumakat igen siecseggel kellet-
ven computalnunk, Melyb(en) ha mi Difficultasok Tá-
laltatnak, ne obstalhassanak [Fog.; UtI]. 1786: az réája 
esett Taxát az Szegénység mián nem mindenik fizet-
heti meg az maga rendes idejében, mivel igen Nyomoru-
ságban el egy nemelly, es olly nagy Szegenységgel hogy 
az Királlyi adot se fizetheti könnyön ámbár Executioval 
szedik [Torockó; TLev. 4/13. 29]. 1831: ily igen közel 
eső helyre, gyalogis igen hamarsággal által mehetett 
[Dés; DLt 33. 6]. 

Szk: felette ~. 1586: Biro vram kwlte Gergeolt Vrunk 
eo Naga vtan leuellekkel, mellieket Szibrjk (!) Giorgi 
kwldeót felette Jgen sietseggel haladeknel kwl [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 56]. 

Sz: ~ farral fordul vkihez. 1619: Monda8 arra, hogy: 
Hogy vagyon hát az, hogy valamennye pasával még ed-
dig szembe voltam, mindenik azzal fog szembe, hogy — 
úgymond — az ti töttetek fejedelem Szkender2 pasával 
igen farral fordult az hatalmas császárhoz [BTN 177. — 
Mehmet pasa. Bethlen Gábor] * ~ fart vet vkinek. 
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1619: Mondaa arra: Hogy vagyon hát, ím két napja va-
gyon, hogy itt benn vagyok, immár hány vezérnél, muf-
tinál voltam, mindenik csak azon fog szembe, hogy az ti 
Szkender pasával tött erdélyi fejedelmetek, Bethlen Gá-
bor igen fart vetett az hatalmas császárnak [BTN 187. 
— aMehmet pasa]. 

II. Tagadó v. tiltó m-ban csökkentett fokozó-nyomó-
sító értékű kif-ben; ín propoziţii negatíve sau imperative 
prohibitive ín expresii cu valoare de accentuare atenua-
tă; in verneinendem od. verbietendem Satz in vermin-
derndem-betonendem Ausdruck: 1. (lehetőleg) nagyon/ 
túlságosan nem/ne, nem valami nagyon; (pe cît posibil) 
nu prea/tare, nu prea mult, nu din cale afară; (wo mög-
lich) nicht sehr, nicht allzusehr. A. igei állítmány után; 
după un predicat verbal; nach verbalem Prädikat. 1573: 
Zeles Antal vallia . . Mind Rea Rohantak feyzewel 
zekercewel latta hogi az Nagi Pal hozza vagot, eo Ragat-
ta meg az karyat mert le zakat volna peternek az valla, 
vgi Nem Érhette Igen, hanem mégis Rayta eszet az vagas 
[Kv; TJk III/3. 203], 

B. hsz v. határozóként szereplő ragos névszó előtt; 
înaintea unui adverb sau a unui nume sufixat avînd va-
loare de complement circumstanţial; vor einem Um-
standswort od. ñexierten Hauptwort, das als Satzbe-
stimmung gilt. 1584: Iannes Orelt vallia Mikoron 
penig egkorba(n) eomagat(is) Zabo Georgyeot kerdet-
tem volna, igen iol Nem emlekezem rea hane(m) chak 
homalioson mint egy Alom vgy Jut eszembea [Kv; TJk 
IV/1. 211. — aKöv. a nyil.]. 1739: szegeny feleségem 
abortust pãtiält, mely miat ugyan Istenek dicsőség igen 
roszul nem volna, hanem a Màssàval, megint ugy va-
gyon mind az első Gyermekivel [Ks 99 Komis Ántal 
lev.]. 1775: tudom, mivel sokszor őröltem benne, hogy 
az alsó kerék soha igen derekasin nem forgott [Királyfva 
KK; JHb LXVII/93]. 1794: égen aprón ne őreljen [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 1800: tudom azt, hogy . oda 
tŏttek volt egy Malmot a' Kŏdiek . . . , mellyet a' Ke-
lentzeiek meg nem szenvedvén, a' Czoptáit el vágták és 
a' vizre el botsáták, nem ment igen meszsze a' Malom, 
mert meg akadott, és meg is feneklett [Benedekfva Sz; 
BfR R. 58/21 Mertse Togyer (56) ns vall. Vérvölgyi 
Bányai János keze írása]. 

Szk: ~ bõ mértékben nem nagyon/túlságosan bőven 
nem. 1734: mivel Ispánya voltam és parantsolt, hogy 
kűlgyők de igen bŏ mértékben nem kŭldett(em) hanem 
hol hat marjast hol hetet a mikor parantsolt [Kővár-
hosszúfalu Szt; TK1]. 

C. jelzőként v. névszói állítmányként szereplő mn 
előtt; înaintea unui adjectiv cu funcţie atributivă sau de 
predicat nominal; vor einem als Attribut od. Nomen-
Prädikat geltenden Beiwort. 1560: A twznek Mogyarol. 
Mindenha egy arant kel a twznek eggny, es Ne legyen 
Igen Nagy, hogy az arany Meg ne oluagyon az cement 
porban [Nsz; MKsz 1896. 351]. 1593: Vaida András 
vallia hogy feddetteys az Azzont mert lean koraba 
sem vala ighen iambor [Kv; TJk V/l. 424]. 1732: A Cu-
ria nem lévén igen tágos, meg mérettettvén jo negy öllel, 
excindáltatott belölle a hegy felöl keresztül, az oldalban 
gyümŏltsŏsnek, hoszszára 25 öl, szellyire 31 öl [Erdő-
szengyel MT/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1770: hallot-
tam hogy az alsó malom hibázta volna meg az Adámosi 
maimat, de annak előtteis igen derekas malomnak nem 
tudom [Dombó KK; JHb LXVII/137]. 1780: a Leá-

nyom . . akkor látta hogy kásztron nyel ŭtőtte ki ma-
gát a Sákon, nem lévén a Sák is igen jo [Bethlen SzD; 
BK]. 

D. határozatlan számn előtt; înaintea unui numerái 
nehotărît; vor unbestimmtem Zahlwort. 1798: I n g ó és 
Ingatlan Java . . hallattam igen sok nem volt [Komját-
szeg TA; Pk 7] | iten ezen Esztendőbe Sem termet s nem 
gyül igen sok Széna [Mezőbodon TA; IB]. 

2. nem/ne ~ nem/ne nagyon/túlságosan; nu prea 
mult, nu din cale afară; nicht sehr/allzusehr. A. igei állit' 
mány előtt; înaintea unui predicat verbal; vor verbalem 
Prädikat. 1568: Anna famula Luce l(ite)r(a)ti fassa, 
Engemet András Katho kwldoth vala el, hogy seres An-
nát oda hyam hoza, en hluam seres annat, es 9 azt mon-
da ne(m) igen mehetnek most de mégis el Jue [Kv; TJk 
III/1. 227]. 1589: Amy Nezy a' Zeoleomiweseket, Ninch 
zama Menyeszer vegheztek eó kgmek arról, de az bwnte-
test Nem ighen exequaltak azok Akiknek illet volna exe-
qualnj [Kv; TanJk 1/1. 112]. 1590: az Atianknak az vi-
lagbúl kj múlasanak vtan(n)a minth hogj ideônkis ne(m) 
ige(n) volt hosza soha zamot en neke(m) ne(m) attak 
sem penzreöl sem ezwst marharol [UszT]. 1633: Lattam 
hogi az iffiu legenyek megh cziokolgattak Zabo Jacab-
net, de ne(m) ighen vonogatta magatt tőllők [Mv; MvU 
290. 126al. 1696: ne igenn féllien eo kglme tölle, mert 
igen óltso [Mv; BálLt 85. — A gyűrű]. 1708: Paran-
csolt uolt Asz(sz)onyo(m) ŏ kglme hogy egy tizenkét esz-
tendős leankát szerezzek, nem ige(n) találok az kit hasz-
nos(na)k üsmerhetnék Kgtek szolgalattiára [Kozmás 
Cs; ApLt 5 Molnár István Apor Péterhez]. 1724: az 
tőbb füveketis alkalmasint le vágták, csak takarhassák, 
az után tudosics hogy hova rakassam mert én nem igen 
jovallanam kert nélkül az Csürkerben [Nyújtód Hsz; 
ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1757: Utrizált Szász Já-
nost nem igen ismerém [Káptalan AF; TL. Sztánts Iuon 
(60) zs vall.]. 1835: a kertekbe a hidegek miatt a le legelt 
fu helyett nem igen akar nőni sarjadék [Zsibó Sz; WLt 
Kelemen Benijámin lev.]. 

Sz. 1777: Azt is végben vitte, hogy a bécsi cancellárian 
ne légyen több egy referendáriusnál, melyre kilyéni Szé-
kely Dávidot küldik, aki is ítélőmestemek tétetett volt, 
melyre inhabilitással vádoltatott. Elhiszem, oda is azért 
küldik, hogy ne igen zavarja a vizet tudományával 
[RettE 379]. 

B. az előző mondatbeli állítmány ismétlése nélkül; 
ră repetarea predicatului din propozijia precedentă; 
ohne Wiederholung des Prädikats des vorhergehenden 
Satzes. 1770: Tréfás játszi ember8 volt . . . I f j ú k o r á b a n 
Gyulai Ferenc generálissal odafel járt Olaszországban 
Velencében. Olaszul, németül tudott, deákul nem igen 

[i.h. 226. — aWesselényi Ferenc]. 
C. hsz v. határozóként szereplő ragos névszó előtt; 

înaintea unui adverb sau a unui nume sufixat avînd va-
loare de complement circumstanţial; vor einem Un1' 
standswort od. flexierten Hauptwort, das als Satzbe-
stimmung gilt. 1573: Gregor(ius) Bonchiday . . . fassus 
est, hogy . . . Mond Kappa myhal eoneky Nem Igen I01 

gazdalkottal ha ott voltalis [Kv; TJk III/3. 49-50]. 
Boldis Jakab vallia Tudom hogy zomzediual 
Ne(m) ige(n) Iol lakot Danch leorinch Mert haragos em' 
ber, es hamar meg Indul [Kv; TJk IV/1. 360]. 1696: edgy 
erdoczke imit amot nem igen sŭrŭn vadnak benne ŏrégn 
agas bogas edgjnéhány Csérfak [Gyeke K; LLt Fa#-
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75], 1739: ném igén bőven kőltette(ne)k [Mezőbánd 
MT; MbK VI. 6]. 1740: Az Vice Tiszteket örömöst meg 
Marasztottak hanem az Maros melyéki feö Birot né-
melyek, de nem igen sokan, nem akarták meg hadni 
^éva; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1760: Martsinan Nyi-
*ula nem igen távul tóllűnk búzát vetett [Balázstelke 
KK; DLev. 1. V. B. 1]. 1765: nem igen sokra excurgált 
az Hellységeknek költsége [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 
300]. 1777: Nem igen régen egyezett meg az Utrizált két 
£alu . . . hogy a Sztrinturába . . határozódjék a két 
Falu Határa egybe [Ködmönös SzD; JHbK LVIII/28]. 

D. jelzőként v. névszói állítmányként szereplő mn és 
jnn-i igenév előtt; înaintea unui adjectiv şi participiu cu 
Juncjie atributivă sau de predicat nominal; vor einem 
Beiwort und Partizip, die als Attribut od. Nomen-Ver-
bum gelten. 1570: Sofia Kathank Symone . vallya 
hogy eo Mo(n)gia volt Kowach Matthiasnak, Bathor 
Job zomzedot hoztál volna, keozinkbe, Mert Nem Igen 
Jo hirt hallok hozzaya [Kv; TJk III/2. 170]. 1589: Egy 
jarkas Beor belles Ne(m) ige(n) Jo [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 41]. 1592: Reeghy Quietanciak, mikor a' feiedelmek 
Summath kęrtenek arról valók, Nem ighen zwksegesek 
[Kv; Diósylnd. 62]. 1625: az J. orotta ky az twuisbeól az 
kőidet, falu feoldetis orotta hozzaja mert az az puzta 
szeoleő hely ne(m) Jge(n) Nagy vala [UszT 49a]. 1677: 
Az vas verő házból szolgál ki egy kő kémény, melynek 
alatta vagyon vas hevíttő koh, tüz helye nem igen jó 
[Madaras Cs; CsVh 50]. 1720: ezen a földön nem igen 
bov a kender [Alvinc AF; Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 
1756: mondék nekie no joll meg kötik a fejed felett a 
kötelet, mellyre monda ha meg kötik nem igen derék 
embernek kötik meg [Kvh; HSzjP Barti Ferencz (32) 
vall.]. 7806; ma nem igen fájín ember voltam [Dés; 
KMN 209]. 

3. nem is ~ v. nem ~ is negatív értelmű közléshez 
kapcsolt tagadó m-ban; ín propoziţie enunţiativă nega-
hvă legată de o comunicare cu sens negatív; in einem an 
eme Mitteilung negativen Sinnes angeschlossenen Nega-
tionssatz: alig is, nem is nagyon/túlságosan; nu chiar 
fare/exagerat; auch nicht sehr/allzusehr, wohl nicht. A. 
^ei állítmány előtt; înaintea unui predicat verbal; vor 
yerbalem Prädikat. 1641: Én semmi egyéb gonoszságot 
hozzá nem láttam, mert énhozzám nem igen is járt [Mv; 
MvLt 291. 274b—7b átírásban!]. 1743: eŏ Natsga Mal-
ma ritkán forgot és pusztulni kezdet mellj miá en nem is 
Jgen ŏreltem benne mivel ritka üdŏben forgott [Ádámos 
KK; JHbK XXVIII/9]. 1768: nem is igen találkoznak it-
len oly Possessorok, a kik itten residentiatusok nem vol-
t n a k [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 7797; soha Ki-
[ally Judithoz semmi gyanú nem volt, nemis igen jártak 
h°zzá [Sszgy; HSzjP Moritz Gábor (77) vall.]. 

B. névszói állítmány előtt; înaintea unui predicat no-
fninal; vor Nomen-Prädikat. 1699: a' Bárányok penig 
igen vékonyok ösztövérek es nemis igen drágák [Dés; 
Jk]. 
* Ç. hsz v. határozóként szereplő ragos névszó előtt; 
jnaintea unui adverb sau a unui nume sufixat avînd va-
loare de complement circumstantial; vor einem Um-
standswort od. flexierten Hauptwort, das als Satzbe-
?limmung gilt. 1825: . . a kiket távul létek miat nem is 
!gen jol esmérek [Kötelesmező SzD; TSb 47]. 

Szk: nem is ~ régi ideje. 1724: ezen Egrestŏi Vár 
°mb allya nevű Erdő alatt lévő helly . . . mindenkor 

Viz állotta Kákás helly volt, s nemis igen réghi ideje, 
hogj ki kezde ã Viz Száradni belŏlle [Balavásár KK; Ks 
12/111. St. Csíki (86) jb vall.]. 

D. határozatlan számn előtt; înaintea unui numerái 
nehotărît; vor unbestimmtem Zahlwort. 1775/1781: 
Árpa, Alakor vetések is szokott néhánykor lenni, de 
minthogy nem mindenkor, 's nem is igen sokat szokta-
nak vettetni, ezeknek bizonyos számát meg mondani 
nem tudjuk [Algyógy H; JHb LXXI/3. 351]. 

4. sem ~ sem nagyon/túlságosan; nici . . . prea taré/ 
exagerat; auch nicht sehr/allzusehr. A. igei állítmány 
előtt; înaintea unui predicat verbal; vor verbalem Prädi-
kat. 1592/1593: Tudom azt az porondos zigetet 
hogy elejn az oly kichid porond vala, hogy few sem igen 
vala rejtha [Szásznyíres SzD; Ks]. 1632: (Péter kovács-
nak) oly rosz lova volt, hogi megh szenat sem igen hoz-
hatot szegeny, nem hogi vala hova czatara ment volna 
[Mv; MvLt 290. 255b]. 1759: Annyira is ment volt dolga 
Bécsben, hogy még a szállásáról sem igen mert kimenni 
[RettE 94]. 1770: Minekelőtte ezen Királyfalvi malom 
epittetett az előtt sem igen forgott az Adamosi utrizált 
alsó kereke, mivel a Silipje akkor is vízben hevert [Ki-
rályfva KK; JHb LXVII/99]. 1796: ezen Erdő Magyaro 
és Gyertyán fákból, és tövisekből áll, még tsak kertelni 
valo veszőt sem igen kapni benne [Retteg SzD; EHA]. 
1823—1830: midőn egyszer a kőztek való háborúság 
sokra ment volt, az apám mindenfelé panaszolkodni, si-
ránkozni kezdett, az anyám szégyenletibe az házból sem 
igen járt ki [FogE 86-7]. 

B. névszói állítmány előtt; înaintea unui predicat no-
minal; vor Nomen-Prädikat. 1681: Csűr. Ez földb(en) 
ásott fa oszlopoko(n) állo . . . melynek nemely részét ha 
az Támasz nem tartana el dűlne; szalma fedele sem 
ighen jo [Hátszeg; VhU 602]. 

5. Tagadószó előtt a tagadás nyomósítására; înain-
tea unei particule de negaţie pentru accentuarea nega-
ţiei; vor dem Negationswort zur Bestärkung der Nega-
tion: ~ nem nagyon is nem; nici nu (prea); ja auch nicht 
sehr. 1637: Az meli Aszoni ember felöl emlekeztem volt 
akkor szanto Martonnak mikor eret akar vala vagatni 
az homloka(n), az Czak mint egi trefa beszedem volt, 
mert tuttam hogj nem fizethet s enis szinte igen nem 
akarta(m) Czelekedni [Mv; MvLt 291. 106a Bodo 
Al(ia)s Borbély Giörgj (35) ns vall.]. 

igen I. msz 1. Eldöntendő kérdésre adott feleletként; 
ca răspuns la o întrebare totală; als Antwort auf die 
Entscheidungsfrage: da; ja. 1606: En hoszam jeott vala 
az J. aszonj, mo(n)da hogy ne(m) tudgia mit tegie(n), 
mert teőrúenjhez hitta Semjen Ferencz . . el menyen e 
vagy ne, s mondek en, igen el meny [UszT 20/87]. 1762: 
te Apad találte pénzt, melljre felele igen biz ėo [Gyeke K; 
Ks]. 1799: A' taníttatásáról Sámuelnek ennyit tu-
dok: Én . . . kérdeztem tŏlle, hogy jár é a Collégiumba 
mellyre nékem ezt felelte: Igen egyszer máttzor [Mv; 
MvLev. 8 Balog Ádám (51) cívis vall.). 1837: a ház asz-
szonya azt kérdezte tőllem hát mitsoda személy ez? 
mellyre én azt feleltem: hiszen a* Tktes aszszony tud-
hattya . . . melly feleletemre a' Tekts Aszszony azt visz-
szánozta: igen, igen [Doboka; BetLt 1]. 

2. de korábbi állítás helyességének elismerésével 
azzal ellentétes megállapítás bevezetéseként; ca introdu-
cere la constatarea opusă a recunoaşterii justeţei unei 
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afirmaţii precedente; als Einleitung einer Feststellung, 
die mit der Anerkennung der Richtigkeit einer vorheri-
gen Behauptung in adversativem Verhältnis steht: úgy 
van, igaz, de ; aşa este, adevărat, dar ; so ist es, es 
ist wahr, aber . . 1807: Ugy látom, hogy a bé panaszol-
tatott Agh Josefet az az idétlen képzelödés vezérlé, hogy 
a' panaszlo Professor, és Testvérei néhai Dosa Ádám-
nak nem volnának legitimus Gyermekei. Igen; de ezt a' 
magánas képzelödést, meg kelletik elébb törvényesen 
ítéltetni [Balázstelke KK; DLev. 4. XXXVIII]. 1814: a' 
tüz kemény hidegbe a* szoba bé melegítésére jo sõt szük-
séges, igen de ezt lehet fordittani valaki Házának fel 
gyújtására is [Dés; DLt 56]. 1817: Veres János a 
mult őszszel meg rostáitattá vas rostával a Szép tiszta 
buzat a végre, hogy ezen két Lábba vettesse, igen de nem 
vettette az Istentelen álnok ember oda, hanem mind el 
vitte Keszübea [Szászzsombor SzD; IB. — aK]. 

II. hsz állítmányszerüen, az előző állítmány ismétlése 
helyett; ca un fel de predicat ín locul repetării predicatu-
lui precedent; als eine Art Prädikat, anstatt das vorheri-
ge Prädikat zu wiederholen: 1. korábbi megállapításhoz 
kapcsolódva; legát de o constatare precedentă; mit einer 
früheren Feststellung verbunden: is ~ v. ~ ( .) is 
szintén/ugyancsak igen; de asemenea (da); ja eben/ 
gleichfalls, nicht wenig. 1772: Kőz hírből is igen, de tu-
lajdon magától Kindgje Todortolis hallottam, hogj néki 
pénzt igirt . eő Nsga [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 
342]. 1835.ŝ mint külömbözö sorsú emberek meg szoktak 
vásárolni, holmi aprolékos Bókonyitzába való Szereket, 
azokat Szombatonként, és az országos vásárok alkal-
matosságával árulgatni szokták, és ugy szokták Élelmö-
ket keresni — lévén kőzőttek Nemesek, igen Adófizetők 
is [Torda; TLt Praes. ir. 1012]. 

2. korábbi tagadással szembeállított megállapítás-
ban; într-o constatare opusă negaţiei precedente; in 
einer früheren Verneinung entgegengestellter Feststel-
lung: igenis, nagyon is; ba da; gar zu/sehr. 1779: Mari-
séi nevezetű Gyalai Havason lakó Provid: Surs Ig-
natott, Surs Nutzúlt, és Surs Nyíkulát szemellyekben 
. . . nem esmérem, de hírekben igen [O.monostor K; 
GyL. Gligor Nyisztor (70) vall.]. 1843: Hogy Varga Ka-
talinan kívül más ki lett légyen befolyással még a három 
faluk dolgában, nem tudom, hanem igen azt, hogy ez-
előtt két évvel egyezkedett légyen a három falu idősebb 
Farkas Sándor és Simon Th. Lukáts urakkal oly formá-
lag, hogy ezek folytassák a faluk pereit az uradalom el-
len | Kiknél szállásolt ezen három falukba, nem tudom, 
de azt igen hogy többnyire Bucsum — Pojénybe tartóz-
kodott3 [VKp 106, 112. — aVarga Katalin]. 

Sz. 1803: îde maradjatok illyen a mollyan atták Hegy 
heggyel nem találkozik, de az ember emberrel îgen, evei 
ell mentek mindnyájon [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5. B. 
1]. 

3. ha (...) ~ ha igazán/valóban, akkor ; dacă 
într-adevăr, atunci ; wenn wahrhaftig/wahrlich, 
dann . . . 1745: hallottam hogy Nyógya Kovács Mi-
hálynéval ŏszve szallalkozván, azt hánták égy más sze-
mére, hogy te tartasz ollyan Varáslo Mester Ászszont az 
házodnál, et vice versa ha én igen, teis [Szentbenedek 
SzD; Ks]. 1756: Regestraltattanaké, és ha igen kik által, 
azonn Ládákbann rakatatt Egyetmásak? [Kv; TGsz 51 
vk]. 1774: Az eő Excellentiája Albrecht Márton nevű 
szász kertészit ismerié a Tanu ha igen Czitromokat, és 

Narantsokat láttáé a Tanu, hogy valahová vitt volna 
vagy adatt volna ell pénzért? [H; TL vk]. 1786: Tudjaé a 
Tanu Hogj . . . az Utrizált Tot Fiak a nevezett Pap 
Todort vertéké még, Szittáké fenyegették, ha igen miért 
. . . ? [Msz; GyL vk]. 1799: Tudjaé a Tanu Albisban a 
Czeijek György Uram horgos kert nevezetű Széna 
tsinálo kertit és ha igen, kiknek Vicinumjokban esik. 
[Hsz; BLev. vk]. 1809: a nyír Mezőn levő levono Kertek-
be . tartotté . . le vono kertett vagy nem, ha ige°' 
hany helyt s hany labat tartót ? [Szentsimon Cs; 
EHA vk]. 

III. fn-szerŭen; ca substantiv; substantivartig: bele-
egyező, helyeslő válaszként; ca răspuns afirmativ; als 
zustimmende, bejahende Antwort: úgy van; da; ja* 
1580: ferentz Istwan ugjan Nagj beoleoni N(agyságod) 
Jobagja meg eskwt es azont vallotta Igenkent az mit az 
elseo bjzonsag [Miklósvár Hsz; HSzjP]. 1653: A portára 
levelet íratott volta egyszer, és írták volt Báthori nevével 
„szolgálatját" a császárnak — a mint annak módja volt 
— melyet mikoron elolvastatott volna előtte és a „szol-
gálatot" hallotta volna, mond: „Talán igen lészen a sze-
beni háztól!" [ETA I, 112 NSz. — a1613-ban Báthory 
Gábor fej.]. 1847: Varga Katalina azt kérdezte: 
„Hát kŭldenek-é még benneteket az úri szolgálatra? 
Mire a nép igennel felelvén, azt nyilvánította a népnek* 
hogy . . egyebet az aranyváltói házhoz megkívántató 
ölfáknál ne tegyenek [VKp 200]. 1852: mégis jobnak tar-
tom, a határozatlan ember ellenébe ezt tennem — 
hogy Launétol fügjen az igen vagy Nem [Torda; BetLt 4 
Betegh Gábor lev.]. 

igenel igent mond vmire, igennel válaszol; a spune da, 
a răspunde afirmativ; ja sagen, bejahen. 1843: (Varga 
Katalin) kérdezőskedett, hogy bünteti-é a fiscus embe-
reit az erdőben tett károkért, és a kertelések felállítá-
sáért. Mit az emberek igenelvén, azt mondotta, hogy a 

magok számukra vágjanak annyi fát, amennyire szüksé-
gük van [VKp 85]. 

igen-igen nagyon-nagyon; foarte, foarte; sehr-sehr-
1576: wagion keteos (!) egy Syngh Nyolcz fan keteotb 
Jgen igen ó chak megh egetny walo [Szamosfva Kí 
JHbK XVIII/7. 14]. 1637: igen igen lator nieluü aszony 
az az boitos ersok mert az felesegemet egjnehanszor le 

kuruaczta [Mv; MvLt 291. 95a]. 1649: (A postaló) igejj 
igen hituanon, túroson haza kerüluen ithon holt megh 
[Kv; Szám. 26/VI. 552]. 1677: akar kik-is Zászló alol 
foglaltanak szabadoson Lofö és Veres Darabant Örök-
ségeket, Lofö és Darabant embereket, azon Tisztviselő 
híveink nékünk tartózó hűségek szerint, és sub amissio-
ne officii igen igen igazán fel-keresvén . . csak Zászló 
alá iiják [AC 152]. 1703: Nem latuk hogj . . . kik vertik 
sebhetik megh mivel Eczaka volt igen igen sütetben, az 
Verekedes [Récekeresztúr SzD; SLt AQ. 39 Kormos Já-
nos (21) jb vall.]. 1724: Az Csomor Pataka oldalában az 
Erdő kózőtt egy darab igen igen rósz elhetetlen föld, 
ez osztatlan marad [Csegez TA; Borb. I]. 1847: Hogy 
Komáromi Lászlóval van, 's lessz baj ezután is azt mind 
ketten igen igen bölcsen tudhatták [Csapó KK; D°b" 
Lev. V/1264]. 

Szk: ~ felette. 1675: Percipialtunk . . . valami ighcn 

ighen felette megh veszett rothatt dohos buzat, Eotven 
Eoregh köblöt [Kv; Szám. 35/1. 3]. 
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igenis I. msz nyomatékos v. szolgálatkész válaszként; 
fa răspuns accentuat sau care denotă serviabilitate; als 
jjekräftigende od. dienstwillige Antwort: igen, úgy van, 

a ' a§a; jawohl. 1614: Lőttünk újólag szembe az vezér-
Tt\ kérdé, hogy: Báthori Gábor híve-é az hatalmas 
jŞaszárnak!? Kire monda Balassi uram, hogy: Igenis, 
Nve [BTN271]. 1765: Kérdé Foka Konsztántin leszené 
®gy ital bora, melyre felele Tisztarto Uram igenis vagyon 
Emberséges Embernek, azonban bé menének, Tisztarto 
Uram bort hozata, s itták [Marosbogát TA; Mk V. V/97 
Tordai Imre (24) jb vall.]. 1770: Az miképpen poron-
csolta vala az Vr, hogy Darlaczraa külgyek valami Desz-
kák után én igenis elküldettem égy szekeret a meljen kül-
dettem oda 10. kőből Tŏrŏkbuzát [Lekence BN; Ks 47. 
67/29 Simon Pál tt lev. — aKK]. 1847: Varga Katalina 
•; • megtámadott, s azt kérdezte, hogy én vagyok-e az is-
Pansági gornyik, s én szedem az erdőpusztítóktól a zálo-
got. Mire is azt felelve, hogy igenis, én vagyok . . . úgy 
jnegindult, hogy . azt parancsolá hogy többé em-
l é k e t zálogolni az erdőlésért ne merészeljek [VKp 

II. hsz 1. Nyomatékos állításban, feltételezhető kétel-
kedés elhárítására v. megelőző állítás megerősítésére; 
jntr-o afirmaţie accentuată pentru înlăturarea unei în-
doieli de presupus sau pentru întărirea unei afirmalii 
Pjecedente; in betonter Behauptung zur Abweisung 
einer annehmbaren Bezweiflung od. Bekräftigung einer 
vorherigen Behauptung: nagyon is, ugyan(csak); foarte 
mult; allzu/gar sehr. 1570: Jlona Thérek Myklosne, Ezt 
gallya .. Twgia elegh háborgását Fodor Janosnenak, 
Eoweleis gyakorta (így!) es Jgenis zidogatta, Anneyera 
ţ^gy ely kellet onnat keolteozny Melleolę [Kv; TJk 
HI/2. 78]. 1582: Rosa Consors Ioannis Luch fassa est 

Ieowenek hertelen az eorizeók es a lakatosnęt ki az 
ikerén fen fekzik wala es el zwnnyadot vala, le vonak 
zekerereól, es artatlanul el wywek nag zitkokkal, es 
ghenys werek az Azzont [Kv; TJk IV/1. 7]. 1599: azt 

láttam hogy Wargha Paine Kys Thamasnet kettzer 
Wagy haromzer igen wte farba, igenis kurwazak égy 
^ast [Szentmihály U; UszT 15/186 Wargha Balas vall.]. 
168 3 k.: az akkori visitatorok előtt Controvertaltatott 

ha az Joveveny es ne(m) ott Lakosok Tartoznak az 
borért Fizetni? Deliberatio erat visitatio(nis). Igenis 
tartoznak [Bagos Sz; SzVJk 50]. 1701: azon Jobbágyo-
dat nevezet szerint kerdezte ott az Faluban meg én kér-
dem hogj ha ismernéji őket s aszt monda hogj igenis is-
Pjerne mivel sogorságok egj mással [Keresztényalmás 

Szer. St. Körösi (40) gondv. vall.]. 1740: a' juhok 
JJtán valo gjűttement igen is meg takarittyák dé ber-
?encze Szükiben vagjon a Biro [Noszoly SzD; ApLt 2 
öak András Apor Peteméhez]. 1773: Vasz (!) fazakat 

igenis kerestem . . . , de en nem kaptam [Szárhegy 
Ls> LLt Fasc. 149]. 1806: Horvát Antalnét igenis jol es-
mérem [Dés; DLt 250/1808). 1849: Kelemen Béni . . . 
»gen ís jol tudja hogy mikor és miket vásárolgattam mert 
el°le nem volt hova eldughassam [Kv; Végr. 50]. 
y 2. Ellenvetésben, saját állításának nyomósítására; 
ptr-o obiecţie pentru accentuarea/sublinierea afirma-
Pei; in Einwendung zur Betonung der eigenen Behaup-
ung: de bizony/éppenséggel, éppen ellenkezőleg; dim-

Potrivă, tocmai invers/contrarul; ja gerade/geradezu, 
Serade das Gegenteil. 1570: ha ket vagy három Ember-
61 keozzwlek perlenek az Ellenek nem volna, Az zaz 

igényel 

vraim azt Mongyak arra hogy Jgenis ellenek vagion az 
perles, Melybeol Naponket Nagiob haboruzagh Ezwes-
tes es Jgentelenzegh Thamad [Kv; TanJk V/3. 3a]. 1590: 
Azt mondom hogy ighenis p(ro)clamalhattalak, . . . 
Mert az mynemw compositionk egymás keozeot volt, 
violaltad the ezt [Méhes TA; WassLt]. 1591: mo(n)da az 
biro mi nekeonk teorwent ker vala Farkas de azért nem 
adek hogy engemet tiztessegbe(n) nem tart, biraiának 
sem tart, mi mondunk nekj Jgenis kellet volna adnod 
[Szkr; UszT Antonius Boros jb vall.]. 7650; az Alpere-
sek allattak hogy igenis megh kerhette, mert haborusa-
gos idő leue(n) az Attiok szolgait rollaa [Keresztúrfva U; 
UszT 8/64. 76. — aA jószágról] | Az mint aszt mondod, 
hogj en az en meg holt Attyam(na)k néhai Vadasz Peter-
nek fia nem volnék, az melyből gyanakodnék, s az orok-
segh ne(m) illetne, igenis illet, mert en ña vagiok ., 
mert az Anyám .. Törvény uttia s modgia szerint valt 
el az en Atyámtól, engemet az edes Anyám az hasaban 
vitt el [i.h. 78b]. 1733: igenis nem akarom hogj igaz Jus-
somat longus Processussal prosequallyam s nemis illik 
[Torda; TJkT I. 19]. 1748: azt izente Eltetö Ferentz 
Ur(am) hogj ne vexällya ä Sellere el tartásával ä Mélto-
sãgos Exponens Ur mellyre azt felele a Tit. Expo-
nens Ur . . . Törvény uttyãn kivŭl nem vexällya, hanem 
rendes Törvény uttyán; Mortifícaltatäsäĕrt igenis pro-
sequalní meg nem Szűnöm [Dob.; WassLt vk]. 1794: 
nem homályoson, sőt igenis nyilvánságoson meg győzi 
az Inclytum Officiumat a' Tutor Ur mi hasznára kévánt 
az Árváknak mindenkor lenni [Kv; CsS]. 1849: Kele-
men Béni sem élhetett levegővel, hanem igen is az általa 
az érdekelt vendéglőből hordatott kosztból [Kv; 
Végr. 35]. 

igenpataki az Igenpataka (AF) tn -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului Igenpataka/Ighiel; 
mit Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON Igenpa-
taka. I. mn 1. Igenpatakáról való; din Igenpataka/ 
Ighiel; Igenpatakaer, von Igenpataka. 1735: meg esett 
sokszor hogj a jo Igen p(ataki) bor ánhát adott a hege-
dűvel musikáltatásra és gyakran a bak tánczra is [Kendi-
lóna SzD; TK1]. 

2. Igenpatakán lakó; care stă/locuieşte la Igenpata-
ka/Ighiel; in Igenpataka wohnend, Igenpatakaer. 1717: 
igy szamlála nekem ele Josziv Vesza az Igen Pataki em-
ber az határokot az Czelnaiak(na)k [Celna AF; EHA]. 

II. fn Igenpataka lakosa; locuitor din Igenpataka/ 
Ighiel; Einwohner von Igenpataka. 1717: Kallyibaiokot 
is az Czelnaiak az Igen patakiak(na)k azon helyről el 
hanták [Igenpataka AF; EHA]. 

igényel 1. megkíván/követel; a cere/pretinde; verlan-
gen, beanspruchen. 1847: Megjegyzendő lévén az is, 
hogy ily kényes s nagyfontosságú tárgy több figyelmet, 
terjedelmesebb, időt és értékéhez illő utánajárást igé-
nyelni láttatik [VKp 202-3]. 1855: <nem>csak régi idők 
olta élvezett malom tar<t)ási jogom használhatása de 
különösön a' község és vidék érdeke igényli hogy ezen 
malom ujjra meg induljon [Koppánd ÁF; DobLev. 
V/1393]. 1867: (Ha) a' megjelenéskor11 a helyi viszonyok 
igényelni fogják az irt rendet meg változtatják [Gyalu K; 
RAk 131. — aA vizitáció megjelenésekor]. 

2. vmit vmi kíván; vmire rászorul; a cere/necesita, a 
avea nevoie de . . . ; erfordern, bedürfen. 1867: a fö épŭ-



igénytelen 

let falai . évről évre ismétlődő vakolást követeltek és 
igényelni fognak hacsak az épületeket néhány év alatti 
elsorvadásnak kinem akarja az ember tenni [Búzásbo-
csárd AF; DE l]. 1869: Az egyház épületei közt a papi 
ház 100 éven felyüli faház lévén, javítást igényel [Kilyén 
Hsz; ETF 107. 8]. 

igénytelen szerény; modest; bescheiden, anspruchs-
los. 1854: úgy hiszem, hogy örömtelen éltem lehunytá-
val, ha kebel 's elvbarátaim lapozni fogják egykori 
igénytelen lapjait szerény emlékemnek: azon örömöket 
és fájdalmakat, melyeket én éreztem . . vélem érezve 

. . némi felvilágosításokat is találhatnak benne [ÚjfE 
5]. 

ígér 1. ígéretet tesz/megfogad adni vkinek vmit/vmi-
ből vmennyit; a promite; versprechen. 1568: Ambrosius 
Nyró fassus, Ezt hallottam es bizonyai Jol tudom 
hogy ez zőch gőrgnek az annya 12 f: tőbeth Jgirth hogy 
nem minth az thőbynek, az ő Jo zolgalyattyaerth [Kv; 
TJk III/l. 155]. 1574: Jgere my eleottwnk Elek wram 
horwatt gergelynek eggy tyz forint ereo parypat [Somlyó 
Sz; WLt]. 1597: masfel weka búzát ighyrt volna az kerek 
chjnalastol, de azért sem chinaltak megh [UszT 12/91]. 
1599: Igjre egj ez Idey Kaczola czjtkot [Kisszederjes 
MT; Told. 21]. 1607: Illies Ambrus igire egj feoldet 
[Szentsimon Cs; BLt 3 Giorgj János (32) pp vall.]. 1647: 
hat Tulkot igirt volt neki szegeny Gerendi Marton 
vr(am) [Megykerék AF; BK 48/16]. 7650: Azon kül igire 
. . . Lazar Geörgi uramis az Templom epuletire . . . epu-
letnek való fakat [Martonfva NK; LLt 32/21]. 1749: va-
lóé, hogy Dumitru . hóid buzat igyirt néki . . . el is 
hattam ezen igyiretre [Korollya H; Ks 101]. 1764: Jmre 
Ferentzné Aszszonyom is égérvén . . . Pető György 
uramnak a Berekbűl egy szál fát . . . igéretire nézveis . . . 
megnyugvék [Káposztássztmiklós MT; Told. 76]. 1775: 
igyirtem Ö kglminek annuatim három arannyat [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 78]. 

Szk: kézbeadással 1784: Tegző Dániel, Küs Mik-
lós és Szabó József meginstálván a communitást, hogy 
egy katlan mésznek kiégetésére Agyagásban adjunk sza-
badságot bizonyos fizetésért őkegyelmeknek . . meg-
engedtetett, hogy az egy cserefán kívül másféle fával ki-
égessék. Mely engedelemért kéz beadással ígérének a 
communitásnak 2 magyar forintokat [Árkos Hsz; RSzF 
123] * közre ~ a közösségnek odaígér. 1719: Az el mult 
két oktoberben adott szénának bonificatioját sollicitalni 
kell . . . , mely ha boniñcaltatik, nemes Marosszék a ma-
gáét közre igyirte [Cssz; SzO VII, 261]. 

Sz: eleget ~, de nem adja meg. 1585: Agotha Philep 
Benedekne vallia, Ezt hallok zayabol Ludwich Lukach-
nak ezt mondwa(n): Az Jsten eleghet Ighir, de Nem 
Aggyá megh, de ha Az Jstent eleol talalna(m) Zamott 
vetnenk velle [Kv; TJk IV/1. 485] * eleget keveset 
teljesít. 1826: szeretném, hogy Ngod Bétsből ki ne indul-
na, mert a* Birocraták ugy tapasztalom, hogy oda fen is 
Nagyságodnak eleget ígérnek, keveset tellyesitnek [Mv; 
Told. 7] * sokat keveset ad. 1673—1683: Azért, ez 
vilagh alhototlonsaga minniajunk előt világos, sokat 
igir keveset ad . . . soksor ha iot mutatis csalardul rossal 
fizet, s, sep sin alat, merget, s, szerencse alat, vezedelmet 
niuit [Ks Kornis Gáspár kezével] * sokat semmit 
sem ad. 1766: Egyszer a többi között inquiráltatott vala-
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mi cancellistákkal becsületi iránt, hogy mit tudok 
őnagysága iránt s kitől mit hallottam, hogy őnagysága-
nak becstelenségére lett volna? S egyebet nem fateáltam, 
hanem: „Tudom, hogy őnagysága sokat igir, sémink 
sem ád" [RettE 202]. 

2. ellenszolgáltatás/megvesztegetés céljából ígér(get) 
adni vkinek vmit, vmivel kecsegtet; a promite cuiva ceva 
drept recompensă; verheißen. 1570: Dengelegy Peter azt 
valya . . . Nagi Nesteis Jger volt 4 pénzt neky chak ely 
Jarion dolgaba [Kv; TJk III/2. 66d]. 1582: Lucas Veres 
Coloswarien(sis) fassus est Tudom hogy Ez az Erse-
bet Zarwadi Gergelne eg leant fogadot volt melleye 

bizonsagwl kinek eg parta Eowet es eg Zokniat Igirth 
volt [Kv; TJk IV/1. 29]. 1633: (A szolgálónak) az Had-
nagi . . . egy vegh giolcziotis igirt uolt cziak ne szollio(n) 
reajok8 [Mv; MvLt 290. 123b. — aA tetten ért szerelme-
sekre]. 1679: űdősbbik Lázár István Vr(amna)k maga 
kőnyőrge Orosz Peter hogy őtőt az Kékesek8 közül csak 
szerezze ki ennek utánna az eŏ kgeme szolgálattya előtt 
nem bujdosik, s ugy szerze ki Lázár István Vr(am), még 
akkori Kapitannak ket száz szál deszkát igért vala eo 
Kgeme az Orosz Peter ki eresztesiert [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 151. — aÉrtsd: a fej-i kék darabontok]. 1741: Gál-
falvi Sigmond Uram mennyen ell oda S á m s o n d r a 
beszéllyen azon Klára nevű Aszszonnyal igyirjen fizetést 
is nékie, hogy kerüllye ell meg ne esketthessék [Meggyes-
fva MT; Ks 184. LXXXVIII]. 1752: Gocsmán László 
egy pár piros Csizmát igire . . csak mongyak s szólyak 
valami bŏstelenségire való szótt Benki Anna aszszony-
nak [Altorja Hsz; HSzjP Catarina Sándor C o n s o r s 
Andreae Vízi (19) pp vall.]. 1766: Iffiabb Petrucz János 
az irt kurvának egy Arannyat igyirt, hogy terhit fogj® 
Petrucz Györgyre [Grohot H; Ks 40/9 Balog Juon (40) 
jb vall.]. 1823: Csernátoni Sámuel . . . öléssel f e n y e g e t e t t 
ha kívánságának nem engedek, húszasokkal kínált, s 

mindent igirt tsak hogy néki éngedgyek [ R a d n ó t f á j a 
MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez özv. Vadadi Filep Borbá-
ra (40) ns vall.]. — L. még RettE 356; VKp 69, 79. 

Szk: ajándékon ~. 1653: más fő boer is és az komor-
nik is egy-egy hópénzt ajándékon ígérvén, az másik meg 
is adta, de az komornik denegálta volna [Veress, Doc. X. 
261 a fej. Pálffy Pál nádorhoz]. 

3. megegyezés/szegődés szerint vmennyi fizetséget 
előre meghatároz/ígér; a stabili/a promite o leafå di-
nainte stabilită pe bază de învoială; zusagen/sicherfl-
1570: Cataün Kys András leanya, Rosa Zas Albert leá-
nya Ezt vallyak hogy ezt hallottak az geres Ne^ 
leanthwl ky karachon Eleot zolgalta kys myhalt . . . Azt 
Mongya volt az lean, hogy Azért hatta ely Kys Myha l t 
hogy Nem zenwedhette az Rwth zydalmakat . . • ÁZ 
myth Jgert volt zolgalatyaert azt sem atta megh neky* 
Nem Maradhatot nala [Kv; TJk III/2. 128]. 1596: Po-
rozlo Martonnakis igirt Biro vram fizetest attam neky5 

az fel hóra f 2 [Kv; Szám. 6/XXIX. 179 Th. Bachi sp ke-
zével]. 1635: egj Czeh Mihalj neüu Kerteszsze . ada es 
kote magat orokes Jobbagyul az Nemzetes Vass Judíj 
Aszszonnak . . . Aszonyom ò Naga esztendeigh ig^ 
volt nekj ūgj mint kesz pénzt fi. 6 egy Aba Dolmant, egy 
Szúrt® [Drassó AF; WassLt. — aKöv. a további fels-J-
1652: Az p(rae)specificat(us) bőcsûlletes Nemes sze-
méllyek penigh es kőz renden leveő Borzasi bőcsüllet^ 
emberek igerenek esztendőnke(n)t az P r a e d i k a t o r n a K 
illyen Proventust3 [Borzás Sz; SzVJk 47. — aKöv. * 
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reszl.]. 1670: szegödte(m) megh . . vincelerseghre Bar-
tók Istvánnál hogy az kaczkai szőlőmnek minden nemű 
Munkainak gondgyat viseli igirtem enis fizetesire es 
etelere buzat 18 vekat [Dés; Ks 4l. C. lO]. 1791: egy örög 
mhtol ezen Fizetést igirtek [Széplak KK; SLt Évrend-
en]. 1811: én nem is ígyírtem se lábravalót s inget, bocs-
korszíjat, kapcát és kesztsűt (!) [Szárhegy Cs; RSzF 169-
|ū]. 1828: fogadtam meg beresnek Budatelky Gyermán 
Vpnyisziát . . igyirtem . egy Glugát. Hét Gyapjat 
IK; Bom. F. Ie]. 7840: Ígyíre nemes falunk a fenn irt esz-
tendőre a fennebbi személyeknek mint sertéspásztorok-
nak a következendő 1841-dik esztendőre egy-egy sertés-
Jf négy krajcárt váltóba és kupa gabonát [Taploca Cs; 
RSzF 200-1]. 
. 4. vmennyi adót/szolgáltatást megajánl/vállal; a ofe-

n/a-şi lua obligajia că va plăti un impozit oarecare/că va 
Presta un serviciu oarecare; bewilligen, sich verpflich-
ten. 1605: Bocsátottuk Pettky János uramat, tanácsun-
kat és kegyelmetek között valo generalisunkot, azon-
képpen Zuhay Gáspár uramot, magyarországi főhívün-
*et . . . hogy az mely kevés subsidiumocskát és ajándé-
kot kegyelmetek maga szabad akaratjából most először 
^nekünk igért, azt kegyelmetek között felszedessék 
[Şarabás, SzO 355 fej.]. 1614: Igirwnk . . kapu zam ze-
nnt Ngd(na)k vduara Nepe tartasara, Portara, es egieb 
minden fele zwksegere niolcz niolcz forintot [Ks 87 ogy-i 
Vegzés]. 1625: Vrunk eo felsege menyegzoye lakodalma-
sa igertek .. ludat 300, tsukot ezereth [Kovászna Hsz; 
HSzjP]. 1770; Mü mind a' Negyena Taxások vagyunk a' 
mi keppen meg edgyeztünk volt mikor az Vrak eŏ Ex-
^ijjak Telekire Szállottunk a Taxá mellé tizenkét napi 
Számot (!) igyirtünk, és egy hoszu utat [A.szivágy Sz; 
BK]. — âKét r. ns és két r. lib] | én Gábris Flóra re-
Menkedtem hogj az Apámról maradott örökségemet ne 
J[egje el tőllem, az Taxa mellet pedig igirtem két héti 
Málé kapálást [Szélszeg Sz; BK]. 1782: (A szőlőket) Ma-
lombeli őrlésért magokat el kötelezett némelj Faluk ki 

ki 80 kalákás dolgosokat igirvén, az illyenekkel dol-
goztatták s építtették [Ádámos KK; JHb XIX/22. 34]. 

kötelezi magát/ígéretet tesz vmire; a se obliga/a 
Promite că va face ceva; sich verpflichten, ein Verspre-
chen machen. 1555/1566: Jgen kertem Czaky Mihal 
^ramath . tütomak, az en Jámbor hazas tarsomnak, 
Bogathy Chatanak, az eo edes Apró Arwaywaly eg'e-
temben . . . tekincze Nagha: Azt hog' meeg Jsten eo fel-
Segeis Igirthe es Igireteth teot az oszuegeknek es Arwak-
nak feo keppen gond wiseleyenek Lenny [Zsuk (melyik 
•J K; SLt A. 33]. 1568: Valentinus zy gyarto . fass(us) 
e(st) Erre Jol Emlekezem hogy Zygyarto András es 
e n azt fogattuk, hogy az aruak tartasara soha semyt ne 
^egywnk sem zygyarto András, sem en, ezt penyg az my 
Jo akaratunkból Igyrtwk, akor [Kv; TJk III/l. 175]. 
'585: mely wegezeswnkben az kett fel az meg neuezet 
ßyeorgfi ba<las> es pal, eggik az masikott igerek meg 
otalmazni es mindenik fel az eó rezzen walo Attyafiay-
*ak terheketis magokra fel ueuek [Gagy U; UszT]. 
1670; ez el mult napokba Eö kegelme Ennekem azt Igir-
te hogy megh adgya az ky nala vagion [i.h. 28]. 1634: az 
®geny ennekem nem adot semmit, hanem azt igire, 
hogy el uezen felesegul [Mv; MvLt 291. 31b]. 1639: igir-
1® vala, hogy azon szekeres lovakkal viszsza hozza [Dés; 
ULt 404]. 1729: eő kglm(é)t pediglen soha fel nem vehe-
e m ide, noha azt igire, hogy az Innepek edgyik napján 

ígért 

fel fordul [Somlyó Cs; ApLt 1 Haller János Apor Péter-
né Kálnoki Borbárához]. 1773: igyirte vala Ngod hogy 
vagy 10 juhot ád [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 1852: (A 
földet) nékünk eletünkig Birtokunkba meg hagyni igirte 
[Szováta MT; Bereczki József ír.]. 

Szk: ~ i és fogadja. 1630: Mely conditiokat mi ez sze-
rent acceptalua(n), igeriwk es fogadgiuk az mi kereztieni 
hwtwnkre, hogj minden reszeiben . . megh tartiuk, es 
masokkalis megh tartattiuk [Törzs. I. Bethlen István 
nyíl.] * hittel ~ /. 1656: Tudom aztis hogy hwttel keõte-
lezte hozza(m) magát, melyre (!) kepest azt igirte hwttel, 
hogy Csepreghy ur(am) elle(n) még oltalmaz, ugy 
annyera hogy cziak egy pénzt sem fizetek Csepregy 
ur(amna)k Aztis hwttel igirte, ualahol Terminus uagy 
Gyűlés leszen keŏlttségeuel faratsagáual mellettem le-
szen [Kv; CartTr II. 905 St. Razmany Senior alias 
Ada(m) (41) vall.]. 

6. (meg)fogad/igér; a făgădui solemn, a promite for-
mai; angeloben. 1557: Azerth ew kegyelmek aggyak ew 
felsegenek eleybe az waras zolgalyatthyath deh ne(m) 
panaz keppen, Ees ygeryek ennek wthanna walo Zolga-
lathonkoth, kewnyewreggyenek ew felsegenek hogy Ez 
Mosthany darabanth adassal Ne therhelthessen ew fel-
sege [Kv; TanJk V/l. 19]. 1579: Aggyak eleybe hogy az 
Conuent eleybe Mennye(n) es vallast tegie(n), amynemő 
akarattyat es holtig valo abbelj meg Maradassat Igirt az 
keonyeorgeo zemelyek altal [Kv; i.h. V/3. 183a]. 1604: 
Fejes mihalyne az eo leaniaval egjetembe minden hábor-
gatok ellen menedekseget igirinek [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1615: Chya Peter uram menedekseget igire Lá-
zár István uramnak es posteritasinak, minden teorveny 
szerint ualo Impetitorok ellen [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
67]. 7658; minde(n) jo akarattiat igirte eő kglme Varunk 
epületihez [Alvinc AF; DLev. 3. XXXI. A. 9]. 1716: igir-
te vala is az Vr joakarattját hozzájok [Kiskend KK; Ks 
95 Biró Sámuel lev.]. 1730: Mikó Judith Aszszony 
hagya Mihálcz Ferencz Ur(a)m(na)k holta Után 
Négy Bornyus tehenet és egy tisztességes lovat . . . 
Mindezekért pedig Mihálcz Ferencz Uram is igiré Mikó 
Judith Asz(szonyna)k eletiig valo atyafiságos szeretetit, 
és szóigálatyát [Somlyó Cs; Borb. II]. 1843: A közönség 
ezen beszédet és felvilágosítást köszönettel vette, enge-
delmességét ígérte [VKp 120]. 

Szk: ~ (i) és ſogad(ja). 1645: euictiot igirenek es fo-
gadanak [Kozmás Cs; BálLt 53]. 1650: Mely feóld felól 
Jankó Mihály wram eő kegyelme . . . menedekseget igi-
re es fogada Peteó Mihalynak [Maksa Hsz; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1843: mély alázatossággal ígérte és fogadta 
az engedelmességet [VKp 108] * nem meri ~ni magá-
nak kb. nem bátorkodik/merészeli megfogadni. 1699: 
Nem mérem magamnak azt igirni hogj Nagdhoz melto 
dolgokrol irhassok az sovány Tavasznak az nagj dol-
gok(na)k ősztőverül valo ki fakasztása miat [TL. Foga-
rasj Sámuel gr. Teleki Pálhoz Franekérából]. 

7. kilátásba helyez vmit; a puné ín vedere; etw. in 
Aussicht stellen. 1598: en velem Harjnaj mjklos Vram w 
ke(gyelme) Torwent kerette d 8 az Kortweljesiekre az 
kenegh (!) Torwenjtys Igire felol<o>k [Körtvélyes SzD; 
Told. 21]. 1606: az J. tagad, kire az A bizonsagot Igher 
[UszT 20/83]. 1657: Nemzetes Barczai György Ur(am) 
Tiztartoja Tőruent igirt Nyolczad napra az Görögnek 
[Lozsád H; BK Mise. 1143]. 1665: vicze tisztink(ne)k 
akasztófát igirtenek [KJ]. 1729: A Nemes V(ár)megje 



ígér 

két Fő birai eõ kglmek igirvén apromives dolgosok iránt 
assistentiát, Mész tégla, fák Vecturáját a Colonellus 
Uram szállásán epitendő kő konyha Csinálására, vegez-
tűk hogj a kő kémény Csinálását effectuállyuk kőmive-
seket fogadván [Dés; Jk 388a]. 1742: káromkodtak, és 
verést Falóra való ültetést Ígértek [Kv; AggmLt C. 12]. 
1755: tegnap eo Excellya Laxativával élvén, igen joll 
dolgozott, ugy hogy egészen ki vivén az hideg lelésnek 
fészkét, nagy reménsegünk vagyon Isten eo szent Felsé-
ge ell fogja távoztatni. Az Doctorok magok . akarnák 
hogy még kétszer eo Excellyát ki lőllye, állandóbb egés-
ségét az után igirvén eo Excellyának [Ks 96 Baló Antal 
lev. Nsz-ből]. 

Szk: ~ve volt jelzőként; ígért, kilátásba helyezett. 
1868: Harangláb zsindelyfedéllel 1868 ban kijavítva, a 3 
méltóságos grófi udvar által adott cserefából; az ígérve 
volt pénzsegély nem adatott ki [Uzdisztpéter K; ETF 
107. 18] •* kötelet ~ a nyakára akasztással fenyegető-
zik. 1814: Czéhmester Dobai Mihály Uram . . . Balog 
Istvántis sok ízben le motskolta, 's még köteletis igért a 
Nyakára mikor Zilajra akart bujdosni [Dés; DLt 56. 
7]. 

8. tlan ígéri, hogy ad vmit; a promite că va da ceva; 
versprechen, etw. zu geben. 1573: Eotthues gěrgne 
Anna, Kalmar Illesne Katalin Azt valliak hogi Kapa 
Mihalne Bezellete nekyk hogy kerestwry az eo zolga-
loiara Masot volna, Igertis volna neky es azért leot 
Raytaa [Kv; TJk III/3. 67 — aA halálos vagdalás]. 1585: 
Zekelj Pal vallia Az varos dezmaya(n) fogtak volt 
megh forgach Dienest, es mikor az eorizeóknek Igirt 
volna, Az korchomara Mentenek, enys ot valek [Kv; 
TJk IV/1. 433]. 1659 k.: job volna megh halni, vagi soha 
ez Uilagra sem szulettetni, mint sem Tatar rabsagaba(n) 
jutni keresztem embernek mostis az én labaimo(n) 
fellel való nagi 2 bokor vas vagio(n), azon kiuul meghis 
niergelnek bennünket . . . ha ugia(n) megh kínoztat 
eröm felet kel igirnem az Ebnek [Beszterce-Naszód m. It. 
Torma Miklós lev. Bakcsiszerájból]. 1759: ígértél nekem 
de hazudtál mert nem adtál [BSz; GyL hiv.]. — L. még 
BTN2 192-3. 

9. part i haszn-ban; cu valoare de partitiv; in partiti-
vem Gebrauch: ~ benne (meg)fogadja, hogy ad belőle 
vmennyit; a făgădui că va da cuiva din ceva o cantitate 
oarecare; er/sie/es verspricht, davon/daraus irgend etw. 
zu geben. 1598: Akkor pedigh azt mondád, hogy zala-
go(m) sinch ben(n)e, sem s<en>kinek ne(m) ighyrtel 
ben(n)e; most pedigh azt mondod hogy magh<ad> az 
vegezes eleótt ighyrted volt oda az fyuęt [UszT 13/25]. 

10. (alkudozva) kínál vmiért vmit; (tocmindu-se) a 
oferi ceva pentru ceva; (handelnd/ſeilschend) etw. fíir 
etw. anbieten. 1568: Paysos Lukach . . . fass(us) est 
hogy amikor feyerwary Jmretçl veúe çthues lçrinc az 
felsç Parthat, haliam hogy Egy gyras parta Eouet Jgyre 
erette Jmre penig azt mond hogy Egy Gyra legyen es há-
rom Nehezek [Kv; TJk III/l. 222]. 1597: Berhardus Ja-
cobinus fassús est. Zamat nem thúdom menyzer kert 
engemet Borbély Peter hogy Lukach vrammal theore-
kedgie(m) hogy az hazat neki adgia tizenhat zaz forintot 
igirt wala erette, de en semmikeppen Lukach vramnal 
weghez nem vihetem az dolgot [Kv; TJk V/l. 125]. 1632: 
Igyre Rethy István Deák vr(am), hatod fel szaz forintot 
az attiafiak kepekben, mynekûnk az Feyer varmegjebelj 
réz Joszaghert [Zágon Hsz; Borb. I Balthasar Jankó (34) 
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vall.]. 1723: az leg nagyob kalangyaert 34 forintnál töb-
bet nem igirtek, s ugy dragallyak [Pálos NK; Ks 95 He* 
vizi István deák lev.]. 1733: Maxay8 Jóseph Ur(na)k o 
kglménekis írtam, hogy ha kgld reqvirálni fogja, 0 

kglme, a mint lehetséges lészen conveniállyon kglmed-
del, és se ő kglme felettéb sokat ne kivánnyon, se pedig 
kglmed rendkívül keveset ne igirjen, ugy őszve férhetünk 
[Szengyel TA; SLt 8. K. 6 Maxay Dávid lev. — aOW-
Maksai]. 1756: ezen Lóért ép állapottyában ígírtenek 12 
f. az után apadat az árra Cir. 3 forintot [Drágavilma 
SzD; TK1]. 1793: azon Malombéli részünkért igyin" 
méltóztatott Hét-száz M forintokot [Küküllővár KK; 
JHb XIX/37]. 1844: Az irós vajat tegnap és ma, Vendég-
lőtől Vendéglőhez, Czukrászokhoz . . . h o r d o z t a t t a 
Anyám, de az eladhatásra nincs ispeculatio; tegnap 30 
xrt ígértek fontyáért [Kv; Pk 7]. 

11. ráadásul ígér; a promite pe deasupra; als D(a)r-
aufgabe versprechen. 1767: Bánífi Dénesnétől Mezo-
szilvást, Székelyalyt elvették, Aporéktól a szentiványi 
portiót . Az örmények is megszeppentek eo non ob-
stante, hogy az dominiumot Carolus imperatortól 99 
esztendeig megvették volta Ugyancsak meg fogják 
nyerni, mivel ígértek a százezer forintra még annyi su-
peradditiót [RettE 208. — al726-ban III. Károly magáj 
Szamosújvár városát — a várat kivéve — a betelepedő 
örményeknek adományozta, tíz évvel később az egész 
szamosújvári uradalmat tíz faluval, darabontjaival & 
puskásaival együtt 99 esztendőre a szamosújvári örmé-
nyeknek 100.000 forintért zálogba adta (1. SzDMon. VI, 
162—4)]. 

Szk: ~ reája. 1729: ada Pálosi Grópa János(na)k az 
Föd Vári Ferencz ur(am) jobbágyá(na)k tiz magyar fo-
rintot az jövő Karácson napig igirt reája hat ejtel fagyat 
[TK1 Petki Nagy család szám. 84a]. 

12. utat ~ bejárást biztosít/enged; a asigura acces/ 
intrare; einen Zugang (zu)sichern. 1746: Deliberatum-
. . . az Varos tŏrvenjet megh akarvan mu tartani mind 
az ket fel bánjasz az banjat szabadasan Colalja, mind 
addegh mighlen az két fel banjasznak az Csakannja ösz-
ve er, minthogj penighlen az Istaljas viz utat igire az 
Dangos banjaszak(na)k azon igiret ez utanis megh all-
jan, hogj az viz megh ne gatalodgjek, hanem s z a b a d o s a n 
foljhassan [Torockó; Bosla]. 

13. feleségül/házastársul ígér; a promite că i-o va da 
de soţie; als Gemahlin zusagen. 1562: 1552 e s z t e n d ő b e n 

kincstartó baráta kibeszélé Erdélyből a királyné asz-
szonyt mind a kis fiával öszve, ily szerzés alatt: hogy 
Ferdinandus király lenne nékik oltalmok és tutorok, ki-
nek bizonyságára Ferdinandus király a leányát a király-
fiúnak igéré, mert a János király fia immár tizenkét esz-
tendőben jár vala [ETA 1,15 BS. — aMartinuzzi György 
kormányzó]. 7620: Csak az elődedin ígírtem az en 
nagyubbik leányomat, Annókot Balog Lászlónak, eleg 
nagy kedvetlenül [BTN2 408]. 1628: I igh replical erre 
hogi nekem igerte Gellien János az leaniat Jegietis adot 
nekem, enis attam nekj, es sokszor napot mikor adg*a 

megh az Leant [SzJk 18]. 
Szk: ~ jövendő házasságnak rendire/házasság?0-

1642: Keziben3 lakó Jo Matthiasne Kozta C l a r a , Jeamat 

Jo Susannat igerven iővendö hazassagra, Desi Szűcz 
rencz Deaknak de az leannak consensusanelkul adta 
volt leaniat nekj [SzJk 58. — aKeszüben K]. 1668: ige ſ ' 
tem volt jövendő szent hazasságnak rendire, szereim®8 
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leányomot Kun Ilonát . . Kis Buni Bethlen Miklós 
Uram(na)k, mely szerelmes leányomnak megh adásá-
nak idejit . . . rendeltem . . Itt Keszdi (!) Osdolaia ha-
zadná l Celebraltatni [JHb Steph. Kún de Osdola kezé-
ül lakodalmi meghívó. — aHsz], 

14. ígérkezik; a se oferi; versprechen, etw. zu werden. 
1717; dolgosunk mind szőlő munkára, s mind aratásra 
elég vagyon igyêrve de igén kévés profitálodik az ígyé-
retben [Szentdemeter U; Ks 95 Fodor Márton lev.]. 

15. remél vki számára vmit, kilátása/reménye van 
vmihez; a spera că va obţine ceva pentru cineva, a avea 
speranjă pentru ceva; Hoffnung/Aussicht auf etw. he-
gen. 1678—1683: valahol azért az szerencze, hidgied bi-
zonnjal, nem messe az szerencsetlensegis . nincsis meg 
valtozhatlan io ez főiden, sőt mindenek változás ala vet-
tettek ne igirjen senki azért akar melj boldogh alopotja-
^a(n)is maganok allondoszagat ez vilaghban [Ks Kornis 
páspár kezével]. 1803: el-gondolhattya Kedves Sogor 
Uram azoltátol fogva a' Naponként sőt óránként mind 
mkabb inkább terhesedő Betegség mennyire el-gyengi-
lett és fogyasztott illy el-fogyatkozott állapatomban 
• • • nemhogy Holnapokat vagy Heteket, de még kevés 
Napokatis nem tudok ígérni az élők kőzőtt [M.déllő 
TA; DobLev. IV/868]. 1851: Kedves Miklosam! . . . 
szivemből sajnállak hogy ugy unod magadat, és én vél-
'ed nem lehetek hiszem még éhezelis eleget — de azomba 
a Lelkem Anyámatis fájlalom, mert minden nap gyen-
gébb gyengébb fogy, kevés időt lehet neki ígérni még 
iKv; Pk 6] 

16. valószínűnek mutat/sejtet vmit; a prezenta ceva 
vcrosimil; etw. für wahrscheinlich zeigen/andeuten. 

1785; határunkon a ketskék(ne)k vagy egyebb féle Mar-
nák(na)k szabados járási miatt az ujj jővések meg évőd-
jek és úgy el tseplyesedtek8 hogy kevés vagy semmi neve-
kedést nem ígértek azokat ki nyestük és erős őrizet s tila-
lom alatt tartyuk [Torockó; TLev. 4/11. lb. — aAz er-
dők]. 

17. szk-ban; ín construcjii; in Wortkonstruktionen: 
^ / magát a. ígéretet tesz/kötelezi magát vmire; a se obli-
g.a/a-şi lua obligajia că va face ceva; etw. versprechen, 
sich zu etw. verpflichten. 1562: 1529 esztendőben Szuli-
Mán törők császár mikor meghallotta volna, hogy János 
király országából kifutott volna, rajta könyörüle és kö-
rtei által minden kegyelmességét ajánlotta néki, és igíré 
arra magát, hogy őtet esmét székibe ültetné [ETA I, 13 
ţ*S]. 1572: Seredi ferencz vram procatora altal Borsolo 
Janos altal Jllyen feleletet teon, En vgymond minth az-
zoniom anyam igirte magat, ez dologhoz ezt mondom, 
hogy kez vagiok ez drullia erdeo feleol teorwent 
állanom [Szság; WLt]. 1590: the pedigh Attyafy leúen 
Arra igerted magadot Lúkachnak mind addigh futod az 
fejedelmeth, dolgath veghez vized, keŏltsegetis Akko-
ro(n) fazakas Lúkaczne Adot te neked Brassóba menni 
UszT II/l. G. 204]. 1632: Hallottam azt az szőtt Rethi 
Istva(n) Deák vramtol hogi mo(n)dotta, hogi az Pa-
uo(n) valo feóldet prokatorsagaba(n) adta volna eŏ 
keglmenek Keóuer Istua(n) vram; Eó keglmejs az mi-
jein) lehet arra igjre magat, hogj gondgiat viselj [Karat-

Hsz; Borb. I Thomas Marth<on> (50) jb vall.]. 1741: 
Igirem magamat arra: hogy a' Jószág(na)k . . Conser-
vatóra leszek [M.derzse SzD; RLt Somai Sándor kezé-
vel]. 1781 : igérék arra magokat, hogy a Vád alol . . ki-
tisztitják magokat s ártatlanságokat meg-fogják bizo-

ígért 

nyitani [Koronka MT; Told. 23/9]. — b. ígérkezik; a 
promite, a-şi lua obliga(ia; versprechen. 1569: bernald 
balos Jghire magat segitsegel es otalommal Nekyek 
[Marossztkirály MT; VLt 7/692 Benedictus Kezeg 
vall.]. 1585: Biro vram Tanachawal Egietemben az Pús-
ka por Chinalonak Búchút adanak Jött wala Ide ez wa-
rosra . . . Az Remenseggel hogy Jtt port Chinalna de 
hogy az Sebeny por Chinalo Jgere Magat hogy Jde Jw 
Azért kúldek el [Kv; Szám. 3/XVIII. 28b]. 1604: az al 
peresnek zolgal wilagosban az(on) bizonjsag, hogi az 
marhanak gondwiseleset telliessegel fel ne(m) fogatta, 
chiak Igierte arra magat hogy Erömest otalmazna ha ol-
talmazhatna [UszT 18/126]. 1642: Sz. Egiedena lakó 
Pete Istua(n) szolgalo Leania Jklodi Nagi Lucza igerte 
uolt magat Jövendő hazassagra ugian Jklodon3 lakó 
£Iagy Marthon Neuő Iffiu Legenyhez [SzJk 59. — aSzD. 
Kis- v. Nagyiklód SzD]. 1660: szekeressegre igirte volt 

magat [HSzj szekeresség al.]. — c. ajánlkozik; a se oferi; 
sich er/anbieten. 1593: Theolcheres Janos vallia . egi 
nemes Bezterczen kerdezkedik volt ablak talnerok 
feleol, es Teolcheres Leorincz mingiart Igirte magat hogi 
eo neki elegh vagion, es kez megh chinalni [Kv; TJk V/l. 
316]. — d. hajlik arra/vmire; a fi înclinat/dispus să facă 
ceva; zu etw. geneigt sein. 1573: Filstich leorinch, Kapa 
Myhal valliak hogi Ez elymwlt Ideokben mykor 
Eok attiafyak valamy zanto feoldekreol oztozast Tenne-
nek . . . ket hold feleol megh ne(m) alkhatnanak . . 
Mindenik Igery Magat Rea hogy vessek cyak Nilba 
[Kv; TJk III/3. 91]. — e. feleségül/házastársul ígérkezik; 
a se promite cuiva de soţie; sich als Gemahlin verspre-
chen. 1597: Andreas Benche fassus est Ersebet 
igy felele. En Globicz Mihalihoz magamat ne(m) keote-
lezte(m) sem magamat neki nem igirte(m) sem gyewreiet 
ennekem nem atta, neke(m) sem testemnek sem lelkem-
nek nem kel [Kv; TJk VI/1. 63]. 1657: Juditha Szekely de 
Puszta Kamarasa . . dirit per procuratorem Michae-
lem Kis de Borzas. Engemet Pusztai Mihály haro(m) út-
tal talaltatot meg, de magamat nem igertem neki, s nem 
kŏtelesztem [SzJk 81. — K]. 1775: Az asszony . nem 
is szép, nem is rút, de haszontalan és hiábanvaló 
asszony, ki még az ura életében ígérte volt magát egy 
Gregorovits nevű tót fi Kálnoki regimentbeli kapitány-
nak [RettE 355] * békességre ~ i magát békességet fo-
gad; a promite pace; Friedsamkeit versprechen. 1798: 
Az ökörért hallottam Kriszturán Ilisziát sokszor re-
ménykedni hogy el botsátaná Ígérvén magát a békeségre 
[K; SLt Vegyes perir. Koroján Gavrilla (60) tárcsái pré-
diumbeli3 zs vall. — aKv határában] * kézbeadással 
magát kézadással kötelezi magát vmire; %»se obiiga la 
ceva prin strîngere de mînă; sich mit Handschlag zu etw. 
verpflichten. 1705: Békési János Kováts vra(m) Felesé-
ge Gulácsi Kata Igírvén mi előttünk arra magát kézbé-
adással hogy . . . tisztességes Aszonyi állathoz nem illő 
borozásba(n) részegeskedésben magát nem elegyíti 
[Dés; Jk]. 1769: Medve János igíré mi előttünk kéz-
be adással magát arra, hogy az . eŏ Nsaga által deter-
minálandó Taxát administrállya [Mv; Ks 67. 48. 51] 
* semmi jóra nem ~z magár javulást nem fogad/ígér; a 
nu promite/fågădui nici o îndreptare; keine Besserung 
geloben/versprechen. 1761: Lakatos Sára, panaszolván 
Féijére Dőmsödi Josefre, hogy tudni illik Feije tsak 
iszik, nem dolgozik, őtet . . . öléssel fenyegeti. Eleget 
probálá a' Venerabile Consistorium, hogy őket õszve 
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békéltetné még egyszer; De a' Ferfiu éppen semmi jóra 
nem akarván magát igérni, söt maga is külön vetést kí-
vánván; a' Venerabile Consistorium őket egymástol kü-
lön veti Gergely Pápa napig [Kv; SRE 202] * törvényre 
~ i magát ? törvényes szék döntésére bízza ügyét; a-şi în-
credinţa cauza deciziei scaunului de judecată; seine/ihre 
Sache der Entscheidung des rechtmäßigen Stuhls anver-
trauen. 1579: Az mezarossok Az teorwennek pro-
cessussat Acceptalak Mostan penig Zemtelenól eok 
akarnak Igazat mondanj es minket Az tanachyal egie-
tembe gyalazny . . Az teorwenre Igirtek volt magokat, 
mosta(n) mas felól ismét wyzza wonzak zowokat es oly 
bátorságot veottek . . hogy meg naponkentis sem 
Árulnak chyak az keózeonseges zwksegre való hustis | 
eo Naga teorwenyre ereztette az dolgot a ket fel keozt, 
Melyet Az Mezarosok wyzaltatnak hogy eok teorwenre 
magokat nem Igirtek volna, Seot Nem akarnanak lewe-
lek es priuilegiumok mellól elis allany [Kv; TanJk V/3. 
185-6]. 

O Sz. 1631: lelkemet eó szent Felsegenek ayanlom 
nagy batorsaggal, Testemet pedigh az földnek az eö 
Annyanak igirem [Szentmargita SzD; Told. 26]. 

Ha. 1568: igirtek [Kv; TJk III/l. 217]. 1572: Igertek 
volt. igert [Kv; TanJk V/3. 58a, TJk III/3. 17]. 1573: 
Igertek. Jgirtek volna. Igert volt [Kv; i.h. 73, 159, 234]. 
1582: igirt volna [Kv; TJk IV/1. 42]. 1584: Igire. igired. 
igirek [Kv; i.h. 257, 279]. 1585: Igirt vala [Kv; i.h. 443]. 
1586: Ighir volt [Kv; i.h. 594]. 1590: Ighirtenek [Kv; 
TanJk 1/1. 150]. 1590 k: Igirtem magamoth [Szu; UszT]. 
1592: Igírwnk [Kv; TanJk 1/1. 187] | igyre [Kászonim-
pérfva; BCs]. 1595: igirtek [Kv; Szám. 6/XVIIa. 317 iQ. 
Heltai Gáspár sp kezével] | igjrek [UszT 10/119]. 1599: 
igirte [i.h. 14/20 Mich. Kerestely Jenlakiensis3 lib. vall. 
— aÉrtsd: énlaki (U)] | igirtek wolt [i.h. 14/21]. 1610: igir 
uala [UszT 4. 9e]. 1616: igire [A.csernáton Hsz; LLt 130. 
C]. 1630: igirem [Sv; BálLt 47]. 1635: Igirte [Kászon; 
LLt Fasc. 71]. 1636: igirte. igirt volt [Ádámos KK; Pf] | 
igirt uolt [Bözödújfalu U; Pf]. 1637: igirt vala. igirtek 
volt [Mv; MvLt 291. 91-2]. 1646: igir uala [Bádok K; 
JHb 111/72] | igjrtünk volt [Jenő SzD; JHb III/3]. 1653: 
igirem [Cege SzD; WassLt]. 1664: igyre [Vaja MT; VH]. 
1668: ighiré [Bő MT; Berz. 1. 14/14] | igeri. igiretire 
[Diós K; JHbK XXIII/27]. 1671: igirt. ígirnék [Miklós-
vár Hsz; SzO VI, 333]. 1673: ighire [Jobbágyfva MT; 
BálLt 50]. 1677: igirek [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1679: igiré [Dés; Hr 2/26]. 1686: igirvén [Mezőbánd 
MT; MbK]. 1688: igerem. igirem. igirt. igirtük. Igirvén. 
megh igértetett [Dés; Jk]. 1694: igirtek [Désfva KK; Pf]. 
1700: igire [Beszt.; LLt Fasc. 107] | igirem [Alfalu Cs; 
LLt Fasc. 160]. 1703 u.: igirt [Somlyó Sz; SzVJk 64]. 
1710: igire [Backamadaras MT; CsS]. 1712: igirtünk 
[Dés; Jk I]. 1719: igyirte [Cssz; SzO VII, 261]. 1722: igir-
tik volt [Agyagfva U; Pf]. 1725: igiri [Koronka MT; 
Told. 27]. 1728: igirtem [Légen K; TL. Szilvási Boldi-
zsár gr. Teleki Pálhoz] | igirtenek [Dés; Jk 376a]. 1733: 
Igiijenek [Dés; Jk] | igirt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1745: igirte magát [Nyomát MT; Sár.]. 1748: igirt [Var-
gyas U; CsS]. 1755: igértenek [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1757: igyirtek [Gyszm; 
DE 3] | igirte [Méra K; AggmLt C. 21]. 1758: igirtünk 
[Mv; WassLt]. 1759: igirt légyen [Koslárd AF; BfN do-
bozolt anyag VI]. 1760: igirtem [Kersec H; Ks LXII]. 
1763: igirt [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1773: igirném 
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[Kilyénfva Cs; LLt Fasc. 69] | igyirte vala. igyirtik vala 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 65, Fasc. 149]. 1775: igirtenek 
[Olnok SzD; CU]. 7777: igyirte [H; Ks 114 Vegyes ir.J I 
Igirtem [Sárvásár K; KLev.]. 1784: igirte [Malomfva V; 
Pf]. 1786: igirtenek [Kv; KLev.]. 1787: ígyíre [Jenőfva 
Cs; RSzF 281]. 1789: Igirje [Abosfva KK; UnVJk 41b]. 
1795: igirt vala [Szárhegy Cs; LLt]. 1798: igirte [Kv; 
RKA]. 1805: igirvén [Torockó; TLev. 7/12]. 1811: igirte 
[Dés; DLt 147] | igirének [Görgénysztimre MT; Born-
G. XVIII. 3]. 1823: igirvén [Déva; Ks 91. C. 12]. 1832: 
igirte [Mv; Lok.]. 1841: igyirtünk [Taploca Cs; RSzF 
293]. 1850: igirvén [Jegenye K; KmULev. 2]. 

Noha már az egyes jel-ek alatti adalékok idézésiben is, a Ha. alattiak-
ban meg szinte kizárólagosan az í-ző változatokra voltunk tekintettel, a2 itt 
felsorolt adalékokon kivŭl még — gazdaságosság okából — mintegy két-
száz cédulán szereplő igir-féle alakot hagytunk figyelmen kívül. Ez és a2 

egyes jelentések alatt felsorolt fõlōs számú í-ző adalék azt bizonyítja, hogy 
az erdélyi régiségben rendkívül gyakori volt az ilyen ejtés a nyelvi élet min-
den szintjén. Ezek után feltűnő, hogy míg erre az ejtésre a TESz — az ÓMS-
beli után — csak Sylvester Jánostól (1541) idéz XVI. századi, s utána is csak 
egyetlen XVIII. század végi adalékot, ígyir formát a régiségből egyet sem, 
itt megszakítatlan sorozatban a XVI. század közepétől a XIX. század dere-
káig ezek az alakváltozatok jelentkeznek. 

ígérendő megajánlandó; care urmează să fie oferit; zu 
bietend/bewilligend. 1857: a' közönségnek is nyilatkoz-
nia kell hogy az érdeklett Személyek által Ígérendő ha-
szonbér meg egyezik é az helység kőrnyületivel vagy 
nem [Bágyon TÁ; Bosla hiv.]. 

ígérés 1. ígérgetés; promisiuni repetate; wiederholt 
Versprechung. 1600: az szegénységet mindenütt sollici-
tája a szabadság ígíréssela, de ekkédig kevés hasznát lát-
tuk [SzO IV, 137. — aDe i.h. igér is!]. 

2. kb. ajánlás, kínálás; ofertă; Angebot. 1844: Esz-
tergajos Kováts László kérelme mellyb(en) az O Tordai 
piatzon . . . edgy sátor hellyet kér mivei el adhatására 3 
II Ezüst ft Taxa fizetés igérése mellett adattatni [Torda; 
TVLt 318-hoz 148]. 

3. többet ~ licitálás; licitaţie; Lizitation, Überbietefl. 
1817: a' Tkts Demeny György Urnák Névében és képe-
ben Re admoneáltattyak Tkts Dobolji Josef Urat az 
iránt hogy ha akár melj leg kissebb praeiudiciumat is 
lattya, Tessék az még el nem kezdett Kotyavetyén kész 
pénzel meg jelenni és az többet igérés által meg venni 
[Ne; DobLev. V/1009. 2a. — aA szóban forgó ingatla-
nokat]. 

ígéret 1. promisiune; Versprechung. 1562: Mely ig1' 
retnek öröme miatt indíttatván a vajdaa, azonhelyt ere-
jét indittá és megveré a kereszteseknek táborát Tömös-
várnál, Váradnál és Erdélyben Kolozsvárnál [ETA I» 11 

BS. — aSzapolyai János, erdélyi vajda, később válasz-
tott király és erdélyi fej. A Dózsa György táborát]-
1581: vegeztek eo kegmek . . . hogy sarezot ne vessenek 
az felseo Espotaly mesterre hane(m) Az eó igerety zerent 
aggio(n) Az Alsó Espotaly mesternek 'a Zegenyek tapla ' 
lassara Mind bort mind bwzat zalonnat vayat saytot es 
egiebet a my lehet [Kv; TanJk V/3. 237]. 1591: Francis-
cus Orbán de Lengeljffalwa Nobilis vallja . . . megh teli* 
iesittywk az Jgeretet [UszT]. 1659: Ez el mult Beszterczej 
keőzőnseges gyűlésben keszek lettünk volna azon igye' 
retünket be telyesiteni, de országul kglmek egyenlő aka-
ratból halazta más kőúetkezendő gyulesre annak vegh; 
be(n) uitelet [UszLt 16 fej.]. 1668: eo kgle . . . azt igef1 

hogy . . . az lo kertbe(n) . . . ád három Rudata, mely ip ' 
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rétire Mikola Ur(am) is eo kgle ada en előttem Maroti 
Jstua(n)nak 16 forintot [Diós K; JHbK XXIII/27. — 
Kaszálót]. 1712: Azért ker(em) ed(es) Batya(m) uram 

kgmdet, hogj igireti szerint igazicsa el Atyaffiságosan 
azan dolgot [Folt H; JHb Folthi Mária br. Jósika Imré-
hez], 1717: dolgosunk mind szőlő munkára, s mind ara-
tásra elég vagyon igyêrve de igén kévés profitálodik az 
»gyéretben [Szentdemeter U; Ks 95 Fodor Márton lev.]. 
1749: valóé, hogy Dumitru . . . hóid buzat igyirt néki 

elis hattam ezen igyiretre és ajánlásra [Korollya H; 
Ks 101]. 1784: Melly ígéreţjének Sziványi Josef Ur Satis-
jacialni kívánván . . lépék ilyen compositiora [Süket-
fva MT; Kp II. 11]. 

Szk: ~eihez bízik. 1823—1830: az ő ígéreteihez bíz-
tam [FogE 158] * ~et forgat ígéretet elodáz. 1619: 
Szkender pasa úgy vagyon, hogy elég sok commenda-
Ijokkal is felele, de bizony valóban mérges haraggal is 
beszélle, kinek akármi summáját, vagy prolixitását ír-
jam Nagyságodnak, de csak az ígíretet forgatja, és való-
ban adomány kell neki [BTN 193] * ~et tesz. 1555/ 
1566: Jgen kertem . . . Csaky Mihal vramath tütor-
nak, az en Jámbor hazas tarsomnak, Bogathy Chata-
nak, az eo edes Apro Arwaywaly eg'etemben . . . tekin-
eze Nagha: Azt hog' meeg Jsten eo felsegeis Igirthe es 
Igireteth teot az oszuegeknek es Arwaknak feo keppen 
gond wiseleyenek Lenny [Zsuk (melyik?) K; SLt A. 33]. 
1586: Fassio Sophiae Teremy Gregor(ii) Vrebeger 
az vtan ertettem megh mastwl hogi azokis igireteth teot-
jek volna neky, vgian eo magatol Igiarto Gieorgitwl hal-
lottam hogi igirtek volna [Kv; TJk IV/1. 617]. 1693: 
leőttem volt Lázár Ferencz vr(na)k igiretet [Alfalu Cs; 
LLt 22. A]. 1725: Segesvári Polgár Mester Uramat is re-
quiraltam . . . most igiretet nem tŏttek Ngod(na)k fa 
lſant [Pálos NK; Ks 95 Hévízi István deák lev.]. * az 
£tel vagyon az ígérettel marad. 1795: minden Ezer 
Szendilyért vagy Prastyíláért három három Máijásokat 
a vekturajért ígértek, de tsak az igerettel vagyunk s mind 
eddig még egy xrt sem adtak [Dobra vid. H; Ks] * eleget 
tesz *>ének. 1801: ha késŏbbetskén-is, de tsak ugyan ha 
elek, bizonyoson eleget teszek igéretem(ne)k [Kv; SLt 17 

Horváth Miklós öccséhez]. 
Sz. 1778: tudom én azt hogy az ígéret, adományt vár 

[Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 
. (megvesztegető) adomány/ajándék-ígéret; promi-

síunea de cadou/de dar (cu scopul de a mitui); (Beste-
ehungs-) Gabe/Geschenkversprechung. 1583: Cathalin 
"meze Lazlonę vallia . . az fogolj Catushoz . . . en ma-
gamtol Menek be es Dorgálom vala Myert eskwt volna 
es vallót volna ket fele, Monda Azért eskwm (!) en megh 
"oregeteó Peterne a* Bobis (!) mellet hogy ennekem 
Mind Ing vallat s mind kezkeneót s mindent igirt . . . es 
jegemet illie(n) Igiretekel vit arra Amit vallottam visza 
[Kv; TJk IV/1. 94]. 1671: Hogy a' Tanácsi és minden 
egyéb rendeknek, mind Országos gyűlésekben, mind 
azon kivŭl-is libera voxot enged õ Naga11, nem fenyege-
tőzéssel, sem ígéretekkel, sem adományokkal, sem vala-
kikkel külön való beszélgetéssel, vagy mások által való 
mtimatioval, sem semmi egyéb utakon modokon azt 
nem impediallya, és senkire az szabados Voxért indigna-
hoját nem veti [CC 7. — aBarcsay Ákos fej.]. 1784: mint 
Conunetaneus . . . jelen voltam, de hogy valaki valakit 
nzetés ígéretével, az Exequaltato Ur részére pr(ae)ten-
dalt hellynek ki mutatására hitegetett volna észre nem 

ígérendő 

vettem [Gorbó SzD; JHbK LIX/4]. 1820: Hát . az 
igaz é hogy a' Vallok a' kik . egybe gyűjttettek, pálin-
káztatások, ígéretek mellett inducaltattak, hogy holmi 
dolgokrol vallyanak ? [Kv; JHb 48 vk]. 

Szk: adománybeli 1791: Nsgod az Regiusokot 
adománybéli ígéretekkel arra kénszergette hogy azta re-
formállyák [Kv; JHb XLIV/4. — aA végrendeletet] * 
pénzbeli 1726: az hűtlők pénzbéli igirettel nem 
fascináltattak volna [Dés; Jk]. 

3. fogadalom, fogadás; fågăduinţă, fågăduială; Ge-
löbnis, Angelobung. 1585: Az elmúlt 1584 Eztendeo-
ben, Biro Vram es az Tanach kert wala minket, Barath 
Petert es Boncziday Gergelt az itfen walo hatosso haz-
nak megh wytassara . . . melyre my is igírtuk wala ma-
gunkat ez gielen (!) walo 1585 eztendeobe(n) . . eo 
kgk wyanon emlekeztetenek rea hogy az tawaly igiret-
tunk zerent ezt a munkát wennúk fel [Kv; Szám. 3/XIV. 
29]. 1589: Az Mezarosok zantalan sok zo fogadatlansa-
gha Noha oly Nylwan wagion, Mint az Nap fenye, 
Mostan el veghezetre ebbenis eő kgmek varosul megh 
Akariak próbálni eoket, ha teokelletesek lesznekę az eo 
Ighyreteknek vagy ne(m) [Kv; TanJk 1/1. 113]. 1606: 
Ezért hitük az al perest hogj zent kjralj uayda Janosnak 
uala egj Jstuan new fya melyet Kouachy antal ŏhoza hit 
uolt az hadakozasnak Jdeyen hogj hadakoznék helie(n) 
es minden Jozagaba harmadaba bele fogadna beleis fo-
gata anak Jele az hogy arol hadakozot es ugjan odays 
maradót arol az Jozagrol per hoc azt mongjuk hogj 
az az Jstuan nekwnk uer zerent ualo atya(n)k fya uala 
azért azt mongjuk hogj az ŏ igirety es mj reánk zalot uere 
söt az mjt oda uit uolna arolis zamadast keuanunk 
[UszT 20/181]. 1677: Mivel penig a' Fejedelmek-is hitek 
szerént assecurállyák a* Regnicolákat, hogy valakik az 
Haza közönséges java ellen árulkodnának, meg-jelentik 
az Országnak és Tanácsnak, én-is így kötelezem maga-
mat erre az elŏ számlált hitre, valamíg a* Fejedelmek-is 
ehez és nékünk hittel tŏtt egyéb ígéretekhez és Condi-
tiokhoz tartyák magokat, addig tartozván én-is ehez 
tartani magamat [AC 66]. 1729: kérem . alázatoson, 
ne culpáltassam az Mltoságos Groff urtol azért hogy 
most ezen Portioskámot (!) által nem adhatom . . . ha-
nem Szüret utánra kell halasztanom, assecurálom az 
Mltoságos Groff urat és securus lehet abban hogj igére-
temet nem retractálom [Gyf; Ks 83 Ecsedi József lev.]. 
1777: (A) ki fizetés igyirete dolgaiban Controversia va-
gyon [Déva; Ks 114 Vegyes ír.]. 1816: oly feltétel mellett 
lön az alkalom, hogy ha a történnék, hogy a közönség 
megállója nem lenne ígyíretinek, akkoron Szekeres Ist-
ván õkegyelmének tegyen le 24 forintot [Jenőfva Cs; 
RSzF 96]. 

