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kába1 bódult: ameţit, buimăcit, buimac; betäubt. 
1710 k.: Néha vak, néha tunya, kába emberre, asszony-
ra, leányra, bölcsőben síró csecsszopóra és gyakorta 
éretlen, tanácstalan felserdült ifjacskákra, reggel évő gyer-
mekfejedelmekre veted vala az ő koronáját [BIm. 1040]. 

? kába2 ' 1710 k.: Ö három lóval ment el, legalább 
egyiket nem adhatta volna-é alája ? osztán nyűgöt, ká-
bát miért vitt volna magával, ilyen veszedelmes kockáz-
tatásával maga magának ? [BÖn. 976]. 

kabala 1. kanca; iapă; Stute. 1642: Egi eoreg szwrke 
kabalam [HSzj szürke a l j . 1653: a tatárral együtt nyar-
galt a kabala [ETA I, 114 NSz]. 1757: A Ménesben levő 
kábalak(na)k rendi [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9] j 
Egi 8 es(ten)dŏs szeg Sárga, Szőke szorenyu kantza pej 
paripa Csikójával (: csikós kabala :) [Mezöpagocsa MT; 
i.h.]. 1768: Adás Jákobnak . volt egy kabalája cir. 3 
Csikójával [Vályebrád H; Ks 81.57/17 Gyelemerán Ni-
kula (36) jb vall.]. 1772: Jakab János adja oda a Kabalá-
ját hogy két véka Búzát le hozanak vetni igen sietve [Hé-
derſája KK; Pf]. 1784: ŏ Klmek Kabalajok igen sok ka-
rokat teven a Kŏrispataki3 Tavasz hatarban [Pf. — aU]. 

Hn. 1633: mentwnk az Kabala hugi tőue neuw helire 
[Kőrispatak U]. 1638: az Kabala hago beli föld [Bún 
KK]. 1639: Kabola Pataka mellett. Kabola kúton felljŭl 
(sz) [M.köblös SzD; DHn 47]. 1655: Kabala hugiban 
[Bözödújſalu U]. 1681/1748: In loco Kabala (sz) [Tür 
AF]. 1701: Gyergyóban az csíki Kabala hágó alatt levő 
vj várhoz járt építők számd [Gysz; SzO VII, 935. — 
Köv. a fels.]. 1703: A Kabala hágó alatt való vj sáncz 

[uo.; i.h. 112]. 1718/XVlll. sz.: Tul a Motsár erdőn a 
Kabola Kútnál a Szilagyi Határ szélben (k) [Monó Sz]. 
1720: Kabala kapun alol (sz) [Menaság Cs]. 1749 k.: az 
mely Bányák az Kabla kuttyán aloll vad(na)k [Toroc-
kó; TLev. 2/1]. 1756: a Kabola Hod (sz) [Farnas K; 
KHn 287] | Kabala hágó mellett [Szentmihály Cs]. 1778: 
erdő alatt Kabala hugy pataka nevű hellyben [Szentimre 
Cs]. 1828: Kabola hugy árokán alol [Körispatak U]. — 
A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: csikós 1757: Csikós kabalak Meddŭ kabalak 
[Mezöpagocsa MT; Berz. 3. 1/9] * meddő ~ csikós 
~ * vemhező ~ csikózó kanca. 1720/1811: egy Pej sző-
rű nagy vemhező Kabala egy Pej rossz kabala [Szo-
tyor Hsz; Borb. II]. 

2. becsm nőre von.; referitor la femei; in bezúg auf 
Frauen: kb. nagy debella/tehén; iapă; Trampel, Kuh. 
1584: Tablas Peter vallia, Ezt lattam ferkely miklostol 
hogy mikor homlitanak zeoleyebe(n) hogy port vért 
fel, es az leannak laba keozibe fel haytotta, Mondot Az 
leány, Ne hand oda A port, mert ninchen aky ky tizticha 
beleolle, Mondot ferkeolj Miklós, Wesztegh Curwafy 
kabala kj tiztitom en vtanna Mene ſerkelj Miklós is, 
fel ora múlva Ala Ieowe, es monda lm az Curwafy kaba-
lát Mezitele(n) talala(m) hogj Balhaz vala | Catalin Keo-
miwes Mihalnal zolgalo, vallia Zappanozok vala es 

vgy tetwek (!) minth egy Nyast wttek volna Labamba, 
Reggel a' vargane Anniahoz Menek, Azt monda . Io 
zerenched Nagy kabala hogy ide Ieottel, mert ha Masw-
va mentei volna el zakat volna a labod [Kv; TJk IV/1. 
226,286]. 1772: Gálfi Theresi a rusnya nyelvivel ingemet 
rutul motskolt . had fogjuk meg a száját annak a nagy 
nyelvű orcátlan kabalanak [Héderfája KK; Pf]. 

kabalabőr kancabőr; piele de iapă; Stutenſell. 1692: 
Kabalabőr nro 17 [Szárhegy Cs; LLt]. 

kabalalábú lólábú; cu picior echin/ecvin; mit Pferde-
fuß. 1811: Kolosvári születésű Gombos Mihály kŏptzŏs 
termetű . . . kabala lábu lingezŏ járó, mint-egy 21 vagy 
22 esztendős [DLt 81 nyomt. kl]. 

kabalapataki a Kabalapataka (SzD) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Ka-
balapataka/Fîntînele; mit dem Ableitungssuffix -i gebil-
dete Form des ON Kabalapataka. 1597: Az Vy Iozag-
bely falunak Adoya . . . Chyakai Kabola pattaky f 3 
[Kv; Szám. 7/VIII. 15 Altzner György reg. Steffen Lus-
ten keze írása]. 

kabalás 1680: Teheneseka . . Az Eőregh Ember 
Kabalas [Bözödújfalu U; EMLt. — aKöv. a fels.]. 1882: 
Gagyi Tűrkösi Béla meg Vet egy búgja Szénát kabalás 
Gagyi Farkas Mózes Vet egy búgja Sarjút kabalás [Etéd 
U; NkF 7]. 

O Hn. 1681/1748: Kabalás nevű Fordulóban. Kaba-
lás Tetőn (sz) [Tűr AF; EHA]. 1687: Kabalás Főn (k) [Né-
ma SzD; EHA]. 1718: Kabolás tőn (k) JSzilágycseh; 
EHA]. 1775: A Kabalásban (sz). A Kabalás Árkánál (sz). 
A Kabalás oldalán (sz) [Muzsna U; EHA]. 1815/1817: 
A Kabalásba. A Kabalás nevű hellyben (sz) [Miklósfva 
U; EHA]. 1818: A' Kabalás To martyán (k) [Nagyajta 
Hsz; EHA]. 1864: Kabalások [Néma SzD; SzDMon. V, 
242]. 1873: Kabalásto nyákán (sz) [Szováta MT; EHA]. 

kabaláztat ekét ekelóra tesz; a puné plugul pe cobilă/ 
iapă; (Pflug) auf die Pflugschleife setzen. 1802: ekkor a' 
Biro kabaláztatni parontsolt, s az ekéket fel készitvén az 
után a' Falus Biro szavára közben vettük az Ekéket ők-
restől emberestől | a' Biro háromszor Isten és ember 
előtt azután parancsolá nékünk hogy kabaláztassunk 
[Felőr SzD; Fráter lev.]. 

kabaláztatás ekének ekelóra helyezése; punerea plu-
gului pe cobilă/iapă; Setzen auf die Pflugschleife. 1802: 
a' Fal<us> Biro azonnal a' Kabaláztatást parantso<l>á 
[Felőr SzD; Fráter lev.]. 

kabanica ? palástfajta; un fel de mantie; Art Mantel. 
? XVI. sz.: Bizony jó bor! megigyuk ezen az csuhát is, 
Reá vessük zálogban az gabaniczát is [Thaly, VitÉn. I, 
388; a nyilvánvalóan átírt, kételyesen a jelzett századbeli 

A rövidítések feloldását az SZT eddig megjelent kötetei tartalmazzák. A végleges ės teljes röviditésjegyzéket az utolsó kötetben tesszük közzé. 
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adatot — évszámjelzés nélkül — id. a NySz is]. 1815: 
Moldován Philipp viselt egy fekete kerék kalapot, 
fejér kabanitzát, oltska topánkát | (Sima Jankó, más-
ként Csovika 33 éves) a' ki születésére nézve Parátzi, Ne-
mes Temesvár vármegyei viselt egy oltska kerek ka-
lapot, egy oltska fejér kabonitzát, és egy pár oltska to-
pánkát | (Trailla Mares alias Csuka Nemes Temes vár-
megyei Parátzi 25 éves) oltska kerék kalapba, egy oltska 
fejér kabanitzába, és egy oltska bőr topánkába [DLt 665 
nyomt. kl]. — A jel-re 1. DLRM cabaniţă al. 

A SchlSzj (1405 k.) már szótározta a címszót [Szamota, SchSzj 1213; 
RMG1]. 

Szk: galléros ~. 1603: Egy uyass galléros kabanicam 
vagyon (: most annak szokták hini :) nyuszttal béllett, 
azt Tatay István középső fiának, Tatay Ferencznek ha-
gyom [Ecsed Szt; Radvánszky, MCsal. III, 225 id. röv. a 
NySz is. — Báthory István végr.]. 

kábaság dőreség, esztelenség; nerozie, prostie; Al-
bemheit. 1853: az tavasztol olta már az napokba 3ik lo-
vam az leg jobb dŏgle ki . de az Istenséggel szembe 
szálni halandónak kábaság lenne [Perecsen Sz; BetLt 4 
Szentmarjay Lajos lev.]. 

kabát veston; Rock. 1774: Lascia . . inventioja az, 
hogy a magyar regementekben . . A dolmányt, övet, 
magyar kardot, kalapot mind letétette, a felsőruha he-
lyett adtak nekik tiszta sült német rockot, melyet kabát-
nak neveznek [RettE 323-4. — aLasci (Lacy) Ferenc 
Móric osztrák tábornagy, az osztrák hadsereg újjászer-
vezője]. 1838: egy rékli vagy kabát füzőldszin hajtókával 
[DLt 973 nyomt. kl]. 1843: viselt rendesen portubák szin 
kabátot [DLt 730 ua.]. 1850: Egy fekete mousselin posz-
to, fekete orleans bérléssel készített kabát [Mv; DE 2]. 

Szk: orleáns ~. 1850: Egy kávészin orleans kabát, fe-
kete orleans bérléssel [i.h.]. 

kabinét 1. szoba; cameră; Zimmer. 1802: A' Cabinét-
ban . Egy Chinai festesŭ kis asztalka . A' Nappali 
Szobában Egy Chinai festésű nagy almáriom [Mv; 
TGsz 52]. 1833: A Nagy Udvarház Kő épület Sendely 
Fedél alat . A kis Kabinét ajtaja két felé nyillo gyöngy 
szin Festékű rajta lévő boritot Zárjával, s koltsal 
[Katona K; Ks 73/55 Kornis János lelt.]. 

2. T 1796: A Kelnernek 1 Rfl, Kabinétek látására és 
más experientiára 6 Rfl 43 x [ETF 182. 32]. 

kábít bódít, kábulttá tesz; a ameţi; betäuben. 1879: 
Bolond szédüléseim vannak . . . A hó világa sért, a szekér-
zörgés kábít [PLev. 38-9 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kábul (el)bódul; a fi ameţit/buimăcit; betäubt werden. 
1710 k.: Odamenék és nagy kábulva találám, de mégis 
semmi derék dolgot elő nem hoza [BÖn. 682]. 

kábulás bódulat; ameţeală, buimăceală; Betäubung. 
1827• Én . mint Szolgálojak . . . akkori tapasztalá-
somból vallhatom, hogy a N: Dobolly István Ur a belső 
és külső Gazdaság folytatására részegeskedése s abból 
következett kábulása miatt elégtelen volt [Koppánd 
AF; DobLev. V/1109. 22 Koltsár Penzsi Gáli Mártonné 
(24) zs vall.]. 

kábult bódult; ameţit, buimăcit; betäubt. 1879: A fe-
jem kábult a kepe bortól [PLev. 38 Petelei István Jakab 
Ödönhöz], 

kábultság bódultság; ameţeală, buimăceală; Be-
täubung. 1846: a' mire csak rátettem kezemet, az bizo-
nyosan eltévedt, 's a' mit csináltam az mindig fonákul 
ütött ki. Ezen szórakozásom vagy kábultságom miatt 
olly indulatba jövék, hogy öklömmel szünetlen ütöttem 
koponyámat, de még sem akart kiémedni [KZsN 157]. 

kacag 1. ts is nevet; a rîde; lachen. 1614: kacagva 
monda Káinoki István, hogy: Bizony, kegyelmes uram, 
talám sok lészen az szebeni háztól [BTN 65). 1622: 
Georgiel . . . az felesegea ugy iaczadoztak kaczaghtanak 
hogi cziakneím) rontottak le az haz falat [Mv; MvLt 
290. 28a. — A Barcza Gergelyé]. 1641: Girgiay János 
pap nagiot kaczaga, s monda, ihon Domine magis-
ter, im az felöl gondolkodam most, melj nagy dolgot es 
zurzauart inditottam en most fel, illien Szegeny pap 
leuen az feŏ emberek kŏzŏt [Sárfva Hsz; BfR Andreas 
Forro rector scholae vall.]. 1710 k.: Aha vén boszor-
kány, ilyen szép ifjú gavallért kellene a vízbe vetni? in-
kább nosza hajós kenyeresek vessük bé ezt a szülét, pró-
báljuk meg, lemégyen-é a vízben, boszorkány-é, nem-é. 
Kacagták a hajósok, a szüle elmorgá, mü is nevetve ha-
zamenénk a városba a szállásra [BŎn. 583]. 1723: Vese-
lényi ur(am) eleget mesterkedek micsoda uton csalhassa 
ki az Joszagot kezemből, mind azon volt, hogy eleb bo-
csassam ki az Joszagot, s az után le teszi az árrát, de mi-
kor kaczagva meg montam volna, hogy nem vagyok sült 
bolond, abba hagyá [ApLt 1 Apor Péter feleségéhez]. 
1826: Nyárád Sz. Lászlói Veres Márton . . . a* felső aja-
ka a* mikor katzag kettösleg ki-düjjed [DLt 966 nyomt. 
kl]. 1849: az árendásné tsak Katzagot s mindent küldött 
hogy mennyetek és vegyetek mert ot elig van [Héjjasfva 
NK; CsZ. Voldorfi v. Lombos Nyikuláj vall.]. 

Szk: ~ rajta. 1585: Az piaczon Zola Molnár Jacab a' 
Santa Imrehne leaniaual, Az leány kaczagha raita, Es 
kerdem en mit Mondana: Monda a' leány lm azt monda 
hogy el Menniek velle, es Malom port Ad [Kv; TJk IV/1. 
509]. 1880: Én, Ödön, én (ha helyedben vagyok) kaca-
gok egyet rajta [PLev. 71 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. kikacag/nevet vkit: a rîde de cineva; jn auslachen. 
1736: az nyári keztyűnek hire helye sem volt, ha valaki-
nél nyári keztyűt láttak volna, bolondnak mondták vol-
na . egy valaki viselni kezdette vala csúfolni s ka-
czagni kezdették vala, s szégyenletiben letevé [MetTr 
349]. 1748: az nevezett sertéseket az Uram sokszor 
haza hajtatta kéretvén hogj tartsa rekeszben Tatár 
Vram, de tsak kaczagta [Torda; TJkT III. 241]. 

kacagás nevetés; rîs, rîset; Lachen. 1629: haliam az 
kaczagasat az kapu keozeot [Kv; TJk VII/3. 114]. 1633: 
iol hallottam az magunk hazahozis az nagi beszedekett 
es kaczagassokat, de mit beszellettek ne(m) értettem 
[Mv; MvLt 290. 126b]. 1723: hallottam az Timofi hazé-
ba (!), hogy nagy hihogás kaczagás vagyon én 
pirongattam ökŏt mit bolondoskodtok, kaczagtok 
ollyan rutul [Szásznyíres SzD; Ks 27. XVI]. 1774: sem-
mit nem feleltek, hanem katzagást hallottam [O.zsákod 
KK; LLt Vall. 196]. 1793: a' Szent Királly utzán végig 
. . . nagy örömmel és katzogások között mentenek [Ko-
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ronka MT; Told.]. 1823-1830: Galatzi János neve-
zetes volt nagy kacagásáról, merţ olyankor az egész Kol-
légyoma kongott [FogE 139. — aA mv-i]. 

Szk: a ~ba erumpál kacagásba tör ki. 1755: B. Bálint 
anyit kutyáikodig (!), hogy ä katzagom már mind 

egybe romlott, s ä nyelvemis majd kisebesedik, hogy 
nem mérek ä kaczagásb(an) erumpálni3 [Ks 9 Baló An-
tal lev. Nsz-ből. — aA grófi asztalnál] * ~ra fordít. 
1736 u.: Amazok szidják ugyan tréfából, de kaczagásra 
fordítván, egész nap estig mind ott ittanak [MetTrCs 
458] * ~ / tesz rajta nevet rajta, kinevet vkit. 1776: Ezen 
írást ennek a hamislelkű vak Patakinak a markába 
nyomván . Azután bevitték a divisionalis sedriara, az 
holott nagy kacagást tettek rajta, tudván hogy ki írta s 
kiről írta [RettE 366-7]. * nagy ~sal nagy 
kacagva/nevetve. 1593: Büzai Antal vallia . egi légin 
tart vala nallam zallast, es egi estüe nagi kaczagassal 
kezde nekem bezelleni, hogi Kis Mihalnenak egi legint 
kaptak a' hasan [Kv; TJk V/l. 369] 

Sz. 1794: Az Átsok(na)k munkájokért mennyit fize-
tett azt nem tudhatam, de azt tudom hogy fizetni kelle-
tett, mert tsak katzagásért egy idegen Ember Sem tarta-
zott annyi idejig dolgozni [Mezőmadaras MT; BKG 
Kupán Demeter (38) vall.]. 

kacaghat 1. nevethet; a putea rîde; lachen können. 
1880: Te kacaghatsz engem, Pista, de végtelenül fáj ne-
kem, ha látom, hogy a buta, felületes, léha ízlésű publi-
kum kötekedik benned, holott erős meggyőződésem, 
hogy csak idö kérdése, hogy első írója gyanánt emleges-
senek nemzetünknek [PLev. 79 Jakab Ödön Petelei 
Istvánhoz]. 