Szk: effektuálja fogadását teljesíti. 1653/1655: 
Csepreghi Mihály Uram Protestál azon, hogy erős 
hűti alat valo obligàtoriaja levén eő kgl(ne)k Ozdi Tha-
más Uramnál az Satis factionak terminussá tegnapra 
volt, eő kglme igirétit ez előttis akarta effectuálni, sőt 
mostanis kész volna le tenni az pénzt [Kv; CartTr II. 
877] * ~ét prestálja 'ua\ 1651: az Budatelkj karos em-
bernek kolak penzet 12 forintiat veottek fel Kata Ist-
ua(n) es az tarsa Farkas az kolak szerent nem praestal-
tak igireteket [Lompért K; WassLt Bota Tivadar (35) jb 
vall.] * tesz. 1653: Báthory Sigmond . . . nagy ígé-
retet tött vala8 nagy Csáki István által a portának: hogy 
többé a császár köntösét el nem bocsátja [ETA I, 68 
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NSz. — al602-ben|. 1731: A mint hogy Tktes Nztes Dió-
szegi Mihály Atyánkfiának eŏ kglmenek Vég Istvá(n) 
Attyánkfia tőttis igiretett hogy 20 forintokat lévál, ugj 
mostannis nem retractálta szovát [Dés; Jk 409a] * 
maga ~e saját fogadása. 1613: Mely mostanj maga 
Jghiretit az megh neűezet modzerint ha nem pręstalnah. 
80 forint lenne az keótele [Kv; RDL I. 92]. 1733: En 
mind várám kgd maga igiretinek effectumat, ha vagy 
egy vagy más uton kgd pénzemet meg szerezhetné [Bor-
berek AF; Berz. 17. Fasc. XII]. 1746: Róth István Tégla 
vető instálván à Tanáts(na)k, hogy itt dolgozhassék, 
tehát az Taxát, mellyis maga igireti szerint áll hat száz jó 
égetett téglából, meg fizeti mégis engedtetett [Torda; 
TJkT III. 23] * maga jó ~e saját érvényes fogadása. 
1637/1639: Grendely Georgy mészáros tartozik az 
maga nyelue uallasa szerent, harmincz kett forintal 
Diuisor vraim eo Kigyelmek, az Attiafiak(na)k teczese-
böl Engettek Illyen conditioual az maga io Igeretj sze-
rent, hogy az Jeouendeo keozelbik Husuet napiara megh 
agya kez penzul, engettek huszon Eött forintra [Kv; 
RDL I. 111]. 

4. feleségül/házastársul való, (el)ígérkezés; promisiu-
nea de a deveni soţia cuiva; Versprechung (als Gemah-
lin). 1673: a' leány elebbeni igireterül el feletkezet el vőt-
te a' Hajdú Marto(n) ajjándekat [SzJk 121]. 1776: illyen 
igiretett tett az Aszszony ŏ Nga előtt akkor tajban 
hallottam, hogy ezen esküvéssel erősitet igiretit, M 
Groff Lázár János Urffi ŏ Nga, ă Groffné, és Kis Asz-
szony ö Ngok előtt Kéz bé adásávalis bizonyította a' 
M. Kis Aszszony ő Nganakis ezen alkalmatossággal 
hallottam illyen szavait; a' Mgs Gróff Lázár János Urffi 
o Nga eskütt igiretire, énis Kezet adok Groff Lázárnak, 
hogy máshoz nem menyek, hanem Groff Lázárhoz [Kó-
rod KK; GyL. Lad. Lenger (20) famulus vall.]. 

Szk: ~e t tesz házastársul ígérkezik. 1776: Azon al-
kalmatossággal, hogy ezen kedvetlen hirt hallanák 
Gróff Lázár Urfirol, hogy a' Kis Aszszonyról való Szán-
dékát le tette vólna, ki vólt az, a' ki azonnal igiretet tőn 
az Özvegy Groffné Aszszony ő Ngának, hogy Gróff Lá-
zár felett ne törődnének, mivel ő benneis azon Szerentsét 
fel tanálnák, tsak hogy az Atyafiság iránt dispensatiot 
nyerhessen, mert ha a' Groffnénak-is tettzik, ő el veszi 

? [Nsz; GyL vk]. 
5. ajánlat; ofertă; Angebot. 1582: Michael Kadar 

seu Girtler Addit hogy Az eg theo Iardant, kewannya 
volt az Aztalosne Rigó Georgteol ki Nem engedet, ha-
ne(m) eo Igirt Hoiabol Mast Ákar ketteot erette, es Ab-
ban maradót a' dologh hog Megh Nywgwth Az Kadar 
Mihal Igirethin Rigó Georg [Kv; TJk IV/1. 21]. 

6. kb. megajánlás; ofertă, oferire; Bewilligung. 
XV 111. sz. eleje: Az Erdély országi Statusok igirete Csáki 
istvánhoz, midőn . . Erdélyt sok . veszedelmektől 
meg mentette [Ks 38. I. 4 regeszta Huszti András kezé-
vel]. 1826: pénzbeli igérettyeket kinyilatkoztassék 
[Nsz; DLt 880]. 

Ha. 1586: Igiret [Kv; Szám. 3/XXIV. 6]. 1588: Ighíre-
teket [Kv; TanJk 1/1. 85]. 1600: igiretet [Nsz; SzO IV, 
l!39 a szászok Hsz-hez]. 1631: Igireţj [Kendilóna SzD; 
BálLt 48]. 1658: igiretekben [Beszt.; Ks 90 Cseffey Lász-
ló lev.]. 1692: igireti [Dés; Jk]. 1703: igiretire [Adámos 
KK; Pk 7]. 1713: igiretire [Méra K; Aggm. A. 98]. 7726: 
igirettel [Dés; Jk]. 1746: igiret [Torockó; BoslaJ. 1777: 
igiretiben [Cintos AF; KGy]. 1791: igiretem [Ujtorda; 

516 

IB. Boër András ref. kántor kezével]. 1810: igiretit [K; 
KLev]. 1815: igirete [Várfva TA; JHb 48 br. Jósika Ist-
ván br. Jósika Jánoshoz]. 

ígérgetik igérgetődik; a fi promis întruna; w iederho l t 
versprochen werden. 1662: Ha azért nem csak Ígérgetik, 
hanem egyszersmind adatik is németség . . és ha meg 
fognak indulni, az katonák az ármásokra lévén rendel-
tetve nem egyezhetnek meg egymással [TML II, 256 Ke-
mény Simon Teleki Mihályhoz]. 

ígérhet 1. módjában van/szabad ígérnie; a putea ofen; 
kann/darf versprechen. 1618: En nem ígérhetem s nem is 
adhatom, mert az én urama azt az én számba nem adta 
[BTN 95. — aA fej.]. 1630: abban bizonj semmi modom 
ninczen hogy en Igirhessek czak edgyetis [ F e h é r e g y h á z a 
NK; TGsz 51]. 1670: Hogy Balo László hivünka . . eö 
kglme job móddal procedalhasson, Assecuralljuk eo 
kglmit per presentes, hogy ha ki azon jo igyekezeteben 0 

kglme kivánságá szerent szolgáll, bízvást ö kglme Ezer 
Tallerokótt igirhet annak az szemelynek [Törzs. fej. 
aPortai kapikiha]. 1736: a Mltgs Guberniumhoz, Sze-
benbe expedialtuk Nztes Dobolyi Márton kedves 
Atyánkfiát ő kglmét Instantiákkal ő kglme f a c u l t á l -

tatik, hogy Mltgs Gróff Gubernátor Hallerkői Haller 
János Urunk ő Excellentiájának ígérhessen egy pár Ma-
lom követ; mellyetis a Nms Váras oda vecturaztat az 
hova ő Excellentiája foja (!) parantsolni [Dés; Jk 460b]. 

2. hihetőleg/valószínűleg ígér; a putea promite; ver-
sprechen können. 1653: Azt hiszem, hogy nagy igire tet 
is tett nékiek, hogy inkább melléje vehesse őket; sőt az 
elmúlt időben, hogy mellőle eljövének Brassótól, hiendő 
dolog, hogy igírhette azt is nékik, hogy arról meg nem 
emlékezik, hanem örök feledékenységben lészen [ETA 
106 NSz]. 

3. megajánlhat; a putea oferi; bieten/bewilligen kön-
nen. 1790: Még eddig különös vármegye gyűlése nem 
volt, ez okon az Ármáda számára Sem(m)it se Ígérhet-
tünk, de írtam Foltra is, Guraszádárais Jantso u r a m n a k 

hogy jol szamba vegyük miféle naturát (így!) Ígérhes-
sünk [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. ~ i magát vmire vállalkozhatik vmire; a se putea 
angaja la ceva; etw. unternehmen können. 1722: én p0 ' 
dig hogy igirhesse(m) magamat töb(ne)k szerzésire, ha-
nem ã menyi restantia van rajtunk pro hoc A(nn)o, arra 
tartozom szerezni3 [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. ^ 
aBort]. 1738: az eppitendő Hídnak éppitésére Concur-
rálni kívánunk, de hogj egészszen magunk meg-éppittes-
sűk, az a mi tehettségunktől lehetetlen lévén, arra ma-
gunkat semmiképpen nem igérhettyük [Dés; Jk 495a]-
1774: a' Nms Város Gyűlésiben olykor arra nem igéhet; 
ték is magokat hogy a * Nms Város Számára e l e g e d e n d o 
hust macellálhatnanak [Kv; MészCLev.]. 

5 . ~ magának vmit remélhet vmit, k i l á t á s a / r e m é n y e 

lehet vmihez; a putea spera, ar putea avea speranp* 
Hoffnung hegen/Áussicht habén können. 1631: hoszszu 
ŭdŏt erőtlen allapattiahoz kepest maganak eŏ kéglid 
nem igirhet [Szentmargita SzD; Told. 27]. 1681: Borbe-
rekb(en) Lakó Varga János, Feleségével Vajas 
Aszszonnial eggiŭtt . . . Lattiak meg elemedet es 
Vensegre hajlott eggies allapottiokat m a g o k ( n a ) * 
hoszszas időt nem igirhetve(n) Borbereki h a z o k a 

. . . adák örökösön es megh hihatatlanul Incedi Pa 
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Ur(amna)k negyven magyar forintokért [Alvinc 
AF; Incz. V. 3]. 1749: én annyira Vagyok, hogy én elig 
igirheték magamnak egy néhány napocskát [ApLt 5 
Apor Péter aláírásával]. 1789: Oláh ország felől semmi 
ſosz hírünk nem jő, minnyájon akik bé jártanak jot be-
széllenek s minden jókat ígérhetünk magunk(na)k [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Ha. 1644: igirhesse [Nyárádtő MT; Sár.]. 1716: igir-
hetem [Köröspatak Hsz; ApLt 2 gr. Kálnoki Ádám 
Apor Péterhez]. 

ígérkezbetik a se putea oferi pentru ceva; versprechen 
können. 1827: Sajnálom, hogy most az egyszer kiván 
maga hellyett szolgáltatni engemet, és mégis nem ígér-
kezhettem, mert az idö egy ollyan alkalmatossághoz ké-
Pest réám nézve igen rövid [Nagykadács U; Pf]. 

ígérkezik 1. (eljövetelre) ígéretet tesz; a face promisiu-
nea (că va veni); (zum Kommen) Versprechen machen. 
1687: Komaromy Ura(m) is ez Dezmalason itt volt Szü-
retre is igirkezet [Körtvélyfája MT; BálLt 1] 1738: Az 
Aszszony . . igirkezzet hogy holnap ide gyün, az mint 
hogy vàrjukis [Gyeke K; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1770: 
Gr. Wass Miklós Pénzes ember volt szegény, de 
amellett fösvény is Azután megpróbáltam generosi-
tasát azzal, hogy . . . Szombatfalvi ítélőmester úr hoz-
zam ígérkezvén ebédre, hozzá küldöttem, hogy adjon 
nékem három veder bort pénzért [RettE 221]. 1791: né-
kem az Assesor Urak . . . mind igirkeztek hogy eljönek 
[Nagyteremi KK; SLt évr.]. 1823—1830: Azonban az 
Urfi s a doktor isa megérkeztek, és elmentem látogatá-
sokra, azonnal, hogy megtudtam . . . ö k megint hívtak 
vissza magakhoz, én ígérkeztem, másnap hozzájok köl-
töztem [FogE 211-2. — aGr. Bethlen Elek és Gyarmathi 
Sámuel]. 

munkára/szolgálatra ígéri magát; a se oferi pentru 
muncă/pentru slujbă; sich zur Arbeit/zum Dienst ver-
sprechen. 1592: Hennig Janosne, Cristina vallia. Az mi 
vincelerwnket hia vala Bak Balint az zeoleobe, miert-
hogi ne(m) Igirkezek, kett vttalis zida megh [Kv; TJk 
v/1. 265]. 1598: Luch Ianosne Magdolna azzony 
wallia . . . az leány . Stenczel Ianosnenak igirkezet 
zolgalni [Kv; i.h. 156]. 1640: Néhánkor olyan dolog is 
eshetik, hogy valamely pastora két felé is igírkezett, vagy 
nQm legitimo modo hanem más alávaló supplántálással 
kelleti valahová be magát canonunk ellen [SzO VI, 147 
teJ. — aÉrtsd: lelkipásztor]. 1736: az it valo buzara hol-
napra igirkeztek csiplők nyolczadan kilenczedin ebid vi-
hara ha vgy parancsoja Ngod [Kv; TK1 Mihály Deák 
teleki Ádámhoz]. 1823—1830: mondotta, hogy 
férjem meg az anyját gazdasszonynak. Megkértem s 
^érkezett is az özvegy papné [FogE 301]. 

ígérget megtenni vmit; a promite întruna că va face 
^va; wiederholt versprechen, etw. zu tun. 1595: küldete 
velem Biro Wram az Zillahi Biraknak: Mellyeket mégis 
talaltata velem az loak felöl hogy ö km(e)k fizetne-
tek meg: Igirkezek váltig [Kv; Szám. 6/XVIIa. 164 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

4. vállalkozik vmire, kész elvállalni vmely szerepet; a 
86 angaja pentru ceva, a fi gata să accepte un rol; etw. 
jmternehmen. 1747: magam is invitaltam az öcsémet 
^ereszt Apónak, igerkezet [Alamor AF; Ks 96 Mikó 
Ferenc feleségéhez]. 1823—1830: Mentem azért előbb a 

nagy Borosnyaihoz, aki jó szívvel ígérkezett. De csak-
ugyan azt mondotta, hogy mivel az öccse a szeres azon a 
héten, papnak nem illik papban válogatni, azért hívjam 
meg esketni az öccsét [FogE 302]. 

5. feleségül/házastársul ígéri magát; a se promite cui-
va de soţie; sich als Gemahlin versprechen. 7695; az 
leány az alatt, Attya és Annya consensusabul, máshoz 
igírkezett A leány pedigh, abbili tselekedetiert, egy 
forinton convincaltassék [SzJk 289]. 1823—1830: mint-
hogy maguk között bizonyosan beszéltek arról, hogy 
adják-é, jöjjön-é húgomasszony hozzám feleségül vagy 
ne, tegyék félre a ceremóniát s adják ki a feleletet egyene-
sen, mert valamint a legénynek szabad kérni, úgy a 
leánynak szabad ígérkezni vagy nem ígérkezni [FogE 
299-300]. 

6. fogadalmat tesz, (meg)fogad vmit; a face o făgă-
duinţă, a făgădui ceva; ein Gelöbnis ablegen/leisten. 
1681: Esküszöm ezért az éleő Istenre . . . hogy . az eő 
nagyságok, méltóságok, életek, birodalmok ellen, seőt 
károkra czéloszható dolgokban soha senkiuel nem 
tractalok . . . seöt . . . magam is az ollyanoknak ellen-
nek állanj igirkezem [CsVh 86-7]. 

ígérő I. mn 1. ígérgető; care promite mereu; wieder-
holt Versprechungen machend. Sz. 1770: Teleki Ádám 
. . . sokbeszédü s szóval sokat ígérő, keveset teljesítő em-
ber volt szegény [RettE 221]. 

2. ~ cédula megajánló irat, ofertă ín scris; Bewilli-
gungsschreiben. 1824: Én kötelességemnek ösmérem 
meginstálni, ha méltóztatnék ezen igérő tzédulát nékem 
becses neve aláírásával visszaküldeni ., ha pedig tsak 
felét, vagy negyed részét adja, az is grátzia [Kv; EM 
XVII, 173 Csáky Rozália Lázár Benedekné Bethlen Má-
riához]. 1829: Az Egyesületnek azon rendes Joltévőitől, 
a' kik az igérő Czédula szerént az 37 Renes forintokot, és 
30 xrokot megadták, azon rendel, mely szerént kegyes 
adományaikat beszolgáltattak8 [Kv; BLt 12. — aKöv. a 
név és összeg szerinti fels.]. 

II. fn 1. persoana care promite; Versprechungen 
machende Person. 1816: Meltoztasson . . . mind szol-
gáknak mind Kováts Czigányok(na)k a' Vas Discretio-
kat igeröket meg büntettetni [Torockó; TLev. 9/46]. 

2. többet ~ (árverésen) többet kínáló személy; per-
soana care oferă mai mult (la licitaţie); Überbieter (bei 
der Lizitation). 1840: . . . Kováts műszerek együtt üci-
táltatván mint többet igérő vette meg Költze Károlly 
Udvari kováts legény [HSzj kovácsműszer al.]. 1847: De-
meny György Ur . . . a* Mai Napon Dob Szo mellett 
Kotya-vetyén a' Többet Igerőnek e' N: Enyed Varossa-
ban és annak határaban kün lévő minden fekvő Ös Ja-
vait örök arron el akarja adni [Ne; DobLev. V/1009. 
5/1]. 

ígért 1. promis; versprochen. 1619: Ettől az Alagátóla 

küldtem én is levelet Gáspár vajdának az nekem igirt 
pénz felől, de félek, hogy heába [BTN2 282. — aMehe-
met pasa szolgája]. 1695: Kgld Alumnusi várják Ura(m) 
Kgld jo akarattyát, méltóztassék Kgld, szegények-
nek ígért kegyessége szerént hatra maratt részét Alum-
niajok(na)k ki adatni [Kv; BK. Sz. Nenethi Sámuel 
Bethlen Gergelyhez]. 1748: Uri ígért jó akaratjából cse-
kély Igenpataiü Házomnak Subleva(ti)ojára, ígérte 
vala az Úr vagy három Szász helységbeli Dézmának ím-



ígértet 

petra(trjojában való assistentiaját [TKl gr. Teleki Ádám 
lev. — AF]. 1765: által külde hozzánk Perceptor uram, 
az igirt aratókért, de meg nem engedek az Földes 
Uraink, és a Tisztartók hogy aratokat adgyunk [Maros-
sztimre AF; Eszt-Mk Vall. 210]. 1774: Engemet Pin-
tye Fogadoshoz küldőt, hogy az ígért Tinót kŭlgye el eŏ 
kigyelmenek Hannára [Mocs K; KS Conscr. 36. — 
aBN]. 1815: Krétz Kretsun . . . ezen igirt gabonát min-
den Esztendő végével becsŭlletesen bé fizetni tartazik 
[Szentbenedek AF; SLev. 2]š 1837: Jo Szívű baráttságá-
nál fogva küldőm Szekerem az ígért tőrőkbuza után [Ó-
Torda; TLt Praes. ír. 38/844 Kassai F. Mihály Ügyvéd 
lev.]. 

2. (járandóságként) megígért; promis (ca retribuţie); 
(als Gehalt) zugesagt. 1751: Soha felit sem atta ki fize-
tésben) ígért Gabonájakat, Eledeleket, s Kenderetské-
jeket [Marossztkirály AF; Told. 29]. 1790: Árkosi Veres 
Pál . szolgalegény . 1-a Januáriustól fogva egészen 
júliusig híven és igazán szolgálta Solymosi Mihály 
őkegyelmét; f>raetendállya, hogy a neki ígért bérnek 
felit fizesse meg [Árkos Hsz; RSzF 166]. 1808: Enis tar-
tozom . . . az ígért 50 Vforintokot vagy részenként a' 
munka folyomotjához alkalmoztatva, vagy a' munka el 
végzésé után egyszersmind ki fizetni [Kakasd MT; 
DLev. 4. XLI]. 1856: Bosla Ferencz, Zsako István . . 
meg fogadták pakulárjaknak Bedelői Duma Vasziliát 
. . . kővetkező fizetéssel8 Mely igért bérért nevezett 
Duma Vaszilia pakulár tartozik . . . hogy a keze alá 
adott juh nyájt jol őrzi [Torockó; Bosla. — aKöv. a 
fels.]. 

3. megajánlott; oferit; bewilligt, geboten. 1739: Mlgs 
Gróff Fő-Ispán Urunk ő Ngának ígért 50. köböl Zab-
n a k penzen lejendŏ meg-vétettetésére, mig ólcsobbacs-
ka lészen a' zab, facultáltatik Hadnagj atyánkfia ő 
kglme [Dés; Jk 523a]. 

4. házastársul odaígért; promis(ă) de soţ/de soţie; als 
Gemahl/Gemahlin zugesagt. 1625: Engemet az J haza-
hoz fogadott volt leanyara Kouaczy Katara es minde(n) 
Jouajba bele vallott es fogadott volt, mely nek(em) igirt 
Leányát enneke(m) meges ada annak modgia szerent 
[UszT 107a]. 1640: Nemethi Olah János femek (!) igert 
leanianak. Matkaiatol való el szakadast kivan, mely 
iffiu legeni hogi el hatta iegszet (!) mátkáját haro(m) ez-
tendeoben iar [SzJk 52]. 

5. vállalt; angajat, promis; angenommen. 1763: Pro-
curatora el menvén Varasunkról az Novizáns Inak ki 
Cau(sajana)k defensiojat magára válolta vala, hogj attól 
esett meg tsalottatasa, s' reménségében conducalt Pro-
curatoratol lett jaczodtatása consideratioban vétessék, 
illendő, ne hogj eddig annak igert, de nem tselekedett 
szolgálattyában bizván, mostan meg szorittassék, és 
kárban ejtessék, azért ezen Cau(sana)k decisioja dif-
feraltatik [Torda; TJkT V.145]. 

6. birt. szr-os alakban; ín formă cu sufix posesiv; in 
Form mit Possessivendung: vki által megígért; promis 
din partea cuiva; von jm versprochen. 1711: Küldtem 
Váriban, hat ökörrel szánnal, Dadai Jósef igirte széná-
jért, ki is egynehányszor becsülletire fogatta, hogy egy 
szán szénát ád [SzZs 291]. 1740: az it való az nagy(sá)-
god igirte gabonajert nem megyen el [Kercsesora F; TKl 
Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 
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ígértet megajánltat; a face să fie oferit; bewilligen las-
sen. 1779: Amely lovakat és tyrokat igirtek vagy késken-
telen ígirtettek a múlt esztendőben az urakkal és nemesek-
kel, aki eddig nem praestalta, újra szorgatják [RettE 396]. 

ígértetett ígért; promis; versprochen. 1677: a' mely 
Katonák a' Mihály vajda . . . mellől el-állottak, azok-
nak személyekbe(n) akkori igirtetett Nemesi praerogati-
vájok mostan-is helyben hagyatot [AC 202]. 1715: Ke-
servesen tapasztaljuk közönségesen azt is, hogy a mi ke-
gyelmes urunktól ő felségitől a nemes haza szükségig 
igirtetett és decretaliter confirmaltatott considerabilis 
summa ki nem adatik [SzO VII, 205 a székely nemzet kí-
vánalmai a főkormányszék tői]. 

ígértetik 1. ígéret tétetik vmire; se face o promisiune 
pentru ceva; Versprechung (zu etw.) gemacht werden. 
1677: kiknek földök vagy rétek Fiscus számára applicál-
tattak volt, ha eddig nem restitualtattak, contentatio, 
vagy a* földeknek s' réteknek restitutioja igirtetik I A 
Váradi vár árka ásása miatt a' kiknek házok el-eset, 
vagy el-esnék, károknak refusiojának modalitassa felől 
az Ország és a* Fejedelem hogy deliberalni fognak, igiſ' 
tetet [AC 241, 249]. 1710: Publicaltatott vala ezen Esz-
tendőben) 20ma Juny emanált Pátensünk által Vár-
megjéken és Székeken, hogy mivel az fellyeb el múlt si-
ralmas időkben ide s tova el bujdosván és széllyedvén ez 
Hazánk Lakosi kikis hogy az el hagjott földekre,s 

lakó hellyekre viszsza telepedhessenek, és meg nyomul-
janak, igiretet (!) nekik mindenemŭ Contributio alol im-
(m)unitas egj Esztendeig [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]-
1719: igyirtetett is consolatio, de mindeddig is nem ta-
pasztaltuk [Cssz; SzO VII, 261]. 

2. megígértetik; a fi promis; versprochen werden. 1662-
a segítség olly okkal igirtetik vala, de a vára és benne levők 
is római császár hűsége s őfelsége oda bocsátandó com-
mendántja igazgatása alá teljes hatalommal bocsáttatni 
igirtetnék [SKr 587. — aA török ostromolta Várad vára 
1660 nyarán]. 1764: Alkuttuk (!) meg Havasálj földi Rib-
niki Iuon Csertsele Tégla vetővel . . . Ez szerint a* Ns 

V(á)r(me)gye fizet néki, minden ezerért Tizenegy susta-
kat, egy, egy, Véka Tőrök buzát, e' mellet minden Ezerre 
egy font Turo, és minden száz Ézerre egy egy másá Sò igir-
tetett [Dob.; Borb. I St. Fogarasi hites vm-i not. kezével]-

3. vkinek odaígértetik vmi; a fi promis ceva; jm etw-
zugesagt werden. 1771: A Sz. Benedeki Tot azért nem 
difficultállyák a' Somlyaiánusok, hogy Contractualiteſ 
engedtetett a' Lugosiánusoknak, a' Forrai két Tok köz-
zül edgyikért, az halászat tsak jó akaratból igértetett, 
nem a' possessorátus Titulussáért, és tsak addig mig a 

Sz. Benedeki Tot, Lugosi Ferentz Ur reparalhattya [Fc' 
jér m.; DobLev. 11/428. 11b]. 

4. megajánltatik; a fi oferit; geboten/bewilligt 
den. 1671: Ado, Porta Contentatiojára a' Só Aknák jö-
vedelméből, husz ezer Tallér igértetik [CC Mut.]. 
A* Vég házaknak épitése-is nem utolso szükséges dolog 
lévén ez Hazában, signanter penig a' Ienõben el-kezde 
épületnek continualása; ez okon e' szükségre-is igirtetik 
Kapu Szám után az Adónak első terminusán be szolgaI' 
tatni, Kapu Szám után egy egy forint [AC 72]. 

Ha. 1790: igirtetet [Msz; LLt 10/2]. 
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igézés igézet (szemmel verés); deochi; Bann (böser 
Blick). XVIII. sz. eleje: Az igizisselis sokat artnak à rósz 
Szemű emberek ă Szép lónak, és égizet (!) vizzel ugy kel 
orvosolni, mint a' Kis Gyermeket Szokták [JHb 17/10 
lótartási ut.]. 

igézet igézés (szemmel verés); deochi; Bann (böser 
Blick). 1826: ha szemesebben ügyelte volna a Felperes 
Tehenét a midőn tejje elapadásáért az igézet ellen orvo-
solta; reáakadhatott volna a nyavalljára; mert a Torok 
gyék, lassan és nem egyszeribe elé rohano nyavallya 
[F.rákos U; Falujk 144 Barrabás Áron pap-not. kezé-
vel]. 

igézet-víz kb. oltott víz (igézés elleni orvosszer); apă ín 
care s-au stins cărbuni (împotriva deochiului); Wasser, 
m welchem Glut gelöscht wurde (Heilmittel gegen 
Zauberei). XVIII. sz. eleje: Az igizisselis sokat artnak à 
ſosz Szemű emberek ă Szép lónak, és égizet (!) vizzel ugy 
kel orvosolni, mint a Kis Gyermeket Szokták [JHb 
17/10 lótartási ut.]. 

A címszóra von. szöv-beli adalék tollvétséges előtagjának igézett olva-
satával is számolhatni. 

iglai az Igló (Szepes m.) tn -i képzős szárm.; derivatul 
cu sufixul -/ al toponimului Igló; mit dem Ableitungs-
suffix -/ gebildete Form des ON Igló/Iglau (Kreis Sze-
Pes). Szn. 1671: Martinus Iglai de Colosvar [Kv; TJk 
VIII/11. 389]. 1672: Iglai Condert Marton [Kv; i.h. 255]. 
1674; Iglai al(ia)s Condrert Márton [Kv; Szám. 34. L. 
3]- 1732: Iglai Ferencz [Ne; DobLev. 1/149]. 1756/1844: 
jglai Ferentzné Brullyai Kiss Annától 's Leányától Iglai 
Kiss Annatol vasarlott Gyümölcsösről valo Contrac-
lualis levél 1756 [Ne; i.h. V/1249 iratjegyzék]. 1781: Mé-
száros Demény István Ur(am) Hites Társa, nemes Iglai 
Anna Asszony [Ne; i.h. III/555. la]. 

iglai süveg Iglón készült föveg; acoperămînt/pălărie/ 
gPcă de la Igló; Iglauer Haube. 1599: Chany János. 
Hozot Bechy Marhatt. 11 Hordoban 12000 Jglay Siue-
Şet •. . 60// — | Zabo. Palnenak Hoztak Debrecenbeol. 
2 Hordo. Iglay Siueget 2500 tt 12/50 | Kanta Mihály Ho-
zott Bechy Marhatt . Egy Hordo. Posonj Siueget 800 
“ 4 1/ — Egy Hordo Iglay Siueg 1200 tt 6 // — [Kv; 
jzam. 8/XIV. 2, 18, 20 hj] | Hanes Balk Hozot Bechj 
Marhatt 1 Hordo Jglay Siueget. 1200 tt 6 // — 118. 
£°lgar Siuegett 1 // 18 [Kv; i.h. 21]. 1629: Kalmar Mar-
|*aiiutot . . . Wicey Janosnak Egy Jglaj swuegh [Kv; 
R D L I. 132]. 

Szk: apró ~. 1599: Nemet Janos Hozot Bechj Mar-
jî?tt 4oo. Polgár Siwegett 4 // — 3. Hordo Ereg Jglay 
*ueget. 3000 tt 15 // — 3 Hordo. Apró. Iglay Siueget. 
^00 tt 18 // — [Kv; Szám. 8/XIV. 36-7] * öreg 
'^99: Kamdort Jstwan. Hozot. Karolibol8 Egy 

°rdo Ereg Jglay Sweget 10001 5 // — | Zep Jianos. Ho-
?ott ket Hordo Ereg. Jglay Siueget 2200 11 / — [Kv; 
» n. 7, 11. — Nagykárolyból]. 

j "gler kelmefajta; un fel de stofö; Art Stoff (aus Igló/ 
&au). 1573: Magdolna Molnár Andrasne Ázt vallia 

Adot rezebe egi scarlat Zoknyat es egy zeold pala-
o t 0) Resze kuylis adot egy Zederyes Mohar Zok-

nVat es egi veres Iglert [Kv; TJk III/3. 193]. 1594: Seges-

így 

wari Leorincz vallia, monda erre, vay nem chak az 
Jgler arraba, hanem az kwwlis ados nekem [Kv; TJk 
V/l. 474]. 1599: Balog Mihály Hozot Bechj Marhatt. 2 
Ball. karasiàtt 20 / / — . . . 2 Ball Jglert 8 // — 3. 
Hordo Trupaytt ... 9 // — Simon Deák Hozot. Karoli-
bol . Egy Ball Iglertt 7 / / — . . . Egy Ball Barazlaytt 3 
// — [Kv; Szám. 8/XIV. 6-7 Hj]. 1620: Posztorul . . 
Egy Gaal Leombergtúl f 6 . . Egy Baal Baraszlaitul f 3 
. . . Egy Baal Iglertúl f 4 Egy Vegh Iglertúl f — / 16 [Kv; 
KvLt II/69 VectTr 5—7]. 1688: Egy Bál Jglertöl f 6 [BfR 
Vect.]. 

Szk: ~ palást. 1589: Egy visselt fekete Igler palast f 
2/50 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 35] * fodor 1589: Ket pozto 
palast fodor Jgler [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 48] * fodor ~ 
keccer subica. 1572 k.: Kys Myhal zolgalta barat Ist-
want zolgalatomert ados mynd Enye ydeigh fl 12 d 
50, es 1 fodor Jgler keccher subyccha [Kv; TJk III/3. 
262 f] * köz ~ friss. 1587: Zegeottem egj leantt kinek 
Ersebett newe. p(ro) f 7 1 kéz Jgler frish [Kv; Szám. 
3/XXVI. 13] * köz ~ nadrág. 1592: az Zakachi Jnassal 
Jstokkal zegeòttunk megh az Tanach hazban . . ezten-
deigh f 5 Egi keóz igler nadrágban [Kv; i.h. 5/XIV. 180]. 

L. még külön a ſodor-igler címszót és az ott felsorakoztatott szk-okat. 

igler-posztó posztófajta; un fel de stofã; Iglauer Tuch. 
1582: Nireo Kalman hoza ky az Boltbol valamy 
Igler poztot, kere Azon hog egy zokniat es eg firist chi-
nalliak beleolle [Kv; TJk IV/1. 41 Petrus Grúz vall.]. 

iglicetövis kb. tövises iglice; Ononis spinosa; osul 
iepurelui; Dornige Hauhechel. 1679: Iglicze Tövis 2. 
vize üveggel nro 1.3. vize üveggel nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 47]. 

Az Ononis spinosa fajcsoportnak az értelmezésben jelzett faja mellett a 
'szagos iglice; Ononis arvensis L. v. Ononis hircina Jacq.; osu iepurelui; 
Bock-Hauhecher is szerepelhet az idézetben. Nem valószínű, hogy a leltár-
szerkesztők különbséget tudtak volna tenni az egymáshoz nagyon hasonló 
fajok között. 

igumen 1. jegumen 

igy 1. ügy 

így I. hsz 1. ekként, ilyenformán/képpen; astfel, ín fe-
lül acesta; so, auf diese Weise. 71503: így vagvon Annak 
az Alkalma, Hogy . . . egyzer kazalyam meg [?Szentlé-
lek Hsz; MNy LX, 106. — aA zálogos földet]. 1546: Ez 
fellyl meg yrth dolgokath my ygy wegezthyk az meg yrth 
kethel alath [Radnót MT; JHbK XXXVIII/19]. 
1563/1569: Az wegezys pedigy Jg len koztwnka [Mészkő 
TA; Told. 27. — Köv. a részi.]. 1568: ęotues orban ç 
maga, a kerdçt hatra foguan Jgy alkut volt meg az aly 
p(er)esel eçtues gergelel [Kv; TJk III/1. 178]. 1581: 
Melly dolog my előttünk igy leon Mind az Naznagy es 
Niozolio Azzony előtt [Lécfva Hsz; HSzjP]. 1620: Ha kj 
akartak abbul az Birodalmombul tartani nem igj hatal-
masul kellet uolna ha nem teőrwenniel [UszT 36a]. 1699: 
Melly Dolog mü előttünk igy menven vègb(en) adgyuk 
müis ez mü Kezünk iràsa alatt valo levelünköt fide n(o-
st)ra mediante pecsetŭnkel s kezünk irasaval megherö-
sitve(n) [Szentmihály Cs; Borb. II]. 1810: szegény Kis 
Antim ugy tetszik egy perczent éjjel jobban magánál 
vagyon . . . , de már három versen is volt így s megint 
roszszabbul lett [Buza SzD; JHb Jósika János lev.]. 



így-amúgy 

Szk: ~ . . , amúgy ... 1775: A grófné mentegette 
magát, hogy neki nem kell, kereskedjék a maga rendin, 
így van, amúgy van [RettE 354] * ~ és eképpen. 1685/ 
1792: Ezeket miis . . Testamentarius Birák az mü igaz 
hitünk szerint valyuk és irtuk, hogy mŭ előttünk igy es 
ekképpen tön Testamentumot Néhai Veres Márto-
né Aszszony Bene Ilona Aszszony [BLev. Transs. 15] * 
~ s amúgy. 1758: De én akkor ingyen sem gondolkoz-
tam arról, hogy elvegyem S féltem mindenekfelett 
attól, hogy az urát meg ne becsülje; attól is, hogy 
hallogattam egyet is mást is felőle, hogy lakadalmakban 
így s amúgy, több efféle | (Eperjesi Ferenc) Míg mátkás 
volt a leányommal, sokat locsogott-fecsegett ellenem, 
hogy így s amúgy keresi s veszi ki tőlem ami a leányomat 
illeti [RettE 75, 277-8] * ~ 5 1568: Antoni(us) szoch 

fass(us) est, Ezt hallotta(m) biro Katótól hogy azt 
monda Eçthues Palnenak, am Jg s yg szydam az fonyat 
valagw bestye hyres kúrwath [Kv; TJk III/1. 209]. 1765: 
mondék néki hogy tréfára ne végye a Dolgot, mivel igy s 
így van a Dolog [Kóród KK; Ks 18/LXXXVIII. 11] * s 
~ tovább. 1863: A vizsgálószék 1864 Január 5-én kezdi 
meg működésit Györfalván s igy tovább a mint rendben 
következik [M.bikal K; RAk 143 esp. kl]. 

2. fm-ban utalószóként; ín funcţie de adverb ín pro-
poziţia regentă; als Verweisungswort im Hauptsatz: 
úgy; astfel; auf diese Weise/Art. 1507: Az Reu<d>ya 

Molnot hagyom . Illyen modon hog Cheh János 
fy<am>nak legyen zabad molna hog vamaual Egyetem-
be Eroly<eo)n benne lg hog Euys legyen segetseg Az 
cynalassab<an> [Kv körny.; NylrK VI, 186. — aA Rő-
dön (K) lévő]. 1540: En Ba(n)fi Gaspar nagj faluy az en 
Batiaimtűl Banfi lazlottul es Miklostul neminemw nagj 
szwkseges dolgaimert kertem három szaz forintott kyert 
az Valazutj es Bonzidabelj rezemet wetettem szalagon 

Igj hogy wk birhassak mind addiglan mig az wk K: 
penzet en meg atthatom [Sebesvár K; MNy XXXV, 55]. 
1554: En Borlobassy János Hedwrfay vga (!) ezwn zenth 
myklos nap elewt való kedwn vizwntag Engetem Ez en 
vramnak És atyamffyanak Egy El zwkwt Jobagom az 
Kys tamast hedwrffayt Jg hogy Ewrwkbe Ewe legwn 

Borlobassy linarti [Héderfája KK; BfN]. 1578: my 
batory elek vrönknek (!) attuk eg Jobagonkat Jámbor 
Palt Dyosadban lakozot zalagban tyz forintban . . . 
birnj, Jg hog . . . ew Kegelmetol meg ne valthasa senkj 
[Diósad Sz; WLt]. 1617: Az mi az kaszalo reteken való 
szab rez (!) szenakot illetne ebb(en) való reszet More 
Boldisar az battianak oda engede, igi azért hogi ha mi 
barmoczkaia loua leend azokot ki teleltesse [Abrudbá-
nya; Törzs]. 1752: az Incta Pars Relatoriajáb(an) az ut-
rumok csak igy voltak Stylizalva hogy azon Szárhegy ol-
dala nevű Erdő, a hol most állunk Szent Mártoni Hataré 
vagy Vitzei? [Vice SzD; Ks]. 1796: Ha . . . azért kere-
sik , hogy az által képzelt szabadságokot el érhessék, igy 
magok le kötelezése ellen vétenek [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 19 tábl. — aA kiváltságlevelet]. 

II. ksz I. ezért, következésképp, tehát; de aceea, ín 
consecinţă, deci; deshalb, darum. 1585: Ilona Taligas 
Georgne vallia, . . . Amaz legheniek . . . vizza terwen 
chak hamar hozza Giakanak Desy Ianoshoz, es igy leon 
a* gyakas miat halala [Kv; TJk IV/1. 524]. 1592: Tot Mi-
haly . . . Az vtan hogy Malom Mestere megh halt vgy 
veotte el felesigit, es igy zallot megh Deesre [Mihályfva 
SzD/Dés; DLt 1235]. 1599: Mely Summakat minde-
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nesteol egybe computaluan tezen f 1523/82, Ehez corn-
putaluan az tawaly borr arrat vgyminth fl 6/90. melliet 
ky tudott eo maga az teoltelek borbol lezen igy in Sum-
ma f 1530/72 1/2 [Kv; Szám. 8/XV. 17]. 1640: Füzesen 
laktomban öztottak földeket, nelţemis attanak • 
De változásom kóvetkezven Deczey Papsagra kellet 
mennem, es igh az Füzesiek a főidet tőllem el foglaltak 
[SzJk 49. — *Ordöngösfüzes SzD. M.décse SzD]. 1701 
k.: nekem semmit nem adot miolta hogj az Collegyiom-
b(an) ben vagjok három kenyernel egyebet es igj bizony 
el győzi vinni az kit âd [BLt 9 Tóth István lev. Ne-ről 
édesanyjához, Tóth Balásnéhoz Angyalosra (Hsz)]-
1734: (A tanú) ugy eskŭtt rám égy versen, hogy No-
vemberben eset most pedig vgy hogy septemberben, es 
így a fatens hallucinal [Torda; TJk XXXV. 40]. 1798: 
Petrotzi Györgj ur nem tsak hogj rutul szitta 
gazlatta hanem meg verni is akarta igj nem vihette be az 
elrablatt Emberit Szekerit . . . az udvarba [Ádámos 
KK; JHb XIX/58]. 1831: Néhai Burzo Mihaj éppen 
föben Vágta volna a Néhai Tisztet ha el nem s z a l a d o t t 
volna, s igy impedialtatott a Joszagnak rehabeáltatása 
[F.szőcs SzD; TKl Burzo Györgyié aluj Logyin (65) ns 
vall.]. 

2. hasonlóképpen; asemenea, la fel; gleicherweise-
1678—1683: mint az ut melle vetet borso mindentŭl sag-
gattatik, igi az boldoghtalansagra iutat ember m a g a n a l 
alabvaloktolis megh vettetik [Ks Kornis Gáspár keze-
vei]. 

3. ilyenkor; cu astfel de prilejuri; da, zu dieser Zeit-
1654: minde(n) Urak es Feőrendek keőzeőtt eleiteől fog-
va való be vett szokás az, hogy igy szüret eleőtt ki ki jó-
szágára Saytott, Turót, es pénzt must fejéb(en) ki osztas-
so(n) [Bükkös AF; KemLev. 1425]. 

így-amúgy úgy-ahogy; valahogy; cumva, aşa şi aşai 
irgendwie, soso. 1779: Gr. Bethlen Lajos szörnyU 

fösvény ember volt. Ha valaki hozzáment a nemesek kö-
zül szüntelen azon panaszolkodott s sóhajtozott, hogy 
nem tudja, hogy éljen meg Erdélyben, mert a felső orszá-
gokon így-amúgy élnek s egy burgernek is ennyi-
amannyi ezer forintja vagyon s a többi [RettE 400]. 

ígyártó 1. íjgyártó 

igyeſogyott 1. ügyefogyott 

igyekedik fáradozik, igyekszik; a se trudi, a-şi da silm-
ţa; sich bemühen/streben. 1818: én mind abban igyeke-
dem, hogy a* Taxákot, és egyéb Daciakot g y ű j t ö g e s s e m 
[Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir.]. 

igyekezendő ostenindu-se, străduindu-se; sich bemu-
hend/strebend. 1678—1683: ha ki tanulhatois az gonos 
akaró, annak eleit ne bossusagtetellel, es mas űldezesel 
igiekezendő eleit venni, hanem inkab jllendő s, alopotia-
hoz kepest való becsûletj megh adassal [Ks Kornis Gás-
pár kezével]. 

igyekezés I. igyekezet, igyekvés; străduinţă; Bestre-
bung/mŭhung. 1689: Deák Jánosnak suspecta fele' 
mássával el szokesre való igyekezes . . constálván 
Feleségét Czinege Annokat Férjétől Deák Janóstul dl" 
vortiallya [SzJk 241]. 
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, 2. vki halálára való ~ vki halálára való igyekvés, vki 
eletére törés; atentat la viaja cuiva; Trachten nach js Le-
?en. 1694: Mathé István feleségének Pap Juditnak . . 
etetissel Ura halálára valo igyekezését és boszorkánysá-
gát varáslását egy néhány tanuk manifestě et sufficien-
l(er) comprobállyak [i.h. 282]. 

igyekezet 1. igyekvés, iparkodás; silinţă, străduinţă; 
Bemiihung/strebung. 1607: semmi egieb wgiekezetwnk, 
a z eő Felge becswlletesen ualo temetesenel ninczen ml-
jjekwnk [Lompért Sz; Törzs]. 1619: sehol senkinek nem 
hallok perzsiai hadra igyekezetit — szándékát | Az ha-
talmas császárhoz ilyen jó igyekezeteket látván, ennyi 
országoknak meg akartam mutatni, hogy az bódog em-
ţekezetü, szultán Ahmet császárnak savát-kenyerét nem 
°ltem heába [BTN2 240-1, 340]. 1624: ertettwk az Kgd 
nuhozzank es Ecclesiankhoz ualo kegies indulattiat ĕs az 
011 Templomunknak eppwletibe(n) ualo igiekezetit igen 
î̂ agi hálaadassal nezzvk minnyaian kgtöl [Mv; Törzs. 
Tordaj Pal Deák özv. Belleni Sigmondnéhoz]. 1636: (Az 
úristen) kegyelmeteket egész Ecclesiajul végye ke-
gyelmes gondviselése, Atyai oltalma alá, és azok ellen-is 

kik a kegyelmetek lelki ismeretin erővel akarnának 
uralkodni, védelmezze vgy kegyelmeteket, hogy azok-
nak-is igyekezeteket, tartoztassa, zabolázza [öGr 4 a fej 
a ref. eklézsiákhoz sk aláírásával]. 1758: ugj tudam hogj 

Legenjek tartották az házát ügjekezetekkel hogj fel 
nevekedtenek szolgát penig nem gjakron tartottanak 
[Aranyosrákos TA; Borb. II Pető Győrgj (31) ns vall.]. 
1767: nem tapasztaltam oljan ugjekezetit hogy . . Jo-
Şzagot vet volna [Medesér U; Ks 20. XIV 1]. 1812: Ma-
l̂ m Követ, Bél és Viz Kerekeknek valo Kaláts fákat, 
Gerendejt az Árendások szoross ügyekezettyek és Kől-
Isőnős Munkálkodások alatt a Mlgōs Udvar fog adni 
[Oroszfalu MT; Bom. G. IX. 5]. 1829: hány Gyermek 
nem válik rosznak a' szüléknek minden jo nevelések 
lgyekezete mellett is? [Ne; DobLev. V/l 155. 10b]. 
. Szk: gazdasszonyságbeli ~ gazdasszonyi forgolódás/ 
jgyekvés. 1827: borbol 's egyéb gazdaszonyságbéli igye-
kezetéből anyi adossokat 's napszámosokat tsinált az 
Exponens aszszony hogy az emiitett Fekvő Jok haszno-
son meg miveltettek [Maroskoppánd AF; i.h. V/1109. 
12 Ilye Damián (46) jb vall.] * egész/minden/teljes ~ tel. 
1589: (A bíró) eő kgme az tanachbelieket kwldeŏzze 
jnindenwe az vrakhoz . . serensegel titkon minden Igie-
^ezettel legienek az vraknal, hogy lellienek modot ben-
Jte, mellettwnk az vrak lelliek megh Vrűnkat, az Ar-
H0k(u)l(us) tartasara emlekeztettwen eo Ngat [Kv; 
ſanJk 1/1. Hl]. 1593: Marton Deák vramis Ajánlottá 
jnagat ebbely faradsagal, hogy az eo felejt tellies Wgie-
kezitwel (!) Megh Inty hogy Ne temettessenek ideghe(n) 
hatarbely Ecclesiasticussal [Kv; i.h. 215]. 1671: Schiz-
matizalo probrosa denominatiok el tavosztatodgyának 
nunden ügjekezettel s engedelmességgel [SzJk 117]. 

2.ė Nsagod poroncsolatyat vévén en egesz igye-
kezetei igyekeztem hogy Nsagodnak complacialhassak 
[Kövesd NK; ApLt 5 Nagy Zsigmond Apor Józsefhez]. 

a fáradozás/munkálkodás eredménye; rezultatul/ 
fodul ostenelii/strădaniei; Ergebnis der Bemühung/Ar-

•' embernek elég tűnődni valója van . . . 
4 2 idö is fenyegeti, a' szigorú hideg essŏs, és aligha hóval 
nem végződő idő, hogy igyekezetének nagy része künn 
a mezőn fog pusztulni [Kv; Pk 7]. 

igyekezetű 

3. kb. készülődés; pregătire; Vorbereitung. 1562: 
Székely György, Székely Gecző, az nagybotu Lörincz 
pap és a Balog déák . . . mikor látták volna a parasztság-
nak sokaságát azonhelyt elhagyták a törökre való igye-
kezetet [ETA I, 11 BS]. 1602: Ertwen penigh az hadnakis 
ide felénk valo igyekezetit hogy annak okaert az meza-
ros Vraim elegedendeob hwst ertessenek az keozeonse-
ges zewksegre pro tempore mostan rendeltek eo kegmek 
fontiat az tehen hwsnak három penzre [Kv; TanJk 1/1. 
414], 1645: sokkal illendeob embernek, az illyen n<agy> 
utara ualo igyekezetiben Czeledi es edes haza nepej 
keozeott bizonyos dispositiot tenni [Erdöszengyel MT; 
Told. la II]. 

4. (gonosz/rosszindulatú) törekvés; năzuinjă răuvoi-
toare; (böse/bösartige) Bestrebung. 1583: Vegeztuk, 
hogj akar Mester legien akar legeni akar tanuló Inas lé-
gién Valaki az eó Vra hazat uagy meg kissebitene uagy 
affele vgiekezetben talaltatnek, Mingiarast az Ceh Mes-
ter az Cehet egibe giwyczie [Kv; MészCLev.]. 1656: Ste-
fán vajda azt irja pitáijának, hogy az tatárnak semmi ké-
születi sem igyekezeti Erdély ellen nincsen [RákDiplö 
364 Iac. Hassányi a fej-hez Konstantinápolyból]. 1677: 
Gyakorta a' verus Haereseknek el-szenvedhetetlen ká-
rokat tesznek a' Dotalista Relicták, jószágoknak vagy 
szánt szándékkal valo pusztitásockal, vagy természeti s' 
néha egyŭgyŭségbŏl valo gondviseletlensegeckel, né-
melykor ugyan elidegenítő igyekezettel [AC 100]. 1681: 
(A fatens) fel töt, es el szánt szándékkal való Isten ellen 
lőtt káromkodását, vagy arra destinato animo lett ügye-
kezetit nem importalta [Kük.; SLt AM. 37]. 

Szk: minden ~tel. 1727: nimellyek nem hogy segitteni 
akartak volna, sõt minden igyekezetekkel confundalni 
akartak [Albis Hsz; ApLt 2 Bakori (!) István Apor Pe-
teméhez]. 

Ha. 1592: lattam wgiekezftit [Kv; TJk V/l. 256]. 
1620: (az ő) igyekezetek [BTN2 397-8]. 1631: minden 
igiekezetekkela JNagyteremi KK; JHb XXI/3 Sükösd 
György végr. aErtsd: igyekezetükkel]. 1642: igiekezetit 
[Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 1649/1681: igyekezettem-
mel [Vh; VhU 230]. 1696: igyekezetinek [Vécs MT; TK1 
Miss.]. 7792; (az ő) igyekezetekkel [Zilah; Borb. II]. 
1833 k.: Ügyekezet [Usz; Borb. II]. 1839: ŭgyekezetem 
[Szentdemeter U; Told. 39]. 1847: Ügyekezet [Torockó; 
TLev. 10/9]. 

igyekezetesen iparkodón, szorgalmasan, rég szorgal-
matosan; silitor, sîrguitor; strebsam, fleißig. 1816: 
mikor Nsagod Hidalmási Tisztyének . . . méltóztatott 
bé fogadni . . azt méltóztatott ígérni hogy ha Nsagod 
dolgait igyekezetesen fognám vinni . . . más nagyobb 
Joszagba fogna Nsagod transferaltatni [Hídalmás K; 
KaLt Tankó Jósef tt gr. Korda Annához]. 

igyekezett vhová igyekvő/tartó; care merge/se în-
dreaptă undeva; irgendwohin zustrebend/eilend. 1759: 
némely oda ment Legény lovának a száját fel kötöt-
ték a mint hallottam más oda azon rosz erkölcsű sze-
melyjekhez ügyekezett Legények [Szentlászló MT; 
Sár.]. 

igyekezetű szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruk-
tionen: gonosz ~ gonoszra/vki ártalmára igyekvő/tö-
rekvő; care se străduieşte să facă rele/rău cuiva; nach js 



igyekezhetik 

Schaden trachtend. 1677: Néha ez Hazának, és legiti-
mus Fejedelminek sokszori veszedelmes állapottyokban 
való forgásokbol, és károkkal tapasztalt experientiak-
bol sok időktől fogva erős tilalmak végeztettenek, hogy 
semminemű rendbéli emberek más idegen Országokra, 
Fejedelmek engedelme, és Salvus Conductorok nélkül ki 
s' bé ne járjanak, hogy az által-is a' gonosz igyekezetü 
emberek refrenaltassanak [AC 85] * jó ~ (jóra) igyek-
vő/iparkodó/törekvő; care se strădueşte să facă lucruri 
bune; (nach dem Guten) trachtend, sich (um das Gute) 
bemühend. 1727: tsak Isten a Mlgs Groff Urat sok jo 
igyekezetü Ifjak szerentsejere, 's a lelki dolgok(na)k elő 
segellésekre hoszszu élettel meg aldja [Ne; TL. Beregszá-
szi Moyses Teleki Pálhoz]. 1752: Flóra Vonul . . egés-
séges jo ügjekezetü [M.gyerőmonostor K; Told. 12/35]. 
1763: jó ügyekezetü gazda lett [Nyárádsztlászló MT; 
Sár.]. 1772: Szelesán Timotye . . Ez vékony egességü 
Gazda, kulŏmben jo igyekezetü [Szászfenes K; BethKt 
Mikes conscr.]. * nagy ~ nagyon igyekvő/iparkodó; 
foarte sîrguincios; sehr strebsam. 1785: az Aszszony pe-
dig igen szorgalmatos, nagj ügyekezetü volt minden dol-
gokban, magais sokat dolgazott egj szóval nagj 
ügyekezetü szorgalmatos jámbor, csendes Asszony volt 
[Mv; DLev. 4. XXXVI] * vékony ~ gyengén igyekvő/ 
iparkodó; puţin silitor; wenig strebsam/sich bemühend. 
1772: Varga Gergelly Alkalmas egésségŭ, de vékony 
igyekezetü Gazda [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 

Ha. 1794: ügyekezetü [Kv; Pk 3]. 

igyekezhetik iparkodhatik, törekedhetik; a se putea 
strădui/sili; sich bestreben können. 1636: Istent 
minden napi alázatos kŏnyŏrgésimban kerem, hogy 
Nagyságodat8 kiváltképpen való kegyelmével környé-
kezze meg . . . és azon ügyekezhessék, hogy mindenek 
szeressçk inkább mint félnének töle [ÖGr Aj. — 8A feje-
delmet]. 16^5/1681: Hogy annalis jobba(n) igyekezhes-
sek8 az ide való meg telepedésben, Hunyadi Tiszteim 
esztendőnként négy forint Taxanal többet ne exigallya-
(na)k [VhU 474 Thökölyi Imre vál. — aA kérelmező. 
Hátszegre]. 

igyekezik, igyekszik 1. ts is iparkodik; a se sili, a-şi da 
silinţa; sich bestreben/eifern. 1570: Reaps Myhal hithy 
zerent vallya, hogy Talalta volt chergeden8 zekely 
petert hogy egy Aztagot veot volt, kerdy Theole ha va-
gion valaky Tharsa hozza, Azt Montha hogi senky Nin-
chen, hane(m) Egy Jámbor adot valamy zegittseget, De 
enys megh Igekeze(m) zolgalni [Kv; TJk III/2. 15. — 
aAF]. 1581: keryk eo kegmeket Tanachywl hogy ket 
attiokfiat kwlgie(n) Altal az Thordayakhoz es erről á 
dologrol transigallianak hogy effele kichin bozzusagbol, 
az io zomzedsag ne haboroggyek megh, es eggink az ma-
sinknak ne igyekezzwk bozzwt wzny | néhay Amy (!) 
Reghi Attiaink . drága és Nemes priuilegiumokat za-
badsagokat wgiekeztenek Az Reghi Bodog Emleke-
zetheo Iambor Zent kiralioktol ez hazanak Nierny es 
zerzeny [Kv; TanJk V/3. 244b, 267a]. 1599: Amint en-
nek elotteys vegeztek volt eo kgmek az Jwhok dolgarol 
mostannis az ellen nem eogyekeznek semmith vytany 
hanem azt a vegezest akaryak eo kgmek megh tartanj 
[Kv; i.h. 1/1. 335]. 1606: Adak ertesemre hogy nemelly 
Vraim Bedeo Mihali Vramott . . . az ell mult wdeokben 
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czyelekedet dolgaiért . . megh károsittani wgiekeznék 
[Káinok Hsz; UszT 20/13 St. Bedeó trium sedium siculi-
calium capitaneus aláírásával]. 1644: ugjekezzenek 
az kiczin neueletlen fiaczkamot az edes kus Mihakamoţ 
menteol beczulletesben neuelni es scholaban iartatm 
[Nyárádtő MT; Sár. végr.]. 7693: az Árvaknak követ-
kezhető károknak (!) eltávoztatni ügyekezŏ szándé-
kunktól viseltetvén, ne várja kegyel(me)d az következő 
tŏrvénjes széket, hanem az alatt ügyekezze dolgát 
Complánálni Bethlen Sámuel V(ram)mal [Fejér m.; K.s 
67. 46. 21]. 1694: a' belső Pinczére is nyilik egj puszta Aj-
tó Ennek oldala(n) a' kutja, ha egjekezik (!) be buha-
tik [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kuria-
leír.]. 1721: igjekezzik kgt(e)k, a' Regiment vagy Com; 
paniak mellé . . . ollyan betsületes embert denominálni 
Commissariusnak, a* ki maga Vármegéjéböl más Vár-
megeb(e) vagy Székbe, által kisirhesse [Ks 18/XCIII a 

gub. Nsz-ből]. 1752: ha Péterfi Sándor Ur(am) le jőne az 
Mlgs Urnák udvarlására obligatiom szerént űgyekez-
ném comparealni [Sáros KK; Ks 83]. 7796: f é l n é n e k a 
valoságos rosztol azok a Kiknek ettől félni kellene, és 
ügyekeznék el távoztatni azt a* mi a Közönségnek való-
sággal rósz [Kv; KvLt Prot.oec-pol. III/3. 363 Sikó Ist-
ván kérelme]. 1843: az Exponens az Exequutiot minden 
modon igyekszik meg akadályoztatni [T; Tolvaly lev.]-
1851: a kertetis igyekszem takarittani [Széplak KK; SLt 
évr. Biró Sándor lev.]. 

Szk: ~ benne. 1763/1805: Nyikuláj azt monta hogy 
Kegyelmed ki jö most Csütörtökön . . . kérem Kegyel-
medet úgyekezzik bennek, én is meg űgyekezem szolgál-
ni Kegyelmed fáradságát [F.zsuk K; SLt 44 Suki János 
Ferentzi Györgyhöz] * ~ rajta. 1633: Latam aztis 
hogy egi veresbely ighen igjekezik vala raita hogy varga 
Andrassal eőlbe eshessek hogy megh foghassa [Mv; 
MvLt 290. 114b]. 1642: I(ste)nnak kgmes o l t a l m a ala 
ayanlo(m) kgmeteket es igiekezem rajta hogy en miat-
tam kgmetek semmi nemű igaz igieben megh ne fogiat-
kozzek [Sófva BN; BesztLt 115 Petrus Gauay a beszt-i 
főbíróhoz] * abban 1582: Beregzazy Lukach 
vallia, . Az eochem vg monta meg Zemteol zembe az 
Azzonnak hog Nem Akarna el venny, mert még ez 
Ideig az meg keretesnek rendelt Napiat mindenkor mas 
Napra halogattad Ne talam ez wdeo Alat abban wgieke-
zel hogy talam gazdagbat vag zebbet lattal es abban 
wgiekeztel az halogatassal hogy ahoz Meny [Kv; TJk 
IV/1. 66]. 1742: minél hamarab abban ügyekezem hogy 
meg viszgaljam [Mezőbánd MT; LLt Fasc. 126]. 1770: 
A szegény Földvári Ferenc . . Abban is igyekezett, 
hogy megházasodjék [RettE 245] * azon ~. 1558: Mos-
than myndenyk fel azon ygyekezyk, hogy az w a r o s t h 
nagy karba hozzak [Kv; TanJk V/l. 47]. 7580: az Mo-
nostoryak igyekeznek Azon hogy az dezma(n) It való 
Embereket meg Akarnanak tartoztatny (így!) [Kv; i.h-
V/3. 230b]. 1677: Fejér Vármegyében a' Törvényes Szé-
kek-is, Vármegye Gyűlési peniglen annál inkáb celebral-
tassanak, . . . el-mulhatatlan okokon kívül, azon igy®" 
kezzenek, hogy a' szokás szerint, ha csak edgyik-is a' 
Ispánok kŏzzül, jelen lehessen [AC 140]. 1793: a* mikoſ 
az asztagok rakásához fog, azon igyekezzen hogy egy 
Asztagba ha hijjánosodnak, egy forma búzát r a k a s s o n 
[JF 36 LevK 297 Vég Mihaly pref. ut. a drági tt-hoz]. vki 
ellen ~ vmire ~ * vkinek gonoszára ~ -> vkinek ve-
szedelmére ~ * vkinek halálára ~. 1590: en ram azon 
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keppen tamattal es engemetis rut zitkokkal illettel Job-
bagiddal halalomra Igiekeztel [UszT]. 1675: reám táma-
dott hatalmas karral vert, taglott véremet ki ontotta, ha-
bomra igyekezett [Kv-TJk VIII/12. 63]. 1694: Ca(us)a 
Vajda Kamarasien(sis) . Gellert György . . . Divortiu-
jnot kiván . . Mert ördögi mesterseggel varáslassal 
Uranal^ halálára igyekezet [SzJk 279. — aVajdakama-
ras K. A feleség, Gergely Ersok] vkinek hasznára ~. 
1752 ; igen is igyekezet eŏ kglme eddig Ecoenomiaban az 
urak hasznara, tsak győzze a jószág [Gardánfva Sz; BK] 
• vkinek kárára 1618: az konihan forgodo attiank-
fiaitol ertetwk hogj karunkra Jgiekeszika | megh tekent-
uen mind az eo kgme eózuegy allapattiat es eó kgnekis 
teórekedesseket, ne igiekeznem karara [Kv; RDL I. 

105 A második adalék Kowachoczy István kezével. 
Tamas mester. Az özvegynek] * vkinek/vminek 

romlására 1599: soha ekedigys egy Attyafinakis 
jomlasara eo kgmek nem eogyekeztenek [Kv; TanJk 
1/1- 334b—5]. 1656: az D. Actor maga Ecclesiajanak 
Jomlasara alatomba(n) practikalt es wgyekezet [Kv; 
cartTr II. 1073]. 1671: Hogy a' Fényes Portatol soha 
semmi üdŏben el nem szakad, sem az Országot el-sza-
kasztani nem igyekezik, ha a' Porta-is nyilván valo 
Omlásunkra és veszedelmünkre nem igyekezik in tali 
casu ŏ Naga-is minden utakat módokat hazánk meg-
maradására el-kŏvethessen1 [CC 13. — aKemény János 
ſej- beiktatási „conditiói" közt]. 1757: ha valamiképpen 
• • • egyik a Másik(na)k romlására ŭgyekeznék tartozza-
nak mind fejenként külön külön . . meg állo Félnek 12 
^ azaz Tizenkét Forintokot denumerálni [Torockó; 
Bosla] * vkinek (élete) veszedelmére 1582: Jgiartho 
Janos vallia . . Hallottam Az eleobbi felesegeteól 
Mondwan, Noh lm latom hog ez en Vram vezedelmem-
J"e wgiekezik [Kv; TJk IV/1. 73-4]. 1688: Fazakas Kata, 
hoszorkánsága miatt Férjét Fazakas Jánost hitetlenül 
m a r két esztendóktül fogva el hadta, veszedelmere is 
•gyekezet [SzJk 222]. 1740: Trauzner Sigmond Uram 
; • mint Keresztény Atyafihoz illik tellyes életében ugy 

yiseli, s alkalmaztatja magát . Détsei István Uramhoz 
gonoszszára annyivalis inkáb élete veszedelmére 

• • • semmi uton modon nem igyekezik [Szentbenedek 
AF; DobLev. IV/596. 347] * vmiben 7776; Csizi 
Hadnagy nem egyebben igyekezett, mesterkedett, 
hanem arra unszolta mind Mlgs Groffné ō Ngãt mind 

Annikó Kis Aszszont, hogy B. Henter Antal Úrfit 
jneg ne vessék [Kóród KK; GyL. Christ. Kováts conj. 
St- Miklós (55) vall.]. 1822: én kednek azt eleve meg-
Parantsoltam mindenekben igyekezék [Mv; IB gr. Kor-
d a Anna kezével] * vmin 1740: Elegge igjekeztünk 
mindenütt az menyire az idö engedte, mind az vetesen, s 
mind az takarittason [Ikafva Hsz; ApLt 4 Dombi János 
Apor Péterhez]. 1793: Még eddig Istennek hálá Semmi 
kar Se pintzékb(en) Se egyebütt s igyekezem ennek utan-
j*a is mendeneken [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 
i®v.]. 1805: Ngod a* die dati semminemű ugy nevezett já-
rásokon többé azon kiváltandó Joszágokban ne igye-
kszek [Mv; Ks 92] * vminek javára 1577: az keos-
?egnek Iawara minth ekedig, ez vtan is eo kegme Igye-
Ţ&ek minde(n)be [Kv; TanJk V/3. 149b] * vmire 
'586: Egy zekeres legheny Sughalla megh, hogy Rea vi-
gyáznánk az fogliokra, Mert gonossagra wgyekeznenek 
Y férfiak Az Azzonj Nepekkel [Kv; TJk IV/1. 609], 
636: Bethlen Istwan vr(a)m . . . mind magunknak elle-

igyekezik 

nwnk igyekezik, s mind pedigh az szegheny hazának, es 
kgtek keőzeőnséghes szabadságanak romlására es ell 
nyomŭlásara [UszLt IX. 75. 5 fej.]. 1795: a Contractus 

. . kissebbitésére s meg rontására ûgyekezik [Aranyos-
rákos TA; Borb.] * vmirõl 7776: nagyon ugyekezett 
2l Mlgs Groffné Aszszony, és ä Mlgs Kis Aszszony, a' 
Mlgs B. Henter Antal Urffi mátkasága alól való fel sza-
badulásról, lemondásrol [Kóród KK; GyL. G. Vizi rk 
kántor (30) vall.]. 

2. vhová ~ átv is vhová megy/tart; a se duce undeva; 
auf etw. (zu)halten/gehen. 1618: látom s értem az len-
gyelek mennye felé igyekeznek, hogy kiterjedjenek 
[BTN 149]. 1721: ad 17ma praesentis Hunyadra ügye-
kezem [Baboc K; Ks 95 Keczeli István lev.]. 1734: Innen 
ha Felesegem egessegenek allapotya ugy foghja jovalla-
ni holnap vagy holnap után Górgényben igyekezünk, 
ottan az itvalonál is, frisseb lévén az Áër [Abafája MT; 
Ks 99 Bornemisza Ignác lev.]. 1747: Kérdeztem tŏlŏk 
hogy honan jöttek és hová ŭgyekeznek [Dés; Ks 27. 
XVIIb Adamus Filep de Dees jud. arb. kezével] | ă kér-
désben forgo katonákat estve későn Mikeháza felöl, 
Szent Benedek felé igyekezni láttam [Szentbenedek SzD; 
Ks 27. XVII]. 1831: mostan az N(eme)s Szőts Czéh-
nak Articulussa tartásánál fogva Remek esztendŏmetis 
töltöm és a tzél felé igyekezem [Dés; DLt 451]. 

Sz: vkinek szárnya alá ~ vkinek oltalma/védelme alá 
törekszik kerülni. 1662: Mivel Nemzetes Váradi Incedi 
Mihály ŏzvedje, Nemzetes Csokasi Catha Aszszony, 
edes hazájának Váradnak idegen kézre kelése után . 
birodalmunkba szárnyunk alá igyekezik, de az be jöve-
telre és költözésre . . . elégtelen és értéktelen: Annak-
okáért . . parantsoljuk . . . birodalmunkbeli minden 
helyeken botsássák békével, és . . szekere eleibe elége-
dendő vono marhakatis adgyon (így!), szállás adással és 
egyéb jo akarattalis levén valamig hozzánk érkezik 
[Incz. III. 1 fej.]. 

3. ~ rá/rajta figyel/ügyel vmire; a fi atent la ceva, a 
avea grijă de ceva; auf etw. achten/aufpassen. 1602: hal-
lottam hogy pinzen wötte wolt fodor marton azt az 
örökségét. Ezt tudom hogi András gerebnek zolgalt fo-
dor martonne rolla, En ne(m) Jgiekeztem rea mellik 
mint birta [UszT 17/37 hegedws gergelj Zent Abranj Za-
bad Zekel (70) vall.j. 1606: hallottam hogy vagio(n) zal-
las helyek oda fel az Actoroknak, de en ne(m) igiekeztem 
raita mely helyben vagio(n) [i.h. 20/71 Michael Farkas-
laky de S. Király (23) lib. vall.] | Emlekezem rah hogi Ve-
res Balasne emlekezetbe eleó hozta Vala vgjan hazanal 
hogy Mihály Vram el vitette volna buzaiat, de en Arra 
ne(m) emlekezem mibe vegezęk, mert ne(m) igiekeztem 
raita [i.h. 20/221 Matthias Zabo de Hoggia ns vall.]. 

4. kb. munkál; a se ocupa de . . . ; schaffen, wirken, 
sich betätigen. 1745: (Csimponjer Dávid) észre vévén 
hogy meg fogottotását idgyekezzûk haza mene [H; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1748: Semmit sem tudok hogy igyekez-
tek vólna Telegdinek halálát [Déva, i.h.]. 1814: ejjel nap-
pal a Nságod boldogságát igyekezem és abba faradozok 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. Miss. 6. 1777—1815 
Barrabás István lev.]. 

5. ts 1752: geijesztette az Urakata edgyiket a* másik-
ra és haragittani kivánta s ûgyekezte [Bodok Hsz; Ks 22. 
XXIb. — T I a testvéreket]. 

Ha. 1582: wgiekezzek [Kv; TanJk V/3. 267a]. 1583: 
wgiekezik [Kv; TJk IV/1. 117]. 1584: wgiekezet. wgie-
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keznek. wgiekezte(m). wgiekezzek [Kv; TanJk V/3. 229, 
277b, 281b, 284, 355]. 1586: Wgiekezwen [Kv; i.h. 1/1. 
40]. 1587: wgyekeznenek [Kv; i.h. 47] | vgjekeznenek 
[Nagykend KK; LLt]. 1597: igiekeztenek [Kv; TanJk 
I/l. 298]. 7599; eogyekeztem [Kv; TJk Vl/l. 330 Stencel 
János vall.]. 1602: wgyekeztenek [Kv; TanJk I/l. 410]. 
1603: wgiekeztek [Kv; TJk IV/1. 690]. 1648: (ő) űgyeke-
zet [Kv; RDL I. 34]. 1653: ügiekezik [Kv; i.h. 140 
Matthaeus Arkosj jur. not. kezével]. 1662: ügyekeztem 
[Kozmás Cs; SzO VI, 275]. 1663: ŭgekezik, ŭgekeznek 
[Iszló MT; BLt]. 1672: ügjekezem [Marosillye H; JHb 
XXXV/12]. 1710: ügiekezem [Csíkszereda; Borb. II. — 
Átírásban: SzO VII, 151] | ügyekezém, ügyekeztem [Ká-
szonújfalu; BCs]. 1711: ügyekezik [Újfalu3; Born. 
XXXIX. 52 Solyom István Kászoni Jánoshoz. — 
aGyergyó-] | (ő) ugyekezet [Sövényfva KK; MbK 106] | 
ugyékezém [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1716: (ő) ügjekeznék 
[Nagyida K; Told. 22]. 1717: ügyekeszte [Kv; Told. 2] | 
űgyekeznek [Szu; ApLt 2]. 1718: ügyekeztem [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-ból]. 1720: ügjekezem. ügjekeztem [Rusz-
kova Mm; TKl Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1721: 
ügj(e)keze(m) [Bethlen SzD; BesztLt II. a. f. 478, 35 
Bethlen Elek Georgius Gics beszt-i bíróhoz]. 1722: ügje-
kezik [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1731: ŭgyekeze(m) 
[Abosfva KK; Ks 99 Némaj István lev.] | igjekezze [Dés; 
Jk 412a]. 1738: űgyekezi [Kilyén Hsz; LLt]. 1739/1742: 
ügyekezem [Szentdemeter U; LLt Fasc. 159]. 1747: 
ŭgyekeztek [Désakna; Ks 27. XVIIb] | ügyekezem [LLt 
135. C. Cserei Farkas lev. Nsz-ből]. 1749: ügyekezte 
[Korolya H; Ks 101] | ügyekezem [Kv; SLt Suki László 
Suki Jánoshoz]. XVIII. sz. köz.: űgyekezze [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 152]. 1751: ügyekeztem [Sályi KK; Berz. 
12. 92/203]. 1753: igyekeznénk [Altorja Hsz; Törzs. L. 
Mike (38) pp vall.]. 1754: ügyekeztek [Káptalan AF; 
TL] | űgyekezzék [Kóród KK; Ks 21. XV Geréb Susan-
na lev.]. 1755: ügyekezvén [Gyf; JHb XXVI/21]. 1756: 
ügyekezem [Lőrincfva MT; Kp III/135]. 1758: ŭgjekez-
tenek [Aranyosrákos TA; Borb. II Pálffi Dániel (66) ns 
vall.]. 7759: ügyekezik [Mv; EH A]. 1763: (Ö) űgyekezet 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.] | ügjekezem [Szőkefva KK; 
BálLt 1]. 1764: igyekezzünk [Középlak K; BfR] | ügye-
keztem [Szu; LLt Fasc. 160]. 1765: űgyekezzék [Torda; 
Pk 2]. 1766: ŭgyekezzenek [Kolozs; Borb.]. 1770: 
ügyekszŭnk [Esztény SzD; Told. 29]. 1772: igyekezzem 
[RettE 268]. 7775: ŭgjekezte [Zalán Hsz; Mk II. 2/71]. 
1778: ügyekeznének [Tür AF; TSb 10]. 1778/1805: 
űgyekezzék [F.zsuk K; SLt XLVI. 7. 49 Suki János Fe-
rentzi Györgyhöz]. 1780: (Ő) ügyekezet [Szentháromság 
MT; MvLev. Szeredai lev. 9]. 7785: ügyekezzük [Toroc-
kó; TLev. 11/4. la]. 7787: űgyekezzék [uo.; i.h. 3/2. 
lb—2a]. 1789: ügyekezett volna [Abosfva KK; GyL. 
Gligor Vaszily (50) col. vall.]. 1792: ügyekezte [Várfva 
TA; Barla lev.]. 1794: ugyekezi [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1796: igyekszik [Kv; AggmLt B. 15]. 1803: 
igyekszik [Kv; i.h. A. 117]. 1807 k.: ügjekezte [Sinfva 
TA; Borb. II Fodor István (50) a szék assz. vall.]. 1810: 
ügyekezett [F.rákos U; Falujk 48 Sebe János pap-not. 
kezével]. 1814: ügyekezett [Km; KmULev. 3 Jos. Dál-
noki (20) vall.]. 1817: ügyekezzenek [Kv; Pk 3]. 1820: 
ŭgyekezve [Aranyosrákos TA; JHb 18] | ügyekeztünk 
[Báld K; BLt 6]. 1829: ügyekezett [Ilencfva MT; CsS]. 
1836: űgyekezzék [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1837: 
igyekezne [Dob.; Somb. II]. 1841: igyekezz [Veresegy-

524 

háza AF; DobLev. V/1234 Dobolyi Sigmond öccséhez, 
Zsigmondhoz]. 

igyekező 1. igyekvő, iparkodó, törekvő; străduitor, 
sîrguitor, zelos; strebsam, sich bemühend. 1693: az Ár-
vaknak következhető nagj károknak (!) eltávoztatni 
ŭgyekezŏ szándékunktól viseltetvén, ne várja kegyel-
(me)d az kővetkező törvénjes széket [Fejér m.; Ks 67. 46. 
21. — A teljesebb szöv. igyekezik 1. al.]. 1710: igaz iám-
bor jügyekező (!) szorgalmatos szolgaja voltam Uram 
kegyelmeteknek [Somlyó Cs; ApLt 2 Farkas István 
Apor Péterhez]. 1758: Kolos vári Dániel nevű haszonta-
lan, semmirekellő gazember . jóra sohasem igyekező 
[RettE 59-60]. 1767: A szegény Diószegi Ferenc úrnak 
az ő jámbor, istenfélő, jó lelkiismeretű, senkinek ártani 
nem kívánó, sőt inkább tehetsége szerént szolgálni igye' 
kező természetét emlékezetnek okáért meg nem állha-
tom, hogy ide ne írjam [i.h. 207]. 

2. vmilyen célra igyekvő, iparkodó; care se stră-
duieşte să atingă un scop; nach etw. trachtend. 1662: Es 
ezt3 hozta a zabola, fenyíték nélkül járó, tudatlan, vitéz-
kedésre igyekező, de annak igaz útját-módját soha nem 
az ő igaz határában, hanem gyakran s nagyobb részbül 
csak a maga nemzetén való húzáson, vonáson, tolvajko-
dáson, kóborláson tanuló szabad legényeknek hasznos 
szolgalatjok! [SKr 546. — 3Pocsaj várának a török által 
való elfoglalását és elpusztítását]. 1677: Árultatással va-
doltatott, Evocatus comparealni nem akaró, el-menni 
igyekező Szemely, . arestaltathatik | mind Deáki tu-
domány tanulására, 's egyéb tisztességes végekre igyeke-
zŏknek, kereskedő rendeknek, mint adatik-meg a* Sal-
vus Conductus [AC 252, 267]. 

3. vhová ~ vhová menő/tartó; care merge/se în-
dreaptă undeva; auf etw. zugehend/haltend. 1818: Eszt 
látván Molnárom, más ott jelen volt két Emberekkel, a 
vízen le felé igyekező Tutajos gazda után indultanak 
[Hadrév TA; TLt. Adm. ír. 1527 Miksa Imre birtokos 
vall.]. 

4. (gonoszra/rosszra) törekvő; care se străduieşte să 
facă rele; (nach dem Schlechten/Bösen) trachtend. 1671: 
Találkoznak némely nyughatatlan elméjű, és m á s o k a t 
kárban ejteni igyekező emberek [CC 62]. 1678—1683: 
minél hitelesb, s kedvesb Ura előt valakj, annal inkab tá-
rnod ellene való s igiekező tarsa [Ks Kornis Gáspár kézé-
vel]. 

5. vkinek halálára ~ vkinek halálára igyekvő, életére 
törő; care atentează la viaţa cuiva; nach js Leben trach-
tend. 1765: ha bátor esettis rajta ütés, nem lehetett vin-
dictá(na)k mondani, mert mindenek (!) maga oltalmára 
tselekedte, már ezenn méreggel fel forrott, mindenre 
kész, s halálokra igyekező embertől magokat oltalmaz-
ván [Torda; TJkT V. 259]. 

igyekezőleg igyekezve, törekedve; străduindu-se, 
siündu-se; sich bestrebend, eifrig. 1833: nékünk Tor-
dai Sütőnékűl azis a' fatumunk, hogy mű könnyű ke-
nyeret szoktunk sütni, . . . kár is volna, hogy oda kénte-
lenittessűnk, hogy a' kenyérnek nehézségére igyekező-
leg a* Tordai Szép és jo kenyérnek, . . . betsét 's jo emlé-
kezetét meg homályosittsuk [Torda; TLt Praes. ir* 
1534]. 

igyekszik 1. igyekezik 
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ígyen ekként, így; astfel, ín felül acesta; so, auf diese 
Weise. 157611577: Forro Miklós Igen zolt neky hogy ne 
Bozonkoggiek erte az Thorozkayakra [Marosújvár 
AF/Kv; Thor. VI/4 Em. Sullyok cancellarius vall.]. 1584: 
Az Adósság be zedesse felöl, ígyen alkuttak, Hogy Egyen-
lő kŏlczhyeggel zeggyek be [Kv, TJk IV/l. 324a]. 1591: 
tigedet fel peres uaida gérgéli tiged Jgien rúton zidot ha-
missan oztottal ria kertét ornak esmet Jgien szidot borsot 
oroztál oduarhelt az sokadalomban [UszT]. 1595: Waiat 
vŏttem ígyen eitelen 's fel eitelenkent es vertalyon-
kent fazekokban osztúa [Kv; Szám. 6/XVIIa. 17. 211—3 
"J- Heltai Gáspár sp kezével]. 1615/1616: minek útanna 

intercessiot és beszedünket el vegesztük volna, ígyen 
leiele Süuegh Borbara Aszszony, melyet czak Suma sze-
J®nt irúnk megh [Kv; RDL I. 100]. 1641: Ezt hallottam, 
Jjogy Barta Mihált ígyen, nagybátyjával hítta [Mv; MvLt 
291. 274b—7b átírásban!]. 1838—1845: Macsukás 
hajdú némely falukon. Tán bunkós botukról . nevez-
tek ígyen [MNyTK 107]. — Vö. az így címszóval. 

Egyenesség 1. egyenesség 

igyenetlenkedik 1. egyenetlenkedik 

igyentelenség 1. egyenetlenség 

igyes 1. ügyes-bajos 

igyod bizony; zău, într-adevăr; wahrhaft. 1651: 
j-'gian az Kissebbik Kis Aszony szamara küldöttem egy 
°okor kesztiütis, hogi ige(n) szép fejeren tarcza az kezet, 
mert ígyod ha rut leszen, nem fogía szeretni Rákóczi Fe-
rencz [Fog.; BK. Bethen Ferencné Kemény Katához]. 

igyon, igyun 1. jól; bine; gut. 1637: az Kovacz Legeny 
torkon igion megh fogta vala s az kis kertre deöiteötte 
vala [Mv; MvLt 291. 119a]. 

2. azon ~ ? ugyanúgy; la fel; ebenso, gleichfalls. 
1573; Negyedik Byzonsagh Zaz Pal Bordossy wayda 
Ew Nagsaga jobbagya megh eskwth hytt zerentt azt fe-
lelthe az mytt az harmadik Byzonsagh Byrtalan Pal 
azon igyun [Eszt. 71]. 

1. juh 

ihá 1. iá 

iharfa-deszka juhardeszka; scîndură de arţar; Ahorn-
£r®tt. 1652: vagyon egy Fwrez Malom. Kin Fenyeo, 
Keőreős, Teolgy, Nyár es harsfa s Iharfa deszkakat 
metczenek [Hidegszamos K; GyU 114]. 

Üiatik 1. a putea bea; trinken können. 1573: Mykor 
®JY vitte volna az vyzet alegh varya volt az Santa hogi 
massek benne [Kv; TJk III/2. 68]. 1582: Ilona Damakos 
^athiasne vallia Monda Rab fabian hog Menne el 
a2 felesege vízért mert ihatnék [Kv; TJk IV/1. 83]. 1752: 
ojJ erős bór vólt hogy erőssége mián nem ihatták [Gagy 
p Ks]. 1773: Nekem 7 forinton vettek Márkaszé-

olyan erős és jó bort, hogy nem ihatom [RettE 317. 
^ S2] j Igaz hogy ezen M Letai emberek igen huzo vo-
nok, két pénzért perlekedni készek, azértis büntetik 

edgymást a szomszéd Falubelijek Marhajokatis hogj 
ihassanak tsak az Nyomasbolis ottan hajtogattyák reg-
getik [M.léta TA; JHb]. 1810: Blós Mihailát . . jól es-
mérem . . magának lévén Szilva pálinkája abból annyit 
ihatott, a* mennyi éppen kellett [Ádorján MT; Born. G. 
XIII. 1 Latzko András (63) ns vall.]. 1860—1861: a Kis-
Küküllő . vize . . mihelyt Sófalváról a parajdi sóak-
na mellett lefolyó korondí patakkal öszsze vegyül, meg-
sósul és gyakorta annyira, hogy csak a barmok ihatják 
[Benkő, Mszlsm. 6]. 1865: utat engedvén Város 
Csordájának Szorulás nélkül való bé járására ., hogy 
commodé ihassanak, és a' Szamos mellett délleltethesse-
nek [Kv; MészCLev.]. 

Sz. 1698: én ponoszolkodhatnam az Baranyai edgyût, 
a Farkas iszik felyül az folyo vizb(en), mégis én réam ha-
ragszik hogy fel szavarvan tiszta vizet ne(m) ihatik, ho-
lot . . nékem lehetnének eò kimére töb es mèltob pana-
szim [Cege SzD; WassLt Vas György nyil. Illyés Gábor 
szb kezével]. 

2. szeszes italt fogyaszthat; a putea consuma băuturi 
alcoolice; (alkoholisches Getränk) trinken können. 
1573: Beolcz Ianos Es Thorday Imre . Azt valliak 
Halaz Gergel . Mond hogi Igen Ehetnek es Ihatnék 
hiak Be eotet az Thimar Gergel hazahoz az Borra, hogi 
egi egi penzara Bort Innanak [Kv; TJk III/3. 278]. 1631: 
En bizŏny ne(m) ihatom, nemis izom [Mv; MvLt 290. 
241b]. 1708: a' ki akar a' Varb(an) innya itt, ã ki penig 
akár ótt kŭn a' Herczegh Korcsmáján ihatik [Fog.; KJ. 
Fogarasi János lev.]. 1756: Keregutz György meg 
fogta Petica Demetert és a földhöz verte s meg tamadta, 
ŏk pedig akkor nem a falu közönséges végezésebõl vagy 
Vrak parancsolattyábol mentenek ki hanem tsak a ma-
gok torkosságokért, hogy ihassanak húzhassanak és 
vonhassanak [Bencenc H; BK. Vegyes ir. 1143 Mokis 
Laszer (50) jb vall.]. 

Ha. 1768: ihassék [Kissármás K; RLt O. 4]. 

iható 1. potabil; trinkbar. 1860—1861: a Kis Küküllő 
vize, mikor tiszta, jó, iható [Benkő, Mszlsm. 6]. 

1864: Hidegség mely a rajta eredő igen hideg de jo iható 
forrásról neveztetett [Dálya U; Pesty, MgHnt 57]. 

2. ivásra/fogyasztásra alkalmas; bun de băut; zum 
Trinken geeignet, trinkbar. 1815: (A szőlő) Bora elég jó 
iható egy kevéssé Sarapos, Savanyu [Bálványosváralja 
SzD; Ks 77. 19 Conscr. 902], 

ihigat 1. megihigat 

ihlés sugallat; inspiraţie; Eingebung, Inspiration. 
1662: a felséges Úristen . elsőben is az ő hűséges szol-
gáját, a Mózest rendelvén és állítván fejedelmül az ö né-
pének Aegyiptomból való ki hozására szaggatta 
vala a népet külön-külön fejedelemségek alá. Ĕs 
ezeknek igazgatására maga mellé aztán Istennek ihlésé-
ből, parancsolatjából rendeltettek vala a hetven vé-
nek [SKr 71]. 

ihlette sugallta; inspirat/insuflat; erleuchtet, inspi-
riert. 1636: (Isten kegyelmét) az Szent Lélek ihlette Sz. 
Dávid Propheta, a 8.dik Soltárban nagy álmélkodva 
tsudáltattya és celebrállyaa [ÖGr Aj. 6. — aKöv. a zsol-
táridézet]. 
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ihog-vibog kacarász, viháncol; a chicoti; kichern. 
1799: elmentünk a' nevezet Léány hivatalára tollat tépni 

íhogtunk vihogtunk mint Ifiak igaz eleget, de akkor 
is sem edgyikünk sem másikunk között titkos vihogás 
nem esett [Dés; DLt]. 

ihol 1. itt/emitt (ni); (iată) aici; hier/da (sieh'). 1568: 
Sophia Luce ferrel (!) fassa e(st) Ezt tudom hogy 
Tordan es zebenben, igen vásárlót, es mi montuk hul 
w<?tte volna, ç meg halla ezt, es s(!) monda, Jhol pénz ez 
meg mutata, egy aranys vala benne [Kv; TJk III/l. 188]. 
1570: Margit chernas Myhalnę vallya, hogy Mykor 
az Rengeo annat ky vertek volna es az Jakab Molnár 
legen Budosoba eszet volna, Talalta volt harsongart alat 

Mond neky . ladde hogi ki verek Myattad az az-
zont, Erreh azt Mondya hogi ha ky vertek Nem en veret-
te(m) ky, De az Mely essez leieknek en vetette(m) 
Ihol talal megh engemet [Kv; TJk III/2. 106]. 1590: az 
kereztet mwtatak Ihol ahol altal leottek az kereztet 
[UszT]. 1592 k.: Jhol vagiok en tarcziatok megh bátor, 
de ott eott senky megh nem fogta zabad volt ott maradnj 
zabad volt ell menni [i.h.]. 1604: kinala az warosiakot 
menzaros János, s monda hogi Jhol az(on) Jnas [i.h. 
20/316 Pal Janosne Zent Ersebeti bironi anazonj vall.]. 
1730: énnékem árulnak egy keresztet, ihol vagyon ezé 
vagj nem, én arra mondék, én bizony nem tudom mivel 
meg felejtkeztem rólla [Torda; MvRKLev.]. 1743: ihol 
emberséges emberek előtt kezem irását adom [Kézdiszt-
lélek Hsz; HSzjP Török Pálné Máttyus Anna (60) pp 
vall.]. 1744: Petra . . . által menvén az hidon, félre veri 
az ókrőkőt, mondván; ihol az ut el mehet kegyelmed 
[Szentandrás H; Ks 101]. 

2. íme, lám; iată; sieh', schau' 1568: St(ep)hanus fi-
lius Ambrosi zabo fass(us) e(st) Kadar markos-
ne arcül wthe az Nemetnet, es az nemet ezt latuan Rayta 
Jndul Kadar Markosnera es az azony az konhaba fwt 
elçtte Es az Nemet vtana wth, de ez valló ne(m) latta ha 
talaltae vag ne(m), hanem az vtan ky iç az azony es vgy 
mongya ihol myt myelel Rayta [Kv; TJk III/1. 214]. 
1570: Egy lean oda Juta fwtthwa . . Monda fwttaba 
Neh haggyatok Jo vraim Jhol Jeonek vtanna(m), hogi 
megh fogyanak [Kv; TJk III/2. 89]. 1592: szereteo Jst-
wan vra(m), twdom hogy zerzettel masnakis nemes 
lewelet, Azért enis azért yeottem Kedhez hogy ha enne-
kemis zerzenel . Zerzeis Annak vtanna való eztendeo-
ben Azt mo(n)da Ihol Atiam fia Jstwa(n) vram az ki-
hez engemet kertel meg zerzettem [UszT]. 1628: Ihul 
attia(m) fia Gábor, mint vezte engemet bűntelen [Tövis 
AF; Told. 1]. 1634: monda Zócz Istuanne ihol mint uere 
tagla nyerges Tamas az en edes Anyám hazanal [Mv; 
MvLt 291. 22b]. 1712: Dioszegj Jstvan uram . . . pana-
szolkodott s mondotta indulatoskodassall: Ihol kj csala 
penzemet, ne(m) hogy meg fizetné [Dés; SLt 14. A. 6 G. 
Borbelly de Des (50) vall.]. 1724: Radnóti Susi . . Sok-
szor panaszolkodott vólt nékem, a' többi között kérdem 

Mi lelt téged? Felele, Ihol Etsedi Uram hogy 
ne(m) engedtem, hogy kŏzŏsŭllyõn velem, vgy el vere, 
alig vagyok belé [Náznánfva MT; BK]. 1754: ihol Szán-
tóval mennji Marhát vétete az Asszony [Gernyeszeg 
MT; TGsz 2]. — L. még BTN2 324. 