Szk: kacagva 1662: Ó, boldog Isten, örülhetik és 
kacagva-kacaghatják, hiszem, akik azt régen áhították s 
felőle azt tartották: jobb volna vadaknak, madaraknak, 
rókáknak, szarkáknak azt a földet lakni, mintsem arra 
telepedett evangéliumi valláson levő keresztyén magyar 
népnek azt bírni [SKr 622-3]. 

2. ts nevethet vmin; a putea să rîdă de ceva; über etw. 
lachen können | kikacaghat/nevethet vmit; a putea să 
rîdă de ceva; etw. auslachen können. 1667: fájdalmas 

becsületecském sérelme, ha gonosz akaróim Erdély-
ben s másutt is kaczaghatják gyalázatos változásomot 
[TML IV, 229 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kacagó I. mn 1. voios; lachend. 1806: Ekkor hoz-
zám fordulván Arkosi Istvánné katzago szókkal 
nékem ezt mondá, gyere téis Aniska láss ujjságot [Dés; 
DLt 250/1808 Marosán Aniska (46) kocsmárosné 
vall.]. 

2. ~ ſormálag vigyorgósan; rînjind; grinsend. 1804: 
Aranyas Széki, Csákai Kováts Ádám 30. esztendős . 
Czigány mikor beszél ejti szollását katzago for-
málag [DLt nyomt. kl]. 

II. ſn egysz 1. szem. szr-gal; cu sufix personal, pers. 1. 
sg.; mit Personalendung Ez. 1. P: tréſa kacagókám, 
a kacagó-masinám; gura mea, maşina mea de rîs; mein 
Uchapparat. 1755: B. Bálintot ide hozá ă Tatár, mikor 
asztalnál vagyon, nem nagy győnyőrüségh, kivált az 
rtlyen szőrű szegény Legénynek, mint énis ottan ülni, mi-
vel anyit kutyáikodig (!), hogy ã katzagom már mind 
egybe romlott, s ã nyelvemis majd ki sebesedik [Ks 96 
Baló Antal lev. Nsz-ből]. 

kacender '.' 1785: Citallyuka az Familiak(na)k névé-
ket, a Bányákban lévő Mineráknak és egyéb Matériák-
nak, úgymint, Ort, Értz, quartz, Katzender etc. Ugy 
nem kŭlŏmben a kohokban verőkben lévő Műszereknek 
's eszközöknek Pest, Slak, Sóiban etc nevezeteket [To-
rockó; Thor. XX/9. — aA torockóiak német származá-
sának bizonyítására]. 

Jankó, TAszT 198 kk torockói bányászati műszójegyzékében e szót 
nem leljük. 

? kacér ? cochet; gefallsüchtig. 1511: Nominando 
ipsum wlgariter Kaczir [Vh; MNy XXXI, 194]. 

A kijegyzés csonka volta miatt az adalék csak fenntartással vonható e 
címszó alá. 

kacéros kb. hetyke, kackiás; semeţ, trufaş; keck, 
übermütig. 1811: Maga Bakos Ándrás, 70 közepes ter-
metű nem kŏver inkáb suhantz, nyalka katzéros lépésű, 
fejét kévésé fenn hordozo [DLt 339 nyomt. kl]. 

kackói a Kackó (SzD) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Kackó/Cîţcău; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kackó. 
I. mn l. Kackóhoz tartozó; care aparţine de Kackó/Cîţ-
cău; zu Kackó gehörig. 1630: Koszta Tamas kaczkay 
Eörökös jobagy [Ks 41. D. 16]. 1650: Gauay Peter 
ura(m) Sar kòzj János Uramnakis dulatta volt 
megh, egj némely Kaczkay Belseö Szolnok varmegjeben 
lakó Jobbagitt [Sófva BN; Ks 41. B]. 1670: szegödte(m) 
megh . . vincelerseghre Bartók Istvánnál hogy az kacz-
kai szőlőmnek minden nemű munkainak gondgyat vise-
li [Dés; Ks 41. C. 10]. 1781: Katzkai határban [Kackó 
SzD; Kp III. 193]. 1848: a' Katzkai vizet is azon rétre 
botsatották s annyira meg pesset és tósadott hogy kifo-
lyása onnét a viznek nintsen [Dés; DLt]. 

2. Kackón levő; care se află în/din Kackó/Cîţcău; in 
Kackó befindlich. 1824: a' Katzkai Eclésianak legált ca-
pitalis [Dés; Újf. 1 Újfalvi Samu hagy.]. 1855: a' kaczkai 
Ev. Ref. Sz. Ekklesia Anyakönyvének keresztellési kivo-
nattya [Kackó SzD; VégrJ. 

3. Kackóról való származásra, ill. kackói illetőségre 
von. jelzőként; ca atribut, indicînd locul de origine sau 
domiciliul; als Attribut vor dem Familiennamen: 
Hinweis auf die Herkunft bzw. Ansässigkeit. 1730: 
Kaczkai Illye György nevü Malom Mester [Dés; Jk 
399a]. 1737: Katzkai Ilia Vaszily [EMLtl. 

Szn. 1572: Kachkay triff Zelechkey Eu Nag'saga 
Jobbagia es kenezze [Dés; DLt 134. — aSzelecske tő-
szomszédos Kackóvalj. 

4. Kackóról elnevezett; denumit(ă) după Kackó/Cîţ-
cău; nach Kackó benannt. 1821/1855: A Kaczkói Járás 
[BSz; HG Vegyes anyag]. 

II. ſn kackói lakos; locuitor din Kackó/Cîţcău; Ein-
wohner von Kackó. 1728: alkudtunk és egjgjeztűnk meg 

az Kaczkai lakosokkal, hogj Nemes Városunk Híd-
gjain . minden Vám nélkül esztendőnként békével jár-
hatnak, s járjanakis mely engedelmünkért igírtenek egj 
egj esztendőre száz, száz szekér jó tŏlgjfa Malom gatnak 
való ágat . . . A penig ne légjen hogj Kaczkaiak nevezetek 
alatt magokkal idegeneket hordoznának s manuteneálni 
kívánnának, Mely ha Valamikor Comperialtatnék mind 
az manutenealo Kaczkai szemely, mind az Idegen 6:/:6 
magjar forintokig büntettetnék meg [Dés; Jk 376a]. 
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kacola kanca; iapă; Stute. 1570: Gergel, Balint gorzoa 

Lattak egy esthwe fele ez ely mwlt Nyarba . . ket Ma-
giar Ember kergetnek volt féléknél egy kacholat sokáig 
kergettek hogy alah haycak az varos fele [Kv; TJk III/2. 
190. — aTollban maradt: valliak] | az orr az kytwl feyer-
egyhazy Ember weotte wolt az kaczolat mostan keezben 
wagyon keezbe adatoth [Medgyes; BesztLt 3]. 1574: 
hattam az Kaczolak keŏzt mely ez idey czetkok (!) vad-
nak ketteŏth (így!) [Gyf; JHbK XXI/12. 5]. 1586: az kik 
az kvchit es az kachiolakat hoztak vala voltak heten 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 14]. 1604: egy gyermek louat hoza 
az Georgy Peter zolgajais egy kacholat [UszT 18/144 
Mich. Franchialy de Ilke lib. vall.]. 1620: vegienek . 
Egy lotul, ki tiz forintot er f 1. Egy Kaczolatul f-/60. Egy 
harmadfeu auagy 2. eztendéós giermek lotul f -/40 [Kv; 
KvLt 11/69 VectTr. 1]. 1626: en be menek es az kaczolam 
utan menek [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Finna Demeter (40) 
ppix vall.]. 1650: el lopak a Buni hatarrol a Fejer Fe-
rencz louait, egy hereit fejerkek louat, es egy barna ka-
czolat [UszT 50]. 

Szk: vemhező ~. 1626: attanak kett vemhező kaczo-
lat 2 borjuzo tehenet | marada 6 vemhező kaczola 
[Usz; Pf]. 

kacolacsíkó kancacsikó; mînză; Stutenfohlen. 1599: 
Igjre egj ez Idey Kaczola czjtkot [Kisszedeijes MT; 
Told. 21]. 

kacolácska kancácska; iepuşoară, iapă tînără; Stüt-
chen. 7620: Az két elól jaro eőkrókót hagjom Balas 
fiamnak az veres kaczolácskát is neki hagyom [HSzj ka-
cola al.]. 

kacolakert kancakert; păşună îngrădită pentru iepe; 
Stutengehege. 1714: talaltanak a Kaczola kertel 
együtt a kis berek előtt ötven öreg szeker széna kárt [Ma-
rossztgyörgy MT; EHA]. 

kacolaló kanca; iapă; Stute. 1570: Zelestyaj Drejka 
polyák Mjklos Jobagya ezt valla, hogy . Indwl ky 
az korchoma haztwl egy olah chwryllaa falwbely es von-
zon volt egy kachola lowat wtanna Az kachola vtan In-
dwl egy lo [Kv; TJk III/2. 52. — aCsürülye TA]. 1574: 
Iffyw Sram Istwan nehay Sram Istwan fia, hity vtan ezt 
vallya . volt otth az vduaron ket kachola Lowok [Kv; 
TJk III/3. 310]. 1585: Miske Thamasnak Ada Dechey 
Mihalj negj kaciola Louakat [M.csesztve AF; Told. 27]. 
1594: ennek eleotte való wdeokbenis egjnehanizor ve-
geztenek varosul, hogi ez hataron senki zabad ne legien 
kaczola louakat tartani, hane(m) ha ki tartani akaria, Is-
talloiaba tarcha [Kv; TanJk 1/1. 236] | Az Somlioi feöl-
deön vágjon az Menesben eoregh kaczola lo No. 16 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 13-4]. 1604: enis egy kaczola 
loúat hoztam vala [UszT 18/142 Mich. Gergiay de Ilke 
vall.]. 

kacolás kancatartó; care creşte iepe; Stuten haltend. 
1580: Az my az kaczolas embereknek keonyeórgesset il-
lety, veeezet eo kegmek hogy Az kaczolakat az tarchya 
hazarol el hajchiak hajchyak Kayanto völgybe pe-
nigh ot most el Iarhat [Kv; TanJk V/3. 220. — Tarcsa-
háza, tanya a város határában]. 

kacor cosor; Krummesser. 1636: ket kaczor d. 16 
[Kv; RDL I. 109]. 1770: A Vinczellérnel vannak . Fü-
rész 1 Koczor [Esztény SzD; Told. 29]. 1787: Két Katzar 
[Mv; MvLev.]. 1789: Katzar Rf — xr 6 [Mv; ConscrAp. 
20]. 1799: énis csak ugyan azon kut fejekből mentem a 
pénzt, ugy mint Istenünk Segedelméből a Sarló kapa és 
kotzor után gyüjtegetünk [Ne; DobLev. IV/810 Szántó 
Sándor lev.]. 1831: egy bolti Katzar [Mv; MvLev.]. 
1843: Midőn én csititottam volna hadakozott felém a' 
kezében lévő kaczarral [Bágyon TA; KLev.]. 1859: 1 
horgas fejsze, egy lapos faragó fejsze egy koczor [Bo-
dok Hsz; MkG]. 

Szk: karózó 1629: Egy karozo kaczor [Kv; RDL I. 
132]. 1658: Kett karozo kaczor d 25 . Hatt meccző ka-
czor d 25 [Kv; KJ]. 1734: Egy Karozo Vass . . Egy pár 
Karozó kaczor [Kv; Pk 6]. 1747: egy karozo kaczor in 
Den. 16 [Kv; Pk 6] * metsző ~ karózó ~ * oltogat-
ni való 1740: Oltogatni való Katzor 1 [Pálos NK; Ks 
11. XLI. 32] * szőlőmetsző 1787: Három szőllő met-
ző kotzor [Mv; MvLev.] | nyoltz avatag szŏllŏ metző ko-
tzar Dr. 16 [Mv; i.h. Nagy György hagy. 8]. 

kacorbicsok kacor; cosor; Krummesser. 1797: Egy 
vasnyelü Kotzor bitsak [M.igen AF; DobLev. IV/777. 9]. 

kacorkés kacor; cosor; Krummesser. 1571: kis kaczor 
kés d. 3 [EOE II, 383]. XVIII. sz.: Kaczur kés Nro 2 [Hr 
2/23]. 

kacorlopó kacortolvaj; hoţ de cosoare; Krummesser-
dieb. 1732: kucsma s kaczor loponak diffamalt [Dés; 
Jk]. 

kacsiba-kezű átv, becsm ? enyves/horgas kezű, hor-
gasujjú (lopós); (a fi) cu mînă lungă; lange Finger ha-
bend. 7600: Bek Peterae zolgalo leanya Ersebet 
vallya Egj nehanyzor hallottam Kis Casparne az-
zioniomtol hogy mondotta Amaz hwgyos bor lopo ka-
chyba kezeo bestie kurwafy Bek Peter [Kv; TJk VI/1. 
480]. 

Az eredeti, konkrét 'görbe/horgas kezű' jel-sel is számolhatni. 

kacsingat a ſace de mai multe ori semn cu ochiul; öf-
ters blinzeln. 1840 k.: Mind csalfa a leány, Hamis biz az, 
a hány! Rád kacsingat szépen, Mást szorongat kézen 
[EM XX, 516 Vajda Anna emlékkönyve]. 

kacsint a face semn cu ochiul; blinzeln. 1584: Catalin 
Gyeongieossy Casparne vallia, Lattam hog kachontot-
tak egymáshoz es Jaczodoztak Az zeóleóben [Kv; TJk 
IV/1. 227]. 1597: Kochis Janosne Orsolia wallia 
Latta hogi eginehany leginy eginehanzor kachontot Ka-
das Janosnehoz mikor menyegzeobe(n) woltanak [Kv; 
TJk VI/1. 22]. 1632: ez az Szeöcz Mihalyis mind ala 
mene az patak mellet, szinte(n) oda kerüle az hun az 
aszony merít vala, s ot latam hogj eleget beszellenek . . 
azuta(n) is latam hogj néha kaczontottak egj máshoz 
[Mv; MvLt 290. 84a]. 1838: Szénát gyűjt a kaláka, Köz-
be szól a muzsika, Ireg-forog a sok lány S kacsint a le-
gény után [Kriza János, Beh vígan jár . . Remény 
1839. 307. — Kriza János költeményei, összeállította 
Kovács János. Bp, 1893. 87-8]. 
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kacsó ? nyj kacska/görbe v. meredt karú/lábú; cu 
mînă strîmbă, cu picioarele strîmbe; (mit) krumm(en 
Armen od. Beinen). Szn. 1600: Kacho Istwan [A.sófva 
U; EHA]. 7606: Kaczó András [UszT II/4. A. 153]. 
1607: Kacho Jakab [UszT 20/64]. 1628: Kachio alias 
Kocsis Mihály [Berz. 15. XXV/2]. 1710: Kacsó István 
[Etéd U; NkF]. 1715: Katsó Kata [Ege U; UszLt III. 
44]. 1773: Katso Sára [Selye/Magyaros MT; BetLt 7]. 
1829: Katso Márton [Mezőkölpény MT; TSb 48]. 

A vn feltehetően annak a kacs szónak szárm., amely megvan pl. a kacs-
ka, kacsiba, kacsint és más ide vonható származékban is [L. erre: TESz ka-
csó al.]. 

kacsont 1. kacsint 

kacsos ? nyj gacsos (görbe karú/lábú); cu mînă strîm-
bă, cu picioarele strîmbe; (mit) krumm(en Armen od. 
Beinen). Szn. 1602: Kaczios Bálás (jb) [Zsögöd Cs; SzO 
V, 231]. 1614: Kaczyos Istvanne [uo.; BethU 442]. 

A hangalakra és a jel-re nézve 1. TESz gacsos 

kád 1. cadă; Bottich. 1568: Greeb georg . fassus 
est, Ezt tudom hogy Bor egetheç Marton kçtçth szabó 
ferencnek Altalagokat es kadakat, ez el mult Eztendç-
b(en) [Kv; TJk III/1. 242]. 1573: Molnár Marton Azt 
vallia hogi zwretkor Nem volt kada Trebelynek, kerdez 
(!) volt azoktwl ky (!) oth voltak kinek wres kadia volna 
[Kv; TJk III/3. 302]. 1594: Kaad wagjon No 1 [Kraszna 
Sz; UC 78/7. 20]. 1600: Tudom hogy Tibald Gergely el 
foglala az hazat az azzony wgy keöltezet el onnat 

. de semmiet megh ne(m) attak, sem kadat, sem hor-
doiath [UszT 15/128 Nagy Gyeörgyné Borbara, Kai-
dichfalwy vall.]. 1644: az Apró padokot hordokot, ka-
dakot Czebreket Aztalokot kasokot zekeret szusze-
ket minden fel keleo zerzamokot az Azonnak iteltunk 
[Kőrispatak U; Pf|. 1761: Vannak s marattak Faeszkő-
zőkis Edények ezen kemendi Udvarába e* szerént: 
Kádok Hordok . . . Csebrek [Kémend H; JHb 
XXXV/39. 33]. 1769: Kádokot, Hordokot, vas eszközö-
köt s egyéb Házi portékákot . . . így Oszták meg [Vadad 
MT; VK]. 1849: N Cseh Joseff árrendás Udvarából hor-
dották kádokba, hordokba gabonát [Héjjasfva NK; 
CsZ. Lombos Nonika (32) vall.]. 