3. immár; deja; bereits, schon. 1589: Demeter deák 
es Zabo Thamas feoldere . rea ment az Varos, miért 
hogy varasebannis kertelt vala hoza, de az biro ne(m) 

banta, monda Zabo Thamas Jhol ha Jámbor az aniatok 
(?) vonniatok el de miért hogh az biro elalla melleoleo(n)k 
az Varas nem banta hane(m) vgy haza Jeouenek [UszT]-
1696: kerdém, miért fucz, monda ihól ha megh kaphat 
vala Kovács János megh öl vala [Mikháza MT; Berz. 17. 
Fasc. XIII]. 1720: ihol sok idŏtŭl fogva hogy kiáltyák a 
tolvajt senki nem jü [Koronka MT; Told. 26]. 1727: mi; 
kor ŏ Excellentiája jelen vagyon nem kél el annyi czipo 
mint most, holott fele tseléd sints mint akkor; ihol nem 
győzzük a sütést [Szentbenedek SzD; Ks 32. XXXII]. 

ihon 1. itt, emitt (ni); (iată) aici; hier/da (sieh*). 1570: 
Zeoch Symonne piroska, az vallya, hogy Mond 
Zeoch Demeter ely megek megh Nytom az kapwt, Mert 
Ihon Iew az en zekere(m) [Kv; TJk III/2. 82]. 1585: En 
Balogdi Pal . Az ket ezwst kŭpa feleol, Erre Emleke-
ze(m) hogj Eotŭes Mihalnal ihon Torda vczaban volt 
[Kv; TJk IV/1. 401a]. 1597: Gellyen Imreh vram . ex-
hibuit fassione(m) Thothazy Mihaly vramis 
monda az leannak Amireol panazolkodal ennekem 
ihon wadnak atiadfiay mond megh io Ersebet azok eleot 
[Kv; TJk VI/1. 58-9]. 1625: Jhon az niom my Jmmar 
touab nem megwnk rayta [Derzs U; UszT 156a]. 1633: 
mo(n)da az legeny . te nylua(n) való kurua uagi, ha 
bánod iho(n) az Biro haza, hy oda, s ottis megh m o n -
dóim) [Mv; MvLt 290. 122b]. 1666: ihon az szeker 
kocziban vadnak kerekek [Marossztgyörgy MT; BálLt 
55]. 7668: Ihon né la ezt én vágta(m) [Diós K/Kv; Ks 65. 
43. 10]. 1764: viszszá kérvén töllem az fél darab Cont-
ractust mind őszve szaggatá s à lábaival ă földre vet-
vén meg tapodá mondván ismég; ihon van atyámfia & 
kezes Levél, már Semmi bajotok nem lészen ez után a ke-
zességért [Pólyán/Tekerő H; JHb XXXII/37]. — L. még 
BTN 88. 

2. íme, lám (csak); iată, iacă, vezi; sieh', schau'. 1572: 
Herceg Ántal . . vallia . . . Mond Áros Myhal Ezért 
hittam K.a eleyben lm Gergely vramat hogi Énnekem 
ados kyreol ados lewele Ihon leien vagion en Mos-
tan teorwen zerent Megh kewanom teole aggya 

megh mywel tartozik [Kv; TJk III/3. 35. — aA város bí-
rája]. 1591: Theompe János vallia Monda nekem 
Leorincz deák ihon az kolczokat János vram kezedbe 
adom [Kv; TJk V/l. 78]. 1619: monda neke(m) az Biro 
Ihon Miklós. Ezt az pénzt. Beczj Paine Aszonjom Adgia 

Vramnak [Csatószeg Cs; BLt]. 1638: nosza, nosza, Czir-
kalok, utan uta(n), mert ihon az lovat viszik, fogd megh* 
ne erezd, or az [Mv; MvLt 291. 168b]. 1641: monda ne-
ke(m) Kouacz Miklós neze Ferencz ihon ket pinzt adok 
fogd meg ezt az embert [Kentelke SzD; BfR Szilagy Fe-
rencz (50) jb vall.]. 1673: Ihon mind el járam az malmo-
kat, sohult nem őrölhetek [A.jára TA; Berz. 7. LXV/38J-
1694: Hallottam a szájából Miskánák az Arany János 
szolgaia(na)k hogj ihon majd megh vernek vala Horvat 

Miklós Uram béressi [Gyula K; SLt A. Q 25 Kotstf 
Márton (26) jb vall.]. 1716: jöjön kigyelmed ihon penzţ 
hoztam olvassuk meg [F.csernáton Hsz; HSzjP Rákosi 
András (50) pp vall.]. 1794: tolvajt kiáltván monda» 
ihon házamban meg akar ölni, kössétek meg a* gy i lkos t 
[Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 7804; ihon ugy hal-
lom mostis nyert a' Királyi Táblán [Palatka K; DLev. 1-
II. 24]. — L. még RettE 145. 

3. immár; deja; bereits, schon. 1600: Capitan vraijj 
. . . leueleth irata az alperesnek, hog az en marháimat!* 
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meg tartozzék adni En az Capitan vram eo kegme le-
jjeleth megh vittem az alperesnek eo azt mo(n)da 
hog oluastassam, En mo(n)dam mo(n)dok (így!) En 
ne(m) oluastato(m) merth neked kwlte kapitan vra(m) 
e° kegme hane(m) Jhon mas leuelbe meg Iratta(m) az 
melj marhakat en teolled megkjuanok [UszT 15/177]. 
1625: Jhon az Dobofalui Eokor niomot kj hoztok az mi 
határunkból Jmmar ezen az berczen valo vton kuúul 
jniisna8 feleol ninsen hatar [Derzs U; i.h. 157b. — 
Muzsna U]. 1634: ihon az mi marhaja lezen foldvarine 

Azzoniomnak mindeneket inuentallianak az tobbiuel 
?dgiut [Mv; MvLt 291. 12b]. XVIII. sz. köz.: István, ha 
Kádár îhonn kivül az erdőt megirtaná, hasznát venné, 
inert övé a föld külyel [LLt Fasc. 69]. 7778: Csanán 
György két versen is kiáltott Tolvajt mondván Tol-
vaj ihon meg ölik az Apámat [Egerbegy TA; JF. Maro-
sán Maftyéj (34) zs vall.]. 

4. ? rögvest, tüstént; imediat, îndată; sofort, gleich. 
1590: En fel peres . mondám nekj az al peresnek, 
hogy en nem mehetek . Jhon Jó az törvenj nap ha 
az napra hon nem Lehettnek megkaroswlnek azertis 
nem mehettnek [UszT]. 1633: ha tudod ualahwl itt az 
varoson letet, ihon elegendeó embert adok fogasd megh 
mingiarast [Dés; DLt 376]. 1638: beszellettem az sogor-
ral, hogy eresze ki kezeböl az szeŏleŏt ihon teszem az 
Pénznek uagi minden marhamat el adom s mégis le te-
szem az eŏ penzet [Mv; MvLt 291. 140b]. 1700/1808: 
Egyszer Harko Bálint Uramtol hallottam hogy mondá, 
ĥ°n oda menénk Harko Péter Deákhoz [Vaja MT; 

1773: menyen kijed ihon sogram és húgom Aszony 
J° akaratyábol bontson fel edgyet3 hozzon jobbat [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 69. — aHordó bort]. 

íj arc; Bogén. 1573: Thakacz András, Takacz Antal, 
lazakas peter, Zeoch pal, zigarto Balint, cheob Ianos azt 
valliak hogy zent Antal nap Eleot vasarnap az hid 
kapwn Eorzenek volt, Lattak hogy ky Ment Nyreo 
András felesegestwl Iia Nyla kezebe volt, felseo Rwhaiat 
leh teotte Nalok mygh vyzza Ieoue Mykor vyzza 
{eot azkoris Nala volt Iya Nila, keonteset fely veotte es 
Ţ leot Az kapwn [Kv; TJk III/3. 77]. 1584: Barbara 
£abo Paine vallia igen beteg valek, hiüatam hozza(m) 
^abo Catot . . Aztis monta azért hogy a' karomnak Az 
ereyet veottek ell, hozot Iyat hozza(m), es estwe niolcz 
®mkor haromzor butatot Altal rajta [Kv; TJk IV/1. 

1585: Byro vram . . . adata Jgyarto Simonnal az 4 
£arna Sybnak 4 Jyat [Kv; Szám. 3/XXII. 73]. 1587: az 
barnazibóknak . . . Thanachj vegeszesebeol egj egj kéz 
Jyatis veottem nekiek az negj Jyert attam f. 2 [Kv; i.h. 
J/XXX. 5 Seres István sp kezével]. 1595: Az 4 Mező 
Pásztoroknak Iyra, Nyilra d 40 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 235 
!JJ- Heltai Gáspár sp kezével]. 1619: Mikó Ferenc uram 

1 bennlétében ilyen fortély esék egy rajtunk egy ré-
török . . . íj az kezében és íjba fogta az nyilat . . . 

reánk fordula mind nyilastul-íjastul és rendül kezde 
szidni Mikor szinte az bolt eleibe jutottunk volna, 

. is . . . reánk fordította íjét-nyilát s ugyan mégis úgy 
szid [BTN 283]. 

Szk: ~jal-nyíllal keres vkit. 1626: Boczkor Janos 
monda hogj ala megiek Zeoke Janosnoshoz (!) egy puz-
jjorat kerek mert azt mondák, hogj Illies Iyuel nyilual 
Kefes es ze(m)be állok uele [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Ficz 
Mihály (60) ppix. vall.] * ~ at von vkivel ujjat húz 

ijedség 

vkivel (szembeszegül vkivel). 1724: Dééva felől jött vala 
hozzam egy ember ide Homorodra a mult Esztendők-
ben, és azt mondgja vala hogy mondgyam meg néki 
hogy eő a mi Nemzetségünkből valóé, és ha az Attya ide 
valo Homorodi volt é, hogy ne vonyon íjat az Urakal ha 
ezen részre valo Jobbágy [Homoród H; BK] * felvonja 
~át vkihez felajzza vkire íját (fel/nekikészül vki ellen a 
törvénybeli támadásra). 1570: Jlona Varga Bernattne 

vallya, hogy hallotha varga gergelne zayabol 
ugy Theczyk hogy feleytene mostan az három forintat 
zeoch gergelne, chyak Beket hadnek neky, De Enis fely 
vontam az en Jemetha, Byzon hozza leowek ha Theor-
wen aggya [Kv; TJk III/2. 158. — aígy! szokatlan alak a 
mélyhangú íjamat forma h. * készen tartja ~ át-nyilát 
kész a harcra. 1619: De ezt teljességgel megtapasztal-
tam, hogy ha valami küs occasiót kaphatnának innét 
Nagyságod felől az accusatióra és discordiára, {jplette 
igen készen tartanák íjokat-nyílokat hozzája [BTN 257] 
* tatár 1614: 1 Tatar Iy Nylakkal 28. együt [Kv; 
PLPr 1612/15. 114]. 

ijed 1. megijed; a se speria; erschrecken, einen Schrek-
k(en) bekommen. 1590: Hogy ala jeowek az kereztely fel 
tekintek az Pribék ablakara felek vala hogy Jsmet leo, s 
hat Ismét reánk tartia az pwskat en vgy jedek hogy mind 
Giermekesteol az feoldre esem, en Iettembe(n) nem hal-
la t ta^) az szitkozodasatis [UszT Faggyas Janosne 
Anna vall.]. 1619: Nem tagadhatom, Kegyelmes uram, 
valami obscure mondám, hogy én is hallottam azt, s ta-
lám igaz is. Az nyavalyás Startzert csaknem megüté az 
gutta. úgy ijede, hogy az az ő veszedelmeknek az oka 
[BTN2 325]. 

2. ~ve ijedten; speriat; erschrocken. 1584: Luch 
Gergelne vallia Az leány . . ki mene Ezen keóz-
be haliam hogy mongia vala a' leány hwy ky, czo ky, be 
Ieowe Nagy Iedwe S monda, Azoniom Iay Nem tudom 
my vala Az Ablak Alat [Kv; TJk IV/1. 246-7]. 1836: Titi 
ijedve vgyan és roncsolodva, de Istennek hálá minden 
baj nélkül érkezett [Kv; Pk 7]. 

ijedés ijedség; spaimă, frică; Schreck. 1763: Nagj 
Györgyné exponállya, hogy Serester Máttyás Lovas ka-
tona mezítelen kargyával fejét el akarta ütni . . . melly 
jedesiért . . . praetendallya condigna satisfactioját [Kö-
kös Hsz; HSzjP]. 

ijedség ijedelem; spaimă; Schreck(en). 1572: Ez el 
mult napogba boczatam wolt ket Jobagyomat walamy 
kar wtan . . . ualamy modon meg Jeztytik wolt wket wa-
lakyk Az Egyk Az kynel az zabad lewel wolt El futót Az 
Jechygh miatt [Szászfülpös8; BesztLt 3604 Antal Espan 
a beszt-i főbíróhoz. — aKésőbb: Kisfŭlpös K]. 1690: 
Hazamra reszeg Nimetet hozot maga hazatol, ajtomot 
vagdalta â Nimet, Felesege'm, Gyermekem megh iede't 
tölle' Féleségem Gyermekem iédsegit fél ném vettem 
volna pro flo(renis) 50 [Zabola Hsz; HSzjP]. 1847: a' 
Dctort már ijedtségből ki usudva, de nagyon szomorán 
találtam [Kv; Pk 7] | láttam a* Gita Gligorné léánkáját 
az uttzán menni lefelé, ki egésszen képéből ki volt kelve 
én kérdeztem a Léánkát mitől jedett ugy meg, melyre a* 
Léánka felelni nem tudat, hanem a' szavába a' nagy 
ijjedség mián mind akadozatt, későre mutatván, s 
mondván, hogy Kádár Mártonné utyát el állatta, s még 
verte, s jedtibe fut visszá a* faluba [Náznánfva MT; 



ijedt 

Berz. 17b]. 1851; M Igenbe laktam9 egyetlen fijam gyá-
malam a' gyilkasak le ölték meg volt egy jó Leányom 
aszt a bánat és éjetség el ragata [Ó-Torda; DobLev. 
V/1321. — aAz özvegy]. 

ijedt speriat; erschrocken. 1779: megsúgják nekem, 
hogy a kisasszony3 férfiköntösbe akar öltözni Egy-
szer kijő mint egy kavalér, hozzám jő. Én mintha 
semmit sem tudnék a dologban, álmossá s ijedtté tévén 
magamat, felugróm [RettE 405. — a„Bíró Anna, gyö-
nyörűséges szép személy"]. 

ijedtében (fiind) speriat; vor Schreck. 1572: Eztys hal-
iam Az Mestertwl hogj Ezt Mongia wala hogj By-
zony Enys Eyettomben, Az puskath az tewewel forde-
totta(m) wala vgjmond oda [Bh; KP. Magyaro Mate jb 
vall.]. 1590: Latam hogy leowe reaiok kecher az az-
zony nepek mind el riadanak Jdestowa jettekben [Szu; 
UszT]. 1603: Varga Caspar leania Sophika refert 

en Az Echyetes Altalag melle bwttha(m) vala let-
tembe^) [Kv; TJk VI/1. 666]. 1606: mo(n)d neki osúat 
János, Allj hatra Lanczosne mert vgy wtlek az zabliaual 
hogy altal megie(n) benned, ozton el erezte yettebe, mert 
az kariat kapta vala [UszT 20/203 Brittannús Imreh de 
Kis Kede pp vall.]. 1630: semmit nem latta(m) dolgok-
ban, mert en iettemben mindgjart az kemencze mege 
buttam [Mv; MvLt 290. 126b]. 1653: hátrafelé szalad-
nak és a tornyába felhágnak ijedtekben [ETA I, 117 
NSz]. 1765: az kürül való szomszédok supervenialván ij-
jedtekben nagy tolvaj kialtással onnan elszaladta(na)k 
[Torda; TJkT V. 277]. 1774: nékem ijedtemb(en) az Sze-
mem Világais el veszet [Szőkefva KK; Ks 66. 44. 17c]. 
1798: Petrotzi vr éppen a kapu előtt el érvén a szekeret, à 
pásztort meg szolitotta, kiis jedtibe mindgyárt le szállót 
a szekérről . . Az inas pedig harmad nap mulva került 
elé jedtibe, félvén, hogy az ura Petroczi ur meg veri ezen 
tselekedetiért [Ádámos KK; JHb XIX/59]. 1800: vé-
kony páltzával olly kegyetlenül meg verte, hogy ijettiben 
majd a' rósz nyavalyais találta [Bereck Hsz; HSzjP Mar-
kirius András Brassó városi . . . Pléhező Mester ember 
(50) vall.]. 1810: nagyot kiálta jettében [Dés; DLt 
96/1811]. 1818: a Gyermekeket pedig a Nyavalya szinte 
ki rontotta ijetekbe [K; KLev.]. 1830: mi vgy eresztettük 
el jedtünkbe Harko Martont [Vaja MT; CsS]. 1845: 
ijedtembe fel bújtam a' hiúba [Kiskapus K; HG br. Dió-
szegi lev.]. 

Ha. 1590: Jettembe(n). jetteonkben [Szu; UszT]. 
1631: iettemben [Mv; MvLt 290. 239a]. 1632: ietemben 
[Mv; i.h. 94b]. 7633: jedtembe(n) [Mv; i.h. 121a]. 7636: 
ietteben [Mv; i.h. 75b]. 1644: Jettembe(n) [Mv; i.h. 291. 
432b]. 1842: ijedtébe [Dés; DLt 85. 8]. 

ijedtség spaimă; Erschrockenheit, Erschrecktsein. 
1722: Egj alkalmatossággal menvén az leánykám, Pap 
Peter ur(am)hoz Tüzért, egj kis Tűzet hozván . . . Pap 
Peter fia, Vónka; utánna menvén egj loval, le tapodtatta 
az főidre, ott bottal meg Verte, meg irt leánykámat à ne-
héz nyavalya iyedségéb(en) tőrteis [Kecsed SzD; TL. 
Marosán Lup (50) prov. vall.]. 1818: éjedtségibe nyava-
ja rontást kapat Leánya [M.ſráta K; KLev.]. 

Szk: ~gel van megijed. 1774: Beszélé, hogy Bogdán 
Dénes miképpen ment a szegény vicenótárius Álsó Lász-
lóra . . . megragadta a mellét s megcibarolta s nagy ne-
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hezen szabadulhatott ki kezéből. Oly nagy ijedtséggé 
volt, hogy szólni sem tudott [RettE 324-5]. 

ijeget ijesztget; a speria (adeseori); öfters erschrecken . 
1585: Anna Czementes Ianosne zolgaloia vallia . . Az 
Inastól semmit Abban nem hallotta(m) . . hogy Iyeget-
te volna Balassy Gergelnç az Inast [Kv; TJk IV/1. 423]. 
1586: Fassio Sophiae Teremy . Jgiarto Gieorgi volt 
ennekem prokatorom . eó kezde Iegetni, hogi el vez-
tem az perth [Kv; TJk IV/1. 617]. 1604: Hauaselfeölde 
felöli ijegetnek bennwnket, . en igen fęlek, mert ret-
tegöue teöttek [Gerend TA; Ks 38. I. 10 Sarmaságy 
Zsigmond Pettky Jánoshoz]. 1625: ige(n) Roszúl Iar-
ta(m) mert az kgd giermek louat be wsztek volt 
az en eletemre, az en giermekim addig Jyegettek, hogy 
kösz kertem kapuianak karoiaba szeokeót, igen R o s z ú l 

vagion [UszT 92a]. 1745: az katona . . az a s z o n y o k a t 

leányokat az lakodalomb(an) illetlenül kergeti tsufon-
dároz ijegeti vélle [Uzdisztpéter K; Ks 5. X. 6 Drágán 
Todor (50) jb vall.]. 

ijegetés ijesztgetés, fenyegetőzés; înspăimîntare, ame-
ninţare; Erschrecken, Bedrohung. 1662: a varasbeli 
praesidium a varosbéliekkel olly keménységgel viselven 
magokat, semmi fenyegetéssel, ijegetéssel semmit nem 
gondolnának [SKr 235]. 1679: sok ijjegetesek utan . • 
az Aszszony ember mégh vállá hogy eő maga vitte oda a 
tüzet [Dés; Jk]. 1736: valami ijegetesitol és a d m o n i t i o t o l 

való félelmekben bujdostak volna el [Gyszm; LLt Fasc-
161]. 1776: Vetett . . valamit a Bedei Biro nékem a szé-
náért oly ijegetessel (!) hogy ha el nem vészem a penztis 
nem látom [Sár. — aBede MT]. 

ijeszt 1. ijesztget; a speria (mereu); öfters e rschrecken-
1574: Nagi Imre Nagi Iacab Marton es Balas varos zol-
gay Azt valliak . Nagy Iacab az zĕles kertbe Zeokell^ 
volna Be es otth lesneh, Marton penig Az aytora Ment, 
hogi ezekbe veottek az egyk kinek fabian Newe az Abla-
kon Bwt ky Es az kertre fogot, hogi ely fusson ott fogta 
meg Nagi Jacab . . . kerdetteh hogi . . . Myert B w d o s t a -
tok ha Igaz Emberek vattok Mondanak hogi 
szok zo myatt volt hogi Ieztettek [Kv; TJk III/3. 350]-
1585: Orsolia Wargha Iacabne vallia, Az GergeI 

Nagy Georgne fia, égkor bezelli vala, Hogy hasas volna 
a' leány, mert Neky megh monta volna, eg* Azzony be' 
zelle Ázt(is) hogy Iyeztik a' leannial, De mint hogy e ° 
Ártatlan Nem fel senkiteól [Kv; TJk IV/1. 505]. 161* 
Balcz Miklós ezt ugj teotte Job(baggya) hogj az Com-
missariusok elejebe nem ment uolt aual ieztette hogj 'e 

vaghjak erette [Gálfva MT; UszLt VI/56. 62]. 1634: La-
tam azt hogy az leza le tazita az gyermeket, es az lo meg*1 

rûga, de azt ne(m) latta(m) hogy ijeztette volna senki az 
lovat alatta [Mv; MvLt 291. 21b]. 1762: A Deliberatum-
ban argumentumul azis feltétetik hogy mikor az Nfli^ 
Magistratustol exmittalt személlyek bé k e r e d c z e t t e K 

volna a mostoni A. lakó hazánál az elveszet p o r t é k á k -

nak meg keresésére azokat szitta, ijjesztette, s nem 
tek az p(rae)tendensek bé menni [Torda; TJkT V. 85J-
1802: Meg olvasván, én a Szarvadi Farkasné Aszszony 
Expositioját, és az A Bŏtŭ alatt a mellé zárt Testimon^' 
list, tsudalatos, és előttem ismeretlen ki tételeket o l v a s ó * 

azokb(an) a többek között . . . Hogy én Szabados M ^ 
lost azzal ijesztettem volna hogy ha az Ura p a r a n t s O ' 
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lattyábol nem repellál, ö fogná meg fizetni a Conviëtitia 
Summát [uo.; TLt Közig. ir. sztlan. Gálffi Ioseff viceis-
pán nyil.]. 1857: az asszony nagyon reájok jesztett [Ko-
molló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. — L. még 
BTN2 375. 

2. elijeszt/zavar; a alunga; abschrecken. 1568: Ezt 
Tudom hogy balint Tiwadar monda zanizlo keneznek, 
hogy myert Iyeztetek el az legent, s monda zanizlo ke-
néz, en ne(m) Iyeztette(m) [Kv; TJk III/1. 204 Mich. tré-
fa vall.]. 

3. aggaszt;^ a îngrijora; (be)ängstigen/drücken. 
1823—1830: Öexcellentiája levelében . azt írta, hogy 
a protestáns ifjaknak nagyon eminenseknek kell lenni, 
ha promotiót akarnak, azonban akármi tekintetbe kell 
annyi költségüknek lenni Ez az utolsó rendkívül 
ijesztett minket, mert sehová egy krajcár segítséghez is 
nem bízhattunk [FogE 107]. 

Ha. 1614: iesztette [Erdősztgyörgy MT; BethU 75]. 

ijesztés 1. megijesztés; speriat; Erschrecken. 1619: 
nem tudom, ha ugyan csak követeknek ijesztésére lött 
vala valami perzsiai hadra való promulgatio igen régen, 
szinte az Halill pasa uram megjövetelikor, de azdltától 
fogva soha nem volt semmi emlékezet felőle [BTN 240-
1]; 1745: Néha kiczin csikó módjára, néha bölcsömbe le-
vő és azon ijjesztés miá sírásban levő gyermekemnek 
szava szerint, néha kecske módjára mekegett, mely sü-
völtésnek vagy ijjesztéseknek módja vagy hangja . 
hasonló vala a Szabó Ferenczné Vizi Borbára8 szavához 
[Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 161. — aA boszorkányság-
gal gyanúsított asszony]. 

2. fenyegetés; ameninţare; Bedrohung. 1670: az 
Aszony captivaltatott, és tortúrával valo ijesztés ala 
subycialtatott [Kv; TanJk II/l. 721]. 1673: Accedal 
mind ezekhez azis hogy az J eo Naga szánszándék-
kal merő et absoluta potentia mediante haytatta oda 
marháit, s kemeny fenyitték alat veressel, s, akasztó fá-
val walo yesztes alt(al) parontsolvan azon marhak mel-
let leveo botosinak felólle hogy az D: A, tilalmas széna 
füvere ra haytsak az barmot [Mezőzáh TA; WassLt]. 
1759; Hogy a' Titt. Exponensekis a' Fatensek köz-
zűl tsak edgyetis ijesztéssel vagy valami adománnyal 
vagy quoquomodo Fascináltanak volna nem tudom 
[A.ilosva SzD; SLt 24. Y. 3. 11]. 

ijesztetik fenyegettetik; a fi ameninlat; bedroht wer-
den. 1763: Dénes Antal exponállya, hogj Strasa Mester 
Székelly László Zágonban Kálnoki Sándor úrhoz akarta 
küldeni, satzoltatván jesztetett [Egerpatak Hsz; HSzjP]. 

ijesztget 1. a speria (mereu); öfters erschrecken. 1591: 
Zente Balint vallia valtigh firtatam, yezgetem, 
monda vegre ., hogi ha el boczatanak eotet . . , kez 
volna meg keresni az lovat | Benesi Mihali vallia 
mikor esmet rea fogtuk volna es yezgetnwk, monda veg-
re ha engem el boczatanak en megh hozna(m) az lo-
uat [Kv; TJk V/l. 72]. 1743: ejezgetni kezdek az emberei 
az Nemes Peter Sellereit . es az Selleri a széna fiiét 
felhágják, és az Vesélenyi emberei potentiose fel fogák 
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2. rémítget; a înspăimînta (mereu); erschrecken, ent-
setzen. 1753j 1781: Jósika Imre vr eő Nagysága a Mosto-

íjgyártó 

ha fiát ijeszgette, hogy a Császár Bétsbe hivattya [Kisal-
más KK; JHb LXXI/3. 305]. 1759: hallottuk hogj ejt-
szakának idejin az ablakára mentenek volna ijeszgeték 
hogj te vén Boszorkán itt ne lakjál mert az ördögök el 
szaggatnak [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 3a]. 1776: egy 
Czizi nevezetű . . Hadnagy eleitől fogva . M.G. 
Lázár János Urffi ŏ Ngát, hogy ã Mgs Annikó Kis Asz-
szonyunk ŏ Ngáról le mondana, unszolta . és a' Kis 
Aszszony ö Nga kőrűl-is intselkedett, Mgs Groff Lázár 
János Urffinak álhatatlanságával ijjezgette [Kóród KK; 
GyL. Lad. Lenger (20) fámul. vall.]. 1787: ètzakának 
idején kisirtetnek sokszor fel öltözött és ugy ijezgette Né-
hai Testvér Húgát Csia Ágnest [Cófva Hsz; HSzjP G. 
Kalotsai (64) vall.]. 1851: nem ijesztgetik szegény fejét 
mindegyre ez vagy amaz bajban létével, 's nem sápítnak 
annyit a fűiébe, mint édes kedves drágalátos leánya szo-
kott [Kv; Pk 7]. 

ijesztgetés înspăimîntare; Erschrecken. 1754: ha mi-
dőn pedig efféle Kaláka esett, akkor jól meg vendéglet-
ték őket soha se égy se más fenyegetésekkel ijezgetések-
kel a' Joszágot ŏ Nga nem kálákáztatta, hanem tsak a' 
két Tiszt [Sárpatak MT; TGsz]. 

ijesztgető kb. rémítgető; care înspăimîntă; erschrek-
kend. 1776: hogy Mlgs Groff Lázár János Urffiról vólt 
valami ijjezgető beszédje, abból intéztem, hogy elmene-
tele után . . ujjabb Nagyobb Szomorúságát tapasztal-
tam a M. Groffnénak és Ánnikó Kis Aszszony ŏ nganak 
[Kóród KK; GyL. Lad. Lenger (20) famulus vall.]. 

ijesztő I. mn rémítő; înspăimîntător, îngrozitor; ersch-
reckend, entsetzlich. 1667: egy biztató szó több a despe-
ratusnak, mint száz ijesztő [TML IV, 182 Bethlen Mik-
lós Teleki Mihályhoz]. 1745: Azon éjjel kakasszó előtt 
egy órával bejöve és beálla az kürtömnek derekában egy 
boszorkány, melyet világosan és biztosan tudok boszor-
kánynak lenni elsőben szavára nézve, mivel ott irtóz-
tató, ijjesztő, rettentő sikoltásokat, süvöltéseket vőn 
végben [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 19]. — Vő. az ijesz-
tés 1. al. ugyané forrásból beiktatott szöv-gel. 1823— 
1830: nem kell azt képzelni, hogy a Személyek valami 
tsuda állatoknak, ijesztő Vázoknak, rongyosoknak, 
matsukásoknak öltöztek volna [FogEK 424]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: Ijesztő Bűkben (sz) [Enlaka U; 
EHA]. 

II. fn női ruhaféle; un fel de rochie; Art Frauenkleid. 
1800: Egy veres bársonyból készült gespensztli (: vagy 
Ijesztő :) hozza való világos kék tafota Szoknyával 
[LLt]. 

íjgyártó íjkészítő (mester); meşter care face arcuri; 
Bogenmacher, Bogner. 1599: Nagy Jstúan uizi az vrunk 
Jgiartoyat felesegesteòl Tordara 4. louon f 1 [Kv; Szám. 
8/XIII. 57 Szabó András sp kezével]. 

Szn. 1453: Jgyartho Janus. Jgyarto Janus [Kv; TT 
1882. 538]. 1460: Johannes Igartho [BfO II, 26]. 1557: 
Jgyartho Benedek [Kv; TanJk V/l. 77]. 1558: igartho 
Christoph jb [Retteg SzD; BesztLt 5]. 1564: Igyartho fe-
rencz. Igyarto Ferencz [Kv; Szám. 1/X. 43]. 1567: Ste-
phano Igiartho. Andreas Iigiartho. [Kv; TJk III/l. 3, 8]. 
1568: Jgyarto gçrg [Kv; i.h. 242]. 1571: Benedict(us) 
Jwyartho [Kv; Szám 1/XIII. 414. — aNagyon sokszor 



ikafalvi 

így!]. 1582: Jygarto Gorgh. Kataljn azzony Iy garto Ja-
nosne [Kv; TJk IV/l. 58dj. 1585: Igiartho Giorgi | Byro 
vram . adata Jgyarto Simonnal az 4 barna Sybnak (!) 
4 Jyat Melnek az arraert adatot byro vram Jgyarto Sy-
monnak f. 2 [Kv; Szám. 3/XVIII. 24a, 3/XXII. 73]. 
1586: Anna Zabo Bartosne vallia hogy elseobb a' leány 
Igyartonit lakék | Igyarto Georga [Kv; TJk IV/l. 572. — 
aPrókátor]. 1590: Mich. Igyartho Judex Coloswarien-
(sis) [Kv; TJk V/l. 19]. 1597: Igiarto Eőtwes Mihalne. 
Igiarto Keomies Gieorgine [Kv; TJk VI/1. 64-5, 72]. 
1602: Igyárto Orlás darabont [Szenttamás Cs; SzO V, 
221]. 1609: Jygiarto János. Jygiarto Gaspar. Jygiarto 
Giôrgi. Jygiarto Marton [Gyalu K; Sennyei 47/11]. 
1614: Ijgyarto Balas ppix. Igyarto Istva(n) deb(ilis) 
ppix. [Szenttamás Cs; BethU 479] | Jgiarto Simon jb. 
Jgiarto Georgi jb [Zágon Hsz; i.h. 408]. 1658: Iygyarto 
Mihály. Ijgyarto Gergelyné. Ij gyarto Ándrás. Ij gyarto 
Ferenczne [Zilah; EM XLIII, 305]. 1700: Petrus I. Giár-
to (!) jb [Zágon Hsz; HSzjP]. 

? Hn. 1728: Jartoba (sz) [Kál MT; EH A]. 1755: Ijarto 
alat az ut hoszszában (sz) [uo.; EH A]. 1768: Ijártó ajjá-
ba (sz). Ijártóba (sz) [uo.; EHÁ]. 

ikaſalvi az Ikafalva (Hsz) tn -/ képzős szárm.; deriva-
tul cu sufíxul -i al toponimului Ikafalva/Icaſalău; mit 
dem Ableitungssuffix -/' gebildete Form des ON Ikafal-
va: din Icafalău; Ikafalvaer. 1628: Mw . . . Bak János 
Ikafalui, Teöreök Balas Alsotoriai lofeiek [IB]. 1683: 
Tudódé ha az Ikafalvi Győnős András Jobbágya lőtt 
vólna Néhai Nms Réthi István Déák Uram(na)k ? 
[Altorja Hsz; Borb. I]. 1815: (Egy földet) Bogyó István 
volt Ikafalvi Megyés Mester bir [Ikafva Hsz; HSzjP]. 

Szn. 1770: Ikafalvi Péter [Ne; DobLev. 11/426]. 

iker 1. ikerpár; pereche de gemeni; Zwillingspaar. 
1708: Iker: Antiqu. Kettős gyermek: Gemelli, Gemini 
[PP]. 1851: Ferencz és János kettősök v. ikrek [Dés; 
RkKAk 185]. 

2. az ikrek egyike; unui dintre gemeni; einer der Zwil-
linge. 7855; halt meg Brukner Zsuzsánna iker 4 holna-
pos korába [Dés; RHAk 75 Medgyes Lajos költő-pap 
kezével]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: állatra von. 'ua.; idem' 1793: 8. Egy 
három esztendős kék szőrű Tehén meddő. 9. Egy két esz-
tendős iker fejér Tehenke [Bodola Hsz; BLt 2]. 

ikerfiú băiat geamăn; Zwillingsknabe. 1748: láttam 
azon alkalmatossággal a' kétt iker Fiaitis és már jol fel-
serdült Iffiacskák valának akkor [Aranyosrákos TA; 
LLt]. 1866: Udvari Gyula első iker fia Árpád 
[Szamosfva K; RAk 7]. 

ikerfiúcska băieţaş geamăn; Zwillingsknäblein. 1748: 
Nézze kgld az én kétt iker Fiacskáim micsoda nagyott 
nőttek már | két iker Fiúcskái születtenek vala itt Ráko-
son | két iker Fiacskáival innen elsőbb(en) a' Szi-
lágyságba mentenek [Aranyosrákos TA; LLt]. 

ikertestvér frate geamăn; Zwillingsbruder/schwester/ 
geschwister. 1887: (Tamás) Kata és Anna iker testvérek 
[Magyarókereke K; RAk 68]. 
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iki isz kifelé!; afară!; hinaus! 1636: Azon kezde el az 
praedikallast Jstvan Uram, az mikeppen Christus 
Űrünk az Templomot megh tiztita, ugy enis e l seoben 
megh tiztito(m), itis vagio(n) egy Iffiu Zabo Ianos, fele-
segeuel . . . az ki Lator, es kurua, ki meny Te Zabo Já-
nos, mint Lator az Isten hazabol, teis Borbély Ianosne 
mint kurva, Az Legeny nem kele fel, kire monda István 
Uram, Tasiczy ki az székből, tasiczy ki, czioki, czioki* 
Lator, Iki, Iki, ki mennyetek az Isten házából; utánna 
teis kuruá az Latornak [Mv; MvLt 291. 67a Kapusi Ist-
ván vall.]. 

ikra1 icră; Fischlaich/eier. 1584: Ikrát veottem ^ 
20 [Kv; Szám. 3/XIII. 15]. 1589: 27 9bris az Olah keoue-
tekre ualo keoltsegh . . Negied nap Ebedre ueottem 
. Ikrát d. 10 [Kv; i.h. 4/X. 45]. 1590: Penteken Ebedre 
Egy harchiat . . d. 50 Ikrát veottem . . d. 4 [Kv; 
i.h. 4/XXI. 13 Kis István sp kezével]. 1771: Fejér V(á)r-
(me)gyei Jószág Tisztye Cseh Mihálly Ur(am) a' mint re-
portérozta . . költött a Temetésre . . . e' szerént . . . keţ 
uttal viza és ikra vásárlásra 1813 // 20 [Kendilóna SzD; 
TL Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall j-
1796: vétetett 1. oka Ikra, okája 1. Rft [Déva; Ks 95]-
1818: 30. oka viza f 50 2. oka ikra f 9 [uo.; 
Ks 103. 278]. 

Szk: veres 1687: Egy pint viza Jkrátol sz — // 
. . . Egy Mása Veres ykratol f — // 16 [MvRKLev. Vect. 
9]-

ikra2 lábikra; pulpa piciorului; Wade. 1778: Jo az 
igen bádgyatt és álmosságba, hagymázba merült beteg-
nek a' két szárok ikrájára belől Sebet (?), Kovásszal ţ s 

meg tört mustár maggal s' kevés etzettel tsinált keme-
nyetske tésztát kötni egy tallérni nagyságra, hogy veres-
séget, vagy hojjagot szívjon [MvÁLt Mátyus, ConsSan. 
gub. — L. Színi Karola kijegyzése]. 

ikrás 1. ikraszállító/tartó; pentru transportarea/pá-
strarea icrelor; zum Befördern von Fischlaich (ëf' 
bräuchlich), Fischeier-. 1820: A Csigás és Ikrás 
Ferslagok [Déva; Ks 105. 173]. 

2. szemcsés; granulat; kömig, granulös. 1830: Edes 
Anyám szeredátol fogva fekvő beteg a' nyakán Z 
tsomo lett, a' mind a' Doctor mongya valami ikrás daga' 
nat, a' mely meg fog kelni és fokadni [Kv; Pk 6 Pák®1 

Krisztina férjéhez]. 

iktat 1. birtokba/tulajdonba bevezet (vkit); a puné pe 

cineva ín posesiune; jn in Besitz/Eigentum (ein)setzen. 
1569: hoza mi hozzánk, az felseged paranchyolattyat az 
witezleo zentiwani Kendi Janosne Kendefy Ánna Ázzon 
. . . mel paranchiolatban paranchyola felseged nekewn* 
hogy My az az witezleo Kendi Janosnet Kendefy Anna 
azzont az ew Attya Iozagaban be Jktatnok senki 
ellene nem zolt, sem tiltatot. Azért mi az az felseged pa ' 
ranchyolattia zerent Iktattwk Statualtwk, es zabad wra-
sagaban hattwk, ez Kendefy Anna Azzont [Hacog I 
Gyf; PKpLt Révay lev. — aHátszeg]. 1599: Balas 
wachine Theremy Katha azzony . . . vallja . . . 
Jktattak elseoben Danchyak Leorincznel az Feyerwary 
Jósa hazaban [Kv; TJk VI/1. 361]. 1615: kegtek az uiteZ' 
leó Sarkeözj Jstuan vramat . . . az Vayda Geörgj haza-
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j>an kezdette iktatny . . Contradicalok [Szásznyíres 
kzD; Ks 35 Kereszthury ír. Gr. Kauassy de Deés nyil.]. 
1630; En soha nem hallottam hogy András Gereb Ura-
mat Diomálban Iktattak volna, auagy Iktattatta volna 
magátt [Ne; BálLt]. 1639: Az szwle Annyok chereny 
^ergelyne az három Arua leankakot uitte uolt 
Batori Sigmond feiedelem .. eleiben, Vyolag Noua 
Uonatioual megh atta uolta Bathori Sigmond az leány 
Aruaknak Jus Regiummal. Az szwleiek penig chereny 
^ergelyne Igtatta uoltis az három Arua leanyokat 
82 megh neuezet Joszagban [Vajdasztiván MT; Borb. I. 

A Dob-i O.vásárhelyt]. 
. 2. iktatással birtokba vesz; a lua ín posesiune prin 
mstalare; durch Einsetzung in Besitz nehmen. 1585: Kö-
röndi Jacab Kovach Nagod Jobbagiaa en az . . . dra-
oantokeba sem(m)it ne(m) iktatok, hane(m) chak azt ik-
tatoím), am(m)it neke(m) az en kegmes vram adott, es 
am(m)i az eo Nagha iusa wolt es portioia chak azt ikta-
Mo e ^ i e b e t í U s z T - — aTollban maradt: vallia]. 
I5*l.ñ eo kerte megh Vrunktul eo Nagtul egy eorókse-
geonket, melj vagio(n) almason Vduarhelj zekben 
meij Eoreoksegh Engemet Jllien verre Jllet8 eo pe-
mgh vgjmint magwa szakat Jozagot vgy kerte megh, 
rnelliet Jktatottis, vgj vagion hogy ellene monta(m) volt 
U h. aKöv. a vér szerinti rokonság fels.]. 1592: Tol-
Keoteő peter feyerwary hazarol Negy lewel, ez hazat 
SíFf impignoraticio az varos maganak iktatta [Kv; 
Diosylnd. 59]. 1632: az Szekeliseghbeli reszt nemis per-
etţwk mw s nemjs Iktattuk az szekelisegbelj rezt, so-
£aJis, hanem czak az Varmegjebeljt [Zágon Hsz; Borb. I 
öalthasar Jankó de Szagon (34) vall.]. 7722; azt feleié 

ekete Joseff Vr(am) hogy Semmi gondja Maurer 
urammal, Szabó Samuelné Aszsz(o)nyom jószágát ic-
latlya, s elis ictatta [Kézdiszék; BLev.]. 

.3- vmit iktatással birtokba ad; a da ceva ín posesiune 
Prm instalare; durch Einsetzung in Besitz geben. 1584: 
J^othweós Istwa(n) vallia, Tudom hogy Kendy Ianos-

Jktata Thar Istwa(n) zaz hatua(n) frtigh az farkas 
vczay h a z Re z t [Kv; TJk IV/1. 356]. 

4. iktatást végrehajt; a executa punerea ín posesiune; 
mnsetzung durchführen. 1568: Mw egy embert kwl-
wnk vala be Daczo Paine aszszonyomhoz az hazzhoz 

ky azt monda hogy ó be Ment volt az Daczo Paine 
aszszonyomnak twdomant tótth hogy Iktatni Mennek 
£>szgy; SzO II, 326]. 1594: Mattyass Deiakott az 
^nuentet vyzi Molnár Gaspar 2 Loüan Zekeren, pettri-
2® Bogatty zamara Jkttattni attam f — d 75 | príma die 
^Ptemb(ris) vrünk zolgaytt kildetek az parttos vrak Jo-
rjgokba Iktottny, Zilwasra, Attünk Loŭakat alayok 
lsoh S z á m ' 6 / V I I L 1 8 4 ' 1 9 6 C a sP- S e m e l SP kezével]. 

f*; Nob: Lucas Trauzner Colosvarius (!) . fatetur 
Jjíkor az Danchyak Lórincznek es Geletit Istwannak 

iS l tUk A z D a r o c z y P e t e r f a k (!) hazat Akkor 
Mind a ket fel oth volt, senkinek semmy prioritást 

**| massík elót ne(m) Attribualtunk hane(m) kinek ki-
354af2 e ° S u m m a y a z e r e n t Iktattuk [Kv; TJk VI/1. 

(i (tisztségbe) beiktat; a instala (într-o funcíiune); 
Raf ^ einsetzen, installieren. 1581: Regestrom Ad 
bial n U m Thome Chyanady ad Molendinam subúr-

21 february Iktatanak engemet8 Chyanady 
namast Az waralat valo Malomba, voltanak Jellen Co-

a ry Balint, Pulacher Istwan, Keomyes Ferencz es 

Nótárius vram, egez varosnak es Tanachy Akaratyabol 
[Kv; Szám. 3/III. 1. — aA mb-i tisztségbe]. 

6. ~ j a magát a. birtokba bevezetteti magát; a face să 
fíe pus(ă) ín posesiune; sich in den Besitz (ein)setzen las-
sen. 1570: Ferdeos Kelemen Ezt vallia . . . Twgia hogy 
Mykor Iso Ambrwzne Magat Iktatta az hazba, De sem-
my Ellene Mondást nem hallót senkytwl [Kv; TJk III/2. 
197]. 1571: Az feoldek Ezek . . kybe Thoth Myhal 
wra(m) Jktattya wala magat [Mv; BálLt 78]. 1572: 
Vrbeger Amrws Azt vallia hogy polgarokal Iktatta Ma-
gat az hazban ., Megh eo ellenzete volt is Mert ados 
volt Neky vrbeger Gergel [Kv; TJk III/3. 38]. 1630: Tu-
dom Bizonioson azt, hogj az zegjn megh holt czegej Vas 
Gyeŏrgy Vramnak . . . ada az Fejedelem Bathori Sig-
mond az Balashazi Doboka varmegjebeli rez Jozagot, 
meljben Jktatajs magat az zeşnj Vas Gyeórgj Vra(m) az 
Colosvari kaptalannal Mattias Deakkal, es Zentegjedi 
Ratoni Miklóssal, eŏ volt az kaptalan mellett Vayda em-
bere, melj Jozagot mind holtigh bikesigesen bírt az 
zegjnj megj holt Vas György vr(am) [WassLt Gr. Somaj 
de Apathi (60) judex nob. com. Dobocensis vall.]. 1675: 
azon megh nevezet Makoj8 portiot . . . az Lengyel or-
szaghi veszedelem utan mostani kegyelmes Urunk e'o 
naga Gyaluval együt inscribala Banffi Dienesnek . . , 
akkor iktata magat ezen portioban mikor az töb Gyalu-
hoz valo joszaghban [Nagykapus K; Born. II. 13 St. 
Molnár (70) jb vall. — Mákóban (K) levő]. 1686: (Szer-
zett) Lipcsei Ur(am) . . . két szély földet . . . mellyeket 
Lipcsei Gyŏrgj Ur(am) Urunktol eŏ Nagatol meg kért 
volt egy darabig dezmátis adott rollak, az utan ujjalog 
meg nemesitette s iktattais magát, úgyis birta az mig élt 
[Sárd AF; Incz. V. 58a]. — b. (tisztségbe) beiktatja 
magát; a face să fie instalat (într-o funcţiune); (ins Amt) 
sich installieren lassen. 1621: Vásárhely Istwa(n) deák 
Jeóuen Feierwarrol heted magaual leuen, Maramaros-
ba(n) akarua(n) menni, es ot az Kamara Ispansagra 
akaruan Jktatni magat atta(m) Etelt, Italt nekik 
[Kv; Szám. 15b/XI. 40]. 

7. ad, juttat; a da; geben, zukommen lassen. 1604: 
nem tudom, ha kk kezebe iutott leuelem hogy moggia 
leuen benne kk Valami eggi io altalag Zalasert8 iktatna 
Penzwnkert [Gerend TA; Ks 38. I. 10 Sarmasay Zsig-
mond Pettky Jánoshoz. — aTollvétség Zaladsert (olv.: 
szaladsert) h.]. 1671: Hakik Máros mellett lévő Falubé-
liek mások-is Sóval akarnak kereskedni, s' le akarják 
azon Falukban savókat rakni, tovább edgy hétnél edgy 
hellyben ne tartsák, hanem vigye el a* melly felé el-akarja 
vinni kereskedésre, mivel ebből gondolhato dolog hogy 
hajóra akaiják adni, és iktatni [CC 56]. 

Szk: kezébe/kezéhez ~ (vkinek vmit) átad. 1591: Ba-
loghy Farkas letewen az Zent Ersebety Espotaly Mester-
seget es ottan Nireó Dauidot az ket Nemzet Valaztwan 
az Espotalt illien Jnuentariummal iktattak azon ezten-
deóbely Zamweweò Vraim Nireó Dauidnak kezebe 
[Kv; AggmLt A. 53]. 1655: az helynek távul lete miatt az 
hun az levél vagio(n), az ados levelet ő kglme kezehez 
ne(m) adhato(m), mind azo(n)altal . . . azon ados levelet 
ő kgme kezéhez iktatni igire(m) első alkalmatossággal 
[Pusztakamarás K; Told. la] | az Oláhok atta Relato-
riatis kezéb(e) iktatta Szőrös Peter Ozdi Thamasnak 
[Kv; CartTr II Petrus Szavaj ötvös vall.] * személye ele-
jébe ~ (vkinek vkit) nyakába varr. 1582: Igiarto Georg 
feleol Rengeo Anna zaiabol8 Azt mondwan . . . el kwl-
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deotte az varosról kwrwaiat Kerchetben hozta el az 
fattiat, kit hamar wdeo(n) rea hoznak zegenere , meg eo 
enge(m) meg Niomorit, addeg a* fattiat zemeíe eleibe 
Jktatçm [Kv; TJk IV/1. 70. — Collban maradt: hallot-
tam. Olv. szégyenére]. 

8. jegyzőkönyvbe ~ jegyzőkönyvre vesz; a consemna 
ín proces-verbal; zu Protokoll nehmen. 1850: ezen ren-
detlenség el haríntása tekintetéből . . jegyző könyvbe 
igtatni rendeltetet® [Kv; ACProt. 30. — T I bizonyos 
céhhat.]. 

iktatandólag szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: jegyzőkönyvbe ~ jegyzőkönyvre veendöleg/ 
véve; consemnînd ín proces-verbal; zu Protokoll zu neh-
mend, protokollierend. 1844: a Nemes Szék Rendei 
Jegyző Könyvbe iktatandólag nyilvánítani el nem mu-
laszthatják [UszLt XI. 85/1. 2]. 

iktatás 1. birtokba/tulajdonba való bevezetés; punere 
ín posesiune; Einsetzung, Installierung (in Besitz, Eigen-
tum). 1569: mi latwan az felseged paranchyolattiat en-
gedelmesek leotteonk es el mentewnk . . waralliara 
ot mi az felseged paranchyolattiat meg olwastwk es twt-
tokra attwk hogi mi Kendefy Janosnet varalliaba be ik-
tattiwk . . de Senki elene nem zolt ennek az Iktatasnak 
[Gyf; PKpLt Révai lev.]. 1584: Zeoch Balint hiteos pol-
gár Ázzál teobblthi A Kendi Janos Iktatasat, . . . 
hogy ozta(n) Kendy Janos bele Iktatodot az Janos deák 
hazaba, Mert eŏ volt statutor ciuis [Kv; TJk IV/1. 355]. 
1617: az mostanj Kegymes Vrunktoll ezen . ioszag-
roll Paczolaj Christoph Vram, fiajra Donatiot extra-
haluan kezdejs iktattnj az ioszagban az feljwll megh 
neuezett ñajt az Donationak continentiaja szerent . 
melj iktatasnak Twrj András Vram felesege Wer-
sendj Sara Asszony kepe be elleneys mondanak [Be-
nedek AF; JHb XXII/14]. 

2. birtokba adás; dare ín posesiune; Inbesitzgeben | 
birtokba vétel; luare ín posesiune; Inbesitznahme. 1555/ 
XIX. sz. eleje: Hütünk szerint irjuk akkoron pedig az Ik-
tatáskoron az fellyel megírt Joszágoknak ellene senki 
nem szollá [HSzj széna al.]. 1592: (Az) Iktatassanak 
Varadj Sussanna azzony, Es az teöb Markodj lo fiuet 
kepebe ellene mondottanak volt, Es Contradictioba vol-
tak [Msz; BálLt]. 1615: kegtek az uitezleó Sarkeözy Jst-
uan vramat az Vayda Geörgj hazaban kezdette ik-
tatny Contradicalok . . . , melj Contradictiot kegtek 
az Jktatasrül valo relatoriaban de verbo ad verbum Inse-
rallion [Szásznyíres SzD; Ks I. 35 Kereszthurv ir.]. 1639: 
En voltam eggik Iktató az Eörmenszekesi portioba' 
Beczki Andrást (így!) . . . , de . . . ne(m) tudo(m) mellik 
Fejedele(m) idejeb(en) es Donatiojaval volt az Iktatas, 
es őrőkösőne avagy summaba(n) volt [Vingárd AF; JHb 
XXVI. 16. — aAF]. 1819: a' nemesség azonnal fel Zu-
dult, és annak az iktatásnak mindnvájjan ellent mondot-
tak3 [Remete Szt; Ks 67.47. 28. — A kővári nemesség a 
Teleki család számára való iktatásnak]. 

3. iktatási eljárás; procedeu de punere ín posesiune; 
Einsetzungsvorgang/verfahren. 1555/XIX. sz. eleje: Hü-
tünk szerint iijuk akkoron pedig az Iktatáskoron az 
fellyel megirt Joszágoknak ellene senki nem szollá. To-
vábbá akkoron Jktatásnak idejin egy kert széna vala 
ottogyon, azt aztán Apor János és Apor Péter elhordat-
ta [Pólyán Hsz; HSzjP]. 1570: Beszterchey Gĕrgh Eskwt 

polgár, Ezt vallya hogy vgy emlekezjk rea az Ikta-
táskor vgy Magiaraztak az Sententiat hogy az Jktatas 
megh lewen az hazat Megh Beochwllyek es Zabo Symofl 
azonnal le tegye az Arrath [Kv; TJk III/2. 119]. 1578: mj 
faluul eozwe gywlenk, zolank egy massal hogy Az fal^ 
feoldenek Ellene mongyunk az Jktataskoron, valaztank 
Neegy zemeljeket kik ellene mongyanak [Amadéfva Cs; 
Eszt-Mk]. 1592: Az Iktataskor keóltóttunk az Zam 
veuó vraimra f 1/25 [A.fŭle TA/Kv; Szám. 5/XII. 9]: 
1639: Czehriny Gergelyne az aruak szamara Bathorj 
Sigmondtol jus Regiummal megh kirte az megh neuezet 
olah vasarhelt3, Iktattais az Aruakat az jozagba(n), har-
mad napigh voltam enis az iktatasban [Szászcegő SzD; 
Borb. I Dániel Deakne Soré barbara (50) ns vall. Fſ. 
Giereő vice iudex nobilium in com. Dobocensi keze írá-
sában. — aKésőbb: Kékesvásárhely SzD]. 1677: K P*T' 
tiumban, a' mely helyeken félelmes az Executioknak 
peragálása Tőrők miat, ollyan helyekre illendő számú 
magockal mennyenek az Executorok . az hová pedig 
ugyan tellyességgel nem volna bátorságos a* menetel, 
úgymint Iktatás az Executorok a* falusi Bírákat h1' 
vassák-fel . . . s azok által procedállyanak az Executio-
ban [AC 198]. 

4. beiktatás; instalare; Installierung. 1591: az Chon-
ka Jstwan deák iktatasakor ott nem volta [Kv; TJk V/l-
56. — ^ i . Kechkemeti Gergely]. 1807: a' H e l y é g e k n e k 
(!) szabad tettzésekre bízzák, hogy Nótáriusoknak, kit 
akarnak választani . . . azokat, kik kötelességeket jól 
vinni el mulatják, ebbeli hivatalyokból vessék-ki, és mas 
alkalmatosnak helyében tŏstént valo iktatásáról gon-
doskodgyanak [Kv; TLt Közig. ir. 1045 nyomt. gub-
körrend.j. 

5. inventáriumba való ~ lajstromba/leltárba vétel, 
lajstromozás, leltározás; trecere ín inventar, inventarie-
re; Inventur, Registrierung. 1837: Alsó Szőtsi J ó s z á g r ó l 
Szollo eredeti ok Levelekett . . tsak Inventariumbafl 
valo iktatás, és hiteles bizonyság jegyzet mellett kéri kéz-
hez adattatni [Dés; BetLt 5]. 

6. kb. elvitel; ducere; Weg/Abbeförderung, Fort; 
bringung. 1762: doceallya . . . Az Gyermeknek az Talyi' 
gás altal Gyéresre valo el vitelit, s ottan bizonyason valo 
tartatását, azután onnan más helyre valo iktatását [Toſ-
da; TJkT V. 96]. 

iktathat 1. (iktatással) birtokba vehet; a putea lua fo 
stăpînire (prin punere ín posesiune); (durch Einsetzung) 
in Besitz nehmen können. 1597: Áhol azt mo(n)dgy*J 
hogy Vra el Iktatta volt, lehet, Jktathatta, de my męgh 
az elótt Donatariúsok voltúnk ott [UszT 12/88], 

2. juttathat, küldhet; a putea trimite; schicken kön-
nen. 1604: Az felesege kerte vala . Esmet Brassóból 
ha vagi f 4 erö Szkofia araniat iktathatna kid, kçri kde* 
[Gerend TA; Ks 38. I. 10 Sarmassagy Zsigmond Pettky 
Jánoshoz]. 

iktató I. mn iktatást végző; care execută punerea i*1 

posesiune; die Einsetzung aus/durchführend, Einset' 
zungs-. Szk: ~ bíró. 1592: Az mely feóldet megh zantotj 
volna Azt en ne(m) engette(m) hane(m) Az mellyct 

engette(m) azt enis tudo(m) Arról leueletis Adottk (!) 
Jktato birak az J. kepebenis [UszT] * ~ polgár, l f f l 
Biro vram paranchola hogi eggietmast vigiek Apahid*' 
ra ebedre az Iktató polgár Vraimnak es C o n u e n t e k n e * 
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[Kv; Szám. 6/XXIX. 70 Bachi Tamas sp kezével]. 1621: 
az szekereknek ki az Iktató polgár Vraimat az felseŏ Jo-
szagba(n) vitte adtunk f l az Polgár Vraimnak kik 
be Iktattak ezen felseo Joszagba(n) teöltettwnk bort 22 
eytelt . . . f 2 d 20 [Kv; i.h. l5b/VII. 24]. 
. n . ſn iktatást végző hivatalos személy; persoană ofi-

ŭală care execută punerea ín posesiune; Registrator. 
1639: En voltam eggik Iktató az Eormenszekesi portio-
oa Beczki Andrást (így!) [Vingárd AF; JHb XXVI. 16. 

AF]. 1640: senkj nem Contradjcalt ellene az Iktatás-
nak s Kuthj Istua(n) es Horuat Bodjsar Deakek uolta-
nak az Jktatok [Pulyon SzD; WassLt Banga Pal (60) jb 

iktatólevél iktatójelentés; raport de punere ín posesiu-
nf;aEinsetzungs/Installierungsbericht. 1628j1635: Iege-
J110 iktató leuele magara fiaira, szolt felesegere [JHbK 
LVII/50. - aJegenye K]. 

iktatóparancsolat iktatóparancs/rendelet; ordin de 
Punere ín posesiune/de instalare; Einsetzungs/Installie-
jjngsbefehi/verordnung. 1584: hoza mi nekwnk az eo 
N. Iktató paranchiolatiat vitezleó Zelemeri Peter [Póka 
MT; BálLt 69]. 

iktattat 1. birtokba/tulajdonba bevezettet; a dispune 
să fi pus în posesiune; in Besitz/Eigentum einsetzen las-
sen. 1640: Engemet az szegenj Istenben el nyugott Wass 
janos Uram hiuata Ide Czegebea monda Vass János 
Uram .. ha mj nekunk Eoczem Urammal eo kguel 
eßgiŭtt Fiu Agunknak magua szakadna eppen az Cze-
py Jozagh, Hugómra Vas Judit Aszonra eo kgmere sza-
kadgion . . es ŏ Felsg(e)tŏl emanaltatott leueleknek 
Continentiaja szerent, Vass Judit Aszont eo kgmet Ik-
t^ttattakis az Cegey es Czegehez tartózandó Joszagba 
nagiubbik Cancellarian leuo Cancellaristak, Kuthy Jst-
"a(n) es Horuat Bodisar Uramek altal [WassLt Borsay 
Jstuan Legenben lakó ns vall. — aSzD]. 

2. ~ja magát birtokba/tulajdonba beiktattaţja/ve-
^tteti magát; a face să fie pus ín posesiune; sich in Be-
S»tz/Eigentum einsetzen/installieren lassen. 1630: az sze-
8®ny megh holt Czegey Vas Georgy Uram akkor 

pénzen az Vasas Szent Ivány Czicz szeöleo hegy-
e n léueo negy hold zeoleoket ., az Szeoleos Gergely 
gazánál Iktattata magat, az Feyedelem Consensussaúal 
^feje, Colosuari Captalannal Mattyas deakkal es Zent 
egjedi Batoni Miklóssal [WassLt G. Somai De Apathi 
v60) judex nob. vall. — aSzD]. 7676: azt a' házhellyét 
kzomos Uy vár Nemetib(en) Dobai Nagy Mihaly Uram 
?o kglmenek meg nemesitette az mi kgls Urunk Eö nga 
^onatioja mellet pure iktattatta Urunk hites Cancella-
Jista Deakj, Úgymint Árkosi Ianos es Erdőd mihály 
uramek által magat senki soha egy lelek nem Contradi-

[Szamosújvárnémeti SzD; RLt 1 Joan. Sebestyén 
wS) ns vall.]. 

(tisztségbe) beiktattat; a dispune să fie instalat 
M ~ ° ^u n c tfu n e)î ( i n s Ámt) einsetzen/bestallen lassen. 
*o02: Az Alsó Ispotalinak gondwiselesere valaztottak 

kgmek per soffragium, Zikzay Jánost, Kérik eo 
Kgmek varosul biro Vramat hogy eo kgme Zamweweo 

fáimmal iktattasa mingyarast es per Jnúentarium ad-
^mstralianak mindeneket kezehez [Kv; TanJk I / l . 

4. be/felvétet; a face să fie primit; (hin)ein/aufneh-
men lassen. 1857: Binetz István atyánkfia kivánna fiát 
Binetz Lajost Czéhunk kebelébe igtattatni [Kv; öCJk]. 

íktattatík birtokba/tulajdonba bevezettetik; a fi pus/ 
instalat ín posesiune; in Besitz/Eigentum eingesetzt wer-
den. 1662: Sólyomkő vára Élesddel8 s szép jószágival 
Zólyomi Dávid nótáján ( utóiban kolosvári 
Bornemisza Lászlónénak) magvaszakadtságán jus re-
giummal adattak s annak módja szerint iktattattak vol-
nais néki [SKr 195-6. — aB]. 

iktattatott betoldatott; inserat; eingefugt/beige-
schlossen. 1829: a purum Protocollumba ujj tsirizléssel 
iktattatott protocolatio tsuszott bé [Dés; DLt 86]. 

iktus (bot)ütés; lovitură de baston/băţ; (Stock)-
Schlag. 1747: (Egy embert) midőn az Magistratus . az 
tŏmlŏczben edgj nap s edgj étszaka detinealtatott volna, 
irtóztató káromkodást Teremtettézést vitt végben 
tettszett az Judicium(na)k, hogy három szombaton meg 
péntekeztessék, húszon ŏt öt kemény ictussal [Torda; 
TJkT III. 167]. 

ilencfalvi az Ilencfalva (MT) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -j al toponimului Ilencfalva/Ilieni; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Ilencfal-
va. 1. Ilencfalván lakó; locuitor din Ilencfalva/Ilieni; 
Einwohner in Ilencfalva | Ilencfalváról származó; origi-
nar din Ilencfalva/Ilieni; aus Ilencfalva (her)stammend. 
1614: Kis Istua(n) Illencfalvi lib. [Mezőbodon MT; 
BethU 43]. 

2. Ilencfalván levő; care se află în Ilencfalva/Ilieni; in 
Ilencfalva befindlich, aus Ilencfalva. 7800; Dosa Adám 
ur . Ilentzfalvi Jussát adta felibe való mivelésre [Ilenc-
fva MT; DLev. 3. XXXV 6]. 

illa I. isz szólásban; în expresii; in Redewendung: ~ 
berek, nád, a kert a o lua la sănătoasa, a o şterge; Hals 
über Kopf/kopfios davonlaufen. 1834: II a berek Nád a 
kert [JHb br. Jósika Jánosné gr. Csáky Rozália fiához, 
Jósika Samuhoz]. 

II. fn szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ r a veszi a dolgot elillan/tűnik, rég elillant; a o şterge; 
entweichen, sich verduften. 1575: Mikoron a Peter ki-
rály meg latta volna, hogy a királyi birodalom az Ando-
rias es Leuente kezében vólna, Illára véué a' dolgot, soc 
Németeckel és Olaszockal, Bets ország felé [HeltKr 34b]. 
1595: Hunyadi János Vayda bisztattya és nęki nó-
dittya szolgait, és mind az ország népét, hától táma-
dánac à Tŏrõkeckre . . Mikoro(n) eszt meg látta volna 
Mezeth Bassa, Ŏ is illára véué à dolgot, és el kezde futni 
[i.h. 85b—6a]. 1653: a jó vitéz szászok . . . alá menének 
és megegyezének a bassával és Bethlen Gáborral És azt 
mihelyt megérté Báthori Gábor, mindjárást illára vevé a 
dolgot, és az elmenés felöli kezde gondolkodni. És el is 
futa onnata [ETA I, 144 NSz. — a1613-ban közvetlenül 
a fej. meggyilkoltatását megelőző napokban]. 1662 u.: 
mindenek Barcsai körül Rákóczi jövetele miatt nagy fe-
lelemben voltak kettőnként, hármanként és csopor-
tonként is, kik alattomban, kik penig nyilván, mint a kik 
Rákoczihoz szitnak-vala . . . , a Barcsai táboráról mind 
haza oszlottak vala, úgy hogy a fejedelem csak maga fi-
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zetett hadaival maradna végtére; melyet eszében vévén 
. ., maga is illára vevé a dolgot, és Keresztes mezejét ott 
hagyván egy elsőben Fejérvárra takarodék [ETÁ IV, 
292 Enyedi István müve]. 1779: Volt . Szebenben egy 
Griem nevü consiliarius pap, de igen jeles, szép ifiú 
Ez addig járt odaa gyóntatni, hogy a kisasszonyt imp-
raegnálta. Melyet észrevévén Griem, illára vette a dolgot 
s Helvéciáig içeg nem állott [RettE 406. — aA szebeni 
apácák közé. Gr. Nemes János leányát]. 

illáció kb. sérelem; prejudiciu; Unrecht, Beeinträchti-
gung. 1761: senki maga(na)k propria authoritate satis-
factiot nem vehet, hanem minden köttetvén Nmes Ha-
zánk Törvényéhez, illik hogy minden maga sereimet 
Jure revindicallya, hogy kel pedig revindicalni mind(en) 
dologra a Törvény utat praescribal de ámbár 
haragra concitaltais, azon illatiokat ezen Törvény sze-
réntis nem lehet vala veréssel revindicalni [Torda; TJkT 
V. 69]. 

illat fn 1. miros; Duft. 1632: az zolgamnak zagolua(n) 
az szajat aztis mondotta hogi az te zadbol igen io illatt Jő 
kj, de az en Uramé ollia(n) budos saluo honore mint a 
zár (!) [SzJk 36]. 

Sz. 1662: erezven az sáfrány ilattiat mind igaz hivei 
mar nagsagodnak [KJ. — Átírva: SzO VI, 29]. 

2. illatszer; parfüm; Riechware, Parfüm. 1751: Én is 
üressen nem jöttem . . Hanem egy kis tömjént hoztam 
. . . Ved kedvesem illatomot Es kitsin ajándékomot 
[Hétfalu Br; EM LI, 126 betl. játék]. 

illat ige (el)illan; a se volatiza; entweichen, verschwin-
den. 1799: én pedig egy kevéssé elébb illattam tőllek, egy 
Leányos házhoz bé mentem vala [Náznánfva MT; Berz. 
4. 31. N. No 27]. 

illatpárna ' 1846: Egy fejér Selyem illat párna [Dés; 
Berz. 20]. 

illedék 1. jogosultság, jog; drept; Recht, Berechti-
gung. 1600: Ebben a dologban ezt tudom, hogy Gegeö 
Isthwannak az iob annia Jobfeöldi Balint leania wolt, s 
ezt illeti attiafiaiwal egyetembe, verre gywkerre, Bene-
dek Peternek ehez semmi illedeke ninch, hane(m) ha az 
apia penze vtan birta wolna | En miolta ez wilagoth es-
mere(m), soha sem tudom sem hallotta(m) senkinekis 
ahoz az tanorokhoz illedekit [UszT 15/33, 51]. 1604: Ta-
laltam meg az eöreöksegeth es hazat az J. kezenel, kiben 
eo nekj semmj verseget Jlledeketh nem tudom, hanem 
Idegen benne [i.h. 18/5] | soha nem Ertötte, hogi az po-
rondj marton hazahoz illedeke löt wolna Kornis Lu-
kacznak [i.h. 18/133]. 1625.ĕ (A jószág) potentia median-
te foglaltatott el teólle Jllien jo igassagat es illedekit 
comperialva(n) az bizonsagok vallasabol az Anak 
tecczet az teôruennek hogy pénz nelkwl resignaltassek 
Magiar Balasnak az peres òreôksegh [i.h. 2lg]. 1636: 
Vayda Mihalnak semmi verseget es Illedeket nem tudom 
ahoz az eoreokseghez [Bikfva Hsz; BLt]. 

2. kb. jog szerinti rész; parte legală; rechtmäßiger 
Teil. 1606: Michael Antoczj de sukeo . . . fassus est . . 
mindenek ki ad (!) az Eo rezzit az mas fel keobe<ol> bu-
za kiul az kit keolczeonbe veottek az mibe illedeke ua-
gion [UszT 20/141]. 

illedékenység jogosultság, jog; drept; Berechtigung, 
Recht. 1606: Ezeket tamazto(m) az Kegdka iteletire es 
teoruenyre es ezeket lattato(m) megh kegdkell ha va-
gjone melto Jlledekensegem keresetemhez | Az czwrt pe-
nigh vgjan czinalta az Zegeny arra az Penzen ueot hely-
re, mint hogj tudta es Jtelte milto Jlledekenseget hozzaia, 
hogj fele minket illetett es illetne [UszT 20/185. — ^ Í v -
Kegyelmetek. Ti. atyám]. 1607: az felliwl megh newe-
zeth Iozagh, Rosno Gergely, Rosno lazlo Jozaga, s inifl" 
ket illet, ugi mint uert attia fiakat, Azért teottwnk tilal-
mat hogy teólle megh keuannok teorueni zerent, Mert 
hozza Igassagath, uersegith, Illedekenseget ne(ro) 
tuggiuk. Mi pedigh Rosno Gergelnek vagiunk germekj 
az Jozagh minket illet [Kv; TJk VII/1. A. 245]. 

illedelmesen illőn, ahogy illik; cum se cuvine; gezie-
mend, gebührend, schicklich. 1843: Hetedik helybeli ki-
rályi erdögondnok, tekintetes Wohlhirt József úr iHe' 
delmesen megtaláltatván, a biztosság előtt megjele-
nik [VKp 79]. 1851: (A tt és felesége) ha magukat ille: 
delmesen viselik az írtak szerént részeket pontoson ki 
adni magamat kötelezem [Nagylak AF; DobLev. 
V/1322]. 

illedetlen jogtalan, jogosulatlan; ilegitim, care nu este 
îndreptăţit; unrechtmäßig/berechtigt. 1580: Az my aZ 

Zent paly Janos dolgát illety aztis eo kegmek itilyk hogy 
vrunknak tuttara Aggyanak (így!), es illie(n) illedetlen 
hatalmot ne Zenweggienek el veztegletesse(n) [Kv» 
TanJk V/3. 229a]. 

illegális törvénytelen; ilegal, contrar légii; gesetzwid-
rig, widerrechtlich. 1722: látván az eö Kglme illegális oc-
cupatioit és ellenzettem az illen erőszakoskodásáért [Ba-
lavásár KK; Ks 13. XV]. 1760: Elég bánatb(an) v a g y o k 
illy reméntelen hova tovébb nagyobb(an) sértegető ve-
xáim miátt, tudván a Korda Vr(am) sok szinü illegális 
practicajit jobb(an) is valamint eddig, ugy ezutánn is el-
lent kel állani [Igenpataka AF; TL gr. Teleki László alá-
írásával]. 1770 k.: Koronkai János nevezetű A t y á n k f i a 

. . illegális cselekedetin az Verŏs-Kovátsság meg bot-
ránkozván nagy Zugassal fel Zendüle [Torockó; TLev-
9/14]. 

illegalitás törvénytelenség; ilegalitate; Gesetzwidrig" 
keit, Ungesetzlichkeit. 1757: A Czikuljásiakis8 a Virá-
gos Bányának praejudiciumára, Semmi nével nevezhet® 
illegálitást ne tselekedjenek, melyből a Viragosiak(na)* 
romlasa lehetne [Torockó; Bosla. — aA Cikulyás nevü 
bánya tulajdonosai]. 1768: azon praetensioban forg° 
Verŏbéli Rész Verség szerént engemet és nem mást con-
cernál a' Ngod emberei, in hoc casu e r ő s z a k o s k o d -
ván illegalitást tselekszenek [uo.; TLev. 9/13]. 1770 
méltóztassék Koronkai János Atyankfianak 
mondálni, hogy helyes okból lett maga Cselekedete alta 
Causált, büntetésnek Subcumballyon, hogy igy a ' / c 

Zendült nép le Csendesedgyék, mert ha ezen illégalit* 
impunè marad bizonyos Consequentia a' lészen, hogj 
ezen hasznos Constitutionk Nagytságtak(na)k s ný1} ] 
gyajunk(na)k VerÖs-Kovátsok(na)k kárára suflamial^ 
dik, pusztulásra jutván minden orán a Verők(ne)k 
gyobb része, hanyat homlok rohanván mindgyárt st»" 
ma nélkül valók hasonló illegalitásra [uo.; i.h. 9/14]. 



535 illendő 

illegitimitás (vminek) törvénytelen volta; caracterul 
nelegitim (a ceva); Illegitimität. 1775: birunk a* Tobisok 
Vereje nevezetű Verőben . 30 vas tsinálás verőt. Még-
is Kováts Márton eo kegyelme egyszer . a' Tho-
rotzkai Bíráktól nyert volt egy eo kegyelmének fa-
veálo Deliberatumot; de annak illegitimitássát az akko-
ri Tit. Fõ Biro, és Vice Ispány Urak által látván, azt sub 
paena (!) cassalták és annihilálták [Torockó; Bosla]. 

Ulegitimus 1. törvénytelen; ilegal; illegal, illegitim. 
#77: A' Causalis levelek ha szintén illegitimus Fejedel-
mek idejében kŏltenek-is, de ha ritè és legitimé emanal-
tattanak, és éltenekis vélek, helyesek legyenek, és in Ju-
dicio acceptaltassanak [AC 176]. 1736: Egy úr vala az 
egész országnak generálisa . . emberi gyarlóságból egy 
fraja megesék tőle s fiat szüle; meghallván azonban az 
generális, az testvér atyafiai ezt az illegitimus fiát egész 
eletéig, még az generális testvér atyafiai is, mind öcsé-
nek, bátyának hívák [MetTr 417]. 

2. kb. nemesség-igazoláson át nem esett; (nobil) al 
eărui titlu de nobleţe n-a fost verificat; Adelsbescheini-
S^ng/glaubigung nicht überstanden. 1748: A Kővár vi-
déki egész Teleki Famíliámat illető Fiscalitásoknak álla-
pítja, az holott is Sok illegitimus Nemes emberekkel Fa-
miliamnak baja vagyon [TKl gr. Teleki Ádám lev.]. 

illendő 1. odaillő; potrivit; passend. 1590: Jeowe be 
oztan az Cheres Peter es akar wala le wlni az Aztalhoz, 
Monda neki Hegedeos Peter, Nem ide walo wagy, mert 
Jámborok keozzeh nem illendeo wagy [Kv; TJk V/l. 
48]. 1597: Az kezep kapw felet való oranak hogi az ve-
reòye ala zakadot volt, hogi ismeg az wereohoz illendeo 
fet chínaltattúnk es fel zegeztettúk Ach Lukachnak hogi 
[el zegezte attúnk f — / 50 [Kv; Szám. 7/III. 21]. 1681: 
Lugas kert . Ezen kert kőzepib(en) volt, nyolcz kü lá-
bon állo filegoria ha ezen kertet szépen megh 
epete(ne)k ã filegoria keő labait fellyeb rakvan, ahoz il-
lendő szép forma felit csinalnanak szép recreatiora 
való hely volna [Vh; VhU 573]. 1694: vágjon a' molnár 
náz . . . Ablaki vannak hozza illendők nro 3 [Sebesel 
A F ; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1781: A Stuka-
Jurákis kürül illendő szép párkánnyal közepibe pedig il-
20/12] légyenek ki Csinálva [Déva; Ks 78. 

(vmihez/vkihez) illő, találó; care se potriveşte cu ci-
neva/ceva; (zu jm/einer Sache) passend, sich eignend. 
*583: lattiak az mészárosok Thornianak heazattianak 
Puztasagat, mely Nem illendeo illie(n) feo es lattatos 
^horonynak Naponkent való veszedelme [Kv; TanJk 
v/3. 275a]. 1593: Akiket latnak hogy vagy eo magok 
Vagy feleseghe gyermeke, hozzaiok Allapatiokhoz ze-
gensegekheoz kepest Ne(m) illendeo feo es draga Ruha-
htokat vissel vagy visseltet, haat Ameny Adoot er-
demelne ket Anny Adóra írathassak vethessek [Kv; i.h. 
i/1- 206]. 1635: Mikor Czismasia tanuló Inast Zabadit-
jjak fel, fel zabadulásárol walo lewele az ollyannak, az 
k e t Czismasia Czeh Mester newe alat kellyen Es ollyan 
Pecziettyekis legyen egesz Czehul az melyben Czisma-
^akhoz illendeo Czimer legyen [Kv; KvLt Céhir. I. 12 

Tanácsának hat.]. 1670: Lévai János az Annyaval 
szilagyi Janosneval az ágy(na)k neki nyomak Kotsis Fe-
renczet, őklözek verék . En mondok Lévai Janosnak 
••• tolvajokhoz illendő dologh az mit cselekesztek 

[Görgénysztimre MT; RLt Petri Szilágyi cons. Margari-
ta Nagy (32) ns vall.]. 1692: Causa Visaien(sis) Pap Ist-
vá(n) válást kiván feleségétűi Seres Katátul ez okon 
hogy tellyességgel gondviseletlen, az asszonyi állathoz il-
lendő házi dolgokra tellyességgel alkalmatla(n) szokat-
lan nem is akarja meg szokni [SzJk 258]. 7700; Filep Bo-
ncza aszont az Attyai ös joszaghbol hazasitczak ki tisz-
tesegesen annak rendi modgya szerent szoknyaval pa-
lastal mentevei s ahoz illendő tisztesseges ajandekokal 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1719/1751: Az hajadon 
Leánynak édes Annya akarattya szerént viola szin 
Velentzei Kamuka szoknyát determináltunk, ugy 
mind azonáltal, hogy régi szép Familiáját (: rósz em-
berhez nem maga állapottyához illendőhöz menvén fér-
hez :) meg ne gyalázza [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 
1736: tehén- vagy disznóhús kaszáslével, ennél s az ká-
posztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tar-
tának az régi időben [MetTr 322]. 

3. illedelmes (az illemnek megfelelő); cuviincios; ge-
ziemend, anstandsvoll. 1561: Az ides vín Embereknek 
az o allapattiok es ideiek zerent illendő tiztessegek meg' 
adassék. Illendő dolog az okaert hog ebben az Cehbenis 
az eleb való es ides vin mesterek mynd zolasba mynd 
eg'eb dologba fewkepen Bochwltessenek [Kv; öCArt.]. 
1582: Fodor András vallia En ez Borbély 
Tamas Zaiabol Eotwes Andrasra semmy zitkot se(m) 
egieb gonoz Ne(m) illendeo bezedet Nem hallottam [Kv; 
TJk IV/1. 56]. 1587: Eo kglmek illendeo tiztelettd 
veottek es engedelemmel Az Vrunk parancholattiat 
[Kv; TanJk I/l. 52]. 1635: sok irassal Nagodat towab 
terhelny nem itiltŭk illendeonek lenni [Kv; KvLt Céhir. 
I. 15]. 1750: nem lett vólna szűkség, annál inkább il-
lendő illyen keményen fenyegetödni [Toija Hsz; ApLt 3 
St. Apor Apor Péterhez]. 1761: az Urffi ö Nga Braniská-
ra jővén az útszán szembe tanálá Imreh Ur és nem kŏ-
szŏnének egj másnak illendő modon [Branyicska H; 
JHb XXXV/48. 11-2]. 7878; Ns Csiszér György 
itten meg betegedvén a' Kalandos Ns Horváth Mihálly 
ö kigyelménél feküt két egész Hétig és meg halálozván il-
lendő tisztességgel el temettetett [Gyalu K; RAk 156]. 

4. megfelelő; corespunzător; entsprechend. 1595: 
Ertyk ew kegmek hogy az mostany haborw Ideonek 
mywolta mit keuannyon Teczet ezis ew kegmeknek 
hogy Byro vram be hiwatwa(n) az Capitanokat, megh 
paranchiollia nekyek hogy az kewlseo sarampokra zor-
galmatoson vigiazwa(n) azon vczabelliek sarral megh 
tapazzak es illendeo helieken leoweo lykakat hagyanak 
raytha [Kv; TanJk I/l. 278]. 1601: Az Kamara Jspan-
sagnak gondwiseleoie valaztasat halaztiak eo kgmek az 
Ieowendeo keozelbik be gyeolesnek napiaigh, mindaz-
atal biro Vram amikor be gyeoteti az Jdesa Vraimat ak-
kor zolianak eo kgmek feleolle ky lenne elegedendeo es 
illendeo annak gondwiselesere [Kv; i.h. 377. — aÉrtsd: 
idős]. 1613: Rethi Ur(am) maga kere szállást Kövér Ist-
va(n) Ur(amnak) tőllem . vgj hogj az Kadar István 
hellit kezib(en) adgia, arra hazat, Czürt, Istállót czinal-
tatva(n), illendó jo kertb(en) kerittetve(n) [Altorja Hsz; 
Borb. II Czimpa István Deák (50) ns vall.]. 1643/1687 
k.: Mivel az előbbeni praedikator háza hellye igen alkal-
matlan vizetlenség miatt praedikator házának tehát a 
falu édgyezett akarattyábol el adtuk mást illendőbbet 
vettünk mellyet perpetuo Pap házának akarunk tar-
tani [Bergenye MT; MMatr. 336]. 1671: Az Vármegye-
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ken és Szekeken Perceptorságra illendő Embert, ha kit 
azon Vármegye és Szék denominál s' nem akarná fel-
venni, eo facto flór. 200. exequaltassék rajta, azon hely-
nek Tisztei által [CC 99]. 1735: illő hogy Excellentiatok 
az estvéli aërben künn járván illendő kŏntessel a megfá-
zodástol promuniallya magát [Ks Borosnyai N. Marton 
lev. Nsz-ből]. 1746: az emiitett Ns Enjedi Gombkőtő 
Czéhnak immediatè az Erdélyi posztós Satoroknak vé-
giben szakaszszanak illendő helyet [Torda; TJkT III. 
105]. 1839: Mindhogy Méra Gligor két jo ökörrel szol-
gál, s' ezen szolgálattyáhaz képest illendő kaszálókkal 
nem bir . . . illő tehát, hogy telkeket is szolgálattyakhaz 
képest bírjanak [A.szentmihályfva TA; Bosla. B. Miske 
Ferenc lev.]. 

5. szükséges; necesar; notwendig. 1573: az Mezarse-
ken kywl valo Arulas feleol egenleokeppen Tecchyk eo 
kegnek hogi Nem Illendeo, hane(m) Maradianak helie-
ken Mind Mezaros es Henteler [Kv; TanJk V/3. 87a], 
1590: Az Scholabely Negy professorokraa az Negy 
Collaboratorokra a1 ket kantorra, Az Alumnusokra 
az keozeonseges deákok intertentioiokra . . s minde(n) 
illendeo keoltsegekre keolt vniversal(ite)r f: 864/34 [Kv; 
Szám. 4/XXIII. 5. — aKöv. a nevek fels.]. 1611: Az mj 
penigh nezj hogj mosta(n) az giermekek tartassokra 
semmit ne(m) rendeltw(n)k tehát mjaz (!) illendeo keol-
chieget nezj Catha Azzonj feli irassa es Jeöuendeöben az 
melj bechwlettes vraink leznek az varos constitutioja ze-
rent el igazitiak [Kv; RDL I. 88]. 1671: Illendőnek Ítél-
tük azt-is Articulusban Íratni, hogy mikor Salvus Con-
ductus adatik valakiknek, abban specifícaltassék-meg, 
kinek ? hány személyeknek ? hová menőknek adatik ? 
[CC 33]. 1747: az eo Kglme impetitioja alol az I. simpli-
citer absolvaltatik, nem lévén illendő hogj gjermeki álla-
pottal lévén hüttis itiltessek néki [Torda; TJk III. 121]. 
1780: Ha valaki ollyan Verőtis fogna fel, mellyben tsak 
két vagy három Vasa lenne maga részéről illendő költsé-
get tévén a' Verőre, . . futathassan [Torockó; TLev. 
6b]. 1791: a Famila (!) mellett fel fogott gyümől(csőst) 
újra tsemetékkel bé plántáltom, a Majorbais ahová 
illendő volt, feles eperj fákat ültettem [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 7806; a1 Nyájat . a' déllőb(en) az 
illendő időnél hoszszassabban ne fektessék [F.rákos U; 
Falujk 17 Sebe János pap-not. kezével]. 

6. méltó; cuvenit, care se cuvine; gebührend, ange-
messen. 1561: Valamel ewtües legen akar hun tanolt le-
genis az itŭaloktol meg üalűa az ky az Cehbe be akar 
allanj kewteles legen az mesterek kozzwl üalamellyet egy 
egez eztendeig heti berert zolgalní hog addig meg esmer-
tessek mynd erkolcheben s mynd maga viselesebe hog' 
ha illendő lezene az cehbe aüag' nem [Kv; ÖCArt.]. 
1584: Azért holot keresztien emberheóz ezfelle Bew 
Baiossagh Nem illendeo, seot az vristen ez fele emberek-
re kik illyen eletben elnek bwntetest es tilalmat vetet 
[Kv; TJk IV/1. 278]. 1592: az mywel Jámbor ázzon 
szokta tyzteseget teorweny szerent megh ottalmozny 
Eneos (!) kezh wagyok ottalmaznom, hogy az eggik sem 
wagyok, az mynek az én mostaha fyam es ottalmom szy-
dalmozot, ky ne(m) ö hoza Illendő dologh leott wolna 
[UszT]. 1655/1754 k.: Ha valamely miveltetŏ Ember a' 
Mesterek közül valamelyikkel miveltetne, és a* Mester 
ember munkájának illendő jutalmát meg-nem akarná fi-
zetni; az a' Czèhbéli Társunk a* több Mester Társainkat 
attól a' mi vehető embertől meg-tilthassa [Kv; ACJk 8]. 

1693: emberseges emberhez nem illendő sok bőcstelen 
szókkal eo illetet engemet [Dés; Jk]. 1753: azt latom, 
rendetlen, és nem Nemes Emberhez, annál is inkább 
nem Uri emberekhez illendő dolognak, hogy à Mik° 
urak meg igyírvén a Clenodiumok(na)k felmérése előtt 
Sub Nobili parola, hogy Semmihez abból nem nyúlnak, 
mégis à fel mérés után erőszakoson el kapdosták [Szent-
simon Cs; Ks 22/XXIb]. 1758: az Relicta . . azzal nem 
Contentalodik, hanem továb mégyen . az Ŏss Jószág-
ból estimalni kell Dosához illendő jövedelmű részeczket 
[Asz; Borb. I]. 

7. méltányos; echitabil; gebührend, biliig, gerecht. 
1561: ha walamely mesternek történik ez wilagbol ky 
multa Es az felesege az myet myeltetni akaria . . . mwel-
tethesse. Zabadis leg'en . tudós legent tartani de 
az mwyre társról ne tharcha hanem illendew heti berre 
[Kv; ÖCArt.]. 1599: Az holt halakat azért az vasarbirak 
illendeo es Álab valo arron Adgyak [Kv; TanJk I/l-
334b]. 1642: Bolon Peter tartozzék eo Nagahoz szol-
gálni, illendeo fizetesekert [Bohnia3; WassLt. — aBony-
ha KK]. 1676/1681: őisa tellyes életében, engemet es Fe-
leségemet . illendő fizetésünket Vővén tartozzék szol-
gálni [Vh; VhU 367. — aA jb-ságból felszabadított Dan 
Milotin]. 1677: A' Fiscale bonumok a' Fiscushoz recu-
peraltassanak . ugy mindazonáltal, hogy kinek 
kinek a' jószágnak és szolgálatnak, vagy ki-adatot pénz-
nek mivolta szerint, illendő summában inscribáltassa-
nak [AC 42]. 1740: Facultáltatik Substitutus Hadnagj 
atyánkfia ő kglme, hogj, a* melly Bornyúkat, a' quárte-
lyos számára kelletik venni Mészáros, vagj Hentes 
atyánkfiain(a)k, mint hogj egészsz illendő árrát, a* Mili-
tia meg nem adja, pótolhassa ő kglme, az ollyanokn(a)k 
árrokat 's bonificállya egj 's két Máriással [Dés; Jk 
532a]. 1794: Tiszt. Professor Bodoki Iosef Uram jelenté 
hogy a' Deákok a' temetésekre egy egy garasért az eddig 
valo szokás szerént nem örömest kívánnának menni, mi-
vel az élet módja is drágább most mint ennekelötte volt, 
illendőnek láttzik hogy két garas adattassék egynek 
[Kv; SRE 295]. 1807: az arenda pénzt minden esztendő-
ben fel lehetne osztani, kérem Bátyám Uramat bej 
széllyen Testvéreivel, és határaztassan véllek egy illendő 
arenda summát mellyet én minden esztendőnek elején le 

teszek [F.detrehem TA; Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác 
lev.]. 

8. jogos; justificat, índreptájit; gerecht. 1570: Az 
Gábriel deák kewansaga feleol eo K. Azt Mongyak 
hogy Byro vramra es az Thanaczra hattak hogy megh 
lassak ha Illendeo azt oda adny myt kewan az wagy 
Nem [Kv; TanJk V/3. 10a]. 1642: ha mi akarattjat mu-
tattja kgmetek illendő dolgokban tehetsegem serint igie-
kezem szolgálni kgmeteknek nagiob dologbanis [Sófva 
BN; BesztLt 115 P.Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 1676/ 
1683 k.: Meg-tekintven azért az Szent Eccla illendeo kí-
vánságát Goroszlonak hogy ne maradnanak árváiul 
meg-hagyatek kőzőttők akkori Lelki-pásztorok ugy 
mint Tiszteletes Beerzi Janos Uram [M.goroszló Sz; 
SzVJk 170]. 1703: Melly kevánságokat Sz: Egy ház** 
Uraiméknak miis jónak helyesnek és illendőnek ítéltük 
[Selye MT; MMatr. 217]. 1718: illendő Praebendája ki 
járt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1760/1794: Férjem 
Groff Bethlen Miklós Urnák tőtt Kötésemet és Fas-
siomat . . . revocalom senki hasznát ne vehesse, az-
zal semmi úton-módon gyermekeimnek jószágaimban 
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törvényes és illendő egész Successiojokat ne akadályoz-
hassa [Km; JHb XLVII/27. 5]. 1782: Instálá . . . hogj 
Szakái Benedek Deáknak adna Remeket az B. Ché, melj 
Instantziátis meg halgatván az B. Ché, és illendőnek 
tartván, ki igéré, nem tsak pedig hanem kiis adá még pe-
dig olj móddal, hogj egj carmazir vagj bokrétás gjŭrüt 
készítsen [Kv; ÒCJk]. — L. még RSzF 269, 291. 

jog szerint kijáró/megillető; de drept; rechtmäßig, 
jechtlich. 1640: perlette . Vizont Sokodalombali rezt, 
Korchiomarlasbol való illendeo rezt [Mv; DLev. 5]. 
1649: azon summáért magoknak es mind ket aghon 
teúeö maradekioknak, bizonyos, illendeo rész Joszagot 
adunk es conferalunk [JHb III/4 fej.]. 1699: Az Mene-
simből és marhaimbolis adgyon fiam illendőkepen a 
nova, és a kiknek mi illendő [Meggyesfva MT; BálLt 

1724: Hivának minket8 Csegezben . . Néhai 
edes Attyokrol maradót . . . osztozatlan kőz házok-
noz az végre: Hogy . az eo klme egy testvér Eottséről 

eo klgmekre devenialt bonumokat osztanok fel, 
eŞ kinek kinek illendő rata Portiojat Sequestralvan as-
slgnalnok [Borb. I. — aKöv. az osztozó felek fels. TA]. 

'J30: (A) kereszt máigis kéznél vagyon, de mind addig 
ki adatni nem engedem, mig Radics Borbára Asz(szony-
n,a)k keserves rabságáért hirib(en) nevib(en) meg ölé-
iért költéséért fizetéséért illendő (: sic justitia dictante :) 
aatisfactioja nem lészen [Torda; MvRKLev.]. 

10. illetékes; competent, autorizat; zuständig, beru-
*en. 1682: ez dologh nem minket illet hanem perágálliak 
otaz hun annak illendő helie, s — Tőrvenlek leszen [Kv; 
RDL I. 161]. 1730: (A commissariusoknak) imponál-
om volt, hogy nékem minden excessusirol az Militianak 
ßenuina informatiot tegjenek, hogy azok(na)k orvoslá-
st , annakutánna énis illendő helyeken munkalodhas-
sam [Csapó KK; Ks 90 Kún László lev.]. 1809: ă 
hſantzia Hadi Seregből el fogatott Olosz, és Német Bí-
r°dalombéli Foglyok közül, azok a' kiknek Szándékok 
enne itten ezen Tartományija maradni, ha életek táplá-
aŞa, és kenyerek keresése modgyárol az illendő Elöljá-
róknak elégséges Bizonyságot mutathatnak, meg tele-
200e the tnek [ U s z L t C o m G u b - 1736]. — L. még RSzF 

11. tartozó; aparţinător, care aparţine; gehörig. 
579: Vagion panaz Az Theremy Ziget felól Keryk 
l r° vramat hogy keresse be az Lewelet . es ha az zan-

0 feoldheoz ne(m) Illendeo a zyget, the hagy (!) Az va-
r a s zamara tarchyak es az teob fwzheoz applicallyak 

TanJk V/3. 197b]. 1592: Azért az en keresetemnek 
rendyben azt mo(n)dom valamy volt s walamy vagio(n) 
m e Hyett hyttak Myhaly János Eoreoksegenek . . akar 
jjjely faluk hataran legyenek keresetemhez Illendők, 
jtynd ben az falun es hataraban Ahoz illendők es tarto-
^ndok az Myhaly Ianos hazahoz es wles helyhez 

, illendőbben 1. jobban; mai bine; besser. 1737: az A. ő 
eglme, maga Processusát a Nms Ország Törvényéhez 

U|endŏbben Comportállya [Dés; Jk 239a]. 
. találóbban; mai potrivit; passender, (zu)treffen-

1800: Megérkezék Isten Jóvoltábol . . . Gr. Tolda-
Ĵ Ę1 László Ur õ Nga Gra(ti)ajábol mind a' Buza' — 
jnmd pedig a' Bor-béli kegyes Alamisna! Mert minek 
.^ezhetném én illendőbben, annyival is õrömes-
e b nevezvén Alamisná(na)k, mivel az e' félén(e)k Isten 

fizesse a' fõ Jutalma [Mv; IB. Borosnyai Lukáts Simeon 
ref. pap nyil.]. 

illendően 1. kellőképpen/megfelelő módon; cum tre-
buie, cum se cuvine; gebührlich, in erforderlicher Weise. 
1806: a vérhetésben vagy más hasonló nyavalyában el-
veszvén a marha a bács keze alatt, ha megtapasztaltat-
hatik, hogy illendően nem orvosolta volt, annak megfi-
zetésével is tartozik [F.rákos U; RSzF 200]. 1807: Ekk-
lesiànk Papja . . kiványa, hogy a' törvény az ellopatta-
tott buzát viszszá-adattassa, és a' tolvajlokot illendően 
büntesse [uo.; Falujk 22 Sebe János pap-not. kezével]. 
— L. még RSzF 201-2; VKp 62. 

2. szabályosan; regiementar; vorschriftsmäßig, regu-
lär. 1831: azonn portékák illendŏenn Kolosvárt vagy 
Tordánn meg vágynák Harmintzadolva [Torda; TLt 
Közig. ir. ad nr. 1315 Andrási szb kezével]. 

illendőképpen 1. illőképpen, illendőség szerint; (după) 
cum se cuvine; gebührendermaßen. 1625: azt keuanom 
hogh erre az megh neuezet Jobagiom(na)k hazarays az 
Nylat Jllendeö kepen megh adgyatok [UszT 94b]. 1632: 
Ezeket atta volt Borsos Tamás uram az falu kezében, 
hogy az falu is mikor vagy föld osztani megyen vagy er-
dő osztani, az ő kigyelme jobbágyinak is adgyanak illen-
dőképpen [Udvarfva MT; Barabás, SzO 367]. 1661: 
Templomban való temetésekért, mivel Idvezült Vrajert 
is nem fizetet volt eö Kglme, hagyá hogy illendŏkeppen 
meg fizessünk, attak fi 100 [Mv; MbK Balogh Lászlóné 
Borsos Anna végr.]. 1675/1688 u.: Ha kik hazamhoz be 
szallanak, azok(na)k illendőkeppen gazdalkodgial 
[Borb. 11 Petki János csíkcsicsai jb-birájához]. 1690: ara 
is intelek attjai indulattal mivel nagj Nemzetből való Fe-
lesegett vottél illendő keppen meg bécsullyed, hogj 
egjutt való eltetek Isten elótt kedves emberek előtt be-
csületes legye(n) [Görcsön Sz; Eszt. Serédi Benedek fiá-
hoz, Gáspárhoz]. 1718: a' Tisztek Naturalis Discre-
tiot p(rae)tendalnak noha mikor be szállották akkor is 
a' mint lehetet illendő kepen Discretizaltuk ököt [Szent-
király Cs; Ks 95 Bors Mihály lev.]. 1758: Mindenik 
Leanjit Szekej Boldisár ur(am) tisztesseges köntössel ha-
zasitotta ki ertekek szerent illendőkeppen [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II]. 

2. vkihez illően/illőleg; cum i se cuvine cuiva; (zu jm) 
passend, entsprechend. 1693: Egyebirantis emlekezeti-
ben lehet az Tutoroknak hogy mindenik Árva obligalta 
magat, hogy ha semmi kezekben nem menne is az mago-
keboll ell tartanak, de arra nem kenszeritethetnek, ha-
nem ă mi rajtok illendőkeppen fog kelni, ă jövendő-
beliek is Szamba(n) vehetik, mind mostani, es jövendő-
ben provenialhato Usus fructusokkal edgyüt [Ne; Dob-
Lev. 1/38. 7a]. 1758: mindenkor igaz, jo jámbor emberek 
voltanak ŏ kglmek, 's nemis szorultak affélére, hogy más 
emberek javain kapdosnának, mivel nékik hozzájok il-
lendőképpen mint Gazda embereknek vagyon keves ja-
votskájok [Betlensztmiklós KK; BK]. 1801: minden Jo-
szagoknak jövedelme bizony Annyira nem ment, hogy 
abból tisztelt Mgos Báró Principális Uram es volt Asz-
szonyom eo Ngok rangjokhaz kepest magok Hazokat il-
lendőképpen ki érhették volna [Noszoly SzD; JHb 
LXVI/48]. 

3. kellőképpen; cum trebuie/se cere; in erforderli-
cher/auf gehörige Weise. 1590: Az foghaznak hytwa(n) 
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epwletlen volta, Immár Nem chak eg'szer, hane(m) egy 
Nehanzor hozot Nyawalyat az Varosra . . . a' foghliok-
nak el zabadulasa mjath illendeókeppen megh 
Epicchek Mennel hamareb lehet [Kv; TanJk 1/1. 140]. 
1695: A Dezmákon esni szokot Collatiok in totum nem 
tollaltatnak csak szintén legyen illendő keppen és nem 
tékozolva [Kv; SRE 37]. 1714: Rendes kis loszekér ahoz 
valo készülettel, illendőképen vasas [HSzj lószekér al.]. 
1734: az lovat Kis Péter pedig hogy kezére vévén il-
lendŏkepen nem procuralta Negyed részit . . fizesse 
meg [Torda; TJkT I. 42]. 1780: Tavaly . szén nélkül 
maradván, a rendes futatást ki nem folytathattuk, a mi-
vet is meg nem tehettük illendőképpen [Torockó; TLev. 
9/18]. 1792: a' Kostyát . . illendőképpen meg-adtaa 

[Dés; DLt. — aA kancának]. 
4. szabályosan; regiementar; regelmäßig. 1671: Az 

Ör Mezőnél lévő hidakról illendőképpen való vám adás-
nak el-igazitására tartozzanak ki-mennia 

Atyánkfiai; és ott lévő hidaknak állapottyokhoz képest 
proportionaliter limitallyák-el Istenesen a' Vámnak mo-
dalitassát és exigalását [CC 34-5. — aKöv. a nevek fels.]. 

5. jog szerint; legal; rechtmäßig. 1753: mivel már 
egynehány eztendők alatt tsak a' Nemes Magyar Natio 
viselte a* Quartasi Hivatalt, ezután azon Quartasi Hiva-
tallal a' Nemes Szász Nátio-is illendőképpen consolál-
tassék [Kv; SRE 189]. 

6. méltóképpen; ín mod demn; in gebührender 
Weise, auf würdige Art. 1677: Afféle érdemes Haza fiait 
penig, vagy azoknak maradékit, kiktől immár joszágok 
ad rationem Fisci foglaltattak volna, a' Fejedelem illen-
dőképpen contentáltassa [AC 43]. 

illendőleg 1. illendőképpen, illendőség szerint; cum 
trebuie/se cuvine; gebührendermaßen, geziemend. 
1792: a praetendens Aszszony . . emaritalva levén a Jó-
szág jŏvedelmehez kepest igen illendőleg, tehát ma sem-
mi részsze a Mobiliakba nintsen . . . a praetensio el 
enyészik [Ne; DobLev. IV/701]. 1808: (Az) osztályos 
Atyafiak' Jovaiból a' meg-nyeretett Alperesek illen-
dőleg indemnisaltassanak [Rücs MT; IB Rüts nr. 9]. 
1820: Szili Joseff a gyermekek Curátorának oly 
móddal neveztetett ki, hogy ügyeljen arra, a gyerme-
kek illendőleg neveltessenek, s ruháztassanak [Ne; Dob-
Lev. V/1039]. 1837: láttam az utrizált aszszonyt hogy az 
Exps Úrral durván bánt és gorombáskodott, illendőleg 
az Exps Urat nem betsülte [Doboka; BetLt 1 Szakáts 
Gergely (40) szakács vall.]. 1842: kalapom le véve a' 
Házba bé mentem köszönetemet illendőleg meg tettem 
[Dés; DLt 1452a. 7]. 

2. kellő/megfelelőképpen; corespunzător; entspre-
chend, in erforderlicher Weise. 1796: Köteleztetnek . . 
a most ki nevezett Erdőnek Határait ki jártatni, és 
meg különböztetni halmokkal, . a métakat illendőleg 
observalni, és annak idejében ujjittani [Kóród KK; Ks 
67. 47. 27]. 7805; Mivel a' Pásztor vette észre, hogy az ŏ 
kihálo tsórdájának egy része haza szakadott 's mégis il-
lendőleg utánna nem látott hogy azon el károsodott 
tehénnek egész betsű árrát . megfizesse a* pásztor a* 
falu székén Ítéltetett [F.rákos U; Falujk 2-3]. 1813: Ugy 
tapasztaltam hogy az Arenda ideje alatt mind illendőleg 
trágyaztatta a földekett a Tit. Arendator [Killyén Hsz; 
MvRKLev.]. 1831: mindeneket bé gyűjtvén, illendőleg 
el hejheztettem, — a Gabana, Buza Tŏrŏkbuza a maga 

valóságában meg vagyon [O.kocsárd KK; Pf Duka So-
mion lev.]. 

3. méltóképpen; cum se cuvine; würdig, auf würdigc 

Art. 1811: A' Vallás' szolgainak el-hanyatlott állapot-
ban) létek' alatt' bizonyoson magán(a)k a' Val lásnak 
tekintete-is szenved: valamint ellenb(en) annak díszere 
's emolumentumára tsalhatatlanûl tartozik, hogy az o 
szolgai ne szigorogjanak, hanem illendőleg fizettetvén; 
markoson Sz. Hívataljokhoz lássanak [REkLt Főkonz-
lt ad nr. 32. 811 Krizbai Deső Elek kv-i ref. pap folyj-
1820: Kolosvár várossá ide két postányi járó helly jo 
időben meg lehetős úttal járható, ezen városba akármi 
névvel nevezendő vagyonyainkat eladhattyuk illendőleg 
[Bogártelke K; KmULev. 2]. 1843: az irt három helysé-
gek lakosai azon szóbeli egyezésre léptek, miszerint 
a pereik folytatására költséget adnak, és ha sérelmeik 
orvoslását kieszközlia, illendőleg meg is jutalmaztatják 
[VKp 126. — aVarga Katalin]. 

illendőség 1. illedelem, illem; bună cuviinţă; A n s t a n d -

1794: a' Papok mind öltözetbe mind magok v iselesekbe 
az illendőseget szorossan meg tartsák Papi t isztességes 
öltözetbe jarjanak A' kik ez ellen hibáznak Tractus 
Directora altal Censura alá vonattatnak [M.bikal & 
RAk 5], 1814: én tegnapi naponn egész illendőséggel pa-
naszoltam a Szék szinin procurator Csipkés Albert uſ 

ellen [TLt Praes. ir. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd pana-
sza Csipkés Albert ügyvéd ellen]. 1826: ha a Fe lpe resnek 
Íratásai meg visgáltatnak, azokbol tsupán . az özvegy 
iránt valo törekedések tetzik meg, mellyel a Törvény es 
illendőség is meg vágynák sértve [Ne; DobLev. V/1114-
10a]. — L . még VKp 61. 

Szk: az ~ határát általhágja. 1784: az Birák kőz költ-
ségnek titulusa, és szine alatt esztendőnként az helységre 
hat hétszáz s tőbb forintokat fel rónak, és szednek. Ab-
ból azontúl oly rendetlenül gazdálkodnak, hogy aZ 

Ratiocinansoknak Ratiojában alig lehet egy p o r t i o t 

ollyant találni, melyben az Királyi Rendelésekkel illen-
dőségnek határát áltól ne hágták volna az E r o g a t i o r o l 

[Torockó; TLev. 2/6. 2a] * megkímélteti magát & 
~ben megkíméli magát az illemet áthágó sértésektói-
1826: az ottan ottan valo hántorgatásnak hadjon bekeţ 
az Allperes ö z v e g y , ha az illendőségbe magát szereti 
meg kiméltettni [Ne; DobLev. V/1114. 11a]. 

2. vminek a kellete, szükséges volta; neces i ta tea / t re -
buinţa unui lucru; Notwendigkeit, Maß. 1801: ezek s 

más ezekhez hasonlokkal a Szükségen és illendőségei1 

fellyűl húrtzoltatik, s vexáltatik a Számadó [Ádámo* 
KK; JHb Jósika Miklós ir.]. 1805: vegezésűnket Bírák o 
Klmek az illendőségnél élesebb pennával jelentvén Ngd' 
nak, az által . . . Ngdat ellenünk indulatba hozták 
rockó; TLev. 9/38]. 

3. (vminek) jogos volta; legitimitate; Rechtmäßigkeilj 
1726: Lévén a T. Ecelesianak Túzok máiban egy regtü^ 
fogva nagy pusztasagban lévő Szőleje melly . igen ej 
pallagosodott . Mostan pedig T.Cantor Sz. Király1 

Gerson Atyánkfia kezére vévén s munkaban vette 
Instantiája által meg keresvén a T. Consistoriumol-
hogy azon Szőlőt botsatana altal ŏrŏkossen . . . Látván 
a T. Consiatorium az ő kimé kivansaganak illendőségé 
. . . ŏrŏkŏssenn altal adgya T: Ecclesia [Kv; SRE 151J-

4. vkit illető/vkinek járó rész; parte care i se cuvine 
cuiva/îi revine cuiva; jm zukommender/zu jm gehörige 
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Anteil. 1786: az itt való Thoroczkai Lakosak ki ki az mi-
vel tartazik és tartozatt az Uraság részére minden Esz-
tendőbe az Vasból való illendőséget, az mint szoktak 
ţnondani az Dezmát az magak edgyezések szerint miolta 
en tudam mind a mai napig ki adták s ki adgyák exigal-
tatatt is [Torockó; TLev. 4/13. 12]. 

5. ? alkalmasság, vkinek vmire alkalmas volta; apti-
tudine; Geeignetheit, Befáhigung. 1593: Az Zaz Nem-
zeth feokeppe(n) irasbol mondgya Mondattia megh 
valaz teteleket, Enumeralwan bizonios ratiokat, Az há-
rom Zemelnek tiztesseghes Allapattiok feleol, es Az ple-
hanossagh tiztire melto (így!) s illendeoseghek feleol 
Kv; TanJk I/l. 212]. 1662: Az Magyarország siralmas 
romlásárul való krónikák tartják, hogy Sziget vára is 
1566-ban főképpen amiatt veszett volna, hogy a 
helynek proportiója, illendősége és szüksége szerint ol-
talmazó nép benne nem lett volna úgy, amint illenék 
[SKr 621]. 

6. illő/megfelelő hely; loc potrivit; passender/ent-
sprechender Ort. 1780: valami faim voltanak ott az 
Udvaromon Fő Biro Szatsvai Adám Uram hírem s 
akaratom ellen sokat benne fel vagdaltatott és egy kony-
hát ollyan herré építtetett belőlle a' hol semi illendősége 
nintsen, a tűztől pedig igen félelmes [Császári SzD; 
KsMiss I gr. Toldalagi Kata aláírásával]. 

illendőül 1. vki (társadalmi) helyzetéhez illően; cores-
punzător/potrivit situaţiei sociale a cuiva; (js Gesell-
schaftsstand) angemessen, passend. 1836: az Alperes öz-
vegy még az egész kezén lévő Jószágból se ruház-
hattya magát, és Tselédeket illendőül nem tarthat [Ne; 
DobLev. V/1213. 3b]. 

2. kb. szabályosan; regiementar; regelmäßig, regu-
lär. 179]: (A tanúk) illendőül idéztetvén, meg hüteltet-
vén, és visgáltatván következő modon vallánaka [MNy 
XXXVIII, 206. — aKöv. a vall.]. 

illésfalvi az Illésfalva (Sz) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul cu sufixul -i al toponimului Illésfalva/Băseşti; mit 
dem Ableitungssuffix ~i gebildete Form des ON 
Illésfalva: din Băseşti; Illésfalvaer. 1747: az Illyésfalvi 
Nms Pap László . pajtájában . negy idegen ökrök 
voltanak bele kötözve [A.várca Sz; Ks 27/XVII]. 

Illés-napi de Sf. Ilié; am/vom Elias-Tag. 1774: az ide 
való négy Sokadalom 2000. forintott bé hajt . . az 
Virág Napi 400 fr. Az Aldozai pedig 500. az Illyés Napi 
'00 és égy néhány forintokat [Mocs K; KS. Ios. Osváth 
Je Zetelakaa cantor (31) r. cat. vall. — aU]. 1785: Sz 
Martoni Majorság Bor az Illyés napi vasárb(an) el 
költ [TSb 6]. 

Illés próféta ünnepe: júl. 20. 

Illet átv is 1. (meg)érint; a atinge; berühren. 1570: 
vernyka Taligas Janosne, Kalara Vas Martonne .. 
vallyák, hogy Mykor More János Megh Betegwlt volna 
Mely Betegseben (!) mégis holt . kezdy kerny ez by-
zonsagh hogy Ne hallion ollian Modon megh, hane(m) 
Job hogy ez világon vallya megh ha My Bwneh volt az-
ban myt az Rengeo Anna feleol zolnak Rea, Azkoris azt 
Monta hogy Jsten bathor Engemet az eo zyne latasara 
Neh vigen ha megh chyak Rwhayatis Jllettem az vegre 
hogy ennekem valamy keozem volt volna vele [Kv; TJk 

III/2. 102b]. 1573: Catalin Azzony Igarto Istwanne, Azt 
vallia, hogy Kapane .. azt Monta neky ha chyak 
agiamat Illete volnaisa teobe az en hazamba Nem Ieot 
volna [Kv; TJk III/3. 64. — aKereztwry peter]. 1667: ar-
ra monda Dosa Tamas illetven az fegyveret az oldalana 

[Abod MT; DLev. 2. XVI. B. 5. — aKöv. a nyíl.]. 1746: 
En az Actornak Mostoha Fiat, még egy ujommal Sem il-
lettem [Vályebrad H; Ks 62/22 Ujbar Petru vall.]. 

Szk: bántalommal ~ bántalmaz. 1867: (A félj) fogad-
ja, hogy ha az aszszony viszsza megy hozzá örömest 
viszszaveszi, megbecsüli és semmi bántalommal nem il-
leti [M.bikal K; RAk 262] * kárral ~ vkit kárt okoz 
vkinek. 1647: Egy Albans Simon nevű gonosz tevőreis 
felette sok Panasz vagyo(n) Hűseghteknek serió 
poronczollyuk az megh nevezet latrokot fel keresse s er-
demek szerint meghis büntesse, seőtt masokotis effele 
czelekedetekteöl arczeallyon, s karral eöket illetni ne en-
gedje [BesztLt 130 fej.]. 1762: kit hallat hogy ŏ tana-
csalta volna kisseb Fiát edes Attya ellen felette sok ka-
rokkalis illette volna Idősbik Kovács Peter Uramat 
[Msz; MbK IX. 29 vk] * sebbel ~ vkit megsebez/sebesít 
vkit, sebet ejt vkin. 1625: az piiaczon az kalmar zeh uici-
nitassaban ream tamada az J., az földre le wtte halalos 
sebeli Jllette | Azért citalta(m) az Jt, . hogi nem tuda-
tik mi okbol . . ream tamada halalos sebekel Jllette 
[UszT 17a, 115a] * veréssel ~ vkit (meg)ver vkit. 1688: 
Nagy Andrasné Egyed Kata Férjétol divortiumot kiván 
ez okon . . . (2) hogy rut szitkokkal, s veréssel illeti [SzJk; 
227]. 1743: külőmbb külőmbbféle vexákkal verésekkel 
illeti . . . Gróff Kórnis Antal Vram eő Nsäga Mező 
Dombi embereit Domokos Imreh Uram eő Kglme [Me-
ződomb MT; Ks 5. XII. 10]. 1768: az Utrizalt Biro To-
bies Szalamont s az eö Felesegét melly akkor is nehezkes 
vala kemény veréssel illette [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes 
ír.]. 

2. (vmilyen szóval) bánt, sért vkit; a insulta (cu o vor-
bă); beleidigen (mit irgendeinem Wort). 1558: miwel 
hogy Thwry Georgh az warosth, Byro wramoth Lopo-
nak montha Ees egyeb wndwk Bezedekkel ylletthe, 
Azerth az perth kewnyewrewghwen ew felsegenek yde 
keryek [Kv; TanJk V/3. 47]. 1575: Nehez Newen veszik 
hogi eo K. Biro vra(m) ezfele zowal Illety eo K. varosswl 
[Kv; i.h. 123b]. 7630: eleg sok szitkozodasat s atkozoda-
sat hallottam Kerekes Gergelynenek hogy szitta s atkoz-
ta Marton (!) mind hóhérnak, s mind egjeb ektelen szók-
kal illette [Mv; MvLt 290. 220b]. 7688: ã nemet percep-
torok . . . az Commissariusokat rut illetlen szókkal illet-
tek [Kv; UtI]. 1736: égy Szolgalom el szŏkŏt és ŏ kglmé-
tŏl kézben kérettem de kézbe nem adta sőt inkáb illetlen 
szókkal illetett [Torda; TJkT I. 124]. 1782: Testvéreiís 
néha Sértegető szókkal illetvén ezen Todort, akkori 
boszszujában megint Vándorolni indult [Sólyomkő K; 
Eszt-Mk]. 1794: akkor a maga tulajdon Testvér Nényit-
is parázna szókkal illette [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 
1843: (A) Groff vr panaszolta nékem hogy . . . (az) 
árendások a falu haza előtt le gazolták mútskolták be-
csüllet meg sértő szókkal illették [Moson MT; TSb 49]. 
— L. még RSzF 275. 

Szk: átokkal ~ (meg)átkoz. 1728: Szénási Bálintné 
mind maga, mind a fia Szénási Sigmond igen rutul beste-
lenŭl, Isten, s, Emberséges Emberekhez illetlen Szitkok-
kal, átkokkal és mindenféle mocskolodasokkal illették 
az Szomszédgyokat [Kv; TJk XV/10. 8]. 1772: Átkak-
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kai, Szitkakkal illette [K; CsV]. 1776: Groff Lázár János 
. . . Soha tovább barátom nem lesz Csizi Hadnagy, mert 
Lelkem Testem nyugodalmát el bontotta, s, több más 
szénü átkokkal-is illette, mind azokat, kik azon házassá-
gát Néki, és Groff Kornis Annának meggátolták [Szent-
demeter U; GyL. St.Henter (37) vall.] * becstelen szók-
kai/becstelenséggel ~ becstelenit, gyaláz. 1648: Panazt 
teven Czeh Mester Uramek Tsenadj Gyorgjre hogj . . . 
az Czeh Mestert bőtstelenseggel illette [Kv; MészC-
Lev.]. 1679: Ha mellyik Mészáros, emberseges ember 
cselegyet bőcztelenseggel illeti azt az Ceh Mester erdeme 
szerent büntesse megh [Dés; Jk]. 1710: az mit Delibera-
lunk ázzon okigelmek megh alla(na)k . bestelen sok-
kal bennünket nem illet(ne)k [Homoródsztpál U; Sf]. 
1711: nem hallottam hogj valaki bestelenseggel illette 
volna Orb(an) urt vagy mást [Vadverem AF; JHb 
XXIX/20]. 1739: (St. Belenyesi) ő Kglme is a kapitányt 
szemtől szemben rutul motskolta szidta és bestelen szók-
kal illette [Torda; TJkT I. 155]. 7803; Komjattzegj Mi-
háljne Fodor Anna meg tamadta bestelen szókkal illette 
meljeket átallamis ki mondani [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. — L. még DFaz. 38 * bolond névvel ~ bolond-
nak nevez. 1752: az Tiszt Tartója, mintegy bolond nével 
illetet, hogy miért vonogatom magamot, s nem egy aránt 
fogom ã dolgot másokkal [Buzd AF; Ks 22. XXIa] * 
bosszúval!bosszúbeszéddelIbosszúsággal ~ bosszant, in-
gerel. 1582: Martha Hendrik Mihalnę vallia hog semmi 
bozzu bezeddel Nem hallotta hog fabianne illette volna 
Zekel Mihalnet [Kv; TJk IV/1. 83]. 1608: megh egjene-
sedenek egjmassal3 . . illyen keotes alatt. Hogy Berei 
Marton Getzy Jstuan Vram bozzusagara valo embert az 
hazban ne tarchyon . es semmi bozzusaggal az megh 
newezett hazbol ne illesse [Mezőbánd MT; MbK. — 
aGetzi Istuan Vram és Berei Marton]. 1623: az Repera-
tussok az nemesseg ellen ne insultallianak boszusag-
gal eóket ne illessek [Csíkszereda; Törzs]. 1699/XVIII. 
sz. eleje: edes Annjokot meg bŏcsŭljék, boszusággal 
ne illessék, békességes tŭrŏk legyenek [Mezőbánd MT; 
MbK 89aj. 1771: ezek után pedig engemet igen nagj 
boszszusággal illetvén Bágjul Demetemé, aszt mondám 
nékie3 [A.gáld AF; JHb Száva Juon (65) jb vall. — 
aKöv. a nyil.]. 1780: Ez meg veszet Világban látom hogy 
az Atyafiúi szeretet sokakban meg hült el fogyatkozott 

egymást halálosan gyűlölik, üldözik, kűlőnb-kü-
lőnb féle boszszukkal illetik [Mv; Told. 27] * csúf/ 
csúfos szókkal ~. 1763: (Az alperes) a Nmes Mag(istra)-
tustis ily tsufos szókkal illette, hogj ha mind örökké te-
remptettézneis nem félne, lévén hat forintya, s' azzal 
meg edgyeznék az Hadnadgjal [Torda; TJkT V. 167]. 
1794: (Muntyán Gligor) akármi bakatelláért kész min-
denekkel egyben kapni, trágár és tsufos szókkal illetni 
[Déva; Ks]. 1826: az Alperes a Felperest . tsufos 
szókkal illette [F.rákos U; Falujk 139 Barrabás Áron 
not. kezével]. 1835: le ment utánna a' Fiscalis, — azt me-
gint valami csúf szókkal illette [Zsibó Sz; WLt] * diſſa-
mációval/diffamális szavaival ~ rágalmaz. 1653: Debre-
czenj Njerges Janos neuü Nemes ember minemű rut illet-
len diffamatioual illette iduezült Mészáros Peter Ura-
mat [Ne; KemLev. 1391. — A teljesebb szöv. barát 7. 
al.]. 1675: az I . . hol mi diffamalis szavaival illetett, szi-
dalmazott lelek beste lélek nagy subaiu kurafiának, és 
teőbb ehez hasonlo jo hiremb(en) nevemb(en) meg öl-
döklő, és sértegető szavaival illetett [Kv; TJk VIII/12. 

49]. 7737; Miért kellett énnékem az Jket Juris Ordine 
p(ro)sequálnom Citatoria Relatoriámbol világosonn 
Constál, hogy engemet minemű Diffamatiókkal u-
lettenek, és mellettem valo C o n j u r a t o r - t á r s a m a t , Ha-
mis-hitűek(ne)k, Hamissan eskűvők(ne)k pronunciálta-
nak [Dés; Jk] * fenyegető/fenyegetőző szókkal/fenyege-
téssel/fenyegetőzéssel ~ fényeget. 1678: Eö Kegl(me)k 
. . . nem Donatio vagy legitima statutio mellett, hanem 
Potentiose, tsak bele szállottak, az uta(n) mikor én hoz-
za nyúltam . . . ismét Potentiosé sok motskokkal, fenye-
getőzésekkel illetven, ismét viszsza foglalták [Törzs. Os-
dolai Kun István a fej-hez]. 1740: Szabó Gábor atyánk-
fia a Magistratustis kemény fenyegetésekkel, Publi-
ce illette [Torda; TJkT I. 180]. 1761: Nem csak fenyege-
tő szókkal Mester Uramat illette M. Baro Uram eŏ Nga 
de sŏt atta teremtettevelis elegyítette fenyegetesit [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/45. 14] | mitsoda fenyegetőző 
karomlo szókkal illettek az Mélgos Exponens Urat? [Hí 
JHb XXXV/45. 6 vk]. — L. még RSzF 276] * gyaláza-
tos!gyalázó névvel/szókkal ~ gyaláz. 1590: myert hogj 
Illyen zot zolt my hoszank, gialazatoss zokkal Illetett, 
Azt mondgiuk si Juris hogj kylon kylon holt dionkon 
vagion [UszT]. 1622j1723: Annakfelette g y a l á z a t o s 
szókkal illette Koronka a' Bodoniakat [HbEk]. 1647: ez 
Actoris rut gialazatos szókkal illetet ezt mondva(n) az 
Darabontok(na)k foghjatok megh az Toluajt [Kv; TJk 
VIII/4. 231]. 1768: Inferáltatván az-is hitelesen, hogy 
Cántor vraimék-is illetlenül bántanak gyakran Tanitva-
nyaikkal . . szüleiket gyalázatos nével illették 
injungáltatik ö kegyelmeknek hogy tisztességesen • • 
bánjanak véllek [Kv; SRE 226]. 7877; C o n s i s t o r i u m u n k 

megfontolván, hogy Kaló Gergely kezdte Kozma I lonát 
gyalázó, ocsmány szókkal illetni, . . vádlottat az 1 fit 
40 kr asztalpénz megtérítésére ezen kivűl 1 frt büntetesre 
ítéli [RAk 337] * gyalázattal 1662: (Veres Márton) 

rettenetes embergyalázó, nyelves, fecsegő, cincius-
kodó, fondorkodó vala, ki, alig lehetne az o r s z á g b a n 
olly becsületes méltóságbeli rend . . . , kit egyszer is, 
másszor is áruló, fejedelmek ellen való hűségtelenségek-
kel való vádokkal és holni (!) gyalázatokkal ne illetett 
volna [SKr 163] * injuriával ~ káromol. 1647: Beszter-
czei hiveink adgyak ertesűnkre, hogy Szeretten tull 
leveő Faluţjokbeli lakosokot . . . minden nemű injuriak-
kal, szidalmazasokkal illetnek3 [BesztLt 129 fej. — A 

szomszédos falubeliek]. 1734: Azis Consideratiora valo 
dolog hogj se Mészáros Atyánkfiai Hentes A t y á n k f i a i t ; 
se az Hentesek a Meszarosokat semminemű becstelenig 
szókkal s injuríakkal ne illessék [Dés; Jk 445b]. 1765-
Szaboszlai István Uramb(an) és (!) Semmi rósz szokást 
nem tapasztaltam . . . annak előtte Sohult nem hallot-
tam, hogy valakit injuriával illetett volna [Szépkenyeru-
sztmárton SzD; Eszt-Mk Vall.] * k á r o m l á s s a l ! kár om-
lásnak nemével ~ 'ua.' 1745: az A. gyakor izben az J t 

tsak ki mondaniis irtózasra méltó káromlással illette, 
úgymint: S.V. ördög, tüzes, disznó, kuttya, menkő te-
remtette nemekkel [Torda; TJkT II. 63]. 1796: Azon 
vres Szekerekkel jövők kik és hányan Voltak . • 
némű szitkozodásnak s Káromlásnak nemével illettek 
motskolták az Exponens Ur Kedves élete Párját és Cse-
légyeit [Dob.; RLt vk] * méltatlansággal 1840: jobt> 
volna — Ungvári Urnakis ilyen méltatlanságokkal nem 
— illetni — nem kissebbiteni — hanem abban járni, 
hogy Nemeségét mutatná meg [Dés; DLt 277 Balog*1 
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László foly.] * mocskos szóvalImocsokkal ~ mocskol, 
gyaláz. 1664: ennek elótte egy nehany nappal Szász Dá-
niel V(ram) alias Brassaj muczkos szókkal illette volna 
Ceh mester vrainkat Brassaj Dániel V(ram) . re-
vocaluan muczkos szavait . eo kglmeket meg kóvet-
uen, vgy hogy ha jeovendóben illjen alkalmatlan szók-
kal Ceh mesteret meg* bantja, Egy Gira Ezústel búnte-
tódiek [Kv; öCJk]. 1734: az D(omi)na I engemet . . . rut 
motskos szókkal illetett, diffamalt, fattjunak, jobbágy-
nak, hamis hitŭnek, jászolyban csináltnak mondott 
[Torda; TJkT I. 41]. 1788: Egyebüvé ügyelvén nem tu-
dom minemű szitkokkal és motskokkal illette [Dés; 
DLt]. 1804: Varga Pétro nevezetű Czigánya . az Gálfi 
István Ur Colonussát meg támadván minden 
motskos szókkal illette, sőt Karóval agyon akarta verni 
[Nagysolymos U; UszLt ComGub.]. — L. még RSzF 
276 * pirongató szóval ~ rápirít, megszégyenít. 1672: 
senki edgyik a' masikat pirongato Szókkal ne illesse; ha-
nem egymást megbőcsűllyek [Dés; Jk]. 1733: mikor a' 
Társaság edgyüt vagyon . . Senki a* másikat pirongato 
Szóval ne illesse [Dés; DLt] * rágalmazó szóval ~ rá-
galmaz. 1813: Vagyon a* Nemes Czéhnak Articulussa 

hogy a' ki a* Czéh béli Felebaráttyát ha tsak rágal-
mazó szóval illetné, tehát azon személy a Czéhnak terhes 
büntetése alá rekesztessék [Dés; DLt 56. 37] * szidalom-
ul szidalmazással ~ szidalmaz. 1570: Mond az zora 
2eoch georgy . . Bestie Lotthyo kwrwa, Illien Zydal-
jnakkal Illette [Kv; TJk III/2. 11]. 1584: Mihaly kowach 
Sebesy vallia hallottam azt hogy Balas kowachne, es Ta-
îjgas András, Egimast ektelen bezeddel, zidalmozassal, 
"lettek [Kv; TJk IV/1. 231]. 1602: Vagion sok panazol-
kodas mind az keossegteol, s mind penigh az szaz vraim-
j°l, hogy eo kgmek Tanachbely vraim keozzeol gyakor-
latossaggal nehez sullios es el viselhetetlen zokkal es zy-
aaltnokkal illetnek [Kv; TanJk I/l. 413]. 1723: az rabos-
kodó Aszszonyok vrok s másokis kik már a Taploczai 
Jftra indultak vŏlt viszsza fordultak az töretlen ut(na)k 
tel nem vehetése miatt de erreis Némasági (!) vr(am) 
Csak szidalommal illette eŏkŏtt [Hodák MT; VGy. Pre-
kupGlígore(34)jb vall.] * szitokkal ~ szitkozódik, szi-
dalmaz. 1570: Zwgoryan Esthwan . vallya hogy ta-
waly Ezténdĕbe kwlte volt Eoteth Thywadar Balint ha-
bhoz hogy Lowat ely hoznaia az adoert . . Es eo hogy 
ely akarya hozny, Rwtth wndok zyttkokal Jllet (!) volt 
eotet [Kv; TJk III/2.9-10]. 1590: en ram azon keppen ta-
njattal es engemetis nagj rút zitkokkal illettel [UszT]. 
1683: Deés Varossanak fű Praedikatorat . . Tiszteletes 
^°lti Ianos Vr(ama)t, mocskos becstelen szitkokkal illet-
te [Dés; Jk]. 1796: az Utrizalt Béres . . . a Vángyiliáját 

Vsa loseffnek öszve szidta, egyéb több motskos 
^tkokkal is illetvén [M.fodorháza K; RLt Fr. Jakab de 
Középlak (42) ns vall.]. 

vonatkozik vmire, érint vmit/vkit; a se referi la ce-
a atinge ceva/pe cineva; sich beziehen auf etw./jn. 

579>' m a s lewelwnkbenis annakeleotthe megh Irtwk 
wala kegyteknek hogy affele peorth ky kendy ferencz Jo-
fagat illetne, eleo ne wenne [SLt Z. 2 fej.]. 1583: Miuel-
ft°gi az Isteni tizteletet nézi es az eó parancziolattianak 
jnegh tartasat illeti, hogy minden ember teókelletes Jám-
bor eleteben hordozza magat. Vegeztuka [Kv; MészC-

Köv. a rendelkezés ellen vétők büntetésére von. 
vegzes]. 1590: Beóweben gondolkodnak Rola myert 
n°gy Ne(m) kychyd dolgot Illet [Kv; TanJk I/l. 135]. 

1665: Ha pedig valamely Legény Kantárkodik, kantár-
ságáért való büntetése Társaságot nem illeti, hanem az 
Czéhet, mivel nem a' Társaságnaka, hanem a' Czéhnek 
tészen kárt [Kv; ACArt. 12. — ^ i . a legényi társaság-
nak]. 1671: semmi kŏvettségeket, valamellyek az Orszá-
got és közönséges dolgot illetik Tanács nélkül meg ne 
halgassona . . confoederatiokat penig akarmely szom-
széd avagy távul való Országokkal, Királyokkal és Feje-
delmekkel nem kŭlŏmben hanem az egész Országnak 
minden Statusinak meg-edgyezett akarattyábçl Ország 
Gyűlésében tészen ŏ Naga [CC 7. — aBarcsay Ákos fej.]. 
1831: adjuk tuttára mostaniaknak ugy jövendő béliek 
(!) azoknak a kiket ezen dolog illet vagyis illethet [Szent-
imre MT; BalLev.]. 

Szk: ami/amennyiben/amennyiből (a szóban forgó dol-
got/személyt) ~ i 1572: valamíg Eo zamara leszen 
az haz Az my keozenseges terehnek viseleset Illety eois 
panazolkodasnelkwl tarchia Magat [Kv; TanJk V/3. 
63b]. 1578: az menybeol ez Jelen való Statutio Illethneye 
az kysfaludj hataron lewó zantho feoldeketth . . . myn-
deneknek Ellene monda [Jobbágyfva MT; BálLt 79]. 
1664: Az mi az Darakalyok, Fŏ allyok dolgát illeti, . 
adtanak volt . . . hat Darakalyt és kilencz vankosokat 
[Beszt.; Somb.]. 1775: a menyiben minket ílett acceptal-
tuk s acceptalyuk Tiszteletes Csávási Vas Benjámin Vra-
mat [Nagyrápolt H; JHb XXXI/49]. 1787: A' mi enge-
met illet, ha . valakinek Igyes bajos dolgán Segíthetek 
kötelességemnek söt szerentsémnek tartom tellyesi-
teni [Sződemeter Sz; Borb. II Bydeskuti Imre kezével]. 

4. (jog szerint) megillet vmi vkit; a reveni cuiva (de 
drept); (rechtmäßig) jm gebühren/zukommen. 1544: 
Istrigi Symon ezth montha, twdod azth Jo hwgom hogy 
az my tegedeth Illeteth wona az Jozagbol, En tegedeth 
myndenbeol meg elegithetelek [Szászzsombor SzD; 
MNy XXXVI, 52]. 1551: az my marha Illette volna 
Katha azzont nehaj Barcziaj lazlonet az ew megh holt 
ura marhayaban, az ew ket gyermeke kozot . . Myn-
den marhai haromfele oztwan [Mezőszengyei TA; BfR 
304/108]. 1560: meg Esmértük Az eo ok leuelebeol, hog 
Nem Jllet leant az Jozagh [Ebesfva; Ks 101]. 1576: a ki-
ket meg esketenk azont felelek, hogy negyed resze eoket 
illetj [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1609: Kaychya Jmreh 
kazon vy falui lo feö nemes ember (78) ezt felele hogj 
. . . az geörgeös beli rezet az ponkon alol meliet most 
András hanagj el foglalt azt niluan tudom .. andras 
hanagjot nem Illette(n)a [NylrK VIII, 80-1. — aErre az 
igealakra 1. még NyM 182 kk]. 1620: (A) iozagh eokeot, 
ugimint Ver attiafiakat egi arant illetne [Körtvélyfája 
MT; BálLt 51]. 1629: Miuel hogy wicey János kisseb 
Eötet illette az házban ualo Elseo valasztas [Kv; RDL I. 
131]. 1630: Az meli inget es kezkeŏneöt iegjbe(n) adot 
volt az Aszony Martonnak, az leány holta uta(n) visza 
vetette Marton nem hozta el: azt mondotta hogj eötet 
nem illeti [Mv; MvLt 290. 209]. 1790: a fenn irt eszten-
dőben és napon Testvér ötsémet ki is fizettem ., meg 
adtom pedig Jussát . . Testvér ötsémnek, olly feltétel 
mellett, hogy ha ki világosodik több Testvéreimnek hite-
lések után, ha meg tanaina esni, hogy ötét több illetné 
ezen summánál, tehát azt nékie utánna potalom 
[M.déllő TA; DobLev. III/674]. 

Szk: ősre/ős vérségre ~ vkit vmi. 1607: Azon(n)is ke-
rek ha zyksegh hogy eósre enge(m) illetett volta az en 
Atiamfiayual [UszT 19/104. — aA fold]. 1749/1778: az 



illethető 542 

Ravasz oldalon valo föld is ŏss vérségre az Exponens 
Aszszont és Testvéreit illetik, mint immediatus és köze-
lebb valo véreket [Ilencfva MT; DLev. 6] * vérre/vérre-
gyökérrelvér szerint ~ vkit vmi. 1591 k.: ezzel adom ti-
lalmadnak okat tiltotta(m) volt megh Atiamtol marat 
eoreoksegemnek az harmad rezet mert engemet Iliién 
verre Illet, Az en Atiamnak Istwa(n) Thamas vala newé 
ki lakot orozhegjben [UszT]. 7598; Talaltam megh egy 
zalagos feóldet az Jnel Ez feól (!) enge(m) illet verre 
gykerre . Illyen Vęr vagiok pedigh en abba(n) az 
eóreksegben hogy Zaz Benedekne Cathalin en neke(m) 
Ver zeri(n)t valo Atiamfia [i.h. 13/9]. 1599: ezt az Jozá-
got kemetek el ne foglallia mert az en vramekat illetj ver 
zerent [Pocsfva KK; JHbK XIV/37]. 1600: Werre 
gywkerre illetie ez a peöres fold Gegeö Isthwant wagy 
ne(m) en ne(m) tudom [UszT 15/33]. 1656: Tudom aszt 
hogy az mely tanorok az Czutak Peter Vram haza mellet 
uagio(n) fellyel, Czutak Balase uala egy reszsze, Czutak 
Balas hogy megh hala, ugy nyula hozza Czutak Geőrgy 
miuel uerre eőteőt <ill>ette [Kászonimpérfva; BCs]. 
1692: ver szerent ötett illeti [Keresed TA; Borb.]. 

5. kb. (vmilyen tisztség) kijár vkinek; a i se cuveni cui-
va (o funcţie); (irgendein Amt) jm gebühren. 1763: Szi-
lágyi Mihály . 1746 esztendőben a franciával s prus-
sussal levő háborúban ármádára felhivatott s ott 
olyan commendónak tétetett, mely expertusabb embert 
illetett volna [RettE 155]. 

6. illik vkihez; a fi potrivit pentru cineva; sich schik-
ken/ziemen. 1736: Kétfelé eresztős hintaja az köz és 
alábbvaló fő rend embernek ritka volt, mert azt tartot-
ták, hogy az olyan hintó csak az urakot és nagy fő rend 
embereket illeti, sőt ha apróbb rend fő embereknek csak 
kétfelé eresztős hintaja lett volna, megnevették volna vé-
le, mint az kit nem illetne [MetTr 373]. 1770: Szekely Mi-
hály uram a céhgyűlés után őkglme ittas fővel, nem 
úgy mint öreg mester embert illetett volna maga házá-
hoz hazamenni, hanem a város utcáján nagy zajgással, 
kiáltozással korcsmákról-korcsmákra ment és ottan ne-
mes céhünknek kisebbségére sok nem őkglmét illető ex-
cessusokat cselekedett [Dés; DFaz. 28]. 

7. hatáskörébe tartozik, illetékes benne; a fi de com-
petenţa cuiva, a fi competent ín ceva; zuständig sein, in 
js Wirkungsbereich liegen. 1590: ezt az dolgott meg ert-
win minden haladeknőlkül (!) kikett az dolog illett Tor-
weni zerint mindgyart meg lassa es el igazicha [UszT]. 
1628: mind az nagy, es kitsin pecziet alat ualo leuelek Bi-
ro vramnak, es Király Biro vram(n)ak es az Becziwlletes 
Tanaczinak szemelyet illeti annak el Jgazitasa, Seot ha 
mi hozza Nyulnankis eo kegimek el ne(m) szenuednek 
mert ne(m) az mi szemiliwnket illeti [Kv; RDL I. 128]. 
1655: Vadnak egyéb paraszti munkák-is a' melyek vas 
szeggel készülnek: vgymint: Istálló Ajtók és egyéb Slejt 
munkák-is a' melyek Átsokat illetnek, ki vévén . . az 
Ormos Koporsok tsinálását Ormós Koporsót se 
Átsok, se Molnárok, se kantárok ne tsinálhassanak, mi-
veknek és műszereknek elvesztése alatt [Kv; ACJk 12]. 
1671: az praeceptorium elle(n) valo contentiok ne(m) ez 
alsó Colosvari forumot illetik, hane(m) az felső Várme-
gye székit concernallyák [Kv; TJk VIII/11. 132]. 7677; 
Mind Visitationak idején, s' mind egyébkor az Egyházi 
rendek a' szegénységet ne taxállyák, mulctallyák, egyéb-
irantis az efféle külső büntetéseknek rendi nem az ŏ ke-
gyelmek hivatallyát illetvén [AC 10]. 1746: à bitang mar-

hák dolga nem à Sovágoságot hanem a M a g i s t r a t u s t 
illeti [Torda; TJkT III. 88]. 1810: az első Czéh Mes-
terség à vener(abilis) Evangelica Religio sorsossaiţ, a 
2dik Czéh Mesterség penig a R Catholicusokat ille-
ti [Kv; ACSzám. 17]. — L. még RettE 299; RSzF 216, 
272. 

Szk: vkinek a tisztét ~/ vmi hatáskörébe t a r t o z i k . 
1671: az Vladicais ollyan dologban elegyíti magát, melly 
nem az ŏ tisztit illeti [CC 4]. 

8. kb. vmi vmilyen kötelezettség alá tartozik, vmire 
köteles/kötelezett; obligát la/pentru ceva; v e r p f l i c h t e t , 
pflichtig. 1570: Byro vram kyaltassa megh hogy senky 
semmy gabonat es egieb vetement ky dezmat Illet ez-
wtan Beh Neh hordya [Kv; TanJk V/3. 20a]. 

Szk: vmi divíziót/osztályt ~ vmi osztozás tárgya-
1611: Vagion valamj seliem marha, ki kez ki c z i n a l a t l a f l 
meli diuisiot illetne, de azokat adossag fizetesre h a t t u k 
[Kv; RDL I. 90]. 1807: Az Adósság dolgábanis ok nél-
kült aliegálja azt, hogy nem illetne osztályt [Aranyosra-
kos TA; Borb. II]. 

9. vki vmire köteles/kötelezett, vmilyen kötelezett-
ségnek van alávetve; a fi obligát să îndeplinească a n u m i -
te obligaţii; zu etw. verpflichtet. 1736: Az A ő kigjelme 
ratione Officii az Jt keresi Paráznaságért . de nem te-
szi fel Nős paráznaé; vagy nőtelen az holott pedig 
tudni való, hogy a Nős parázna mindenkor fejére keres-
tetik; a Nőtlen pedig Nem . a Nős parázna minden-
kor personalis Comparitiora Citáltatik . ., a Nőtelen 
pedig nem . . . ; azért homályos lévén az hogy nős; vagj 
nőtelen paráznát keres az A. ., homályos az is, illet 
valaé personalis Comparitiot, vagj nem [Dés; Jk 217a. 
— aA város hadnagya (bírája)]. 1794: Bulza János után 
egy esketés légyen, minden húzását vanását, rajtunk 
helytelen valo kinas Uralkadåsát Számba véve ha a 
Falu lészen a hibás, kész a Regiusokat ki elégitteni, ha 
pedig Bolza János lészen a hibás . . . őtet fogja illetni a 
költség, és tartazik is ki fizetni [Vályebrád H; Ks 75. 
VIII. 172]. 

10. terhel vmi; (sarcina) îi revine cuiva/a ceva; jn/etw. 
belasten. 1730: az Publicumot illetik afféle károk(na)k el 
szenvedése [Kv; Szám. 56/XIX. 27]. 1738: ezen mostani 
Téli quártélly, úgj annak terehviselése . a Tktes Nms 

V(á)r(me)gyét és nem nyomorult Várasunkat illeti [Des; 
Jk 505b—6]. 

11. említ, (röviden) tárgyal; a aminti, a trata pe scurt; 
erwähnen, (kurz) behandeln. 1657: Az szent historicu-
sok Isten lelkének vezérléséből az mint az k i r á l y o k n a k 
dicsíretes úgy vétkes cselekedeteket is megírták . aZ 

igazat jó véggel ha illetem, talám nem vádoltathatom, 
csak az olvasók is olyan reverentiával olvassák, mint én 
irom [Kemön. 17]. 

illeték 1. illetmény; retribujie, salariu; Gehalt, Bezö-
ge. 1863: Vigyázzon minden T. Pap csupán saját illete-
két vegye ki, nehogy másnak ne jusson vigyázatlanság-
ból [Gyalu K; RAk 78]. 

2. dézmakárpótlási ~ dézmaváltságbeli állandó illet' 
mény/járandóság; contribuţie de stat pentru răscump*' 
rarea dijmei; staatliche Zehentbezüge. 1865: a' T. Papok 
kŏzzül azok a' kik Dézma kárpótlási illetékeket mások-
kal nem osztják meg, a' szükséges költségek öt száztoli 
levonása után, addig is, mig az osztályozás . . . meg tör-
ténhetik, kivehetik [uo.; RAk 99]. 
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. . A rendiség 1848-bcli megszűnése után egykor a fejedelmektől egyes egy-
házközségeknek adományozott, de az új helyzetben elvesztett jb-i tizedjá-
randóság kárpótlásaként az illető egyházközségek állami térítést (congrua) 
kaptak. 

3. adóhivatali illeték; taxă fiscală; Steuerabgabe. 
1868: Minden fizetések történjenek erdélyi Úrbéri kár-
pótlási papírokban az illetéket fizesse mindenik kapott 
része után [Kv; Végr.]. 

Szk: ~et ró vmire. 1863: mivel a' jegyzések rovata 
szűk, egy külön kérelem mellett kell az adómentes czik-
keket elésorolni, és ha ne talán, az illető adóhivatal, az 
ado mentes cikkekre is illetéket róna, reclamáljanak a' 
T Papok [Gyalu K; RAk 79] * adóbeli 1855: NLaki 
Koré György ur mint Dobolyi Bálint vrnak bizottya . . . 
mind F: Birosagok alatt el maradott hátralék (így!) 
mind Horváth birtok után járó adobéli illetékeit ne-
kiek valósággal ki fizette légyen [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1388. — aA falusbíráknak]. 

4. járandóságrész; cotă parte/parte din retribuţie; 
Anteil, Teil der Bezüge. 1868.ĕ ha belé nem egyeznek a' 
falusiak az erdő osztályba, legalább azt meg kell kíván-
ni, hogy a' mi fa illetŏségünköt egyszerre adják ki, 's azt 
az erdő pásztorok legyenek kötelesek őrizni, mig rendre 
el hordhatjuk — lássák ők bel birtokosokul ha szekeren-
ként viszikis haza osztály nélkül magok illetékeket [Szu; 
Pf Gálffy Sándor lev.]. 

5. haszonbérrészlet; cotă parte din arendă; Pachtan-
jeil. 1851: köteles leszen az irt Bérnök ezen haszonbért 
jelévenként mindég előre beszolgáltatni, a' mint-
hogy a' folyo évi Szent györgy napra esö első félévi illeté-
ket még mostan előre kiis fizette [Kv; Pk 3]. 

illetékes (vmire) jogosult; competent (să facă ceva); 
^ştändig. 1873: minden egész bérfizetö örökségnek 2 
szálfa osztassék ki, az 1 vékásoknak 1 szálfa, oly módon, 
îjogy előbb minden fa becsárra meghatároztassék, s az 
Jlletékesek házszám szerint rendre sorsot húzzanak 
IM.bikal K; RAk 304]. 

illetékköteles supus taxei; gebührenpflichtig. 1850: (A 
Papok) az illeték köteles hivatali irományokat, Csak 
szabaly szerű dijjas papírra (stempel papír:) írva köte-
leztetnek be venni v(agy) ki adni [Nagykapus K; RAk 6 
esP. kl]. 1851: díj mentesek azon ok iratok, melyek kőz 
czelokra nézve, vagy az Egy ház figyelemre (!) vonatko-
2o tárgyak felől adnak ki. Illeték kötelesek, az Egyházi 
Jo Tanács, oskolák, és Egyház hatoságok vagyonát ille-

[M.bikal K; RAk 45]. 

illetékmentes scutit de taxă; gebührenfrei. 1850: Ille-
tek mentes bizonyítványok e következők Lelencze-
Ket ápolásba venni szándékozo személyek erkölcsiségé-
r s vagyon állapotáról, Nem külömben a gyám-anyák 
egészségi állapotárol szollók, ezek is föltételesen illeték 
mentesek [Nagykapus K; RAk 6 esp. kl]. 

illetendő megillető; cuvenit; zugehörig/ständig, ge-
£ uh rend. 1639: Az mi Penigh az Egyéb Hazi ezkeoz mar-
iakat illetj Lakatos Peternenek az eo kigyelmet jlle-
tendő resze szerent ualo reszet kj mutattuk [Kv; RDL I. 

Ipl- 1664: á Törók Deák Majtini András megh halván 
szallattanak volt minden nemű acquísitumi s bonumi ã 
teleségére, kiis megh halván, mivel mi voltunk kŏzeléb 

való Atyafiak, s azok az bonumok minket illetnek 
egy néhány izben requiráltom à Kolosvári Uraimékat, 
hogy . . . adnák kezemb(e), de csak ide s tova mutagat-
nak, és igy az igaz véreket illetendő jok, más idegenek ál-
tal dissipalodnak, nékünk nagy kárunkra [SLt 25. IV. 2]. 

illetett vkit megilletőnek tekintett; considerat că (ce-
va) se cuvine/că-i revine cuiva; als gebührend/zuständig 
angesehen. 1810: az . . . Klmed Testvére Tolvaj Mária, 
az őtett illetett Egerbegyi, s Kertsedia egész Rátáját, 
mind belsőt mind külsőtt minden háborgatás nélkül 
Klmed kézinél hagyta [Egerbegy TA; Tolvaly lev. — 
"TA]. 

illethet 1. megillethet vkit, járhat vkinek; a i se putea 
cuveni/reveni cuiva; jm gebühren/zukommen können. 
1677: Ha mely Ecclesiastica personáknak őstől mara-
dót, vagy maga acquiralt javai volnának, és in semine 
deficialna, ugy hogy sem senki attyafia, kit de jure illet-
hetne nem találtatnék . . az ollyannak ingatlan javai a' 
Székelységben a' kŏzeleb való szomszédoké legyenek 
[AC 13]. 1682: Arra nem emlekezem hogy ugy egyeztek 
volna megh egyenessen, hogy finalit(er) igazodgyek 
azon joszag dolga, hanem arra emlekezem, hogy mind a 
két fél le vigye á Leveleket s revidealtassa(na)k, mellyik 
félt illethetné à joszagh à Levelekre nezve [Sárvár SzD; 
Ks 21. XVII. 6]. 1722: Ha ugjan refusioja lenne affélék-
(ne)k, à melljek necessario ä D(omi)nus Terrestrist illet-
hették volna, jobban administralodnék az husz ezer 
Rh(enens)es [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1764: ma az 
Perben forgo Jószágnak eladásarol és vévéseről vagyon 
Quaestio, és nem az ŏrŏkŏs Iusrol kit illethetne [Torda; 
TJkT V. 187]. 1807: A Rákosi Járóban levő égy hold-
föld Apai ős-főld jutván a praetendensek és praetensus 
Fiu Attyoknak Rátájáb(an), Léanyt nem illethet [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 

2. érinthet vkit, vonatkozhatik vkire; a putea atinge 
pe cineva, a se putea referi la cineva; jn betreffen/sich auf 
jn beziehen können. 1623: egy felöl . Vitezleo Jármi 
Miklós Vra(m) Magiar Delön Thordauar(me)g(ie)ben 
lakó, mas felöl az Nehay Fwzy Janosne Azoniom 
Baladffi Magdolnazony Besenyőben lakó, mindenik fel 
giermekeknek battioknak Eoczeknek, tauulb keozelb 
ualo Attiafiaknak kiket ez ide ala meg irt dolog ületne 
uagi ualami keppe(n) illethetne, terheket magokra fel 
ueue(n) . . . tőnek mi előttünk illie(n) uallast [DobLev. 
1/5. — aAlkalmasint Székásbesenyő AF. Köv. a nyil.]. 
1624: Samsondy János vramnak, Samsondy Anna az-
zony(na)k . . . es eő kegyelmek(ne)k gyermekynek 
es minden Attyokfyaynak Rokonsagok(na)k, kiket ez 
Dologh Illetne uagy Jwuendeoben Illethettne mind 
azoknak terheket . . . Haranglabi Ferencz Vram maga-
ra felueuen . . . oly euictiot ueőn fela . . . [Mihályfva 
NK; JHb XXIII/6. — aKöv. az evikció szöv.]. 1712: egj 
felől . . . Biro Samûel Uram, másfelől . . . Nemes Vadas 
István Ur(am) . . . fel vévén terheket született, és szüle-
tendő gjermekeknek, és Attjokfiainak, kiket ez alább 
megh írandó dologh illethetne, tőnek mü előttünk illyen 
ŏrŏkos és állandó cserét8 [Nagylak AF; DobLev. 1/76. 
— aKöv. a csereegyezség szöv.]. 1831: adjuk tuttára 
mostaniaknak ugy jövendő béliek (!) azoknak a kiket 
ezen dolog illet vagyis illethet8 [Szentimre MT; BalLev. 
— aKöv. a nyil.]. 
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illethető 1. vkit megilletőként számbajöhető; care 
poate fi luat(ă) ín seamă că i se cuvine/că-i revine cuiva; 
als jm zustehend in Betracht kommend. 1676: ŏ kglme 
meg egygyezet, es kŏtŏt volt egy Test-vér Leány Agh, 
Attyafjajual, es azok maradekiual, illethető Jauok(na)k, 
es Joszagoknak megh osztása felöl [Marossztgyörgy 
MT; BálLt 55]. 1677: mivel látván azan házak(na)k 
mind Udvarak(na)k soroságát (!), maskeppenis az Mar-
hatartásra alkalmatlan voltátt . Ada eŏ kglme . . . Sa-
lanki Jan(os) Ur(am)n(a)k in paratis 27 ki veven 
az megh vett házbul minden eŏ kglmekett illethető 
Jövendőbeli Jussakat [Ne; DobLev. 1/25]. 1742j1792: 
Etzken János Uram qua Plenipotentiariussa édes 
Annyának, és édes Báttyának, minden ŏ kegyelmeket il-
lethető Bonumokot bé botsátta és adá a' mi interces-
sionkra száz ötuen Magyar forintokba [Albis Hsz; 
BLev. Transs. 39]. 1854: Rendelem hogy minden névvel 
nevezendő ingó és ingatlan vagyonom nem külőm-
ben minden engemet illető és illethető birtokom . . lé-
gyenek kedves és jo feleségemé Dalnoki Benkő Ju-
liánnáje [Kv; Végr.]. 

2. vmihez tartozónak tekinthető; care poate fi consi-
derat ca aparţinător la ceva; als zu jm gehörig angese-
hen/in Betracht kommend. 1673: Én . . Fogaras fföl-
dén Fogarasban lakó, Fogarasi Bóér Sigmond . . a' 
Meltosagos Apafi Mihálj Erdelji Fejedelemnek és Mel-
tosagos Anna Bornemisza Fejedelem Asszonynak eő Na-
go(k)nak, sőt . . eő Nagok maradékinakis . . . hivata-
lomat3 illető és illethető . . dolgokban is, tökéletes igaz 
hivek s engedelmes szolgájok . . leszek [Fog.; UF II, 546. 
— aA Fogaras várabeli porkolábság]. 1690: Kapronczai 
György Felesege N. Fabjan Sára Ásszony jussán 
Demeter Patakán3 lévő tellyes Portioját azon Por-
tiot illető s illethető haszon vivő hellyekkel adá . Al-
vinczi Peter Uramnak [Gyf; JHb XXIX/67. — aAF]. 

illetlen I. mn 1. necuviincios, indecent; unschicklich/ 
ziemend. 1629: En nem lattam s nem tudok semmi illet-
len es tisztatalan dolgot feleolle3 mondani [Kv; TJk 
VII/3. 112. — aAsszonyról]. 1642: Bekel Janos . . . fel 
fuvalkodvan az egesz Czehot illetlen dologgal, es illetlen 
szókkal illetven, Esztendeig es három napig ne mészá-
rolhasson, hanem ha io mód alat a B. Czehnak kedvet 
keresne [Kv; MészCLev.]. 1699: Ez okon kellet . Ne-
mes Regeni Sophia Aszszonyt Nemes Dosa Mihalyne 
Aszszonyomat az eő Felsege Széki eleibe Szollittatno(m) 

. . mivel bőcsűletemet eltemető mocskos szókkal 
diffamalt es mortificalt eő kme . ezen bőcsűletemet el-
temető illetlen nyelve adassék törvény szerint oda az ho-
va az Istenes Törvény itili [Dés; Jk]. 1752: Joseph Úrfi 

. fertelmes, mocskos, minden illetlen terminusokkal 
tellyes Levelet küld ., azt iija egy Periodussáb(an) his 
verbis elég mosdatlanul, hogy Benkö Anna nem alább 
való vâlagbol suppant, mint Keresztúri Kriska [Torja 
Hsz; ApLt 3 St. Apor Apor Péterhez]. 1771: Mivel en-
nek előtte történnek a' B: Czéhba holmi haszontalansá-
gok ember Szollások Csufondárosságok, és egyébb illet-
len dolgok, ezeknek el távaztatására, illyen punctumok-
bol állo Dispositiott végeznek [Kv; FésCJk 20]. 1784: 
Széjes Josef Csáki Györgyöt sok illetlen szókkal mots-
kolta [Béta U; IB]. 1831: Egyed László hasztalan beszé-
dű 's tselekedetŭ ember volt, a ' Környéknek bolondos 
Komája . . . fogadásbol illetlen dolgokat tselekedet 

[Szenterzsébet U; Borb. II]. — L. még EM XLVIII, 488; 
RettE 212; SzékFt 35. 

2. vkihez/vmihez nem méltó, méltatlan; nedemn de 
cineva/ceva; jm/einer Sache unwürdig. 1623: Sok panaz 
Jeott eddigis eleonkbe némely Nemes vraymnak illetlen 
chelekedetek feleol kik nem varuan adossagoknak megh 
fyzetessett magok kezekkel ueóttenek igazatt [Cssz; 
Törzs]. 1656/XVIII. sz. eleje: a' Széplaki Ecclésiára valo 
gondviselésemből látván a' Párochiális házatt, illetlen es 
a' Sz: Egjháztol távul való hellyen lenni ; ugjan a' sz: 
Egjházhoz közel valo hellyen adtam más házatt érette 
[SzVJk 200]. 1702 k.: illyen erötelen vénségemben 
nem csak Személyem(ne)k, hanem N e m z e c s c s é g e m ( n e ) k 
is jó hiréb(en) Nevében valo meg kissebedését Lelkem 
Szomorúságával, Némellye(kne)k rajtam kŏnyŏrŭlet-
len, illetlen gyŏnyŏrkedéseket látván, nem kev(és) kese-
rűséggel Szenvedem [Abrudbánya; Born. XXXIX/6 Se-
besi Beniamin kurátor lev.]. 1745: Az J az embereket 
lopta, tsalta, és hitegette melljet ellene c o m p r o b á l -
ván minthogj jure naturae illetlen az Aszszony ember-
nek fán függeni, meg kivánom, hogy feje vétettessék es 
meg halljon [Torda; TJkT II. 66-7]. 1823—1830: Akik 
éjjel vagy nappal zenebonát csinálnak3, azokat a város 
tanácsa vagy a kommendáns árestáltathatja . . , de 
büntetés végett a prorektornak adják által minden illet-
len bánás nélkül [FogE 232. — 3Göttingában az egyetem 
hallgatói közül]. 

3. helytelen, nem helyénvaló; incorect; unrichtig/zu-
kömmlich. 1602: Mywelhogy az Jarokeleok z e n a n e k e w l 
nem lehetnek zokasok penegh az hogy akar mely iam-
bornak zenayat mindgyarast el kapiak seot h a z a k r a 
mennek kybeol egyçb illetlen dologis esik mert nemeli-
nek hazatis fel rontiak . hogy ezek megh z e w n n e n e k 
eo kgme biro vram takarta ttasson elegedendeo zenat 
hogy az keozeonseges miat egy priuata persona ne zen-
úedgien [Kv; TanJk 1/1. 420]. 1635: Kegls vrunk 
ezeknek az engedetlen, wakmereo Czismasiaknak az eo 
méltatlan kewansagokat, es illetlen czielekedeteket, sze-
gény hazank rendtartasanak es szabadsaganak praeju-
diciumara ele ne bocziassa, hanem méltóztassék igassa-
gunkban megh tartani mind minket mind penig az War-
ga Cehet [Kv; Céhir. I. 15]. 1693: Ezek mind e g y i k mint 
hogy tetemes hamissagok és illetlen vadok, s hamis in-
forma(ti)ok; Tecczik a' Tiszt Ecclesianak Tiszt. Sarpa-
taki N. Mihály Esperest es Csepregi T. Mihály Professoſ 
Uramekat, Gubernátor Urunkhoz . . . az Tiszt. Eccla 
credentionalisával expedialni, bővebb és igazabb infor-
matiora, és hamis vadok(na)k ő Nsga előt valo meg ha-
misítására [Kv; SRE 15]. 1738: a' mi azért azon Sz: Le-
leki Templumnak adattatott volna onnan Viszszá ve-
tettni illetlen volna, és nem is lehet [ApLt 1. a gub. Ap°ſ 

Péterhez]. 1760: nem lehet Törvényt maga rendes sarka-
bol ki vetni, és a tiszta szivet ekképp(en) vexálni illetlen 
dolog [Igenpatak AF; TL gr. Teleki Ádám aláírásával]-
1826: átaljában illetlen dolog az, hogy a F e l p e r e s e k 
magok bizonyittások ellenére tsupán reá fogásokkal ter-
helik az ítélő Birák figyelmét [Ne; DobLev. V/l 114. 9b]-
— L. még SzO VI, 147; VKp 119. 

4. nem való; nepotrivit; unpassend. 1634: Hogi vala-
mi rósz erkölczü fel rugó, vagi ki magat megh ördögié^ 
es el nem menne ember alat, olliat ne talallion venni, vag1 

farka czavarot, mert Ur alá illetlen es gialazatos az farka 
czavaro lo [KJ]. 



545 illendőképpen 

5. nem arra való; nepotrivit pentru ceva; nicht (zu 
einer Sache) geeignet. 1621: Czionka kemenieket, illet-
len helliett leweő kemenieket . sohŭl ittbe(n) az varos-
ban megh ne engedgjenek lennj [Kv; TanJk Il/l. 319]. 
1772: a' néki költsön interesre ki adott . . pénzét . . il-
letlen és szükségtelen heljre el nem költi [HbEk]. 1780: 
Némelyek gazt, szemetet hánnak a falu patakjába, úgy 
az utcákra is. Mások dögöt vontattak illetlen helyre, 
azért az is tiltatik [Árkos Hsz; RSzF 101]. 

6. szabálytalan; nereglementar, neregulat; unregel-
mäßig. 1630: (Tasi Gáspár) egyszer is, másszor is fa-
kasztotta, hogy őnéki igen nagy titka volna az vezérrel, 
azmelyet erős hit alatt kellene megmondani úgy, hogy az 
vezér erős hitlevelet adjon neki . . . hogy soha senkinek 
meg nem mondja. Az vezér reavött<e> magát és irt maga 
egy hitlevelet minden conditio nélkül; azmelyet mikor 
Habil agának adott, hogy megfordítsa, hogy Tasi Gás-
Pár maga meglássa, látván Habil aga, hogy illetlen, 
egyetértvén az vezérrel, conditiót írt az levélbe [BTN 
430]. 

7. jogtalan, törvénytelen; ilegal; gesetzwidrig, wider-
rechtlich. 1614: Vagion sok panaszolkodas az harmin-
ezadosok ellen, kik . az Zegensegennis akarmi kiczin 
jnarhatollis seot cziak arató es czepleo rezekbeollis illet-
len es mod nelkwl való exactiot czelekednenek [Ks 87 
?gy-i végzés]. 1653: Intem annakokaèrt mind mostany 
es ennek utánna leiendő Gondviselőimet, Biráimat, ke-
nezimeta, hogy . Jobbágymat illetlen exactioval, bir-
saglással ne bánczák [Cege SzD; WassLt. — aA Lápos 
^dékieket]. 1668: (A hadnagy) Asztalnál Rezegh korá-
°(an) tőrvinyt lattatott ream .. es tőb illetlen Exactio-
ţat sokat czelekedet rajtam [Szúv; Born. XXXIX. 5]. 
1671; Végesztük azért hogy valakik illetlen excessuso-
kat, exactiokat . . . ennek előtte ab Anno 1657. cseleked-
jek, vagy ez utánis cselekesznek a' Fŏ Tisztek 
irtózzanak igazításban venni, és . . . az exequalt vagy 
extorquealt jókat . . . restitualtatni a' Damnificatusok-
nak [CC 46]. 1679/1681: (Udvarbíró uram) az enyimet 

szamomra meg tartván illetlen es ideghen uto(n) hogi 
^onstientiaja ellen joszagomat szaporicza, aszt én nem 
kevano(m); nemis adom Tanaczul [Vh; VhU 679]. — L. 
még VKp 155. 

8. illetéktelen; incompetent; unzuständig/befugt. 
1605: Vagion sok panazolkodas hogy zeoleomywesek 
vmczelerek zeoleo paztorok, es egyeb illetlen emberek az 
Ze°leot hordanak [Kv; TJk VI/1. 529]. 

II. hsz 1. vkihez nem illő/méltó módon; (într-un mod) 
necuviincios; unschicklich/ziemlich. 1688: 1. az férfi fe-
lesegit hogy meltatla(n) le kurvazta mások hallattara ar-
rul meg követi. 2. arra köti magat, hogy az után, illetlen 
nem tartya, nem veri, fegyverrel ne(m) kergeti [SzJk 
226]. 

2> kb. alaptalanul; fãră temei, nefondat; grundlos, 
unbegründet. 1648: It senky egi mast ne(m) pirongat-
nattia, hanem beczwletesen kel kinek kinek magat visel-
ni. hogi azért illetle(n) pirongattia az A az It Indebita(n) 
Va(gyo)n erette [Kv; TJk VIII/4. 281]. 

ületlenkedés helytelen viselkedés; comportare inco-
rectă, nepoliteţe; Unart. 1754: tapasztalván ok nélkül 
való illetlenkédését férjéhez, azt itiltem igaz Lelki isme-
Jettel hogy magamis el nem szenvedhetném [Altorja 

Szî HSzjP N. Csorna de Gelencze (40) vall.]. 

illetlenség 1. illetlen dolog; lucru necuviincios; Unge-
bührlichkeit/hörigkeit. 1629: En nem ertettem semmi 
gonozt feleolle sem illetlenseget [Kv; TJk VII/3. 114]. 
1797: hogy ki tettzŏleg valami illetlenséggel illette 
vagy fenyegette volna én legalább azt észre nem vettem 
[Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. 1820: Burján szeles, 
indulatos ember lévén ne talán tám valami illetlenséget 
tselekszik [Somkerék SzD; i.h. 11 Fasc. 75]. 1846: Annyi 
igaz hogy Ifj: Imre Mihály mérgesetske ember de még is 
hogy valami illetlenséget követett volna el T: Dosá-
né aszszonyon kivűl3 . . . nem hallottam [Kakasd MT; 
DE 2. — aEzt megtaszigálta és lekurvázta]. 

Szk: ~et tesz illetlenkedik, illetlenséget követ el. 
1831: Egyed László a' Falunak 's a' Tiszt Uraknak Ko-
mája volt, haszontalan beszédű, szavát nem igen lehetett 
hinni — fogadásbol sok illetlenségeket tett [Szenterzsé-
bet U; Borb. II'Agilis Idősb Tordai János (53) vall.]. 

2. kb. méltánytalanság; inechitate; Ungerechtigkeit. 
1701: becsületes Atyankfiait exmittaltunk oda, az kikis 
müdŏn az ott való dolog ügyiben akarvan folytatni, ke-
ues respectust advan exmissus Atyánkfiainak sok illet-
lenseggel voltak ellenek [Kv; ACJk 41]. 1814: Mikor az 
ember minden igaz ok nélkül fenyegettetik és egyéb illet-
lenségekkel érdekeltetik . . nem lehet szájosnak nem 
lenni 's bekességes tűréssel el szenvedni [Dés; DLt 56]. 
1821: Seholt is illy illetlenséget rajtom nem kővettenek el 
[Kövend TA; Borb.]. 

Szk: ~gel illettetik. 1786: az Thoroczkai Lakosak 
közül Groff Thoroczkai Sigmond Ur eó Naga részin sok 
Szegények lévén a Taxáért és Szolgálattyakért a Dara-
bantaktol es Hajdúktól hurtzaltattak és hurtzoltattnak, 
és sok illetlenségekkel illetettnek és arestombanis téte-
tettnek [Torockó; TLev. 4/13. 10]. 

3. kb. törvénytelenség; ilegalitate; Gesetzwidrigkeit. 
1784: az Mlgs Uraság Kortsomainak Czegerei minden-
kor fen voltanak az Communitast illető Korcsomarolta-
tasnak idején, az midőn az kortsomárlás az Városi Com-
munitase volt az régi jo szokás szerént, olly kor . s az 
illyen illetlenség idejen hallattam . hogy beszellették 
bizony jo volna az Uraság Hordoinak feneket ki vágni 
[Torockó; TLev. 4/13. 50]. 1786: itten Thoroczko Va-
rossában az Nemes Vármegye Publicáltattván némelly 
szokatlan dolgaknak s illetlenségeknek Cassatiojakrol s 
el tŏröltetésekről, annak alkalmatosságaval szabaditat-
tak fel az kúlsó Hellybéli Mészárosok arujaknak Vásár 
napakan az Városban való béhozásakra s bé jövetelekre 
[uo.; i. h. 30]. 

4. vminek törvénytelen volta; caracterul ilegal a 
ceva; Unrechtmäßigkeit. 1792: Tekintetes Udvarbíró 
Ur! . . . hozzám intézet Levelét vettem illendő tisztelet-
tel, mellyből látom az Erdölésnek iletlenségét, de mit tu-
dok tenni Kristsori leg elsöbbenis Czedula nélkül 
ment az Erdőre, ekor a szekerét V. Ispány Noptsa Lajos 
Uramhoz Gomikok által bé hajtattam de nem hogj meg 
nem intetett volna, hanem a Gornikokat egybe káro-
molta . . . No már itélye meg az Ur hol van az erő a me-
lyei ellent álhassunk az illyen vakmerőknek [Déva; Ks 
75. VII. 253 id. Balia Sámuel Imreh Ferenc dévai ub-
hoz]. 

illetlenül 1. az illedelmet/illendőséget sértőn; necu-
viincios, indecent; unschicklich/ziemend. 1646: az Fe-
jervari Mihaly Felesege az Piatzon disznó Hust árulván, 
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illetlenül rutolta az vevőket [Kv; MészCLev.]. 1647: Szi-
gethi Janos Pap akarminemő maga viselesebennis 
senkit meg ne botrankoztasso(n) . mert ha külömben 
czielekezik es magatt illetlenöl viseli . . usq(ue) ad Ge-
neralem Synodum deponaltatik [SzJk 67]. 1665/1754: 
Ha valamely Legény Vrát s Asszonyát meg nem bétsül-
vén illetlenül bátor az Asszonyával kŏtŏdnékis bünteté-
se) két héti bér [Kv; ACArt. 12]. 1742: sok szo szoporod-
ván eŏ Ngok kőzött . . . , illetlenül felelt Csiszér Adám 
Urám [Ks 15. LXVII. 19 Sámuel Vita de Haranglába 

(46) ns vall. — aKK]. 1765: Jōven elönkbe Nánási And-
rásnak és Rátz Kalárának Házasságbeli igen tövisses 
Causajok kivált Vásárhellyi Josefnének vejetül lett 
sok rendbeli illetlen tractaltatasa . . Az Anya is vejet 
minden aprólek dologgal illetlenül ne tractálja [Kv; 
SRE 213]. 1878: Kozma János gondnok panaszolja, 
hogy Kozma Andrásné Léti Kata a templomban illetle-
nül viseli magát, amennyiben, bár mily tele van a pad, be 
akarja magát fúrni s lökdösi a szélül ülőket [M.bikal K; 
RAk 340]. — L. még RSzF 94; SzékFt 35. 

2. alaptalanul, ok nélkül; neîntemeiat, fără nici un 
motiv; grundlos, unbegründet. 1648.ŝ az szabad orszagh 
utara hatalmasul rea(m) jeoue(n) illetlenül megh szido-
gatva(n) az fejszevei hozzam vagot [Kv; TJk VIII/4. 
298]. 1702: Kerekes Szabó György . . Mera et absoluta 
Potentia mediante ki vont mezitelen Fegyverei reám 
rohanvan illetlenül hozzam Csapkodván mezitelen fegy-
verei, hanyatta seggéltetven főidre ejtet [Dés; Jk 324a]. 
1781: Morar Lupuly eleitől fogva vérengező ember volt 
sokakat meg vert, illetlenül [M.szopor K; MkG 36. 3/2 
Gyirotán Ilié (60) zs vall.]. 1815: a' Remek készittés alatt 

az Elŏlljárokat némelly szavaival illetlenül meg sér-
tette [Kv; öCJk]. 1880: kisült, hogy az egész zeneboná-
nak kezdője Tőrös Vig János volt, ki ángyát Kovács Er-
sokot valami kosza hir következtében illetlenül megtá-
madta s a házasok között egyenetlenséget szított, mond-
ván bátyjának, miért tart házánál olyan nőt? [M.bikal 
K; RAk 347]. 

3. törvénytelenül; ilegal; gesetzwidrig. 1794: ezen 
kétt esztendőknek el Folyások alatt rajtam három Má-
riásokon húzott iletlenül az Dsugya Bulza János 
[Vályebrád H; Ks 81. 57/56 Gimis Angyel (60) vall.]. 
1806: azt gondolhatná az Ur hogj az emberekkel kemé-
nyen bánom, soha fél napot se szolgált egjis illetlenül, 
sőt illendő szolgálatot se tudok ki hajtani [Adámos KK; 
Pk 5]. 

4. méltatlanul; inechitabil; unwürdig. 1768: Inferal-
tatván az-is hitelesen, hogy Cántor vraimék-is illetlenül 
bántanak gyakran Tanítványaikkal, mint t.i. oktalanul 
és tisztességes emberek gyermekeit illetlenül disciplináz-
ták . injungáltatik ö kegyelmeknek, hogy tisztessége-
sen, keresztényül, és az ö gyenge idejekhez 's elméjekhez 
valo modon bánjanak véllek [Kv; SRE 226]. 

illetmény járandóság; retribuţie; Gehalt, Bezüge. 
1849: Kelemen Béni a szekérbért és az általam nyit-
tatott szoba utáni illetményt ki is fizette [Kv; Végr. 
Vall. 23]. 

illető I. mn 1. vkit megillető, vkinek jogosan (ki)járó; 
ceea ce i se cuvine cuiva; jm gebührend/zukommend. 
1645: szolgánk az hwseghtek hazas társait, mint eö neki 
test uér attyafiait az eöket illeteö portiokbul rezetlenek-

ké tenni nem igyekezik [Berz. 7. LXV/16. fej.]. 1671: Sok 
károkat és injuriakat láttyuk . . az verus h a e r e s e k n e k 
következni abból, hogy őket illető levelek mások kézé-
nél vadnak, mivel némellyek sokszori admonitiora es 
instantiara-is nem akarják ki-adni az verus h a e r e s e k n e k 
őket illető leveleket [CC 68]. 1699: itt valo Praedicator 
Békési Ferencz vr(am) sellereket nro 16 . . a Port iozas-
bol s egjéb féle mind(en) Contributiozasbol T a x a z a s b o l , 
es Varos s eŏ ngokat illető szolgalatból eximalta [Hat-
szeg; UtI]. 1721: ellenzem ó kgelmeket az Tár András 
Uramat illető szanto földnek szántásáról [Csegez TA; 
Borb I]. 1777: néhai Domokos Támás Ur(am) . . . Tö-
rök Országra elábált, mellyel minden magát illető, es 
magának reservált rész Jószágát quasi per Notam afliit-
tálta [Dés; i.h.]. 1807: Fiat Lėánt egj aránt illető fel kel-
hető Jok [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1845: béis bizo-
nyítottam, hogy a' fenn forgo időbe nállom szolgált 's 
hogy adoságotis engemet illetőt vett be, honnem (1) le-
temben . . . és azt sem adta át [Dés; DLt 591. — Szé-
kelly Anikó]. — L. még RettE 141; VKp 67. 

2. (vkihez) illő; care i se cuvine (cuiva)/e demn de ci-
neva; gebührend. 1700: Mint hogy Szász Lakatos János 
Atyánkfia, Leánya miatt sokszori illetlen s hivatallyal 
nem illető botránkoztató dolgokban ejtette magát; 
tettzett . . a* T. Consistoriumnak concludálni, hogj ° 
kglme többé Egjházfiui tisztiben ne maradjon [Kv; SRE 
70]. 1783: Exhibealok egy Inquisitoria Relator iat , 
mellyböl meg tetczik minémü edes Atyát illető indulattal 
viseltettem én hozzája gyermekségetöl fogva; õ p(e)d(ig) 
hozzám mindenkor haladatlanságal viseltetett [Mv; 
MbK XI. 68]. — L. még DFaz. 28. 

3. (vkit/vmit) érintő, (vkire/vmire) vonatkozó; care 
priveşte pe cineva/ceva, care se referă la c i n e v a / c e v a ; 
betreffend. 1668: üdvözült Sulyok Vram Adamosi Cu-
riájához tartózó Sulyok rész Ioszágokhoz . . . successio-
ja . . . eo keglnek vagjon . . . az Aszszonynak eo keglnek 
néminemű azon Ioszágokat illető levelei manibus alienis 
rekettenek [Szénaverős KK; JHbK XXXIV/23 fe j i 
1688: önnön magát eö felségét3 illető rettenetes becste-
len szókban magát elegyitette [Dés; Jk. — aTi. Istent]-
1750: Minek vtanna I(ste)n kegjelmibŏl annyira épül-
gettem volna . eö Exja méltóztatott az egész ezen J°" 
szagot illető irasokat el olvasásra ki adni [ApLt 3 
J.Dombi jun. lev. Nsz-ből]. 1826: a' tisztelt G r ó f hozzám 
VKBíróhoz küldött Missilissében 8ad napi dilatiot kért, 
hogy holmi ezen tárgyat illető leveleit kikereshesse s Pr°' 
curatorával értekezhessen [Msz; GyL]. 1848: Mészáros 
János az őtet illető tárgyakban a Czéh g y ű l é s e k b e n 
jelen nem lehet [Kv; ACProt. 28]. 

4. (vkihez/vmihez) tartozó, (vmivel) járó; care se Pn e 

(de cineva/ceva); zu etw. gehörig, mit etw. verbunden-
1669: En Boer Sigmond . . Esküszöm azért az E1Ö Is-
tenre . . hogy az mint egjeb minden dolgókba(n) ug^ 
azon Portan lévő minden ream bizatando, es azon hin-
tált illető dolgokban . . . az Nemes Orszagnakis igaza0 

szolgálok [Gyf; Törzs. Boer Zsigmond kapikiha nyil )' 
1679/1681: Mindeneknek előtte, az Urokhoz valo fid^1' 
tas, es industria lévén à Tisztviselőkben legh dicseretes-
seb virtus . . . Udvarbiro Vramis . . . mellyetis . • • 
ban mutathat megh, ha minden Tisztit illető dolgokba* 
szorgalmatos és serény lészen [Vh; VhU 6/668]. 
Az kőméveseknek Kévántato Szekeket, vagyis Ketske' 
ket egyéb azokhoz kévántato, és Atsi Mesterségit iH6* 
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dolgokat el kisziti [Déva; Ks 78. 20/10]. 1784: eddig elé, 
m i légyen az egesz sessiot illető apertinentiak mértéke 
J^gy mekkorasága . . a Commissio előtt tudva nincsen 
ITorockó; TLev. 4/9. 13b]. 1845: Csik széke a' Határán 
atnyulo kereskedelmi útnak őtet illető része meg tsi-
nalásához már hozzá fogott [UszLt XI. 85/6. 23]. 

5. illetékes; competent; zuständig, berufen. 1801: min-
den Hellységek Határi ahoz képest, a' mint két vagy tőbb 
fordulokra tisztán ki szaggatva nem volnának, az illető 
Tisztek által fel osztatván mindenkor tsak a' kővetkező 
fordulok vétessenek mivelés alá [TLev. 12/1]. 7809; azon 
kriminális keresetek, mellyek . . . Tolvajság vétkéért ra-
oaskodo gonosz tévők ellen meg indíttattak . . . az azt il-
lető Referensnél vágynák [UszLt ComGub. 1672]. 1838: 
a fiuk 20, a leányok 15 évek bé töltése előtt házasságra 
különben nem botsáttatnak, hanem ha azt fontos okok 
kívánnák, melyeknek az illető papi és világi Tisztvise-
lőkre bizatik el Ítélése [Nagykapus K; RAk 15]. 1853: az 
állam kőltsőnt ha 3 nap alatt vagy hozzánk vagy ille-
tő helyre bé nem szolgáltottya a leg kedvetlenebb követ-
kezést értse magán Uraságod [Pálfva U; Pf Illyés Péter 
fobíró lev.]. — L. még VKp 59-60, 62, 124, 139-^2, 296. 

(vkit) terhelő; cu care este imputat (cineva); (jn) 
helastend. 1673/1681: Haczogi Vilagtalan Peternek 
Suppl. való valasza Nyomorult Vilagtala(n) voltara 
nézve semmi szamomra jarando es p(rae)cise eő személ-
lyet illető adozasra, az Varos biraja ne erőltesse életeig 
IvhU 474 aThökölyi Imre válj. 1688: edgyikis az eo 
gyermeki kŏzzül Benedekkel addégh ne osztozhassék 
yalamigh az fen megh irt negyue(n) forint s hatva(n) 
Pénzbeli eotet illeteo reszt Benedek(ne)k le ne(m) tészi 
Komjátszeg TA; Borb. I Komjátszegi Sámuel ns nyílj. 
1809; azon Haza és Atyafiúi szeretetből s szánakazásbol 
tett Segedelmekből idővel terhes Adózás következet, 
Jţelynek sullya alatt mü Hajdani Praedecessoraink ŏs 
tŏs gyökeres Székely Successori nyögünk, nem tsak, sŏtt 
egyéb és tsak Parasztokat illető onusakra Praestatiokra 
szoríttatunk [Asz; i.h. II]. 1842: Iakab Miska az ötet 
JlJetö tartozását . . a következendő Esztendő Szt: 
György napjáig köteleztetik hiba nélkül fizetni 
[Sárd KK; WassLt]. 