Hn. 1693: az Kád erdő alatt (k) [Kolozs; EHA]. 1720: 
Kád fal nevü heljben (sz) [Tusnád Cs; EHA]. 1785: a 
Kád bértz ajján (r). a' Kád bértze oldalon (k) [Nagyfalu 
Sz; EHA]. 

Szk: (meg) köt kádat (meg)abroncsoz. 1590: Az 
Kadarnak attam hogy az feredeo haazhoz Kadakat 
chyobrot chinalt es kottott [Kv; Szám. 4/XXI. 28 Kis 
István sp lajstroma]. 1625: Szamott vettve(n) az kadar-
ral keőteőtt megh Egj kadat meliben vy feneket czi-
nalt es meghis fordította [Kv; i.h. 16/XXXIV. 250] * 
áztató ~ 1725: Az Ásztato kád el rothadván, arra való 
Deszkak(na)k hozattunk 3 Tŏltyfát f: 12 d 64 [Kv; i.h. 
54/1. 8] * cseres ~ 1662: Három keszitet Tehen bőr, 
Müszeris, kaptakkal Csieres kaddal, üstivei3 [Kv; RDL 
I- 146. — Thordai Vargha Geőrgy varga házánál]. 
1787: Tímár vagyis Varga Mesterségnek való Eszközök. 
Egy derék tserző nagy réz üst Hf. 10 Dr 80. Két Cseres 
kád Hf. 1 Dr. 36 [Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga Mi-
hály és felesége Varga Kata hagy. 8] * csigeres ~. 1681: 
Felső Pincze . . . Üres czigeres kád Nro 2. Czigeres üres 

ŏ hordo Nro 1 [Vh; VhU 530] * esős 1781: az Palin-
ka fóző katlanok és esős Kadok [MNy XXXVIII, 56]. 
1804: Pálinka fözö üst csös Kádakkal sisakkal nro 4 
[Tresztia H; Ks 108]. 1819: találtatnak a venitze háznál 

még egy l 6 vedres Palinka főző üst, hozzá tartózan-
dó Csŏs Kádjával edgyütt [Baca SzD; TSb 6] * eresztő 

1600: bochatotta(m) wala zolgamot nemy nemy 
marhaimert hogy el hosza az felijei megh irt hazbül 
egy erezteó kadat, egy kapoztas kadat ket olto kadat 
[UszT 15/127-8]. 1660: Egy ereszteŏ kad [Lázárfva Cs; 
LLt Fasc. 117] * ſeredő 1591: vetettünk Zamot Ka-
dar Jakabal, à Mitt oda az feredeò házhoz miwelt . . 3 
vy feredeo kadat atam Egytól d 80 tt f 2 d 40 [Kv; Szám. 
5/1. 112-3]. 1659: adtunk az Arvak(na)k Egy io fere-
do kadat [Kv; RDL I. 143] * /eresztő ~. 1656: kád nro. 
7, kinek . az egyike feöreztheö kád [Fog.; UF II, 117]. 
1798: portékáit . . vitték Csernátonba . . . Forrózo, fe-
resztő Kádakat [Szentkatolna Hsz; Mk 109. 7] * forrá-
zó ~ ſeresztõ ~ * hamvas ~. 1635: Batori Anna ot 
al az hám(m)ás kád mellet [Mv; MvLt 291. 56b]. 1745: 
virattig haza jöttek egy marha bőrt hoztak es azt min-
gyárt vetették a hamvas kádban [Szásznyíres SzD; Ks]. 
1788: Egy hammas kád az eresz alatt a földbe bé ásva 
[Mv; MvLev.] * hűtő 7680: vagyon ezen serfőző 
hazban egy kisded szer ser főző Üst no 10 . . . Hŭttŏ kad 
kisded szerű no 2 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 35]. 1818: 
Hŭttő kádoknak, Làjtereknek, Tŏltsérnek, csebreknek, 
fenekeknek . . . készítettek4 négy száz nyoltzvan darab 
donga fákot [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir. — aA dé-
vai és a vályebrádi kádár] * káposztás ~. 1636: vagyon 
három eŏregh kapoztas kad [Siménfva U; JHb Inv.]. 
1813: Hibás ontoráju fenyő fenekű Káposztás Kád 
[Koronka MT; Told. 18] * keverő 1744: pálinka 
főző katlan, benne lévő egetborfőző réz fazakával Sisak-
jával, Csőjivel Csebrivel és keverő kádgyával együt 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1768: Pálinka fözö Cse-
ber 3 Keverő kád [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 
1789: Venitzéhez való Keverő Kád nro 3 [Bethlen SzD; 
Ks 20. XIII. 1] * kevertes 1840: Eczetes atalog 2 
Kevertes Kád 2 [Nagykapus K; KszRLt] * malátás ~. 
1660: Egy Ser feŏzeŏ üst . Ket malatas kad [Lázárfva 
Cs; LLt Fasc. 117]. 1679: Serfőző Ház . . . Vagy(on) 
ezen házban . . Malátás öreg, rósz kád [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 137]. 1756: Serfőző házban 

tanáltatik egy nagy serfőző üst . malátás kád, 
mellyben â szaladot keverik [Déva; Ks 92. I. 32 Dévai 
Mária lelt.] * mustos ~. 1587: Egy Eoregh Mustos kad 
f. 1 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 4]. 1752: Valamely mester Le-
gény az betsületes Chéhban bé akar álani, az tarto-
zik Remmekezni . tartozik csinyálni égy Mustos ká-
dot, minden hiba nélkül [Kv; KCJk 16] * nyomó 
1625: Kad vagyon No. 4. mellyek nyomo es szeoleos ka-
dak [Kv; RDL I. 126]. 1662: Vagyon égy nyomo kád. 
Egy tsiap allya boczyka [Kv; SzCLev.]. 1761: Nyomo 
kad alá való Tölgy fából csinált viseltes de jo Kad [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/39. 20] * oltó 1660: Egy 
ereszteŏ kad. Hat olto kad [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117] 
* salétromfőző 1659: Lő vő szerszamok. Szakalla-
sok Nro 21 Muskoterok Nro 26 Vagy(on) edgy 
Eöreg Salétrom főző Kád [UtI] * seres 1699: Seres 
Kad fenekere való Szűrő kas [O.csesztve AF; LLt]. 
1825: Vagyon egy Nagy Seres Kád ujjadon Ujj [Dés; 
DLt 595] * serfőző ~. 1699: az pitvarban . . . van Ser-
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fözŏ katlan 1 ser fŏzŏ öreg kad nro 2 [O.csesztve 
AF; LLt] * szapuló ~. 1600: hazbely ezkeoz . . . eg 
zapulo kad [UszT 15/178]. 1637: egy szapullo kad [Tere-
mi KK; Ks 69. 50. 44]. 1756: Szapurlo (!) kádak Nro 2 
[Somkerék SzD; Ks Bethlen Imre lelt.] * szőlős 
1611: Egi eoreog zeoleos kad, egi kis boczka [Kv; RDL 
I. 90]. 1629: egy alkalmas zeölős kad [Kv; i.h. 107] * 
szüretező 1730: egy szüretező kadgját . elhozván 
maga Deesen lévő lakó házához vitte [Dés; Jk] * tejes 

1749: Tejes kád esztenára való nro 1 [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 13] * trébelyes 1615: Egj trebelyes kad [Kv; 
RDL I. 97] * viricses 1693: Viricses Kad den. 30 
[Tarcsafva U; Pf]. 

2. fürdőkád; cadă de baie; Badewanne. 1587: 10 Julj 
vetettem szamot Kadar Jakabbal kit az feredeo házhoz 
mielt VI kadatis Czinalt attam f 4 [Kv; Szám. 3/XXX. 20 
Seres István sp kezével]. 1589: Bak Annawal Matias 
deák egi Kadba feredet [Dés; DLt 226]. 1590: Attam 
Kadar Jacabnak Az feredeo haazhoz Chinalt Chyobrot 
Kadakat fyzettem Nekye f. 2 [Kv; Szám. 4/XXI. 4 Kis 
István sp lajstroma]. 1759: ki volt az a Kis Aszszony 
Szent Leieken . . . a ki a Csillagok alat a kádban ferede-
zet a Fejér luddal együtt [Altorja Hsz; HszjP vk]. 

3. vhány kádnyi; de cîteva căzi; einige Bottiche (viel). 
1587: hordattam ky az Salétromot az porwatabol Tyz 
kaddal Attam hármától f. 1 tezen f. 3 d. 33 [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 7 Zabo György isp. m. kezével]. 1602: mas fel 
kad búsza uala [UszT 19/53]. 1647: Az Pincze Torkaban 
negy kad kapozta [M.királyfva KK; BK 48. 16]. 1671: 
Egy kád apritot káposztát sóztunk [PatN 79a]. 1761: a 
Regi szaroz almat penig ã ki volt 3 kaddal két fele osztot-
tak [Branyicska H; JHb XXXV/45. 17]. 1774: kapoztát 
sóztak minden esztendőben tiz káddal [Szentdemeter U; 
LLt Vall. 11]. 1780: 3 kád Soos káposzta [Bibarcfva U; 
Berz. 16. XLIX/16]. 

O Szk: ~ra áll. 1693: Constálván Réti Sámuel felesé-
gének Németi András Ur(am) ellen mondotta mocskos 
szavai, hogy praedicatioját hamissolta, rongyos Papnak 
mondotta; hamissan tanítani kiáltotta . azért a* tör-
vény szerint allyon kádra, s reclamallyon [SzJk 274]. 
1726: ellenem mondott bestelen szavait a város közön-
séges piaczá(n) Kádra álván recántállya és elebbeni tisz-
tességemet restituálvá(n) közönséges hellyen meg köves-
sen [Dés; DLt]. 

kádacska 1. cadă mică; (kleiner) Bottich. 1594: Az 
Somlioy maior hazban . . Soos víznek walo kadachka 
vágjon No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-7]. 1621: Veŏt-
twnk egy kadachkat sos víznek p(ro) d 28 [Kv; Szám. 
15b/VII. 25]. 1632: Komanai Uduarház . . Pincze . . . 
Egy kis kadaczka N 1 [Komána F; UC 14/38. 129]. 
1647• Kisded Kádatska [Borsa K; Told. 49]. 1683: (A 
káposztát) egy uy kicsin kadacskában szép tisztán bë so-
zattam fedél s lakatt alatt tartom [UtI]. 1743: fenyő fá-
ból csinált kadacskák [Boroskrakkó AF; BfR VI]. 1754: 
Két Kadátska, és egy őszve omlott Cseber öszve raká-
sáért egy Ernyei Embernek adott in denar 60 [Mezőgere-
benes TA; BLt 7]. 1761: Lenmag . . . egy Kádacská-
b(an) Metr 2 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 12]. 1781: 
égy kádotska [Szentdemeter U; Hr]. 

Szk: ſaabroncsos ~. 1849: Csap alá való fa abrontsos 
kádatska egy [Somkerék SzD; Ks 73/55] * kerek 
1790: Csap alá való Kerek Kádatskák 4 [Déva; Ks 76. 

IX. 24] * szapuló 1770: Szapullo kádatska [Esztény 
SzD; Told. 29] * szűrő 1793: Nyomo kádok és ap-
róbb Szürö kádotskák No 5 [Kettősmező Sz; JHb 
XLVI/8] * víztartó 1694: Egy víztartó Kadacska 
[Kővár Szt; JHb/Inv.]. 

2. vhány kádacskányi; de cîteva căzi mici; einige Bot-
tiche (viel). 1708: A (commendans) holmi discrecziokat 
kevanna latom, egy szeker szenat bar csak egy kőből szép 
buzat, edgj kadoczka káposztát keves kerti vetement és egj 
kőből kasatis emleget [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 

kádacskaforma kádacskaszerű; asemănător unei căzi 
mici; von der Form/Art eines (kleinen) Bottichs. 1820: 
Egy talpon állo Czirádás szélű, és virágos fedelű Nád 
méz tartó . . . égy kádacska forma fedeles és ovális figu-
raju más Nád méz tartó, mind a kettő F. T. betűkkel je-
gyezve [Felőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.]. 

kádár bodnár, pintér; dogar, butnar; Böttcher, Faß-
binder. 1570: pechetet vyth neky wgy kwldeotte ely hogy 
az Kadart Be Idézzék [Kv; TJk III/2. 178]. 1581: Egyh 
chyobret meg kötöttem atta(m) kadarnak d. 1. [Kv; Szám. 
3/III. 5 Chyanady Thamas mb szám.]. 1592: Az owary 
Torombely kûtthoz Chynalttatam egy wüdrett az kadar-
nok es az kowachynok fyzettem f — d 32 [Kv; i.h. 5/XIV. 
223 Éppel Péter sp kezével]. 1634: Pap Anna Azzony . . 
fassa (így!): Uram eo kglme kuldot vala az kadami [Mv; 
MvLt 291. 7b]. 1658: Egy Kadarnak fizettem, hogy az 
Boros hordokat giakorta kellett kötettnem f —// 80 
[Borberek AF; WassLt Perc. 49]. 1755: Az uraság kádá-
ra Vérhasban sindődvén az boros hordokrol pedig az 
abroncsok szüntelen szakadozván kelletett az hordokot 
ujolag abroncsoztatnom s az el rökőnjödőtt abroncsok 
heljen másokat űttettni [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

Szn. 1453: Bricius Kadar [Kv; TT 1882. 528]. 1475: 
Johanne Kadar de Wéresmartha [Barabás, SzO 134. — 
aTA]. 1554: Valentinus Kadar [Kv; Szám. 1/IV. 144]. 
1568: Kadar Markos. Kadar Markosne [Kv; TJk III/1. 
214]. 1590: Kadar Boldisar seruit cu(m) artificio jb [Km; 
GyU 11]. 1597: Csebreknek foldozasatol fizete(m) Ka-
dar peternek f —/16 [Kv; Szám. 7/XIII. 6]. 1600: Kadar 
Lukach Zent Mihály Zabad Zekely (70) [UszT 15/135]. 
1614: Kadar Benedek. Kadar Peter pp [Szentrontás 
MT; BethU 66]. 1629: Kadar Gieőrgjne Kata Aszony 
[Mv; MvLt 290. 185b]. 1640: Kadar Mihály . Mieuel 
zolgal [Gyalu K; GyU 54]. 1684: Kádár Annok [M.dé-
cse SzD; SzJk 208]. 1691: Kádár Andris (inas) [Kv; 
CsCJk III. 151b]. 1723: Kádár alias Borsos András [Ne; 
DobLev. 1/104]. 1726: Georgius Kőmives alias Kádár 
de Nagy Győr [Dés; Jk 15b]. 1728: Kádár Szabó András 
[Dés; Jk]. 1803: Kádár Márton (81) [Szenterzsébet U; 
Borb. II]. 1868: Kádár Mihály (:Gyalu:) inas [Kv; 
KCJk II. 45a]. 

Hn. 1581: Az Kadarok Tornyabol hozatta(m) sendelt 
[Kv; Szám. 3/1V 2. 15]. 1589: A Kadarok tornian, az 
Aczoknak, az kik az keoueket fel vontak, attam f. 6 [Kv; 
i. h. 4/X. 31. — A Belső-Magyar utca végén álló bástya 
más neve: Magyarkapu (KvTel. 60). 1653: 1633 eszten-
dőben városunk3 bírája Nagy Szőcsi István volt, és a ká-
dárok bástyáját elvégezteté [ETA I, 144 NSz. — aMv]. 
1752: A Kádár Tanorokja [Nyárádsztlászló MT; EH A]. 
1844: Kádár irtványa [Szék SzD; EH A]. 

Ha. 1790: kádárakat [Magyaró MT; MvLev.]. 
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kádárcéh bodnár/pintércéh; breasla dogarilor/butna-
rilor; Böttcherzunft. 1722: Rabszin István Uram be 
allot az Becsulletes Kadar Czehbe Magar Nation [Kv; 
KCJk 35a]. 1758: Szilágyi György eő kigyelme Hajdú 
Joseff eő kigyelmétől a vénségbeli hellyt meg vásárolván 
prothocolaltatott a betsŭletes Kádár Czéh Prothocolu-
máb(an) [Kv; i.h. 37b]. 1810: 1810ben Julius 23-dik 
Napjánn bé állott a Betsülletes kádár Czéhban Néb Ist-
ván mint Insurgens Sallárium nélkül melyre az Isten Se-
gélye [Kv; i.h. 105a]. 

kádárház bodnár/pintérműhely; dogărie; Böttcher-
werkstatt. 1632: Az kadarhaznak uas sarkos pántos re-
tezes aitaia [Fog.; UF I, 185]. 

kádári szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ mesterség bodnár/pintérmesterség; dogărie, butnă-
rie; Böttcherhandwerk. 1747: obligala ő kglme magat 
meg irt Szabó al(ia)s Iratosj János Uram hogj a mi Pin-
czeben levő teli hordok kőrűl kadari mesterseg fog ke-
vántattni azokat tartozzék veghez vinni [Alvinc AF; 
Incz. X. 24]. 

kádárinas bodnár/pintérinas; ucenic de dogar/but-
nar; Böttcherlehrling. 1586: Kadar Matias vallia, Ak-
kor megh Kadar Inas valek hogy az vra(m) Eorizny kwl-
de Eyel [Kv; TJk IV/1. 579]. 

kádárkapocs kádáreszköz; scoabă de dogar/butnar; 
Böttcherwerkzeug, Aufsetzkloben. 1747: Kádár kapocs 
és kés 1 [Királyhalma NK; Ks 23/XXIIb]. 

Frecskay 30, 488 értelmezése ez eszköz vonatkozásában nem egyértel-
mű, ill. nem világos. 

kádárlegény bodnár/pintérlegény/segéd; calfã de do-
gar/butnar; Böttchergeselle. 1635: azt az Sebes kadar le-
genyt Sos kenyer bellel nálünk (!) kŏtók be [Mv; MvLt 
291. 48b]. 1685: Egy Jffiu kadar legeny [Kv; Dica XXX. 
28]. 

kádárló-bástya bodnározó bástya-szín; şopronul do-
garului/butnarului; Böttcher-Basteischuppen. Hn. 
1676: Kadarlo bastia [Gyalu K; EHA]. 

kádárló-házacska bodnár/pintérmŭhelyecske; dogă-
rie; Böttcherwerkstatt. 1744: Kádárló kis Házacska, 
padlásozatlan [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

kádárló-kapocs kádáreszköz; scoabă de dogar/but-
nar; Aufsetzkloben. 1644/1759: Vagyon két Lőcs 
vas, egy kadarlo kapocs [Ne; DobLev. III/651. 5a]. 
1694: 1 kádárlo kapocs [Torda; Told. 11. 34]. 1753: a 
pinczeb(en) van egj kadarló kapocs . . . Egj Segittö vas 
es egj Vas abrancs [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. — 
Vö. a kádárkapocs címszóval és a hozzá csatlakozó jegy-
zettel. 

kádárló-szín bodnár/pintérmühely; dogărie (atelierul 
dogarului); Böttcherwerkstatt. 1637: Uagyon egy hozzu 
szekér szín . . . Azon szin mellett uagyon mas hozzu ka-
darlo szín [Fog.; UF I, 418]. 1676: vagyan egy hoszszu 
kadarlo szin is sasfákban, sasfakbol bikfa bomakbol fel 
rott sup fedél alatt [Fog.; UF II, 750]. 1679: Galambúcz, 

Ez az Kadarlo szin Udvarkájaban vagyon Főidbe ásot, 
két Láb fán állo Galamb lakó helye ket Contigna(ti)o-
ba(n) vagyon [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
91]. 1698: Vágjon edgj Kadarlo szin [Kóród KK; LLt 
Fasc. 72]. 1716: készen vagyon 2 vérém, egyik az ká-
dárló szénbe, az él készülvén, meg réstáílva menten tölte-
tem az vermekbe [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton 
lev.]. 1717: A kadárlo szín melyb(en) talaltattak ezek 
. . . Egy öreg és egj eresztő Gyalua [Abafája MT; JHbK 
XXXIV/20. 5. — Folyt. a fels.]. 

Hn. 1676: az Kadarlo szin bastia [Gyalu K; EHA]. 

kádárló-vaskapocs kádáreszköz; scoabă de dogar/ 
butnar; Aufsetzkloben. 1647: Kádárlo vas kapocz No. 1 
[Drassó AF; BK 48. 16]. 1754: Kadarlo vas kapots és 
Segitő vas [Borsa K; Told. 53]. — Vö. a kádárkapocs 
címszóval és a hozzá csatlakozó jegyzettel. 

kádármester bodnár/pintérmester; maistru dogar/ 
butnar; Böttchermeister. 1586: Az Vrunk eó Nags:a: 
Borait hozak Ket Ifiw Kadar Mester ment mellettek 
tordaig attam azoknak —/50 [Kv; Szám. 3/XXIV. 63]. 
1591: mikor Biro vram az ven vraimat hiuattia, akkoron 
az Kadar Mestereketis be hiuassa, es Ceh leueleketis vel-
lek hozassa [Kv; TanJk 1/1. 116]. 1621: Vagion sok pa-
naszolkodas az Kadar mester Vraimra, hogj . vakme-
reőkeppen opponálnák Magokat az eő kglmeka vegze-
senek [Kv; i.h. II/1. 332. — aÉrtsd: a városi tanács]. 
1681: Kádár Ferencz, ez kádár mester, Fizetése nem jár, 
tartozik dologgal [Szentdomokos Cs; CsVh 102]. 

kádár-mesterember bodnár, pintér; dogar, butnar; 
Böttcher. 1673: Az Fa szerszamok felől penigh igy con-
cludalank hogy ŏ kegyelmek mind őszve hordván sze-
rezven, hijanak Kadar Mester embert azzal három fele 
rakatvan egyenlőkeppen minden fele, vessenek nyilakat 
reaja, es azokbolis igassagosson kinek kinek az ŏ resze 
szolgaltatodgyek ki [Kv; RDL I. 154]. 

kádármunka bodnár/pintérmunka; obiecte de dogă-
rie; Böttcherarbeit. 1747: Kádár munkák . . . egj Csap 
szék, s egj tonna [Kv; Pk 6]. 1790: Kádár Munka . . 
Három fő hordo Cseber [Mv; MvLev. Balog Jánosné 
Boka Kata hagy. 8]. 1829: Kádár, Kováts, és Szabó 
munkákra 's több egyéb költségekre, a' melyek az 
Háznál tétettek ment 81 Rf 46 xr [BLt 12 a kv-i 
dolgozóház nyomt. szám.]. 

kádármű bodnár/pintérmunka; obiecte de dogărie; 
Böttcherarbeit. 1647• Nagy Mihály kádár miével szolgál 
[Tuson K; EMLt]. 1652: Kadar Mihály Kadar 
mweuel szolgai [Gyalu K; GyU 116]. 

kádármü-szerszám bodnár/pintérszerszám; uneltele 
dogarului/butnarului; Böttcherwerkzeug. 1749: Az Ko-
rodi kádárnál Merk Iuonnál lévő Kádár miv Szerszá-
mok Égiszen fából való Gyalu Agy nu: 1. Ahoz való 
Gyalu Bak Vasával edgyut nu: 1 Deszka vago fürisz nu: 
1. Segítő Vas kapots nu: 1 Küs Gyalu Vas tsak ma-
gára nu: 1 Egyenes kéz vono nu: 2 Horgas kéz vono nu: 
2. Kupás szalu nu: 1 Ontora mettző nu: 1 Fenek huzo 
Sroff nu: 1 Kicsid fületlen veső [Kóród KK; Ks 
18/XCII. 20]. 
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kádárné bodnárné, pintérné; soţia dogarului/butna-
rului; Frau des Böttchers. 1570: Katalin Pelbard kadar-
ne, Azt vallya hogy mykor Ada(m) kadar Jgen Betegh 
volt Ment volt oda lathogatny es mykor otth Mwlatot 
volna latta hogy megh halna [Kv; TJk III/2. 198]. 1573: 
Erzen Jarto Myhal azt vallia, hogi Mynekvtanna ely te-
mettek volna az Zanto orsoliat . kerdy hogi Nem 
volna teob Attiafy valahwl Mond az kadarne vay volna 
egi Bestercen Egi erzen Jartoneh [Kv; TJk III/3. 241]. 

kádároltat kádárral munkáltat/műveltet; a da ín grija 
dogarului; vom Böttcher ausführen lassen. 1675: Az 
porhazat3 tűztül oltalmazni kell, az poros tonnákat ka-
daroltatni [Fog.; UF II, 675 Bornemisza Anna fejede-
lemasszony rend. — aPuskapor-raktárt]. 

kádáros V Hn. 1738: Kádáros volgjben [Bözödújfalu 
U; EHA]. 1774: A Kádáros vögybe (sz) [uo.; EHA]. 

kádároskodík bodnárkodik, bodnárságot folytat, pin-
térkedik; a se îndeletnici cu dogărie; Böttcherhandwerk 
treiben. 1767—1781: Togyer Stefán . . . telepedett vólt 
elsőben ide, az ide való Erdőkre Kádároskodni [Kisfe-
nes K; JHbK LII/4. 109]. 

kádároz bodnár/pintérmunkát végez; a se îndeletnici/ 
ocupa cu dogărie; Böttcherhandwerk treiben. 1720: ott 
Kádár Mihály kádározott [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
69]. 1794: Koltsár Todor Sz. Mihálly naptol fogva 
conventionáltátott Sz: György Napig azért hogy az 
Udvar Számára kádározzon a szüreti alkalmatossággal 
[Backamadaras MT; CsS]. 1839: Kintsesa . . . Gyalo-
gossai Kadaroztak az Udvarba [Born. G. XXIVb. — 
MT]. 

kádározás bodnárság, kádárság, pintérség; dogărie, 
butnărie; Böttcherhandwerk. 1772: a melly örökséget 
Néhai Gerendi László Ur adott volt selléri szolgálatra 
aszt a Posteritassa colálta ugyan de a szolgálatot (:mint 
hogy Kádározással s faragással melyre obligalta volt 
magat a Posteritássa nem supleálhatta:) nem p(rae)stalt 
és ugy el maradott [Nagylak AF; DobLev. 11/441. 2a]. 
1815: Ferentz Joseff edgy napot tenyérrel akár kádáro-
zással akár egyébb dologgal fizesse le [Szőkefva KK; Kp 
II. 98a]. 

Szk: folytat. 1823—1830: (Apám) a mutatóujját 
elvágta, s a merőn maradván . . a szabóságot így nem 
igen folytathatván, azután kádározást folytatott [FogE 
58]. 

kádározó-butyíkó kádárbutykó; butucul dogarului, 
butuc de dogar/butnar; Böttcherklotz. 1813: a' Píntzé-
ben egy Kádározo butyiko, két jó alma törő butyiko 
[Koronka MT; Told. 18]. 

kádározó-fúró bodnár/pintérfúró; burghiu/sfredel de 
dogar; Ballbohrer. 1837: Kádarazo Szerszámok. Két 
nagy kádározo furu [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

kádározó-gyalu bodnár/pintérgyalu; rindea de dogă-
rie, rindea dogarului/butnarului; Böttcherhobel. 1773: 
Kádározo Gyalu [Jobbágyivá MT/Nsz; BálLt 71]. 1775: 
Kádározo Gyalu [Szentdemeter U; LLt Fasc. 153]. 

kádározó-báz bodnár/kádármŭhely; atelierul dogaru-
lui/butnarului; Böttcherwerkstatt. 1774: Kádározo Ház 
vagy Kádárok mivelő hellye [MNy XXXVIII, 207]. 

kádározó-kapocs kádáreszköz; scoabă de dogar/but-
nar; Aufsetzkloben. 1724: Egy Kádárazo kapocs | Egy 
kádározo kapots [Koronka MT; Told. 27, 29]. 1754: 
Egy kádározo kapots, segéd vassal [Borsa K; i.h. 5]. 
1788: Egy kádározo kapots [Mv; TSb 47]. 1865: Egy ká-
dározo kapots [Szárhegy Cs; LLt]. — Vö. a kádárkapocs 
címszóval és a hozzá csatlakozó jegyzettel. 

kádározó-kés bodnár/pintérkés; cuţit de dogar; Bött-
chermesser. 1795: 1. kádározo kisseb kés [Déva; Ks 95]. 

kádározó^szerszám bodnár/pintérszerszám; unelte de 
dogărie/butnărie; Böttcherwerkzeug. 1749: Stomp 
Márton adott egy Ládát, melyben afféle kádárazo Szer-
számokat szoktanak tartani [Hosszúaszó KK; Born. 
Hármán Mátyás (45) jb vall.]. 1837: Kádárazo Szersza-
mok Egy fél kereszt fejsze | Kádárazo Szerszámok Két 
nagy kerék furu furuk [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

kádározó-szín bodnár/pintérműhely; atelierul doga-
rului/butnarului; Böttcherwerkstatt. 1732: vágjon egj 
rend istálló három részbe szakasztva . . az harmadik 
szakasszát kádározo szinnek csinálták [Kóród KK; Ks 
12. I]. 

kádározó-vaskapocs kádáreszköz; scoabă de dogar/ 
butnar; Aufsetzkloben. 1692: Kadarozo vas kapocs nro 
1 [Mezőbodon TA; BK Inv. 13]. 1756: Kádárazó vas 
kapots [Somkerék SzD; Ks gr. Bethlen Imre lelt.]. 1797: 
Kádározo két vas Kapots Áts mesterséghez való egy 
vas kapots [M.igen AF; DobLev. IV/777. 13]. — Vö. a 
kádárkapocs címszóval és a hozzá csatlakozó jegyzettel. 

kádárság bodnár/kádármesterség, pintérség; dogărie, 
butnărie; Böttcherhandwerk, Böttcherei. 1640: Dusa 
Muntanul Kadarsagaval el. Ztan Dogar . . Ez is 
kadarsagaval ell [Désány F; UF I, 761]. 1654: Fazekas 
András a kádár kadarságal szolgai Tisz Uy hordot 
csinál Annuatim Azon küuöl keöt az meni hordo kivan-
tatik [Hétúr KK; Ks Bánffy Anna urb.]. 1658: Eke 
György . kádárságával szolgál [Zilah; EM XLIII, 
301]. 1790: a Helységnek sovány terméketlenségére néz* 
ve kézi Mesterséggel, kádársággal, Szekerek s egyéb 
Eszkezek tsinálásával keresik kenyereket [HSzj kézi 
mesterség a l j . 

kádárszerszám bodnár/pintérszerszám; unelte de do-
gărie/butnărie; Böttcherwerkzeug. 1634: azon közben 
oda juta Kadar Mihály az Kadar szerszammal [Mv; 
MvLt 291. 3a]. 

kádárszín bodnár/pintérszín, kádároló fészer; şopro-
nul dogarului/butnarului; Böttcherschuppen. 1679: 
Kádár Szin . . . vagyo(n) Cirkalo(m) nro 2. Ontrazo nro 
1 | Kádár Szin őregh, közép szerű es apro edenyre 
való vont abroncz, egy rakassal [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 91]. 1777/1780: közéi a bé járó Kapu-
hoz, vagyon egy Sasba rákot Barana fából készült jó 
Statusban lévő Szekér, vagy Kádár szín Sendelly Fedél 
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alatt vas sarkakon forgo Deszka kapujával [Alparét 
SzD; JHbK LII/3. 121]. 

kádárszolga kádáreszköz; scoabă de dogar/butnar; 
Aufsetzkloben. 1824: Egy Kese fát vett meg Butyi Ur 
. . . Kádár szolgát vette meg Szabó Mihály a Hajdú 
[CsV]. 

kádas ? kádár, pintér; dogar, butnar; Böttcher. Szn. 
1564: Joannes Kadas [Kv; TanJk V/l . 72]. 1566: Kadas 
Albert [Kv; Szám. 1/X. 210]. 1579: Franciscus Kadas 
[Dés; DLt 203]. 1582: Kadas menhartt [Kv; Szám. 
3/VIII. 19]. 1591: Kadas Istwanne Anna [Kv; TJk VJ\Ã 
119]. 1597: János deák alias Kadas [Kv; TJk VI/1. 245]. 
1603.Ñ Ft. Kádas [Mv; SzO II, 245]. 1613: St. Kadas 
Csiszmasia Húngarus [Kv; KvLt Vegyes III/124]. 1727: 
Kadas Szabó András [Dés; Jk 369b]. 

Hn. 1676: Kádas nevű helj [Mezőőr K; EHA]. 1745: 
A Kádas tonal edgy rétetske két hodnyi [Ne; Incz.]. 
1764: Kádas taván belőll [Ne; EHA]. 

kádaskalmár vînzător/negustor de căzi; Bottichhänd-
ler. 15 73: Orsolia veg Bartosnea hogy eo puskarnet zol-
galta, latta hogi Negy Eot aranyas kupát parta Eowet 
aran gwreoket rákot ki puskar Ladaiabol ezt Mond-
wan lm Mind az en attyamtwl Marattak ezek Mert eo 
egi Zegen kadas kalmar vala [Kv; TJk III/3. 170. — 
aVallja]. 

kádaslegény ? kádárlegény; calfå de dogar/butnar; 
Böttchergeselle. 1572: Nehay Zilagy Myhalne Azt vallia 
hogy Ennekeleote való Ideokben Tordan gywles 
volt, Es az teob kalmarok keozet volt Lakatos Bálintnak 
az Eleby felesege Anna ázzon, egikort az kadas legeniek 
kezdyk bezelleny hogi Lattak volt Zatthmary Balas eyel 
egi Ingbe gatiaba Ment Satoraba ott Mwlatot [Kv; TJk 
III/3. 30b]. 

kadét hadapród; cadet; Kadett, Fahnenjunker. 1814: 
G.Kornis Károly a Kienmájer Huszárokhoz bé állott 
Kadét [Dés; K M N 380]. 1822: Kibédi Gergelyfi Beniá-
minnak hivattatom, az Nemes Maros Széki Kibédi Ne-
mes Ember vagyok, az Anglus Király nevét viselő Huszár 
Regementbe, mint Kadét szolgálván, ugy quietaltam hogy 
ha Absittom meg jő, töstent a' Székely Huszár Regement-
be aiutalliroztassam [Kv; KLev.]. 1838: Tekintetes Ho-
dor Károlyné Aszony inkább szerette városon lakni mint 
falun, mivel szerette a Bálokba s Théatrumokba járni, 
itten Kolosvárt jo időköt töltött cadétok, s mas ifiak is 
jártak a Házhoz akikkel mulatott tantzolt [Kv; BetLt 1 
Margaréta ötves cons. Danielis Farkas (25) vall.]. 

kadéti hadapród-; de cadet; von einem Kadett/ 
Fahnenjunker. 1849: el vettem Égy Kadéti kardot lagé-
rozott szíjjal és pordupéval [Dés; DLt]. 

kádfal-csinálás káddonga-készítés; fåcutul doagelor; 
Daubenmachen. 1681: Sáfár házak elöt léuő nagi széles 
Tornácz Vagyon itt: Kád fal csinalashoz való 
Gyalu, vasaval együtt [Vh; VhU 559]. 

kádfenék fundul căzii; Bottichboden. 1680: Az Sŭ t tŏ 
nazok hejan talaltunk . . . Kad fenekek(ne)k való haso-

gatott tölgyfa deszkák no. 6 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
24]. 

kádi, kádia török bíró; cadiu; türkischer Richter, Ká-
di. 1599: Makay Jakab Mihály . vallya . azt az Hu-
zar Ilonatt tudo(m) hogy ott az Theoreok feoldeonnis 
effele ky ado es be mondo volt az Teoreokeoknel, meg 
egyezer egy legennyel kaptak vala, es a' kadya teorwent 
lattatvan rejaiok eggyiket az másik hatara vonatta az 
kadya, es vgy verete megh [Kv; TJk VI/1. 283. — A hó-
doltsági Makóra von. vall.]. 1619: Mert ezt az dolgot az 
én uram szépen törvény szerént eligazította Tömösvá-
ratt az tömösvári és lippai kadiák előtt, sok fő kapitán 
emberi voltak ott az én uramnak [BTN 232]. 1672: Je-
nőbe21 jőnek s az ott való kadinak is parancsoltanak, 
hogy az is eljőjön [TML VI, 43 Nemes János Teleki Mi-
hályhoz Fog-ból. — aBorosjenőbe, Erdély délnyugati 
végvárába]. 1792: A' Kádit vagy Kádiát ugy a' Jedikulát 
és Athnamét Históriáink is emlegetik: a' Kadi jelent Bí-
rót [Éder, BenkőNyMunk. 186]. 

kádia-törvény gúny kb. török bíráskodás/ítélkezés; ju-
risdicţie/judecată turcească; türkische Rechtsprechung. 
7660: ezen órában hozák Mikes Kelemen uramnak, 
hogy az szegény Bakó Istvánt Erdélyben felakasztották, 
Lázár István uramat tízezer forintig megsanczoltatták, 
kinek orrát, kinek fülit vágják. Immár Erdélyben tör-
vény helyett fegyver érkezett be. A kevés idő alatt, a mint 
eszemben veszem, a mi atyánkfiai jól megtanulták az ca-
dia törvényt, élnek is vele [TML I, 532 Petki István Tele-
ki Mihályhoz Munkács várából]. 

kadicsfalvi a Kadicsfalva (U) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kadicsfalva/ 
Cădişeni; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ÓN Kadicsfalva. 1. mn 1. Kadicsfalván levő; care se 
află în/din Kadicsfalva/Cădişeni; in Kadicsfalva befind-
lich. 7670: Vagion Benedekffy Jánosnak kaydichfalwy 
Chiwr kertiben egy negy szegw buza Aztaga [Szu; 
UszT]. 