7. szóban forgó; în chestiune; vorliegend, genannt. 
1843; nem mulatta vala el az Exponens Tolvaj Fe-
rentz az Exponensnek jutott bé várandó adosságok-
f a nézve az illető Adosokot, és azok kőzött Kegyelmedet 
|s, adósságának az Exponenshez kellető bé fize-
tese aránt figyelmeztetni [Mv; Tolvaly lev. Haraji Fejér 
György hites assz. kezével]. 1849: égy nyak arany lántz 
•: • árát . . . az illető mester ember Szorgalmazván 
ki is fizette [Kv; Végr. Vall. 56]. 
. megfelelő; corespunzător; entsprechend. 1861: fel 
!s kell tenni az illető Rovatba hogy miféle ajkuaka [Gya-

58- — 'Ti-az egyházközség tagjai]. — L. még 
V*P 73, 96, 175-6. 

vkire nézve kötelező; obiigator pentru cineva; jn 
** einer Sache verpfiichtend. 1835: nem tudok semmit, 
h°fgy az illető szolgálaton kivül valamely csikorást, vagy 
Méltatlan szolgálatot tétetett volna [Zsibó Sz; WLt]. 
, II* ſn 1. vmilyen dologban érintett személy; persoana 
l n chestiune- Betreffende(r). 1844: Alább irtak, adjuk 

hiteles öszveiro és Becsű Levél Rendjében jövendő-
ül1 bizonyságul tudtára minden illetőknek . . . a [Wass-
Lt- — Köv a nyílj. 

illendőképpen 

2. a szóban forgó személy; numitul; Genannte(r). 
1849: A' fenn meg nevezett és elö sorolt károknak rontá-
soknak az illetőknek . elégtételbe vételére . kiren-
deltetnek Szolga Biro Somogyi Jósef Úr és esküdt Nagy 
Károly Úr [Héjjasfva NK; CsZ]. 

3. 1675: Az lélek mondok meg uerettessenek toties 
quoties az mas közönséges szitkokkal egymást illetők 
hasonlo képpen, az ördög lelküuel, ördög attaual s' tőb 
efféle szitkokkal elők meg köveztessenek [UF II, 677 
Bornemisza Anna fejedelemasszony ut.]. 

Ha. 1730: illetŏkőt [Kőrispatak U; Pf]. 

illetőleg 1. másrészt; respectiv, pe de altă parte; 
andererseits, beziehungsweise. 1864: Szárhegy községe 
kŭlhavasaival határos Ditro községével . . . illetőleg az 
Oláh Topliczai birtokossággal [Szárhegy Cs; EH A]. 

2. vonatkozólag; referitor; bezüglich, hinsichtlich. 
1843: A Varga Katalin dicsekedését illetőleg csak annyit 
hallottam az emberektől, miszerint addig nem fogja ki-
adni magát, még egyszer őfelségével nem beszél [VKp 
81]. 1854: Áz izráélitakat illetőleg csak azon bizonyítvá-
nyok érvényesek, melyek azon kerület Rabbinusától 
adattak, hová a* született . . tartozott [M.bikal K; 
RAk 54]. — L. még VKp 181, 297. 

3. illőleg, kellőképpen; cum trebuie/se cade; entspre-
chend. 1850: (A) kájántoi lakosok sarlós gabana alá 
tartózó szántókat olly kikötés mellett vették felibe: hogy 
miután azokat mag alá illetőleg elkészíttették, bevetet-
ték s mindeneket külön külön két felé hasították, azok-
bol fél részt az uradalom szabadon választhat [Kajántó 
K; KmULev. 2]. 1851: bár mily* nemű kalászos, és esős 
terményeket tartozik Máthé György jó időben le takarí-
tani . . . azokat illetőleg jo móddal asztagba rakni 
[A.esküllő K; RLt O. 4]. 

4. vagyis; adică, respectiv; beziehungsweise. 1847: 
(A bika) Istállón kötve tartatik de megsem ŭl egye-
dül 's nemis eszik illetőleg csak vergődik hogy ki szaba-
dulhasson [Dés; DLt 758]. 1864: A románok, illetőleg 
görög katholikusoknak mintegy 1790 körül már lelké-
szek is volt [Tölgyes Cs; GyHn 60]. 1869: Leveledet, ille-
tőleg kuertedet vagy is az abban levőt olvasván egészen 
föl csigáztad eszemet lakadalmadba való hivásoddal 
[Kv; Pf]. 

illetőség 1. vkinek illő/járó rész; cota parte care i se cu-
vine/îi revine cuiva; jm zukommender Teil. 1848: a' fiúi 
leányi Telkeket tisztán szükséges meg állítanunk, hogy 
azokra . . . külön határok közt adassék ki az Illetőség 
[Usz; Pf]. 1854: Czövekekkel . . . ezen mérésünket kije-
gyeztük és kinek kinek illetőségét egyezése szerént keze 
(így!) és birtokába adtuk [Albis Hsz; BLev.]. 1858: (Az) 
ezen címek alatt utalványozott pénzmennyiségből az 
Özv: Gróf Kornis Sigmondné B. Györffi Bertha illető-
sége . . . meg eddig nem fizetődött ki [Szentbenedek 
SzD; Ks 92]. — L. még VKp 152. 

2. járandóság; retribuţie; Gehalt, Bezüge. 1849: az 
ezen fiúra tett költséget Kelemen Béni a Krizsán Mária 
illetőségéből fizette volna [Kv; Végr. Vall. 75]. 7864; Ke-
gyelmednek egyezésünk szerént a' Gagyi részetske birto-
kunkért fizetnem kell vala ez előtt egy holnappal. Csak 
hogy arra figyelmeztetnem) . . . hogy 8 nap alatt az 
m<i> illetoségünkötis fizesse ki különb<en> a kedvetlen 
eshetőségekről jót ne<m> állok [Üjszékely U; Pf]. 
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3. (vkire eső) fizetnivaló; suma de plătit (care îi revine 
cuiva); (jm zufallende) Gebühr. 1847: Vádoltatik továb-
bá valló, hogy a múlt 1844 évben bécsi útjából Búcsúm-
ba jövet a három közönségre oly rendelés mellett rótt ki 
400 ezüst rénes forintokat, hogy aki illetőségét be nem fi-
zetné, az olyat a szolgálati terhek hordozása alá fogja ál-
lítani [VKp 172]. 1864: vala egyezetünk, hogy egyik fél-
nek a' más tudta nélkül nem fizet. Egyéb aránt az már 
mind egy ha meg fizette az ŏ egész illetŏsegitis, mert övét 
fizette [Ujszékely U; Pf]. 

illett esedékes; scadent; faliig. 1834: Lakatos Hegyi 
Mihály által hozatván a' más Diáriumbol a' die 3a Juny 
1834 ineált Computuskor usq(ue) 24-um Apr. 1834 illett 
Taxájából restál 15 R. 50 xr [Törzs. Dési taxalisták]. 

illettet illeszt; a fixa/îmbina; aneinanderfügen. 7597; 
myert hogi az owarban az Ówar kapwyan beleöl a 
keokwt meg bomlot volt meg chinalta(ta)tuk az keo-
weket eozwe helieztetek vas chapokba illetettek, es fen 
az kerille (!) való keoweket vas kapochal eozwe foglal-
tak fizete(m) f. 1. d 50 [Kv; Szám. 7/XIII. 10]. 

illettetés illetés; adresare, apostrofare; Antun. 1758: 
bestelen szóval való illetteteseket sem értem egyéb aránt 
[Betlensztmiklós KK; BK]. 

illettetik 1. vmivel ~ vminek az elviselésére kényszerít-
tetik; a fi obligát să suporte ceva; getroffen werden. 
1686: Az Ur I(ste)n erdeme(m) felett meg áldott volt ez 
jo Házas Társsal . De az Ur I(ste)n midőn meg elégel-
te volna ez világi életét, hagymázbéli nehez betegseg-
b(en) esvén . . . és abb(an) halálos fájdalmakkal illettet-
vén I(ste)n A(nn)o 1686. 23 Ap(ri)l(i)s Szt 
György napja(n) szép csendes halallal ez világból ki szó-
lította [PatN 47]. 1743: Sok és különb kűlőmb féle példa 
nélkül való szorongattatásokkal injurial tatasok kai illet-
tettem s kesergettettem volna [Szárhegy Cs; LLt]. 1765: 
mig nem igirtünk valamit addig tolvaj vólt a nevünk, s 
egyéb betstelen szokkalis illettettünk [Szeszcsor F; Eszt-
Mk Vall. 257]. 1775: Jóllehet a' mindenható Istennek 
súlyos kezeitől illettetvén, nehéz betegségben fetrengek 

akartam . . . illyen Rendelést, és állandó Testamen-
tumot tenni [örményszékes AF; BetLt 6]. 1824: ha az 
illy Tsoportok tulajdonossai, azokkal az vexákkal illet-
tetnek, hogy Marhájok bé hajtotik . . . nagy meg káro-
sittatás következik [M.zsombor K; Somb. II]. 

2. megületik/ünnepeltetik; a se serba; gefeiert wer-
den. 1677: A' Vasárnapi vagy hetedszakai innepek 
megszenteltessenek, és illettessenek; hasonlóképpen az 
Ecclesiában bé-vétetett három nevezetes innep napok-is 
meg-tartassanak, és azokban való Isteni szolgálatokkal 
illettessenek [AC 6]. 

illiberalitás tehetetlenség; neputinţă; Machtlosigkeit, 
Unbeholfenheit. 1768: Inferaltatván az-is hitelesen, 
hogy Cántor vraimék-is illetlenül bántanak gyakran Ta-
nítványaikkal, mint t.i. oktalanul és tisztességes embe-
rek gyermekeit illetlenül disciplinázták, szüleiket gyalá-
zatos nével illették, illiberalitássokat objectalták, házi és 
még paraszt munkára-is adplicálták, injungáltatik ö ke-
gyelmeknek, hogy tisztességesen . . . bánjanak véllek 
[Kv; SRE 226]. 

illik 1. a se cuveni; sich schicken/ziemen. 1570: Ba-
logh Lérinczne Anna, Azt vallya hogy az olah M a r t b a 
hazanal, hwl Berbe lakyk volt, Mentenek volt valantf 
drabantok hozza es ennyek való (!) feozettenek volt vele* 
Es mykor Jmmar esnek volt, hyak az leant B o r b a r a t 
hogi ennek velek, Azt felely nekyk hogi Ennem (!) M®" 
giek Mert nem Jllyk nekem veletek ennem M o s t a n i s 
elegh zoo vagon hozzam es Nem ment oda Enny [Kv; 
TJk III/2. 89]. 1583: Petrus Grúz fassus est . Am 
Balas kowachne eg kamaraba Reytezet Balossy Gergel* 
liel ky Iambor Azzonyhoz Nem Illenek [Kv; TJk 
IV/1. 149]. 1590: Azt nem tagadom mondám busultoiH" 
ba biszon Jámbor feleseged wolna de esztet ne(m) tartod 
wgy az mint illenek [UszT]. 1625: Inczie Istuanne . • • 
mondotta hogy oklandy Mihaly hitta eőteőtt hogy eJ 
szőkyenek de eő ne(m) ment, Lattam aztis hogy Iţfj 
keozbe az kis ne(m) illet volna meşh cziokolta [ B ö z ö d 
U; i.h. 89a]. 1684: Causa Sekiensis Sárvári Ersok . • • 
Diuortialtatni kivan mert nem ugj tartotta mi(n)t illik fe' 
leseget tartani keresztyen ember(ne)k [SzJk 206. 
aSzék SzD]. 1735: Nem illik boszu argumentummal a 

közöttünk való divisiot próbálni [Torda; TJkT I. 80]-
1776: csudálom hogy milyen hazugságokat tudnak fe w 
találni azok az Haller Kis Aszszonyok, bizzany nem illik 
Dámátol hogy oly mesterséges házugságokat g o n d o l ' 
jan [GyL gr. Lázár János lev.]. 1788: Nem tapasztal-
tam vgyan Samuba hogy meg probályon olyat a ntf 
éppen nem illik vgyantsak kérem tapasztalt bőltsesség6 

szerént integesse meg [Komjátszeg TA; Pk 6]. 7805: i $ 
játzodni, és a' Perest játzodtatni nem szabad és nem JŞ 
illik [Mv; DobLev. IV/893. 2a tábl.]. — L. még FogE 
292. 

2. talál; a se potrivi; passen zu etw./jm. 1653: Sánta 
Mártona ezerötszáz harminczhatban jött ide bé Şr' 
délybe aval kellette magát a tudatlan paraszt közön-
ségnek: hogy ő néki bár ne légyen drágább k ö n t ö s s é , ha-
nem csak a ki száz pénzt érjen, mert úgymond, nem ilh* 
apostoli embernek a drága ruha [ETA I, 34 NSz. 
aKálmáncsehi Sánta Márton, reformátor, ref. püspo* 
(mh. 1557)]. 1765: A' mi G. Károlyival való Tractát nézj 
alázatoson meg követem Excellentiád kegyelmes sze-
méllyét én abban Semmi hebehurgyaságot nem csele-
kedtem, nemis hozzám illik a hebehurgyaság már mi^ 
öreg Legény Levén [Aranyosmeggyes Szt; WLtMiss ); 
1787: sirasd meg edig való bolondságodat sem*111 

hejjehujásakrol ne gondolkodj és végtére a kakos 

tallos (!) Süveget is tedd le, mert bizony már Vén vagy 
nem illik az efféle [Szászalmás NK; IB gr. Toldi Zsig; 
mond tréfálkozó lev. gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 181*' 
Tompa Jánosné Pásztor Anis . valya, hogy Baſt°* 
Anna Aszszonyomnak a' szájjábol hallotta, hogy Rák?' 
si Urat . . . szidta ő tsak egy Bakkantsos én p e ^ 
kotsiba illők 's ötöt ugy késértetem fegyver között arc5' 
tómba [Martonfva Hsz; HSzj áristom a l j . — L. ^ 
FogE 223. 

3. beleillik vmibe; a se potrivi/a intra în . . . ; hine*11' 
passen. 1694: (A ház) Ablakjait el rontottak mind 
reghit, masonnat hozta(na)k Ablakot rea, de most(a^ 
az sem illik rea, nemis epp ablak azis sok üveg Tangyţ 
héja [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1802: a Rokontzajátis a 
nyának . el ejtvén . a talált Rokantzát az elvesd 
Rokantza hellyébe tettük és a tökéletesen oda illett \y 
varfva MT; Told. 42]. 
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4. kell; trebuie; müssen, brauchen. 1570: Az Éppel 
Janos Safar polgár keolcegerĕl azt Mongyak eo k. hogy 
az zam veoweo vraim Jol megh hantak vetetek, Az My 
Illet keolchegebe Es Meltan leot, azt Beh veottek va-
roswlis Iowa hattak [Kv; TanJk V/3. 6a]. 1591: pe-
rechyeny Gyeorgyeott kwltek az vraym feyerwarra Jllet 
volna neky adnom d 89. de Jobbítottak meg az vrai(m) 
attam f — d 91 [Kv; Szám. 5/X. l l]. 1605: erreóla az mit 
lehet bizonitok, ha illik teórúent(is) kerek [UszT 20/49. 

Bizonyos örökség ügyében tett szóbeli nyil-ról]. 
1W; My . . . Adgiuk tudasara Mindeneknek az kyk-
jjek tudny Jllyk az My Jelen valo Leuelwnk Rendeben 
[Kászon; BCs]. 1619: quietalom mind azokot az kiket il-
!,k [Szentdemeter U; LLt Fasc. 70]. 1653: Teobbi keo-
J£ot írhatom kegyelmednek aszonyo(m)nak busulasatis 
Damokos Vra(m) embertelensege mia, noha nem illenek 
kjlam megh imom de nem tűrhetem az eo nagy gazsagat 
[Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István apósához, Petki Ist-
yanhoz]. 1740: most ném lévén a Szegénység(ne)k mit 
enni annyival inkább az Quartelyossait tartani, mind el 
jnenyén. Ngod méltóztassék az hol illik ennék az V a r -
megyének ügyit forgotni [Hosdát H; Ks 83 Zejk István 
lev ]. 1766: a' Méta Stabiliáltassék, az hol illik Rectifi-
caltassék, s' köz kert állittassék [Torda; TJkT V. 323]. — 
L- még RSzF 264; VKp 153. 
. Szk: ahol ~ illetékes helyen. 1679/1681: Hadi expedi-

hokor, bizonjos szamu Soldosokkal tartoznanak à vár-
, > de à mi kgls Vrunka gratiaja altal attul immunitaltat-

van azo(n) onus defalcaltatott; kiről eó Ngatol levelemis 
ÎJ?gyo(n), melynek erejevel (: a' mikor a szükségh fogja 
k,vánni :) à hol illeni fog joszágomat afféle soldos adas-
tQl meg mencze [Vh; VhU 674. — aA fej.]. 

jár vkinek; a i se cuveni/a-i reveni cuiva; jm zu-
kommen. 1570: Myklos predicator feleol . . . Jgh vegez-
lek, hogi Az fertal Eztendĕre kyre zolgalt Byro vram 
?Jegitesse megh, Azonkeppen plébános vramis az My ew 
rheole Jllik [Kv; TanJk V/3. 3]. 1590: Thudom eztis 
mert en voltam eggik Eskwt . . . hogy az kiknél teobbet 
Uelteonk lennj hogy nem mint Jllet volna, tehát abbwl el 
jjeotteonk s annak attwk az kinél kewessebet Jtilteonk 
lUszT]. 1594: Az ki feien ioszagan marad az vra ke-
©[elnieben vagion, abból az Jspannak semmi nem illik 
IKraszna Sz; UC 113/5. 28]. 1615: Ez be irt Jókból Ver-
n«r Georgy Uramnak Elseoben az ket Resz illik, annak 
I ^nna az Kis Anna Harmadgiabol ket resze [Kv; RDL 
J-96b]. y800; Szántó Sándor Vr számára 'a Falu Erdei-
??l hozott fával rakott zsellér szekerit 'a Falu hajtattatta 

. magok egyezéséből azért, hogy több szál fát vágott, 
ţ?mt 'a mennyi illett volna Falu tiltása ellen [DobLev. 
ÍV/837. 2a]. 

Sz. 1702: az mi e faluban is Pálnak illik, ne Péternek 
a<*assék [SzO VII, 105]. 

vonatkozik; a se referi; sich beziehen. 1764: ma 
Communitas hanem privatus emberek kerestetnek 

p sertés lopásáért; azért az citált Articulusok ide nem il-
ynek [Torda; TJkT V. 206]. 1782: Régi usus volt kőz-
^mk, hogj a Helységünk Birája Urat nem szolgált, sem 
axat, sem Dézmát semminemű Javaiból nem adott, 

d
rette sem praestált a Helység semmit a Földes Urnák, 
e minekutánna az ujj Rendelés bé jött (: noha nem 

^elységünkhez illik :) kaláka adásra kénszerittettünk 
a rfhor. XX/5]. 1783: A citált 154dik Régió Tabula-

<r)is Instructionak Paragrafussa ide nem illik [Hsz; 
BLev.]. 

7. esik, hárul vkire vmi; a-i reveni cuiva; auf jn fallen, 
jm obliegen. 1635: az my en ra(m) háromlik, avagy illik, 
kez lezek fizetni [Mv; MvLt 291. 51b]. 1647: Telben az 
mennyi karót itilnek szwksegesnek lenni, minden Job-
bagyra az menyi illik rea vetik, es az Ur Erdejebeol 
annyt chinalnak [Gergelyfája AF; BK 48/16]. 

8. vmi illő; a se cuveni; sich schicken. 1615: Bakol-
czona lakó Olah Mate szeginy Jobbagiúnk aggia erte-
swnkre . . . , hogi egy Bene Istuan neúw ember sza-
bad szekely, feleseget giermeket ez okon, hogy annak 
előtte egy nehany hettel, az haza megh Eghwen giano-
sagh volna hogy eo czielekette, Arestalta volna; Miuel 
azért nem akarta sem gianoual sem penig egieb kep-
pen keresni, hanem feleseget giermeket tartotta 
megh, nem illenek ha szinte vetke volnays, hogy a' maga 
vetkeyert azokat tartoztassa megh [UszLt IX. 75. 1 fej. 
— aNem azonosítható]. 1772: Tőrök buza a' rósz Gond-
viselés miatt igen meg veszett vólt, nem adhatták olly 
árrban a' mint illett volna [Hídvég Hsz; HSzjP Simon 
Czerjék de Sepsi Zoltán (48) ns vall.]. 

9. illetékes vmiben; a fi competent ín ceva; für etw. 
zuständig/befugtsein. 1589: Amy Nezy a' Zeolemiwese-
ket, Ninch zama Menyeszer vegheztek eó kgmek arrola, 
de az bwntetest Nem ighen exequaltak azok Akiknek 
illet volna exequalni [Kv; TanJk 1/1. 112. — aA szőlőmí-
vesek napibéréről és étkeztetési tilalmáról]. 

10. köteles; a fi obligát; verpflichtet. 1751: az pa-
rasztságnak maga élete folytatására sérénkedni és 
Földes ura szólgálattyára menyiben illik magát conver-
tálni kellenék [Ks 79. XXVI. 1 1/4 a gub. Nsz-ből]. 

O Szk: akinek ~ akire tartozik vmi; a privi pe cine-
va/intra ín competenţa cuiva; betreffen, jn angehen. 
1550: En Kemenj Ferencz yelentem Az en lewelemnek 
zeryben Az kyknek illik Myndeneknek [Berend K; BfR 
VI. 28. 2]. 1560: En Bethlen Gergely Adom emlekezetre 
Myndeneknek kyknek yllyk ez lewelnek zeryben [Ke-
tesd K; SLt Y. 1]. 1585: Aggyuk emlekezetre mindenek-
nek az Kiknek Jllik Az mw leuelwnknek rendiben 
[UszT]. 1595: Mi Rosas Janos Coloswarj Eskwtt polgár, 
Es Zent Iwany Georgy deák, az Requisitor, vgian kolos-
wary, aggywk emlekezetre az kiknek illik [Kv; RDL I. 
132a]. 1605: En szengiőrgi Feö Biro Kis Janos, az Teöb 
Eskwttimmel egietemben, adom emlekezetre mindenek-
nek az kiknek illik az mi Leuelunknek rendiben [Toroc-
kósztgyörgy; Thor. XXI/2]. 1619: Aggiuk tudasara 
mindeneknek az kiknek illik ez mj ielen valo leveleonk-
nek rendiben [Uzon Hsz; BLt 3]. 1784: Annak Okáért' 
Királlyi Gubernium ezen kegyelmes Rendelését Felséges 
Urunknak, mindeneknek, az kiknek illik tudtára 
adni, és közönségessé tenni kívánta [Borb. II gub-i 
nyomt.]. 1840: Alább irtak adjuk ezen Contractualis Le-
vél rendében tudtakra mindenek(ne)k akik(ne)k illik 
[A.szentmihályfva TA; Bosla]. — L. még RSzF 199. 

illír ? albanez; albanisch. 1846: Botz István . . beszél 
magyar és illyr nyelvet jól [DLt 1200 nyorit. kl] 

illiterátus I. mn írástudatlan; analfabe?; des Schrei-
bens/schreibunkundig. 1735: Ezeknek az neg in Faten-
seknek fassioit mi ez alább meg irt Birák irtuk rieg fide 
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nostra mediante mellyeket mi is Szokott pecsetinkel es 
kezűnk sub scriptiójával és amellyikunk illiteratus an-
nak Szokott kereszt vonásával meg erősítettünk [Altorja 
Hsz; Borb. I]. 

II. ſn írástudatlan személy; analfabet; Analphabet. 
1735: Pécsi András Prim. Alsó Torjai m. pr. Lőrincz 
Miklós Prim. Alsó Torjaj Jliteratus Xa [uo.; i.h. — aPé-
csi kézírása]. 

illogat 1. italozgat; a bea în repetate rînduri; wieder-
holt trinken. 1745: Jánko Bálintot is ismertem, egyéb té-
kozlását nem tudom, hanem hogy illogatott [Uzon Hsz; 
Kp I. 155a P. Kováts (70) ns vall.]. 1775: minthogy igen 
jó bort árulták . én is másokkal edgyütt által mentem 
vala s . ott illogatánk [KLev.]. 1811: a' fellyebb való 
Kortsomába àlván, ottan illogattak [Szúv; DLt]. — L. 
még RettE 348. 

2. iszogat; a bea din cînd în cînd; oft trinken, pi-
che(l)n. 1773: Katso Sára . Ebesfalván . az 
Örmény Ur(na)k a' borát lopva illogatta 
[Selye/Mogyorós MT; BetLt Barbara Balog (16) vall.]. 

illokál 1. kihelyez; a detaşa; hinausversetzen. 1740: 
Háttzeg Várossá Lakossi recurrálvan hozzám jelentik 
hogy mind condescensiok, vgy más sok szinŭ Servitiu-
mok, és Terh viselésekkel volnának aggravaltatva 
kívántam az Vr Kedves õtsém vram(na)k Intimalni 
hogy maga Vitzeinek injungállya à Nemes V(á)r-
(me)gyére esett Militiábol azon Taxás hellyre ne illocál-
janak [Ks 83 a gub. Nsz-ből]. 

2. (le)telepít; a aşeza; ansiedeln. 1780 u.: ezen Metal-
lurgiai statusban a régi Szt Királlyok Antecessorinkat 
Styriabol Regia conventiora bé hozván, 's itt illocalvan 
állították 's fundáltak (így!) [Torockó; TLev. 14/2]. 

illokáltatik letelepíttetik; a ñ aşezat; angesiedelt wer-
den. 1785: fel találtatván pedig a Torotzko Hegyeiben 
termett Vas, Ezüst, és fekete ón Minerák az akkor dü-
tsŏsségesen uralkodo Első Lajos Magyar király idejében 
1359 Esztendő táján a' Metalurgiának fel állíttására Sty-
riábol Metallurgusok hozattattak ide Torotzkora, és itt 
privilegialiter illocaltatván a Jus Regium, mint Bánya 
Városban bé hozattatott, 's introducaltatott [Torockó; 
Thor. XX/9]. 

Ulő 1. cuvenit; gebührend, angemessen. 1799: Ide való 
Civis Bán György eŏ kigyelme memorialissára ezen 
válosz adatott Mind az árvák állapottya mind pedig az 
pénznek el nem károsodása iránt való Szükséges Rende-
lését meg tészi a Magistratus addigis légyen illő várako-
zással [Mv; MvLev.]. 1825: az 1825ik eszt(endŏre) jŏvŏ 
arendát is ha meg küldeni Bátyám Uram nagyon hasz-
nos és szükséges lenne, Azt tehát illő szívességgel kérem 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1097 Mohai Lörintz 
Dobollyi Sigmondhoz]. 1838: Nemzetes Bosla Ferentz 
Uramnak Thorotzko Ns Várossá szabad Polgárjának 
illő betsülettel Thorotzkon [Nagyrápolt H; Bosla B. 
Miske Ferenc lev.]. — L. még VKp 65. 

2. illedelmes, illemtudó; cuviincios; sittsam, an-
standsvoll. 1838: ezek után illő köszönettel mind Két 
Czéh Mesterek el mentek [Kv; ACProt. 8]. 

3. hozzáillő, találó; potrivit; (jm/einer Sache) zie-
mend, passend. 1705: Békési János Kováts vra(m) Fele-

sége Gulácsi Kata Igirvén mi előttünk arra magát kézbe-
adással hogy . . tisztességes Aszonyi állathoz nem ill° 
borozásba(n) részegeskedésben magát nem elegyíti; sŐj 
minden emberekkel békességben igyekezik élni [Des; 
Jk]. 1742: Ezen igaz Jussom s egyenes Praetensiom Ked-
ves Bátjám Vraimék elejekben való illy Atyafiságos ter-
jesztésekre pedig indított engemet egyedül tsak kedves 
Bátyám Uramékhoz való Atjafiságos igaz szeretetefli-
(ne)k s ahoz illő kőtelességem(ne)k Valóságos meg gon-
dolasa [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes kérése]. 1782: 
Groff Házában illő asztal, Fogasak tiszteséges és Csinos 
bokájakkal, Szép Ládák [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1784: 
tizenegy árkos papirossat jo sürü írással bé-irt, mely 
ugyan tellyes piatzi Aszszonyokhoz illő nyelvelődések-
kel [Mv; Told. 20]. 1823: Kedves Etsém Uram! A punc-
tualitást, mint férfihoz illő dolgot szeretem 's Ėtséifl 
Urambanis betsüllöm [Szentbenedek AF; DobLev 
V/1065 id. Mohai Lőrintz id. Dobai S igmondhoz] -
1825: A fedele ezenn épületnek lehulvan az el aggott 
zsendellyezet rolla, nem régibenn Csinos de ezen épület-
re nem illo Zsúp fedéllé változtatott (!) [Szárazpatak 
Hsz; SzentkZs Conscr. 329]. 

4. vmivel együttjáró; legát (de ceva); (mit etw.) ver-
bunden. 1809: A Cselédeket számba vévén söt birtoko-
kot ki puhatolván, ha valamelyik birtokához illő szolga-
látott eddig el titkolta volna is aztott a helyes szolgálatra 
szorítsa [Hsz; Mk RN. IX/109hez]. 

5. kellő, szükséges; necesar; nötig. 1734: Az egés2 

Communitasban observaltassek . . hogy az harangok-
kal ne abutallya(na)k az helységbéliek . Tűz tolvaj 
kiáltás vagy lárma es ollyan meritabilis veletlen Casus-
ban lévén szabados az olyan csengetés. Vagj csak a Ca' 
tholicusok példájából illő lévén eszt observalni [SVJkJ-
1762: Mínémű ügyefogyott állapotomban legyek én Ne; 
hai Árva özvegy Fekete Josefné . . a Mlgos Gróff 
Királj Biro Vr ő Nga Substitussához dirigált Instan-
tiámbol ki tetszik azért azt nem illő repetálnom [Hsjj 
BLev.]. 1808: A nevezett rész Jószág által adása mentő1 

hamarabb essék meg mihelyt ezen téli havas idő el taka-
rodik hogy a maga idejébenn a tavaszi illő majorko-
dás meg eshessek [Ne; DobLev. IV/921]. 1860: (A) bük-
kes erdő . felső része illő tömöttséggel, alsó része pe' 
dig kigyeritett, veszszős erdő [Szentdemeter U; Told-
21]. 

6. megfelelő; corespunzător; entsprechend. 182*1 
1826: Instálunk alázatoson a' Tekintetes Nemes T ő -
ségnek, méltóztassanak ezen . . Csulokáj völgyiből le' 
folyo víz veszedelmeit, kártételeit oculaltatni, eze*1 

vŏlgybeli víznek többségét ahoz illő sántzoltatással oda 
a* hova illik vétettetni határozni [Msz; GyL. — aGyala' 
kuta és Kelementelke (MT) határában]. 1840: Instálod 
a' Tkts Tanátsot méltóztat Darabont Istvánt Felesége11! 
le kurváztatásáért, 's reám tett piszkaiért illő büntetés^ 
meg büntetni [Dés; DLt 1008]. 1856: Mező Bándi V& 
gásan lévő Malomnak Zugoja egészben vjjá építve ah°j 
illő ág matériáiéból jo állapotban találtatott [ M e z ő b á n 0 

MT; TSb 39]. — L. még RSzF 145, 213; VKp 140. . 
7. méltó; demn; ziemend, würdig. 1765: a CommlSj 

sáriusok pogányhoz is nem illő kegyetlenségek^ 
néha gombolyékban kötözték s marha ganéjos vtfj' 

zel öntözték Biráinkot [Karkó AF; Eszt-Mk Vall. W* 
1807: minekutánna én meg-halok az én meg Lelke1' 
lenített Tetemeimet . . . Famíliámhoz 's Characterei*1 
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hez illő tisztességgel temettessen (!) el [Kv; Ks 14. 
XLIIIb gr. Teleki Tamás végr.]. 1820: egy ' ollyan vilá-
got látott, és ennél fogva ki pallérozott emberhez, mint 
Exp(onen)s Vr nem illő ki fejezésekkel élni, mint a 
mellyeneket Instructiojába bé hozott [BSz; SLt évr.]. — 
L. még DFaz. 30; RettE 303, 364, 376. 

8. vkit megillető, vkinek járó; care i se cuvine/îi revine 
cuiva; (jm) zukommend. 1785: ez előtt egy néhány Esz-
tendőkkel az Lakadalmakban és mulatságokban musi-
kalni szokot musikusaknak illő béreket réánk Jobbá-
gyakra vettette Földös Urunk, s mi fizettük meg [Toroc-
kó; TLev. 6/1. 5b Transm.]. 

esedékes; scadent; faliig. 1811: Quietantia. Három 
szaz hat R. forintokról, és 30 xrokrol, melyeket hogy os-
kolai Vas Antal vr . Tatrosi Theresia rész Jószágának 
Arendatora az első Semesterre illő Arendatítía Summa 
defalcatiojaba mostani Fekete Bankalisokba 1532 
Rfrkba és 30 xrokba(n) in quintuplo effective kifizette 
^gyen quietalom [Felőr SzD; BetLt 7]. 1840: A' 
kezesek ŏn feleletekre és tellyes kifizetés terhe alatt az 
eßy egy esztendőre illő 500 ~ ŏt száz váltó Rforintokat 
Pontosann nékem fizessék bé [Torockó; Bosla]. 1860: 
£a vásárt csinálhatok az eladóval hát Fébr. 20ig el vár-
hatnaké ? engem a pénzért az illő percent utánna fizeté-
sevei edgyütt [A.jára TA; BetLt 4]. 

10. méltányos; echitabil; gerecht, biliig. 1748: Nem 
kgadhatom Sokakban Sokaktól lett diffamatiomat, 
njellyeket az Urnák is repraesentaltom vala, ezeket az 

az én Felséges Aszszonyomhaz való hűségemért illő 
hogy sedáltassa [TK1 gr. Teleki Ádám lev.]. 1782: Mint-
egy a fübéli kár is prétendáltatik, illő, hogy a határ-
Pasztoroknak fűből is légyen valami részecske falu kő-
ínséges helyéből [Oroszfalu Hsz; RSzF 151]. 1839: 
Mindhogy Méra Gligor szolgálattyához képest il-
jendö kaszálókkal nem bir . illő, tehát, hogy telkeket 
!? szolgálattyakhaz képest bírjanak [A.sztmihályfva 

Bosla. B. Miske Ferenc lev.]. 
11. illetékes; competent; zuständig, befugt. 1843: A 

lejséges királyi főigazgatótanácsnak múlt 1841. eszten-
dő szeptember 29-ről . költ rendelete következésében 
Varga Katalin neve alatt őfelségéhez beadott, és az ab-
mdfalviak, bucsumiak és kerpenyesiek sérelmét tárgya-
ló kérelemlevélben felfedeztetteket illő kerületi alispán, 
bosztó Menyhárdtól kinyomoztatván, az arról szóló 
nyomozási jegyzőkönyvet . a felséges királyi főigaz-
ßatótanács eleibe terjeszteni bátor vagyok [VKp 138-9 
ör ' Bánffy Miklós főispán jel.]. 1847: a szükséges ké-
relmeket én illő helyökre beszolgáltattam [VKp 
168]. 
. 12- ~ úton kb. becsületesen, tisztességesen; ín mod 

Clnstit/corect; ehrlich, anständig. 1843: Mészáros János 
• • • mesterségét illő uton nem gyakarolta maga Kezire 
^márkádon [Kv; ACProt. 11]. 1848: Lakatos Béníá-
?m jelenti hogy mivel remek éves legénye Kultsekh 
pndrás a remek évet illő uton nem dolgozza ennek te-
rmetéből a remek éves legénye további tartásáról le 
m°nd [Kv; i.h. 28]. 

bőképpen méltóképpen; ín mod demn/onorabil; wür-
p , auf würdige Art. 1778: Azon kaputartónak az Töl-
es alsó részin való helyből mindenekelőtt bizonyos rész 

^szakasztassék; illőképpen jutalmául [Taploca Cs; 

illőleg 1. megfelelőképpen; ín mod corespunzător; 
entsprechend. 1783: annak örvend a tulajdonos is ha a 
haszon bérlő a keze alatt lévő jószágott illŏleg kezelli 
[Szombatfva U; Pf]. 

2. méltóképpen; ín mod demn/onorabil; würdig, ge-
bührend. 1847: midőn Pesten mulattam, Hampel Jó-
zsefnél volt kosztom azon reménységben, hogy az ügy 
kedvező végével mind nékem, mind a kezelőknek fárad-
ságuk illőleg meg fog jutalmaztatni [VKp 170]. 

illőn kellőképpen; cum trebuie, cum se cade, ín mod 
corespunzător; gebührlich, in erforderlicher Weise. 
1848: Mivel Kulitsech András a Czéh által elejeben 
szabott rendszabáljokat illőn nem tartatta Lakatos 
Béniámin legénye további tartásától fel oldoztatik 
[Kv; ACProt. 28]. 

illuceszkál kiderül/világlik; a se afia, a reieşi; sich her-
ausstellen, (aus einer Sache) erhellen. 1749: László 
es öccse György . gonosz cselekedetek illucescalvan 
utollyára a gonoszul el vett pénzt refundaltak a károsok-
nak [Kismuncsel H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

illudál kijátszik vkit; a păcăli/înşela pe cineva; überlis-
ten, betrügen. 7722; F. Kapit(ány) Ur(am) árultat Ha-
vasalföldi Bort . . . én admonéaltatta(m) ä Görögöt két 
Nemes ember által hogy ne pertentallja árulni . . de 
csak illudálnak ezek már engemet, mint az első világbé-' 
liek Noe Patriarchat [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

illumináció 1. kivilágítás; iluminalie; Illumination. 
1744: azt irhattyuk Nsgd(na)k, hogy ollyan Bál nevezeti 
alatt follyo solennis pompák mennek végb(en) ejjeli 
solennis illuminatioval condecoralt szankazasokkal 
edgyütt, az melly(ne)k az ollyan színű Legenyek mint 
mü vagyunk, még eddig hirit sem hallottuk [ApLt 4 Ár-
kosi Benkő Ráphaël és Imreh József Apor Péterhez 
NSz-ből]. 1795: Illuminatióhoz való kerek kis üvegek fe-
lesen [Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 1804: 5 orakor délután 
Kolosvárra érkeztünk, akkor estve volt a Császárné 
neve napjára Illuminatio a Városb(an) [Dés; KMN 22]. 

2. felvilágosítás, tájékoztatás; lămurire, informajie; 
Aufklärung, Auskunft. 1681: A Banyak munkainak 
idejeröl rövid illuminatio; Noha ă Banyak munkai min-
denkorin) az üdőtül függenek; ugi hogi: az idejen valo 
tavaszi jo üdő, idejen valo munkát enged, mellyet az őszi 
hoszzas lági űdő megh szokot szaporítani; ellenben az 
üdonek későn valo kimenetele, es oszszel idejen valo be 
fagiasa hoszszas munkát nem enged [VhU 61]. 

illuminál 1. megvilágít/tisztáz vmit, fényt derít vmire; 
a clarifica ceva; erklären/hellen. 1722: Az extractus 
praeambulumaban Notalt errorrol, ä számtarto excu-
sallja magát hogj maculatajaban nem ugy van, Seribaja 
erralt . talám azért poena ne(m) intentaltatik az Ratio 
illuminalni fogja [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

2. felvilágosít, tájékoztat; a lămuri/informa; aufklä-
ren, Auskunft geben. 1749: en ugyan erőssen rajta va-
gyok; hogy ha valamit kaphatnék az Archívumba hogy 
enis ingeralnek, de mind hogy Nacsád a dolgokat ex 
Fundamento tugya méltóztassék ingemet Sietve illumi-
nalni hogy annalis jobban kezhessűnk az dologhoz 
[ApLt 1 br. Apor László lev. Nsz-ből]. 
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illuminálhatja magát tájékozódhatik; a se putea infor-
ma; sich orientieren können. 1722/1814: Kun István 
Uram, és Eőrdőgh György Uram kivánnák az el-ol-
vasott Contractusnak Párját Authentice ki-adatni Ma-
goknak az mellyből illuminalhassák bővebben Magokat 
[Dob.; BetLt 1]. 

illusztrált cifrázott, díszített; împodobit, decorat; ver-
ziert, geschmückt. 1743: Vagyon az udvard kapuja szép 
kapukra illendő virágokkal illusztrált, négyszegre kifa-
ragott virágos cserefára eresztve és vgyan virágos 
cserefa kötésekkel kötött jo erős kapuláb (így!) [Mező-
szengyel TA; ETF 108. 18. — aA néhai Kisrédei Rhédey 
Ferencé]. 

illúzió 1. ábránd; iluzie; Illusion, Träumerei. 1796: az 
Ali Peres Báró maga Recognoscalván, hogy a' feli kért 
Privilegialis levél magánál . . meg lévén, ha akarna ki 
tudná azt adni . ezen beszédgye nem Realitas volt, ha-
nem tsak illusio, ki midőn látta volna, hogy a* Praeten-
densek ollyan Privilégiumot praetendalnak magok-
nak, a' melly őket tellyességgel nem illeti, tsak illusive 
mondotta, hogy tudna nékik Privilégiumot adni, de nem 
a fel kért Privilégiumot értette, hanem értette azon Per-
follyta Leveleket . . . a' mellyeket a' Feli Peresség ellen 
tett kifogásban elé mutatott, mert ezen Privilegialis Le-
velek illetik a' Praetendenseket, nem pedig az a' miről ál-
madoznak [Mv; TLev. 5/16 Transm. 28-9]. 

2. félreértés; neînţelegere; Mißverständnis. 1797/ 
1799: sokkal világosabbak, és meg határozottabbak 
azon Tanuknak vallomásai, mint sem az Ali Peres azon 
maga ki nyilatkoztatását, vagy Illusiora Magyarázhas-
sa, vagy annak más értelmet adhasson [Torockó; i.h. 
413]. 1798/1799: az Al Peres Báró Úr, a' Processus 
follyamatjában nem ezt erőssitti, hogy ezen Recognitió-
jaa extrajudicialis lett volna, hanem tsak azt állítja, hogy 
az illusive lett volna melly kvaliñcatio tsak illu-
sióból nem eshetett, a' midőn az Al-Peres Báró Úr a* 
kért Privilegialisnak Betűit, Charactereit, Contextussát, 
idejét, Adóját egyszóval Circumstantialis voltát decla-
rálta, 's ezt a' Királyi Tábla-is illusionak nem ítélte [uo.; 
i.h. 424. — aTi. annak elismerése, hogy a perben szóban 
forgó kiváltságlevél birtokában van]. 

ilondai a (Nagy)ilonda (SzD) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al toponimului (Nagy)ilonda/Ileanda; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
(Nagy)ilonda: din Ilonda/Ileanda; aus Nagyilonda. 
1806: Illandai Tiszt Moritz István vram [Kath.]. 

ilosvai a (Felső)ilosva (SzD) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al toponimului (Felső)ilosva/Tîrlişua; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
(Felső)ilosva: din Felsőilosva/Tîrlişua; Felsőilosvaer. 
1763: a F. Ilasvai határ [BSz; TKl]. 

ily I. mn-i jell-ű mut nm; pronume demonstratív 
avînd valoare de adjectiv; Demonstrativpronomen ad-
jektivisch gebraucht: 1. ilyenſéle/szerü; de felul/de genul 
acesta, asemenea; derartig, solcherlei. 1586: Barbara 
Borbély palne vallia ., Azt valla Eotweós Imre hogy 
Zechy Istwannal eo megh Akar, mogiawal bekelleny ilj 
zowal, zandekal Indulanak el [Kv; TJk IV/1. 607]. 1615: 

ili aprólék dolog nagiubb uezekedesre ne mennien 
[Bonchida K; KJ]. 1656/1769: az ily Regestumba neve-
ket fel keresi [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 68]. 1758: olj 
költséges Faratságos utazást illj kemény idöb(en) 
Causalt légjen [Szentdemeter U; LLt]. 1790: A Szőllő 
Bíróság vagy Eskűttség Esztendeig viseltessék, melly kö-
vetkezzék Házalat szerént . . ha p(e)d(ig) fel válóim 
ezen Hivatalt nem akarná, holot házalat szerent kővet-
kezénd, ez ílly alkalmatossaggal egy mforint Bírságon 
maradjan mindenik Személly külön külön [ K a r á c s o n f v a 
MT; Told. 76]. 1810: Gyöngyös Kata Asztalos Ferentz-
hez lett férjhez meneteievei . a' mit az Annyátol vitt 
volt valamint egyebütt kőzőnsegesen ugy ittis a* le-
vén a' szokás, hogy ha magtalan az illy Aszszony ember 
meg talál halálozni az Effélék viszsza adassanak [F.rá-
kos U; Falujk 48 Sebe János pap-not. kezével]. 1824.ĕ 

instálom alázatoson a' Tekintetes dirigens Fő Biro Urat , 
olly hathatos rendelést tenni, hogy az illy keresztül járó, 
itten meg háló csoportok, ne Sattzoltassanak [M.zsom-
bor K; Somb. II]. 1848: telyes reményei vagyok, hogy 
ötsém Uram engemet mint ki előtt négy gyermekeim bi-
zonytalan jövendője áll, a' dolgok ily reménytelen for-
dulatával nem fog hibáztatni [Ipp Sz; Végr. Veres József 
lev.]. — L. még DFaz 26; RettE 101, 137, 370; RSzF 
153-4; VKp 202-3. 

Szk: ~ formájú ilyenszerű. 1718/1781: elsőbben ab 
utrinque illy formájú praetensiojokot le hagyák [Nagy-
rápolt H; JHb LXXI/3. 484] * ~ móddal ily módon, 
így. 1776: Laczk Sandru a* Kanczáját végye kezéhez, es 
ha meg gyavithatya, maradgyon Kanczájával, s Igna 

Ursz akkor ne tartozzék Semmivel . ha hogy pediglen 
meg nem gyavul, és a querulans gyavittására költeni fog* 
azon kőltségetis . . tartozzék Igna Ursz kifizetni, hogy 
ha pedig ily móddal való gyavittásban kételkedik Igna 
Ursz szabadságáb(an) ál, hogy à Kanczát végye maga 
procuratioja alá [Déva; Ks 111 Vegyes ír.]. 1818: A fe*1 

le irt . Excessusokbol erőszakokból kőnyen képzel-
hető Dolog az illy móddal fel lázasztot nép Szomorú kó-
vetkezetü tettekre is nem tsak ki léphetik hanem hogy ki 
is lépik tsaknem bizonyos [Zágon Hsz; Szentk. br. 
Szentkereszty Zsigmond generális nyil.]. 1849: Béres 
szekeret ha bár kettőt ném álithatunk telyes lehetetlen 
gazdáskodni illy móddal [Hosszúaszó KK; Born. F. le 
Bartha György Török Emánuelhez] * ~ módon ilyen-
képpen. 1508: J1 modon az el mult adoyerth kel' venniek 
zabot es el wessek [Kv; EM XXIX, 261, 263 Cheh István 
keze írása]. 1753: Moga Orbán utasítván b e n n ŭ n k ŏ t a 
subscriptiora ily modon subscribáltunk [ A . c s e r n á t o n 
Hsz; Törzs Vall. 18 Mich. Kos (30) pp vall.]. 1843: mely 
pénzt Varga Katalin maga gyűjtött fel, kerületről kerü-
letre járván, s az ily módon gyűjtögetett pénzből h o r d o z -
ta a bécsi útra tett költséget [VKp 105] * ~ okkal ilyen-
formán. 1554: Az Malomrol ilyen keppen w e g e z t w k . 

hogh Illyessy Christoph az Malomban harmados, ilj °*c' 
kai az cynalasat keozwl cinalljak az assonnyal, es az ma-
lomnak minden gongyat wyselye [Bölön Hsz; SzO H» 
115] * ~ színű ilyenféle/szerű. 1761: Muntyán Kratsu° 

tóbb illy színű lopásban elegyítetteé m a g á t ej 
mikor ? [H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 1776: az ily szinü 

Dologban vér Atyafiakhoz és Jó Barátokhoz az Interes 
adás mivel nem illik, en azt viszá küldettem [Moson 

MT; BálLt 92]. 1790: az illyetén Személly a' kinek w 
színű míveletlen Szőllõ Főlgye találtatik a Szőllő Biro al-
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lal admoneáltassék Tavaszszal és Öszszel . . . hogy 
Puszta Szőllő Főlgyét miveletlen ne tartsa [Nyárádkará-
csonfva MT; Told. 76]. 

Sz. 1836: (Ezekből a juhokból) azonban még sem ven-
nék: mivel könynyen az a' hire kerekedhetnék, hogy a' 
fenn irt úrtól viszszahánytakat vettem; a hír p(e)d(i)g ily 
dologb(an) olyan mint a' leány szűzessege [Felgyógy 
AF; WLt Szabó György lev.]. 

2. becsm effajta, efféle (alávaló); asemenea, astfel de 
(faptă/ persoană josnică); so ein/eine (niederträchtige 
Sache/Person). 1697: Constal e' két p(rae)sens Capti-
^ak(na)k Paraznasagok az eő Ngă Széki előtt, mellyel az 
j^espublicat meg mocskoltak tettzet azért a' Tőrvenynek 
"ogy ily mocskos eletekert juxta Articulum Regni in 
Publico megveszszőztessenek es a' Varosbol ki hajtassa-
lak [Dés; Jk], 1723: Murza Ferencz mint ily 
"lasphemus, és a' kib(en) a' Szarvas vétkek, ugjan egy-
b(e) ütköztenek, in Terrorem alior(um), kővel verettesék 
agjon [Kv; TJk XV/4. 23]. 1761: constalván az Inek ac-
lionalt tolvajsága, minthogy ezelŏttis az lopásb(an) szo-
kásos volt, s' nem régibenis az Mag(istra)tus ŏ nekie meg 
Egedet s mégis ily dolgát végb(e) vinni merészelt, 
[neg erdemlene hogy homlokára akasztófa süttetnek 
llorda; TJkT V. 51-2]. 1763: eredgy ki barátom az ház-
ból ha illy veszekedő maszlagos ember vagy [Told. 9]. 
1807: gátat kelletik tehát minékünk vetni az ily atyafi-
sa8talanságnak, és nem szenvedgyük el, hogy egy pár 
atVafi a mi Jussunkalis Szabad rollét jáczadhasson [Kv; 
mez. XII. 4a br. Josinczi József lev.]. 1867: hogy mit kel-
Jen tennem egy illy emberrel meggondolom, de anyi bi-
zonyos hogy szárazon el nem halad [Vingárd AF; KCsl 

3. Idézést/nyilatkozatot előkészítő jelzőként; ca atri-
jmt care introduce un citat; gebraucht als Zitát einleiten-
des Attribut: ez a(z), ezen, azon, effajta, efféle; aseme-
nea, de felül acesta; dieser/e/es, derartig/gleichen. 7563/ 

5 7 7 ' az my attyankfyay Egy feleol Torozkay Mathias 
Janos, atyafyay (!) kepekben, Mas feleol Toldalagy 

^ndras . . Teob attyafyay kepekben . . . my eleotewnk 
Teonek Jllyen wegezesth hogi az Mennye per eo koz-

Jhok wolt, az Torozkay Jozagnak ozlasarol, hogy az 
M°sthany Terminusról halaztottak az Jeouendo Termi-
n u s ra . . . Ily condiciowal, hogy ha addegh atyafywy ze-
Jjfletbeol Megh igeneswlhetnek, Jo ha hwl nem Tehát az 

orozkay wraym az Jeowendeo megh mondot Terminu-
az keresetről Exhibealnak Annak wthanna az 

Jhorweny diskuchyalya koztok [Kv; Thor. VIII/2]. 
, 5 9 2 k.: my mind aszrol Reôuideden Illy valaszt tezúnk 
?°gy my Jo modo(n) chelekettúnk . . . merth my teôr-
jjenynek foliasa zerinth chelekettúnk [UszT]. 1631: Mü 
jjekünk peniglen kezőnkeőtt fogjdosua(n) Es mőnnkőt 
^md az ket fel megh biraluan tőnek mü előttőnk Ily köt-
J®st [Újfalu Cs; LLt. — aKöv. az egyezség szöv.]. 1654: 
"hnd ket felek kezeket be adva(n) es biralva(n) minkŏt, 
ôílek mi előttünk illy eŏrŏkŏs es megh másolhatatlan 

*ePPen valo alkolmata [Uzon Hsz; Kp 75. — aKöv. az 
a]ku szöv.]. 1663: En Tompa Janos kölletet egy da-
»j Erdőmet Zalogban el adnom, Horvát István Sogor 
jurámnak . . . 11 magyar Forintban Ilj okai, hogy ő 
egyelmek mind adig birhasak migh az ükegjelmek pin-

jA1 le nem teszem [Tompaháza AF; RLt 1], 1726: 
agy János Kis Anna, Paris Janos Uram házastársa . . . 
Ssa • . . Egjebet nem tudok mondani ha nem egyben 

háborodván velem Molnár Mihályné illy bestelen szo-
kot vetett szememre mondván te is olly két Istenü Papis-
ta kutya vagy mint Urad [Ne; Ks 90]. 1787: öt Hetet kü-
len külen mindenik m(a)gok erejeken Ökörrel szolgál-
nak illy rendel, az Első lészen Ugorlásnak idején, 2dik A' 
Hordásán vagy is takaradásan, 3dik a' Keverésen [Ma-
jos MT; Told. 35]. 1806: N(ehai) Bartók Andrasne . . . 
el kŭlde a Bartók Istvanne Fiaihoz . illy kett rendbeli 
verbális Instructioval3 [Torockó; Bosla. — aKöv. a 
részi.]. — L. még CsVh 77; DFaz. 12; EM XI, 223; MNy 
XXXVIII, 207; RettE 108, 125, 136; RSzF 129, 237, 
242, 257-8, 275, 278. 

Szk: ~ kondíció(k) alatt olyan feltételekkel. 1646: 
Szabó Janos Vram kenzeritetik gyamoltalan erőtt-
ien allapottiaban gyamolt es fiat fogadni, Ez okáért . . 
mind(en) portioit, Jozagat . . . holta utan . . . Pál Gás-
parnak vgy mind fogadott fianak Adá . . . ily Condició 
alatt, hogy Pál Gasparis Szabó Janos Uramot, es az ŏ 
keglme feleseget Ugy Tarczia, beöczwllye, mint Edes 
Attiat, Annyiat [Burjánosóbuda K; JHbK XXII/29]. 
1758: Vásáriának . . Balog Sándor és Katsó János 
Uraimék ilj Conditiok alatta [Szentimre MT; BalLev. — 
aKöv. a feltételek fels.]. 1791: Bágyoni Simonfi Gábor 
vram és kedves elete Párja Tit. Ajtai Huszár Judith Asz-
szony kértenek . Tíz vforintokat költsön illy 
conditio alatt hogy mind addig mig a Pénzt meg fi-
zethetik . . . Praestalnak minden forint utan egy nap 
szamot Szŏllŏ munkával [O.asszonynépe AF; DobLev., 
IV/683]. — L. még RSzF 154 * ~ móddal oly módon, 
úgy. 1579: eo kegmek wegeztek hogy zereda nap az 
Swteok wehessenek Buzat de ily móddal hogy ketteot 
vagy negyet walazzanak keozzwllek kik Az Buza keozót 
Jarion es aruyat zakazza es teorje [Kv; TanJk V/3. 188a] 
* ~ okkal és móddal azzal a feltétellel. 1594: mely keóz-
teók walo wegezessenket hogy mind az ket feel megh al-
lanah zaz f(ori)nt keótel alat, my nekeónk kezeket be at-
tak wala, Ily okkal es móddal twdni illik, hogy ha wala-
mellik feel megh haboritanah megh nem tartanah, megh 
nem allanah es ezekben megh nem maradnanak Tehát 
ezekben megh maradó es ezeket megh tartó feel iga-
zat wehessen es vetethessen [Kr; WLt] * ~ ok (ok) 
alattiokért a. olyan feltétellel. 1569: Esmet Egyenlew-
keppen Margyt azzony es Kerestely Balas Meg Engedek 
Buday Gergelnek Mynd zamadast, es Myndent wah-
myn Nekyk maradót volna Gergelj wram ellenek, Jly ok 
alat hogy . . . az Lapos Tot kezebe aggya pynznelkwl 
[Diós K; JHbK XLV/13]. 1578: Een Gencsy Kata 
Azzoni Attam egj Haz heliet minden hoza tartozo-
ual egietembe(n) Szeczbena zalagba flo VI . . . Az 
witezló Zintaj (!) Bodisarnak pereczenben . . . ilj ok alat 
hog' uala mikor uag' en magam uag* Giermekem az felól 
meg' mo(n)dot hat forintot óh kmek meg athatnok min-
den per patuar nel kwl tartozék meg' boczatanj [Pere-
csen Sz; WLt. — aSomlyószécs Sz]. 1580: Ada be ma-
gatth, Kozarwary gergelnek, racz peter fiurúl fiúra 
evrevk Iobagúl, il okyrt hog . . . ha tevrtinik el bu-
dosasa . . . hozia nülhason mykjpen w sajat Jobagiahoz 
[Melegföldvár SzD; SLt EF. 1]. 1606: Bocziata az arua 
kezebe az medeserj Jozagat, Jlj ok alat hogi minden Ez-
tendöben ket ket forintal waltozek az Jozag [UszT 
20/211 Jmreh (?) Janos (40) chieherd falwj lofeö Ember 
vall.]. — b. ezen ok(ok) alapján. 1658: Bethlenbe8 lakó 
Sala János . . . proponál Burján Annok ellen es kevan 
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tulle el valaszt: Ily okok alat. l. Lopassal vadoltatik. 2. 
alkalmatlan a hazassagra [SzJk 85. — aSzD]. 7660; Sze-
kena lakó Fekete András jelent meg felesege felöl, hogy 
tŭlle el vállyek ily ok alatt, hogy hitetlenül el hadta [i.h. 
89. — aSzD] * ~ ok(ok)ra (való) nézve abból az ok-
ból, amiatt. 1737: a mentionált I. el-fogattatvánn, illy 
okokra nézve, hogj az elebbeni hites Feleségét Tokus 
Kis Annát hitetlenül Magjar Országon el-hagjta, és ide 
Erdélybe, ugjan egj(gj) Magjar Országi Czigánynéval 
Púpi Ersokkal bé-szőkőtt [Dés; Jk 257a]. 1763: Tudom 
hogy az Exponens Ur ő Nga fel akarta osztatni a* 
Falu közönséges Terrenumait . . De a falusiak nagy ré-
sze, a' Nemesek(ne)k egy részea nem akarták illy 
okra való nézvé: hogy ne légyen személlyes embereké, 
hanem birattassék úgy mint a* Régiektől birattatott [Zá-
gon Hsz; Szentk. Petrus Demeter (40) jb vall. — aKöv. a 
nevek fels.] * ~ reménység alatt azzal a reménnyel, azt 
remélve. 1713/1730: Hadnagj Dalnoki Dániel Atyánk-
fiának meg esett fogjatkozasit láttya az Tktes Nemes 
Tanacs nem szanszandekosnak lenni; arra nézve: amit 
praetendalhatnais a Tktes Ne(m)es Tanács Condo-
nállya eŏ kglmének illy remenség alatt, hogi ennek utan-
na ez illy dolgoknak fojtatásáb(an) Consideratussabb 
íészen eo kglme s légyen (így!) [Dés Jk 395b] * ~ szín 
alatt azzal az ürüggyel. 1562: Másodnapra Budában 
minden rendbeli embernek fegyverét elszedvén, Isabella 
királyné aszszonyt, Fráter Györgyöt . minden vitézlő 
népével öszve fegyver nélkül szarakari módjára Budából 
kiküldé, és a várost mind Pesttel öszve magának elfogla-
lá ily szín alatt: hogy a gyermek apja Szapolyai nagy Já-
nos király halálakoron a tutorságot császárnak vallotta 
volna, kinek fiának azt húsz esztendős korában mind az 
egész országgal együtt esmét kezébe eresztené. Oda Bu-
da! [ETA I, 14 BS]. 1629: Ez mwhely az mely áruaié volt, 
az innen ell buidosot . . . Csiszár Imreh ezt eszebe 
veőuén, keőteőtte magat beleje ily szín alat, hogy eő volt 
volna Tutora annak az el buidosott áruának, én magam 
az Taborban leuén Csiszár Imreh réá izent a' felesé-
ghemre, hogy ha neki bért nem fizet à mwheliteől tehát 
ki wzi belőle [Gyf; EMKt VI. E. 228b] * ~ végre avé-
gett. 1793: L. B. Bornemisza János Ur eő Nagysága egy 
darab szántó földe a Kaszon Imperfalvi Felső ha taron 
. . . átol adatvan nékem birodalmam ála (!) illy végre 
hogy Kàszon székben Levő Jobbagyira a szükseges dol-
gokban Inspiciallyak [Impérfva Cs; BCs]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivischem Gebrauch: ilyenféle (dolog), ilyesmi; 
astfel de lucru; ein derartiges (Ding), etwas Derartiges. 
1598: Tothazy Zeochy Mihaly vallya, Mikoron ta-
waly eztendeoben Feyerwarra menteonk volna . . kere 
minket Kobzos Borbély János, hogy ha valamj keppen 
az felesege nennyewel Zabo Georgyeot eozze alkwtat-
hatnuk . ez dologban sokat munkalodwan Ilijét 
talalank raita, hogy Ieone ide Zabo Georgy, itt az lean-
nak tiztesseget Adna [Kv; TJk V/l. 255]. 1736: Az ifju 
legények, az kiktől kitölt, viseltek ezüst aranyos tollas 
buzogánt az kitől penig olyan ki nem tőit, vas buzo-
gánt viselt, az nyele ezüstös aranyos volt, én is ilyet visel-
tem ifju koromban [MetTr 349]. 1747: hát illyén kenye-
red eszel te Mihucz; illyet ugymond mert én is Attyafias 
vagyok a Gubernátorral [Déva; Ks 101. — aTi. fehéret]. 
— L. még MetTr 351. 

III. hsz-i jell-ü haszn-ban fok- és mértékhatározo-
ként; cu valoare adverbială indicînd gradul şi măsură; 
in adverbialartigem Gebrauch als Bestimmungswort des 
Grades und Maßes: 1. ennyire; atît de; dermaßen, 
derart. 1542: Kegielmes azzonywnk Ndath Istenirt kyr-
iewk megh bochasson, hogh ily giakorta való Írásunkkal 
Ndath megh banthywk [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es 
Mottnoky Lajos lev.]. 1584: Barbara Neb Ianosne vallia 

égkor egy estwe lata(m) hogy keolteozik Olaios 
Georg az hozzu Gergely hazaba, Mondek neky Mieſ* 
keolteozeol ily hamar [Kv; TJk IV/1. 291]. 1592: bodo 
bernaldne aljas kerekes leorinczne . ezt walla Ez az fe-
renczne giakorta Jar wala az en hazamhoz egiedul az 
melj zwle lakik wala, az kapu eleot is mondám az zwle-
nek mit Jar ez a ferenczne Ilj gjakor hozzad [Karatna 
Hsz; HSzjP]. 1718: Mltgs Generális Ur(am) ŏ Excellen-
tiaja előtt promoveallja az en Memorialisomat 
hogy ez ă licentiatus njelvü ember refraenalodnék, Ke-
lőmben éppe(n) Consternalodom hogy illj s z a b a d o n 
mocskoltatom [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1731' 
minthogy az Atyám decessusán ã mi kevés J o s z á g o c s k a 
rám deveniált itten, kételenittetem kezemre venni • • 
illy meszsze gyakron nem járhatok [Szentmárton Cs; Ks 

83 Szabó József lev.]. 1775: szomoran értettem Ngd ne-
kem illy sullyos betegségébenis iratni nem sajnállott 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 1782: ha ily Siető volt a do-
log az Instánsoknak . mikor az exhibealt Inhibit io 
véghez ment, kell vala eddig magokat jelenteni [Toroc-
kó; TLev. 4/6]. 1811: méltóztassék a szegény árvák 
ily szemlátomást való el nyomattatásokat orvosalni [Bu-
zásbesenyő KK; KCsl 1]. — L. még EM LI, 124; ETA l 
66, 128; Hermányi, EDem. 119-20; RettE 68. 

Szk: ~ igen ennyire nagyon. 1831: ily igen közel eso 
helyre, gyalogis igen hamarsággal által mehetett [Dés; 
DLt 332. 6J. 

2. ekkora; atît de maré; so groß/klein. 1585: Catal in 
Philep ferenczne vallia . Mikor a * fiaert az O s o n n a t a 
keomiweseknek megh Ada, Akoris mind az zegeny az-
zony vgia(n) vry modon Ada megh, Borát Atta, czipo* 
kemenczewel swteot, es sok tiukokat ketreczel tartót, ily 
Iowal segítsegel volt a' fianak [Kv; TJk IV/1. 437]. 1699' 
kesz leszek exhibealni, comprobalni s m e g m u t o g a t n i 
hogy a* quartalatlan főldeme(n) ket teslás ökör le sza-
kasztva, kalangyaim kőzött járván kalangyaimat téptek 
huztak ily karomatt latvan tilalmas is hogy s z a b a d o n 
ökröt ki ne ereszszenek behajtattattam a' Dezmasok ke-
zebe bocsatotta(m) [Dés; Jk 294b]. 1763: égy kis H a r a n g 
vonásért nemis kell vala illy veszekedést indittani [Nagy' 
ida K; Told. 9]. 1821: Seholt is illy illetlenséget rajtom 
nem kővettenek el [Kövend TA; Borb.]. 

ilyefalvi az Ilyefalva, Illyefalva (Hsz) tn -i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului Ilyefalva/ 
Ilieni; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Ilyefalva. I. mn 1. Ilyefalvához tartozó; aparjinătoi" 
localităţii Ilyefalva; zu Ilyefalva gehörend, I lyefalvae ſ* 
1674: az Oltelui Illyefalvi réten az Prasmari utra jeoveo-
be (k) [Ilyefva Hsz; EH A]. 1753: egy alkalmatossággá 
az Illjefalvi és Aldobolyi Jószágnak birása hozodék el° 
[Gidófva Hsz; Ks 22. XXIa]. 

2. Ilyefalván lakó/működő; care stă/lucrează la Ily®* 
falva; in Ilyefalva wohnend/tätig. 1595: Jlliefalui Sehol* 
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Mester Dalnokj Thelekj Ferencz [BLt 3]. 1647: Pwkeosti 
pal Deák, mostan Jllyeffalui Schola mester [BLt 5]. 
1667: Gal Janos Deák Mostani Illyefalvi Schola Mester 
Primipil(us) [BLt 3]. 1700: Mü Sárkőzi István Deák, 
mostan Sepsi Széki Jllyefalvi Schola Mester [i.h.]. 1724: 
Az Illjefalvi Bironak mond meg az en szómmal, ha az ki-
rallj biro szavat nem fogadgyák, ugy hiszem meg fogad-
gyák az Nimetét [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1828: 
JUyefalui L(ovas)katona Damokos György [Illyefva 
Hsz; HSzjP]. 

3. Származási helyre utaló jelzőként; ca atribut care 
arată locul de origine; auf den Abstammungsort hinwei-
sendes Attribut: Ilyefalváról való; din Ilyefalva; aus 
Ilyefalva. 1768: Illyefalvi Kovácz Påáll betsületes Le-
gény [Uzon Hsz; Kp IV. Sám. Kováts (64) pp vall.]. 
178/; ilyefalvi Petke Barabás [RSzF 108]. 

Szn. 1615: Vitézlő Jllyefalui Mihály Deák [Cssz; BLt 
4]' 1621: Joannes Illiefalui attiankfia [Kv; Szám. 
15b/IV. 26]. 1649: Illiefalui Christoph [Kv; TJk 363]. 
1676; mostan Kükőllő várme(gyé)ben Gogán Várallyán 
lakó nemes Jllyefalvi áliás Borbély Lőrincz [Szu; Borb. 
!]• — L. még RSzF 108. 

1I« fn Ilyefalva lakosa; locuitor ín Ilyefalva; Einwoh-
jjer von Ilyefalva. 1666: Mw kik ez ide ala fel irt dologh-
°a(n) megh biralt emberek . . vagiunk, tudni illik Jst-
uan Deák alias Dosa es Sera Jstuan Junior nobiles es Be-
necz Thamas oppidan(us) Jllyefaluiak Sepsi szekiek 

ilyen I. mn-i jell-ű mut nm; pronume demonstratív 
avind valoare de adjectiv; adjektivisch gebrauchtes De-
monstrativpronomen: 1. az itteni (szóban forgó) sze-
gélyhez v. dologhoz hasonló/vele egyező, efféle; astfel 
de, asemenea; ein/e solcher/e/es. 1584: Vrsulia Poharos 
lacabne vallia be Ieowe a feredeo hazba Zabo Marthon-
îje .. Azonkeozbe teortenek hogy Zabo Martonne ter-
hes lewen meg vnnia az feredeot, es Monda Bakos And-
ſasne neke(m), miért nem teorled meg az illien terhes Az-
2ony allatot Neheze(n) varhattia eífele [Kv; TJk IV/1. 
233L 1597: Kantor Istúan Somosi Borbély Peter inasa 

• • vallya . . . talalam ezt az Zaz varosj Petyt hogy izik 
vala Fiipech Peter hazoknal . monda Petj, mit lakol 
lllye(n) ven kedúetlen embereknel, laknal Iffjú Meste-
^eknel [Kv; TJk V/l. 128]. 1632: monda Szakolczaine 
^eltotinak en el unta(m) jmmar uarni, az te sok hazugsa-
Sodnak en ueget nem ere(m), csak tókelletlensig min-
déül) dolgod hitetle(n) szakalu ember, kar hog* illie(n) 
szakaiad uagio(n), es tŏkeletlensig minden dolgod [Mv; 
MvLt 290. 93b]. 7777; Hárman voltunk az Konyhán s 
jelénk fordulván Becski Ura(m) ki vetette a szemérem 
lestét mondván, illyen kéne é néktek vagy nagyob 
IM.köblös SzD; RLt Máramarosi Marika (30) szolgáló 
Va.H ]. 1753: Mindenféle Pajták, Csűrös kertb(en) levő 
szinecske, hizó ól, és illyen ehez hasonló aprólék acci-
dentiák mint a kapun kívülis egj olacska [M.nádas K; 
KLt]. 1815: Küldött egy kötés dohányt, mellyet ezennel 
e n is bátorkodtam Nsgod(na)k leküldeni mint mustrát, 
a z t irja, hogy illyen 100 kötést 40 Rfr áloll nem lehet meg 
Venni [Banyica K; IB]. 

2. ugyanilyen; tot aşa, la fel; ebensolcher/e/es, der/ 
jne/das gleiche. 1763: ezen Patakon tul valo darab 
n e lyetske . azon időben szintén illyen fövenyes alatt 
valo hely vala, valamint most vagyon azon rozoron alol 

ilyenforma 

[Szecsel Sz; JHb Dán Grip (55) jb vall.]. 1791: egy fekete 
szőr szoknya, s egy illyen szinü elöruha [Déva; Ks 79. 
XXVI. 8]. 1801: egy veres, és kék virágokra varott Lepe-
dő két illyen párna hajokkal edgyütt [Gyalakuta MT; Lt 
106/1]. 

3. ilyenféle/szerű; aşa, asemenea; derartig, solcherlei. 
1558: Byro wram azon kewnyewreggyen ew felsegenek 
hogy ha walamely zolgaya ew felsegenek walakyth megh 
wer ah wagy egyeb hathalmath thezen, az Regy zabad-
saghonk zerenth zabad legien megh fogny az Byronak 
az ollyan hatalmasth Thewrwenyre, Mywel hogy ew fel-
sege nem haggya hogy walaky az ew felsege Jobbagyn 
yllyen hathalmath mywellyen [Kv; TanJk V/l. 48]. 
1568: Zerelmes Byzoth vraym . az thw k: leueleth 
megh ertetthem en mindenbe thw k: attyafia Ba-
rattya Zomzeggia wagiok, walamybe tw k: zolgalhat-
nek, az illyen dologba penegh wgyan kenzeritethe-
tunkys, kereztyeny regulánk zerynth . . hogy illyen 
dolgokba zolgalnank egimasnak [Magyaró MT; Beszt-
Lt 29]. 1599: az A Palffi Isthwa(n) hiút wolt engemet 
teŏrwenyhez . . . az napra ne(m) ieöhette(m) wolt, egy 
attia(m)fíat dúltak wolt megh az Magyar orzagi kato-
nak Mivel hogy akkoro(n) illie(n) gondomtol ne(m) 
ieöhette(m), azért wgy wagyo(n) hogy tilalmat teőtte(m) 
az A elle(n) [UszT 15/193]. 1609: mind ez Illien okokirt 
halogattuk negi uagi Eot Zekeonk napiarulis el az Inc-
tusnak Simon Istuannak Instantiaiat [Dés; DLt 317]. 
1638: jaj Ur Isten Biszony Feltem az Gőrőgh penszet 
hogy El lopiak, illyen sopankodasat Giakorta hallottam 
[Mv; MvLt 291. 151a]. 1715: Kőnczeiek fertelmes, 
mocskos levelet irtak ellenem az Gubernátornak, az 
melljert ellenek az Gubernatoris kéményén meg haragu-
dot, es fel fogada hogy bizony meg bőcsültet vellek, 
hogy olljan emberek illjen embert többszőr nem mocs-
kolnak [ApLt 2 Apor Péter lev.]. 1743: az illjen simplex 
Créátura mint én vagyok kúnyorálni sem tud hathatos 
képpen [A.csernáton Hsz; ApLt 5 id. Cserei János Apor 
Józsefhez]. 1802: Két Hordonak két ujnyira ki ŭlŏ nyers 
fából tsinalt tsapja volt . A* Biro ugyan azt mondja 
hogy neki azon Csapokkal adták által. En nem hihetem 
hogy a' világon ollyon ügyetlen Tiszt lehessen, ki illyen 
tsappal Bort indittsan útra [Kv; IB. Létzfalvi Szatsvay 
Sándor lev.]. 

Szk: ~ formában ilyen módon. 1721: illyen formában 
ennek az Országnak subsistálni lehetetlen [Gyf; Ks 95] 
* ~ szín és pretextus alatt ilyen ürüggyel. 1677: Látván 
azért en hogj illye(n) szin es p(rae)textus alat az Fiscus 
Jussa . . . abalienaltatot . kelletet az Ds Jt az eŏ Nga 
Annuentiajabol ugj mint Donatarius Possessor, az fen 
specificalt haz helyek(ne)k es p(rae)tensioja(kna)k visz-
sza eresztéserol admonealtatnom [Szád. Joh. Sarosi ke-
zével] * ~ színű ilyen jellegű, ilyenszerű. 1682: ha tŏb-
szőr illyen szinü vetkekben depraehendaltatik megh 
hallyon erette [Dés; Jk]. 1765: Rézmives Péter . . . nŏs 
paráznaságért tsak meg tsapottatott atq(ue) 21 Artic. az 
illyen szinű deliquensnek halált intental [Torda; TJkT 
V. 279]. 1813: Az illyen szinü esetekben . . a Törvény 
az Allperesnek idö haladékot rendelt adatni [Mv; Somb. 
II tábl.]. 1818: Emlékezem hogy megint Krakkaur tar-
tott egy illyen szinű balt [Déva; Ks 118 Vegyes ir.]. — L. 
még RSzF 194-5, 216 * ~ szőrű 'ua.' 1755: B. Bálintot 
ide hozá ă Tatár, mikor asztalnál vagyon, nem nagy 
győnyőrüségh, kivált az illyen szőrű szegény Legénynek, 
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mint énis [Ks 96 Balo Antal lev. Nsz-ből] * ~ tekintet-
ből az említett okokból. 7590: Tothazy Jstwan, lelte 
megh eŏ kgmeket varosul keŏnyeŏrgesewel hogy tekint-
ve(n) rabsagabeli Niomorusagat megh segítenek Megh 
emlekezwen Azért varosul, hogy Az Attia . eó 
kgmekel egy tanachba(n) wlt, ez varossy tagh, Illien te-
kintetbeol segítettek megh f. 15 [Kv; TanJk I/l. 147]. 

Sz: ~ a dolog. 1831: a világ fonákul megyen ilyen 
a dolog, a' ki a' tűznél van a' melegszik [Kv; Pk 5 Pákei 
Krisztina férjéhez] * ~ a sors. 1874: Ilyen a sors — ez 
előtt néhány esztendővel csak nem zsibongott házam a 
sok gyermektől — most tsak nem síri csendesség vagyon 
[Backamadaras MT; Pf Losonczi József ref. lelkész lev.] 
* csak ~ az ember dolga e világon. 1764: Bíró Zsig-
mond szaporán megbékélik Rhédei Pállal 3000 fo-
rintban s abban általengedi a nagylaki szép udvarházat 
jószágostól. De idehagyák szegények mind az ketten. 
Csak ilyen az ember dolga e világon! [RettE 175-6] * 
csak ~ a világ. 1762: Bölöni László halála előtt hat 
héttel vette volt el Dobai Pálné ángyomat. Csak ilyen a 
világ [i.h. 138-9] * sarujukat ~ kaptára nem üthetik. 
1769: (A testamentumhoz) Competentiajokot in Linea 
Veresiana mig meg nem mutatyák adig sarujokot illyen 
kaptára nem üthetik [Hsz; Kp IV 252]. 

4. e mostani, jelenlegi; de acum, prezent, de faţă; der/ 
die/das jetzige, gegenwärtig. 1576: Azon kywlis ha hwl 
oly Zegeny zwkelkedeo lakos Zegeniek vadnak, Az 
quarta Ieowedelmebeol Taplaltassa eo k. Byro wram ze-
genieket Illien zwk Ideoben [Kv; TanJk V/3. 133a]. 
7595: Az aitot sem Akarta(m) volna illyen tçl wdeón be 
vaghtak volna haro(m) forinterth [UszT 10/99]. 1651: 
Lazar Istuanne Aszonjom . tekintene az Istent az 
mostani nyomorûsagokat illjen szeok eódeŏben adna ti-
zen egi magar forintot [Diós K; JHbK XVI/25]. 1702: 
illyen meg njomoritott állapotunkban légyen segítséggel 
kegyelmes Császárunk gyámoltalan híveinek [Torockó; 
TLev. 4/3. 3a]. 1759: illyen utolso gyermeksegre jutott 
árvasagomb(an) <h)ogj élyjek ha semmivel szabad nem 
lészek s dologra is tehetetlen vagjok [Albis Hsz; Dob-
Lev. 1/292. 5a]. 1784: kivántom Nsgtokat az ide le folyo 
dolgokrol tudósítani: leg nevezetesebben pedig erről a 
hosszas télről melyet emberi nyom nem ért ezen a fóldŏn 
hogy a Juhok illyen idŏ tájb(an) még szénát egyenek 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: ~ környülállásokban a jelenlegi körülmények 
között. 1814: lehetetlen tehát ilyen környül állásokba 
hogy a Törvényes Hatalomhaz ne folyamadjam [Torda; 
TLt Praes. ir. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd panasza 
ügyvéd társa, Csipkés Albert ellen]. 1840: széna nélkŭltis 
maradánk . . . lehetetlen tehát, ilyen kŏmyŭl allásokba 
élést adnunk [Kisnyulas K; KLev.]. 

5. becsm effajta, efféle (alávaló, gyalázatos); un/o 
asemenea/astfel de (josnic, mîrşav); so ein/eine (nieder-
trächtig). 1573: Kalachsitĕne Azt vallia, hogy kerde-
zyk volt Kapanet My dologh leot volna hazanal, Mond 
hogi Am kerestwryt vagdaltak az azzonyemberen, ha-
romzor Ment rea . . . Mond Kapane de Ezeleotis egyser 
egi daykamrol hasab fawal vertem vala ely, Mond eo 
neky ha twttad Illen ember legen Myert fogattad hazad-
ban [Kv; TJk III/3. 65]. 1584: Azért holot keresztien em-
berheóz ezfelle Bew Baiossagh Nem illendeo, seot az vr-
isten ez fele emberekre kik illyen eletben elnek bwntetest 
es tilalmat vetet [Kv; TJk IV/1. 278]. 1593: ez az Anna 
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ennekem felesegem wala . . megh zekte hytyth . . • 
elseö Zek teörwenbenis fejehez zoltam mynth yllen hythi 
zegethhez akoris kez lettem wolna feyehez rakny, hogy 
eö Jllen parazna es fertelmes Jlleteö, mostis ugian feye-
hez zolok [UszT]. 1648: ueres scarlat dolmaniomot, fele-
segem szokniajat, palastiat el loptak toluailottak 

. Azért megh keuanom ă jure, hogy mint illie(n) latoſ-
ságot csielekedeõk, elseòb(en) hew fogoval megh fog* 
dostassa(na)k az utan megh cziepegeteszenek es an (na)k 
utanna masok(na)k peldaiara fel akasztassa(na)k [Kv; 
TJk VIII/4. 293]. 1671: Az nem régen ez hazában bé-jötţ 
káromkodó szitkozódás melly hallatlan dolog légyen; 
Azért valaki az illyen káromló szitkozódáson d e p r e h e n -
daltatik ugyan ott, es azon helynek Bírái által b ü n t e t t e s -
senek törvény szerént a' szitkoknak mivoltához képest 
[CC 52-3]. 1694: Pap Laszlone az illyen s masokat megh 
Botrankoztato mocskos elettel való cselekedetiért ez Va-
rosbol végh keppen ki hajtassék [Dés; Jk]. 1752: illyen 
Papistas ember ez az Tisztarto eretneknelis alab való 
[Mocs K; Ks 83]. 1840: Bodo Sámuel eképpen k e z d e t e 
Petrovszkit szidni, az illyen korhel jövevények bitangol-
ják Városunkat [Kvh; HSzjP]. — L. még BTN2 387. 

Szk: ~ s amolyan. 1799: Híjába mondgyák hát, azon 
Tanúk a* Panaszlót, ilyen, s, amolyan ki-kapó Személy-
nek [Dés; DLt]. 

6. ~ (s) ilyen a. a tulajdonságok felsorolását helyet-
tesítve; înlocuind înşirarea calităţilor/însuşirilor; an-
statt der Aufzählung der Eigentümlichkeiten: ilyen- meg 
ilyenféle; aşa şi aşa; solcher/e/es und derartig. 1582: 
Marton Deák Requisitór vallia, Ez Az Azzony . veres 
Lukachra Az Iambor emberre keolteotte vala h a m i s s a n 
hog illien s illien kinchet talalt volna [Kv; TJk IV/1. 48]. 
1603: Hincz Georgy vallia Érkezek v t a n n u n k 
Zondy Mihalj es kerde minket hogy ha lattunke il-
lie(n) s illie(n) tehenet ot valahun [Kv; TJk VI/1. 695]-
1653: kérdők: ha ilyen s ilyen búdosó szekér-tábort lát-
tanak é? [ETA I, 132-3 NSz]. 1699: A igj felel h a l a d é ha 
lattod hogj ez ember nem ide való s nem ismered ad tad 
volna hire az Falus Biro(na)k hogj illjen s illjen Ember 
ket johot hajtőt hozzam [Gerendlóna TA; Törzs. Mich-
Literati constitutus not. in hac re kezével]. 1700: Ihon 
most is Fodor Gjőrgi meg vásárlá Barcsaiak(na)k illjen s 
illjen eőrőkségeket [Abrudbánya; Berz. 17]. — b. becsm 
efféle alávaló; un/o asemenea/astfel de (josnic, mîrşav); 
so ein/eine niederträchtiger/e. 1696: Mikor az C s o r d a 
pásztor Kovács István Hetfün az Csordát ki hajtya vala, 
látám hogy Kovács János fut vala ki az ö s v é n y e n , s 

kiáltya vala, várj megh illyen illyen lelkű mert majd sza-
mot vetek veled [Mikháza MT; Berz. 17. Fasc. Xffl-
1728: szegödöt szolgámot Kosa Bálintot el vittek illyefl 

szókkal diffamalvan jere Battya ne szolgaid az illyen s 
illyen kucifor fiat [Sszgy; HSzjP]. 1744: az ki elettét sze-
reti továb ne jőjen Továb ne jöjjetek iljen s iljen lelkű 
fiai [Mv; Told. 27]. 1749: láttam hogy Dumbravan Ma-
ria egy nagy bottal forgodat eszt kiãltvãn üssetek az 
illyen s illyen urat s vessetek a vízben [Kissajó BN; BLt 6 
Albas Todorné Marjucza (53) zs vall.]. 

7. ilyen fokú (vérrokon, vérrokonság); (rudă, rude-
nie de sînge) de astfel de grad; von solchem Grad (Bluts-
verwandter/verwandtschaft). 1591 k.: En pedigh Bene-
dekffy Peter a' megh holt Benedekffi Lazlo fia v a g i o k , & 
Alperesek Idegenek az Jozagban, En pedigh Illyen Vçr 
vagiok mint meg mondottam Genealogiamban, es en 
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mm igj zallott [UszT]. 1599: Rosta Antalne Margith az-
zony . vallja: Thwdom azt bizonnial hogy ez Sophj 
azzonnak az Annia egy volt mind Atiawal Anjawal, az 
megh holt Theoreok Gergelnewel Annos azzonnyak (!) 
az Anniawal, illjen versegek volt [Kv; TJk VI/1. 318]. 
1604: ha kedig azt tagadod, hogy Illien wer gwker nem 
Wolnek, az mint feliül meg mondottam ki fogok meg bi-
zonitom hogy Engemet Jgy Illet az mint meg mondot-
tam, s en wagiok aban Elseo wer [UszT 18/21]. 1606: az 
az uayda Jstuan nekwnk jljen atyank fya hogj uayda lŏ-
nnch fya uolt uayda Janos es uayda Janos fya uayda Ist-
uan [i.h. 20/181]. 1625: az megj neuezet eoreokseget ke-
uano(m) megj az Jteol . . . mert engemet Jgj Illet Jllien 
Hersegem uagion ahoz [i.h. 63a]. 1650: restitualtatni ke-
vanom mint igaz ver őstől maradt örökségét minde(n) 
hozza valo attinentiaiual edgyüt, ha az J illyen compe-
tentiamat es versegemet tagadna, ki fogok s bizonyttok 
[>h. 10]. 
, Szk: (az örökség) ~ vérre illet (az örökség) ilyen fokú 

vérrokonság alapján illet meg. 1591 k.: tiltotta(m) volt 
megh Atiamtol marat eoreoksegemnek az harmad rezet 
mert engemet Illien verre Illet, Az en Atiamnak Istwa(n) 
jhamas vala newé ki lakot orozhegjben [UszT]. 1610: 
Jllien uerre illetnek pedigh mynkett azok az eoreogse-
ßek, hogy Kwsfaludj Barabas eoreoksege [i.h. 24a]. 