2. Kadicsfalván lakó, kadicsfalvi illetőségű; care lo-
cuieşte la Kadicsfalva/Cădişeni; Bewohner von Kadics-
falva, Kadicsfalvaer. 1592: Kaidichy folui Fabian Bene-
dek vt A zolitottia azo(n) Kajdichfoluan lakó molnár 
Petert [i.h.]. 1592 k.: Az Kadiczfali Benedekfi Peter 
p(ro)catora Bogardfaly Mihály [i.h.]. 1597: Fel peres 
Kaidicz falui nagj Janosne Illona asszony procatora an-
talfi tamas kobatfalj [i.h. 12/25]. 7770: udvarhelyszéki 
kajdicsfalvi Török Istvánné [CsH 79]. 1806/1841: Ka-
ditsfalvi Törők Sándor Urat jol üsmérem [Kadicsfva U; 
BetLt 2 Tőrök Pál (41) ns vall.]. 

II. ſn kadicsfalvi lakos; locuitor din Kadicsfalva/Că-
dişeni; der/die Kadicsfalvaer(in). 7590: Azt Bizonytia 
Benedekfii Peter az Tyboldi Biro ellen hogy az eo kegme 
Jobbagia Demeter János az Kaidichfalwiak keoszt 
Adott adot, Ennek előtte migh Kaidichfalua(n) lakot 
[Szu; UszT]. 1606: El Indultak uala az Kadicz faluiak 
[i.h. 20/146]. 

kadilesker hadbíró; judecător militar; Kriegsrichter. 
1618: külde Kamuti uram engem az pasához, kinek so-
kat izene tőlem, hogy nám őnagysága maga azt végezte 
volt, hogy odahívatja az kadileskereket és vezéreket, és 
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beszél minden dolog felől véle | hívata bé az vezér dél-
után, és ott voltak szembe az mufti, az két kadilesker, az 
vezérek, cancellarius, nizancsi pasa, tefterdár [BTN 90, 
92]. — A jel-re 1. i.h. 483. 

kádkötés kádabroncsozás; cercuire; Bottichberei-
fung. 1594: Kadar Janosnak az feoreodeo házhoz, kaad 
es czeber keotesteol: három Abroncztol Egi pénzt . fi-
zettem f 2 /79 [Kv; Szám. 6/VI. 18]. 1667: Az Kádárnak 
4 darab edényteol két kad keotesteol, égy saitár, és égy 
liutol adtunk f 1 [Kv; SzCLev]. 

kaducitás magvaszakadás; stingerea familiei fãră ur-
maşi; Erlöschen. 1735: Istennek hálá Nótában nem in-
currálunk. Caducitásbanis az Apafii Familia Leány 
Ágon nincsen, ha in Virili Sexu Istennek tettzésibŏl defi-
ciált, per illám Caducitatem az Fiscus maga Céllyát rö-
vid uton asseqválhattya [Ks 63. 45. 172]. 

kaffé 1. kávé 

kaſrériabeli ? kaffer; cafri; aus dem Kaffernland, kaf-
fernländisch. 1811: Sőt néha, mint a ' vad Kafrériabéli 
Ember, ki Istenét tsak addig tiszteli Mig akarattyával az 
idő meg-égyez, De ha menydörgésre talál változni ez, 
Már szidja Istenét . Ugy a' Doctorok-is mennyi átkot 
halinak, Mikor a' betegek kezek közt meg-halnak [ÁrÉ 
168]. 

kaftán 1. caftan; Kaftan. 1614: Mehmet aga és az ti-
hája is itt addig cigánkodának, hogy ők is két kaftá-
nyunkat elvevék, ki miatt nékem csak egy szolgámnak 
sem juta kaftány [BTN2 70]. 1615: De a császár velünk 
szemben nem lőn, hanem csak kihozák az kaftányokat 
reánk [ToldE 224-5. — aA szultán]. 1619: lőn szembe az 
német követ az császárral3 Magoknak adtak vala 43 
kaftánt és egyet az vélek való csausznak | derekas 
audientiát kérvén az vezértől én mondám őnagyságának 

az hatalmas császár kegyelmességét ígirte . . . nagy-
ságod ne késsék . . indítsa meg az zászlót, szablyát, bo-
tot etc., kaftányokat . . . Nţagyarországban addig jó 
helyben sem állapodhatik , az mig az magyarországi 
urak az hatalmas császár kegyelmességét s ajándékát 
nem látják [BTN2 175, 345-6. — aA szultánnal. Bethlen 
Gábor helyzete, uralma]. 1642: Egy Kaftan, Portai kesz-
keneők [Koronka MT; Told. 26]. 

Szk: ad vkire felkaftánoz. 1614: A régi jámbor 
mód szerént sem búcsúra az császárhoz bé nem vínek, 
sem kaftánt reánk nem adának [BTN 78]. 1618: adák 
Csafer pasának az misziri pasaságot. Ekkor adának kaf-
tánt rea, hogy béméne császárhoz [i.h. 155] * ~t adat 
vkire felkaftánoztat vkit. 1618: 4 die Augusti búcsúzék 
el Kamuti uram az vezértől. Akkor mindhármunkra 
kaftánt adata a vezér [i.h. 103] * török 1666: Két 
Török kaftany [Ks 21. XVIII. 79]. 1688: Egy Tőrők kaf-
thány [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 

2. (török ajándékozta) fejedelmi köntös; caftan dom-
nesc (dăruit de turci); fürstlicher Rock (Geschenk von 
den Türkén). 1661: Anno 1661 die 10. Septembris hivat-
tattam Istentűl . . . ez bajos erdélyi fejedelemségre . . . A 
kerelei réten a hatalmas nemzettől adatott bot, kaftán, 
ló szerszámostul tollas süveg [AMN 84-5]. 1662: Az az 
rosz kapuezi basa egy rossz kaftánt hozott Apafinak, 

egyéb követsége semmi sem volt [TMLII, 357 Ebeni Ist-
ván Teleki Mihályhoz]. 1792: A' Kaftány pompás felső 
mentét jelent, 's a' mely Kereszténnek a' Török Udvar-
tól tisztesség jeléül ilyen adatott, azt fel-kaftányozni 
mondattatott [Éder, BenkőNyMunk. 186]. 

3. zsidó (kaftán)kabát; caftan evreiesc; jüdischer 
(Kaftan)Mantel. 1839: Galliciábol elszökött 'Sidó Men-
del Schor az urberrokját (!) vagy is kaftánját egy 
fekete gyapjú szövetből készült övvel kötötte meg [DLt 
162 nyomt. kl]. 

4. török selyemkelme; material de mătase turcească; 
türkischer Seidenstoff. 1628: Egy kis darab tarka kut-
nik. Egy kis darab kaftan . . . Eótt uegh Potiolat [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 5]. 1628/1635: Egy oregh arannjas 
uiragu kaftanboll czenalt hozzu farkú szoknia Egj 
apró uiragu arannios kaftan hozzw farkú zoknia az al-
lia(n) aranj ezüst fonalboll czenalt három rend perem | 
Egi koniokben uagot Zold skarlat mente gömbnél kul 
keorul kaftannjal peremeztek [Bodola Hsz; BLt 5 néhai 
Béldi Kelemen lelt.]. 1673: Nyolcz Paplanok . . Har-
madik fejér atlacz szélyŭ. az közepe kaftany. Negyedik 
Teczin atlacz kerületű, az közepe kaftany. ötödik vilá-
gos kék atlacz kerületű az középi kaftány [Fog.; UtI]. 
1687: Egy hoszu fejer ládaban egy paplant fejer Kaf-
tanybol, kinek sárga atlacz ă körűleti [Déva; Szer.]. 
1688: Egy publikan szin gomb száras Nyári mente' véres 
kafftányal berlett [Beszt.; Ks S. Vegyes ir. 27]. 1695: Két 
paplan Kaftanibol czenialt [Hsz; LLt]. 

Szk: portai 1717: Portai kaftán, két darabban 
[DánielAd. 96]. 

kaftánbélés selyembélés; căptuşeală de mătase; 
Seidenfutter. 1652: Egy mente aloll le vont viseltes kap-
tány belles [IB Reg X Fasc. 2 Bethlen István lelt. Nsz-
ből]. 

kaftándolmány selyemdolmány; dolman de mătase; 
seidener Dolman. 1627: Ket kaftany dolomany . . Egj 
veres skallat eoregh mente aran(n)ias kaftamial (!) bellet 
[BLt 1 Béldi Kelemen lelt.]. 1628: Egy rosz uiselt sarga 
atlacz kafta(n) Dolmanj [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 
11]. 

kaftán-kazula kaftánselyem-miseruha; patrafir de 
mătase; seidenes Kaftan-Meßgewand. 1628: Egy kut-
nigbul czinalt antependium. Egy kaftan kasula, stolauafc 
manipulussal egiwt [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 6]. 

kaſtánkesztyû selyemkesztyű; mănuşi de mătase; sei-
dener Handschuh. 1634: 1 Veres kaftan kesztiű [Kv; 
JHbK XVII/15]. 

kaftános kaftánselyemből való v. vele díszített; con-
fecţionat din/împodobit cu mătase turcească; aus Kaf-
tanstofî od. mit ihm verziert. 1629: Egj kaftanos paplani 
Veres tafota keorulle [Szentdemeter U; LLt]. 1633: egy 
tarka Atlaczos Paplan Mas egy kaftanios Paplan [Ks 
Vesselini Kata kel.]. 

kaſtánoz felkaftánoz; a căftăni; mit Kaftan versehen, 
Kaftan anziehen. 1657: elsőben fővezért bévivén 
audientiára, azután véle járt főtiszteket circiter numero 
200, megkaftánozván, azután Abazáta is bévivék és kaf-
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tánozva hozák ki [Kemön. 89. — aAbaza pasa, Erzerum 
helytartója volt; fellázadt, de Khoszrev nagyvezir le-
győzte. Áz itt említett kaftánozás a kegyelemadás jele 
volt]. 

kaſtánoztatás felkaftánoztatás (kaftánnal való aján-
dékozás); căftănire; Beschenkung mit Kaftan. 1678: 
Holnapra rendelték expeditionkat, kaftányoztatásun-
kat, az meglévén, sietünk haza [TML VIII, 178 Bethlen 
Farkas Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból]. 

kaftánpaplan kaftánselyem-paplan; plapumă de mă-
tase; Kaftan-Feder(bett)decke. 1628: Egy kek aranyas 
kaftan paplan, az kerületi veres atlacz [Bodola Hsz; 
BLt]. 1634: 1. Veres Arannyas Kaftan Paplan, Zeöld ta-
fota az Kereöletj [Kv; JHbK XVII/15]. 1674: Vagyon 
más egy Aranyas kaftán paplan kek Török kamuka az 
kerülleti, mellyet velem attak. Vagyon mas egy aranyas 
kaptán paplan mely(ne)k narancs szin Tafota az kerülle-
ti ennek az ket paplannak az kaftánnyát, az Apám az el-
ső leanyom(na)k hadta testámentomban [Beszt.; 
WassLt 72/6]. 

kaſtánszoknya kaftánselyem szoknya; fustă de măta-
se; Kaftan-Frauenrock. 1628/1635: Egj apró uiragu 
arannios kaftan hozzw farkú zoknia az allia(n) aranj 
ezüst fonalboll czenalt három rend perem [Bodola Hsz; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1634: Egj Arannyas 
Kaphtan szoknia három rend Arany peremmel torkos 
[Kv; JHbK XVII/15]. 1645: Fekete Barsonj Zöld Bar-
sonj Kaphtan szoknia egj [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 

kaholyſa tüzhelyfa (a kemencealj szegélyfája); suport 
de lemn pentru sobe; Holz am unteren Rande des Feuer-
herds. 1821: vagyon egy párászt kályha kementze vas lá-
bakon kaholly fára rakva egy fŭttő szájába való vas is 
. . Asztalos Házban . vagyon egy tégla tűz helyre fa 
kaholy fára rákot tégla kementze a végiben lévő hitvány 
vas pléh fűttővel [Koronka MT; Told.]. 

A csak a székelységből adatolt szót az MTsz így értelmezi: „kemence 
Tája azon váluſormára kivájt szélű gerendaféle, amelyen a tüzelő kemence 
v. kályha áll" 

? kain ' 1661: Istennek hála, most csendességben va-
gyunk. Úgy látom, az kajn emberek is szintén megcsen-
desednek naponként és az ártalmas lelkeket kitörli ő fel-
sége az élő könyvéből [TML II, 51 Lázár István Teleki 
Mihályhoz]. 

kainság kb. irigység, irigykedés; invidie, pizmă; Neid. 
1710 k.: En mondám arra: Ha ők rosszul cselekedtek és 
ördögi kainságokat világ eleibe terjesztették, mű a rossz-
ban őket követni nem akartuk [BOn. 718]. 

kajabál 1. kiabál 

kaján ? csúfondároskodó; baţjocoritor, răutăcios; 
spöttisch. Szn. 1614: Kayan Miklós pp. Kayan Jstua(n) 
PP [Hatolyka Hsz; BethU 355]. 1767: Andreas Kaján 
Miles Equestr. [uo.; HSzjP]. 

Kajanelli-nyavalya vmilyen betegség; o boală oare-
care; irgendeine Krankheit. 1816: A' Kajanelli és Besáni 

kajántói 

nyavalyának meg akadályoztatásáb(an) fáradozott 
Thot Ándrás Ur, a' Maros bojongása miatt már hat na-
poktol fogva ki nem mehetett ottan lévő betegeinek láto-
gatásokra [Déva; JHb Jósika János főispán ir.]. 

kajántóbeli kajántói; din Kajántó; aus Kajántó. 
1570: Ekkert János vallya ezt hallotta hogy Se-
geswary Damakos testamentom zerent Ezeket hatta es 
zamlalta eleh felesegenek kavantobaly zeolenek fe-
let, es az chywmek Neged Rezet [Kv; TJk III/2. 130a. 
— aFels-ból kiemelve]. 

kajántói a Kajántó (K) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufíxul -/' al toponimului Kajántó/Chinteni; 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Ka-
jántó. I. mn 1. Kajántóról származó; originar din Ka-
jántó/Chinteni; aus Kajántó stammend | Kajántón 
lakó; care locuieşte la Kajántó/Chinteni; in Kajántó 
wohnend. 1568: Petrus Bak fassus est, Ezt latta(m) 
hogy az kayantay embert az zabo gasparne zolgaya 
hayanal fogwa vona ky es vgy vere, egy karoual amynt 
zerethe, es az mas kayantay ember kery vala hogy ne ver-
ye [Kv; TJk I l l / l . 196]. 1570: Kayanthay Bak Myhal 
felperes Byzonytasa koloswary Czyuka Lazlo alperes el-
len [Kv; TJk III/2. 45]. 1577: Ertyk eo kegmek aztis 
hogy Kossá mihal adot volna az Kaianto veolgybe 
Kaiantai embernek valamy darab feoldet el az varos ha-
taran [Kv; TanJk V/3. 145a]. 1601: Zilagy Peter Kajan-
thay biro [Kv; TJk VI/1. 541]. 1635: Kájántái Zuchy 
Marthonne Bene Dúrko Azzóny [Mv; MvLt 291. 42b]. 
1639: Egy Kajantaj Parazt Ember [Kv; RDL I. 116]. 
1725: Kajantoi Pap haza [Kv; Szám. 54/1. 53]. 1821: az 
Udvari erdőkrŭl Lejendŏ száraz ágak hordása iránt . . 
egyezésre lépett a Falu a Kajántói Tisztel [Kajántó K; 
KmULev. 2]. 

Szn. 1416: Emericy dicti Kayantay iob. [Bádok/Bonc-
hida K; TelO 1,417. — I.h. 419 ilyen alakban is: Emerici 
dicti KayanToy. Emerici dicti Caiantay]. 1564: Kayan-
thay marthon [Kv; Szám. 1/X. 27]. 1590: Kaianthay Pe-
ter [Kajántó K; GyU 14]. 1594: Kajanthai Istúan [Kv; 
Szám. 6/III. 6]. 1638 k.: Caiantai Pale puszta haz hely 
[Km; GyU 30]. 1646: Kajantaj Margit [Kv; TJk VIII/4. 
103]. 1650: Joh. Kajantaj al(ia)s Szőcs [Mv; MvLt 290. 
5a]. 

2. Kajántón levő; care se află ín Kajántó/Chinteni; in 
Kajántó befindlich | Kajántóhoz tartozó; care aparţine 
de Kajántó/Chinteni; zu Kajántó gehörig. 1590: az 
Kaiantay kazalo Retet kazallyak wkis harmadath [Ti-
burc K; GyU 19]. 1599: Chyge Miklós . . vallja . . 
Amy nezj az zantho feold dolgát . . . mely feold vagion 
az Kajanthaj veolgyben . . . az az feold az szegenj Raz-
man Adamnee vala [Kv; TJk VI/1. 382]. 1652: Sz: Kiralj 
Mihály . . . Malom mester az Vistai es Kajantai malom-
hoz [Vista K; GyU 98]. 1792: a Kajántoi Tiburtzi Prae-
dium [Kajántó K; EHA]. 1847: Tartozik az arendator a' 
stypulált arendae summát a' kajántoi Ispányi pénz-
tárba pontosan béñzetni [Km; KmULev. 2]. 

Hn. 1717: Az kajantai fordulo. Kajantoi fordulo [Kv; 
Pk 6]. 

II. fn kajántói lakos; locuitor din Kajántó/Chinteni; 
Bewohner von Kajántó. 1568: Kayantayak. Stephanus 
Zekel, Kayantay [Kv; TJk III/l. 195-6]. 1574: Bertalan 
Thamas Kayantay [Kv; TJk III/3. 376]. 1581: Lassak 



kajcsa 

megh, hogy ha az hatar zelbe vagio(n)e az feold, es ha 
abba vagio(n), tehag zolga Birot vigyenek Az kayan-
thaiakra [Kv; TanJk V/3. 243b]. 1590: Remysionalt 
veottem az Kajantaiak elle(n) kyk meg verttek volt Pete-
zy(!) Georgiot [Kv; Szám. 4/XX. 28 Hooz Lőrinc sp ke-
zével]. 1609: zolga biroûal . . . vallattatûnk kayantaya-
kat, Merayakat, es Papfaluiakat [Kv; i.h. 12b/IV. 86]. 
1810: az egyik fordulora ă földek meg vadnak, ha-
nem a másik fordulora a melynek felosztását . . . a ka-
jantoiak el Sipánkodák, egy véka vetni való sints [Km; 
KmULev. 3 Szentes Dávid sk]. 

Nemritkán latinosított alakban is előfordul. Pl. 1563: Kaiantaicn(ses) 
[Kv; TanJk V/l. 191]. 1652: Servitia p(er) omnia sicut Kajantaienses [Ti-
burc K; GyU 128. dA tiburciaké]. 

kajcsa görbe; strîmb; krumm | horgas; încîrligat; 
hak(enförm)ig. Szn. 1609: Kaychyá Imreh [BLt 3]. 
1617: Jakab faluia KayczJå Marton. Jmericus (!) Kay-
czia de Vyfalu [i.h. — a_t)Ksz]. 1619: Kayczia Istwa(n) 
[Impérfva Cs; BCs]. 1651: Kaycza Mihály [Kászonújfa-
lu Cs; BCs]. 1659: Kaycza Péter Kozmáson3 lakó 
[SzO VI, 223. — aCs]. 1688: Kaycza János [Ksz; BCs]. 
1729: Kajcsa István pp [Esztelnek Hsz; HSzjP]. 1792: 
Szabó vagyis Kajtsa Pál [Szárazpatak Hsz; i.h.]. 

A címszó fellehetőén '1. görbe/horgas; 2. görbeség; 3. görbül'jel-ü, ige-
névszói jell-ŭ kaj- tő -csa kicsinyítőkćpzős szárm-a [TESz]. E tő más szárm-
ait I. alább kajla, kajlás, kajlásan, kajlaság, kajszos, kajtathat al. 

kajla 1. kb. lefelé görbülő; (cu coarnele) lăsate ín jos; 
nach untén gekrümmt. 1690: Harmad fü Tulok. 1 Bar-
na, kajla Szarva [BK Kentelki inv. 16]. 

Szk: ~ szarvú. 1656: Vagio(n) Hat borius Tehen 
Nro 6. 1. Veres barna, 2 Szőke 3. kajla szaruu . 6 kajla 
[Doboka; Mk Inv. 12]. 1692: Ŏregh Meddŭ Tehenek 

Szőke Buta Szarvú . . Kék kaila Szarvú [Mezőbo-
don TA; BK Inv. 22-3]. 1761: kék szőrű, közép szerű 
kajla szarvú Bornyuzo Tehén [Branyicska H; JHb 
XXXV/39. 17]. 1765: kék szŏrŭ kajlaszarvu borjus Te-
henit hozzám hajták [Harasztkerék MT; Told. 26] 
* csákós ~ 1823: Azon Tehénnek a' szarvai csá-
kós kaj lak [DLt 331 nyomt. kl]. 

2. kb. lefelé görbülő szarvú; cu coarnele lăsate ín jos; 
mit nach untén gekrümmten Hörnern. 1647: Leorincz 
Thamas magaeua Totte az három eokreot Az 
harmadik feier kaila szeoke [EMLt]. 1656: Hat borius 
Tehen Nr. 6. 6 kajla [Doboka; Mk Inv. 12]. 1671: 
Udvar hely Szekben Újfaluban lakó Simon Istvánnak 
veszvén el ket eőkrei melynek edgyike rőt kayla, má-
sik szeőke ugyan kayla szaruu [Kv; TJk VIII/U. 167]. 
1736: az I. ő kglme, egy szőke kajla ökrömet megvágta 
[Dés; Jk 202a]. 1748: (Az ökrök) egyike barna szŏrŭ, 
másika penig kék Kajla ökör [Hosszútelke AF; Kath.]. 
1757: Egi par: az egyik kallya, ã más fakó szép nagy ök-
rök [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. 1800: A Kajla Te-
hént ökör borjával edgyütt [Jedd MT; LLt]. 1822: Egy 
rosz kajla õkŏr [DLt 35 nyomt. kl]. 

Án. 1761: ökrek . . edgyik Kajla, másik Szürke nevű 
[Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 1808: Tehenek. A' 
Kajla, mintegy 10. esztendős Az ifjabb Szilaj 6. eszt. 
[Egeres K; Ks 89]. 1834: Kajla (tehén) [Mezőkapus TA; 
Berz. 20]. 

3. ~ fiilü lekonyuló fülű; clăpăug, pleoştit; mit nach 
untén hängenden Ohren. 1805: pej szőrű kisded zŏmŏk, 
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kajla fülű buta oru (paripa) [DLt nyomt. kl]. 1807: Egy 
kisded fekete Kantza kajla fülű [DLt ua.]. 

kajlás 1. lefelé görbülő; (cu coarnele) lăsate ín jos; 
nach untén gekrümmt. 1828: Az ember felöl való ökör 
fejéres szürke, a' másik . . valoságos szürke, mind ket-
töjeknek szarvai . . kajlások [DLt 791 nyomt. kl]. 

Szk: ~ szarvú. 1742: Tugya . . . az Tanú aszt, Hogy 
Szathmari Boros Istvannak két Tulok ökreit, egyik 
kajlás fen állo Szarvú, másik . . . fen allo kajlás szar-

vú az Szathmári hegybeli pajtakból . . . el Loptak 
volna .? [KSz; Ks 27/XVII vk]. 1769: égy Harmad fű-
re menő . . . kevesse feli allo kajlas szarvú Ŭnő Tinója 
[Msz; BK]. 1815: Ŏkőr kajlás sárga szarvú [DLt 862 
nyomt. kl]. 

2. lekonyult; clăpăug, pleoştit; nach untén gebogen/ 
hängend. 1768: Mi bizonyoson ismertük azon nagy 
Szürke Kántzát a bal Füle kajlás [Páké Hsz; Szentk-
Gy]. 

Szk: ~ ſúlŭ. 1807: Barna-szŏrŭ, kajlás Fŭlŭ Kan-
tza [DLt 81 nyomt. kl]. 

kajlaság kajla-állás; faptul de a fi clăpăug/pleoştit; 
Gebogenheit. 1768: Mi bizonyosan ismertük azon Nagy 
Szürke Kántzát . . . ismertük a* Füle kajlaságárol a 
bal Füle kajlás [Páké Hsz; SzentkGy]. 

kajlásan görbécskén; încovoiat/curbat uşor; ein we-
nig/bißchen gekrümmt. 1757: egy kórmos szőrű, széle-
sén de kalásán fel állo szarvú ökre [Uraj MT; Berz. 14. 
XIII/36]. 

kajmekám kajmakán (a nagyvezír helyettese); caima-
cam-aga (locţiitor al marelui vizir); Vertreter des Groß-
wesirs | török katonai/udvari tisztség viselője; demnitar 
militar/de curte la turci; türkischer Militär/Hofbeam-
te(r). 1614: Ez időben az fővezért császár a persákra 
nagy haddal küldvén, maga helyébe kajmekámnak ha-
gyá Giurcsi Hadon Nehemet bassát, egy igen eszes vén 
vezért [ToldE 224]. 1618: az kajmekámhoz elmentem, és 
ott igen bőségesen audientiáţp lévén . . . proponáltam 
ezképpen az vezérnek41 [BTN 113. — dKöv. az előter-
jesztés]. 1668: Az Csauz Pássával való szemben léteire 

alkolmatossagot keresvén kértem azon, hogy 
. . . jelenthessem megh az kajmekamnak halogatásne-
kül másnap reggel kapura menek, és az csauz Passa 
be menvén az kajmekamhoz audentiat szerze, és maga ki 
jővén, be hiva az kajmekam elejben [KJ. Székely Moyses 
követ a fej-hez Drinápolyból]. 1669: Kapihia Bőer Sig-
mond . magát vjg alkalmaztassa, hogy elseőbbenis az 
Vezér es Kaimeka(m) kapuj előtt jo akarokot szerezzen, 
hasonlokeppe(n) teŏb Divant űleŏ vezérek kapujnis 
[Törzs. Követi ut. a fej-tői]. 

Szk: ~ö/ tesz. 1670: Az portárul most érkezek meg 
Fogarasi. Azt beszéli, hogy most Constantinápolyban uj 
kajmekámot töttek [TML V, 110 Székely László Teleki 
Mihályhoz] * portai 1662: Portai kajmekámnak 

feje vétetik [SKr 292]. 

kajmekámság 1. kajmakáni tisztség; funcţie de caima-
cam; Amt des Kajmakans. 1614: (A fővezér) maga he-
lyébe kajmekámnak hagyá Giurcsi Hadon Nehemet 
bassát . . . Ez maradván azért a kajmekámságban, Lip-
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pát kérni kezdek hogy az fejedelem töröknek adja 
[ToldE 224]. 

2. kajmakáni tisztségviselés ideje; căimăcămie, timpul 
cît era cineva caimacam; Amtszeit als Kajmakan. 1618: 
mentem azon pasa tihajához, Jahia tihajához, azki az 
ura k|jmekámsá^ában igen jóakarója volt8 s most is az 
[BTN 145. — Alkalmasint a fej-re vonatkoztatva: 
Nagyságodnak]. 

kajon rosszalló; dezaprobator, reprobator; rügend, 
mißbilligend. Szk: ~ szemmel néz. 1657: leszállók, az fe-
jedelemasszony hátulsó ülésben, Csáki egyik ablakban, 
én másikban, Csákiné az első ülésben, orcáján könyvei 
lecsorogva imádságos könyvecskéjét előtte tartván 
szemléli vala urának Catherinával ekecseléseket, még én 
is kajon szemmel nézem vala [Kemön. 149-50]. 

kajonol nehezményez, rosszall; a dezaproba/reproba; 
rügen, mißbilligen. 1662: Mivel penig . . Szendrő és 
Putnok is már fejedelem hűségében lévén, Bakos Gábor 
egyik mezei generális hadai . Rimaszombat városá-
ban bészállíttatván, a vidékrül tartatnak vala, hogy in-
kább a falukon együtt is, másutt is fel ne verettetnének, 
mellyet a tisztviselők nagyon kajonolván, bizonyos ma-
gyar katonaságot nagy számmal rájok gyűjtötték 
vala [SKr 215-6]. 

kajszinbarack caisă; Aprikose. 1802 k.: Húsos szilvá-
ba oltott igen fain Kajszin Baratzkok [Kv; IB. Létzfalvi 
Szatsvay Sándor lev.]. 1844: Április 3n 1844, Az vj sző-
lőbe . ültettem Kajszin baratzkat négyet [M.köb-
lös SzD; RLt]. 

Már PP szótározta, dc van még előbbi előfordulása is. 

kajszos lőcslábú; cu picioare strîmbe; krummbeinig. 
XVIII. sz. eleje: Nagy kar vólna Szép termetű Famíliába 
kajszos allapotot collocálni ă kitŭl ipszilonyos labú Pro-
jectumok Származnának [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kajtár Lmní. kontár (céhen kívüli); cel care lucrează 
ín afara breslei; pfusch(e)rig (außerhalb der Zunft ar-
beitend). 1700: a Szaniszlo neuü Kaitár Asztalos [Kv; 
ACJk 85] | edgy Kajtár Szabó [Kv; Szám. 40/11. 89]. 

2. ? csempész-, csempészett; de contrabandă; 
Schmuggel-, geschmuggelt. 1769: magais tolvaj ha 
tudva olj kajtar ökröket tart [Tarcsafva U; Pf]. 

O Szn. 1495: Nicolaus Kaytar. Nicolaus Caytar [Ba-
rabás, SzO 168]. 1567: Anna Kaytar Vxor Emerici Mol-
dowai [Kv; TJk III/1. 81]. 1569: Ladislaus kaytar [Kv; 
i.h. 252]. 1570: Kaytar leorinchne [Kv; TJk III/2. 203]. 
1585: Kaytar pal [Kv; TJk IV/1. 517]. 7602: Kaitár Ger-
gely [Uzon Hsz; SzO V, 203]. 1614: Kaytar Mate pp. Kay-
tar János pp [Dánfva Cs; BethU 474]. 1643: Szabadítot-
tak fel . Kis Kajtar István fiat Kis Kajtar Istvánt [Kv; 
MészCLev.]. 7777: Kajtárne [Dés; DLt 506]. 1775: Ioan-
nes Kajtár lib. [Peselnek/Kanta Hsz; HSzjP]. 1800: Kan-
tafalvi Kajtár János Szabad Személy és Biro [Kvh; i.h.]. 

O Hn. 1667: az Kaitar uttnal (sz) [Zabola Hsz; EHA]. 
1709: Az Kajtár uton alol (sz) [Torja Hsz; EHA]. 

Számolhatni az 1. és 2. al. adott jel-sel, de más, a TESz adta jel-scl is. 

II. ſn 1. kontár; cîrpaci (meseriaş ín afara breslei); 
Pfuscher, Störer. 1700: Az Kajtárok Tilalmazása alkal-

matosságávál (:mivel haro(m) esztendők el töltenek az 
égés után:) ezert tetzet Szolga biro altal az kajtarokat 
admoneáltatni hogy szünnyenek meg az munkától [Kv; 
ACJk 35]. 

2. T Hn. XVIII. sz. v.: a' Kajtárok nevű hellyen (sz) 
[Zabola Hsz; EHA]. 

kajtár-felverés kontárkeresés/üldözés; depistarea/ 
persecutarea cîrpacilor; Pfuscherverfolgung/jagd. 1700: 
Kaitár kergetés es fel veres alkalmatossagaual a Varos 
szolgajának adtunk f. 9 [Kv; ACJk 85]. 

? kajtár-had ' 1574: peter filstich peter fia Eotthwes 
orban Inassa Azt vallia hogi az Tárgy leowest Nezy volt 
azonba ket Eotthwes Inas Azon eleh fwtnak . Mon-
danak lm az kaytor hadba Az Eottwes Inasok Meg vi-
nak [Kv; TJk III/3. 355]. 

Valószinûleg ugyané címszó alá vonható a köv. kijegyzés: 1638: Abban 
az Kaitor hadba(n) enis ot voltam, de az midõre ki jõuenk . haliam hogj 
monda Ez az Mészáros Istók, hogy jaj el veztet (!) Katnari Palkó az karo-
mat [EMLt]. 

kajtárkergetés kontárüldözés; persecutarea cîrpaci-
lor; Pfuscherverfolgung/jagd. 1698: Mas versbennis en-
nek előtte adtunk kaytár kergetés alkalmatosságával 

d 6 [Kv; ACJk 83]. — L. még kajtárſelverés al. 

kajtathat keresgélhet, kutatgathat; a putea scotoci; 
stöbern können. 1867: a level az asztalon volt ha 
tőlle ezen indiscretio kitelt, kajtathatott [Vingárd AF; 
KCsl 11]. 

káka 1. Schonoplectus; pipirig; Binse, Simse. 1820: 
Rétünk Kevés vagyon, annak is égy része matska nyer-
get s Kakát terem [Márkod MT; KelM]. 

2. fonó- v. kötöző-káka; pipirig folosit pentru împletit 
sau legát; Binse zum Flechten od. Binden. 1664: Veot-
tem az két szeoleokhez keoteozni való ezkeozt hársot, 
kákát, teszen f — d. 80 [Kv; SzCLev.]. 1776: találtunk 

kákában kŏtŏtt hét rosolisos Buteliát üresseket [Me-
zőméhes TA; WassLt]. 1840: Kotsisomat Lovaimmal 
kiküldettem tul a' Vizrea az vgy nevezett horgos Tora, 
hogy ottan vagy két három kéve kákát vágjon számom-
ra Szöllö kötni [Dés; DLt 921. — aA város határának a 
Szamoson tűli, jobb parti része]. 