8. Idézést/nyilatkozatot előkészítő jelzőként; ca atri-
"ut care introduce un citat; als das Zitat/die Áußerung 
vorbereitendes Attribut: ez a(z), e, ezen, azon, efféle; 
jjsemenea, de felül acesta; dieser/e/es, derartig. 1539: 
My Syroky Ferennch es esthwan deák zwthory attwk 
emlekezethre ez lewelnek zeryben, hogy . az wytezlp 
^ombori benedek es Sombory myhal . . My elottewnk 
thewnek illyen zerzysth [Zsombor K; MNy XL, 136-7]. 
1^7; My Somlyay Báthory Jstwan es perecheny Batho-
^ Jmreh adywk ezt myndeneknek thwttara akar-
tán Bekeseget Jmreh wramal zerzeny, . wegezthonk 
J Ilyen zerzest, hog az Christoff wram Meg Jewtheyg 
a z Therweny az ew folyasaban meg allyon az ew Regy 
freyeben [Somlyó Sz; WLt], 1558: My Erdély Miklós 
^hechey Cristoph es Zygethy Pal deák mynth fo-
ßoth Byrak eleoth zemel zerynth leuen Zabo ferencz 
lllen fogadast es keothest theon [Mv; BálLt 86]. 1570: 
Rendeltek eo kegek varoswl Az varas Erdeyet ely adny, 
Melynek ely adasanak Jllien Modya legien hogy Min-
ţen Embernek ky akar venny Egy forint arrat aggyanak 
.jheobet neh [Kv; TanJk V/3. 3a]. 1612: mü előttünk 
jllyen alkolmat tőnek az ket fel szemelyek mellyröl mün-
*°t meg biraluan, kezeketis be adak rolla [Várdotfva 
Ssî LLt Fasc. 155]. 1631: Istenteöl nekem adattatot 
jogaimról akarok . . . illien testamentomot tenni [Nagy-
eremi KK; JHb XXI/1. 1 Sükösd György végr.]. 1737: 
Hlyen okon prosequalom törvényre az Inctacat, hogy ŏk 

égy idegen Pataki Boricza nevü terehben esett paráz-
jja Leányt tudva tartvan maga házánál lappangtatta 
liorda; TJkT I. 133]. 1824: Jövének mü elönkben Ábra-
hám Flass és Nyiicolajj Tomponar nevezetű Berszá-
ny°k, a' kikkel-is a* Fekete Hagymás nevezetű havasért 
g b b a n illyen edgyezésre lépénk [Szárhegy Cs; 

Szk: ~ formában olyanképpen. 1717/1724: (A) per 
Patvarkodast mind két részről meg unván, tettzet ŏ kgl-
menek mi előttünk . . . egjmás kőzött meg egjezni, és 
°rŎkŏs állándo békességet szerzeni illjen formában . . . 

ilyenforma 

[Torda; JHb XIV/6. 83]. 1760: ezen aláb rendel Specifi-
calando személyek .. szabad jo akaratyakból . . . mi-
nekünk kezek be adásával lőnek kezesek . Horoga 
Urszuly nevü örökös Jobágyáért illyen formábán hogj 

Hóróga Urszuly soha . . . meg írt melgos Gróf ura 
. . földéről el nem bujdosik idegenedik [Retteg 
SzD; GyL] * ~ mód alatt/móddal a. e feltétellel. 1568: 
Petrus fwszesy Michael erszengyartho fassi sunt . 
Tugíuk ezt hogy Cinekne (!) az leaníaual Egyeoth, há-
rom forintoth wpnek fel palochytol, illyen modal 
hogy adig se az szolçt se a mustba el ne adhassanak mig-
ne(m) ptet meg elegitik [Kv; TJk III/l. 229]. 1649: lőnek 
kezesek . egy Thoma sztroja neuw Kjraljhalmi Joba-
giaert kwlen kwlen Negyue(n) Negyue(n) forintigh 
Illyen mod alatt hogy haza jő nem budosik s hon lakik az 
Apiaual es eő kgmet iamborul szolgallya [Királyhalma 
NK; Ks 67. 46. 24a]. — b. oly módon, akképpen. 1577: 
Az mjnemw per Indultatot volt Az w nagj. tábláján 
kachkan marton kőzt es Almady András közt . . . ezt az 
dolgot Jlljen modal zalljtak le mj előttünk [Légen K; 
JHbK XIII. 30]. 7757; illyen móddal hallottuk ezen 
hellynek az eő alapattyát [Szentmihály Cs; CsS Conscr.] 
* ~ módon oly módon. 1550: Es ewk, allattyak illyen 
modon megy az perth kezettek [Mányik SzD; BfR VI]. 
1607: Keoteottek magokat ez meg irt kezesek illyen mo-
do(n) hogy ha Lakatos Janos esmet a' Kornis Fe-
rencz vra(m) feoldereol el menne tehát, a* kezeseken 

az meg irt sum(m)at meg vehesse [UszT 20/151] * 
~ ok alatt/okért a. olyan feltétellel. 1559: o ys az yoza-
gotth kezebe bochattotta hara(n)glabi myklosnak ylyen 
ok alatth hogy ha az ó zalakos (!) lewele tób sommatth 
te(n)ne hat Hara(n)glabi myklos tartozzék meg adnya 
[Désfva KK; BfR VI. 279/3]. 1560: az mely Jozagot eo 
zolgalattiaual leolt kit Romaj Kiral harinaj farkas 
wramnak adot wolna, Minden Jvssaűal atta Attia-
fianak, Petky Katalin Azzonnak, Jllien ok alat, hog 
otalmazza magat Benne, Ezen Jűssal, minth farkas 
Wramnal wolt [Ebesfva; Ks 101]. 1598: Az mi az bwr-
keosy Jozagomat nezj hagiom az leanjomnak, Ge-
rendi Ilonanak Illyen okért hogj az Gerendj jozag-
bol quartat soha ne vegien [Gerend TA; Törzs. Gerendj 
Pál végr.]. — b. amiatt. 1647: Zekeli Gorgiot et Lodin-
gos Georginet Kata azzont, illie(n) okért kaptiualtattak 
Director vraimek, hogi paraznasagba leledzettek 
[Kv; TJk VIII/4. 176] * ~ ok és fogadás alatt azzal a 
feltétellel. 1562: Némelyek választák a Kasimir len-
gyel királynak másik fiát a királyságra a László hercze-
get, kit immár a Mátyás király halála után a csehek töt-
tek valaa ilyen ok és fogadás alatt, hogy a Mátyás király 
feleségét, a Beatrixet elvegye; kit hitire a László király 
felfogada [ETA I, 10 BS. — Collban maradhatott: ki-
rállyá] * ~ reménységre nézve abban a reményben. 
1592: Moni Mihalyne io akarattiabol vitte az eo haza-
hoz a pénzt hogy Zotos (!) Gergely kit akkor az Megh 
holt Gywlaffi Istwan vram eo Na(gysa)ga fogwa tarta-
toth hogy az fogsagbol azzal a penzel zabaditana ky Ma-
gat, Jllyen remensegre Nezve hogy eotet Zotos Gergely 
teorweny (!) felesegwl venne [Szilágycseh; Borb. II] * 
~ renddel-móddal olyan módon, úgy. 1589/XVII. sz. 
eleje: Második Remek, egy háznak, uagi szobanak ke-
reszt boltra valo boltozasa, mellyet az eö Mesterenęl lak-
uan uigien végb(en) örökösképpen az eönneön tudoma-
niabol . . . az Vrais tartozzék nekie engedni az bolt czi-
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nalast. De illien rendel móddal, hogi az legeny az Czeh 
mestereket es teőb tudós mestereketis be hyon az helyre, 
az hol az boltot akaria mester Remekwl czinalni [Kv; 
KőmCArt. 8-9] * ~ véggel avégett. 1753/XVIII. sz. 
köz.: Nemes és Nemzetes R. Szombati István Uram 
önként való jóakaratjából . . offerálá és szentelé Bala-
ba Telke Sessioját az Ilosvai3 R. Eklésia számára illyen 
véggel, hogy építsenek az Pap számára egy olly Paro-
chialis Házat, hogy abban a* Pap lakhassék [SzConscr. 
— aA.ilosva SzD]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: 1. az imént említetthez ha-
sonló/ilyenféle személy; persoană similară cu cea amin-
tită adineauri; dem vorher Erwähnten gleiche/derartige 
Person. 1561: Mydpn az zwksegy mwtattya az mesthe-
rek zombatnap gwllyenek eg'be Mynden mester tartoz-
zék ot ielen lennj ha penig ualamellyknek olly zwksege 
tçrtennek ky mia ot nem lehetne. Ez illyen se merezlyen 
el maradni kwlomben hanem az ceh mestereknek hirre 
agg'a [Kv; öCArt.]. 1671: Hogyha penig az illjen foldo-
zok nem ä Varos tagiaj keozzŭl valok(na)k talal(tat)nak, 
hanem budosok, Felesegek es eoreoksegek nem leven, 
semmikeppen ne dolgozhassanak, seot az Varosban is 
az illyeneknek lakni ne legyen szabad [Kv; Céhir. I. 17]. 
1681: Ezek ketten s töb illjenek az ideőhez és szükséghez 
képest szolgálnak fizetés nélkül | Ezek ketten czédulás 
szén égetők, edgyik-edgyik egy héten szolgál, ennek egy 
hétre fizetnek egy forintot. Az béresek is segítenek az 
illyeneknek [CsVh 98, 101]. 1711: Az illye(ne)ka ellen 
. . végeztük: hogy első és második vetkekert a piaczi 
kalodába(n) verettetvé(n) kemenye(n) meg paczáztassa-
(na)k a város népe előtt [Dés; Jk 356b. — aA káromko-
dók]. 1765: kész vagyok ellene boszorkányságot próbál-
ni, azt kívánom hogy elsŏbenis mai napon az illyenek el-
len lett praxis szerént a probanak nagjobb valóságára 
asztatással probáltossík boszorkánysága [Torda; TJkT 
V. 284-5]. 1782: (A szőlőket) Málombeli őrlésért mago-
kat el kötelezett némelj Faluk ki 70 ki 80 kalákás dolgo-
sokat igirvén, az illyenekkel dolgoztatták s építtették 
[Ádámos KK; JHb XIX/22. 34]. 1835: kéntelen lészek 
az illyeneket tőrvényesen rá szorittani [Vaja MT; 
HbEk]. 

2. az említetthez/mutatotthoz hasonló/vele egyező 
dolog; lucru asemănător/identic cu cel amintit/arătat; 
dem Erwähnten/Gezeigten gleiche/mit ihm übereinstim-
mende Sache | ilyesmi; aşa ceva; etwas Derartiges. 1629: 
hallomast viszont hallottam illyent [Kv; TJk VII/3. 
125]. 1678: az illjeneket akarja az Országh megh orvos-
iam [Alfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 1681: Kívántatnak hol-
mi egyéb bonumok is az hámor, bánya és fürész szüksé-
gére úgy mint háj, bőr, fadgyú, deszka etc. mellyek felől 
praefectusunkat jó alkalmatossággal requiralja, hír nél-
kül az illyenekről az egy szély deszkán kívül . . . ne ero-
gallyon [CsVh 107] | Nem kevés injurialtatasok vagyo(n) 
az Magiar Brettyeiektől az erdő véghet; mivel bizonyos 
hatarok nem lévén giakorta ezeket ki tiltyak onna(n) a 
Brettyeiek; az illyentis el kellene igazítani, es nekik bi-
zonjos hatart czinalni [Mácsó H; VhU 109]. 1717: Soha 
nem hallék íllyént hogy beteg Gyermek(ne)k réggel te-
gyenek edgy kis Tüzét estig Semmit [Altoija Hsz; ApLt 
2 Káinoki Borbára férjéhez, Apor Péterhez]. 1780: Va-
lakik az illyeneket8 nem deferálnak, hanem bé-hunt 
szemmel el-halgatnák, poena descripta büntessék [To-
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rockó; TLev. 5b. — aA törvénytelen méretű vas készíté-
sét]. 1869: nézegettem a tojást . láttam hogy a tom-
pább felében van egy kerek, széles fekete pont . . . nez-
tem másokat is, de nem mindenikben volt ilyen [Mk Ba-
log Simon székely zs gr. Mikó Imréhez]. 

III. hsz. jell-ű haszn-ban fok- és mértékhatározóként; 
cu valoare adverbială arătînd gradul şi măsură; in ad-
verbialartigem Gebrauch als Bestimmungswort des 
Grades und Maßes: 1. ennyire; aşa/atît de; dermaßen-
1567: Sophia vxor Antony Nagy fassa est Hadd 
el cha (!) ne Sapolodial illyen erossen byzony meg latod 
hogy ha Annál az Magiarorzagi azonnal lezen az the 
marhad El nem weez ha ne(m) meg lezen [Kv; TJk III/1-
120]. 1570: Zabo Myhal . . vallya . . . bánom hogy 
Jllen hamar fely chyzmasta Magat [Kv; TJk III/2. 29]-
7588: illyen rwth modon rwth zidalomal ell vinek engem 
az Talas gergely vayda hazahoz [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
Barlas jb vall.]. 1598: miért penig engemet hogj illeni rú-
tul zittalj sí iuris feyedhez zolok erte [UszT 13/117-8]-
1610: miért vagj illien Zomorw margit Ázony [Dés; DU 
321]. 1648: rationkat . tsak kezrŏl kezre attak s el nem 
igazíthattak melynek illyen hoszszu időkre való hal-
ladasa miatt vagyo(n) az mostani busulasunk [Alvinc 

AF; Szád. Casp. Bodo Petrus Zenas de Bal l iok-hoz]-
1780: nekem el ado az az Házam azért czéduláztattam ki 
illyen idején, tudván a* mái szűk pénz idejiben nem 
mindjárt akad árossá [Császári SzD; Ks Miss. I]. 1818: 
szégyellem hogy a* Nsgod porontsolattyát illyen kesőre 
tellyesithetem [Szemerja Hsz; Eszt-Mk Bora István gr-
Mikó Györgyhöz]. 

Szk: ~ igen ennyire nagyon. 1570: Zeoch Benedekne, 
es ferleh Lwkachne vallyak hogy My azt hyzzwk 
hogy meegh Magarorzagba Tanulta volt az perlest, 
Azért Twd Jllen Jgen hozza [Kv; TJk III/2. 66b]. 1584: 
Zigiarto Ambrűs vallia, Égkor Zolita meg olaios 
Georgy Hozzw Jstwant My dologh vgmond Sogor» 
hogy illien ige(n) haborgattok engemet Meltatla(n) a 
haz dolgabol [Kv; TJk IV/1. 292]. 1614: Mivel hogi or-
zagunkban az roz pénz illien igen el zaporodot, végez-
twk orzagul, hogi affele feier garast ez utan . . . ne légien 
zabad veretnj [Ks 87 ogy-i végzés]. 7629: Ne es-
kedgiel gonosz aszony mert eczer megh vert vala Jsten az 
hamis hitért, de esmet megh uer; mert nem Jstennek hine 
uagj, hanem órdóghnek tagia uagy hogj illien igen eske-
szel [Mv; MvLt 290. 142b]. 

2. ekkora; atît de mare; so groß, so. 1542: Soha meeg 
ilen buzgosagwal sem Baratha sem az orzaag nem wolth 
az en kegyelmes vramhoz mynth mosth wannak, hyzem 
az wr Jstenth, hogy ymar megzabadol [Foş.; LevT 1,1* 
Seruitor Dempsedj propria aláírással. — Áz 1542-beli 
mv-i ogy-en Erdély kormányzójává választott .Fráter 
György pálos rendi szerzetes, váradi püspök. Minf' 
hogy a levél Majláth Istvánnéhoz szól, az utalás az erdé-
lyi fej-i székre törő és ezért az isztambuli Héttoronyba 
zárt Majláth Istvánra von.]. 1556: meg ot teb morhajs 

vago(n) kire kerem k mind regy bizot vraimot hog k te' 
tessen theruent felolewk, k adassa az mi attianffia kézé-
hez, ne tegen k nekenk illien nilua(n) valló kart mert miK 

azt nem vamok [Folt H; BesztLt 8 Hamway gewrgy # 
erdeli kathalin a beszt-i bíróhoz]. 1584: Illier András 
wallia hogy Zabo Catonak Zaiabol hallottam Ezt 

hogy eotet Az vra Zekel Peter Bozorkan bestie Curua ' 
nak zitta . . . panazolkodot ez Zabo Cato hogy ill,en 
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gialazatot teze(n) az vra méltatlan rayta [Kv; TJk IV/l. 
220]. 1602: Zakach Palne Cathus azzony thwdgya 
azt hogy . Salane azt mondotta hogy inkab kez házá-
ból ky budosni hogy nem illyen gyalazattyara bekelljek 
megh velle holot semmj vetke ninchen [Kv; TJk VI/1. 
597]. 1631: mondgja vala ezt az Aszony hogj ne tegjetek 
edes fiaim illien gjalazatot rajta(m) [Mv; MvLt 290. 
239b]. 1674: Széczj Sérés László Uram instála azon 

kglme Némzétés Gyórófi Georgi Ura(m) elót 
hogj eo kglme illje(n) extrema necessitássában szoros 
JŞeb(en) szolgáljon [Homoródsztmárton U; Ks 90 Biro 
Gergely kezével]. 1776: Azt láttam, hogy a' melly napon 
meg eskették Groff Kornis Anna Kis Asszont B. Hen-
lerrel az én Groffom aztot megtudván, olly igen búsult, 
szomorkodott, és sirt hogy illyen Keserűségét az Attya 
halálakor-is nem tapasztaltam [Kóród KK; GyL. Fri-
dencus Nóvák (21) kamerdíner vall.]. 1795: ha tudtam 
volna, és gondolhattam volna, hogy illjen bizonytalan-
ságba ejtem magamat, Őtsém Uramnak nem alkalmat-
lankattam volna azon pénznek fél vételivel [Szásznyíres 
^zD; Ks Szásznyíres I. 8 gr. Kornis Zsigmond lev.]. 

^ Szk: ~ s amolyan adta ebadta/semmirekellő em-
°eſ; netrebnic, om de nimic; Verfluchte(r), Nichtsnutz. 
1763: nagyot riaszkodik nékik ezt mondván, után (!) az 
ördög illyen 's amollyan adtának etc. ŏllyŭk meg 's te-
gyük le az dijját [Udvarfva MT; Told. 44/15] * ~ te-
rémtette a. ebadta, alávaló; netrebnic, josnic; verflucht/ 
dammt. 1762: Midőn . László Ferencz, Kaffai János, 
68 Kaffai Jóseff bé akarának jőni hatalmasul az én Há-
zamhoz, én akkor protestáltam . . mely protestatiomra 
Kaffai János illyen szóval felele: Ne félly ugy mond mert 
n e m megyek az illyen teremtette Fiscus Jószágára [Ge-
ges MT; IB. Joan. Molnár (60) jb vall.]. 7793; illyen te-
remtette kurvája ! a' Piatzon a' Tőkén nem szégyenli 
magát meg nyomotni, 's velem szégyenli tánczolni el jőni 
Koronka MT; Told.]. 7800; Néhai Gábor András öz-
vegye Szép Anna (72) igy vall . . azt mondván, 
h°gy megnyergellek illyen teremtette vén Boszorkányos 
Kurvája és Bukurestbe borsért megyek rajtad [Bereck 
Hsz; HSzjP]. — b. ebadta/semmirekellő ember/személy; 
?m netrebnic/de nimic, terchea-berchea; Verfluchte(r), 
ţ^chtsnutz. 1742: illyen teremtette ne felesely, és ne 
agaskodgyál Uradra mert leveretlek [Méra K; AggmLt 

12]. 7767; kiknél volt Fegyver, azt ki adta, 's ki fenye-
gelŏdzŏtt hogy jöjjön ide az illyen teremtette meg fize-
fUnk [Hsz; Kp IV 242 vk]. 1814: oszve darablam az 
"yen Teremtetteket [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

ilyenadta I. mn birt. szr-os fn jelzőjeként; ca atribut al 
nui substantiv cu sufix posesiv; als Attribut eines Sub-

Şjantivs mit Possessivendung: kb. ebadta, semmirekel-
i?j netrebnic; verflucht/dammt. 1751: Ez mostani Quar-
eljos németekkel valo veszekedese alkolmatossággal (!) 
Vándor Juonnak hallottam illjen kérkedéseit Számban 
sem veszem az illjen atta Nemettyeit mert elég pénzem 
Rágjon tiz Németnek is le tudom tenni dijját [Balázstelke 

IB. Johannes Vemel (30) jb vall.]. 
Jl* fn ebadta/semmirekellő ember/személy; om ne-

uebnic/de nimic, terchea-berchea; Verfluchte(r), Nichts-
fjutz. 1741; Sipos István a Bátyát kezdi pirongatni 
lyen formán Bátyám Uram miért hogy Kgd egy tűznél 

nal> ezzel a Gyilkossal, a ki úton út félen mind az én vére-
met Szomjúhozza . . . 's kegyelmed mégis vele barátko-

zik (: salv. sit:) az illyen adtával [Szilágycseh; IB III. 
106/16 G. Balint (28) jb vall.]. 7775; (Rhédei Farkas) 
szegény édesanyja . . ifjan valami 24 esztendősön ma-
radott volt el az urától3 Egy íródeákot fogadott volt 
maga mellé, ki felől nem tudom mit hallott volt Farkas, 
de egy alkalmatossággal azt izente neki: Mondd meg az 
ilyen adtának, hogy ne írjon abból a kalamárisból, ame-
lyen én az orromat kihúztam, mert így s így lesz s a töb-
bi" [RettE 353. — aEz 1735-ben született és már 1775-
ben, tehát 40 éves korában meghalt (i.h. 540)]. 

Szk: ilyen 1744: illyen illyen atta, hogj mérted az 
én kútómón itatni a Lóvadót [Szászsztjakab SzD; Told. 
11/81]. 

ilyen-amolyan becsm a tulajdonságok felsorolását he-
lyettesítve; înlocuind înşirarea calităţilor/însuşirilor; 
anstatt der Aufzählung der Eigenschaften/Eigentüm-
lichkeiten: ilyen meg olyanféle; asemenea, aşa, astfel de 

., atare; solcher/e/es und derartig. 1745: Szabó Fe-
rencz a feleségét szidja s ocsmányítja ilyen szóval „ilyen, 
amolyan a lelked, sohasem voltál igaz tökéletes jámbor 
asszony" [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 165 Semény 
Györgyné Máthéfi Kata (27) vall.]. 

Szk: ~ adta a. mn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare ad-
jectivală; in adjektivartigem Gebrauch: ebadta, semmi-
rekellő; nemernic, netrebnic; verdammt/flucht. 1798: 
Vaszílía meg halván hogy az ő altala meg verettetett 
Aszszonyt pálinkával meg mostam, 's karjait be kötöz-
tem, e' képpen fenyegetett: várj meg illyen amujan adta 
Lotyoja mert ha kezemre keríthetlek tudd meg nem lesz 
szükseged pálinkával valo meg mosatásra [A.árpás F; 
TL. Maria conjunx prov. Michaelis Gosztáje (45) vall.]. 
— b. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: ebadta/semmirekellő em-
ber/személy; om netrebnic/de nimic, terchea-berchea; 
Verfluchte(r), Nichtsnutz. 1803: ide maradjatok illyen 
amollyan atták Hegy heggyel nem találkozik, de az em-
ber emberrel igen [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5. B. 1] * 
~ adta-teremtette 'ua.; idem'. 1779: Mondják, hogy gr. 
Teleki József úr a palotája ablakából szólott nékiek, int-
vén őket szépen, hogy afféléket ne cselekedjenek s a töb-
bi. Kinek is azt felelték: „Könnyű neked ilyen-amolyan 
adta-teremtette a palotán sétálni, de hagynád el csak há-
zadat, jószágodat, feleségedet, gyermekedet, megválnék 
ki seggibe bújnál, s a többi" [RettE 396] * ~ teremtette 
'ua.; idem\ 1762: Kit hallat az Tanú Dicsekedni fenye-
getŏdzni s kerkedezni hogy az kissebbik Fián, Ko-
vács Peternek boszszumat állám mivel meg vertem Ma-
sokkal edgyűt olly formán hogy az még el meg emleget-
heti az illyen amollyan Teremtette [Msz; MbK IX. 29 
vk]. 1763: mondván utánna az illyen amollyan teremp-
tettének [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 

ilyenforma I. mn-i jell-ü mut nm; pronume demon-
stratív cu valoare adjectivalä; adjektivisches Demonstra-
tivpronomen: ilyenféle/szerű; de felül acesta, de acest 
fel; derartig/solcherlei. 1616: Mely dolognak es illyen 
forma Transactionak Jövendőbeli bizonyságára, adom 
ezen tulajdon kezem irasával es szokot pecsetemmel 
Corroborált levelemet, ez jelen levő, es alab Coramizalo 
becsületes Nemes emberek praesentiajaban [Hari AF; 
DobLev. 1/90]. 1691: egyeb illyen forma Lopogatasnak 
suspicioja járulván hozza [Dés; Jk]. 1730: nem tudom, 
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nem hallottam, s nem is értettem hogy illyen forma két 
poreklaju, ugy mint Rusz és Turkusz Juvon nevű ember 
laknék az Mlgs Groff Bethlen László Ur(am) árváj egész 
Bethlenig3 (így!) joszágokban [BK. Olár Juón (80) jb 
vall. — SzD]. 1776: Mgs. Groff Lázár Jánosnak illyen 
forma értelmű tzedüláját mutatta nékem Groffné Asz-
szony ŏ Nga: Hogy ä M. Anniko Kis Aszszont Szereti, 
holtig nem hadgya, őrőkős Feleségül el veszi etc. [GyL. 
Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva nunc resi-
dens in Pago Csokfalvaa vall. — aMT]. 1784: A Torotz-
kai Birák a Szo fogadatlanságért, Tilalom Rontásért s 
egyébb más illyen forma interveniens Hibákért extraju-
dicialiter fellyebb 50. Pénznél senkit meg ne büntessenek 
[Torockó; TLev. 2/6. 4b]. — L. még FogE 66; VKp 246. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: ilyenféle/szerű dolog; lu-
cru de felul acesta; etwas Derartiges. 1776: M. B. Henter 
Antal urfli Mgs Annikó kis Ászszony ŏ Ngä mellett 
láttam eleget sűrőlkődőtt . . tőbb szavai kőzőtt hallot-
tam illyen formát is beszélleni: hogy Groff Lázárt Sze-
benbe számba sem veszik [Kóród KK; GyL. Anna Ma-
kó (18) szolgáló vall.]. 

ilyenſormálag ilyen/ilyeténképpen; în felul/modul 
acesta; derart, auf diese Weise/Art. 1768: (A ló) szeme ki 
ütését pedig illyen formálag beszéllek az Esztenához 
való Bátsok [Páké Hsz; SzentkGy Alexius Szántó miles 
pedestris ord. vall.]. 1774: Méhbŏl mint 1770b(en) az 
elŏt való Esztendŏkbenis ilyen formálog jŏt a Dézma 
[Tálasfva SzD/Mocs K; KS Conscr.]. 1781: melyre őke-
gyelme ilyen formálag felelt az inctusnak: lássad, kösd 
bea [Árkos Hsz; RSzF 273. — aA marhát]. 

ilyenformán ilyen/ilyeténképpen; în felul/modul ace-
sta; derart, auf diese Weise. 1586: Reghi Io zokas zerent 
amely tizt visseleo vraink resignalnak tizteoket Azok he-
liebe Mas valaztatnek, de feokeppen az Vnionak tartas-
sa zerent Vonás Igazgató Vraimnak legh elseobe(n) Va-
laztasok az Wdeonek Allapattia zerent zwksegheskep-
pen kellene megh lenny ., Az Vonás Igazgatasra va-
laztottanak illyen formán Az Zaz Rendrel (!)a Az 
Magyar Rendreol [Kv; TanJk I/l. 39. — aKöv. a nevek 
fels.]. 1608: Az Szabó Lenart Arway hazat, ada Berben 
my eleottunk Szabó Mathiasnak 14 ftban Eztendeygh 

Lakatos Andrasnak az Tuttornak Gondwiseleseert 
az pincze Bernek harmad reszet rendeltük illien formán 
hogy Eztendeonkett zaamot Tarczio(n) az Boroknak fi-
zetesebe(n) menytt percipialt [Kv; RDL I. 83]. 1638: 
Ezirt az szolgalojrt Orsikért en leŏk illien forma(n) kezes 
hogi inkab adok ket tallért czak ne gjalaza az hit-
ua(n) leant [Mv; MvLt 291. 122b]. 1683: egy bogláros 
parta övet testálta Vagyos Miklós Uramnak illyen 
formán, hogy az eo kegyelme leanyae legyen, az Leány 
fizesse ki az Apját belőlle [Aranyosrákos TA; Borb]. 
1732: rutul szidgya vala Medgyes János Uram Balog 
Sándort Fenyegetiis vala illyen formán hogy várj meg 
hunczfut mert meg tanítlak ha meg kaplak [Szentimre 
MT; BalLev.]. 1741: Sipos István a Bátyát kezdi pi-
rongatni illyen formán Bátyám uram miért hogy Kgd 
egy tűznél hál, ezzel a Gyilkossal [Szilágycseh; IB III. 
106/16 G. Balint (28) jb vall.]. 1825: a közöttem, és Fe-
rus kőzőtt lévő tartazás illyen formán áll, hogy én tarta-
zom nékie Háromszáz husz Rforintokkal, ö pedig né-
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kem Két száz ötvennel [Kv; Somb. II]. — L. még BTN 
263, 422-3, 430-1; FogE 152, 167-8. 

ilyenképpen ilyenformán, ilyeténképpen; în felul/mo-
dul acesta; solcherweise, derart, auf diese Weise. 750'; 
Eleozor hagyom az En felesegem<nek> az Bozy t o t 

mynd az molomal egyetembe . . <I)llyen kepen hogy 
Eue legyen Elteyg, azval Jgyik (!) gyermekem Ne oztoz-
zék [Kv körny.; NylrK VI, 186 Cheh István kezével]. 
1561: My Jnakthelki Ghyerewffy Mihal, es Swky Bene-
dek aggywk emlekezetre ez mi lewelünknek rendibe min-
deneknek mikippen mi előttünk ez witezlö nemes 
vraink3 . . az töb attyafiak kipibe, az frathai zenafiweK 
felöl . . . Thewnek illyen weghezist es Jllyen keppen egie* 
nessewlinek megh [Fráta K; SLt U. 28. — aKöv. a felsj-
1580: keet fel dolgát meg ertven kozikbe zolank es Illie0 

keppen alkotok meg okét [Dálnok Hsz; HSzjP]. 1593'-
my koron Bathori Elekne Azzoniom Jakch Anna az-
zony, ezeketth az feliwl megh Jrt három Jobagiokat • • 
Gonoz Cielekedetekert megh foghatta üolna . . 1 e?t' 
twnk azzoniomnak Eö kgienek kezesek Érettek JHiCIî 
kepen, Hogy soha ezek Eö kgietth seminemw okkert el 
nem hagiak [Perecsen Sz; WLt]. 1604: Palfi Benedekne 

. . . Eoreoksigeuel megh kenalta feoldes vrat, marhaya-
ualis illyen keppen, lássátok ugy mond az eoreoksyget 
houa tezytek en az adajat ne(m) adhatom [U sy 
18—20]. 1621: mind az ket felt . . . vgy vittwk ez ide ala 
megh irt alkalomra, alkuanak azért my eleóttwn* 
eórókke megh allandokeppen es megh hihatatlanul 
lienkeppen [Szentháromság MT; Berz. 8. 72/23]. 1711' 
Boer Ferencz vr kérésem(ne)k atyafisaghosafl 
annualván, alkudtam meg eo kglmével illyen képpe° 
[Botfalu Br; BLt 6]. 1816: Felele . a Báttya Székely 
Sigmond ur iljen képpen: Azan két viz kőzött lev° 
hely is Contractus mellett velünk kőz elő hely lévén 
potentiariusak nem vágjunk [Várfva TA; Borb. II]. 

ilyenkor 1. ilyen (alkalmatlan) időben; la o astfel de 
oră (nepotrivită); zu solcher (ungeeigneten) Zeit. 757'-
Byro Myhal es az felesege Margit, Azt vallyak, hogy 
mely Eyel 12 orakor hallotak hogy Az Istwan vayda fya 

Be keretzyk volt az hegedus János ablaka alat az ház-
ban, Mondanak onnat Beleöl nekj hwl Jaral honnat Jeo-j 
Illenkor | Zekel Margit azt vallia Ez eozzel vgymint 1 ^ 
orakor Jeottek volt 13 . . . az kyket Esmerhetet keozz^' 
leok Kalmar peter es Bwday Georgh volt . Mond E°' 
nekyk myt kerestek It Illenkor, Byzon megh Mondom 
hogy Ezt Myvelitek [Kv; TJk III/3. 4, 7-8]. 1586: Jl<*}a 

Takaró Martonne vallia . . en Az Ablakról Nezem va a 
Monda Jller Ianos, eg' zablia es zekercze lewe(n) nall 
Myert Ieóz illienkor hazamra [Kv; TJk IV/l. 540]. 163+ 
mj eőrdŏgöt keres illien kor it az iffiu legeny [Mv; Mvl> 

290. 81b]. 1710: (A főispán) Trauzner Tamás uramat az 
inspectorságban nem confirmálta . hanem ő nagy8?' 
ga az én nyakamba vetette ilyenkor kell ilyen gaty1' 
bát nyakamra vennem ilyen gyámoltalan állapatomba 

[SzZs 280]. 1795: Hogy Molnárt Mást tegyek eleget Jaſ_ 
tam de nem lehet illjen kor aztis talalni mivel 
Malmos Gazda a maga idejeben Ugy meg köti az M° ' 
náijával az bogot hogy ilyenkar ha akarnais az Molna 

változni nem engedi [Backamadaras MT; NkF]. 
2. ilyen alkalmakkor; cu astfel de ocazii; zu solche 

Gelegenheiten. 1619: Ilyenkor őkegyelme Balassi uram 
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Toldalagi urammal ketten külde bé az vezérhez [BTN2 

382]. 1642: az viz keozeottis lattak hogy az fejedelem re-
teben kaszaltak Zeoke Thamas szamara: illyenkor pe-
nig Zilagy Thamas hon nem volt [Gyalu K; GyU 81]. 
1667: az Innep közel van, es illienkor az Executiora valo 
dolgok mindenŭt Cessalnak [Asz; Borb. I]. 1681: Akar 
mely fele nevezetes naponis semmi fele ajandekkal nem 
tartoznak; hanem ha mikor à Földes Vmak tavai-
képpen valo rend kivül valo expensajanak kellene lenni 
0 hazasodas, kereszteltetés . . :) illyenkor ha mit eŏ 
reajokís limitálnák, supportalni es administralni tartoz-
(na)k [VhU 69], 1755: meg történt az is, hogy Ros Évaa 

el nem mehetett . Gáborhoz, illyenkor meg kémlelte 
Gábor hogy oda haza vagyon az Exponens , ha oda ha-
za nem volt, maga mingyárt el jött a leányhoz [Déva; Ks 
101. — aElírás Mária h. A leány gazdája]. 1835: soka-
kot tudok, a' kiket a' Báró ö Nagysága ilyenlçor mégis 
ajándékozott [Zsibó Sz; WLt]. — L. még FogE 121, 239, 
299; VKp 171. 

3. ~ tájban e tájt, ilyen tájt; cam ín timpul acesta; 
um/gegen diese Zeit. 1695: Kis János vitette el illyenkor-
lajban az szénát [A.jára TA; Berz. 7. LXV/41]. 

4. esztendő ~ egy év múlva; peste un an; nach einem 
Jahr. 1724: Jóvenek mi elŏnkben Karai3 Lakosok, 
az egész falu képib(en) és kérének az emiitett Mlts Groff 
Vrtol . . hetven Magyar forintokot esztendeig kölcsön 
dolog fejiben, ugy hogy esztendő illyenkor, ha meg akar-
ja eŏ Nsgà Venni à Summát tartozzanak jo el kelhető 
Monetaul eŏ Nga(na)k meg adni [Szamosfva K; Ks 25 
sub B. 2. — aK] 
„ 5. esztendő ~ ig mostantól egy évi időtartamra; (înce-

Pjnd) de acum pe o durată de timp de un an; von jetzt ab 
ſ u r ein Jahr. 1809: kértem költsön hatvan MForin-
lokat, esztendő illyenkorig törvényes interesre [Maros-
vecs MT; DE 2]. 1810: el-kerülhetetlen szükségeitől 
kenszerittetvén kért költsön hat vforintokat eszten-
dő illyenkorig . Ígérvén egy szersmind hogy azon 
Pénzt esztendő el-telve betsülettel bé-fizeti [uo.; i.h.]. 

Uyenszerü ilyenféle, ilyen jellegű; astfel de; derartig. 
1808: protestál az Exponens azon szãnto földnek hasz-
nait hellynek az assignatio idejétől fogva hasznáról, az 
"lyen szerű esetekbe Nemes Hazánk Torővényeitŏl (!) ki 
?zabott büntetésről, költségről, s fáradságról [Fejér m.; 
UobLev. IV/916]. 

ilyes I. mn efféle, ilyenféle; astfel de; derartig/gleichen. 
840: amely marhát szánszándékból való kártékony-

ságba való odahajtással megtapasztalnak s ott tanálnak, 
najtsák bírókézre az ilyes marhát gazdástól [Taploca 

RSzF 175]. 1843: Annyit hallottam, hogy egy 
ztán Gyorgyutz nevü abrudbányai ember készített vol-

egy ilyes instanciát | az ilyes szabad legelésü erdőkben 
©plántált foltokat . . . sánccal és haszontalan ágboggal 

Kenttetnék bé [VKp 98-9, 124]. 
II- fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 

snbstantivartigem Gebrauch: ilyenféle/szerü dolog; lu-
eru de felül acesta; etwas Derartiges. 1841: a nevezett fo-
yamodók . . . lázadást indítani s magokat az illető tör-
enyes elöljáróiknak igazgatása alól erőszakosan kivon-
1 s azokat megbosszulni kívánni, amikkel tudniillik vá-
oitattak, teljességgel nem akarták, sőt az ilyesekről 

mind lehetetlenségről még képzelődni sem tudnak [VKp 
61-2]. 

ilyéságybeli 1. ilyésaljbeli 

ilyésaljbeli az Ilyésalj hn -béli képzős szárm.; derivatul 
cu sufíxul -beli al toponimului Ilyésalj; mit dem Ablei-
tungssuffix -beli gebildete Form des ÓN Ilyésalj. Hn. 
1718: Az Patkanyosbeli föld . Az Ilyesalybali föld 
. . Az Sz: Lőrincz felől ualo Tanorokbali ret [Kál MT; 
Berz. 2. 47/34]. 1751: az Iljes Agybelj Felső órotvány 
Főid [uo.; EHA]. 

ilyetén I. mn-i jell-ü mut nm; pronume demonstratív 
cu valoare adjectivală; adjektivartiges Demonstrativ-
pronomen: ilyen, ilyenféle/szerü; astfel, de felül acesta; 
solcher/e/es, derartig. 1632: Mostan immár ez illieten 
gabonabéli szemwl ualo Exactiok . . . le tetettek, es min-
den gabonaiokbol, mezej vetemeniekbeől Dezmatt adni 
tartoznak [Grid F; UC 14/8. 4]. 1784: A Torotzkai 
Birák . . az Erdőkőn valo Praevaricatiokért is tsak egy 
Forintig büntetthessenek. Egyéb aránt, ha oly nagy az 
Praevaricatio, hogy terhesebb büntetést érdemel, ad-
gyák fel a Tks Vármegye Vice Tiszteinek, az kik a Tila-
lom Rontok ellen írott Törvények szerént az illyetén 
Praevaricator ellen procedalni el nem mulattyák [Toroc-
kó; TLev. 2/6. 4b]. 1790: az illyetén Személly a' kinek 
illy Színű miveletlen Szőllő Főigye találtatik a Szőllő 
Biro által admoneáltassék [Nyárádkarácsonfva MT; 
Told. 76]. 1794: az F Kir Guberniumnak Kegyelmes 
Decretuma azt parantsolja hogy az ilyetén emberek kik 
eddig elé a* közönséges terheket viselték Armalistai 
praetextus alatt a' közönséges tere alol ki ne vétessenek 
[Szu; Borb. II]. 1803: Illyetén meg feddetések előre bo-
csátása mellett a' fenn emiitett régibb és ujjabb számadá-
soknak revisioihoz fogunk [Kv; FésCJk 23]. 1817: Mind 
ez oraig semmi ollyas betegségét, és Nyavallyáját a* kér-
dezett Személynek nem tudom, a' mellynek meg esése 
alatt maga cselekedetinek tudója és Ura ne lehetne, ho-
lott az illyetén különös Nyavalyák(na)k hire szokott fu-
tamodni [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

Szk: ~ alkalmatosságokkal ilyenkor, ilyen alkalmak-
kor. 1784: Azzal is szaporittatik az szegény Helységbéli 
adozo Népnek terheltetése, hogy az Birák, és Polgárok 
Erdő osztáskor, az közköltségnek fel vetésekor; Rectifi-
catiokor; és más illyetén alkalmatosságokkal az kőz 
költségén élnek, esznek, isznak, és vendégeskednek [To-
rockó; TLev. 2/6. 2b] * ~ módon. 1777: Mely ezen Er-
dőnek ilyetén modon lett ki nyilazása után által jöttünk 
a' falu felett valo Erdőkre [Magura TA; Ks 89]. 1795: 
melly illyetén kijelentett Csere a megirt modon közöt-
tünk meg esvén, mind két részről magunkra és Maradé-
kainkra fel vészszük a Törvényes oltalmazásnak terhét, 
hogy t.i. az illyetén modon el cserélt rész Joszágoknak 
birtokában egyik a másikat . meg oltalmazzuk [Kv; 
JHb XIII/19]. 1846: főlgyínek nem tsak borozdáját el-
rontotta hanem abból szembe tŭnőleg nagyot el fog-
lalván a Mlgos Aszszony főigyéhez borozdolt, melly 
illyetén modon tett Harapodzását a' Mlgos Aszszony 
Udvari Bírája Márkus Mihálynak a maga tetemes 
kárára és praejudiciumára el nem szenvedvén kéntele-
níttetik . . . foglalásának törvényes Határt vettetni 
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[Nyárádgálfva MT; Sár.] * ~ színű ilyenféle/szerű. 
1798: tessék az Urnák mint Cridalis massae Curatornak 
a' Tőrvénybe meg jelenni, mert akár jelennyék meg az 
Ur akár nem, az exponens azt fogja tselekedni a' mit a' 
Törvényes igazság az ilyetén szinü zálagos perekben ma-
gokkal hoznak [Ne; DobLev. IV/807. 2a]. 1831: az Asz-
szony minő gondolattal viseltetve . . a' mindjárt elébb 
szomszédolt darabotska puszta hellyett maga Ha-
talmából viszsza foglalván, rajta tartya kezét, mellyet 
tovább nem szenvedhetvén, ez uttal általom viszsza 
botsáttására törvényesen inteti; az ellenkező esetbe 
protestál Nemes Hazánk Törvényeitől az illyetén 
színű esetekbe ki szabott büntetésről, a költségről, fá-
radságról, és ujabban is protestaltat [Szentbenedek AF; 
i.h. V/1180]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: ilyenféle/szerű dolog; aşa 
ceva, lucru de felul acesta; etwas Derartiges. 1756 k.: 
Kasas Lovak kőzőtt mettzet lovat, annál inkább 
kantzát Senkinekis tartani nem szabad, mivel az illyete-
nek miat sok károk lesznek, tőrténtenekis [Born. 
XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 1775: 
Hát az illyeténekre Ura javait pazérlottaé, dorbézoltis 
urakkal, ha dorbézolt kikkel ? [Szentkatolna Hsz; 
HSzjP vk]. 1787: Kebler Lőrincz . maga kerék gyártó 
mesterségehez meg kívántató épületeket ezen fundusra 
építhet, ellenben pedig haszontalan épületekkel a 
fundust ne aggráválya, mert az illyeténeket aestima-
tioba a Mlgos Udvar nem vészi [Déva; Ks 73. III. 24]. 
1812: mind ezekből 's, tőbb illyetenekből tapasztaltam 
számnélkült, hogy a Groffné a Grofot nem szenvedhet-
te, 's, nem szerette, bátor a Groff szerette volna [IB. Ta-
káts Joseff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 

ilyeténképpen ekként, ilyenképpen; în felul acesta; 
dermaßen/art, auf diese Weise. 1747: A' Templombeli 
I(ste)ni tiszteletetis illyetén képpen diffamálta: Miért 
mentek u.m. a' Templomb(a) hiszen nem kortsoma ház 
az [Torda; TJkT III. 180]. 1760: illyeténképpen descri-
bált egész Falu [K; BLt]. 1772: Hiszen jol meg tanított 
benne lehet az Udvar Biro illyeténképpen fatealni [Drág 
K; TSb 21]. 1787: hallottam reménkedett mostoha 
Vejének Borbély Nagy Jóseff Uramnak illyetén képpen 
[Dés; DLt]. 

ilyeténszerfi ilyenféle/szerű; de felul acesta; derartig, 
solcherlei. 1862: maradjon az én kedves nőm Tamási 
Anna a vagyonnak szabad tetzése szerénti rendelkezője, 
azt rendelkezése szerént kezelhesse, vagy ha tetzik el is 
testálhassa. Ilyetén szerú intézkedésében, sem az én, sem 
az ő ágán létező rokonok által nem háboríttathatván so-
ha is [Kv; Végr.]. 

ilyſorma ilyenféle/szerű; de felul acesta; derartig, 
solcherlei. 1772: 1733 esztendőben a szegény Verestói 
uram Vitéz György úr felett tett ilyforma oratiót, mely-
ben sok szép inventiók vannak, úgyhogy cum svavitate 
olvashatja akárki, minthogy kinyomtattatott [RettE 
280-1]. 1847: Annyi igaz, hogy száz ezüst forint bizonyo-
san begyült csak az egyszeri rovatai alkalmával. Ilyfor-
ma rovatalok pedig minden helységekben estek [VKp 
254]. 

ilyſormálag ekként, ilyenképpen; în felul/modul aces-
ta; so, auf diese Weise, derart. 1775: midőn Potsa László 
Torjárol gusallyosbol Haza érkezett, Márkos Klára Asz-
szony szítta és fenyegette illy formálag: a Gusallyosságert 
meg ütik az arrát [Peselnek Hsz; HSzjP vk]. 7806; Tevék 
ezen Vásárt egymás kőzőtt illy formálag . . . [Jedd MÎJ 
LLt 5/9]. 1825: az előbb Szomszédolt Szőllő a' Ne-
mes Szőllõs Társaság által el betsültetett . . . azon illy far' 
malog el betsültetett Szőllö Helly Klmednek az el betsül-
lés Summájáig birtokába adattatott [Keresed TA; Borb.]-

ilyſormán ekként, így, ilyenképpen; astfel; în felul 
acesta; derart, auf diese Weise. 1627: emberseges feo 
embereknek teörekedesekre eö kegeknekis Ziwök megh 
enyhődve(n) megh engedenek ily formán3 [Gyf; BálLt 
40. — aKöv. a nyil.]. 1671: az Országtol rendeltetett és 
ki-küldetett Commissariusok ellen, némely hellyeken 

sok számu fegyveres népet kŏltŏttenek-fel, bizonyos 
személlyek Végeztük azért, hogy az Országiul ki-
kŭldendŏ Commissariusok ellen ha ki illy formán csele-
keszik, és vagy fegyverkeznék, vagy fenyegetőznék, 
azon poenán convincaltassek mint a' ki finalis sententia-
nak legitima executioját impediallya [CC 76]. 1737: az 
Incták egjmassal az utánn beszélgették illy formánn, 
hogj no bizony meg-tudta Bányainé Asz(szo)ny(o)m 
hogj a szappant el dugtuk [Dés; Jk 260b]. 1763: Kajcsa 
Mihály junior és Kajcsa Péter Máté Mihály Ur(am) 
eŏ kglmétől impetalvan a' most praetensiob(an) forgo 
Szántó főidet . Convenialánk mind két részről ily for-
mán 3 [Kászonimpér; BCs. — aKöv. az egyezség szöv.]-
1825: kinyilatkoztatá Kiss Ferentz magát tökéletese0 

ilyformán Feleségem nem békéilik; Ismael azért te se be-
kéljél [F.volál Hsz; Kp V. 346]. 

ilyképpen ilyenformán; cam aşa, în felul acesta; auf 
diese Weise/Art. 7770; Minthogy nemes Csíktaploc* 
falvának ily képen lévén végezése, hogy midőn az Ret 
hosszú kötéllel felméretik, kinek-kinek a része kezibe as-
signáltatik, ottan ki-ki úgy dolgozzék, hogy harmadna-
pig kaszálni más helyre ne merészeljen menni falu vége-
zése alatt [Taploca Cs; RSzF 127]. 

ilykor 1. ilyenkor, ilyen alkalmakkor; cu astfel de oca-
zii; zu solcher Gelegenheit/Zeit. 1847: Bözödi Boros 

itkányos, 's illykor a* beszédjébe akadozó [DLt 1241 
nyomt. kl]. 

2. harmad ~ most két éve; cu doi ani în urmă pe vre-
mea aceasta; vor zwei Jahren um diese Zeit. 1755: Tu-
dom hogy harmad ilykor vágták le ezen kertett, előbszor 
mikor le vágták ide jővének hogy meg oszszák ezen ha-
tárt de meg nem oszthaták [Ditró Cs; LLt Gaffton And-
rás (52) jb vall.]. 

ilynemű ilyenféle/szerü; de felul acesta; derartig-
1844: Erdéli Sámel . kéré tehát hogy készítmétyeit (-) 
tsak ahoz értő egyének nézhessék meg azonb* 
ily nemű készítményeit szabodoson készíthesse s árol' 
hassa [ZFaz. készítmény al.]. 1847: Minthogy e megy? 
tisztségnek semmi pénzalap, melyből ilynemű fizetésro 
rendelkezhessen, hatalmában nem létez, bátorkodunk 

a Felséges Királyi Főigazgatótanács eleibe föl te ſ ' 
jeszteni [VKp 204]. 
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ilyszerü ilyenféle/szerü; de felül acesta; derartig. 
1836: azon meg kezdett épület fundamentuma maigis 
ugy áll, hogy arra épitni bátron lehet s bővőn elég hazat 
fchet alkotni rajta ily szerű ember számára [Zsibó Sz; 
WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

ún 1. íme, lám; iată; sieh/schau, seht/schaut. 1570: 
Razmanne azt Monta kowach Andrasnenak Jo ko-
máim) ázzon zokat kénergettel ezeleotis, De Jm az ket Jo 
azzoniomert Megh engede(m) hogy benne8 Maradyatok 
addegh [Kv; TJk III/2. 141. — Lakóként a házban]. 
^92ã' lm ertem hol adnal8 de Jgen taüűl vagio(n) ha ke-
^m Jgieben adnal el venne(m) [Szu; UszT. — aFöldet 
zálogba]. 1619: monda Beczj Jmre Vram Jm feyet keóte 
neke(m) Gwteo Peter, s leuelet Jrattam rolla [Szent-
györgy Cs; BLt 3 Boczjkor Janos (40) ns vall.]. 1686: lm 
uram Boros György mi csodás levelet hozott mind az 
J-oztantin Poztelniktől, mind pedig az Zalitsári basától 
Csíkszereda; SándorO 144]. 1704: Jaj melly nagy fele-

retteges tertenek, lm minden Utokon a' sok jaj hal-
alék [EM XXXVI, 275 gyászének]. — L. még ETA I, 
1S3-4; Kemön. 148. 

2. íme (itt, ide); iată (aici); sieh/schau, seht/schaut 
(da). 1548: uram egy gyermek loat igirt volt nekie, kit ím 
most meg köldöttem ö kmének [Fog.; NádTLev. 137 
Nadasdy Anna Nádasdy Tamáshoz]. 1551: Emlekezhe-
lygh (!) the k: Rolla hogh my nemw fakat Az wr ott wa-
gatott wala, kyrwl myndh Megys fyzettek volt, Azyrth 
Abban Eggys Jo Nynch hanem, Jm Az my k: v. Aka-
fattyabol kwldiwk Egh Emberwnketh, Es achyokat kyk 
Keressyk es wagyak megh Az fakath [BesztLt 49 Joannes 
J?obai Vincencius swch (!) a beszt-i bíróhoz]. 1584: 
^nristina Kerekes Leorinczne vallia, Bizony edes 
^zoniom lm Immár meg kell mondanom, Mert az Balá-
sy Gergely zolgaloia chala el Catalin teolle(m) eothwe(n) 
Pénzen3 [Kv; TJk IV/1. 378. — aA szóban forgó arany-
gyűrűt], 1615/1616: Monda Gaspar Uram . . . ím mai-
ban új dolgot költünk és arrolis ui adot szerezünk varo-
Unkra, az elöt sem eltünk azzal, ez útan sem akarunk 

e ni vele [Kv; RDL I. 100]. 1673/1682ŝ- az Király erdeje 
Hyán az Alsó szovátiak meg szaporodva(n) . . kezdé-

, ek kapdosni az Komtos oldalo(n) penig soha nemis 
J?-Pdostak, hanem im tsak az Tavalyi esztendőben 
JM-fráta K; SLt Q. 12 Egri Mihály (37) ns vall.]. 1724: 
Küldöttem artisokát, az után az Postátol felesen Zel-
ſA í ^ o t im m o s t kék kaposzta magotis küldöttem 
ţpPLt 1 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 1759: im kűl-
°m ezen tojokacskaban v: ferslogocskaban a, Specime-

[Komlód K; WLt Árva Dániel Polixéna lev.]. 
p Jött hozzánk T. Esperes Tordai Sámuel Ur(na)k 

urrentalis Levele mellyb(en) im e' következendő dol-
I^Parantsoltatnak [M.bikal K; RAk 19]. — L. még 
SJN 77-8, 115, 130—2; ETA I, 36, 85, 118; RettE 130, 
^ 384; RSzF 168, 199; SzO II, 191. 
w. • immár; deja; nun, schon. 1567: Az ázzon állott fe-
ü » lek mitt jr im ertem [Nagysajó BN; BesztLt 74 

oruath Lukach Sayoj tyzt tartó a beszt-i bíróhoz és ta-
ksához]. 

de^tf ^ ß ^ u n e ; Gebet. 1874: Rendelem, hogy egy 
n j?k Pap ãltal mondando ima után minden harangszó 
» kult csendességbe vitessem a sirhoz [Kv; Végr. H. 
^ntpaly Elek végr.]. 

imád 1. a adóra; anbeten. 1598: En Gerendj Pal 
tezek illyen testamentŭmot ., testemet az földnek 
hagiuan, lelkemet az en teremteő Jstenemnek, mellyet 
ith ez fóldón tizta hwtbeol tizteltem, Imattam minde(n) 
baluaniozas nelkwl [Gerend TA; Törzs]. 1673/1681: 
Ngd szerentses életeért I(ste)nt ő Felségét igyekezem 
imádni, hogy ő Flge Ngdat szerenczes hoszu élettel ald-
gyon (!) megh [Vh; VhU 462]. 1751ã- Mert láttuk az ő 
tsillagát8 Nap keleten szent zászlóját Jöttünk ide meg 
keresni ötet tisztelni s imádni [Hétfalu Br; EM LI, 124 
betl. játék — aTi. az újszülött Jézusét]. 1761: Ott volt gr. 
Bethlen Ádámné, kit némelyek Isten gyanánt imádnak s 
nagy nyereségnek tartják, ha kézit megcsókolhatják 
[RettE 120]. — L. még RettE 315. 

2. rajongva szeret; a iubi cu ardoare/cu înflăcărare; 
anschwärmen/himmeln. 1846: Varga Katalin go-
nosz tanácsokkal élteti a három ellenszegült Bú-
csúm, Abrudfalva és Kerpenyes lakosait. Amit onnan 
lehet hinni, hogy a parasztnép a lázasztó asszonyt, 
Varga Katalint nemcsak kedveli, de azt lehet mondani, 
imádja [VKp 142-3]. 

imádhat rajongva tisztelhet; a putea cinsti cu ardoare; 
anbeten können. 1677: Kegyelmes Aszoniam Alazata-
son Foliamodam az Ngod kegyelmesegehez . . ne le-
gyén ellentarto meg egyeztünkben, kegyelmes Tekénteti 
eleiben vévén az én kiczin hüseges szolgalatamatis kiért, 
Imadhassak Istent Ngtok Metosagas szemelieert, es. 
Meltosagas Csemeteiert [Fog.; Szád. Bojer Sigmond 
kérv.]. 

imádkozás rugă, rugăciune; Verrichtung des Gebets, 
Beten. 1847: Édes idvezítőnk, éppen ilyen tájba8 vevéd 
külön magad, s menél a pusztába bojtölni, tanítál gyö-
nyörű példáddal, és szép utat nyitál az imádkozásra 
[VKp 159. — 8Varga Katalin utalása az évben febr. 17-
én kezdődő húsvéti böjtre]. 

imádkozik a se ruga; beten. 1619: ezen az tavaszon 
Egiptusba az Istennek oly nagy csudatétele lött, hogy 
harmadnapig oly nagy sötétség tartott, hogj az em-
berek . . . egymást hitták, hogy menjünk ki úgymond — 
az hegyekre, mezőkre és imádkozzunk. Es az ország 
népe kiment a hegyekre imádkozni, és addig imádkoz-
tak, hogy az Isten ismét megnyitotta az üdőt [BTN 
278]. 1653: a templom közepén vagyon a szent koporsó, 
és a templomban körül esmét rekeszek vagy kápolnák s 
oltárok vágynák, a hol isteni szolgálatot naponként 
tesznek és processiot járnak azok, a kiké a kápolna s az 
oltár . . . Á török őrzi, és a bassának is néha oda kell 
menni hogy reá vigyázzon de ott nem imádkoznak 
[ETA I, 120 NSz]. 1687: most szűkség hogj imádkozzál 
erettem, mert bajosab dolgaim lesznek mint az előtt 
[ApLt 6 Kálnoki Sámuel feleségéhez, Lázár Erzsébethez 
Beszt-ről]. 1731/1768: Melly temető hellyemért, és hogy 
imádkozza(na)k lelkemért hagyom Páter Kolosvári 
Franciscanus Uraméknak . a' magam úti Capellámot 
[Kv; Ks 14. XLIIIa Kornis Zsigmond végr.]. 1736: az 
deákok . . . mihelyen reggel csengettek felkelésre, mind-
járt az semináriumban feljöttek, s mind addig ott voltak, 
az mig estve lefeküvésre imádkoztanak [MetTr 428]. 
7776; Arrais emlékezem, midőn ã M.Groffné gyakor íz-
ben intette ă M Kis Aszszony ŏ Ngokat, hogy imátkoz-
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zanak és az Ur Istennek hathatoson esedezzenek, mert 
talám el fordittya [Kóród KK; GyL. Lad. Lenger (20) 
famulus vall.]. 1841: kernélek hogy jŏj bé utánam, mert 
irtozam egyedül utozni . . . imádkoz hogy jól utozhasak 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. — L. még FogE 198, 
200, 301; RettE 139—40, 211—2, 226, 384. 

imádkozó 1. care se roagă; betend. 1679: Imatkozo 
ember terdepleséhez való festet deszka könyöklő nro l 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 20]. 

2. imádkozásra használt; folosit/întrebuinţat la ru-
găciuni; zum Gebet gebraucht, Gebets-. 1692/1737: 
Szen Peteren az Imátkozo Erkelykéb(en) . . . láttom az 
Asztalotskáján egy Rakassal sok külőm külőm arany 
müveket [Szilágycseh; EMLt Simeon Furenda Literati 
vall.]. 

Szk: ~ hely kápolna. 1736: Amaz nagy híríi igaz ca-
tholicus nagy ur, báró Kornis Gáspár Szent-Benedek3 

névü falujában meg építeté az templomot: nézd meg, az 
maga falujában is eltilták az templomtól és kénytelení-
tettek az maga kastélyában imádkozó helyet avagy ká-
polnát csináltatni [MetTr 438. — aSzD]. 

imádkoztat imádságot mondat; a puné să spună rugă-
ciuni; beten lassen. 1710: hol vágynák az mi Papjaink, 
miért ne(m) allanak melle ez szegeny Aszsz(onyna)k 
hogy imadkoztatnak [Marossztkirály MT; Told. 2]. 

imádó vkiért rajongó; care se entuziasmează/se înflă-
cărează pentru cineva; jn anschwärmend/himmelnd. 
1847: Látva pedig én az őtet3 csaknem imádó nagy nép-
tömeget, továbbmentem, nem szaporítottam szót véle 
[VKp 194. — 3Varga Katalint]. 

imádság 1. rugăciune; Gebet. 1619: Ezen fel akara 
kelni s ugyan megragadám az köntösét s mondám: 
Nagyságos uram, az Istenért ne siessen nagyságod, mert 
jó az imádság is, de bizony ez is sok imádságnál jobb! 
[BTN 202]. 1626: Monda Mattius János uram, edes 
öczem az Imatsagnak haza lezen, kaput hagiok raia had 
Jarion Ide az Aniamis Imatkozny [Maksa Hsz; HSzjP]. 
1678/1683: Ez Alhatatlan vilagh sok vezedelmes tőrei 
kőzőt az fclseges Jstennek, szüksegh szegiczegit, tis-
ta iozon, s, tőkeletes eletben buzgó giakor imacsagal 
kérni [Ks Kornis Gáspár kezével]. 1719: Orbaj széki hili-
bi Vitajos Mihály, mivel én nekem kedvem kereső Mo-
don szolgált valamivel ados mindeneket Condonálok 
senki semmit rajta ne vehesse(ne)k (így!) ha Deficialni 
fognék sine semine De Imádsággal tartozék ñzetni ugy 
hogy valamíg élni fognak minden esztendőben tartozék 
leg aláb egy egy misét szolgáltatni [Imecsfva Hsz; Borb. 
I]. 1729: Tudgja I(ste)n micsoda febris ez, mert eszt ã 
Doctorok ne(m) tudgják orvosolni . . Az illyen hideg-
lelésnek neme bŏjteléssel és Imádsággal; ne(m) chinini 
(!) porokkal és essentiakkal üzettethetik ki [KJ. Rétyi 
Péter lev. Almakerékről (NK)]. 1776: maga mondotta 
Groff Kornis Anna, hogy minden böjtön Különös 
imádsága vólt, azért, hogy Gróff Lázáré légyen [Szent-
demeter U; GyL gr. Theresia Eszterházi (35) vall.]. — L. 
még FogE 94; RettE 314. 

2. imádkozás; rugă, rugăciune; Verrichtung des Ge-
bets, Beten. 1676/1681: a nemet vitezekis jo vigia-
zassal legyenek, à kaput ne tágitsák, ejjel nappal vártát 

tarcsanak; kapu zárás es nyitáskor mindnyáján az Istem 
szólgálato(n) es az Imadsago(n) jelen legyenek [Vh; 
VhU 661]. 1828—1830: Ludason* létünkben Egykor 
mikor az asztaltól délben felköltünk, ez az asszony is fejj 
állott, és imádság ideje alatt elájulván, lerogyott [FogE 
148. — 3Marosludas TA]. 

3. 1752: ami a karonkodást illeti azt nem mondom 
mert sokszor a harag szofogadatlanságok miatt sokra 
vit, hogy arais kellet fokadnom mint hogy a Tisztartok 
imásága (!) az [Abosfva KK; Ks 83 Sámuel Boër lev.]. 

imádságház imaház; casă de rugăciuni; Gebethaus. 
1833: Zemplén Vármegyében Szöllöske H e l y s é g b e n a 
Ref Lakosok imádság Házat akarnak épitteni [Vaja 
MT; HbEk]. 

imádságmondás spunerea rugăciunii; das Hersagen 
des Gebets. 1670: Azért hogy eo kglme mindennapi 
imatsag mondasaba(n): Es botsasd meg a" mi bűnein-
ket, hogy befoglallya, az hibánosságát is a<z> hitlesben, 
méltónak ismeijük [SzJk 107-8]. 

imádságoskönyv imakönyv; ceaslov, carte de rugă-
ciuni; Gebetsbuch. 1810: Titulus nélkül imádtságos 
könyv xr 15 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy-
24]. 1845: Susikának imádságoskönyv 30 x. [Dés; KvNJ 
27]. 

imádságoskönyvecske imakönyvecske; ceaslovet, căr-
ticică de rugăciuni; Gebetsbüchlein. 1596: In 16.° Imat-
sagos keonywechke Nemetewl [Kv; RDL I. 65]. 

imagináció 1. képzelgés, képzelődés; închipuire, ima-
ginaţie; Einbildung. 1667: örülöm igen ő n a g y s á g á n a k 
elébbeni köteles szolgájához való jó indulatját, hogy e ſ" 
tem, elhiszem, eszében vette ő nagysága az akkori véle-
kedését imaginationak lenni [TML IV, 188 Teleki Mi-
hály Wesselényi Pálhoz]. 1678: Kgld levelét búsulva ol-
vastam, csudálkozván az irt dolgokon, de talán lelkem 
Uram azok nagyobb részint imaginatiókbúl és emez 
amaz emberek impertinentiájábul származnak [TML 
VIII, 257 ua. Kornis Gáspárhoz]. 

2. kb. eszme, gondolat; idee, gînd; Idee, Gedanke-
1674: írja Kegyelmed, mindenek felett udvarnál az 
írásom és beszédem fog etc. Én bizony ezt az boldogsá-
gomat eszemben nem vehetem, Kegyelmednek is hon-
nan lött s jütt az imaginatioja, örömest érteném [TML 
VI, 577 Bánfi Dénes Teleki Mihályhoz]. 

imaginál képzel; a-şi imagina; sich einbilden I vél; a 
gîndi; meinen. 1779: Kegyelmed egy Káláts Sütő Erse-
bet Nevezet<ű> Aszszonnak amint declárálja Várfal*1 

székely András Feleségének (: kit maga szüle Nagy 
Anyának tészen fel Admonitoria Certificatiojában '•) 
jussán, imáginalván vagy praetendálván a két Sinfalvan 
Alsón és Felsőn3 nemű nemű Succesioját [Várfva TA, 
Bosla. — *TA]. 

imaház 1. casă de rugăciuni; Gebethaus. 1868: Ima; 
ház négyszögben 3 1/2 öl tölgy rakófa, z s i n d e l y f e d é s 
épület . . . mellette álláson 2 kis harang [Nagyida 
ETF 107. 17] | Ima ház fatalpra épített, sövényfalú, zsmj 
delyfedelü épület, eszterhája alá helyezett kis harangga 
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[Ludvég K; i.h. 18] | Imaház zsindelyfedelü, talpokra 
épített, sövényfalú épület meszelést vár. Mellette ha-
rangláb két kis haranggal [Erdőszengyei MT; i.h. 20] | 
Imaház és paplak egy fedél alatt Harangláb zsin-
aelyfedél alatt [Szászrégen; i.h. 23]. 

2. templom; biserică; Kirche. 1852: Gál György nőt-
len 24 éves, 26 éves Kováts Kisoval . . egybe hűtőitek 
jj* Ima házba [Mákó K; RAk 32]. 1854: Nausatz (!) 
Ekkla Ima háza építésére alami'sna [M.bikal K; 
RAk 55]. 

unbibál 1. magába felszív; a îmbiba; einsaugen. 1558 
Jj-' Immáron ved az istennek akarattiabol azth az fçl-
djfh, Melyeth elçzor Meg kalchinaltal, Mely oly feier 
Minth az ho es Inbibald meg ezth az elsç teyzino vizzel es 
az Másik aranyzinç vizel distillaluan, Meglen az feliwl 
megmondoth Matéria teliessegel Mind az Második 
aranyzinç vizet Inbibalia [Nsz; MKsz 1896. 286]. 

2. kb. eltanul vkitől vmit; a învăţa ceva dela cineva; 
?lw. von jm erlernen, sich aneignen. 1758: De én akkor 
jjgyen sem gondolkoztam arról, hogy elvegyem S 
teltem mindenekfelett attól, hogy inbibálja azt, hogy az 
Ur?l meg ne becsülje; attól is, hogy hallogattam egyet is 
mást is felőle, hogy lakadalmakban így s amúgy, több 
effele [RettE 75]. 

. "ne 1. ím, iám; iată; sieh/schau, seht/schaut. 1653: De 
'me ezenközben láss szép vagy igen rút dolgot. Mert már 
mikor a császár8 sátoraihoz közelgettek volna a sok ren-
aetlen nép, oda is akarnak rohanni, de a bennek lévő 40 
C? r JaPcsár őket jó közel czélra vévén, úgy lőtte a mint 
akarta [ETA I, 49-50 NSz. — aA török szultán. b1596-
an Eger közelében a Keresztes mezején] | És mikor im-

már, a mi volt, öttek volna, imé! nagy hirtelenséggel né-
mely gonosz székelyek megütek őket, es mind fejedel-
mestül fejeket szedek8 [i.h. 53. — 81599-ben a csíki hava-
?okon át menekülő Báthori Andrást és kíséretét]. 1682: 
'me mégis le töt hűti után p(ro)ducal oly quietantiat, 
mely az egesz ratiot concernallia [Kv; RDL I. 161]. 1710 

Löttenek utánam sok fiai,8 leányai, de ime csak én 
enültem meg, a többi ki gyermek, ki szép ember korá-

ban holt meg [Bön. 490. — aBethlen Jánosnak, az em-
^ r ó atyjának]. 1778: Fàrsångi napok imé teldegelnek 
l??g mig el telnek már addig a kitőll ki telik Tánczall à 
ţjtol pe(l ig n e m j e h e t hegel i a Tűz mellett, vagy a meleg 
rtazba [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 1823— 
°30: Egy leány8 férjhez ment kir. tábla supernumera-

"Us assesora, Mlgos Koszta János úrhoz. Imé! mint 
melkedik és terjed a világban valamely nemzetség 

bóî v^/'5]0" ~~ N a ß y D á n i e l é s E r ö s Ágnes házasságá-

77?' í m i a t ă (a ic i) ; sieh/schau, seht/schaut (da). 
51.: Imé egy Báránkát adok Az uj Királynak mutatok 

Ejtsétek jo egésséggel [Hétfalu Br; EM LI, 124 betl. já-
1800; azon kérem . . hogy Lovaimra vigyáztas-

lc~ues a Házba lévő kevés Portékáimra, a koltsat imé 
^ dőm mellyel bé m<e>hetnek a Házba [Perecsen Sz; 

1802: Badoki Ttes Nmztes Rettegi István Ur . . . el 
a,e?J Lo háton fel fegyverkezve hogy boszszuját űzhesse 

M. Kőblösi8 határ Felső fórdulojában . . A* holis 
je

ascţkéval edgyűlt az exponens Urak hat ökrei . ott 
gelodvén . . a z o k a t via facti potentiose erőszakosan 

. . . bé hajtotta . . . , imé küldi a* kezest [Dob.; RLt. — 
aSzD]. 

3. előzményre utalva, következményre rámutatva; cu 
referire la cele dinainte şi cu arătarea urmărilor; auf das 
Vorausgegangene verweisend, auf die Folge hinwei-
send: lám; iată; sieh/schau, seht/schaut. 1653.ÿ Ezeket a 
városunkra és magunkra néző dolgokat nem akarván 
hátra hagyni, imé írtam ugyan meg benne nagy részt, de 
számtalan sok volna, ha mind ide akarnám írni mennyi 
dolgon által mentünk [ETA I, 93 NSz]. 1784: Hogy a' 
Brossiak engemet még eddig meg tsaltanak légyen, és 
tsak azért hogy Sogor Uramat excontentálhasson, hogy 
mással tettem légyen Vásárt íme aztot ezen levél mellyet 
ide accludáltom bizonyoson mutatja [Szászújfalu AF; 
DobLev. III/590 Komáromi Sándor lev.]. 1828: Mint-
hogy . Mária Sinka Mártonné tsetsszopo kisded 
gyermeke miatt olly hoszszu útra el nem mehetett, meg 
birálá előttem a* maga részére ezen írasomat mutató 
Őttsét a' ki-is jo szívvel annuálván a' Nénnye kérésenek, 
imé le-is fáradott, és személyesen requirálni szándékozik 
a Tktes Urat [Nyárádszereda MT; i.h. V/l 144 Ertsei Pál 
M.Szeredai Ref Pap Dobolyi Sigmondhoz]. 1861: Csak 
most közzelébb hirdetődik a' N. Kapusi meg rázó sze-
rencsétlenség, és imé mintha a' Kör-leveleknek csak a* 
vész hirdetés lenne rendeltetésük, ismét hirdetni kell uj-
jabb nagyszerű szerentsétlenségeket [Gyalu Kv; RAk 
64]. 

Ha. 1778: imé [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]'. 
1782/1797: imé [Menyő Sz; Borb. II St. Lajosi (63) jur. 
ass. nb nyil.]. 

ime-ama ez-az; una şi alta; dies und das. 1631: en sem 
uagjak nagjob kurua mint az ki imeual amaval etket ſeöz 
az katonanak [Mv; MvLt 290. 232a]. 

imecsfalvi az Imecsfalva (Hsz) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul cu sufixul -i al toponimului Imecsfalva/Imeni; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
Imecsfalva: imecsfàlvabeli; de la Imecsfalva/Imeni; 
Imecsfalvaer. 1689: Cipa Janos mint A proclamaítata az 
Imeczfalvi falusi Birott [Imecsfva Hsz; HSzjP]. 1756: 
Adamus Könczei de Karatna (34) Fatetur . men-
ne oda azon Imecsfalvi legénjhez híná férre és igémé há-
rom vagj négj Márjást [Kvh; i.h.]. 1826: Dobollyi István 
Ur özvegye adá kezünkben ezen Nemes Alsó Fejér 
V(árme)gyének Fö Birája Tekintetes Imetsfalvi Imets 
László Ur Idéző petséttyét [Ne; DobLev. V/1109]. 

imeg 1. ing 

imekkor lám most; iată acum; sieh jetzt. 1618: hogy 
ha az erdélyi fejedelem azt mondaná is, hogy imekkor 
vagy amakkor megadja Jenőt hazudna benne, mert nem 
lehet [BTN2 179]. 

imént adineauri; soeben, vorhin. 1798: imént az öreg 
Lupsa Juonis körül járkálván a régi szőllő hellyet ki mu-
tatta [Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária 
lev.]. 1820: Éppen Pálffi Tamás beszéllé az imint, hogy 
. . . Matzodinétis kínálták pálinkával [Várfva TA; JHb 
48 Imreh Miklós (19) vall.]. 1831: Fejér János azt mond-
ja nékem . . . tsak az imént láttam két embert egy pár 
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szép lován ülve a' Szent Péter hegye felé nyargalni [Dés; 
DLt 332. 3-4]. 

imez 1. ez (itt); acesta/aceasta (aici); dieser/e/es 
(hier/da). 1570: Margith Kwpas Janosne vallya, 
hogy ew Ment volt egykor hoza Bartosnehoz, es weot 
volt egy fewalt teole, Es al volt otth ez peres, Mond eone-
ky Jmez Rwth Boytos leanye volna [Kv; TJk III/2. 99. 
— aEz vn]. 1572: Emlekeztem wala Ez elotys Kgnek 
Imez zegeny Ember marhayanak . . megh tartasa felöl 
[Sajó BN; BesztLt 3716]. 1584: Kalmar János Junior 
vallia, monda ennekem Bakj pal, . Imez en Sogo-
rom az esse lelek Balassy Gergelj fel nitotta ladamat . 
es kj veót hyremnelkwl marhamban [Kv; TJk IV/1. 197]. 
1585: Jsmerede mellik banta tegedet, vgy teczik Jmez 
kyssebbik az vires, de nem ismerhetem ió zerrel [M.val-
kó K; KP. Antal Jstwa(n) jb vall.]. 1606: Az keórtueltis 
zedgietek megh jmezt, azt mútata az mely alatt az zeker 
vala [UszT 20/203 Britannús Imreh de Kis Kede pp 
vall.]. 7655; mikor az aranyat olvasztanni kezdették vol-
na, csak el yettek hogy rósz aranyat vöttek . . , vissza 
vitték a rósz matériát nekik, megh tudakozván miért tré-
fálták megh eőket, imezek megh nem tagadtták, hanem 
azt mondották, azért cselekették hogy Ozdi Thamás 
őket megh tréfálta, az eö penzeket megh nem vehették 
rajta külőmb(en) [Kv* CartTr II Petrus Szavaj ötvös 
vall.]. — L. még BTN2 289. 

2. ~ .,/amaz ez ., az . ; aceasta . aceea 
.; dieser/e/es . jener/e/es. 1573: Katalin Kalmar 

Istwanne azt vallia, hogi lakot eggywt puskarnewal Lat-
ta hogi rákot eleh parta Eoueket kapcokat Arangywreo-
ket azt Monta Imez eocheme Amaz laios Batiame Ez en-
magame [Kv; TJk III/3. 172]. 1612/1613: Nagi Orsolia-
nak itt zasz Somboron3 lön giermeke, kerdeztük hogy 
kivel czinaltotta azt mondotta, hogi senki lelket se 
imizzel se amazzal ne karhoztassa, mert Czereny Gaspar 
czinalta ezt a' giermeket [KJ. — aSzD]. 1618: Azért, 
hogy ezután is ne mondja, hogy imezt mondta s amazt 
mondta, azt akarom, hogy írja meg s küldje írva minden 
kévánságát [BTN 88]. 

imez-amaz 1. ez-az; una şi alta; dies und das. 1619: 
Noha bizony sok török fog elő: imezt-amazt igirtek s 
nem adták meg [BTN 186-7]. 

2. imilyen-amolyan; fel de fel; sol(ch) ein/eine. 1631: 
sok imez amaz dolgok miat el teuedet uolt az leuel [Msz; 
BálLt 58]. 1643: ezt el halgatni es halogatással imez 
amaz exceptioual el mulatni ne merészelhetek [Gyf; DLt 
407]. 1658: Levelere penegh avagy imez amaz izenetire 
János deaknak sem(m)it ne adgyanak, hanem ha szeme-
lye szerent ithon maga Comparial [Mv; Nagy Szabó Fe-
renc végr.]. 1659: Kegyelmed nekem megbocsásson, 
hogy ilyen sietséges imiz-amaz írással búsítom édes 
meghitt jó Uram, lelked ismereti szerint adj tanácsot 
[TML I, 411-2 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1671: 
Maros-Vásárhellyi Atyánkfiai közzé per abusum bé-jött 
szokások szerént, sokaknak törvényes úttyokat s' dol-
gokat, hoszszú procrastinatiokkal, és egyéb imez amaz 
akadályokkal meg-gátollyák [CC 42]. 1776: Anniko Kis 
Aszszony ŏ Nga beszéllette, s panaszolta, hogy 
Groff Lázár betsűletes Conversatiot nem tart, hanem 
imez amaz Személyekkel conversálodik [Kóród KK; 
GyL. Christ. Kováts conj. St. Miklós (55) vall.]. 

imezért emezért; pentru acesta/aceasta, din cauza 
acestuia/acesteia; deshalb/wegen. 1579: minde(n) zam 
ado tyzt visseleo ember . . . vagy keozwllie(n) Rea hogy 
valamykor eo kegmek eló zolyttia eoket minden ok ve-
tetlen eló Alhasson es kezen legien hogy semmy mentsé-
get ne vesse(n) Akor hogy ezert vagy Imezert ne(m) alhat 
eló [Kv; TanJk V/3. 202b]. 

ímhol I. hsz ím itt; iată aici; siehe da. 1596: Tudom 
hogy vasarnap az estrasa allokot zolita Capitan Vra(m)» 
s Koúach Peter monda hogy lm hol uagyok vra(m) cti 

Chier Jakab helye(n) ma az en zere(m), ma tized napia az 
en zere(m)nek [UszT 10/47]. 1607: monda Benedek Pé-
ter hul, mo(n)da Bartalis Georgj, Imhúl, mo(n)da Bene-
dek Peter ott ne(m) megien be az viz vai bánod vaj ne(m) 
ha bánod tegj rolla [i.h. 20/302]. 1736 u.: az két cáptalan 
oda jöve s mondották: mű Nagyságod3 parancso-
latja szerént az cáptalanbéli leveleket megvizsgáltuk, ím-
hol ezeket találtuk [MetTrCs 446-7. — Gr. Apor Ist-
ván]. 1751: A papok már imhol vadnak Király te néked 
szolgálnak [Hétfalu Br; EM LI, 125 betl. játék]. 777* 
Nzts Szántó Sándor Uram . . . admoniáltatya és in si-
mul kénáltattya imhol ezen kezemhez által adott csomó 
pénzel Kegyelmedet . . Tessek az offeralt Zá-
log Summát kezemből leválni [Fejér m.; DobLev-
II/443. 1]. — L. még RettE 62. 

II. msz íme, lám; iată; siehe. 1604: Azt mondotta en 
nekem Galfy Mihalj, Jm hul edes eóczem, tudod az 
eleótt Skallatba granatba iarok uala, de im(m)ar 
czak ruhám sínch, mútata az dolman(n)iat hogi mejgn 
kopott [UszT 20/128]. 1653: Bocskai is Monostorig jött 
vala az ő hadaival, de akkor nem szolgála néki a szeren-
cse. Hanem imhol látod, mostan immár hun vagyon az 
alkalmatosság [ETA I, 94-5 NSz]. 1724: hallottam 
Czeglédi Szabó Mihályné Aszszonjomtol, hogj mondot-
ta imhól ez a* koszos Jeremiás engem keres [Ne; 
Lev. 1/106. 4a St. Horváth (50) ns vall.]. 1742: egjszej 
Dán Dsurds azt kezdé kiáltani kösd meg Dsudgya flj®* 
im hol a kést bellém akarja verni [Bulzest H; Ks 111 y 
gyes ir.]. 1778: látám szemeimmel hogy Berár Mjtfe 

. . Urszulynak â mejjit a' patkojaval tapodgya, a' Ff* 
Csanán Gjörgy Tolvajt kiálta mondván im hol meg öli* 
az Apámat [Egerbegy TA; JF Krisán Togyer (24) vall J-
— L. még RettE 196, 360. 

imide 1. ide; aici; da/hierher. 1576: En Melyth An** 
hattam Baranyay Annok Zeoksegere, kyt giermek kofá-
ra megh wyssellie zegyn mellyth gieorgyne marhayabe£ 
(!) Akyt Jmide hatra fel Irtwk [Szamosfva K; JHb* 
XVIII/7. 13]. 1581: Miért penigh hogy gywlesbe hytta* 
eo kegmeket . az Regy attiainknak dychyeretes M0Í' 
giokat es regy Rendtartassokat kowetwe(n) ha kyh^ 
mennek vagy vrhoz vagy gywles kozybe vagy feyedele1? 
eleibe tehát Megh ne zakadozzanak . . . ne hogy egy 
Imide az massyk Amoda Tanachkozzek es eggyk 
erchie az massykat [Kv; TanJk V/3. 245a]. 1614: Báth£ 
ri Gábor azt meg nem gondolja, hanem imide is, am< 
is veti magát, más ember és nemzetség országin kap^ . 
[BTN2 74]. 1646: az melj rakas farol emlekezik . . b° 
imide, s hol amoda . . el költ [Kv; TJk VIII/4. 

\yo\ 
\ş\ÿA 

1653: puszta volt mindenütt az ország, úgy elfutott* 
volt ki imide s ki amoda3 [ETA I, 138 NSz. — ^ 
ben]. 
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Szk: ~ s amoda. 1672: szaz leszcz (!) szeget imidsa-
moda d 20 [Torockó; Pk 6]. 1675: Perceptio Tritici . . 
Tsiplŏ reszen kivül percipialta(m) buzat metr. 504 Ebből 
kész pénzt flo. 156//62. azon kivül kit asztalo(m)ra köl-
töttem es imide s amoda ajándokban . . Item kölcsön 
ujjig adtam volt ki benne metr. 42 [PatN 44a]. 

2. páros hsz-ként; ca adverb reduplicat; als paarwei-
Sf gebrauchtes Bestimmungswort: ide oda; încoace 
Şi încolo; hierher dorthin. 1579: Vegeztek hogy Az 
Saffar polgárok eo magok vegienek mindent es az saf-
farlasba eo magok foroggion (így!) . Ne bízza az va-
ras pinzet sem Imide sem amoda [Kv; TanJk V/3. 205a]. 
1593: Martha, Giüito Marton zolgaloia vallia hal-
lotta^) hogi az azzoni zolt igi, meni jmide vagi amoda 
Edes Caspar kouach [Kv; TJk V/l. 379]. 1609: Negy 
Embernek hogy Az zekeket hol Jmide hol Amoda 
emeltek azoknak fizettem f — d 20 [Kv; Szám. 126/IV. 
105]. 1614: ki attuk wolna de ki imide ki amoda volt a' 
marhákba s azért nem adhattuk kj [UszT 18/174]. 1653: 
Azok a szolakok a császár szekere körül azon a tá-
gasságon úgy futkosnak ki imide ki amoda [ETA I, 133 
NSz]. — L. még amoda al.; BTN 71. 

imide-amoda 1. ide-oda; ici şi colo; dahin und dorthin. 
1571: sok fele valo zolgaltatas miat Imide amoda zekel 
Jeolden keörwl valo zolgaltatas miatt . el puztultanak 
[SzO II, 328-9 Zekelsegbelj niomorodot keossegnek 
°rzagnak valo keonyergessek]. 7590; Pribék Ger-
gely . Ereosen szida à papas Balwaniozo Eordeogh 
lelek kwrwak azokis mind eordeogeok az kik alatta 
padnak Eretnekek Jettekben Imide amoda riadoznak, 
Ala jeowettis lata(m) hogy az nep Jettekbe(n) Imide 
amoda deoleogeoznek vala (így!) [Szu; UszT]. 1618: 
sokfele imide amoda ualo szwk szeghre (!) f 1 [Kv; RDL 
i-103]. 1631: En czak mástul hallotta(m) hogj iart imide 
amoda, Baczki Katahoz kihez [Mv; MvLt 290. 237b]. 
1633: Vala mely Nap ki akaria valtanj Jeremiás Uram 
Vagi posteritasi minden Imidi (!) amoda valo haloga-
s s Nelkól [Dés; LLt BC. 30]. 1704: Páter Gyórgyfi 
Peter Vram mig pedig alkalmatos leszen az szolga-
latra megyeben is ne bŏstelenitessek imide amoda valo 
Yfltozodassal [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 71]. 1734: 
Constal az hogy Nagy Dán feles számú pénzit az Anak 
Kolosvarrol ki vitte Kolosra és ott imide amoda dugatta 
mig az Inek kezében nem adta [Torda; TJkT I. 35]. 
17?1; az utrizált Malombol a' mi kevés vám gyül imide 
amoda szélijei el hordgják [Ádámos KK; JHb LXVII. 
167]. 1786: már Jstennek légyen áldott szent neve, vala-
mennyire jobbatskán vagyok s egyéb képpen el járhat-
nék imide amoda, de a lábaim a térdemen alol szüntelen 
dagadva vannak kivált őstve [Bencenc H; KB. Bara Fe-
*nc lev.]. — L. még amoda al.; BTN 114; BTN2 243; 
CC 45; RettE 79-80; SKr 536; Veress Doc. IX, 62. 

2. erre-arra; încolo şi încoace; hin und her. 1614: Ek-
k?r semmi kastélya-vára nem lévén Vásárhelynek, az 
^aros népének az jova mind széllel imide-amoda elbú-
dostunk vala [BTN2 52. — a1601-ben]. 1671: Hadi Ex-
Peditiokban Soldos Gyalogját ki ki a* Zászló alatt jár-
á s a , imide amoda ne distrahállya [CC 258]. 1746: 
mjnthogj Béres voltam imide amoda küldeztenek ben-
nünket, s estve jöttünk elé [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 
1/52: Várczán Páskuj . . . szellyel imide amoda is eleget 
Jart [Bikáca Sz; BfR Hodor Ursz (28) zs vall.]. 1779: 

imígy-amúgy 

Muntyan Iliszie maga is három fiaival és feleségével 
meg akarna Aszonynépen nyomulni, örökösödni 
Szántó Sándor ur Manutentioja és szárnyai alatt, hogy 
ne kellessék nékie imide amoda bujdosnia [Asszonynépe 
AF; DobLev. III/537. la]. — L. még ETA I, 75. 

Szk: vmely dologban ~ yeti magát. 1619: mondá a ve-
zér8, hogy ha az Jenő dolgában imide-amoda kez-
dik magokat vetni, bizony kíméletlen rajtok leszek, h^ 
penig Jenő meglészen, nem kell semmire az had [BţN 
243. — aA török nagyvezér (kb. külügyminiszter). Az 
erdélyi végvár, Borosjenő]. 

Az erdélyi végvárnak tõrõk kézbe bocsátása ügyében Bethlen Gábor és 
a Porta között hosszan elhúzódó diplomáciai tárgyalás folyt. A szk a kér-
dés megoldására von. tárgyalások rendjén az erdélyi portai követek, ill. az 
erdélyiek részéről tapasztalt halogatásra, húzódozásra, kibúvók keresésére 
vonatkozik. 

imígy így; aşa, astfel; so, auf diese Art. 1573: Nyreo 
Janos vallia hogy Iwt oda Nyreo András 
Mond eo hogy lm az poztot keryk kinek Iele ely vezet. 
Mond András . kwrwaffy legek ha ki aggjak annal 
kyleomben Míglen az Jelet mig hozzak vagy Imig vagy 
Amwgy, Mert azzal eltwnk [Kv; TJk III/3. 77]. 1843: 
Varga Katalin a cinterem előtti padra — hogy az egész 
gyülekezet láthassa s hallhassa — felállván, imigy be-
szélt8 [VKp 93. — aKöv. a beszéd]. — Vö. az imigyen 
címszóval. 

imígy-amúgy 1. így-úgy, úgy-ahogy; de bine de rău; 
so-so, schlecht oder recht. 1583: Embereőnkelis az 
Bassa nagy fel kedwel bezelleth, az kyrçl megh talaltok, 
kyt chak feöle melleöl bochatoth s kit pedig chak ymigy 
amúgy erteth [Gyf; BáthoryErdLev. 79]. 1614: Istennek 
kegyelmességéből indultam el házamtól Maros-Székely-
vásárhelyről az Báthori Gábor kapitihaságára die 10 
Április8 . Die 20 Április lőtt szembe vélünk az fejede-
lem, Báthori Gábor, és ugyan az nap adá fel az követsé-
get imígy-amúgy nagy kevélyen [BTN 65. — a1613-
ban]. 1700: azon . . . szŏllõtt itt marus székben havattŏn 

néhai Györgj János edgy kevéssé imigj amugj félig 
meddig művelte vesztegette, hol kapálatlan, hol levele-
dzetlen maradott s — hadta, csak mi hasznát sem vehet-
te [LLt 65/17]. 1756: Mŭnker Marton Uram Lénar-
dot tsak imigy amúgy tractalta, külső múnkára a* mikor 
ideje vólt el hajtotta [Mv; Told. 16/42]. 1763: vagyon az 
Istálló régi veszszŏkbol fonva, és sárral îmigy amúgy 
meg tapasztva igen gyenge, és ruinára hajlott [Hor-
tobágyivá Szb; Born. XXIXa. 19. 15-6 néhai Hortobá-
gyi Gergely György conscr.]. 1838: tud imigy amúgy 
deákul, németül, rátzúl, tótul és czigányúl [DLt 694 
nyomt. kl]. — L. még BTN2165, 269-70; ETA I, 85-6, 
100; RettE 118, 360, 372; SKr 241; UF II, 194, 200. 

2. páros hsz-ként; ca adverb reduplicat; als paarwei-
se gebrauchtes Bestimmungswort: így (vagy) úgy; 
aşa sau aşa; so oder so. 7600: Nyarzay Mathiasne 
Anna azzony . vallya mikor Darabos az Kis Cas-
parne ajtajat be ruga az leány eleott vgyan megh 
mondotta az lelek zydalma mellet hogy az azzonnyat 
Jmigh samugy very [Kv; TJk VI/1. 479]. 

3. kb. ímmel-ámmal; kelletlenül; föră plăcere, de ne-
voie; ungern, mißmutig. 7656: A pap háza előtt való 
bástyához — kit Kovács Ferencz bíróságában kezdett 
vala 1653-k esztendőben — esmét hozzá fogának imigy-
amúgy [ETA I, 160 NSz]. 
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4. kb. csak úgy (fél füllel); numai aşa (cu o ureche); 
nur so (vom Gerücht). 1653: A fejedelem karácson után 
el méne valahova . Azt hallottam imígy-amúgy, hogy 
az aureum vellust3 adták fel néki, avagy hogy a szentelt 
vitézséget. Én egyiket sem erősittem, mert nem tudom 
[ETA I, 46 NSz. — aÉrtsd: arany gyapjat, azaz az arany-
gyapjas rendet, a korabeli legnagyobb kitüntetést]. 

imigyen ilyen módon; în felul acesta; auf diese Weise/ 
Art. 1561: My peniglen meg gondoluan azt hog' az tizt-
bely nepeknek kik ualamely kosseg elçt wadnak hwse-
gekre fçkeppen ez bizattatoth az walaztasban ualo mog-
giaual ímig'en kouekezik (!)a [Kv; öCArt. — aAz 1627-i 
más-ban kòuetkeznek]. 1653: Básta mindenről jól eszébe 
vette azt, hogy ha a vajda él, valami — de nem jó — lé-
szen miatta. De ennek eleit imigyen vevé: hogy Tordá-
hoz szállatta a hadát . és a vajdát egy hajnalban a sá-
torában meglövöldözteté és fejét véteté [ETA I, 61 NSz]. 
— Vö. az imígy címszóval. 

imilyen ilyen; astfel de; ein solcher/e/es. 1594: Az oz-
lasnak penigh imiilyen moggia legien hogi Szilagibol 
megh hiheteles (így!) embereket az megh irt iozagbol 
hianak negiet be melliek ereos hwt alat az oda ki ualo io-
zagot mind marhaiokban s mind giermekekben ereos 
hwttel limitallyak megh [Szászerked K; LLt]. 

imilyen-amolyan 1. ilyen-olyan (egy bizonyos fajta); 
astfel de (de un anumit fel); ein solcher, eine solche, ein 
solches (eine besondere Árt). 1583: Az hal Arosokis 
chak Imillien amollia(n) Darab keowet tarthatnak font 
gianant [Kv; TanJk V/3. 273b]. 1614: Nagy dologgal 
ada imilyen-amolyan szép szóta, azkivel azt^n die 29 Ju-
nii bocsátottuk el Szalánczi Istvánt [BTN 72. — aA 
pasa]. 7640; Hallomásképpen hallottam imilyen-amo-
lyan beszédet, de én semmi olyat nem tudok [Mv; MvLt 
291. 233a—51a Székely János jb vall. átírásban!]. 

2. becsm ilyen meg amolyan; un astfel de .; solch 
ein/eine/eines. 1584: eleyekbe veottek eo kgmek varosul 
Biro vramnak melto dolgokrol való panazolkodasat 
Imillie(n) Amollian Rozzas Nemes embereknek zabad-
talansagokrol [Kv; TanJk V/3. 279a]. 1598: Az sombo-
ry harminczadosnak Thúri Janosnak Zamtalan sok Js-
tentelenseget hallotta(m) . . walamy hitwa(n) sohon-
nay imillie(n) amúllia(n) zolgakat tart az harminczadon 
[Kv; TJk V/l. 180 Petrus Filstich jun. nb vall.]. 1802: 
egy veres Sapkás kőppenyegesen . . egy néhanyod ma-
gával ott künn az Ucezán fenyegetődzve mondotta meg 
iszom a' véredet imilyen amolyan [Mv; Born. XXXIX. 
53 Joh. Virág (74) vall.]. 