Szk: gömbölyég 1763: az 1. vásárolván egy keves 
lapos kákát az meg verettetett embertől midőn on-
nan el akart volna menni, az Olahnak mint vásáros em-
bernek tétova sok dolgai lévén, az J az meg vett lapos ká-
ka kőzze tsŏmbelyitett egj kötés gŏmbelyég kákát és igy 
az oláh szekeritŏl el indult; melyet észre vévén az Oláh 

az Inéi lévő gŏmbelyeg kákát meg fogván kérte, 
hogy viszsza adná [Torda; TJkT V. 171-2] * lapos ~ 
gömbölyég ~ * szõlõkötõ 1763: Panaszt tévén Báró 
Bornemissza Ignatz Ur eŏ Excllja . ezen Városban 
Celebrált Szomboti vásár alkalmatosságával akar-
ván tŏlle vásárolni az I. eokegjelme valami szőlő kőtő 
kákát . . . a piaczon meg-verte, rongálta [uo.; i.h. 171]. 

3. kákás (káka borította) terület; loc acoperit cu pipi-
rig; Binsenfeld. 1820: Nádos helly nemigen sok van, ha-
nem káka tőbnyire [Bogártelke K; KmULev. 2]. 

Hn. 1635.ě az Kakan Kwvwl (k) [Kökös Hsz; EHA]. 
1639/1687 k.: A' Kákára menőb(en) (sz) [Nagyernye 
MT; MMatr. 279]. 1692: nagj Káka nevü heljb(en) (sz) 
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[Kökös Hsz; EHA]. 1767: a Kákára le Járóba [Dányán 
KK; LLt Fasc. 129]. 

kakader felöltő; un fel de pardesiu; Art Mantel. 1811: 
Lázár Deutsch Lébel nevezetű 'Sido szederjes Káká-
dért visel, szürke kerek Kalapja vagyon [DLt 46 nyomt. 
kl]. 

kakadon mellényfajta; un fel de vestă; Art Weste. 
1815: Ezen Levelünket mutató Nemes Személly Domo-
kos Miklós Visel kék poszto fejér gombos kurta Láj-
bit, szürke posztó Magyar Nadrágot, kordovány Csiz-
mát, fekete Nyakra való keszkenőt, Magos tetejű kerek 
kalapot — Vas szin poszto Nyári kakadont kék posztó-
ból való Ujjas kŏpenyeget [Torda; TLt 1237]. 1823: 
Rázmánnak egy szürke kakkadon varnivaloval jukvar-
roval együtt 2 Rf 36 xr a' szürke kakkadojahoz fél 
sing szürke posztot vettem 1 Rf 30 xr [Kv; Pk 6]. 

kákakosár kákából font kosár; coş de papură/pipirig; 
Binsenkorb. 1835: 2 káka kosár [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 

kakaó cacao; Kakaó. 1803: A' Kakaó és Nádméz liszt 
valamint eddig vgy ezután-is tsak a' Fŏ-Harmintzadok-
nál fog meg-harmintzadoltatni | kellessék fizetni 
Egy Mázsa Kakaótól 50 Rfl [DLt nyomt. kl]. 

kakas 1. cocoş; Hahn. 1568: Anna szabó gergelne 
fassa e(st), hogy e<? wçtte el az kakast az Kadas János 
fiatul, es András Kathohoz vizza vitte, es mond hogy hul 
wQtted ezt a tyukoth [Kv; TJk III/1. 235]. 1585: Jlona 
peterdy Balasne vallia panazolkodik vala Hagione 
hogy Kakassanak el Meczettek az orrát [Kv; TJk IV/1. 
500]. 1593: Philep Janosne vallia . . . Catŭs azzonj 

ekkeppe(n) zolla, io azzonjo(m) ualaki ezt megh cze-
lekódneye, hogj czinalna fóródót, es egj fekete kakast 
úónne holna ala, aúagy kezebe(n) es uele megh fóródne-
jek, Annak uta(n)na se(n)ki ne(m) arthatna neki som-
(m)ib(en) [Kv; TJk V/l. 339a]. 1630: fekete János feleöl 
hallotta(m) hogj el uitte az mas ember kakassat, megh 
ölte [Mv; MvLt 290. 222a]. 7680: Szarnyos Majorsag. 
Talaltunk itt Kakasokat no 9. Kaçpanokat no 8. Tyú-
kokat no 115 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 30]. 1750: A 
Majorhaznal . . találtunk négj Kókast, Kilentz tyúkot 
[Esztény SzD; Told. 25]. 1761: Paraszt Tyúkok 20 
Kakos 4 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 20]. 

Ide vonható, de alkalmi célzata miatt nem értelmezhető a kőv. kijegyzés 
kakas vagdalta szk-a: 1664: édes öcsém jószág nélkül vagyok, még az 
kit más boldog emlékezetű fejedelem adott volt is, azt is az ū kakas vagdalta 
atyámfia protectiojából bírja [TML III, 226 Veér György Teleki Mihály-
hoz], Talán vmi enyhe becsmérlésféle 'kakascsípte/rúgta' jel-sel számol-
hatni. 

Szn. 7555: Andreas Kakas [Kv; TJk 33]. 1560: Kakas 
Gergely [Kv; TanJk V/l. 76]. 1568: Kakas András [Kv; 
TJk III/l. 186]. 1571: Kakas Myhal [Kv; TanJk V/3. 
42b]. 1587: Kakas Jstuan [Kv; Szám. 3/XXX. 35]. 1591: 
Kakas Andrasne. Kakos Jstûan [Kv; i.h. 5/1. 44, 97]. 
1602: Kakas György jb. Kakas István jb [Zabola Hsz; 
SzO V, 196] | Kakas Albert lib. Kakas boldisár lib. Ka-
kas Gergely darabont [Angyalos Hsz; i.h. 211]. 1614: 
Kakas János ppix [Komolló Hsz; i.h. 237] | Kakas János 
jb [Uzon Hsz; i.h. 243]. 1646: Kakas Mihály [Mv; MvLt 

AA11 6]. 1658: Kokas Márton [Zilah; EM XLIII, 303]. 
1717: Kakas István [Dés; DLt 506]. 1882: Jósa Marton 
kokas [Györgyfva K; RAk 264]. 

Án. 1768: Kakas nevezetű szürke Ménló [DobLev. 
11/390. 11b]. 1785: Kakas (paripa) [Bányabükk TA; 
MkG]. 1790: Kakas nevű Mag ló kehesedni kezdett 
[Sztrézakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószágig, gr. 
Teleki Józsefhez]. 1811: Két igen hires Ló vala e' Hazá-
ba; Égyik Kakas, Bethlen Pál' Istállójába, Másik Vesse-
lényi Miklós Ménessinek Fja Czézár [ÁrÉ 140]. 1820: 
Kakasa [Lunka H; GyK. — aLó gr. Gyulai Lajos méne-
sében]. 1820J1821: betsülték A Kakas nevű pej Lo-
vat Rf 35 [Szászvessződ NK; Told. 19]. 

Hn. 1729: Kakas hegy [Dés]. 1736: Kakas hegy (szö) 
[Szászrégen MT]. 1772: Kakas Kertbe (k) [Csekefva Cs]. 
1773: Kakas Hegye alatt [Vasláb Cs]. 1784: A' Kokas 
Hegy Réttyibe (k). A Kokas hegy alatt (sz) [Szásznyíres 
SzD]. 1801: A' kakas Hegy alatt (sz) [Kendilóna SzD]. 
1826: A' Kakasba (sz) [Ludvég K]. 1827: a Kakos he-
gyen [Dés]. 1832/1834: Á' Kakas patakjábann (sz) [Lud-
vég K]. 78J8: az u.n. Kokas rétnél (sz, k) [Báboc K; BHn 
18] | A Kokas hegy [Dés]. 1870 k.: Kakasdomb [Ne]. — 
A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: a ~ megszólal a kakas kukorékol (hajnalban). 
1745: én felkelek a mig az uram a dolgot mind elbe-
szélte, egy fertály ora ha több ideje, a kakas megszólalék 
[Köröspatak U; Ethn. XXIV, 165] * indiai 1632: in-
diai Tiuk N 4 Indiai kakas N 4 [UC 14/38 Porumbákia 

urb. — aF] | Indiay Tiuk vagion No 6. Indiai kakas 
uagion No 45 [i.h. 130 Kománai3 Urb. — aF] * kappan 
szabású 1596: veöt Egj kappan zabasu kakast egy 
Gieörgj falui Azzontol . d 7 [Kv; Szám. 6/XXIX. 154 
Bachi Tamas sp kezével] * német 1761: Nemet Tyú-
kok 20 effele Kakas 4 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 
19-20]. 

Sz. 1798: imé az én nagy keserűségemre, postámat 
vissza utasiták Passautór mivel semmi idegen büzü 

teremtett állatot az Austriai sürü szitákon által nem 
botsátanak félnek attól hogy valami szegény kakas 
képibe ember is ki találna tsuszni [MNy XLVI, 154 
Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingából. — 
aNémet-osztrák határállomás]. 

2. pulykakakas; curcan; Truthahn. 1681: Pujka Oka-
kas het:) . . . Nro 56 [Vh; VhU 569]. 1684: ŏrŏg Pujka 
kakassal édgyűt nro 31 [Radnót KK; UtI]. 1717/XVIII. 
sz.: Vágjon Jércze Pujka négj és egj Kakas [Sülelmed Sz* 
Berz. 7. 68/1. 68]. 1767: Pujka edgy Kakas, hat Nyős-
tény [Esztény SzD; Told. 25]. 

3. érckakas (tornyon); giuretă ín formă de cocoş; 
Wetterhahn. 1636: 1 Februarii. Oly nagy zuhatar, szél 
lőn, hogy sok károkat tött házakban, csűrökben is, az 
óvárbeli templomról is az kakast levetette [Kv; KvE 168 
SB], 

4. pattogatott kukorica; floricele (de porumb); gerö-
steter Mais. 1842: a piatzon tőbnyire patogatott Török 
buza vgy nevezett Kakas arulással keresem Kenyeremet 
tavaszai [Dés; DLt 1528]. 1870 k./1914: Kakas: patto-
gatott kukorica, mely mint legolcsóbb, de nem utolsó 
gyermek csemege, a tanulói életben számottevő szerepet 
játszott . . kofák a kispiacon . kakassal . . látták el 
a sereget3 [MvÉrt. 18. — aAz ifjúsági hadijátékokon]. 

5. átv, gúny apa; tată; Vater. Sz. 1828: mely Szép ha a' 
Tyúk 's a* Kakas jár már most a Csirke utánn; . . . mind-
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azáltal nálom a' Pislennek kell oda jönni a' hol az öreg 
kotyog [O.szilvás AF; Mk Rhédei Ádám leányához, 
Máriskóhoz]. 

6. átv veres ~ tűzvész; incendiu, foc; Brand. Sz. 1764: 
Lukáts Bukur a Falut megfenyegeté illyen szóval: 
Tud meg Oltszeme hogy edgyik végit a Falunak meg 
gyújtom, es a más vegin füttőzőm, az öregebb Lukáts Já-
nos pedig azt kiáltá Czineminte Oltszeminek, mert tud-
gyátok meg hogy a veres kakast fel ültetem a kakas ülőre 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2/65]. 

7. egyfajta diákjáték szereplője; participant la un 
anumit joc de elevi; Teilnehmer an einer Árt Schüler-
spiel. 1870 k.11914: ülüjáték: elől a kakas, mint védő, 
hátamegett 5-10 tyúk, szemben az ülü kinek minden 
igyekezete az, hogy a tyúkokból egyet elragadjon 
[MvÉrt. 18]. 

kakás gyerm kakis; murdar; bekackt. 1790: A' gyer-
mek alig tud több szot ki mondani, hanem tsak azt 
bestelen, kakás, papa [Kv; TKI Bodoki József prof. 
lev.]. 

kákás I. mn kákatermő; acoperit cu pipirig; binsig. 
1724: az az helly, mellyet mondanak, hogj ä Kis Kŭkŭl-
lŏnek réghi folyását s járását tartotta, mindenkor Viz ál-
lotta, iszopos, kákás, nádat és Sátét termő helly volt, 
mint añele viz hadta helly [Kóródsztmárton KK; Ks 
12/111 Mich. Sigmond (86) jb vall.] | ezen Egrestōi Vár 
Domb 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; i.h. 
St. Csiki (86) jb vall.]. 

Hn. 1721: Kákás tó mellett (k) [Kozárvár SzD; EHA]. 
1743: Kákás Tóban [Csókfva MT; EHA]. 1818: A' Ká-
kás Tóba (sz) [Györgyfva K; EHA]. 

II. ſn kákatermő terület; pămînt acoperit cu pipirig; 
Binsengelände/boden. Hn. 1842: A' Kákásban (sz) [Ma-
rosfelfalu MT; EHA]. 1844: a Kákásban az alsó Fordu-
lóban (k) [uo. EHA]. 1867: Kákás (sz) [Szentdemeter 
U; EHA]. 

kakascsirke kiskakas, táj kakóca; cocoşel; Hähn-
chen. 1749: Midőn kapanyok(na)k meg mettzettek dög-
löttek meg kakas csirkék [Kiskend KK; Ks 70. 51 
Szám.]. 1769/1778: minden Esztendőben adtunk 
egy kotlós Tyúkot Tiz Tsirkéjivel edgyűtt, azon kivül, 
más Tyúkot Karátson Tyúkjának, egy kakas Tsirkét 
Kappannak valót [Kárásztelke Sz; BfN DDD/4]. 

kakasdi a Kakasd (MT) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -z al toponimului Kakasd/Vălurenii; 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Ka-
kasd: din Kakasd; aus Kakasd, Kakasder. Hn. 1798: a ' 
Kakasdi ut [Hagymásbodon MT; EHA]. 1802: a Ka-
kasdi Pataknál (sz). A Kokasdi Patak mellett (sz). A Ka-
kasdi Torokba, a kakasdi völgyen (sz) [Meggyesfva 
MT; EHA]. 1818: A Kakasdi völgyben [Maroskeresz-
túr MT; EHA]. 

kakasfi kakascsirke, kakaska, táj kakóca; cocoşel; 
Hähnchen. 1801: (Adott) egy Kokasfiat [MNy 
XXXVIII, 206]. 

kakaska kakasocska, kiskakas, táj kakóca; cocoşel; 
Hähnchen. Szn. 1759: Susanna Kakaska [Dés; RkAk 
37]. 

kakaskirályság egyfajta farsangi játék tisztsége; deţi-
nerea funcţiei de rege a cocoşilor într-un anumit joc la 
carnaval; Amt einer Art Faschingsspiels: Hahnenkö-
nigtum. 1574: Aztalos peter, Keore Iacab es Eottwes or-
ban Azt valliak hogi . hittak volt Eoket az Nyreo 
Myklosne hazahoz . . hogi az azzonnak betegsegeben 
való vallasat meg hallanak . . Nyreo Miklosne lg 
zolt, hogi az mely ezwsteos dakos Hwsarnal volna 50 
flert zalogba az cyak eomagaye az azzonye volna es 
Kalmar Lazlo kerte volt fianak kakas kiralsagara az 
vtan Nem vehette volna ky kezebeol [Kv; TJk III/3. 
371]. 

kakaskirály-tétel kakaskirály-választás; alegerea re-
gelui de carnaval; Hahnenkönigwahl. 1643/1722 k.: Az 
Oskolakban a Farsanglást Gáliékor való kakas király 
teteit az az Ekklesia depónallya (így!); ha a Mester Con-
tumaciter meg cselekszi, Tisztitűi privaltassek [Szu; 
GörgJk 342 zsinati végzés]. 