Szk: ~ teremtette. 1762: mondgya meg az Tanu, hogy 
kit hallat hogy az Idősbik Kovács Peter Urat mind it 
levő Házánál mind penig szerte szellyel Mező Bándan 
Salva venia Huntzfutnak imiilyen amollyan Teremtette-
nek szidta es fenyegedte volna ? [Msz; MbK IX. 29 vk]. 

iminnen innen; de aici; von hier/da. Szk: ~ s amonnan 
innen-onnan. 1796: ez fen forgo Privilégium Generaliter 
ezeknek a1 Turutzko Lakossainak, 's ezeknek Successo-
rainak, vagy kővetkezendőinek, es egyszersmind azok-
nakis a * kik az ŏ Társasagokban iminnen, s amonnan is 
egyben gyültenek, s gyülevészek adattatott [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 36]. 

iminnen-amonnan iminnet-amonnat, innen-onnan; 
de ici de colo; von hier und dórt. 1715: még az Cápta-
lanbanis ugy tanálták hogj ezek(nc)k az F a l u k n a k 
nincsen különös határok, Sŏt Ponçr nincseniscaz Fa-
luk Laistromáb(an), hanem Gyógj és Remete0, mivel 
Ponor azután gjŭlt égj Vőlgjben iminnen a m o n n a n , 
mint most Mogosa tova fel a Vőlgjben [WH. 
a AF]. 1753/1781: mikor Kun Miklós ur . . az 
kastélyban bé ment, tsak pusztán találta . . . költsön 
kért iminnen amonnan [Bozes H; JHb LXXI/3. 231-2]. 
1760: oláh Borso Tavalyról nem maratt semmi, ha-
nem im innen im amonnan, ahonnan lehetett denique 
kéregettem, ŏtt kupanit [Szőkefva KK; Ks 71. 52 
Szám.]. 1794: (A) Gróf Ur pénzen, és a' maga szorgal-
matosságával imminen, amonan, másonnan Szerzette 
[Mezőmadaras MT; BKG. — aÁ kukoricakashoz való 
anyagot]. 

iminnet iminnen, innen; de aici; von da/hier. 1579: 
Megh ertettek eo kegmek egez varosull az nagy zwkseget 
ky mind Iminnet s mind Amonnat az varosra Aradoj 
[Kv; TanJk V/3. 20b]. 1715: a Ponoriak8 az Remetei 
határra csak ugj szallottanak Kőrösből és iminnet 
amannon [Lupsa TA; WH. Kosok Juon (70) jb vall. - ſ 
aPonor (AF) lakosai. aRemete az előbbivel t ö s z o m s z é -
dos település]. 

iminnet-amonnat iminnen-amonnan, innen-onnan; de 
ici de colo; von hier und dórt. 1597: Keouetkeozik Js-
tennek Segittsegebeoll ez eztendeig directorsagomban 
az mitth Jminnett amonnatt waros szamara percipial-
hattam [Kv; Szám. 7/X. 1 Jeney István kezével]. 1625: 
Ezeket az felliul megh irt feoldeket iminnet a m o n n a t 
hozta zalagian le teuen Daner Miklós vram kezehez 
[Uzon Hsz; BLt]. 1638: Néha néha Uramis hozogat imi-
net amonet szenat [Mv; MvLt 291. 154b]. 1664: Az ud-
var háznál levő Istállót edgyiket melyiket Balogh Sig-
(mon)dne Aszonyom akarja egy telre oda engedte 

ugy mind azon altal maga Lovait, nem iminet amo-
nat gyűjtendő Lovakat tarcso(n) benne [Mv; MbK]-
1742: Egy Szamosujvári Márkul nevű igen tőkélletlen 
örmény réá vévén egj Jobbagyomat, Ortákjának vagj*s 

Kereskedő Társának fogadta . . . és iminnét a m o n n a t 
Haczeg Vidékéről háromszáz nyolczvan forint áron s: ^ñ-
kecske bŏreket szedett fel ad Creditum . . melly bŏre-
ket . . . Gyergyoban . . . adta el [Nsz; Ks 91]. 1770: (A 
jb-nak) Semmi más tolvajságát nem tudjuk nem tapasz-
taltuk, hanem hogy telen által az hidegnek szenvedhetet-
len volta miat iminnet amonnét egy s más darabocska 
fát el nem vit s el nem egette nem mondhattyuk [Mező* 
pogocsa TA; SzentkGy]. 1840: ide jöttek iminnet 
amonnét Jószágaikból öszve gyűjtött, s ide seregeit szol-
gáló Embereikkel [K; HG. Vargyasi Dániel lev.]. 1850: 
Pakuláromnak Testvére Juhaimat esmerte . ki nu* 
vett el . . iminnét am onnét öszve gyŭjtegette [Nagyid 
AF; DobLev. V/1282]. 

imitt itt; aici; hier. 1653: Imitt pedig a derék h a d n a k * 
vajda dolgot adott, de a vajdát az ország hada e l sőbben 
megtolta és ugyan megfutamtotta, és az ágyúit is elnyer' 
ték | öszszekapnak ugyan és a magyar és tatár harczol 
valamit, de imitt a kik gyalog hamar elveré őket [ETA l' 
52, 110 NSz]. 
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Szk: ~ is, amott is itt is, ott is | erre is, arra is. 1623: 
Egj Márkus Vojna neuó Ember ki annak előttő Tőuissy 
hu volt Imitis, Amottis Lakuan kezes lót uolt [Mind-
szent AF; WassLt] * ~ s-amott. 1752: ő Excellentiája 
. étţye körül igen hitvány Kert volt most az ŏszszel Sar-
JU lételekor s imit s amut feles rés volt rajtok [Abosfva 
KK; Ks 8. XXIX. 29] * ki ~ s ki amott. 1638: az szeke-
jetis lattam hogi fel deöle s ki imit s ki amot hever uala 
tenneh [Mv; MvLt 291. l24a]. 

imitt-amott 1. itt-ott; ici şi colo; hier und dórt. 
1 5891XV11. sz. eleje: Valamely Heti béres legeny nem 
akarná az eö neki rendelt Mesterét szolgálni, hanem 
vakmeró batorsaggal az Ceh Articulusi ellen fel ruguan 
eo magat, maganak kezdene imittis amotis miuet epúle-
lel fel fogadni, magat mesterre tenni; Ez illen Legeny 

• • ebben a Városban, megh az eö saiat kezeuel se mi-
uelhessen [Kv; KőmCArt. 7-8]. 1694: Ezen haznak . . . 
oldaláb(an), voltanak óldal kamorák; de azok mind 
lalastol, padlasostol elpusztultak: tsak puszta Geren-
dáit tartván egj egj stőmpőlj imitt amott [Kisenyed AF; 

1719: a' kik találnak, ón, Ezüst, Arany vagy rézz 
jnateriáju köveket, ne mérészelyék, vagy verőkben, vagy 
ţo lyukokban, imit-amot titkon olvasztani [Torockó; 
11-ev. 8/3]. 1799: Azon Ház helj, egy Ház heljemmel tŏ 
S2°mszédas . kŏrŭlette vagyon imit amot Valamelj el 
r°ngyallat gyalag Kert [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1814: 
azon Szántó földbe nem volt egyéb csak Tövis, és imitt 
a,nott Buza [Dés; DLt 174]. 1835: az Erdő rendibe ne 
yagattassék hanem tsak imit amot ritkítva . . . , hogy az 
altal az Erdőkbe préda és semi kár ne essék [Sófva BN; 
*>mb. II]. — L. még BTN2 56; ETA I, 94; RettE 274, 
i 8 9 ; UF II, 727, VKp 73. 

2. erre-arra; încolo şi încoace; hin und her, da und 
d°rt. 1593: Az zolgak, zolgalok feleol, kic imit amot lez-
2egnek, es el ne(m) akarnak zegeodni biro vram vyologh 

vigiaztasson rea [Kv; TanJk l/\Ė 208]. 1634: Egi gal-
Š°ci mihali neveó zolgaia hwteos felesegett Es gier-
mekett El hagivan imitt amott Cziavaroghvan ment 
pabocra3 doboka varmegieben [Noszoly SzD; Ks 42. — 
°áboc K]. 1671: egy néhányszor admonealtam az falu-

ján ne karitollyon imit amot ha Schola mester [Páké 
f*82; HSzjP]. 1683: A pinz dolgát a m<i> nézi, My 

r(am) eoromesebben jo fele p(en)zt venenk tsak hogy 
imit amat, az hun kophotnank egy egy haz jobba-

j>yot akarnank venni [Diód AF; Incz. V/19]. 1734: Tom-
Pa Juon Nevü ős örökös Jobbăgy imit amat kobo-
zván, vegtere Korodon8 meg telepedett [Pusztakama-

Ks 99. — aK]. 1771: (A fa) itt hevert imitt a'mott 
j*eIjel [Ádámos KK; JHb LXVII/168]. 1847: Asztalos 
^lesterséget folytato Kászoni András Törvényes 
Jegenyékét nem tart mivel nemis tarthat, tsupán tsak o-
Uanokat a Kik imit amott hányódnak [Kv; ACLev.]. — 
h még ETA I, 84-5, 160; FogE 172, 302; RettE 173, 
J 1 ţ3 , 320, 342, 372, 421; RSzF 268. 

3. néha-néha; din cînd ín cînd; zuweilen. 1770/ 
,771-' a' Somlyai rész . . azt kivánnya hogy mint 
°ßy mindenek még eddig realiter, et formaliter, a* Pos-

?essorok közt fel nem oszlottak, ha szintén interimaliter, 
j .fl amott esett is valami osztály, most mindazonal(ta)l 
soben két egyenlő részekre . . . oszollyanak fel [Fejér 

DobLev. 11/428. la]. 1778: Ez az Csáki István apja 

volt Csáki Zsigmondnak, kinek jó híre-neve, generositá-
sa, még imitt-amott emlegettetik [RettE 387]. 

Ha. 1758/1763: imitt amatt [MkG]. 1762: lappongat 
imit amat [Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1764: imitt 
amatt [Szamosfva K; Josintzi-osztozás (Mt)]. 1781: imit 
amat [Torockó; TLev. 2/5]. 1783: imit, amat [Hosszútel-
ke AF; Kath.] | immitt amott [M.fodorháza K; Eszt-
Mk]. 1788: imit amat [Kutyfva AF; MúzRadák]. 1793 
k.: imitt amatt [Gogány KK; LLt]. 7797: imitt, amat. 
imit amat [M.igen AF; DobLev. IV/777. 18] | imitt 
amatt maradott [Mv; Told. 42/1.]. 1804: imit Amot [Só-
akna MT; Born. G. IX. 1]. 1813: imit amat [Petele MT; 
i.h. VII. 67]. 1814: imit amat [Dob.; BLt 3]. 

immán 1. immár 

immár 1. íme már; iată deja; sieh/schau/seht/schaut 
schon. 1540: Báthory András es Dragffy wram az 
urakat ygen kerethyk, hogy ew kegyelmek the k: meg ne 
keslelyek . mert az (!) mongyak, hogy imar az neme-
thek raythok wadnak [Kv; LevT I, 9]. 7559; Immár hoz-
tak három lajtba tizenegyedfélszázat8 [TT 1911. 474 
Sombory Gergely Nádasdy Tamáshoz. — ^ i . halat]. 
1568: e roz kuruat ez gylkossagert, hogy Jmmár e rouid 
wdçbe ket artatlant weztet . beteg agiabol sem giogi-
thanam [Kv; TJk III/1. 45-6]. 1590: mikor immár eynek 
chendessegebe Jüttunk volna Vargias ffoluaba . hal-
lok az J: szauat [UszT]. 1609: imar elis keolt uolt azkor, 
mikor nekeonk az gratiat exhibealtak [Dés; DLt 315]. 
1754: a Házat is immár kettzer fedettem meg [Déva; Ks 
75. VlIIb. 110], 1784: immár Szejes Josef onnan el 
futót volt [Béta U; IB. Agilis Szejes Péter (57) vall.]. 
1827: immár ollyan dolgaim adták elé magokat, hogy 
ma éppen semmit sem tudnék készülni, és a Halgatok 
előtt szégyenben maradnék [Nagykadács U; Pf]-

Sz. 1653: hiszem nagy dolog, hogy meg sem fogták a 
madarat, addig immár melyesztik [ETA I, 32 NSz]. 

2. most már; acum deja; jetzt schon. 1540: kerem 
mynth kegyelmes uramath, hogy the k: kwlgyen walamy 
kewes pénzt kywel gywgythassam meg a labomath, mert 
lathya Isten, hogy imár thyz penzemnel theb nynchen 
[Kv; LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1546: 
Banffy Magdolna azony Egy feleel, masfeleel 
Bogathy Chaspar my athalwnk thenek illyen 
zerzeesth . azonyom Ew kegyelme Ez mostan ye-
wendet (!) húshagyó kedden keez penzyl aad Bogathy 
Chasparnak keeth foryntkoth, hogy Bogathy Chaspaar 
ymmar az kezh erdeebeele (!) az Ew haza Eppylesere esz 
chenalthathassara semi faath ne wagasson esz ne hor-
dasson [Panot8; DanielAd. 5 —8Panád KK]. 7573; 
Nyreo Kalman . . vallia hogi Eo Teorekedesere Igert 
volt Kalmar lazlo fodor Istwannak 100 fltot zeoleh 
venny, De ne(m) adhatot pénzt, hanem Ezwst mywet 
adot volt hogi zalogba vesse veres peternek . . azt Im-
már nem twgia ha 100 fl (!) teobete kevesbete kert volt 
fodor Istwan az zalogra [Kv-TJk III/3. 234]. 1579: (Az) 
orçksegheth . . . imar az tws es harazt nagiob rezre felis 
wQtte wolt [Dés; DLt 205. — aÉrtsd: tövis]. 1603: 
Mochy Nagy Janos vallia . . . latam hat Feierdy Já-
nost igen haytiak az varos tehen paztory amaz 
ereosse(n) remenkedik vala hogy ne banchak, nam ke-
zekbe vagio(n) imman [Kv; TJk VI/1. 695]. 1606: doka 
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giorgj maktalanul meg hala Jlleti imar az ŏrŏkseg Zabo 
Petert [UszT 20/119 Kovacz Ferenczne Bagj (74) vall.]. 
1719: az én edes jo Feleségém még hidegült Tetemi 
im(m)ar nem egyebet hanem az Föld(ne)k az honnan 
eredetit vették meg asassát kivanják [Gyergyóújfalu; 
Borb. II Solyom István lev.]. 1749: immár ideje volna 
hogj a tökéletes valóság betelnék [Hsz; Kp I. 170]. 1777/ 
1780: Végezvén Epületeknek rövid Descriptioját 

következik immár az ezen részre tartozó Csŭrŏs 
kertnek Descriptioja [Alparét SzD; JHbK LII. 3. 90]. 

3. akkor már; atunci deja; da bereits/schon. 1586: 
Anna Lakatos Gergelne vallia, Amikor petemel az vas 
botot latta(m) Immár Grusz Leorinszet haza vittek vala 
[Kv; TJk IV/1. 547]. 1588: Chyoma Balas perechyeny, 
Báthory Sigmond Jobagia . ezt walla: hogy haliam 
Az zendeólest hogy león, oda tekintek chyan Janossek 
fele, hogy Az zolgam kezde mondany, hatt Immara Er-
deótheleki Marthon kezében nyncz kópia, megh eôklel-
te^wolt Immár chyan Jánost [Perecsen Sz; WLt. — 
a— Az első a 2. jel-hez, a második ide, a 3.-hoz tartozik]. 
1591: Mikor oda Iutek, Immár el niutoztattak vala az 
holt legint [Kv; TJk V/l. 174]. 1600: En a mikor oda 
iutek az riazkodasra, immár az me(n)te el keölt wala 
Gergely Lazlotwl [UszT 15/138 Iffiu Bassa Gergely 
Wdwarhely vall.]. 1638: el menek s el kerem a lakatot de 
immár be tettek vala ã kalitkaba eŏkett, s rea veteŏk 
ozta(n) mys az lakatot [Mv; MvLt 291. 133b]. 

4. már; deja; schon, bereits. 1568: Consors Emerici 
Gellyen .. fassa est . hogy mikor Bodog Gabrielne 
oteth oda hiuatta akor Jmar fel nyttak vala az ladat [Kv; 
TJk III/l. 208]. 1578: kérik eo kegmet biro vramat hogy 
. . . obstalna, hogy Nemes ember keozwnkbe ne zallna, 
Miért hogy penig most Jmar epyteny kezdette a' hazat, 
fenyegette is Imar az zomzedsagot [Kv; TanJk V/3. 
169a]. 1591: En mikor Imar oda Iutek, szintén el akaria 
vala hadny [Szu; UszT]. 1617: magos ember kerekded 
abrazattia vala, de imar eóregh ember vala [Szövérd 
MT; BfR Cath. Caspar relicta Ioannis Czibi de Bordosa 

(65) vall. — aU]. 1631: immár akkor kontyba(n) vala az 
Ászony, de en annak eleötte leány feöuel ne(m) lattam 
ezt az Aszontt [Mv; MvLt 290. 247a]. 1648: mivel Simon 
Gorgy Ur(am) . . felesegivel jmar öreghseghre jutata-
nak Gal Laslo Uramot felesegivel e'gyüt oda melleje 
hiva . . . az kik vadnak mindeneket közzé boczat Gál 
Laslo Uramnak [Dálnok Hsz; Kp I. 63]. 1777: világra 
bujdosván Szinte két Esztendőkig tekergett oda 
azon Gligor ugy hogy amikor osztán ide Sz Benedekre 
haza vetődött immár a Felesége . fiával régen viselős 
volt é avagy hogy immár szülte is volt [Szentbenedek 
SzD; Ks 30. 28]. 1791: a kertekb(en) . . . Cárfioli (!) is 
ugyan szépen vagyon, de immár fel kezdett magzani 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

Sz. 1654: Haliam Pali pap Uramtol feddődue hogy 
Jstuàn deaknak monda, mègh az Anyád teje sem ueszet 
ki szaiadbol, jmmar embert itilsz [Kászon; BLt 7 Győrgj 
Peter Imperfaluj (38) pp nyil.]. 

5. végre; în sfîrşit; schließlich. 1592: Niari Marton 
ereossen kezde magaban busulni es teoreodni lm ez 

esse beste kŭruak zinte megh emeztenek, zariatok ki Im-
már [Kv; TJk V/l. 183]. 1603: Nicolaus Kosa fassus 
est Darabos Balas . . . El kwlde az Azzony embert 
borért, amikor immár az Azzonj ember haza ieott volna, 
hat nem hozot bort [Kv; TJk VI/1. 670]. 1640: hallottam 

Golia Geörghyteöl hogy mondotta az el szabadittot Ra-
bok(na)k hogyi noza ighatok dalolhatok ne fellietek had 
bozonkodgianak oda fel esse lélek kuruãk ne fellietek 
igiatok immár ha megh szabadítottunk [Szilágycseh; 
GyK 1]. 

Ha. 1568: Jmar [Kv; TJk III/l. 240c]. 1573: Immár 
[Kv; TJk III/3. 137, 270, 275, 414]. 1600: Jmar [UszT 
15/15] | ymar [Kv; TJk VI/1. 418]. 1604: Jmar [Csekefva 
U; UszT 77d, 20/319]. 1631: imar. immár [Mv; MvU 
290. 49a, 252b]. 1643: imar [Sófva BN; BesztLt 33] I 
jmar [Doboka; JHb III/2]. 

immáris már most; chiar acum; schon jetzt. 1637: 
ige(n) io szo fogadok legyetek, es azt igen szorgalmatos-
son, hiuen igazan miuellyetek, alnokságh, es rauaszságh 
dolgotokban ne talaltassek, a' mint immáris némely 
uakmerő esztelen emberek, magu(n)k szolgánk, és az Is; 
pán eleöt zugolodtanak [Thor. 18/5 fej-i rend. a lázong0 

torockói jb-okhoz. — L. a rend. teljes szövegét: ETA 
V/l. 19]. 

immáron 1. íme már; iată deja; sieh/schau/seht/schauţ 
schon. 1558 k.: Immáron ved az istennek akaratt iabol 
azth az fçldeth, Melyeth elçzor Meg kalchinaltal, Mely 
vly feier, Minth az ho es Inbibald meg ezth az elsQ teyzi* 
n<? vízzel [Nsz; MKsz 1896. 286]. 1582: Marta Consors 

Martini Daly fassa est Monda Ka lman 
vramnç, En Immáron oly Nag keserwsegben vagiok ez 
Lucza miat az en zolgalo leaniom miat hog maid ky za-
kad a* lelkem, Mert az eórdeog mindenkor oda be he-
wertety, eo lat vramhoz en semmire Nem kellek [Kv; 
TJk IV/1. 39]. 1603: Jmmaron Vram my az my feleynkel 
chak azon gondolkodunk hogy Kegdtekettis az Vr Jsten 
tarcza es oltalmazza megh [Dés; BesztLt 65 T h . S z a b ó 
dési bíró G. Frank beszt-i esküdt polgárhoz]. 1740: Im-
máron midőre-hára benne maradhaték a harasztosi JO' 
szágban, semmi levél kezemben nem lévén, az udvarháj 
hoz való appertinentiáknak végire nem mehettem [TT 
1891. 494 Orbán Elek végr.]. 

2. most már; acum deja; jetzt schon. 1568: J m m a r o n 
Enneke(m) chyak hath forynthom Maradoth, Chaky 
wram ys Chodalya wala hogy kegtek chyak anny kewe-
set hagyoth wolna [Torda; BesztLt 31 Lucas Pysthaky 
de Bongarth a beszt-i bíróhoz]. 1583: Jmmaron hogy aj? 
kamarakatt ell wegesthek wolna attam f. 7 d. 33 
[Kv; Szám. 3/IX. 10]. 1620: Eztis hallotta(m) czinig* 
Antaliul mikoro(n) az pallót vayda János vra(m) 
vagta . hallotta(m) hogy zidalmazta, de imma' 
ro(n) ne(m) emlekeze(m) rea minth zitta [Páncélcsen 
SzD; RLt O. 5 Kadas Demeter (48) jb vall.]. 1629: noh* 

meg engettük volt . különváló Cehet institualnieS 

tartani az Czizmaziaknak . . . De mivel immáron bizO' 
nyoson informáltattunk felőlle, hogy az Csizmazia MeS' 
tereket arra a scissiora, nem valami derekas és helyes o* 

vitte végeztük kegyel(me)ssen az mint eddighj 
ugy ez utann is azon Varga mestereckel egy unió alat* 
tartassanak [Kv; Céhir. I fej.]. 

3. már; deja; schon, bereits. 1595: Egyszer hogy l^ ' 
maro(n) el yeotek uala nagy Kelemenne en teólle(m) 
de nagy Keleme(n)ne egy vendelt Ágoston Balinthnţ 
[UszT 10/14]. 1597: Hozzw Janosne Bek Cata a z z ? m 

wallia . . . Hallottam Vicey Ersebetnek zaiabol iHieI! 
panazolkodasit Marton vrammal walo lakassa fele° 
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soha nem túdom meggiek, bizony el hagiom nem al-
hatom el ide haza ieoweök mert oly ige(n) el wntattanak 
"nmaron hogi estwe ha fel hinak tiz orakor bochiatanak 
ala [Kv; TJk VI/1. 61]. 1606: mostan az sok haborusa-
goknak ideien es ualtozasokban en hozza nioltam uolt 
azokhoz az földekhez mostan immáron az bekeseg-
jjek ideien arra kŏttem magamot hogj azokat mindenik 
Katarban ki ereztem kezemből [Uzon Hsz; BLt]. 1653: 
Jjten kegyelmessegibŏl az Moldauai állapotok(na)k le 
Csendesittesiben fáradozásunk ekkedigh Szerenczeltet-
yén es immáron táguluánis . . ez jővendeő Esztendeő-
bôli Országunk keőzőnséges Gyűlésit sokára halasztani 
nem akarjuk [WassLt fej.]. 

immatríkulálás (egyetemi) beiratkozás; înscriere 
(la universitate); Inskription, Einschreibung. 1823— 
1830: elmentem a prorektorhoza, Meiners Károlyhoz 
• • • és ott immatrikuláltatván magamat, . mint theo-
l?giae studiosus úgy subscribáltam, fizetvén az immat-
fjculálásáért 4 tallér 10 jó garast, a szegények kasszájá-
ba pedig 4 jó garast [FogE 210-1. — A lipcsei egye-
temen]. 

. hnniatrikuláltatja magát beiratkozik; a se înscrie; sich 
einschreiben/inskribieren lassen. 1823—1830: Minden, 
aki az univerzitásba0 megyen, 14 napok alatt tartozik 
magát immatrikuláltatni [FogE 232. — aA göttingai 
eêyetemre], — L. még immatríkulálás al. 

immaturus kiskorú; minor; minderjährig. 1677: Vé-
geztetett volt ennek-elŏtte-is boldog emlekezetü eleink-
ül, minden bizonnyal ez hazának nagy romlásárol vett 
e*periantiájábol, hogy soha a* mint eleink ez végezés 
utan, ugy magunk és posteritásink-is immaturus gyer-
mek Fejedelmeket ne válaszszanak, sŏt ha proponáltat-
nek-is, ahoz hozzá ne szollyanak [AC 29]. 

immediátus közvetlen; direct; unmittelbar. 1749/ 
1778: az Ravasz oldalon valo föld is őss vérségre az Ex-
ponens Aszszont és Testvéreit illetik, mint immediátus 
J közelebb valo véreket [Ilencfva MT; DM Lev. 6]. 
1816; méltóztassék Kedves Sogor Vr érettünk magának 
eSV(gy) pár órát vesz, és ezen kérdezett környülállások-
nak közelvalo 's immediátus tudója lévén . nékem egy 
Jtyomosotska Utasitó Informatiot küldeni [Kv; Dob-

V/1000 Szigethi György lev.]. 

ímmel-ámmal kelletlenül, kelletlenkedve; fåră plăce-
reî mißmutig, ungern. 1653: De sem a hajdúk, sem ne-
messég, sem pedig székelység, sem senki nem mene taka-
r°son és szívesen melléje , hanem csak imigy-amugy im-
mel-ámmal és kedvetlenül [ETA I, 113 NSz. — aA török 
Pártfogolt Bethlen Gáborral szemben álló Báthory Gá-

18/7 k.: mindenütt a' Hozának nagyobb, és jobb 
S2°hôs hellyeín vassal karoznak, enélkült . . . a' még egy 
®mber egy karót immel ammál (!) bé nyom a' földbe, ad-

,8 egy más, ha ügyes pallér vagyon mellettek, hármat, 's 
Jegyet is bé nyom, még pedig ugy hogy állondobbul meg 
jharac^ [Héderfája KK; IB]. 1852: István házána és Bük-
osen lakó Czigányok elis esmervén mint hogy Tiszta 
2 adósság, de az ota ímmel ámmal az írt adossak Intere-

nyiîek t ÿ igy l a k DobLev. V/1378 Dobolyi Bálint 

immineál 1. közeledik, közeleg; a se apropia; sich nä-
hern, herannahen. 1752: ha az Mlgs Ur azon sz: Devo-
tiora el mégyen azon eo Excellentiájátol praefigalt Ter-
minusnak denecessë megh kelletik változni, annakután-
na immineal az Országh Gyüléseis, és igy az eo Excellen-
tiája kegyelmes porontsolattya in praefixo termino nem 
effectualtathatik [Sáros KK; Ks 83 Fr. Árkosi lev.]. 
1775: A' melly 1000 ~ Ezer M Forintokat . . . kölcsön 
venni méltóztatott vala ä Mlgs ur, azok(na)k a' kőzlebb 
(!) el mult 1774dik Esztendőre competalo Censussát, 
. . . meg eddig nem consequaltuk; immineálván 
azért mostan, Esztendőnként exhibealando Ratiomnak, 
terminussá . . . méltóztassék administraltatni [Kv; 
SLt XXXIX Pákej Josef lev.]. 

2. (közelesen) kijön/meglesz; a ieşi, a fi gata; (in kur-
zer Zeit) herauskommen/fertig werden. 1779: ezen Cu-
ria iránt le folyván a Mlgs Királyi Táblán a Fiscus 
Regius Pere és Apelláltatván a Causa, és actu a Mlgs 
Gubernalis Secretarius Veress Adám ur referádaja alatt 
a suprema decisio immineálna [Nagylak AF; DobLev. 
III/522. 1]. 

3. átv fenyeget; a ameninţa; drohen. 1746: executio 
immineálván a betsŭlletes Szántó Janos M. Bodoni Ma-
gyar és Oláh lakosokra, hogy az executionak vigorát 
elkerülhetnék folyamodtanak . Szántó Janos Uram-
hoz . . . hogy adna eŏ kigyelme 100 ~ Száz Renens fo-
rintokat [Mezőbodon TA; JHb XI/28]. 

immineálandó átv fenyegető; iminent, inevitabil; dro-
hend, imminent. 1711: affele vagus falu közt füsti nél-
küli valo vagus molnárok . . . vévén eszekben a rájok 
imminealandó terhet, kevés vámacskájával semmit nem 
gondolván, bizony elébb áll (így!) [Usz; SzO VII, 165]. 
1741: Malombirák atyánkfiai proponálván Nms Vára-
sunk Malmán(a)k immineálandó ruináját, Concludál-
tuk, hogj a' Csatáni gjalog szeresek8 fordittassan(a)k, 
ezen következhető ruinán(a)k reparatiojára [Dés; Jk 
548b. — aA várossal tőszomszédos Csatán jb-falu gya-
logszeresei]. 

immineálhat átv fenyegethet; a putea ameninţa; dro-
hen können. 1737: ha Hid iránt defectus leszen, mind 
Nms V(á)r(me)gjenk(ne)k nagy kára, mind Nms Vára-
sunk(na)k utolsó pusztúlása is immineálhat [Dés; Jk 
472b]. 

immineáló 1. közeledő, közelgő; care se apropie; sich 
nähemd, herannahend. 1768: Az mult napokb(an) Zi-
lahra fordultam vala bé, s a Consistorialis becsül(e)t(e)s 
emberek hozák elé a Tlts Tiszt(e)l(e)t(e)s Praedicatorok 
marasztásának már szinte immineáló idejét [Szilágyfő-
keresztúr; WLt Dobai Sándor lev.]. 

2. átv fenyegető; iminent, inevitabil; drohend, immi-
nent. 1738: Nemes Várasunk Malma gáttyán(a)k immi-
neáló ruináját, magok kötelességek szerint proponálván 
Malombirák atyánkfiai ő kglmek, minthogj mostan 
semmi emolumentum nincsen a Malombol, mellyel azon 
immineáló 's jelenis lévő ruina reparáltathatnék, Conc-
ludáltuk hogj minden ökrös és lovas atyánkfiai ő 
kglnek . . . veturáztassan(a)k 's vecturázzanak azon gát 
éppitésére egj egj szekér veszszőt 's egj egj szeker tövisset 
[Dés; Jk 508b]. 1775: jött hozzám egy zászlótartó 
egy káplár . . . s egy közember a Würtenberg regiment-
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jéből . egymás között kezdettek discurálni az akkor 
immineáló prussussal való hadakozásról, az hová ők is 
mentek akkor [RettE 351-2]. 

imminencia fenyegető veszély; pericolul care amenin-
ţă; drohende/imminente Gefahr. 1618: Bizony Kegyel-
mes vram, elég szomorú búsulásokba vagyok, látván az 
imminentiákat [BTN 120]. 

immiszceálja magát vmibe beleelegyíti magát, vmibe 
beleavatkozik/elegyedik, belekeveredik; a se amesteca 
în ceva; sich hineinmischen/mengen. 1619: talám nem il-
lenék, hogy csak oly ember is béjőne véled, azki attingál-
ná az Jenő felől való tractatust, azaz, hogy eddig való 
tractatusba ne immiscealna magát ea ratione [BTN 
186. — aA küldött szekérrel]. 1677: a' Circáláson ki-
adatot akar mi nével nevezendő malefactoroknak bün-
tetésekben, magokat ne immisceallyák a' Szász Tisztek 
és Patron usok [AC 121]. 1722: hozod van élö az eökigjĕl-
měk malmanak dolga, melynek is gatokal való kötésék 
miat jol lehét nékem is . holmi karaim és Praetensioim 
volnanak és lehetnének, de en, Ugj Feleségem is még 
fontolván jsténnek és Anima adversiot magunkon fén 
tovabra nem tartunk és minden az iránt való Prae-
tensionkrol lé mondunk, és sémmi nemű Törvénykezé-
sek, litigatiok és gyülölközesékbén magunkat ném im-
misceáljuk [Sövényfva KK; MbK 139]. 1744: Popán 
Vaszilia se azon embert titkon, annális inkább másokat 
nem lappangtatott, tudva szállást gonosz tolvaj embe-
rek(ne)k nem adott, se maga hasonlo tolvajsággal nem 
élt, effélékb(en) magát nem immiscealta [BSz; Ks]. 

immixálja magát beleavatkozik vmibe; a se amesteca 
în ceva; sich hineinmischen. 1705: Josephus3 az orszá-
gok igazgatásának dolgaiba sem egyszer sem masszőr 
magát nem immixálta magát [WIN I, 447-8. — aI. Jó-
zsef]. 

immobilé ingatlan; imobil; Immobilien. 1753: semmi 
mobilékban nemis participalodtanak, magok igaz vérsé-
gekre rehabealt immobiléknél egjebekben [Keresztúrfi-
szék; Sf]. 1760: Néhai jó emlékezetű edes Atyánk deces-
sussán mi fiak maradván minden némŭ mobilék es im-
(m)obilékb(an) említett edes Anyánkai egyetemb(en) 
mint testamentum nélkül meg hólt Ns ember(ne)k bonu-
mib(an), kihez képest hogy azon Bonumok egy szóval 
akár mi nével nevezendök légye(ne)k Mobilék, bátor im-
(m)obilek mi közöttünk hárman tam lege Patriae, tam 
Jure naturae aequaliter subdividáltassa(na)k alázatosan 
meg kiványuk [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 

immobilia ingatlan; imobil; Immobilien. 1760: Az 
Mobiliák(na)k és Im(m)obiliák(na)k azon aequivalens 
valorával kel tempore reluitionis visza jöni azon Jószág-
nak a' mint által mégyen [TL Miss.]. 1765: En Fŭlep Er-
sebeth Neh. Sz: királyi Sámuel özvegye . elő nyelvel 
vallom, hogj Torda Varossáb(an) amely mobiliakot, 
és Immobiliakot birok, mind azokot a fiam . engedel-
méböl birom . . . tsak életemig hadta kezemnél, mint jo 
lelkű fiu, hogj hasznából elhessek [Torda; TJkT V. 286]. 
1804: a fellyebbekb(en) meg allittatt princípiumok sze-
rint kőteleztettnek az Osztozo Felek mind az Ingó, mind 
az Ingatlan Jókra nézve a Nyilakat ki dolgozni, az 

adaequatiot meg tenni . . hogy azokhoz képest az Ar-
biter Birák azokot revideálván 's edgyeztetvén az inves-
titurákra nézve magok ítéleteket meg tehessék 's az az 
immobiliékre nézve is határozhassanak [Szentimre AF; 
DobLev. IV/874. 6a]. 

immobilis 1. mn ingatlan; imobiliar; immobil. 1593: 
Miért hogi constal az bizonsagokbol hogi Mikes Peter 
ver zerent való attiafia volt Theoreok Janosnenak az 
harmadot el veheti Mikes Peter, de mierthogi az eoreok-
seg veztegh allo marha, Immobilis, annak okaert 
kwleombe abba reze nem lehet, hanem ha rea zal lakni es 
vgi biria az eo rezit: de ammi Ingó bingo marhak vadnak 
abból el veheti az harmadot [Kv; TJk V/l. 392]. 

2. megmásíthatatlan, rég megmásolhatatlan; de 
neschimbat; unabänderlich. 1733: Nemzs Albisi Bod 
János Vr(am) es Nzs Eczken András Vr(am) . . tőnek 
egj más között, illyen irretractabilis és immobilis vásárt 
avagy emptionalis alkalmat3 [Albis Hsz; BLev. — 3Köv-
a részletezés]. 

immuniáltatás mentesíttetés; scutire; Befreiung. 1681-
Eflſele immunialtatásb(an) penig magok(na)k perpe-
tuitast nem ve(n)dicalhatnak; mert valamikor fog tecze-
ni à D. Terrestrisnek (: úgi kévánván az szüksegh es al-
kalmatossagh :) elebbi tartózó szolgalattyokra eőket 
szabadon fordithattia [Vh; VhU 199]. 

immúnis I. (adó)mentes; scutit (de impozite); (steuer)-
frei, bar. 1594 k.: Latvan penigh ezt az raitunk ualo 
nagy ínségét, es el uiselhetetlen nagy igat, sokan keo-
zwllwnk külemb kwlemb fele refugiomokat keresuen 
magoknak, nymellyek keozwllek ide Nagyságodhoz 
confiualnak, es exemptiot, auagy Nobilitatiott m a g o k -
nak impetraluan immunisek leznek azokis az keozense-
ges tere uiselesteol, es ezkeppen minden feleol mind az 
postasagnak, mind az zegeny uarosnak zwkseginek es 
ado fizetesnek terhe, azokrolis zaltan zaluan reánk teli-
iesegel el nyomorottunk [Dés; DLt 247]. 1614: ez vtan 
senki Jozaga semmi adozasbol Immunis ne legien, ha-
nem az mi Jozaginkal egiarant ualo terhet uisellienek 
[Ks 78 ogy-i végzés]. 1671: Lugosiak Hátzoki vámtol 
immunisok [CC 263]. 1684: jelentven Mészáros Bácsi 
István Ur(am), mivel hogy ö Kigielmenek szűk haza tája 
volna, az szallo tartasra azonban az hazanak terhe vise-
léséből nem akarna imunis lennj . kere ő Kglme ben-
nünket hogy ha tudnánk ollyan szallo hazat el adot, bar 
csak fundust szereznök ō Kigielmenek . . . megh adgya 

az arat es szálló hazat epit rea [Kv; ACJk 51b]. 1727'-
Mivel hogy a nemes Vármegye3 a mindennapi tereh vise-
lés mián nagyon kezdett enerválodni, végeztetett azért, 
hogy a mely jövevény emberek vagy a Székely földéről, 
vagy pedig másunnan jöttek, ha csak authenticum testi-
moniummal nem demostrállyák magokat jószágos em-
bereknek lenni, és hogy adózástúl magok h e l l y s é g e k b e n 
is immunisok voltak, az ő Felsége quantuma az ol lyanO' 
kan hogy megvétessék decernáltatott [Told. 2. — Kl 
1737: Az udvari birák, gornyikok, kádárok, H a l á s z o k 
és Korcsmárosok a dézmától immunisok [ H i d e g s z a m o s 
K; GyU 402]. — L. még AC 214. 

Szk: ~ nemes (ember) adózástól mentes, nem adózó 
(nemes). 1809: ha ŏ Felsége azon Kegyelmes Rende lésé t 
tészi irántunk, hogy az ado alol ki vétetünk, müis az Ha* 
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za Törvényei szerént, a több Immúnis Nemesekkel 
fdgyŭt az Ádozás terhe alol pihenésünket érezve birta-
kainkhaz képest Insurgalni tartozunk [Asz; Borb. II]. 
1823—7830; Vagyon Székelykeresztúron egy Rátz Sala-
mon nevü immúnis nemesember [FogE 59]. 

2. ~ ház adómentes/adózás alá nem eső ház; casă 
neimpozabilă; steuerfreies Haus. 1776: Civilis Protectio 
alatt valo Immúnis házak . . . Három fa Commissariusé 

Nyolc temetőké [Kv; Ks 11. XLVI. 25]. 
3. mentes; scutit; frei. 1600: Noha az Directorok 

praetendaliak azt hogy az Bochkaj koborlo hada keo-
?®ott leott volna kit egy bizonisagal megys bizonitanak, 
,n c(on)trarium penigh három bizonisagawal attól im-
múnisnak lenny referalia tetczik az theorwennek 
jjogy azon meg eskeodgyek hogy eo azok keozeott az 
Koborlok keozeott nem volt se semminemeo koborlast 
*art nem teott az varoson . . kyn ha Iural attól simpli-
c0ler) megh menekedik [Kv; TJk Vl/l. 419]. 1602: 
?mçgh illyen izonyw keppen az had nepey es praedalok 

e°rnyeolleonk forognak hogy az varosnak mindenes-
ből fele reze vigiazzon eyel es nappal huzon negy egez 
Oraigh> senky etteol penigh Immúnis ne legyen se keol-

leowewenjek se varosbelyek [Kv; TanJk 1/1. 400]. 
nekwnk iobbagisaggal, s engedelmesseggel ne tar-

ázzanak, hanem tollúnk teljesseggel immunisok legye-
n ţ* [Torockó; TLev. 8/1]. 1671/1681: Ez Supplicans 
Mostoha Fiajra kik masunnan jöttek földemre lakni, lé-

tekintetem, meg engedtem, hogy az Boksa czinalas-
U1 Immunisok lévén esztendőnként adgyanak őt 
orint Taksat; de maga Nandra Gyura eze(n) Immuni-

ãjp» nem élhet [Vh; VhU 480 Thököly Imre vál. — 
Értsd: szénégető boksa/máglya-készítéstől]. 1706: Az 
obbágyok megh az Vár hányástolis immunisok akar-

o k lenni, egyeb Contributiokb(an) se(m) akarnak 
eontribuálni [UszLt XIII. 94]. 1740: Tartoznak8 . . . két 
préseket magok költségeken tartani a' Gy. Sz. Királyi 
^üriáb(an) Mikor a' Béres tartást kettő a' jobbágyok 
^ozzül fel vállalja, azon esztendőb(en) azon két jobbágy 
mjnd(en) egyéb szolgálattól . immúnis [Runk TA; Ks 
w. 58. — rA runki jb-ok]. — L. még SzO VII, 392. 

Szk: tesz mentesít. 1632: Kozta Miklóst . . 
mindennemű ado fizetéstül immúnissá tőttem [Vh; VhU 

87-8]. 1784: Nemes Erdély Országa Métoságos Statusi 
, azon onust agnoscálván magokra válolták, és Mél-

*?Şagos Gróff Gubernátor Haller János Urat az alól ab-
olválták, és immúnissá unanimi voto tették [JHb 

Uvi/38]. 

k 1Qununitáció mentesítés; scutire; Befreiung. 1714: 
. ^Vedi János, alázatos Instántiája mellet, remonstrállya 
^ehai boldog emlékezetű Mátjás Király Privilégiumát, 
® annak az Felseges Néhai Leopoldus Császártol lett 
onfinnatioját, mellyek szerint az Contributionak ter-
uol azon háznak8 lakosai a melyben most vagjon im-

munitáltattanak; Melyhez képpest hogj ö kglmétis azon 
zabadcságban, és Privilegiu(m) szerint valo immunita-
i°Jaban kglmetekis meg tarcsa, a mi Néhai Kglmes 
runk parancsolattja lévén; miis authoritate Nostra pa-

jancsollyuk [KvLt 1/212 a gub. Nsz-ből. — aMátyás kí-
n n a k Kv-t ma is meglévő szülőházát]. 1809: Azon 
.^rvények és Flgs rendelések, mellyek a Bányászok(na)k 
Sz nZ°k m e ^ e t t ^vő Személlyek(ne)k immunitiojárol 

ollanak az arany és ezüst mivelő Bányászokra nézve 

lévén készíttetve azok a' könyörgő Társaságokra8 ki 
nem terjesztethetnek [Torockó; TLev. 9/43. — A toroc-
kói „Metalurgíca Társaság“-ra]. 

immunitál 1. mentesít; a scuti; befreien. 1649: Haczok 
nevű Varosomban megh telepedet Jövevény kereskedő 
Görögöket es Olahokat . . minden paraszti szolgalat-
tul, adozastul, szedő vévő expensaktul egyébarant Im-
munitaltam, hanem czak esztendőnként négy négy fo-
rint taksat tartozzanak adni, es ket napi aratassal, egy 
napi kaszalással szolgálni [Vh; VhU 311-2]. 1668: 
(Járai Istvánt) mind öreg elemedett ember korára 

. . kegmességŭnk accedálván ez esztendŏbeli hadi ex-
peditiōtul immunitaltuk ez leuelŭnk altal [Berz. 17a. 
LXXV. 6 fej.]. 1674: Szent Király8 nevű falumban lakó 
Paduran Janos nevű ŏrőkős jobbagyom . . . ki vivén, es 
immunitalvan, tettem és rendelte(m) Hunjad varahoz 
tartózandó tŏb lovas szabadossim közzé olljan okon, 
hogy lova hatan jo fegyveressen, es ruhasson mint az tŏb 
reghi szabadosok tartozzék szolgálni [Vh; VhU 234. — 
aH]. 1700: (Lökös Pál és felesége) ezekre8 örekségek 
miatt annyira debilitalodta(na)k, hogy tellyesseggel al-
kalmatlanok, maga Lökös Pál többire világtalan, az Fe-
lesege gutta ütött . a falu közre valo szedéstől, vévés-
től immunitállya tellyes életében [Kibéd MT; MMatr. 
— 8Quartélyozásra, hadakozásra, bíróságviselésre]. 
1736: Nem lévén immunitalva Szabó Gábor ur a' Cont-
ributiotol az Quartelyosnak fizetendő Zab széna pedig 
hasonlo dolog lévén tartozik masokkal annak administ-
ratiojáb(an) Concurralni [Torda; TJkT I. 118]. 7777: A 
Biro Jánk Nikula két Házos fiát . . . az Udvari Szolgá-
lattol 14. Esztendők alatt immunitálja [H; Ks 111 Ve-
gyes ír.]. 

Szk: fejéről ~ személyére nézve mentesít vkit. 7779: 
Pap Lupoj . nemes Doboka V(árme)gjében Kecske 
hátra8 menvén lakni őt az nemes V(árme)gje Fejéről im-
múnitálta az portio alól főről portiot nem atta(na)k [Gi-
rolt SzD; GyL. Pop Dumitru (98) ns vall. — aSzD]. 

2. magát mentesíti magát; a se scuti; sich von 
etw. befreien. 1736: ha valaki idegen az ŏ nevezetek alatt 
magát a vám adastol immunitalnia comperta rei veritate 
ezen reflexiót amittallyák eő facto [Torda; TJkT I. 114]. 

immunitálhat mentesíthet; a putea scuti; befreien kön-
nen. 1747: minthogj a Melgos Statusok determinatioja 
az, hogj a' kinek két három jo hej tartó portiozo emberei 
vadnak, azok immunitaltassanak, az Instansnak pedig 
tsak edgj embere va(gyo)n per hoc a* Magistratus 
nem immunitalhattya [Torda; TJkT III. 178]. 

immunitálódik mentesül; a fi scutit; enthoben/befreit 
werden. 1744 k.: Vagyon egy Borbelly István nevű ac-
tualis Borbej, kiis ide házasodott vólt, de innen el ment 
lakni Udvarhellyre annak utanna hirtelen hálalos Casu-
sok esvén a Szekben a Pleuritis miat, ugy hogy majd aszt 
gondoltuk hogy Pestis orialodik, consultalodván a Szek 
egyŭt irtunk neki hogy jöjjön viszsza, efficiallyuk N. Há-
romszék előtt hogy immunitálódik a Contributiotol, a 
mint hogy a mint assecuraltuk eflicialtukis Nemes Három-
szék eximalta [Miklósvárszék; INyR]. 1762/1792: mél-
tóztassék productionkot meg visgálni, és nékünk authen-
tice ki adni, hogy . . . minden nemű extraordinarium 
Servitiumokbol immunitalodjunk [BLev. Transs. 22]. 
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immunitáltatás mentesíttetés; scutire; Befreiung. 
1700: Méltó consideratioban veven Csatani Csőrke Va-
racsuj Janosnak, kedvetlen őreg allapotra jutott erőte-
len vénségét egy felől; más felől hogy herilesnek mester-
segevel táplálván nagy reszben világi boldogtalan eletett 
mas jo Embereknekis mellette való instantiajokat cir-
cumscribaltuk unanimi consensu esztendeig való immu-
nitaltatasanak allapottyat három M. forintokra 
azon három forintokat adgya az uj Hadnagy kezebe es 
azon esztendőben minden Jobbagyi szolgalattul immu-
nitaltassek [Dés; Jk 302a]. 1728: Mgos Groff Guberná-
tor Kornis Sigmond Uramhoz . . a Quartelytul való 
Immunialtatasunk iránt alázatos Instantiankal Expe-
dialtuk . . Irsaj István és Hadnagj Lőcsej Joseph Ex-
pressus Atyánkfiait eŏ Kglmeket [Dés; Jk 378b—9a]. 

immunitáltathatik mentesíttethetik; a putea fi scutit; 
entheben lassen können. 1740: Johannes Perle . . Ar-
men Szamósújvárensis, Nemes Várasunkba lakásra bé-
jőni (így!)a Hogj . . a' Militia tereh viselése alóli 
quartely szupportálástól, és közönséges szolgálatoktól 
immunitáltathassék az Impractibile minthogj 
Nms Várasunk felette sok terhek alá vettettetett [Dés; Jk 
533b—4a. — aTollban maradhatott: instálja v. kéri]. 

immunitáltatik 1. mentesíttetik; a fi scutit; enthoben/ 
befreit werden. 1673/1681: Mint hogy magais azt iriaa, 
hogy az Tiz kordován bürnek ki készítéssé, es megh fize-
tésse őt forintban fel telik, adgyon azért őt Forint Tak-
sat, s am immunitaltassek az paraszti szolgalattul [Vh; 
VhU 464 Thökölyi Imre vál. — aA kérelmező jb-telken 
lakó nemes]. 7677: sem Desznia vidéke, sem más, nem 
immunitáltatnak a' Circálástol [AC 120. — aDézna 
Arad m.]. 1695: Dezma adástul is immunitaltatik Ma-
lom Biro Uram [Kv; SRE 31]. 1723: az udvari Birák, az 
kik falu szeriben házatt tarta(na)k az fŏrül való Contri-
butiorul ne immunitaltassanak [Told. 2]. 1738: Conclu-
dáltatott, hogy Mltgs V. Colonellus Franciscus Ludovi-
cus Tyrrhám Ur ő Nga konyhajára pénzen administrá-
landó Culinárekat administrállyon 's szerezzen Lénárt 
Kerekes Mihály atyánkfia ő kglme; kiis ezen szolgá-
lattyáért . . a Postálkodástol immunitáltatik [Dés; Jk 
491a]. 1745: Két selléri a Quartelyosnak való fa hordás-
tol és Strásálástól immunitaltattak [Torda; TJkT II. 
51]. 1753: az Instans mint régi ŏss Donatarius immuni-
taltassek ha szintén mostan Jobbagji nintsenek is [UszLt 
IV. 49]. 

2. kirekesztetik; a fi exclus; ausgeschlossen werden. 
7707: Az malombeli reszekbol az eotŏdik rész illetvén az 
Relictát vra neve viseléseigh azért az malomhoz kéván-
tato dolgot resze szerént tartozik p(rae)stálni, es az vám-
bolis az szerént részét kiadni, ha penigh n(em) p(rae)s-
tállya, az vámbolis immunitáltatik [Kissolymos U; 
BLev.]. 

immunitás mentesség (vkinek v. vmely közösségnek 
vmitől való mentes volta); imunitate; Immunität, Be-
freiung. 1587: Miuel hog Nagos Vrunk my nekunka Si-
bon felete sok bajajnk vadnak melljeket nem pacjalha-
tunk, seöt az mj kereskedesunkben is w nagâ Veseleni 
Ferecz (!) vrunk akar minket haborgatni az mj immuni-
tassünk (!) es priuilegiomu(n)k ellen meljert mj kenszeri-
tetu(n)k az Sibon való portusunkat el hadno(n)k [GyK. 

— aA dési celléreknek Zsibó Sz]. 1594 k.: Vagion . • • 
ezen kiwlis sok nyaualiank, es bantasunk, az k e o z t w n k 
ualo Nemesseg miat, kik naponkint meg s o k a s o d u a n 
keozeottwnk az Nagod Zegeny uarosanak immunitas-
sat opprimalni igiekeznek [Dés; DLt 247]. 1617: Boyer 
Jánost minden Neúel Neuezendeŏ Eōreŏkseginek 
elebbi regy Szabad vsússaba(n), Saiat Iouainak Doflii-
nu(m)aba(n) megh haborgatni es megh bantani Ne en-
gedgie Semmikeppen praeter Viam et processum Juris; 
Sŏtt inkab; elebbi Immunitassiban . . . minden m o d o n 
megh oltalmazza Kg(te)k [Szád. fej.]. 1671: H o z t a k 
illyen alkalmatlanságot-is-bé némellyek, hogy közönsé-
ges Privilegiumokan kivül olly immunitást s' Privilégiu-
mot extraháltak, hogy közönséges tereh viseléstől im-
munisok legyenek [CC 41]. 1749: Az Contro versianel-
kŭl immunitasb(an) levő Nemes Ember(ne)k az N(e)-
m(e)s Ország es Szekelly Natio Conclusumi szerint Bira-
jok, oszkotarjok engedtessek [Hsz; ApLt 3]. 1784: Ezek 
azon házak mellyekb(en) lakó Gazdák semmi közönsé-
ges kŏltségbenis minket nem segittenek, hanem i m m u n i -
tásban vadnak [Torockó; TLev. 419. 18b]. 1809: Kolos-
váratt Szabad Királyi Városban tartatt Nemes Ország 
Gyűlésére ebbéli sérelmünket alázatos könyörgő 
Levelünkben, eredeti Privilégiumunkat, mind penig Ne-
mesi Praerogativánkat, Törvényekkel, és Felséges Kirá-
lyi Kegyelmes Válaszakkal, Diplomakkal erŏsgetve oly 
bizadalommal, és reménységgel, hogy hajdani Székely 
Privilégiumunkban és Nemesi Praerogativánkban visz-
sza tétetünk, és azon Immunitással élűnk mint más Ne-
mes Hafiai és Atyánkfiai bë attuk vala [Asz; Borb. 

Szk: ~ ban megtart mentességében meghagy/ma-
raszt. 1649/1681: mind az mostani, s mind következen-
dő Vajda Hunyadi varom(na)k es ahoz való mind(en) 
Joszagimnak Praefectussi Udvarbiraj, Porkolabi, varos 
Biraj, Polgári Folnagyi es Eskűttei ez tőlem nekiea ado-
tott Immunitasb(an) tartozzanak megh tartani, es ma-
sokkalis megh tartatni, sőt ez kivül cselekedők, es há-
borgatok ellen mind magat mind posteritassit . . . megh-
is oltalmazni [Vh; VhU 230-1. — aA mentesített sze-
mélynek] * ~ban megtartatik. 1677: Azon Székely Na-
tiobélek, hogy eckédiglen observatatot szabadságok-
ban, és immunitásokban meg-tartassanak, és törvényte-
len Executiockal ne terheltessenek, a* szokot helyeken 
való vadászat, halászat, barmoknak havasokon való le-
geltetések, bőröknek és egyebeknek szabados adása es 
vévése . . . ez után-is helyben hagyattassék, v é g e z t e t e t t 
[AC 149] * ~sű/ él mentességet élvez. 1610: Kozma 
Telke Neueó falunak . megh engettuk . hogy az mi-
nemeó Immunitással egieb dezma adatla(n) szabad 
Olahsagok ez Orszaghba(n) elnek, vgi mint Buzabol* 
Borbol, Baraniban (!), rosbol, Zabból, Mehbeól, ęs 
egieb minde(n) vetemenjeknek dezma adasabol eòkis 
azerint elhessenek [BfN fej.] * ~sal élhet mentességet 
élvezhet. 1673/1681: Ez Suplicans mostoha Fiaira kik 
masunnan jöttek földemre lakni lévén tekéntetem, megh 
engedtem hogy a Boksa csinalastul Immunisok lévén 
esztendőnként usq(ue) ad beneplácitum a d g y a n a k őt 
rint Taksat, de maga Nandra Gyura ezen I m m u n i t á s s á 
nem élhet [Vh; VhU 480 Thökölyi Imre vál.]. 1677: az 
igaz Unió es Concordia azt-is kívánván, hogy a' mint a 
Városok kŭlsõ joszágokat-is egyaránt bírnak . . • * 
kőztök residealando egyéb Natiobéliek az ŏ ot való áha^ 
pottyoknak, és örökségeknek mivoltok szerint, Ök is a 
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yárosoknak Privilegiumival, szabadságival, és minden 
jjnmunitassával egyaránt élhessenek, es semmiben 
•ellyebb ne aggravaltassanak [AC 161] * ~sűl élteti 
Magát mentességet élvez. 1629: az varga mesterek az 
Czizmaziakat, mint szintén magokat immunitással, 
prerogativaval és illendeo beőczüllettel éltessék 
[KvLt Céhir. I. fej.] * ~ t aJ (a jobbágyi szolgálattól) 
jnentesít. 1620/1681: Vajda Hunyadon lakó Lugusi Mi-
hály Udvari gyalog Drabantunknak megh tekintvén 
Jámbor szolgalattyat, kegyelmességünkből immunitást 
adván könyörgésére Hunyadon lakó Eőttsének Sztoika-
nak. Hadgyuk azért es paranczollyuk . ennek utanna 
ne kénszerittessék az Jobbagysagnak szolgalattyara, ha-
£em mindenektul immúnis legyen addigh, az migh az 
battya Lugosi Mihály Udvari Seregünkben lakik [VhU 

fej.] * nemesi ~ban él nemesi kiváltságot élvez. 
1839: Néhai Ns Nagy András és édes Testvére Nagy Mi-
hály egész életekben mindég nemesi Immunitásba éltek 
lErkávás Sz; Borb. II Nyisztor György (65) gkat, neme-
ik hadnagya vall.]. 

inimunitus mentes; scutit; frei, ledig. 1673/1681: Szent 
í̂ jraly nevü falumban lakó Paduran Janos nevű örökös 
Jobbagyom kivivén, es immunitalvan, tettem és ren-
<jelte(m) Hunjad varahoz tartózandó tŏb lovas szaba-
d°ssim közzé olljan okon, hogy lova hatan jo fegyveres-
Sen, es ruhasson mint az tŏb reghi szabadosok tartozzék 
Sz°lgalni parancsolom hogy mind(en) paraszti 
szolgalattol immunitus(na)k ismervén lenni, a' tőlem 
adatott szabadsagb(an) meg tarcsák, es az szabadosi 
l?nd, es szokás felet semmire ne erőltessék [Vh; VhU 234 
hl 

imola, imolya Hn. 1583: Imola [Bikafva Hsz; 
J*S2Hn 57]. 1618/XVII. sz. köz.: Ugian annak az labia-
°an Imolyanak hiják egy darab [Kovácsi K; EHA]. 
'ŏ50; Imola [Ikafva Hsz; HszHn 61]. 1682: az Imolá-
éin) (sz) [Kide K; BHn 87]. 1694: Imola nevü helyben 
g*) [Lázárfva Cs; EHA]. 1698: Imola [Lemhény Hsz; 
ţţjzHn 64]. 1711: az Imolaban . . . parlag [Kide K; BHn 
p 1760: Imolahát [Futásfva Hsz; HSzHn 60]. 1768: 
Colában (sz) [Karácsonfva MT; EHA]. 1800: Imola-
m.ező [Ikafva Hsz; HszHn 61]. 1807: Az Imnolában (!) 
&u K ; i h- 981- 1 8 2 8 : a z Immolában (sz) [Kide K; 

" n 100]. 1891: Zimola [M.bikal K; Jankó, Kszeg 16]. 
^ L. még AÉ 457 kk; BHn Mut. 
/ (K) még 1941-ben is egy enyhén menedékes oldal neve Imala ~ 

o/aô [BHn 106]. Az előbbi forma nyilván a címszó a-zó alakváltozata (a 
alak0Ség é s z a k i s z é l é n ſ e k v õ K i d c e t e r Ü , e t fl-zásában osztozik!), a második 
lór i 'a ^'yhatározóragos Imolába ~ Imolában formából elvont népetimo-
ve i S S2armazék éppen Úgy mint a Kolozs megyei M.bikal Zimola helyne-
ves * l l a t ' n®ve,ös a z Imola szk-ból kivált népetimológiás jell-ü szóhatárté-
naktCS(^ .a l a I (v^ I l oza l- — Magának a köznévnek és helynévi származékai-
S?li Í2Ó ſôldrajzi jelentkezésére és eredetének tisztázatlanságára nézve 1. 
rint r ' 3 , t T E S z i m o l a a l ' ; A É 4 5 7 k k ~~ K e l e m e n Béla tájékoztatása sze-
j|je ^síkban és a székelységben másutt is egy hosszú, kemény szárú ſüſajtát 
•ok 0 6 C n®vve'- Az °lyan szénát, amelyben imola van, a növényevő álla-
oly n e m éve l ik , s ezért a gazdák elkülönítve tartják. Az imolás széna 

y a n gyenge minőségű széna, amelyben imola is van. 

imolás, imolyás 1777: az nyáron Aszszonyommal 
I aránk négj bugjácska köves és Imolyás szénát, me-
lyet a viz megáradván azután elvive [Martonfva Hsz; 
HSzjP]. 

Hn. 1618—1619/XVIIsz. köz.: Imoliásnak (!) hinak 
°Uis egy darab3 [Kovácsi K; EHA. — aFöldet]. 1755: 

Az Imolásban (sz) [Burjánosóbuda K; BHn 40]. 1759: 
Az Imolasb(an) (sz) [Lázárfva Cs; EHA]. 1784: Az Imo-
lás nevű hellyben (sz) [Diós K; BHn 68]. 1843: Imolásba 
(sz) [Lázárfva Cs; EHA]. — L. még BHn 41. 

imparciális pártatlan; imparţial, nepărtinitor; unpar-
teiisch. 1729: Nemes Belső Szolnok Vármegyének arra 
alkalmatos Tisztyei által, légyen ujjabb Oculatioja mind 
a két Malomnak, adhibeálván ahoz értő impartialis Ma-
lom Mestereket is [Ks 25. IV. 18M gub. hat.]. 

impediál 1. akadályoz, gátol; a stînjeni; hindern. 
1665: Galgai Racz Peter Hivűnknek . . Kapolnaa nevű 
Falut conferalvan . . . Rákóczi Gjörgj . ujjolag õ Kgl-
me(ne)k attuk, es birodalmab(an) confirmaltuk . . . as-
securalljuk ö kglmet, hogj sem mi, sem Successorink ő 
kglmet es ŏ kglme maradekit nem impedialljuk, habor-
gattjuk annak bátorságos birasab(an) sem most sem en-
nekutanna [JHb 1/8 fej. — aSzD]. 1671: Hogy az Ország-
nak Libera Electioját, semmi úton nem impediállya 
tellyes életében8, hanem azt az Országnak meg-szerezni 
igyekezik, és senkire az Fejedelemséget nem transfe-
rállya [CC 7. — 8Barcsay Ákos fej.; az idézet a beiktatás-
kori fejedelmi „conditió“-kból való]. 1689: Második-
ban tarthattyák megh bantodasokat, hogj az Rontho 
hazhelyenek bé kertelését impediallattam [Szőkefva 
KK; Szád. Sárosi János kezével]. 1723: a' Deési gát im-
pediállya az Ur malmát, hogj jol ne(m) forog [Désakna;. 
Ks 25. IV. 5]. 7776: A' Törvény . . mondja, hogy az 
Atyáknak vagy Anyáknak a' hány Gyermekek vagyon, 
annyi fele oszol a* Joszágok, mely osztályt ab 
A(nn)o 1760 Véreim mindenkor vagy edgy vagy más 
kifogással impediálták [M.köblös SzD; RLt O. 1. 2-3]. 
1801: (A helyet) az akkoron Volt ide valo Udvari Tiszt-
ye . . . rehabeálni ki jartatni akarván, ki impediálta, mi 
formán, hány esztendeje . nevezze meg a Tanú 
[F.szőcs SzD; TK1]. — L. még AC 119-20; CsH 349; 
ErdO II, 35; TML IV, 176, VI, 554. 

2. megakadályoz/gátol; a împiedica/opri; verhin-
dern. 1724: Pasko Sigmond vram az garádicson impe-
dialta Naláczi László vr(ama)t hogj el ne mennyen [Bo-
kaj H; BK 284 Nic. Bokeján (20) jb vall.]. 1735: én ezen 
Inquisitiót eddig impediáltam, de már most nem incum-
bál hogy impediállyom [Lozsád H; Ks 99 Györffi József 
lev.]. 1749: a Falus Biro költette fel a Kis Sajoiakat 3. fo-
rint birság alatt, és a Tit Exponens Aszszony mikor a 
malom Gátját meg akarta köttetni és dugatni az Tit(u)-
lalt Aszszonyra és embereire rèå mentek s impediálták 
ugy hallattam masoktol [Kissajó BN; BLt Szentivanyi 
Vonya (25) jb vall.]. 1764: minden fundamentum nelkült 
impedialni az oculatiot nem törvenyes [Torda; TJkT V. 
232]. 1782: Az ide rekesztett Testimoniumbol méltózta-
tik Ngd és a Tekintetes Tábla meg látni, az tudva lévő vj-
falvi Zallogos Causánkban hogy bátorkodtanak ismét 
másodszor Komáromi Sándor, és Arkosi István Vrai-
mék repellálni, és az execu(ti)ot fegyveres kézzel impe-
diálni [Ne; DobLev. III/564. la]. — L. még TML I, 565; 
CsH 342. 

3. háborgat; a stingheri; stören, belästigen. 1677: Sa-
lanki Janos Ur(am) vagi Felesege, sem semminemű pos-
teritassi ne Jmpedialnak ezen fen specificalt házakban 
eő kglmekett [Ne DobLev. 1/25]. 1699: Danfalvanul el 
budosott Biro Balas nevű jobbágyokot Adák . . . Nem-
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z(etes) Altorjaj Mihálcz Miklós Ur(amna)k . . tali con-
ditione hogy ha éō Kglmekét valaki ezen jobbágy felöli 
via juris vagy pedigh alioquin impedialna . az emiitett 
venditorok tartoznak mindenkor es mindenütt evincalni 
Nemz(etes) Mihálcz Miklós Ur(am)ot felesegit és lega-
tariussit [Szentmihály Cs; Borb. II]. 1772: ha sem a Táb-
lán nem succumbalnak, Sem p(e)d(i)g Székelly Ferentz 
Uram qua immediatus Successor a Baro Urat Tör-
vényesen nem impediállya; tehát ö Naga expirato Ter-
mino quindemali a Pénzt el hozza [Torda; JHb XV/36]. 

Szk: vki vkinek az szőlőjét ~ja vkit szőleje birtoklásá-
ban háborgat/megháborít. 1667: szeólömet az J, immár 
edgy nehaniszor impedialta potentia mediante sok he-
lyeken hol edgy singnit hol nagiobbat el foglalt s kapalt 
benne mostis pacifice biija ellenem [Kv; RDL I. 148b]. 

4. gáttal!gátkötéssel ~ elgátol; a zăgăzui/stăvili; 
dämmen, deichen. 1723: az Küküllő Vize az Sővényfal-
via Palló véginél Csinált magának egy árkát, mely árkán 
ha eddigis jászoly Gáttal nem impedialtam volna az Kü-
külö vizét egeszen az Küküllő azan fojva el ĕs Malma-
mat oda hadta volna nekem nagy kárammal [MbK 163. 
— aKK]. 1750: az nem regen lett árvizek alkalmatosaga-
val, ha totis vicibus az Néh: Mgos Grofne Aszonyom 
azon nem solicitalodott volna, hogy igen terhes és bajos 
gat kötéssel a Marost nem impedialta volna csak egy 
aradassal mind el mosna mind az udvar hazokat mind 
pedig a Falut [Kimpurj H; BK nro 144 J. Pulya (35) ns 
vall.]. 

O Szk: ~ja vkinek a kezét feltartóztatja, le/megfogja 
vkinek a kezét; a opri/împiedica pe cineva; aufhalten, js 
Hand (an)fassen. 1761: az Attya Házánál iffiabb Fe-
rentz Lörintz kést ragada, és az öcsiben üté, de az én 
fiam iffiabb Köházi János meg ragadta vólt a' kést a ke-
ziben iffiabb Ferentz Lörintznek, az impediála az iffiabb 
Ferentz Lörintz kézit, hogy fel tett szándéka szerént nem 
üthette a' kést, mert ha a' nem impediálta volna, talám 
meg is ölte volna [Szászsztiván KK; BK. Joannes Senior 
Kőházi (46) jb vall.] * ~ vminek a birtokától tilt vminek 
a birtoklásától; a opri pe cineva în posesia a ceva: die 
Besitzung einer Sache untersagen. 7786; ha pedig valaki 
impedialna arcialna ezen joszagnak birtokatol tehát 

Buza Maria Aszszony tartozzék evincalni [Seprőd 
MT; BalLev.]. 

impediálás kb. háborgatás, megháborítás; conturbare 
(în posesiune); Belästigung. 1667: ítélje meg Isten, nem-
de nem dicsőséges emlékezetű fejedelem donatiojával 

és Erdély országának consensusával megerősíttetett 
és eddig pacifice bírt jószágomnak, jussomnak impediá-
lásával, nemesi szabadságomnak praejudiciuma ellen 
vagyon-e ez ? [TML IV, 138 Árva Bethlen Drusiánna 
Teleki Mihályhoz]. 

impediálhat 1. (megakadályozhat; a putea împiedica; 
(ver)hindern können. 1692: A mi akadályt titokban az 
Asszonyi állat részéről forgatnak tudniillik Férfihoz 
való alkalmatlanságát, nem érthettyŭk sŏt az Attya rela-
tiojabol inkáb hisszük valami alá s feljáró servése testé-
ben, melly meg orvosolhato és a congressust perpetuō 
nem impediáhattya! azért is redeállyon férjéhez [SzJk 
261]. 1777jl785: Néhai Budai István Uram Özvegye 
Székely Borbára Aszony . Mivel immár Edes Fiánál 
. . . kévánná Lakását figálni . . . Emberei tartoznak ide 

Sz Iványra által költöztetni, és minden Némü p o r t é k á i t , 

Gabonait, általvecturázni, egyik Atyafiis ezt semmi kep-
pen nem Impedialhatván [Vajdasztiván MT; MbK X. 
4]. 1793 k.: azon kettzeri finalis Sententiák executiojat 
intra Domínium az Inctusok Semmiféle Remediummal 
nem inpedialhatták volna [T; DobLev. IV/730. 2b]. 

2. elgátolhat/torlaszolhat/zárhat; a putea îndigui/zá" 
găzui; verdämmen/deichen können. 1758: az 18 E m b e -
rek által itilt két Bánya részt tartozzanok a virágos Ba-
nyabeli Czimborák a Pántlikásbéliek(ne)k ki adni 
oly declaratioval mind azon által hogy a P á n t l i k á s b e -
liekis Semmi p(rae)textus által a* Virágos B á n y a b é l i e k 
vizit magok Istalyakon ne impedialhossák [ T o r o c k o ; 

TLev. 8/6]. 
3. háborgathat; a putea stingheri; stören/belästigen 

können. 1650: nekünk touab módunk nincs benne, hogj 
eő kgmeket privilégiumokkal való elesbe(n) Impedial-
hassuk [Fiátfva U; UszT 8/64. 75b]. 1689j1760 k.: ma-
gokat ŏ Kglmeket két Agon lévő 's lejendő G y e r m e k e k e t 
szabados birásokb(an)a ne impedialhassák [Ne; Dob-
Lev 1/316. 6b. — ^ i . a telkeknek]. 

impediálható megakadályozható, gátló; care poate 
împiedica; verhütbar, hemmend. 1737: ennek utánna, 
tűz suborialódván (: mellytől I(ste)n őrizzen :) m i n d e n 
Gazda Emberek és Cseledek a suborialódott tűzet impf' 
diáiható eszközökkel, edényekkel siessenek menni a tuz 
oltására [Dés; Jk 474a]. 

impediáló akadályozó, gátló; care împiedică; hem-
mend. 1677: A' Legitima Executiok minden helyeken 
peragáltassanak; annak violens turbatori a' Decretum-
nak tartása szerint szorgalmatossan m e g - b ŭ n t e t t e s s e -
nek, azt impedialo Mandatumok ne e x p e d i a i t a s s a n a k 

[AC 198]. 

impediálódik (működésében) akadályozódik; a fi stin-
jenit (în activitatea sa); (in Funktion) gehindert werden-
1723: Tudgyaé ă Tanu ., hogy . Kornis Sigmond 
Vr ő Exclja ott kővű Malma mitsoda Gát, vagy hova 
való emberek Gáttya miatt impediálódik, hogy kívánta-
tó modon ne(m) foroghat ? [BSz; Ks 25. IV 5 vk] I ? 
Deési gát miatt ne(m) tsak ă Malma Impediálódik 0 

Exclljának, sőt a' viz ugy ki vét, hogy sok károkat tészen 
melly gátott eddig is napról napra magasztaltak [Szi-
lágytő SzD; Ks 25. IV. 5]. 

impediáltat akadályoztat, gátoltat; a face să fie stiflj 
jenit; hindern lassen. 1718: tudgja meg ki a k a r a t t j á b i j 1 

és parancsolattjábul nem engedi élni vagj penig gyűmol' 
csét meg szedni azon Vasas Sz: Iványi szŏlŏ hegjben a& 
a n t i q u o az Czegei Vasoktul békességesen b i r a t t a t o t 
puszta Szőlő hegjen lévő dio fakat, és azon Szŏlŏ hely' 
nek békeseges birodalmaban ki impedialtattja vagj m1' 
pedialya [WLt 25]. 

impediáltatik 1. akadályoztatik, gátoltatik; a fi stînje-
nit; gehindert werden. 1677: Udvarhely Városán b o r o k -
nak, és szekereknek való vivése és hordása s e n k i t ő l n e 

impedialtassék3 [AC 241. — a1640- és 1653-i ogy-i/eg; 
zésre való hivatkozással]. 7699; mind a ' ket rendbeli 
dalomnak praetensiojara az Anak azt felele(m) hogy le ' 
het az hogy en vagy edgyűtt vagy masut ottis a z o k o n a 
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helyeken es abban az időben . szidkozotta(m) mert 
ennekem hol egytül hol mastol szolgaimtol, tisztemhez 
tartozó dolgoktolis sokszor impedialtatom, busittatom; 
de hogy en az Att ollyan specifice ki neveztem volna es 
directe nominater eő kmet szidalmazt(am) volna azt ta-
gadóim) [Dés; Jk 296b]. 1708: nekemis meg kellet mon-
dano(m) micsoda parancsolatunk vagjon hogj korcso-
dat allicsanak bé oda csak ne impedialtassunk 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1735: (A szőlő) puszta-
Jaban volt s pusztábul fogattatott fel, és az Incta is azolta 
fniolta fel fogta sem egyszer sem másszor juridice nem 
jmpedialtatott [Torda; TJkT I. 66]. 1789: a' nevezett he-
Jyen bánászni, ottan a bányászáshoz szükséges fa béli 
haszonnal élni ne impedialtassanak [HSzj bányászás al. 

Étfalván]. 1813: Ugy látom, hogy Kozma Kosztán 
• • • ezen eŏ Nsga Fogása Nyugott felöl valo szélin edgy 
Köböl Féréünyire alatomba bé irtott volt még az 1808ik 
Esztendőbe, de Máléját onnét le verették, és igy im-
Pediáltatván semmi hasznát sem vehette [Berekszó Sz; 
BfR III. 12/9]. 

2. megakadályoztatik; a fi împiedicat; verhindert 
Werden. 1737.š A Cánicula elein melj nagy igyekezettel 
J'oltam azon hogy Ngodnak Udvaroljak, . . de Ngod-
Jjoz valo indulatomban, hirtelen valo betegséggel impe-
jháltatván alig érkezem haza és 17 hetekig felettébb valo 
betegséggel maczeráltattam [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. 
leleki Ádámhoz]. 1741: Sipos István azonnal nagy 
harraggal meg támadá Balog Lászlót . de meg fo-
gok a vas villát a keziben ne hogy valamiképpen belé ŭs-
î? • î impedialtatván a vas villával valo ütéstől pofon 
*ezdé tsapdosni vgy annyira hogy a Süvegeis a fejéből ki 
®sék [Szilágycseh, IB III. 106/16]. 1745: edgy alkalma-
tossággal . részegen Csimponjer Dávid meg Szidta az 
pHyát, mellyért az Attya meg vervén; és hogy Attya el-
íen nem triumfalhatot, ha tőllűnk nem impediáltatot 
v°lna Csimponjer Dávid, egészszen ki jozonodásáig 
ţjaga magába bele verte volna késit [Kersec H; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1801: Néhai Burzo Mihaj egy fejszét kapott s 
?mint szemeimmel láttom, éppen főben Vágta volna a 
Néhai Tisztet ha el nem szaladott volna, s igy impedial-
J*l°tt a Joszagnak rehabeáltatása [F.szőcs SzD; TK1 
öarzo Györgyié aluj Logyin (65) ns vall.]. 

3. háborgattatik; a fi conturbat; belästigt/gestört 
^fden. 1667: Kegyelmedet az élő Istenért kérem, szán-
ja i lyen gyámoltalan árvaságomat, méltóztassék a mél-

Oságos fejedelmet ő kegyelmét arra tanácsolni s Kegyel-
jed is légyen azon, édes eleimtől maradott és eddig is 
S2abadoson birt jussam ne impediáltassék, tartassam 
*neg jószágom bírásában s annak jövedelmecskéjének 
^rcipiálásában [TML IV, 138-9 Árva Bethlen Drusián-
n a Teleki Mihályhoz]. 

impediáltattatik akadályoztattatik; a fi împiedicat; 
gehindert werden. 1723: az Deesi malomnak penig vize 
öven eleg vagyon az viz kerekei jol forgottanak de ha 

cHyebb köttetik az gát, mint mostan jászol gatostol vá-
jjon vagy az víznek egy keves aradasa leszen is az Szent 
?enedeki malom károsán impedialttatatik bizonyos 
^entbenedek SzD; Ks 29. IV. 6 Sam. Szaniszlai de Bál-
ványos Váralya jud. nob. nyil.]. 

jmpedició akadály; piedică; Hindernis. 1743: miolta 
Sővenjfalvi Malom epűlt az Adámosi Malom többire 

mind veszteg hever . mostan . . . fel lévén véve a' silib-
je többet aluszik mint sem forog kinek is inpeditioja a' 
sővénjfalvi epitet Malom gáttja [Ádámos KK; JHb 
XXVIII/9]. 

impedimentum 1. akadályoztatás; stînjenire, împiedi-
care; Behinderung. 1671: Mivel Ápór Lázár sem a* 
Nágd kegyelmes parancsolattyával sem a' Tisztek ad-
monitiojával nem gondolván, a* Kézdi-Vásàrhellyieket 
Lemhényi erdőről, és több szomszéd Falubeliekéről ab 
antiquo szabadoson és békességesen birván, minden im-
pedimentum nélkül, nem supersedeál hanem mint az 
előtt ugy mostis háborgatná, igaz úttyokban persequal-
ná, és bé-hajtaná, fájókat és egyéb vélek való javokat el-
-vévén tsak ŭressen bocsátaná-el az emberit Végeztük8 

[CC 41-2/1. — aKöv. az ogy-i végzés. A lapszélen: Ex 
Art. An. 1665]. 1703: ha mi seminaturájok találtatná-
nak azon portiohoz tartózandó földekben, tempore re-
demptionis, azokatis eo kglmek magok szükségekre bé 
takaríthassák minden impedimentum nélkül [Szamos-
fva K; JHb XXV/26]. 1717: ha penig azon szőlő pos-
(ses)siojáb(an) eo kglmenek valakitől impedimentuma 
lészen, ne engemet Compellállyon érette, hanem az ven-
ditort, és ott keresse pénzit az kinél lehet [Ne; DobLev. 
1/91]. 1735: (A levélből) értettem Ngd szerencséss fel ér-
kezését ŏrŏm(m)el, kevés impedimentumát pedig a* ka-
puban) szomorán (így!) [Lozsád H; Ks 99]. 1746: Mind 
első Fundáláskor az Utrumban forgó malomnak 
hogy valaki impediálta vagy háborgatta vólna benne a' 
Néhai Méltoságos Mikola Urakot, akármikor is Semmi 
impedimentummal nem tudom [Dombó KK; JHb 
XIX/7]. 

2. átv is akadály; piedică, obstacol; Hindernis. 1595: 
Az Tanachi bochiatot ala feieruarra Vrunkhoz az faluk 
Donatioya meg iratasaert, es el hozásáért, Meli dolog-
ban forgottunk Katonay Mihali Vram(ma)l nagy zor-
galmatoson 13 napig; Myerthogi pedig sok akadaly in-
pedime(n)tumi valanak a' dolognak kętelen kellet Kirali 
Biro Vramat mellettem tartoztatnom [Kv; Szám. 
6/XVI. 7]. 1723: A mig Deési Vraimék magok Malmok-
(na)k Nagj Szamoson lévő gáttyát annyira ne(m) elevál-
ták, ă mint most van volté olly káros impedimentuma 
. . . ő Excllja Kis Szamoson levő Sz: Benedeki Malmá-
(na)k mint most vagjon, vagj ne(m) ? [BSz; Ks 25. IV. 5]. 
1730: valaki az ország uttyát fel szántván más földi-
re vetette az utat . . . a régi utat mindkét felől ki határoz-
ván Csovaltassák el eo kglmek, és az talaltathato Impe-
dimentumokat amovealván oda az hova fog illeni [Dés; 
Jk 394b]. 1752: Ami az Discretiokot illeti Generaliter 

. . Generálisnak mások(na)k az hova illet mind az 
egész országban minden inpedimentum nélkül discreti-
zálta(na)k, azután jővén eo Felsége parancsolatya Dec-
retuma M: Guberniuméval edgyütt, hogy minden hely-
ségek mit Discretizáltak költettek, Generálisokra, Com-
misiariusokra, Commendansokra és Tisztékre, minden 
haladék nélkül adgyak fel, irjak le [Kv; Szám. 
69/XXVII. 4]. 1765: azonn hellyekröl, az holott a' Pis-
tollyokkal valo lövések estenek nem hogy a Pistollyal 
valo lövés, de még nagyobb Puskával valo lövés sem 
szolgálna el az Aranyos vizere, mivel igen nagy a distan-
tia azon hellytol az Aranyosig, 's Éppen lehetetlen is 
volna a Sok impedimentumoktol azon hellyröl az Ara-
nyosra irányozni [Gerend TA; KS. Sam. Teleki de 
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Maxaa (47) ref. tanító vall. — aOlv. Maksa (Hsz)]. 1786: 
Mindhogy mi nállunk Torotzkon a' Ferriculturát egy 
darab időtől fogva naponként hanyatlani keservesen ta-
pasztallyuk annyira, hogy ha a Felséges Királlyi Guber-
nium azon Ferriculturát akadállyaztato abususokat és 
impedimentumokat minél hamarébb el-hárittani nem 
méltóztatik, mind nékünk a' Királlyi Felség Aerariumá-
nak mind a' Publicumnak igen nagy kárával nállunk és 
közöttünk a' Ferriculturát ne későre cessálni kelletik 
szemlélnünk [Torockó; TLev. 9/24]. — L. még SKr 187. 

Szk: ~o t indít. 1644: ha pedig talalkoznek valaki az 
ki Indítana valami Impedimentumot, tartozunk minden 
legitimus impetirorok elle(n) megh oltalmazni [Déva; 
JHb 53/n]. 

impeditor háborgató; persoană care stinghereşte; Stö-
rer, Belästiger. 1621: Kalaczsuteo Istua(n) Vramek, 
mjndenek ellen Eujctiot3 ueue(n) magokra meg igyrek 
magok sajat keoltsegeken es faratsagokon. Crajczar 
András Vramat felesegeuel es posteritassiual, mjnden 
Impeditorok ellen, otalmaznj az eo kemenek Czereben 
adot hazokban [Kv; RDL I. 13. — aOlv.: eviktiót]. 
1654: adanak Racz Georgi Uramek(na)k es posteritassi-
nak egy Nemes Hazott az hazott adak es vallak örö-
kösön Udvaraval es kertevei es Egi Három kötelvonas 
rettel . . . , viszont Racz Georgi Uramekis adanak, 
vgia(n) it Tüvissen az Racz uczjaba(n), egy Nemes ha-
zott nekjek . mindenek felöl Egi masnak Evictiot vő-
nek magokra hogi mind(en) legitimus Impeditorok es 
haborgatok ellen megh nevezett hazokb(an) égik a ma-
szikat megh oltalmozza [Tövis AF; Törzs]. 1679/1681: 
Mind azo(n) által igassagokb(an) jobbágyimat minden 
Impeditorok ellen tellyes tehetségével oltalmazza [Vh; 
VhU 674]. 1701/1786: Etzken András Uram . . . oda 
adá Sinkelé mindennemű acquisitumát . . . Mely adá-
sokrol és Sinkelésről evictiotis ſogada Etzken Ándrás 
Ur(am) az Feleségének . és négy gyermekeinek, min-
den legitimus Impeditorok ellen [Albis Hsz; BLev.]. 
1733: mind az Osi, mind maga bekevel birta az maga haz 
helje utan való örökséget, mind az belsőt minden impe-
ditorok ellen [Torockó; Bosla]. 

impellál kényszerget; a sili/constrînge; zwingen. 1763: 
midőn 10 pár okrok vására vagj alkalma iránt egj más 
kozzett orialodott controversiarol lett meg nem edgjez-
hetés felöl alterkalodtanak volna, minden tartalék nél-
kult batorkadott az edgjik I Dániel Lukáts eokegjel-
m(ene)k azt mondani, hogy ez oly ember, ki az sokada-
lomban botot ragad 's ugj impellallya a" barmos embere-
ket Marhájok alkalmára, és el adására [Torda; TJkT V. 
173]. 

impendál szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tion: szatiszfakciót ~ kárpótlást vesz; a-şi lua despăgu-
bire (pentru sau de ceva); sich entschädigen, Vergûtung 
verschaffen. 1671: az Vladicais ollyan dolgokban elegyí-
ti magát, melly nem az o tisztit illeti ; Azért a' meg-
bántodot félnek arbitrumában légyen, ha vármegyén 
akarjaé keresni, vagy a táblán, az ollyan dolgokat patra-
ló Vladikát, az vármegyéről penig transmittáltassek 
Táblára, ha az Causanak meritumja ugy kivánnya, és 
tartozzék két száz forintig kezest állatni, hogy a' torvént 
végigállya, légyen-is miből a ' Triumphans félnek satis-

factiot impendalni [CC 4. — Ez a törvénycikk szóról 
szóra az 1655-i ogy-i végzések közül került bele a CC-be 
1. EOE XI, 196]. 

impendálhat szk-ban; în construcţii; in W o r t k o n -
struktion: szatiszf akciót ~ kárpótlódhatik, kárpótlást 
vehet; a putea fi despăgubit, a-şi putea lua despăgubire; 
sich entschädigen können. 1632/1634: az megh allo fel> 
az megh nem allo felen Satis factiot impendalhasson, es 
az Czere Jozághozis hozza niulhasson [Koronka MT; 
EMKt VI. E. 2. 248a]. 

impendált vmire fordított; destinat unui anumit scopî 
auf etw. verwendet. 1756: ada ezen földet Kis 
György Uram illy formán a* Creditorix Aszszonynak: 1-
Hogy hat esztendeig se maga, se felesege, se attyafiai ne 
redimálhassák. 2do. Az idö alatt Titt. Vásárhellyi Kata 
Aszszony vagy Successori azon bokrokbol ki irtyák, s 
tisztogattyák, arra impendált költségeket tempore re-
dentionis (!) Kis György Uram . . . vagy attyafiai reluar 
ni tartozzanak [Ne; DobLev. 1/271. lb]. 1757: a' menny1 

Summa pénzt fog ki adni a' Mlgs Aszszony, hogy még el 
lopott pénzéből restitualatlan légyen, azt hogy az Inctu-
son . . . ezen Causa folytatására impendált költségeinek 
refusiojával együtt . . . desumaltathassa liberime helyes 
és méltó dolognak ítéltetik [Kük.; Ks 66. 45. 17c]. 

impendáltat szk-ban; în construcţii; in W o r t k o n s t r u k -
tion: szatiszf akciót ~ kárpótoltat; a dispune să fie des-
păgubit; entschädigen lassen. 1750: Czigány Jobbágy1 

malitiose el szöktek, és nem találtatnak sóhol, melly' 
re nézve kéntelenittetett Szántó Mihály Ur(am) y 
kglme a Műszereket el hozatni, és magához vitetni, mig 
ezen tselekedetekért Törvényt láttatván réájok ŏ kghne 
plenaria satisfactiot impendaltat magának az ö patratu-
mokérta [Ne; DobLev. 1/243. la. — "Ti. verekedésükért]-

impendáltatás szk-ban; în construcţii; in Wortkon-
struktion: szatiszſakció ~ kár-megtéríttetés; d e s p ă g u -
bire; Entschädigung. 1827: Egerbegyi hellybéli Lo(vas) 
Katona Fejurgyán Tyifornak Provintialista P e t r u t z Mi-
hailla által lett meg verettetéseért satisfactio i m p e n d á l t a -
tása Tárgyában . . . szuksegesnek lattya a Tisztség hogy 
azon Tárgyban a V(árme)gyei és Katonai részről ki ren-
delendő Biztosok altal mixtim investigaltassek (igy-1 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110]. 

imperátor császár; împărat; Kaiser. 1761: Diószeg1 

István . . . Sok szép aranyat mutata Ott láttam • •• 
Ferdinandus imperátor 100 forintos aranyát [ R e t t b 
124]. 1771: Maximilianus bavariai herceg Lejöven 
Bécsbe Leopoldus imperatorhoz mint ipjához . . . a csá-
szár megparancsolja, hogy a tárházakban hordozzák el 
s láttatnák sok kincsét [i.h. 254]. 

imperátorság császárság, császári méltóság; demnita' 
tea de împărat; Kaiserwürde. 1619: Az velencei követtől 
ezt tanultam meg, hogy Velencéből azt írták neki, hogy-
Igaz, hogy Ferdinandust elválasztották az római impe' 
ratorságra, de csak az három pap electorral v á l a s z t a t t a 
magát és negyedik õ maga volt, és ő maga személyé** 
mint cseh király és elector választotta magát . . . így e 

gálta magát az római imperatorságra [BTN 354-5]-
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impérfalvi Impérfalva (Cs) tn -i képzős szárm.; deriva-
lul cu sufixul -i al toponimului Impérfalva/Imper; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Impér-
falva. 1617: Tudom azt hogj Imperfaluy Nagj Ferenczj 
adot uala Uy falun alol Beczj Imrehnek egj feōldet 
Teòmleóert s búzáért de ne(m) tudom ha eöreók Arron 
uagy szallogon [BLt 3 Thomas Czjobot de Vyfalua8 (60) 
ppix vall. — aKászonújfalu]. 1710: Tekent(ete)s Nem-
z(e)t(e)s Kászon Imperfalvi Kaszoni Janos Uram eŏ 
kglme, Nemes Csik Gjergio Kaszon Szekek(ne)k Fo ki-
raly Biraja [BCs]. 1729: adott . Laszár Ferencz vram 
• • Kaszoni Gondviselője Kadar András vram . Do-
bolji alias jmperfalvi joszagara sz: Miklós pénzeben negj 
Aranjat, melj teszen husz forintot [Impérfalva Cs; LLt 
Fasc. 71]. 

imperiális 1. birodalmi; imperial; Reichs-. 1675: Az 
uancziával való békességet járják az imperiális fejedel-
mek a császár részéről [TML VII, 38 Teleki Mihály Bél-
<h Pálhoz]. 

Szk: ~ gróf német-római birodalmi gróf. 1755: (A ré-
|en) a Mlgos Imperiális Groff G(ene)ralis Teleki Sámuel 
Vr eő Naga részére Kolost vagyis Malájt vetettek volt 
lOprakercsesora F; TKhf 31/11 Iuon Boërás (60) jb 
yall.] * ~ város birodalmi város. 1823—1830: Eisle-
j*nből megindulván, az irt társasággal Zangerhausen és 
Kosla városkákon keresztül estvére érkeztünk Nord-
208]SenbC' I m p e r i a l i s v á r o s v o l t 9 0 0 0 lakosokkal [FogE 

2. császártallér; taler imperial; Kaisertaler. 1691: igír 
s ad is Eőtven Tallérokat Imperialisokat [Dés; DLt]. 

Szk: ~ tallér 1628/1635: Tallérok: Imperialis Tallér 
r(egj zaz huz, es ket fel tallér Zlot tallér kett szaz negjuen 
glencz. Orozlanos Tallér kjlenczven [Bodola Hsz; BLt 
bejdi Kelemen hagy.]. 1658: Bala Georgy az iduõzült, 
ţjosbik Rákóczi Georgy Kgls Urunk Fejedelemsegeben 
Vice poharnoksagaban, eő Nga pohár zekiben tűz altal 
Jet karanak refusioiara, az mely három száz Imperialis 
lallerokat néhai vitézlő Benediki Balas Deáktól . . . fői 
Ĵ ei volt azon specificalt három szaz Tallérokról eő 
Kglmet contentalnak elsőben8 [Ne; Incz. II. 8a. — aA ha-
jlékból]. 1662: Imperiális tallér f 18 [Kv; KvRLt X. 
A. 25]. 1671: Noha Vajda Hunyadnak és Háczóknak 
minden lakosi, a' joszágos Nemes Embereken kivŭl, ab 
amiquo privilégiummal éltenek, mindazonáltal . . . ca-
Ptotim egy egy Imperialis tallért . . . készek lesznek 
^nţribuálni [CC 93-4. — aHátszeg]. 1705: Az pénznek 
^digh folyásab(an) hogy conſusio ne essek, szükséges-
ek itiltŭk ki irnj, mint determinaltatot volt az pénznek 
ailapattya az elmúlt esztendőb(en) itt Szebenb(en), mely 
mostis mindenűt observaltatni parantsoltatik . . . Egy 
,mperialis vagy akármely jo ligaju es pondussu Tallér 
J* az oroszlános Tallérokon kivŭl :) két magjar forint-
om nyolczvan pénzben [Nsz; KvLt 1/192 gub.]. 1765: 

eretett . . . őfelsége rézből félpénzest, egypénzest, kraj-
prost, polturást, máijásost, mely is akkora, mint egy 
"hperiális tallér [RettE 192]. 

VoIt
A ^szóbeli pénznem értéke 2 rénes forint, vagyis 120 kr., ill. 240 dénár 

11 » Habsburg-uralom alá került Erdélyben [Hercpci, Adattár III, 581-2]. 

UQperiálista fn (Habsburg) császári; imperial habs-
J?rgic; (habsburgischer) Kaiserlicher. 1759: A prussus 

oraviába bement, Erfurdum nevű várost Thuringiá-

ban megvett s az franciákra és imperialistákra ment 
[RettE 82]. 

impérium 1. birodalom; imperiu; Reich, Impérium. 
Szk: török ~. 1710: valamikor a török a magyaror-
szágiak mellett feltámad a német ellen, akkor lenne 
nagy veszedelme s romlása a török impériumnak [CsH 
160]. 

2. római szent birodalom; sfîntul imperiu román; rö-
misches heiliges Reich/Imperium, heiliges Römerreich. 
1674: Az franciát az Imperiumban ben lenni hirdetik 
[TML VI, 570 Teleki Mihály a fej-hez]. 1710: A francia 
az egész bécsi obsídió alatt felette erős ármádával az Im-
periumban táborban vala [CsH 173]. — L. még CsH 
124. 

impériumbeli birodalombeli, birodalmi; imperial; im-
perial. 1619: Murva, Slézia, Austria, az imperiumbéh 
városok . . . Ferdinandus8 ellen kardot fogtanak [BTN 
340. — aII. Ferdinánd osztrák császár és magyar király]. 
1664: Az Imperiumbeli hadak is elérkeztenek, az nem 
több húsz ezernél eddig: . . . Az francziának az lovasa 
ötödfél ezer, az gyalogja hét ezer [TML III, 182 Lónyai 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1710: a francia király . . . az 
imperiumbeli electorialis Treviris8 városát per factio-
nem elfoglalta volna [CsH 124. — ^Trier]. — L. még 
TML III, 198. 

impertinencia arcátlanság; obrăznicie; Impertinenz, 
Unverschämtheit. 1807: Ma itten Somaival nagy Vetél-
kedésünk volt a melyre Csikét is el hozta magával, hogy 
mi modon tsalhassanak meg, de nem érték el tzéljokat 
mert az Executor Cancellisták látván Impertinentiájo-
kat, vissza mentenek az itélŏ mester vrhoz Rélatiot tenni 
[M.fodorháza K; RLt O. 1]. 

impertinens 1. arcátlan; obraznic; unverschämt. 
1744: a* kik . . . kőzõttők oly káromkodók, veszekedök, 
impertinensek, és szó fogadatlanok volnának, azokot 
minden kedvezés nélkül az eő Exja udvari Tiszteinek de-
tegálván . . . tartozó kőtelességek(ne)k observatiojára 
tanitassa [Déva; Ks 78. XIX. 1]. 

2. kb. szégyentelen; neobrăzat; unverschämt. 1770: 
Némái Mártont . . . Gr. Gyulai István generális a 
jószágai inspectiójára aplicálta. De rettenetes imperti-
nens dolgai s dispositiója lévén a szegény generálisnak, 
megunta, odahagyta [RettE 229]. 

3. szk-ban; ín constracţii; in Wortkonstruktionen: 
ide ~ ide talál, ide vonatkozik; a se potrivi aici, a se refe-
ri la lucrul acesta; bezieht/betrifft sich darauf. 1734: a" 
mi illeti az A eo kgl(me)tŏl allegalt 20 Titt. az ide imper-
tinens, mivel az ha meg olvastatik jól, szollot régenten az 
ország Tablaja előtt valo Personalis Prohibitiorol az ho-
lott harmad napon mingyárt a' Prohibitio mellet perso-
naliter, és nem per Procurator(em) tartoztanak Compa-
realni [Aranyosrákos TA; Borb. IÍ] * vmi nem éppen ~ 
vmi nem nagyon talál/vonatkozik a szóban forgó ügyre; 
a nu prea se potriveşte cu/nu se referă la probléma ín 
cauză; was sich nicht sehr auf die vorliegende/genannte 
Sache bezieht. 1763: az több Utrumokis nem éppen im-
pertinensek, mivel mind az dolognak meritumát, s' an-
nak kŏzzettek esett folyását declarallyak [Torda; TJkT 
V. 167]. 
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ímęetál 1. háborgat; a tulbura; stören, belästigen. 
1595: Christoff Deaknak az Warmegye Ispanyanak 
küldette Biro W. Ayandekot mert impetallya vala 
Waros szabadsagat az Witze Ispán [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
181 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — aÁ bőségesen 1. al. 
az évszám javítandó]. 1634: Az Uduarbíro vagy Tisztar-
to . semminemű határunkat el ne hadgia idegeníteni, 
foglalny ha hol mit azokban bantany impetalny kez-
denének Praefectusunknak ideyn hirre tegye, tetczését 
vegie oltalmazásaról, s azt kövesse [UF I, 337]. 1725: 
marada Bika Kracsun az nominalt örökségben 
hanem holta után az néhai Bika Vaszalia maradéki, az 
Bika Kracsun maradékit iranta kezdették impetalni 
[Kozmatelke K; SzentkGy. Boka Gavrilla (60) vall.]. 
1768: hallattam . beszélleni, hogy Triff Isztratyi FelsÖ 
Kőherből3 jőt volna lakni M Földvárra a szűk idő-
b(en), és . hogy régenten a Felszegi uramék praede-
cessorítol a Fiscus Cancellistak altal felis kerette Isztra-
tyit és felis adtak repetitiojakra, de Isztratyinakis kedve 
nem lévén a visza menetelre, a Regius Fiscus Tiszteiis 
nem impetaltak, a dolog mind eddig feledekensegben 
volt [Katona K; Born. XL. 80 Kotsis Todor (40) zs vall. 
— aMT. Melegföldvár SzD]. 7778; a mely pert édes 
Annyok inprocessualt volt aztat deponálván annihil-
lallyak és soha is sem magok se posteritasok . . Kap-
rontzai Ferencz Urat és két ágon lévő maradékit nem 
impetalyak [Hari AF; DobLev. III/511. lb]. 

2. megtámad; a ataca; angreifen. 1597: Nagi Benede-
ketis eyeli ideobe ex insidys mordaiul megh fútamwa(n) 
arczúl vagta, es igi egienese(n) az eorizeokre tamad-
wa(n) az Magistratust sertette megh melliet nem expo-
nált ezzerint az feiedelemnek. Ezokon . nem stalhat 
az gratia, hanem teczik az teorwennek hogi illien mor-
daly chelekedetiert holot egienesen az Magistratust im-
petalta megh kel erette halny [Kv; TJk VI/1. 53]. 

3. perrel támad meg vkit/vmit; a ataca pe cineva/ceva 
prin proces; jn durch Prozeß angreifen/fechten. 1684: 
Alvinczi Péter és Incédj Pal vramek ő kgmek . . le tévék 
nemz. Keserűi Fráter Gjőrgjne Aszsz(ony) Balo Susan-
na Asz(szonyna)k Praeszákábana és Fogaras főidén Bú-
csúmban lévő Incriptionalis summabeli részét melly 
summát lévala Balo Susánna Aszszony is illje(n) decla-
ratioval . . hogj minde(n) közét Praeszákábol s Bu-
csumbol ki vette, nullu(m) jussal soha se maga, se 
maradekja, ezért ő kgmeket ne(m) busittiák, habor-
gattyak, impetállyák [Gyf; Incz. V. 28. — AF]- 1737: 
Ollyan Contractusnak violalasaert impetal engemet az 
A, mint a mely inealtatott volna az Actioban deciarait 
ollyan fundus iránt, a mely Fundust Néhai Váró Anna 
Aszonynak az én édes Atyámtol Competalo Dossában 
adatott volna [Torda; TJkT I. 13]. 1750: Az specificalt 
szőlőnek Dézmájáért valaki impetalta volna . . Dali 
Istvánt és Sámuelt azon szőlőnek birasáb(an) Colalásá-
b(an) legitime impetalta s el nyerte volna nem Tudom 
[Balavásár KK; Ks 13. XVI. 3]. 1763: Kajcsa Mihály ju-
nior és Kajcsa Péter Máté Mihály Ur(am) eŏ kglmé-
től impetalvan a' most praetensiob(an) forgó Szántó fői-
det Convenialánk mind két részről ily formána [Ká-
szonimpér; BCs. — aKöv. az egyezség szöv.J. 1768: Szö-
kerekia és Sajgai Portiói . . eö Ngának részéb(e) jutott 
vala melyet Kapitány T. Szilvási János Ur, s Cointe-
ressatussai Tőrvényesen kezdettenek keresni, s impetal-
ni [Dob.; Ks 39. XXVI. 13. — aSzűkerék SzD. *Sajgó 

Sz]. 1816: Tarsaly Ur engemet impetálván a' Szilágy1 

azon Kis Portioért — meljhez iszonyu sok fárottsággaj» 
's költséggel jutottunk, ezen pernek részünkről egy külö-
nös fatalitássa volt [Kv; DobLev. V/1000]. 

impetálandó kb. perlendő, (perrel) megtámadandó; 
atacabil (prin proces); (durch Prozeß) angreifbar/fecht-
bar. 1746: az mostan M: R: Fiscus által impetalando 
Város hidgyán lévő Vám iránt, à pert nem per exciptio-
nes, hanem in merito kezdettet [Torda; TJkT III. 37]. 

impetáltatîk 1. (be)pereltetik, perrel megtámadtatik; a 
fi atacat prin proces; (durch Prozeß) angegriffen/foch-
ten werden. 1733: ha valakitől impetaltatnék . Jósika 
Jŏseff úrffi ŏ Naga azon Portionak Trauzner Ferencz 
uram kezéhez való remissiojaért, tehát hoc in casu tar-
tozzék evincalni ö Nagat, minden legitimus I m p e t i t o r o k 
ellen [Csanád8; JHb XXVII/6. — aSzászcsanád Afl-
1736: Az Keresztesi M: és Tekintetes Familia, az C a m a -
rátol sok űdőkig impetáltatván az Keresztesi Sámuel 
meg notázásáert, és az Familia az meg irt Ur G r a t i o n á -
lissát nem producálhatván, kételenitettett az Keresztesi 
Joszágoknak kezekben való megmaradásokért Tiz ezer 
Magyar Forintokban az Camarával konveniálni [Kvî 
JHb XLII]. 1824: Mind én B. Szent Kereszti Mária, 
mind Kővetkezőim, ha a Jószág Birtokáért, az Z á l o g o s i -
to Mlgos Groffnéa vagy Kővetkezői tőrvényesen imp^' 
táltatnának azok iránt, az özvegy Mgos Groffnét, és 
Kővetkezőit evinciálni tartazunk [Mezőbodon TA; Ks 
89. — aGr. Petki Józsefné Áts Erzsébet]. 

2. háborgattatik; a fi tulburat; gestört werden. 1769: 
Szabad légyen azon Czejban állani Szandekozo és be 
nem vett Mester legények(ne)k magok Mestersége' 
ket Falun Városon s mindenüt szabadoson folytatni-
Melyért ha a Czejtol impetaltatnanak . . . a Tabla es 
Magistratus fogja az ilyetén Mester Embereket az Cze-
hok impetitioja ellen manutenealni [UszLt XIII. 97]. 

impetició kereset; acţiune; Klage, Eingabe. 1629: Ke' 
rekes Marton az Welczer Janostol fel veot penzel aZ 
adosokat fizette megh es azoknak impetitiojatol mentet' 
te magát [Kv; TJk 20]. 1734: Deliberatum az I •• 
az Anak impetitioja alol absolvaltassek tettzet a Tör-
vénynek [Branyicska H; JHb XXXV/51. 28]. 7747; az ęo 
Kglme impetitioja alol az I. szimpliciter abso lva l ta t ik 
[Torda; TJkT III. 121]. 1785: 'A p(rae)tendens Gerend1 

Sigmond Uram a' miket remittált 'a Patzolai Jusson 
cedálta, hogy 'a Fiscus impetitioja alatt Férjein 

nyeije viszszá, és biija, Viszszá is nyerte és birja 'a C o n t ' 
ractussa szerént [Nagylak AF; DobLev. III/607. Mĕ 

1805: Homorod Álmási Szondi Mihály exhibealya 
ezen Nemes Udvarhelyszek(ne)k volt Continua Táblá-
ján az Almási Contribuens Comunitasnak Impeti' 
tiojara költ Productionalis Processusat [Szu; Borb. II]-

impetitor 1. háborgató; cel care tulbură; Störer, Be-
lästiger. 1580: az Tyzteletes Christina azzony az NehaJj 
Vitezleo Eorminzekessy Nagy Janosnak meg hagiot 

eozuegie . . . Theon illyen vallast myert hogi Eo az e° 
Azzonyallaty Nyaualass (!) es Erotlensege miatt reZ 
Jozagait, Nem Bírhatna es Nem oltalmazhatna, kulom^ 
kilomb fele Jmpetitorok haborgatoktul rez JozagaJ 
. . . Ada es valla . . . Zalanchy Györgynek Birni Christ1' 
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n a azzonj [Pókafva AF; JHb XXV/8]. 1733: minden Im-
petitorak ellen egjmást meg oltalmazzák [Vajdasztiván 
MT; JHb 11/21]. 1759[1766: Mig a' Jószág Zálogban lé-
szen ha impetitori lesznek a' Biro Urak magok 
sumptussokon defendalni tartazzanak [Mv; DobLev. 
H/372. 2a]. 

2. pereskedő, (törvényesen) kereső; cel care urmăreş-
j® (legal) un drept, împricinat; Prozeßführende(r), 
Rechtsuchende(r). 1615: Chya Peter uram menedekse-
get igire Lazar István uramnak es posteritasinak, min-
den teorveny szerint valo Impetitorok ellen [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 67]. 1621: ada el egy hazat Farnasy Al-
?ertne Katalin Azzony Colosuary Varga Peternek f. 
23 . . . Igeruen es obligaluan arra magokat, hogy ez 
háznak Dominiumiaban birasaban, Varga Petert es 
^uccessorit minden legitimus Impetitorok ellen euincal-
"ak es megh oltalmazzak [Kv; RDL I. 116]. 1628: meli 
megh irt hely es széna fw feleòl minden Attiafiay es teőr-
Ueny szerint valo Impetitorok feleol euictiot ueo(n) ma-
Sara [Altorja Hsz; BLt. — aTeŏrŏk Balas]. 1644: ha 
találkoznék valaki az ki Indítana valami Impedimentu-
m°t, tartozunk minden legitimus impetitorok elle(n) 
^egh oltalmazni [Déva; JHb 53n]. 1701: Evictiotis vál-
alá(na)k az megh irt Nagjlaki Emberek Birák es Esküt-
lek magok és az egész Falu képében Biro Sámuel Vr(am-
*Ja)k . . minden legitim(us) Impetitorok ellen [Nagylak 
AF; DobLev. 1/55]. 1802: lévén egy darab Kaszállo 
Kettyek . adák Zálogban hat esztendőkig . . olly fel-
tetel alatt: hogy azo(n) terminált hat esztendők alatt 
^ Emptorokat minden legitimus impetitorok ellen meg-
oltalmazzák [Asz; Borb. I]. 1806: az Emptor Mlgs Urat 
^ Aszszant magakat s minden Maradékjakat azonn Er-
inek Biradalmába(n) minden legitimus impetito-
mk ellen tartazzanak minden időkoron meg-tartani, 
68 oltalmazni [Vaja MT; SLt 12. V. 19]. 1839: evictiot 
vállalok magamra és maradekimra, ezen helyecske mos-
tani s leendő birtokossának minden legitimus impetito-

elleni mególtalmazása aránt [Csekelaka AF; KCsl 

, Ha. 1750: impetitorak [Mocs K; KLev.]. 1830: inpeti-
r°k [Kv; Somb. II]. 

t>hnpetráció 
1. felkérés; cerere; Aufforderung. 1671: 

^°gy ha . . . két, három, s' több Donatariusok találkoz-
i k valamely jószágnak impetratiojában, praetensioja 
olna az ollyan joszághoz valamellyiknek, suffragalván 

^ Praetensio, ez iránt az első Donatarius lészen hellyes 
69]. 1677: Jövevény, idegen, Sellér emberek, kik 

^m Zászlók alat valók, sem bizonyos Földes Urok nin-
Sen, ha magokat jobbágyul kötik valakinek, az ollya-
°kat sem Vármegyéken, sem Székelységen a' Fiscus 
ásnak ne conferallya; az impetransnak-is abbéli im-

P^ratioja tanquam sinistrè exposita erŏtelen légyen [AC 
j 2. elnyerés; obţinere; Erhaltung. 1740: Minthogy az 
fe

ezen Causanak defensioját egészen és simpliciter trans-
ralta az Evictornak, deliberatio(n)e is hogj ezen Cau-

j m merito ne defendalhatna amovéáltatott, azért az 
r
 ek nintsen uttya a Simplex novum(na)k impetratiójá-
ro da> TJkT I. 186]. 1748: Ígérte vala az Úr vagy há-
. m Szász helységbeli Dézmának impetra(ti)ojában va-
ü assistentiaját [TK1 gr. Teleki Ádám lev.]. 

impetrál 1. szerez, elér/nyer; a obţine; jm etw. abge-
winnen, erhalten. 1587: Meg ertettek Biro vramtol az be 
Gywlesnek okait . . . , Mit kellene eo kgmenek Az Vj ez-
tendeó Ayandeka mellett az Waros Jowara impetralnj 
[Kv; TanJk 1/1. 43]. 1592: Báthory Istwan lewele kiben 
az Magwa Zakattak Jowait è varosban Coloswamak 
donalta ily Conditiokal: Ha successora ninchen, Es ha 
nem testalt rolla Memoriale. Ezt à lewelet violagh kel 
impetralny [Kv; Diósylnd. 44]. 7606: Negedzer ualliak 
aztis hogi práe figalt napot hagiott uolna az Alperes a' 
teŏrekedesnek Vduarhelt az Kosa Geŏrgi hazahoz egi 
Vasarnapra, De hogi mind ez ideigh el haladót dolgok, 
most az Communis Jnquisitíonak rendin Vduarhelt 
minden ualazt aszal tőn az Alperes hogi sem(m)jŭel nem 
tartozik, mert Bedeŏ Istua(n) ura(m) az akkorj Capitan 
mindeneket impetralt az Akkoij feiedelem kêpêtwl Bas-
tatúl [UszT 20/11]. 1653: Impetraly valaszt ennekem 
Cheffej Uramtul [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 7677: a' Feje-
delmeket circumvenialo méltoságok ellen valo dolgokat 
impetrálni igyekező személyek-is refrenaltassanak [AC 
80-1]. 172711751: asseralván azt a' Kápolnás-Oláhfal-
viak hogy ezen Hargita Havassán már romlásban valo 
Kápolna az magok határokban építtetett lévén ahoz a* 
Butsut a' magok Praedecessorok impetralták [CartTr II. 
XXX/3b]. 1737: (Az) Adósságért az A. Asz(sz)ony ö 
kglme, az Inek Contractussa szerint Háza elfoglaltatá-
sára, a T.N.Tanátstól Executorokat is sollicitálvánn im-
petrált vala [Dés; Jk 249b]. 

Szk: annuenciát ~ jóváhagyást kap/nyer/szerez. 
1597: Eleiteol fogwan ew kegmeknek varossúl woltanak 
az Mezaros vraimmal mind kewlseockel belseöckel sok 
nyughatatlansagok holot sem az ew Annuentiaiokhoz 
melliet az bodogh emlekezetew Istwan kiralitol8 impet-
raltak wolt, sem az eoneon magok igireti, magok ayan-
lasahoz magokat nem tartottak [Kv; TanJk 1/1. 297. 
— aBáthory István] * asszignációt ~ kiutalást kap/sze-
rez. 1742: (Az adósság) több részinek exoluciojára 
mindaddig törekedvén mig a Néhai nagj emlékezetű 
Erdélyi Mlgs Gubernátor Ur Groff Bánffi Györgj ŏ Ex-
cellentiája pia Fundatiojábol az Academiai Peregrinan-
sok számára jaro Interesből 360. forintokig valo Assig-
natiot impetrált [Marossztkirály AF; Incz. X. 6a] * 
asszisztenciát ~ T segítségét/karhatalmát kieszközöli. 
1748: A mostani Gubernialis Confluxuskor determinal-
tatott, hogy a' Kovásiaka ellen valo Causa decidál-
tassék Azért az Inclytus Directoratus az iránt Teleki 
Familiam részéről assistentiaját impetrálom [TK1 gr. 
Teleki Ádám kezével. — aKovás (Szt) falubeliek] * 
audenciát ~ kihallgatást nyer. 1599: eo kgme biro vram 
mennyen Ala feyerwarra eo fel(se)gehez es teoreked-
gyek, Audentiat impetraluan . hogy le zalicchya eo 
kgme az paranchyalattyat eo felgenek keonieorgesewel 
[Kv; TanJk 1/1. 346] * dilatációt ~ halasztást/haladé-
kot nyer. 1745: Minthogy semmi L(ite)rale Instrumen-
tumok ezen matériához valók kezűnknél nintsenek, 
azért dilatatiót impetrálni kívánunk, sok költségűnk fá-
radságunk lévén ä p(rae)tensioban lévő Háznak reha-
bealasara [Torda; TJkT II. 74] * exempciót ~ kiváltsá-
got kap/nyer | mentességet kap/nyer. 1594 k.: Latvan 
penigh ezt az raitunk ualo nagy ínségét, es el uiselhetet-
len nagy igat, sokan keozwllwnk külemb kwlemb fele re-
fugiomokat kereswen magoknak, nymellyek keozwllek 
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ide Nagyságodhoz conflualnak, es exemptiot, auagy 
Nobilitatiott magoknak impetraluan immunisek lesnek 
azokis az keozenseges tere uiselesteol [Dés; DLt 247] * 
gráciát ~ kegyelmet nyer/kap. 1609: felsigedteol gratiat 
impetralt uolna uitkireol [Dés; DLt 315] * kommendá-
toriát ~ útmutatást kap | ajánlólevelet nyer/kap. 1605: 
Commendatoriat impetralianak eo Nagatol es az Vrak-
tol, ky mellet batorsagossaban tudgyanak az my 
Attiankfîay eo felge eleot az varos dolgaiban procedalni 
[Kv; TanJk I/l. 519] * nobilitációt ~ nemességet kap, 
nemesítést szerez/nyer. 1594 k.: refugiumokat kereswen 
. . . Nagyságodhoz conflualnak, es exemptiot, auagy 
Nobilitatiott magoknak impetraluan immunisek lesnek 
[Dés; DLt 247] * privilégiumot ~ kiváltságot nyer/kap. 
1635: maşokis annak utanna ez incorporalt alla-
pattyokrol ugy mint az Czismasiak (megh eggyezuen az 
Wargakkal) communi Consensu et sponte priuilegiumot 
impetraltak [Kv; Céhir. I. 12 tanácsi hat. — aA vargák-
kal egy céhben való létükről]. 

2. megnyer; a cîştiga; jn für eine Sache gewinnen/zu 
etw. bewegen. 1745: Illyen actiom vagyon az J. ellen, 
hogy ő . el hitetvén az emberekkel hogy ő à régi eltett 
kintsét az ő büvős bájos mesterségivei à főidnek mélljse-
giből ki hozza, annak őrzése mellett lévő ördögöket kő-
njőrgése által Angyalokat impetralvan, à kintset a föld 
színire ki hozza [Torda; TJkT II. 66]. 

3. kér; a cere; bitten. 1671: Mivel illyen determina-
tiok a' Canonokba(n) is vadnak, hogy azok az Ecc-
lesiakban frequentáltatot Ritusokba(n) maradhassa-
nak, Ngd klglmes (!) annuentiaját alazatoso(n) im-
petrallyuk [SzJk 118]. 

impetrálandó nyerendő; de înfiinţat; zustandezubrin-
gend. 1764: Meghivattattam ezen Tekintetes Magistra-
tus eleiben, itten impetralando oculator 's Reambulator 
Commissariusak exmissiojak végett beadandó Memo-
ríalisnak meghalgatására [Torda; TJkT V. 231]. 

impetrálás elnyerés; dobîndire, obţinere; Erhalt(ung). 
1671: A' Postarol hozando Athnámenak impetrálásá-
ban-is nem annyira maga személlyében mint az Ország-
nak közönséges hasznára, és meg-maradására vigyáza 

[CC 6-7. — A fej.]. 7677; A'kik az ide fellyeb meg-irt 
modok szerint, Fejedelmek Salvus Conductusának im-
petralásával, és annak virtusával tartoznak járni, és a' 
Salvus Conductus denegaltatván nékik, még-is elmen-
nének, az ollyanokat a' Director törvény szerint prose-
quallya [AC 88]. 

impetrálbat 1. kaphat, nyerhet; a putea obţine; bekom-
men/erhalten können. 1619: Szölfíkár aga Igyekeze-
ti az, hogy most Balassi urammal kimenne arra Erdélyre 
és onnat házához; felette nagy kévánsága vagyon arra, 
hogy ő Felségedtől3 egy-két lóval ernyős kocsicskát im-
petrálhatna, kiről én igen assecuráltam, hogy Felséged 
nem hadja anélkül [BTN2 326. — aA fej-tői]. 1653: Mi-
choda valazt impetralhattal eddig te tudod ennekem meg 
nem irtad mint jartal el benne [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 

2. elnyerhet; a putea obţine; gewinnen/erhalten kön-
nen. 1682: En néhai Tekintetes Nemzetes Szamosfalvi 
Mikola Sigmond Ur(am) eŏzvegye, Árva Kamuthi Su-
sanna . . . Szász Fenesi, de mostan Colosuarat nyomor-
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go . az jobbagyi szolgalatbul Kupás Miklóst fel 
szabadítottam az migh él, semmi nemű jobbagy 
szolgalattal, sem semmi szedő vedöuel ne terheltessék 

., söt maga személlyéb(en) (: ki kötöm fiait :) magat 
nobilitalhassa, ha az mi kgls vrunk eö nga kegyelmessé-
get eziránt impetralhattya [Kv; RDL I. 33]. 1702: A 
Kolosvári határon termett Buza és Bor Dezma felett Le-
vén nagj meg haborittatásunk az itt való Páter Jesuiták-
tol . . a' T. Két Ekklésiák, a1 Páter Jesuitakat . . . Írá-
sok által meg találtak, és hogj e' dologtol desistállyanak 
Atyafiságoson dehortaltak, de semmit ő kegjelmektõl, 
nem impetralhattanak [Kv; SRE 83]. 

impetráló adományos; donatar, dobînditor; D o n a -
tar, Schenkungsnehmer. 1671: A' melly joszagot két s 
három több személlyek impetraltak volna, az elsőbb 
adomány állyon-meg . el-lévén adva edgyszer vala-
mely jószág a' Fiscustol, az nincsent a' Fiscus sem adhat-
ta, az impetráló fél-is el nem vehette [CC 69-70]. 1759: a 
Suplicans arol hogy a fenn attingalt Armalist impetráló 
Frinkfalvi Pap Dannak descendense volna, Semmi do-
cumentumot nem producala [BSz; GyL]. 1805: Sos Pé-
ter exhibealya HSz Martoni néhai Sos János és ő általa 
fia Sos Palnak in A(nn)o 1676 impetralt armalis levele-
ket, mely Sos Palnak hogy az az Almási Provocatus Sos 
Familia Sz Mártonbol szállott Almásra, és azon arma-
list impetráló Sos Jánosnak s Pálnak egyenes Descefl-
densei és armalis statusban mindenkor tartattak [SzŬ 
Borb. II]. 

impetrált 1. (fej-i) adományozásban részesült; dobîn-
ditor al unei donaţii (din partea principelui); an de? 
furstlichen Donátion beteiligt. 1671: Hoztak illyen aj-
kalmatlanságot-is-bé némellyek, hogy közönséges Privi-
légiumokon kivŭl illy immunitást s* Privilégiumot extra-
háltak, hogy közönséges tereh viseléstől immunisok le' 
gyenek, végeztük azért Nagd consensussa-is ebbŭl acce-
dalván: hogy az illyen noviter impetralt magok hasznát* 
Privatumat követő embereknek Privilégiumok cassal' 
tassék, invalidaltassék . . . s' vonnyák az Ország 
Statusival a' terhet [CC 41]. 

2. nyert, szerzett; dobîndit, obţinut; gewonnen, eſ' 
haltén. 1682: Az mi maga hivatalja iránt az mi 
urunktól ő ngától impetrált confirmatiot illeti . . . vagy 
de praesenti adja elő, vagy . . . hozassa elő . . addig P6' 
dig az monasterában legyen [EOE XVII, 303 ítélet a* 
„erdélyi oláh püspök" perében]. 1759: a 7 es 8dik Fatefl' 
sek az Armalist impetralt Pap Dántol fogva név szerig 
deducalakis Pap Dan Successorit [BSz; GyL hivJ 
7805: Sos Péter exhibealya HSz Martoni néhai Sos J*' 
nos és ö altala fia Sos Palnak in A(nn)o 1676 impetral 
armalis leveleket [Szu; Borb. II]. 

3. T kirendelt; ordonat; abgeordert. 1621: NemZß' 
tes hiuwnk Kornis Ferencz Vduarhely széki király b1' 
ranknak . . ertuen az vduarhelyi uarunk(na)k megfj 
épitésere ualo io inchnatioiat azon uarunkott 
zonios summaban es conditiok alat neki inscribalt^ 

minthogj gratuitus es impetralt laborral is ne^ 
kichin részéből hizzwk hogj lezen az épwlet, fele aestifl^' 
tioia mindenkor az Inscriptio summaiahoz adycialtaţ' 
ua(n) tempore redemptionis persolwaltatnak [Törzs. ^ 
i ad. lev.]. 
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impetráns 1. (adomány)nyerő; donatar, dobînditor de 
donaţie; Donatar, Schenkungsnehmer. 7677;a ha kik-
nek Donatioiban, Privilegiumiban az a* clausula, Salvo 
jure Fisci, inseraltatott volna-is, praesentalván levele-
ket, ha csak az lészen fogyatkozása az impetransnak, 
tollaltassék, és a' szokot Stilushoz ujab levél adattassék 
a Fejedelmektől számokra [AC 201. — aLapszéli hivat-
kozással az 1591. évi ogy-i végzésre]. 

2. kérelmező; solicitator; Ansucher, Gesuchsteller. 
1818; ha nevezett Impetráns az ő eleibe szabott feltéte-
lek(ne)k és tartozásnak tökéletesen eleget fog tenni nem 
tsak Privilégiummal szabadoson élhet hanem mostantol 
kezdve tiz Esztendőknek le follyásáig senkinek ezen N. 
Fejedelemségbe vagy a Partiumba szabad nem fog lenni 
mjta kivül az ő általa feltalált és fennebb megírt vízeme-
lo Machinát készíteni arra a végre alkalmaztatott s a 
nevezett Impetráns hasznára fordítandó Instrumentu-
mainak elvesztése alatt [DLt 456 gub.]. 

impetus támadás; atac; Angriff. 1779: a török, aki ed-
ţß defendálta Erdélyt a muszka impetusától, hadako-

??Sa lévén a perzsával, nem érkezik minket is oltalmazni 
[RettE 396]. 

unpignorál 1. elzálogosít; a amaneta, a zălogi, a puné 
^Jog, a ipoteca; verpfänden/setzen. 1604: biro vram az 
valaztot negy Vraimmal egyetemben zorgalmatoson 
jnnnkalkodgianak hogy az ket ezer forintot zallitchak 

ar°m ezer a wagy menteol fellyebben negy ezer forintra 
• azt kezek volnanak impignoralny [Kv; TanJk 1/1. 

1642: Trauzner Kata Trauzner Janos(na)k, es 
elesege(ne)k maradékinak, az megh nevezet fl 90 Sum-

??jit (!) impignoralná, mellyet Trauzner Kata mégis es-
*Uvén ennek utanna Levala az Battyatul [Hadrév TA; 
JJobLev. 1/12]. 1708: ennekelŏtte valo nyomorúságos 
"dobén impignoralt volt feljebb specificalt Etzken And-
î?s Uram egy benn valo Fundust [Dálnok Hsz; BLev. 
Iſanss. 24]. 1752: Idösbb Komornyik Laszlo Vr(am) 
^ “ Néhai N(e)m(e)s Szuka István Vram(na)k . . . M Ket-
^lb(en) szabados épületre impignoraltaa [M.kecel 

Borb. II. — aEgy telkét]. 1776: ertésére lött eö Exlljá-
j k az is, hogy . ŏ Exlljának az Ur által Zálogban adott 
?szágnak nagyobb része . sokkal fellyebb impigno-

ralta, mint maga pénze feküdött rajta [Kv; JHb VI/33]. 
. 2. ~ja magát zálogba adia maga-magát; a se zălogi; 

J,ch verpfanden. 1614: Ezek kwleomb kwleomb embe-
rnek impignoralvan magokat donatioúal [Szentábra-

f!gm U; BethU 175. — aAz előbb név szerint felsorolt tíz Jb]. 

_.hnpignorált elzálogosított, zálogba adott; amanetat, 
^?gil I ipotecat; verpfándet/setzt. 1721: Komáromi 

aJos Ur(am) is igeri hogy az impignoralt Territo-
r m(na)k zálogos summáját fl. 200 ~ ket szaz magyar 
Rmokat fel veszi [Ingodály NK; JHb XXIV/20]. 
ç deponálván . a p(rae)notalt 25 forint summát 
l kglmek is tartaza(na)k azan Specificalt impignoralt 
jj* hold szántó földet remittálni [Ne; DobLev. 1/219]. 
no ' i ha . . ő NNgát valaki ezen tőlünk impig-
bá í ' Şonumokban, akár belső, akár kűlsőkb(en) tur-

na» ö Nga kárban nem maradhatván akár mellyik 
ţy25^ °rtionkat . . . el foglalhassa [O.szilvás AF; i.h. 

ímpignoráltatik elzálogosíttatik; a fi amanetat | a fi ză-
logit; verpfandet werden. 1642: Hariban Fejer Váár me-
gyeben lakazo Kőltsői Pálnak, kedves hazas társa 
Trauzner Kata, mivel az Uranak mégh az Attyatol leven 
impignoraltatván bizonyos szamu Jobbagi . Csutson 

lakazo Ugrón András Uramnál, gondolkozván 
azért . Trauzner Kata, azoknak az el zalogositot Job-
bagyoknak ki váltasa vagy Redimalasok felö<l> in-
ditatek az őrőgbik Battyahoz Confugialni ., az 

. Ugrón Andrásnál levő Jobbagyoknak el Zalagosita-
sokert valo Summájáért [Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 

impignoráltatott elzálogosított, zálogba adott; ama-
netat | zălogit; verpfandet/setzt. 1642: Valamiglen az 
meg nevezet Trauzner Kata az pénzt maga(na)k . . 
Trauzner Janosnak es Felesegenek nem reponálná 
mind addig Trauzner Janos es Feleseghe s Posteritasi, az 
impignoraltatot Jobbagyoknak pacificum dominiomja-
ban lehessen, es ezekert Trauzner Janos is kőté magat 

hogy valamikor az megh nevezet f 90 Summát 
Trauzner Kata deponallya tartozzék Trauzner Janos is 
az Joszágot kezebői ki botsatany [Hadrév TA; Dob-
Lev. 1/12]. 

impignoráns (el)zálogosító; care amanetează | care 
ipotechează; verpfandend. 1752: Idősb Komornyik 
Laszlo Vr(am) Néhai N(e)m(e)s Szuka István Vram-
(na)k . M Ketzelb(en) szabados épületre impignoral-
taa, kinek is Successori azon Contractusnak erejével ad-
ván által . Néhai Csákó János Vramnak és két ág Pos-
teritássinak eodem Jure mellyel Néhai édes Attyok Szu-
ka István Vr(am) approprialta . . az Impignoráns Ko-
mornyik László vram emiitett Csákó János Vr(am) Suc-
cessoritol némelly Epületek(ne)k meg betsülesivel 
relualni kivanvan egy más kőzött nem convenial-
hatván bennünket mind két részről kéz bé adással . 
100 ~ Száz M. Forint Vinculumig megbirálának [M.ke-
cel Sz; Borb. II. — a bAz elzálogosított telket]. 

impingál 1. vét; a greşi; sich vergehen. 1653: Job-
bágyin . . ha ahoz alkalmaztattyák és nem impingál-
nak az ellen, ènis illendeŏ Jo akarattal és kegyes indulat-
tal leszek, mint Jo Asz(sz)onyok hozzáyok, és ezeken 
kiuŭl s felljeb valo szolgálattal Jobbágymat ne(m) eről-
tetem s kinszerittem [Cege SzD; WassLt. — Tollban 
maradt magokat]. 1671: Nemely Articularis és homagia-
lis poenárul . Mivel az 1653. esztendŏbéli Constitu-
tioban, Part. 5. Edict. 30. expressa poena nincsen: Vé-
geztetett hogy a' kik ez ellen impingalnának, kétszáz fo-
rinton convincaltassanak [CC 80]. 1688: T: Madai Sa-
muéi Uramat annak előtteis mivel cum conditione reci-
pialta volt a' sz: Társaságh ugy hogy életit ŏ kglme me-
liorállya, de ó kglme az ellen impingált s leg közelebb 
mostani Partialisunkat kŏzonsegésennis, és nemelly bo-
csŭlletes Atyankfiait személy szerint offendalta, annak-
okáért a' kiket offendált kövesse megh, és obligállya ma-
gát hogy ha ennek utánna azon dolgokba(n) impingál fi-
naliter relegaltassek [SzJk 223]. 1746: Róth István Tégla 
vető instálván à Tanáts(na)k, hogy itt dolgozhassék, 
tehát az Taksát, mellyis maga igireti szerint áll hat száz 
jó égetett téglából meg fizeti mégis engedtetett olly 
conditioval: hogy . . . à berekből egy újni veszszŏtis, 
nem hogy egyéb féle fát le vágni mérészellyen, melly el-
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len ha impingalna . méltó büntetését el vészi [Torda; 
TJkT III. 23]. 1747 k.: Vár(me)gye Tiszteihez pedig sem-
minemű dologb(an) ne légyen szabad recurralni miglen 
az Dominus Terrestriseket nem requirallya. Ezen Punc-
tumra való invigilatio committaltatik az Varas Birai-
(na)k, az kikis ha valaki impingalna ellen tartozza(na)k 
az Familianak deferalni [Torockó; TLev. 2/1]. 

2. vétkezik; a păcătui; sich versündigen. 1639: Az 
Eccl(es)ia Christophorus Rivulinust recipialta illien 
Condicio alat, mivel az el mult eztendőben az Eccl(es)ia-
nak hozza valc^ io akarattiat recusalta hogi mutatta (!)a 

volt Bothazara , s, rea nem ment. Mostan denuo mutat-
ta (!) Sz. Marthonra0; de illjen okkal hogi ha magat dis-
solute viselne es valamiben impingalna, minden kegies-
ségnek remensege nelkől çxplodallia az societasbol 
[SzJk 44. — aígy mutalta h. K. °Szépkenyerűszentmár-
ton (SzD)]. 1678: Varsoci Miklósnak gratia adattatik 
illyen conditiokkal, 1. Hogy ha ennek utanna az elebbeni 
czelekedetib(en) impingal czak in minimo is tőbszőr gra-
tia(t) nem accedál [SzJk 133]. 

3. beleelegyedik/keveredik vmibe; a se amesteca în 
ceva; sich in eine Sache verwickeln. 1653: Ebben az esz-
tendőben az én ñamat — urunk mézgyűjtője volt — én 
nem tudom miben impingált volt, Fejérvárott a több 
mézgyűjtőkkel együtt arestáltatta volt a fejedelem [ETA 
I, 148-9 NSz]. 1677: Ha kik penig, egyéb igasságos szí-
neknek praetextusa alatt extrahált Salvus Conductu-
sokkal abutalván, Ország Statutumi és interdictumi el-
len való dolgokban elegyítették volna magokat, vagy ez 
után-is affélében impingalnának . . . a" meg-tiltot dolog-
nak meritumja szerint, affélékről decernáltatot poenán 
convincaltassanak [AC 88]. 

Szk: vmilyen vétekbe ~ vétekbe esik/elegyíti magát. 
1644: ha tŏbszer effele vetekbe es többekbe ehez hason-
lókba impingalna ez az Horuat Mihaly . . . az elebbi 
Sententja legien az fejen [Cege SzD; WassLt]. 

impingált beleelegyedett/keveredett; amestecat/impli-
cat în ; hineingemischt, verwickelt. 1677: Arultatás-
ban impingált residentiatlan Nemes, törvény elŏt deti-
neáltathatik [AC 252]. 

impingáltatik 1. kb. parancsoltatik, rendeltetik; a se 
ordona; verordnet werden. 1737: A Nms Város sokszori 
Protocollatioinak tenora 's vigora tarttya, hogj Mészá-
ros atyánkfiai a szarvas marha húst Cum Den. 2 : | : 2 
árúllyák . . mind azáltal mostan(n) is húsokat fellyebb 
árúllyák, mint annak limitatioja vólt, holott a marha 
igen óltsó . . . ; most azért, seríó impingáltatik, hogj töb-
ször a Nms Város Consensussa 's hire nélkül olly dolgot 
pertentálni ne mérészellyenek [Dés; Jk 479a]. 

2. kb. (nyomatékosan) ajánltatik; a se recomanda; 
(betont) empfohlen werden. 1749: Ugj informaltatik a 
Magistratus hogj Jakab Peter eo kglme az Város Consti-
tutiojanak p(rae)judiciumara Augustusban Czégér nél-
kül kortsomát tárt (!), Azért Hadnagjunk eo Kglmenek 
impingaltatik, hogj serio mennyen végire jo bizonysá-
gok által, és ha comperialtatik, edgj ŏkrit bé hajtassa 
[Torda; TJkT III. 252]. 

3. T 1605: Mindeneknek eleőtte kewantatik az hogi 
az meli kett Vraink valaztatnak es el mennek azok 
eggiessek es egienleő ertelmwek legienek eggik az másik 
nelkwl se eggiel se massal ne tractalodgianak, hanem ha 

kiwel az szwksegh hozza hogy zolni kell, tehatt eggiwt le-
wen Zollianak es minden Vthon ugy viselliek z a w o k a t t 
hogy hwsegwnk ne Impingaltassek [Kv; TanJk I/l. 512]. 

implorál kér; a cere; bitten. 1718: consolatiojokot alá-
zatoson imploráljuk [SzO VII, 244]. 1736: Excellentiád 
Grátiáját továbbis alázatoson imploralom [Darlac NK; 
Ks 99 Lészai István lev.]. 1738: Bőlőni László midőn 
Excellentiád kglmes Patrociniumát implorallya, a sze-
gény Vár(me)gyének igyes bajos dolgainak pro Bono Pub-
lico Lejendő promotiójára, . . dolgaiba(n) Secundalni» 
méltóztassék [Kr; Ks 99]. 1748: midőn a'kor a'ra rendel-
tetendŏ két betsűletes Fiscalis Deákok jelen lesznek az 
Ur parancsolatjából investigálhatnak és connotalhat-
nak e'ben és minden bajaimban, Uri assistentiáját az Ur-
nák Director Vramnak imploráljuk [TKl gr. Teleki Ádám 
kezével]. 1752: ezen Vásárra nézve az Mlgs Ur poron-
tsolattyát alázatason implorálom, méltóztassék ne-
künk Terminust praefigalni, mellyik napra compareal-
lyunk az Mlgs Úrhoz [Sáros KK; Ks 83 Fr. Árkosi lev.]-

? impoltál 1754: Iffjab Cire áliás Szirb Ónul . 
verte meg . . Jánk Iuont ugy hogy az oltatol fogva két 
hetet impoltál és sem(m)it sem dolgazhatot hanem pen-
zivel amit dolgoztathatot [Grohot H; Ks 112 Vegyes irJ-

imponál 1. elrendel; a ordona; verordnen. 7605: Pleni-
potentiatt . . Varossul eő kmek nem attanak senkinek 
Illien dologba(n) semmi wdeoben, Mertt az Communj-
tasnak erteni kell mit akarnak neki imponálni, es keó-
szeőnseges Consensusatt es Assensussat kell venni, hogi 
valami Túmúlt(us) es vizzaúonas vagy fel zendwles ne 
essek keőzteők [Kv; TanJk I/l. 513. — A kv-i követek 
ogy-i ut.]. 1621: a koborlasoknak semmj bwntetese Nem 
leue(n), Nem hogj megh zwnnek, de seőt inkab Neve-
kednek az kertek, majorok fel teőrese es koborlasok. 
Azért . mind az Barnasiboknak, mind penigh az szol-
gáknak imponalliak eő kglmek hogj vigiazzanak és . • 
az kiket megh foghatnak . hozzak be hogj erdemek 
szerint bwnteteödgjenek megh [Kv; i.h. II/1. 329]. 1634: 
az bücziűlletes Tanaczy imponalta volt, hogy . azt az 
szemelyt megh keressek, az kitol adatot az leuel, és az ki 
accusalta az ket szemelt [Mv; MvLt 163a]. 1677: A' Sze-
mély szerint való hadi fel-ülésnek idejében ha ugyan 
czégéres fogyatkozást tapasztalnak maga meg-vonás-
ban, avagy vakmerőségben . . . a fogyatkozás mivoltá-
hoz képest illendő poenával mulctallyák . . . imp0' 
nállyák-is lovok számának meg-tŏbbitését [AC 92-3]-
1730: (A commissariusoknak) imponaltam volt, hogy 
nékem minden excessusirol az Militianak genuina infar-
matiot tegjenek [Csapó KK; Ks 90 Kún László kezével]. 
1818: én eléggé imponáltam a' Dsugyáknak, hogy mind 
restantiariusok légyenek a' kiparantsolt 100. Colomj-
sok; mellyre azt felelték, hogy 30-at is alig tudnak ki ál-
littani azokból [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir.]. — ^ 
még UF I, 335. 

Szk: juramentumot ~ eskütételt rendel el, eskütételre 
bocsát vkit. 1637: Most penigh miuel Juramentomat im-
ponált az Teörueni Demŏk(ne)k, hogi salualia magat* 
nem Comparealhat, miuel Citatioba(n) nem volt Mos* 
Gergeliel: pro eo az kezes Nagi Janosne, kesz ugj min1 

kezes az eŏ Attia fiaert az Juramentomot deponálni, h* 
az mas fel megh akarja hallani [Mv; MvLt 291. 106a]. 
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2. (pénzbírságot/büntetést) kiszab; a stabili o amen-
dă; (Geldstrafe) verhängen. 1611: ha valamellik eggik 
az masikot gialazatos bezedekkel diffamalna eze(n) 
controuersiak felöl . . eőtszaz arani forintot uinculum-
ba imponalnonk kőzikbe [Fejér m.; Szád.]. 1642: Bünte-
tésül imponálták ŏ kgmek masfel forintott imponálták 

1 d. 50 [Kv; MészCLev.]. 1652: Verner Matyasra Im-
ponálták eo kglk Cehúl búntetest, miuel Eperiessy Ba-
mt ellen illetlenwl visele magat Egy latt Ezústót 
[Kv; öCJk]. 1703: Szabó György mester nem rendes 
uton modon ment az Kővendi György mihelyéb(en) 
es mind az betsulletes Mestereket mind az Társaságot 
fneg betstelenitette tehát az Betsülletes Ceh imponált 
r “ büntetést néki, hogj az Céh Atyán kezdve minden 
oetsületes mester embert szolgallyon két két hétig 
rendre valamég oda jut a hova céllya vagyon az Reme-
kert valo szolgálatra vagy penig az Betsülletes Ceh előtt 
na magának tetzik meg tsapattassék [Kv; ACJk 53]. 

Szk: fél-fél mesterséggel ~ T 1698: meg üte Kalmár 
István vizi Jánost, Vizi János . el taszitá Kalmár Ist-
vánt es rutul mégis veré az földön es igy a Céh megh lu-
jninálván hogy mind â kettő . . égy <azon> büntetés-
en lőn imponala az Czéh rájok fél fél mesterséggel [Kv; 
MészCLev.] * kis mester-asztalt ~ kb. kis céhlakoma-
îffi S kötelezettségét szabja rá. 1718: esett buntetesb(en) 
iffiu Ceh Mester Bagyoni Janos Ur(am) . . imponált 
volt az B: Ceh eo kegylere az B: Cehnek eo kegyle miatt 
sok ŭdŏ töltéséért s nem Comparatiojáért egy kis Mester 
Asztalt . . . ezen büntetését . . . Mitingálta az B: Céh 
*ak ad fl. 1 „00 [Kv; ACJk 108] * öreg mesterasztalt ~ 
ţb. nagy céhlakoma-adás kötelezettségét szabja rá. 
1Ö98: mostan egy ŏregh Mester Asztalt imponált volt a 
ö- Ceh büntetésb(en) reaja [Kv; i.h. 29]. 

kiró/vet; a impune; verhängen, auf(er)legen. 1596: 
^n t Lucza Azzoni napba esmet, az Generális giwles-
^n, az meli ezer forintot Imponált volt az orzagh ez va-
usra fizettwnk f 1000 [Kv; Szám. 6/XX. 2]. 1618: az mi-
^or az Orzagnak oly expeditiojara Taxat, vagy egieb 
a*okra rendeltetet dolgot imponálná az varmegye, ö 
Keglme Zabo Dániel uram oltalomnak okaertt, es kar-
?ak el tauoztatasaertt io gonduiselesel legien feleölleök 
Uvv; Törzs]. 1621: az orszagh Giwles napia Nem mesz-

. vgj itelliwk hogi netala(n) akkor valami subsi-
^onalis pénzt is imponálnák reánk [Kv; TanJk II/1. 
16-7]. 1783 k.: semmi Communitas, vagy abban a' 
?mmunitasban lévő Birák az ado fizető népre semmi 

.2ln és praetextus alatt Földes Urak hire nélkül onust 
mPonalni ne bátorkadgyanak [Torockó; TLev. 4]. 

4» rákényszerít vkire vkit; a face să accepte pe cineva, 
*mpune cuiva pe cineva; jn jm aufzwingen. 1677:* Ve-

ßeztetet hogy senki alatta lévő kõsséget, jobbágyokat, 
a^ok-népét, se semminemű rendeket, erőszak, avagy 
Karminémű bűntetésnek-is fenyitékje alatt maga reli-

j?°jara ne kénszeritse, se penig a' fóldes Ur, más religion 
j e n , a' Falunak vagy Városnak templomát el ne fog-

llya, más religion lévő Papokat reájok ne vigyen, se im-
P°nallyon [AC 5. — aLapszéli hivatkozással az 1591-évi 
\ i a r t - r a ] . 
la ' • vfcinek szabadsága ellen ~ vkit kb. szabad vá-
d

 s2tási joga ellenére vkit rákényszerít vkire; ín pofida 
* eptului de alegere a impune cuiva pe cineva; jn trotz 

eien Wahlrechts auf jn zwingen. 1653: miis ha kit com-
endalni talalnank, azont varhatnok kgtektöl ugyan, 

noha Isten oltalmazzon hogy mi kgtek szabadsaga ellen 
imponallyunk valakit, hanem kgtek valasztasan 
[UszLt IX. 75. 12 fej.]. 

5. ajánl, javall, javasol; a recomanda/propune; emp-
fehlen, vorschlagen. 1620: értvén az keresztyén fejedel-
mek lengyel ellen való intentumát, ugyan imponálták 
császárnak az békességet [ETA I, 342 Bethlen Gábor 
Dóczi István és Balassi Ferenc portai követekhez]. 

imponálás elrendelés; ordonare; Verordnung/fügung. 
1738: Melto okot assignálván az A a dilatio imponálá-
sának a dilatio meg engedtetik [Torda; TJkT I. 
154.]. 

imponált kirótt/vetett; impus; verhängt. 1621: Az 
reánk Imponált summát deputatiokkal igj fizettwk és 
zallitottuk f 562/73 [Kv; Szám. 15b/IX. 179]. 7660; Mw 
Feiervári Benedek Colosvári feő Biro es Linczegh Janos 
Király Biro, hwteős Polgartarsainkal es az egesz Cen-
tum Páterekkel edgjűtt varosul recognoccalliuk hogy 
Varosunkban lakó betsülletes Bwki Miklosne asz(ony) 
Hatalmas Buday Vezer eo Ngătol varosunkra imponált 
rettenetes nagy Sáczban (!), Noha ereje szerent beősege-
sen adott alkalmas Summa pénzt . de most vtobban 
kertünk ugyan ezen Summahoz megh . Bwki Miklos-
ne asz(onytól) keőlcseőn ex Superabundanti húszon eőt 
forintot. Melly megh nevezet húszon eőt forintot . . . 
legh fellieb egj holnap alatt igiriuk meghadni [Kv; 
KvLt 1/176]. 

imponáltat (büntetést) kiszabat; a dispune să se aplice 
o pedeapsă; (Strafe) bemessen lassen. 1670: Kontarsa-
ghaertis imponaltatva(n) eo Kgere fel ghira ezwst, an-
nak igazitása differaltatik számvételnek idejere, s com-
perialtatvan vetkesnek nem lenni absolvaltassek [Kv; 
OCJk]. 

imponáltatik 1. elrendeltetik; se ordonă; verordnet 
werden. 1677: Isten ellen valo káromkodo, és hallani-is 
irtózásra valo szitkozodások kezdettenek bé-származni 
csak nem régen hazánkban; mellyért-is hogy annak ne-
me és mivolta szerint valo kemény büntetéssel, és ha an-
nak érdeme ugy mutattya, halállal-is meg-bŭntettesse-
nek affélét cselekedők, végeztetik; hasonlóképpen 
minden czégéres, Isten, s' Ország tilalma ellen valo vét-
kekért, hogy azoknak cselekedői kedvezés nélkül meg-
büntettessenek, a'kiket a' dolog illet azoknak serio im-
ponaltatik [AC 132]. 1679/1687 k.: Mint hogy ez előtt 
Székely Gáspárnak ă megye meg engedte volt hogy a 
maga kertit a Czinteremhez ragaszsza . . . de mivel ă 
Czinterem ige(n) megh sorvadott és szekér törésnek kell 
körülié lenni ã kerítés építéskor (így!) . . . tartoznak ă 
Szekely Gáspár posteritasi viszza engedni, ä melly impo-
náltatottis nekik Vrunk ő Nga parantsolattyával [Msz; 
MMatr. 86]. 1701: Azért mostan ujjolagh imponaltatik 
Lörinczi Boldisarnak hogy mához egy hetre el keszitse 
[Kv; ACJk 43]. 1728: Az militaris Tisztek szállásain 
kivántato Eszközök Csináltatások sok expensáiban lé-
vén az Nemes Város(na)k, kiket Valamelly Tőrvennyel 
nem gondolo Emberek nappal és étczakanak idején kit 
lopva, kit erőszakoson el rontotta(na)k hordotta(na)k 
erre nézve imponaltatik Hadnagy Átyankfiának eő kg-
(ne)k hogj ez iránt mentül hamarébb inquisitiot Peragál-
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tatvá(n) azokat az Embereket in jus atrahálván prose-
quállya [Dés; Jk 379b—80a]. 1742: imponaltatik hogj az 
Eccla penzibŏl visitatio költésire es egjeb dib dáb dol-
gokra ne kölcsenek, hanem az illyen kőlteseket egymás-
ra vessék fel hogj az Eccla penze fogjon3 hanem neve-
kedgjék [Szemerja Hsz; SVJk. — aígy, de előtte nyilván 
tollban maradt a ne tiltó szó]. 1819: Meg fontolván ezen 
szék a' felek fel adását, ugy találja hogy a' kérdésben for-
go kutya az Marhákra tanult volt, és Mitu Csernának a' 
panaszlo meg is fizette egy ketskéit mint hogy azon 
kártékony kutyát magánál meg szenvedte szenvedgye 
azon kutya által okozott kárát, Es ez uttal Imponaltas-
sék a' panaszlonak, hogy vagy kötve tartsa, vagy meg lŏ-
tesse [H; JF 36 Prot. 10]. 

2. (büntetés) kiróvatik/szabatik; se aplică (o pe-
deapsă); (Strafe) verhängt/bemessen werden. 1643: Or-
bán mester az Leiekevei (!) szitkozodot az konyhán, má-
sik az asztalnalis Moldovai iffiabbik Istvánt: vagyok 
ollyan ember mint te. hanta vetette vitézségét büntetés 
imponaltatik [Kv; MészCLev.]. 1665: Ezenb(en) Con-
tarsagnak vetkevelis vadoltatvan eo Kege, imponalta-
tott fel ghira ezwst bwntetes rea [Kv; öCJk]. 1746: Balla 
Márton dolgában emanalt Deliberatumot atyafiságo-
son vettem . . . erkölcstelen életiért, több illetlen sza-
vaiért, pálczázás és Szent Mihály napig detencio impo-
nál tatot [Ks 101 Haller János aláírásával]. 

3. (adó) kiróvatik/vettetik; (despre impozit) a fi im-
pus; (Steuer) bemessen/ausgeworfen werden. 1671: né-
hai Barcsai Akos Fejedelemségének alkalmatosságával 
ez szegény hazára imponaltatott ötszáz ezer Tallér Sum-
mának, kétszázezer Tallérát Nagyságod8 Fejedelemsé-
gében Portához való húségéjért azon hatalmas Nemzet 
el-engedte [CC 70. — aII. Apafi Mihály]. 1744: ă Mlgs 
Reg Gubernium ä Miklosvár széki Kŏsségtŏl sok izben 
molestaltatván, ob varia ipsorum praetensa gravamina 
gratiose committalt volt Három szék(ne)k, hogy ã Sze-
génység ereje felett ne terheltessek, hanem igaz propor-
tio szerent imponaltassek nekiek az adózás [Hsz; INyR]. 

imponáltatott vettetett, rótt; stabilit, impus; auf(er)-
legt, bemessen. 7658: Az feo vezerteöl az Nemes orszag-
ra Imponaltatott summaba(n) Lazar Gyeorgy 
Vr(am) eo kglme administraltatott kezemben Tizen egy 
Gira ezüstet [Nsz; WLt Ughron András kezével]. 

impopuláció be/letelepedés; aşezare, stabilire; Nieder-
lassung, Ansiedlung. 1785: Eleink . az Impopulatio-
kor emanalt Privilégium ereje mellett, mind azoknak8 

Dominiumába voltanak, és azokat mint Privilegiatus 
Metallurgusak Beneficiumbol birták, p(rae)stalván az 
Urburát az Bányászkodásbol [Torockó; TLev. 6/1. 20a. 
— aBelső és külső ingatlanoknak]. 

impopulál 1. betelepít/népesít; a popula; bevölkern. 
1756: Hogy ha pedig anyi számmal impopulalnak a' ne-
vezet hellyet, hogj a' mostani excindalt hely nem suffi-
cialna Cultivatiojokra a' quantitate Loci bizonyos cen-
susért, szaporíthat [Laszó H; Ks 101]. 1756/1821: a' 
Kostest nevű teritorium . . még akkoron8 emberek ál-
tal impopulálva nem volt hanem csak széna rétül állott 
[H; EHA. — aNéhai Nalátzi István idejében] | Tudok 

20 régi nyilas házhellyeket hárma Sellérekkel 
impopulálva vannak [Mezőpagocsa TA; Ks 8. XXI. 36] 

| nemis lehet azta usuálni ha tsak nem impopulállya az 
ember [LLt 1. Litt A. — aA szóban forgó telket]. 1785: 
Az vtrizált Szarkád nevezetű Praediumnak8 azon végén 

. vadnak Kétt Antiqua Populosa Sessiok A' ma-
sadikot biija Szathmári László Ur, mellyre most négy 
Esztendeje hogy hazat csinaltatatt . s sellérrel imp°" 
pulalta [BLt 12 Mik Silip (50) jb vall. — 8Pusztaegres 
(TA) körny.]. 

2. betelepít/ültet; a planta/sădi; bepflanzen. 175o-
Erdő vagyon a' Sátor nevezetű hellyen . . ez is elegyes 
fákkal van impopulalva [M.kiskapus K; EHA]. 

impopulált letelepített; aşezat, colonizat; angesiedelt, 
kolonisiert. 1785: Citállyuk a Bányáknak Verőknek ne-
vezeteket, mellyek ezekből az kűlsŏ országokbol ez hely-
ben impopulált Páter familiasoktol erigáltatván 's ex-
truáltatván mint első Condotiroktól a' magok nevekre 
vgy mint Simonok, Gŏngőlők, Tobisok etc n e v e z t e t t e k , 
és azokat mind e' mái napig akkért meg tartották 's tart-
yák Német Nemzetből valós Eredetekre [ T o r o c k ó ; 
Thor. XX/9, TLev. 6/1. 18b] | I Rakotzi György fejede-
lem annuentiajaban az régi impopulált nemzetek le-
gitimus Successorinak és Bányaszaknak agnoscáltat-
tunk [uo/ TLev. 6/1. 20b Transm.]. 

impopuláltatik letelepíttetik; a fi populat/colonizat; 
angesiedelt/bevölkert werden. 1753: Nagj Almáson8 ţu ' 
dom, hogy Csáki Sigmond Ur bírt, es most Bethlen Mik-
losne Aszszonyom Szent Mihállyal edgyütt, mert most 
nem puszta, már Tiz esztendeje hogy impopulaltatott 
[JHb XXX/9. — Lt. Rettegi de Kis Budák jur. not. D°-
bocensis (39) vall. — aK. bPusztasztmihály K]. 7767;bmi-
koran az Gesztrágyi8 Lakosak . eo Excellentiája ál-
tal oda impopuláltattak azután kezdette Bár° 
Henter Ádám Ur eő Nga mostani Mákai0 Gondviseleje 
Szász István eő Kegyelme onnan elsőbben marhájokaţ 
reggetni s éppen bé az Patakig patentiose elfoglalni 
[Gyerővásárÿely K; Born. III. 2. Petrus Sinkó (70) fi 
vall. — aK. Gr. Kornis Krisztina Bornemisza Ignác Jó-
zsefné. °Mákó K]. 

importál 1. bizonyít, tanúsít; a dovedi; beweisen-
1672: Mint hogy az Captivának Colosi Cathának g°' 
nosz cselekedetit, paraznalkodását az testisek impoſ' 
tállyák mint hogy korsagos az captiva, ám bátor az 
pelengeren megh ne verettessek^ hane(m) szalma koszo-
rú tétetve(n) fejében, az mester által az városbol ki ke-
sértessék [Kv; TJk VIII/11. 197. — aÉrtsd: bakó, hó-
hér]. 1681: megh visghalván egyszersmind az fatensek-
(ne)k élő nyelwekkel in facie Sedis lött fassiojokot & 
noha fassiojok nem mindenben lattatot első tekintettel 
qvadralni, mindazal(ta)l . fél töt, es el szánt szándék-
kal való Isten ellen lőtt káromkodását, vagy arra desti-
nato animo lett ügyekezetit nem importalta [Kük.; SU 
AM. 37]. 1726: (Barbara Szaniszló cons. nob. Georgy 
Pap de Déés) Nyilvanvalo ártalmas boszorkányságát e5 

ártalmas cselekedetit, szokakat meg vesztvén és nyom0' 
rékokká tévén, nyilván importállyák, hogy tulajdon 
Itŏl nem mástol esett megvesztettetések és n y o m o r é k k á 

való tétettetések [Dés; Jk 18a—9a]. 1733: A Novizafl* 
fel producalvan Relatoriajat, magát tisztességesen em°' 
dállya az gyolts és káposzta lopás iránt való bestelenseg 
alól, midőn bizonyos fatensek világosan importally^ 
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hogy az kezéhez vett gyoltsot nem akarta el lopni, ha-
nem a maga vett gyolcsával akarván conferalni ha 
egyenlőé nemis mesze vitte [Torda; TJkT I. 15]. 1746: 
egy néhány bizonyok az öregek közzül azt importálják 
hogy néhai Kispál Györgyné Aszszony om az itt lévő 
Vzoni Papnéval 's Mesternével communicalt [Uzon 
Hsz; Kp I. 160b]. 1786: világoson importálya három bi-
zonyságok vallása, hütök letétele után, . . . , hogy mikor 
a cseréjek8 esett . hallották a Dants István szájából, 
mikor a maga ökrét a Köntés István házához felhajtot-

azt mondta: ha belső nyavalyája vagyon s tapasz-
hdya ezután, akármikor visszaveszi [Árkos Hsz; RSzF 
281. — aAz ökör-csere]. — L. még RSzF 211. 

2. behoz, jövedelmez; a produce/aduce cîştig; ein-
?ringen/tragen. 1715: Vagyon . . fellyül csapó egy köre 
epitett malom keõ padgya jo kövei viseltessek 
garattya viseltes csengétöivel . . . Esztendő által impor-
tal. circit. met. 50// [Szentlászló TA; JHb III/5]. 1731: 
Mit importállyon az descríbált malom annuatim azt mi 
nem determinálhattuk, mivel ã Molnár is nem régen 
^ent oda be tartozik ratiotineálni a Provisor eö Kgjelme 
mmd azokrol mennyit fructificállyon a Malom mivel 
Percipiallja a jövedelmet [Kászonjakabfva; BCs]. 1740: 
ijíska poros Hajõk fel vontatása menyit nem importála 
IKéménd K; Ks 83 Zejk István lev.]. 1750: Vámos Hid 
: • • 30 forintokott, s még némely Esztendőben 40vent is 
,!nportál [O.csesztve AF; Ks 83]. 1756: A Papyros offi-
jjna . Mester emberek fizetésin kivül importál Rf. 450 
IDéva; Ks 101]. 1772: Vagyon fenn az erdő allyán egj 
jneleg feredő ház sendellyes melly annuatim importál 
?fl- 9 ad summum [Algyógy H; Born. XXIXa Bornem-
ţ^a János conscr. 4]. 1797: Lisztelo Malmok . . . hány 
Veka Búzát, Törőkbuzát, Malomport szoktanak eszten-
dőnként importálni ? [Doboka; WassLt vk]. 

3. tart (vmennyi ideig); a ţine/dura; dauern. 1735: 
jjnnd őszve három hétét importált szolgálatunk [Jéder 

TKl Krisztya (!) Danila (36) jb vall.]. 1804: egy he-
£ importált az oda valo utazás, és múlatás [Kv; Ks 101 
iniiroczy Károly lev.]. 

4» kb. vmennyit ér; a valóra; wert sein. 1757: Meg va-
gyon fellyül jegyezve . az bé fogat Aranyat mi áron 
??ktuk ad Regiam Cambsionem bé adni . némely 
?anyabéli Aranynak nehézéke négy forintat, némelynek 

többet is juxta qvalitatem importál [Zalatna AF; 
" b Borsai István kezével]. 

^ Szk: praesumptiót ~ kb. gyanút sejtet, gyanúra ad 
0*ot; a da de bănuit; Verdacht erregen. 1670: (A tanúk) 
jj2 lncta(na)k nyilva(n) valo boszorkánysága felől ne(m) 
a°eealnak, mind azáltal, mint hogy reportalnak oly vila-
g 0 s Circumstantiakat mellyek ne(m) kiczin p(rae)-
?ümptiot importallnak az Inct(ana)k boszorkánysága, 

s büjős bájoskodása felől az nagy gyanú alol tertio 
?? eliberallya magát intra octavam [Kv; TanJk II/1. 724-
J * szavai hihetetlenséget ~nak kb. szavai hihetetlenül 
Jutnak/hihetetlennek tetszenek; cuvintele lui par a fi 
ncredibile; seine Worte scheinen unglaublich zu sein. 
tw *ĕ' János lopott légyen el Kondort Fŭlep-
j 1 egj darabotska vasat jóllehet referallya, hogj tudat-
ansagbol cselekedte, nem esmervén meg (: minthogj 
lyan kis palcza forma volt :) ha vasé, vagy fa légyen, 

mely szavaiis hihetetlenséget importálnak [Torda; TJkT 
j • 132] * (vmennyi) expenzát ~ (vmennyi) költségetje-
cnt; înseamnă (oarecare) cheltuieli; (irgendwelche) Ex-

importáló 

pensen/Ausgabe bedeuten. 1719: Minthogy Maros Szé-
ken most actu feles Militia vagjon kinekis mostani 
servicz adása nem kevés expensátt importál . . mig Is-
ten a* mostani pestilentialis contagiot valamennyire 
szünteti, addig azon restantiaban lévő Summa pénszt 
Suspendállya Kegjelmetek [Ks 83 gub.]. 

importálhat (be)hozhat, hajthat, jövedelmezhet; a pu-
tea aduce venit; eintragen/bringen können. 1750: 
vagjon egj darab Nádas Sátés Rétség, melyben midőn 
Száraz idők járnának, a' két részre, tsak teremne húsz 
szekerecske sátés széna, mely 40 Német forintokott 
talám importálhatna [O.csesztve AF; Ks 83]. 7753/ 
1781: Miképpen és hány esztendőkig moderalta 's igaz-
gatta, a Nagy Almási bányát coláltaé? ha igen, eszten-
dőnként mit importálhatott ? [H; JHb LXXI/3. 190 vk]. 
1774: Én Morar Vaszilia (80) voltam Fogados . 
Uraság Fogadojában . . administraltam minden Esz-
tendőben azon Fogadoban költ Italból 1200 forintot 

az Falun kiiel levő Fogado pedig 300. forintot im-
portálhatatt az keszüi kortsoma pedig 150. s még 200 fo-
rintotis bé hozhatatt | Az Faluban levő Uraság Fogado-
ja importálhatt minden Esztendőben 800 Mft még Eze-
retis [Mocs K; KS Conscr. 19]. 

importálható Csak ilyenféle szk-ban; numai ín astfel 
de construc(ii; nur in derartigen Wortkonstruktionen: p 
jószágnak proventusa mit ~ a jószág mennyi jövedelmet 
hozhat/hajthat; ce venit pot aduce bunurile; was das 
Gut an Einkommen/Ertrag einbringen/tragen kann. 
1759: a Kglm(e)d gondviselése alat lévő atyai Jószágnak 
proventusa mit importálható, és ha elégségese az Arvák-
(na)k tiszteséges Intertentiojára, és educatiojára [JHb 
LXVI gub.]. 

importáló 1. jelentő; care înseamnă; bedeutend. 1672: 
teőbbé effele alkolmatla(n) gondolatlan káromkodást 
importalo szóktól az I(ncta) távozzék [Kv; TJk VIII/11. 
197]. 1700: jo remenysegü leányát Nemes Csengeri Bo-
riczat . . . Inczedi Christina Asz(ony) edgyütis masutis 
köz helyeke(n) . . . illetlen, es paraznasagott importalo 
becstelensegekkel diffamalta [Dés; Jk]. 1711: Ungvári 
András (: mint gonoszul mások meg csalasara szerette 
hivattatni magat, noha Leányi neve Ersok volt :) . 
feslett erkölcsei keritesekkel s lopassal rakva részegeske-
dő cselcsap, hazudozo lévén, az Actorok eo Kgk Actio-
jok szerént az sebes tűzzel valo meg egetesre itiltetik az 
sz. írásbeli allegalt Locusok szerént, mivel sodomai vét-
két importalo gonosz cselekedetre atta magat [Kv; TJk 
XV/1. 68]. 

2. vmennyit hajtó/hozó; care aduce/produce ceva/un 
venit oarecare; soviel eintragend/bringend. 1724: Ne-
mes Szappanos Samuelne Borsos Kata Asszony, ugy 
Nemes Balog Gasparne, Borsos Anna Asszony, es Bor-
sos Sámuel Vram eő kglme, három egy testver atyafiak 
. . . (: mivel az Boltos reszben bizonyos szép es nagy 
hasznot importalo portiojok regtói fogva el volna aba-
lienaltatva, hogy azért azon szép jussok az Verektöl el ne 
veszne :) kenszerittetnek ō kglk bizonyos aruban eresz-
teni . majorjokat . annak az ki erette szaz Magyar 
forintokat le tenne [Ne; DobLev. 1/107]. 1770: ő azt 
praetendálja, hogy én ezreket importáló bonumokat 
vesztegettem el az anyjának [RettE 235]. 
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3. kb. vmennyit kitevő; care costă; soviel ausma-
chend. 1710: Vettünk informatiot kegjelmetek kívánsá-
gáról az orvosságok iránt es igjekeztűnk is Succuralni 6l 
Rh. forintokat importalo orvoságok iránt [Kv; KvLt 
I/l99b a gub. Nsz-ből]. 

importált behozott/terjesztett; înaintat, prezentat; 
eingereicht, unterbreitet. 1683: Sallai Laszlonenak Ne-
methi Borbaranak az ellene importalt Relatoriakbol 
paraznasâga vilagoso(n) constal [SzJk 198]. 

importáltatik bizonyíttatik, tanúsíttatik; se dovedeş-
te/adevereşte; bewiesen/zeugt werden. 1745: Bizonyo-
son importaltatik az Inek az lopogatasban s az hazok 
felverésében való szokásossága [Torda; TJkT II. 58]. 
1765: mind két feleknek allegatioji ad examen revocal-
tatvan, világosán ki jŏnek a Novizáns Anak mind szinte 
az elsŏb Documentumok szerént pronuntialtatott Deli-
beratumban, ki irt tselekedetei, melyekért a lett Senten-
tianak alteraltatása éppen törvénytelenséget okazva, ki-
vált midőn in similibus szokásossága világosan impor-
táltatik [uo.; i.h. V. 265]. 

importancia 1. tanúság(tétel); mărturie; Zeugen-
schaft, Bezeugung. 1734: az mostan talalhato Marhak 
ugymint Szarvas marhák es Lovak az viduanak marhai-
rol szaporodtak, mindezáltal Constalván világoson az 
feles fatensek importantiajokbol hogy azon marhák 
egész együtt letében az relictaval N. Fekete Mihaly 
Vr(amna)k az Actrixot jure avitico illető széna fűnek 
proventussabol intertentaltattak [Torda; TJkT I. 31]. 
1765: Minthogy pedig én mind ezen casus előtt, mind 
ennek vtánna töltött napjaimb(an) minden Fatenseim 
importantiaja szerint magamat betsülettel viseltem 's 
mais viselem, senkit se szavaimmal se életemmel nem 
sértegetem 's nem kárositak (: ide járulván az is hogy én 
ezen Nemes Városb(an) residentiátus Nemes ember va-
gyok:) . . . a' jure megkívánom, hogy az elébbi terhes 
Deliberátumb(an) expressalt 40 páltza ütések, falóra 
való ülés és halállal következhető büntetésbeli acqvisi-
tioja alól Tektes Hadnagy Vram(na)k absolváltassam 
[uo.; i.h. V. 261—5]. 

2. jövedelem; venit; Einkommen. 1761: Kretsun Va-
sziliaéknak vagyon Lá Korbul egy, egy kerekű Feljűl Csa-
pó Lisztelő Malma importántziáját nem tudjuk mivel 
néhánykor nints vize [Sztanisa H; JHb LXVIII/2. 72]. 

importanciájń vmennyi jövedelmet hajtó; care aduce 
un venit/cîştig oarecare; soviel Einkommen bringend. 
1756: Mészár Székek Sokadalmas hellyek ha vadnak 
azok micsoda importantiájuak, és miképpen observál-
tatnak ? [H; JHb LXX/2. 7 vk]. 1761: Malmok, Vendeg-
fogadok, vágynák mitsoda Státusban menyi impor-
tantiajuak ? [Zaránd m.; JHb LXVIII/2. 9]. 

importunitás durvaság; grosolănie, bădărănie: Grob-
heit. 1691: Ca(us)a Szekiensis György Miklós Judith kí-
ván separatiot Posoni György Mátkájátul, ez okon 
hogy az legénytől minden kép(p)en meg hŭlemedett, hal-
ván az Attyánakis importunitassit rosz(sz)ul tartván Fe-
lesigét netalán őtetis ugy tartaná jó most meg válniok 
egy mástul, mint sem ez után őrdőg(ne)k ellyenek [SzJk 
249]. 

importunitásság alkalmatlankodás; importunare, in" 
comodare; Belästigung. 7609; Hiuata B.V. es megh ha-
giaa az Zallas ostoknak gazdalkodnam mert el unta lm* 
portunitassagokat [Kv; Szám. 126/IV. 326. — aE fel-
jegyzést író sp-nak]. 

importunuskodik alkalmatlankodik; a importuna/in* 
comoda; jn belästigen. 1659: Én, Uram, Isten bizonysá-
gom, szénám, abrakomért soha nem i m p o r t u n u s k o d -
tam volna (moha semmi nincs benne:) de pénzen sem 
kaphatok [TML I, 330 Kövér Gábor Teleki Mihályhoz]-
1662: halálunkhoz közelítő súlyos betegségünkben őke-
gyelmek importunuskodván, mennyit akarunk adni • 
üzentük ugyan elsőben harmincz- s negyvenezer tallért 
[SKr 466]. 1725: Medicus Felfalusi Mihály Vram 
maga Ngtok előtt való insinuatiojában nem volt igen 

Doctor természetű, hogj Ngtoknak felettéb i m p o r t u n u s -
kodott volna, minthogj természetibennis inkáb abstrac-
tus [Dátos TA; Ks 95]. 1740: Az Ojtozi Strasalo Sprin-
gerianusok mindennap Szénáért i m p o r t u n u s k o d n a k , 
bizonyos hogj füvet nem kapnak mert ott térdnél fellyeb 
ér a hó [Ikafva Hsz; ApLt 4 Dombi János Apor Péter-
hez]. 

impotencia impotenîă; Impotenz. 1639: Tőreők J á n o s 
Feleseget Farkas Annát citaltatta volt eleónkben, hi-
uatua(n) hiti melle, de az Azzoni nem akart, sem nem 
akar ura melle . . . allani, mivel urat Impotenciaual va-
dollia [SzJk 45]. 1694: Maga szája vallását Nagy J a n o s -
nak mind a" sz. Szék előtt, mind mások előtt maga imp°' 
tentiájárol látván és halvá(n), hogy az Asszonyi állat 
megh ne kisirtessék és elebbeni vétkére ne r e l a b a l l y o n , a 
tórvíny ótet sc(ilice)t Tollas Sophit Nagy Janóstul divor-
tiállya az impotenst penigh ligáb(an) hadgya hogy 
másokatis ne decipiailyon [i.h. 283]. 

impotens impotent; impotent. 1628: az en vram . . • az 
mi a hazassagnak erejere nezve abba(n) semmi nincz ha-
nem abba(n) impotens, es az mint az Áttiam hoz<zá> en-
gem el vit mostannis ollian tizta züz vagiok [SzJk 22]-
1678: Causa Buzaiens(is)a, Fejer Istva(n) leanyanak Er-
sebet(ne)k el valasztását kevánnya Hogy impotens 
[i.h. 133. — aBuza SzD]. 1697: Causa Kékesien(sis) > 
Farkas Borka féijétől Kis Mihaljtol divortiumot kiva(n) 
mert impotens [i.h. 302. — aKékes SzD]. 

impotensség tehetetlenség; neputinţă; Unſáhigkeif-
1780: bölts emlekezetiben lehet Nsgtoknak, miolta, ma-
képpen és már hány rendben tiltott el bennünket az A 
Járaia Mlgs Possessoratus Havasaikan s Faluik Hata-
rain pénzen Vásárlott Erdeinkről; melly Sérelmeinket 
Kárainkat, s munkánkban lett meg hátráltatásunkat a 
Felséges Guberniumn(a)k is egynéhányszor, a Tekinte-
tes Tablának sokkal tŏbszŏr repraesentaltuk alázato-
son; de mind a* mái napig is az irt Mlgs P o s s e s s o r a t u s 
potenssége s a mi impotensségünk miatt véget dolgunk' 
ban nem értünk [Torockó; TLev. 9/18. — ^A.jára TA]-

impozició 1. kb. határozat; hotărîre, decizie; 
schluß. 1677: azon Birák conscientiosè limitállyák-el' 
micsoda fizetést érdemeilyen érette8 a' Prokátor, és • • • 
tartozzék azon fizetésért igasságossan procuralni; 6 

hogy ha még-is contumaciter nem engedne a' Birák im' 
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Positiojának-is, ugyan ot in facie Sedis eo facto homa-
gmmnak poenáján maradgyon [AC 209. — aA per foly-
ţatásáértj. 1699: D(e)l(i)b(eratu)m Constal hogy az mely 
Jószágot az Peter papné Asz(onyo)m jószága vici-
^(m)jab(an) bimak, azon joszágh eo kglmitŏl indivise 
^iratot mind ez mái napigh, azért intra quindenam azon 
Fundusbol celebrallyanak eo kglmek reális divisiot, 
oltyat hogy kinek kinek rata portiojat mutassak ki, 
mellyet peragalvan az nemes Szek deliberal felŏlle, ha 
penigh az nemes szek impositiojat posthabeallyak és az 
Jószágot meg nem osztyák vgyis az nemés Szek p(ro)-
nuntial rolla [Zalán Hsz; Borb. II Mich Benkeo jur. not. 
kezével. — aKöv. az osztozó atyafiak nevének fels.]. 

adókivetés; impunere; Steuerbemessung. 1716: A 
varosnak minden törvénykezésében impositioknak re-
Paratiojában benne légyen, arra vigyázván, hogy a 
legények az elsőbb rendektől, bíráktól el ne nyomattas-
sanak erejek, értékek felett . . ne birságoltassanak 
IKraszna Sz; BfN Krasznai cs. Rhédei Pál ut. Mészáros 
rerenc krasznai ub-hoz]. 1723: az idő rövid lévén 
*gen későre vetődnek az Impositio, és executioval lenne 
a* administratio [Ks 18/XCIII a gub. Kv-ról]. 1770: A 
f á s o k o n házak, pincék, istállók mind felmérettek s új 
íţPositiójuk lészen. A várasak classificáltattak; Szeben, 
^besfalva, Szamosújvár első classisban, Kolozsvár etc. 
második és harmadikban [RettE 224]. 

3. onusnak ~ja megterheltetés; împovărare; Bela-
slung. 7770- El merem mondani, hogy igen rosszkor 
esett az országnak ez az új onusnak impositiója, mivel a 
Muszka Moldovát, Havasalföldét elfoglalván még to-
Vabb is akar menni [RettE 224-5]. 

impraktibilitás járhatatlanság; impracticabilitate; 
Ungangbarkeit/(be)fahrbarkeit. 1741: vajat . . . vet-
tţnk készen tartam, de az ut(na)k impractibilitására 

5*?ve nem lehetett fel küldenem [Kéménd H; Ks lOl 
^Jk István lev.]. 

iiQpraktikábilis járhatatlan; impracticabil; ungang-
°ar/(be)fahrbar. 1759: Alparéth nevü faluban 's ennek 
ptárán az ország uttyáb(an) (: mellyen a sot hordani 
zokták :) ollyan rosz és veszedelmes forrásos és Seppe-

Jekes hellyek vágynák gyakor hellyeken hogy ha hidak-
. a l és töltésekkel nem procuraltatnának éppen az ut 
"hpracticabilis volna [Alparét SzD; JHbK XL/8]. 

j nnpregnál megterhesit, teherbe ejt; a lăsa gravidă, a 
nsarcina; schwängern. 1736: Tudgjaé az Tanú nyilván 
r? bizonyoson . . Hogj Doboka Vár megjéb(en) 
*zent Egjeden lakó Libertinus Eltetŏ Ferencz hites Tár-
?a Jánosi Katta szolgáloját Duka Ersokat . . kicsoda 
impregnálta s ki Terhesitette meg és kinek hivják azt 
z embert az kire az meg nevezett Aszszony kiáltott hogj 

jneg nevelte az Hasát [Doboka; TKl vk]. 1747: az Ja . . 
magát kŭlömb kŭlŏmb személlyekkel paráznasagban 
legyitette, signanter p(e)d(i)g kerekes Gyŏrgj hajadon 

J-eanyát Susit impregnaltá . . . meg kévánom a' Jure, 
°Ö (: hanemha azon tŏlle impregnált személyt el 

'•) veszszŏvel büntettessék [Torda; TJkT III. 145. 
Q G. Lovas de Torda]. 1768: Azt is hallottam hogy 
jvPra Opranét a ki meg fattyazat volna, a D(omi)nalis 
j ſ ° *mp(re)gnálta volna [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes 
r i- 1819: Nagy Sándor — Impraegnálván Halász Su-

sánnát, és attól gyermeke is születvén ezen hibaját azzal 
tettee jová: hogy az impraegnált személyei törvényes 
Házassági eletre kivánt lépni [Dés; RHAk 31]. — L. még 
RettE 158-9, 358, 406. 

impregnálódik teherbe esik; a rămîne însărcinată; 
schwanger werden. 1769: az özvegy . azon üdö 
tájban impregnálodván mégis fattyazot, de világosságra 
nem jöhetet akkor, kitől kapta fattyat [Bukuresd H; Ks]. 

impregnált terhes, viselős; gravidă, însărcinată; 
schwanger. 1747: az J . kerekes György hajadon Leá-
nyát Susit impregnaltá . . . meg kévánom a' Jure, hogj 

(: hanemha azon tŏlle impregnált személyt el veszi:) 
veszszövel büntettessék [Torda; TJkT III. 145. — A tel-
jesebb szöv. impregnál al.]. 1757: Mihálynál egy Anyi-
szia nevü özvegy Aszszony lakván rákászni hová jártak 
ketten és impregnálta s el is szökött innen idővel 
pedig az impregnált özvegy Aszszonyis utánna ment 
[Galgó Sz; JHbK LIV/4. 8. 1]. 

impregnáltatik megterhesíttetik, teherbe ejtetik; a fi 
lăsată gravidă; geschwängert werden. 1679: Kaszo(n) 
szekbĕn Felséofaluban lakó Pĕtér Lukacz lěania Ilona 

egi úttal impregnáltatua(n), az mü töruenjünk szĕ-
rent megh büntetŏdŏt črčtte [BLt 3]. 1721: a menyecske 
. . . ától a Legeny tői impregnaltatott [Ne; Ks 9. 5]. 1739: 
Ioäna is kitől impregnaltatott nem tudom [Kóród KK; 
Ks XI. VII]. 1747: Kerekes Susi . . . szegődvén szolgalo-
(na)k . Lovas al(ia)s Kuti Gyŏrgj étszaká(na)k idején 
szüntelenül hozzá járt, az holottis házban és pajtában 
edgjŭtt társalkodni tsokolodni szerelmeskedni, sőt vi-
rattig egj ágjba fekünni találtattanak mellyből nyilván ki 
jő hogj az Inctustol impregnaltatott [Torda; TJkT III. 
184]. 1756: Kolosvári szolgabiróságomban egy oláh 
Léány impregnáltatván . . Németi Istvánra kiáltott, 
hogy tőlle impregnaltatott [Kv; Mk IX. Vall. 89]. 

impresszió nyomás; presiune; Druck. 1621: ha nem 
kezdhetem állhatni az ellenség impresszióját® hogy-
sem mint valami extremumokon kellenék járnom, in-
kább cselekedem azt, hogy lassan-lassan alább-alább ál-
lok előtte; az várakat: Posont, Újvárat, Nitrát, Nográ-
dot és Fiieket Dunán innét megrakom, Dunán túl Sop-
ront, Kőszeget, Óvárat; magam Kassához csatlom ma-
gamat, és megvárom a császár segítségét [ETA II, 391 
Bethlen Gábor sk-ű lev. Dóczi István és Rimay János 
portai követhez. — aA németét. A török szultánét]. 

impresszum nyomtatvány; imprimat; Druck/werk. 
1681: Váradi őregh Biblia Templomban valo varadi 
Nyomtátás egész Impressum, őregh [Vh; VhU 542]. 
1710 k.: Nemzetes Colos Vári Szòcs Dániel Ur(am) ö 
kglme conferalt ezen Ecclaesianaka egy öreg quarto 
Impressumat [MMatr. 308. — aA jeddinek (MT)]. 1714: 
Csávasi János kovács adott a Csávasi Ecclesia(na)k fl. 3. 
mellyel vőttenek Eccla számára egy öreg Impressumot 
[Mezőcsávás MT; i.h. 413]. XVIII. sz. v.: conferaltanak 
az Ernyei Ecclesiának egy Impressumot I(ste)nes jo in-
dulattyokból [Nagyernye MT; i.h. 281]. 

Szk: kottás ~. XVIII. sz. eleje: Szabó Mihály Uram 
ajándékozott a* Templomba(n) égy Lőtsei kótás 

Impressumat [Mezöbánd MT; i.h. 365]. 