A kakaskirály-tėtel alkalmával szokásos dorbézolást a reſ. egyház való-
ban tiltotta, sajnos azonban, hogy a tiltásra való utalás semmi közelebbit 
nem árul cl magának a szokásnak mivoltára nézve (L. Illyés, Egyházſcgye-
lem 105). A MNr-nak a szokásokról szóló fejezetében, söt a NrLex. cím-
szavai között sem találunk e szokásra von. felvilágosítást. 

kakasmandikó Erythronium dens-canis; cocoşei, mă-
seaua cîinelui; Zahnlilie. Hn. 1786: A Kakas Mandiko-
ban [Bh; KHn 19]. 1864: Kokas mandiko elpusztult 
szöllőhely [Bh; KHn 28]. 

kakasnyakas kakasnyak-alakú; de forma gîtului de 
cocoş; hahnenhalsförmig. 1717: Egy kakasnyakas ezüst 
mosdókorsó [DanielAd. 97]. 

kakaspáva hím páva, pávakakas; păun; Pfauhahn. 
1683: percipialtam Kakas Pávát no 1 [Fog.; UtI]. 
1736: Szárnyas állatok . . . Kakas Páva 2. Tojo Páva 2 
[Várhegy MT; CU XIII/1. 116]. 

kakaspulyka pulykakakas (hím pulyka); curcan; 
Truthahn. 1656: Kakas Puika Nro. 05. Nőstény Puika 
Nro 06 [Doboka; Mk Inv. 11]. 1683: percipialtam . . 
Kakas pujkát no 17 [Fog.; UtI]. 1689: Az eme disz-
nók öltek meg Kakas pujkát nro 1 [Bucsum F; 
MvRKLev.]. 1697: Kakas pujka nro 4. Tojo pujka nro 8 
[Borberek AF; Mk Urb. 6]. 1728: Kakos Pujka vagyon 
numero 1 Pujkafi numero 16 [Ludvég K; Told. 29/19]. 
1729: egj kövér kakas pulykára, egjebre el ment f 7//12 
[Kv; ACJk 145]. 1740: Kakas Pujka nro 2. Tojo Pujka 
nro 6 [Pálos NK; Ks 11. XLI. 32]. 1749: Tojó Pujka 16 
Kakas pujka 6 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1765: dŏglet 
Pujka fiu és Kokas Pujka 4 [Nagybarcsa H; Ks 71. 52 
Szám.]. 1771: Pujka tajo Nro 11 egy kokas pujka [Rücs 
MT; Ks 21. XV. 23]. 1849: Három tojo, és két kokas 
pujka [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kakaspulykafi hím pulykacsirke; curcănaş; Trut-
hähnchen. 1678: Az idei kakas puikafi no. 15 Az idei 
Tojo pujkafi no 28 [Alvinc AF; UtI]. 
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kakasszó kakaskukorékolás; cîntatul cocoşului, cu-
curigat; Hahnenschrei, Kikeriki. 1603: Farkas Jstuan 
Etedi Zabad Zekel ezt wallia . . . hogy kokas zokor 
ment wolt borért tot mihaljnj [UszT 17/22-3]. 1687: elsó 
kakas szo kor othon volt Vana Andréka [A.jára TA; 
Borb.]. 1718: tudom bizonyosson hogy az kerdesben 
forgo major haz kéczéri kakas szo tajb(an) eget el [Bra-
nyicska H; JHb Lupas Trif (30) jb vall.]. 1747: két kato-
na érkezek kik is hozzám a' korcsomára bé szállának, és 
első kakas szóig nállam mulatának [Alőr SzD; Ks 27. 
XVII]. 1762: Báró Jósika Imre Ur eŏ Nsga személlye 
szerint invadálta azon Curiát étzaka első kakas szo után 
[Branyicska H; JHb XXXV/51. 8]. 

kakastollas cu pene de cocoş; mit Hahnenfedem 
(gcschmückt). 1787: sirasd meg edig való bolondságo-
dat . . Buszcrzönével való Conversationak is békét 
hagy és végtére a kakos tallos (!) Süveget is tedd le, mert 
bizony már Vén vagy nem illik az efféle [Szászalmás 
NK; IB gr. Toldi Zsigmond tréfálkozó lev. gr. Iktári 
Bethlen Sámuelhez]. 

kakastyúk kakas; cocoş; Hahn. 1771: Kakas Tyúk 2 
Tojo Tyúk 12 [Katona K; Born. VI. 7.]. 1784: Öreg Ka-
kas Tyúk [Vingárd AF; MkG]. 

kakasülő scara găinilor; Hühnersteige. 1597: az Jstal-
lora való keolchieg Veottwnk Apró zaru fat har-
mincz negy zalat kakas wlwnek es tamasnak f 2 d 4 
[Kv; Szám. 7/V 1, 7]. 1652: Az harcsa fark Bástyából fel 
menven egy 13 lépcsős grádicson, vagyon azon Bastya-
nak padlasa fenyeo deszkából . . Az kakasülőn vagyon 
Agyú mértek(ne)k való hét szál fenyeŏ rudak [Gőrgény 
MT; Törzs]. 1697• az tornaczbol mennek edj garadiczon 
az hazok hejjára: Itt . . Az Kakas ülőn vágjon mag-
(na)k való törők buza [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter 
inv. 2]. 1751: Fen a kakas ülön Egy sák tele levelekkel 
[Altorja Hsz; HSzjP]. 1764: Kotsis Jánosné . . Fekete 
Matskát s egy Fekete Kakast belé vetett egy Sákban s 
aztat a Csűrben keresztül vetette a kakas ülön mind ezt 
pedig azért tselekedte hogy Merk Luka szabadulyon 
[Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 1823: mindenféle fonalakot 

a* hijuba a' kakos üllőre feltettem [Veresegyháza 
AF; Told. 7]. 1825: Szarufák és kakas ülők ki faragáso-
kért és bé kötésekért paraszt munka lévén ölit p(er) 12 xf 

. 11 Rf 6 xf [Dés; Dlt 3]. 
Sz. 1674: tudgyátok meg hogy a veres kakast fel ülte-

tem a kakas ülőre [Oltszem Hsz; Mk II. 2/65. — A telje-
sebb sžöv. kakas 5. al.]. 

kakkadó 1. kakadon 

kakóca ? kiskakas; cocoşel; Hähnchen. Hn. 1820:A 
Kakotza erdő [Udvarfva MT; EHA]. 1840: A Kakotzá-
nál (sz) [uo.; EHA]. 

kákog kaffog; a lătra (scurt); kläffen. 7655: nem oly 
ember atta az èn böcsülletemet mint eö el nem veheti so-
ha sok ragalmazo nyelve is Kgldet követem, akármint 
ugasson és Kakogion, ha J(ste)n eletemet megh tartya 
lesznek nekemis velle igazitásim, nem rágalmazással, 
hanem törvennjel [Kv; CartTr II Thom. Ozdi Acatius 
Barcsaihoz]. 

kákom-bákom szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion; ~o / beszél locsog-fecseg; a flecări/troncăni; 
schwatzen, schwätzen | (mindent) összevissza beszél; a 
îndruga verzi şi uscate/vrute şi nevrute; (alles) hinund-
herreden. 1670: izent Ambrus Csucsitúl, Kákom-báko-
mot beszélt, nem is tudta megbeszélleni [TML V, 152' 
Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 

kakuk kelmefajta; un fel de ţesătură; Art Textil(stoñ). 
1688: Egy végh Lámbertöl . . . f — // 22 1/2 Egy végh 
Baraszlaitol f — //18. Egy Bál Jglertöl f 6 // 00 Egy vegh 
Pernincztöl f — //30 Egy végh Kakuktöl f — //09 [BfR 
Vect.]. 

kakukk, kukukk cuc; Kuckuck. Sz. 1835: még azt 
mondotta Sós Peti Pista fülem hallottára: Adjon tsak a' 
Báró — megfizetjük mikor szoll a' Kakuk utoljára [Zsi-
bó Sz; WLt]. 

Szn. 7602: Kakuk György [Bereck Hsz; SzO V, 184]. 
1614: Kakuk Leórincz jb [Kisborosnyó Hsz; BethU 
261] | Kakuk Thamas jb [Martonos Hsz; i.h. 352] | Ka-
kuk Gyeórgy vr [Bereck Hsz; i.h. 354] | Kakuk Istua(n) 
pp [Zabola Hsz; i.h. 386] | Kakuk Thamas jb [Páva Hsz; 
i.h. 388] | Kakuk Thamas jb [Martonos Hsz; UszLt 
VI/56. 338]. 7697: Kakuk Kata [SzJk 304]. 

Hn. 1673/1712: Kukuk (sz) [Tövis AF; EHA]. 1751: 
Kakuk Mái alatt (szö) [Somlyó Sz; EHA] | Vagyon 
egy darab közös helly (:melly is most kukuk hegyinek 
neveztetik .:) [Mezőbodon TA; EHA]. 1841: A Ku-
kuk Hegybe (sz) [Marossztkirály AF; EHA]. 1852: A 
Kukuk heg(y)ben (szö) [M.bagó AF; EHA]. 1864/1867: 
A Kakukk oldalon (sz) [Datk NK; EHA]. 1865: Ku-
kukmál [Zilah; EHA]. 1886: Kakukmál [Zilah; ETF 86. 
26 katonai térképen]. XIX. sz. v.: Kukukmál (szőlőhegy) 
[Perecsen Sz; Petri, SzMon. IV, 248]. 

kakukkſő 1761: ihon Darabont Vonulné nem éri 
meg azzal hogy az oláh Deáknét arra a babonaságra ta-
nította . . . hanem most egy Czigánné jára nálla, s attolis 
Kakuk föta kér vala s igére is a' Czigánné [Gyeke K; Ks 
4. V. 20]. — Valószínűleg a kakukkfű Thymus sp. elírá-
sa, ill. hangalaki változata]. 

kakukkoló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ óra kakukkos óra; ceas cu cuc; Kuckucksuhr. 
1791: Kukukkalo falra való ora [Nagyercse MT; Told: 
36]. 

kakukkos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ óra ceas cu cuc; Kuckucksuhr. 1855: Oldalfélt a 
falon függ a kakukos pókháló lepte nagy óra [Ŭ jfE 176]. 

kalács1 1. cozonac, colac; Milchbrot, Kolatsche. 
1570: Erzebet Kopás Jakabne, Martha Kis Demeterne 
leanja vallyak, hogy az Nagy Paine Menth volt 
az kenyerzerbe es ker volt egy fillérén egy penzes kala-
chyot az leanthwl [Kv; TJk III/2. 7]. 1586: Szép feier ke-
nieret kalachiot magunk asztalara keolt el Eny Jdeigj f. 
1/40 [Kv; Szám. 3/XXIV. 29]. 1594: Huswet napban az 
Jspannak tartoznak aiandekban ket auagi három tik-
monnial egi egi kalachial ha kalachiot nem adhat egi da-
rab kenieret ad. Zent Marton napban penigh keth kett 
pénzt adnak es egi kalachjot [Bagos Sz; UC 113/5. 16]. 
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1632: küldeöt az Aszony kalaczot bokrétát, Teőlteŏtt 
Czirket is Zócz Mihaljnak [Mv; MvLt 290. 82]. 1781: 
Koronkai János midőn első Felesegit feleségül 
vette . . . szintén annyit kőltett mint az Exponens (:ugy 
mond:) kenyeret Ö, kalátsot pedig az Ányossá süttetett, 
e mellet konyhára valotis szerzett [Torockó; Bosla. 
Mich. Koronkai (40) jb vall.]. 1785: vettem magamnak 
• • egj kalátsat [Kv; Pk 7]. 1800: vettünk Flustuknak 
Kalátsat [Torockó; TLev. 5]. 

Szk: peremes 1718: peremes kalács 3 perecz 4 
[Usz; Pf]. 

Sz: Isten ~a érkezik, kb. váratlan adomány/külde-
mény érkezik. 1710 k.: Menék egy híres medicinae pro-
fessor Lindanus nevűhez, tanácsot kérdezni, ki is végére 
menvén nyavalyámnak . . . mondá: . . . Háromszor 
egyél, vagy legalább ebédet, vacsorát jól bőven . . . Bi-
zony jó tanács, de ad-é pénzt melléje? Ekkor volt a mü 
legnagyobb szorulásunk, már a vén asszonynak voltam 
adós ötven tallérral . . . A doktor tanácsa után csakha-
mar érkezek az Isten kalácsa, a kétszáz arany [Bön. 
578-9] * tyúkkal- ~ csal forgolódik. 1703: én bizony, 
ugy tudgya meg Kgd, az magam részét nem hadgyom, 
job kg(dne)k tyúkal, kalácsai forgolódni, ne bestelen-
kednék továb a magát ne hiresítene [Kv; Eszt. Serédi 
Zsófia Serédi Gáspárhoz] * tyúkkal-~ csal jár vki után. 
1764: Páter Szatsvai kezében menvén a' Levél, keresni 
kezdé Szent Anna felöl való Határát Udvarfalvának, vé-
vén pedig észre Petki István Ur hogy kárában forogna a' 
dolog, Tyúkkal, Kalácscsal kezde Szatsvai Uram után 
járni, adván esztendőt által Széna füveket és szántó föl-
deket Szatsvai Uramnak, és igy ebben maradván a' do-
log máig is oda vagyon hatarunk(na)k egy része [Udvar-
fva MT; Told. 44]. 

Ide vonható a köv., különben pontosan nem értelmezhető, fenyegetést 
tartalmazó kijegyzés: vhol megeszi a karácsony ~át. 1800: Hogy Árkossi 
László karátson kalattsát Peretsenben, a kotsisok directioja alatt fogja meg 
enni Gáspár István ki nékem nagy ellenségem, annyira ell hirdette, hogy 
nerfi tsak nekem tudtomra esett, hanem az egész V(á)r(me)gyében a hol já-
rok szánokozással súgjak fŭlem<be) hogy vigyázzak magamra [Perecsen 
Sz; IBI. 

2. vki térde ~a térdkalácsa; rotulă, oul genunchiu-
toi; js Kniescheibe. 1635: az Borbély megh uaga az tér-
dem kalacziat az olta el nehezede(m) | ha megh ne(m) 
uaghja uala az terde kalacziat megh gyógyul vala az seb-
ből [Mv; MvLt 291. 46a]. 

3. vhány kalácsnyi/pogácsányi; de un anumit număr 
de turte/colaci; von einigen (Wachs)kuchen. 1594: Egi 
kalacz viazath veres pal hozot f 1/50 Gerttia Beinek való 
^appothath vetem f - /25 [Kv; Szám. 6/X. 18]. 1628: 
Egy kis üres Ladaban . . . ket kalacz Uiasz [Gyalu K; 
JHb XII/44. 13]. 1666: vétettem egynéhány kalács ónot, 
azzal kedveskedhetem [TML III, 601 Lónyai Anna Tele-
ki Mihályhoz]. 1683: Egy Kalács viasz Katonábula ho-
zott [UtI. — K]. 1698: vagio(n) kett kalacz viasz 
Ivege SzD; WassLt]. — Vö. a kalácsviasz címszóval. 

^ Hn. 1711: A kalacs hegyen (sz) [A.csemáton Hsz; 

kalács2 a malomkerék része; parte a rojii de moară; 
reil des Mühlrad(e)s. 1836: edgy Malom kereke Kalá-
Jsanak való Tőke, Hat Malom Kerekéhez való Kaláts 
Darabok [MNy XXXVIII, 207]. 

A z élelmezési lehetőségre nézve I. a kalácsſa al. a jegyzetet. 

kalács, kalák 1. a szökött jobbágy v. vmilyen bűntett 
elkövetője feladójának/nyomravezetőjének a károsult 
által fizetett összeg v. ritkábban természetbeni járandó-
ság; colaci; Lohn gezahlt in Geld od. seltener in Natura-
lien seitens des Verlusttragenden für einen Denunzian-
ten/einen Mithelfer der Ermittelung von einem entkom-
menen Leibeigenen od. einem Verbrecher. 1695: egy Fa-
lunkbéli ember, Nagy Andrásné Kosztolani Kota (!) 
Jobbagyă Néhai Széki Teleki Mihály Uramtul Kalákot 
kért az fen meg nevezet õrőg Untyásra fiaival edgyüt 
kérde az Ur hogy menyit kirsz atyam fia, felele 12 forin-
tot hivatta az Ur Teleki Ur(am) Néhai Sárpotoki 
Uramot es ő kglme ajándékozta . . . őrőg Untyást Fiai-
val edgyüt sőt azon Jobagyok(na)k Jovaibol fizetet meg 
az kalakot fel vevé . . . Sárpotoki Uram egy szolgáját 
küldvén az melly szolga . . az kolakot kérő embernek 
ada pinztis [Búzásbesenyő KK; IB IV. 30 Fűlep István 
(44) jb vall.]. 1731: A(nn)o 1731 Die 23tia Április Szász 
Almásona lakó Dán Ráducz és Juón Burszán, az Ur Ba-
ro idősb Bánffi Sigmond Ur(am) Szász Almási Jobbá-
gyi, tizenhét forint kalákb^n alkuvának meg ezen fugiti-
vusokért fatéálák e' szerint ' [TK1. — aKK. Köv. a fugi-
tivusoknak név, tartózkodási hely, családi állapot stb. 
szerinti fels.]. 1812: Sibiselena . . . felvétetik Stéfu Cser-
na panaszsza Gávrilla és Adám Muntyán ellen, egy el lo-
pott ketskéje keresetéb(en) melljet Ádám Muntyán a' 
Testverire való haragjában kalátsolt ki; Az all peres azt 
felele hogy reszegen kalatsolta ki haragjában Adám de ŏ 
készsz meg eskŭnni három testverivel és felesegivel hogy 
azt nem cselekedte, a" kalatsosis azt feleli hogy a' bépa-
naszlo admoneáltatta, hogy a' kaláts pénzt adgya visz-
sza ítélet. Minthogy a' panaszlo a' Kalátsost admo-
neáltatta a* kaláts viszsza fordittásáért, és az kalátsul 
adott pénzt viszszais vette erre nézve a* Ketske meg fize-
tésin a szék előtt nem is kívánta; tehát az All peresek kö-
zül a' ki kalátsolt absolváltatik, a kalatslo pedig az ha-
mis kalátslásért, hogy 12 páltza ütésekkel büntettessék 
meg határozta(tott) [Petrilla H; JF 36 Prot. 4-5. — aÓ-
sebeshely H], 

Szk: ~ ot ad. 1698: egy Székolaia ember . . . kézdé től-
lem kérdeni ha ithon vagyoné az Horváth Miklós Uram 
Tisztartaja, ha valami kalákot adna, az el veszett Búzá-
nak nyomáb(a) igazittanám [Gyulatelke K; Ks Petrus 
Marcsinán (40) jb vall. — aSzekulajról (SzD) való] * 

felvesz. 1695: (A jb) az kalákot fel vevé [Búzásbese-
nyő KK; IB IV. 30 Fűlep István (44) jb vall. — A telje-
sebb szöv. fennebb az 1. jel. al.]. 1769: egykor itt lakó 
Kobori János Isztojka Jánosekal egybe verekedvén ré-
szegen, akkor hallottam Kobori Janostol magától, hogy 
ha . . . Ráduj János közel laknék kalákat venne fel a fa-
ragó fejszéjére mellyet a Malombol el loptak volt [Nagy-
galambfva U; IB] * ~o t kér. 1695: egy Falunkbéli em-
ber Néhai Széki Teleki Miháj Uramtul kalákot kért 
az fen meg nevezet őrőg Untyásra fiaival edgyüt [Búzás-
besenyő KK; IB IV. 30 Fülep István (44) jb vall. — A 
teljesebb szöv. az 1. jel. al.] * ~o / vesz vkire. 1728: A(n-
n)o 1728 Dje 14 Marty Ns Kolos Var(me)gjei Káljáni 
Komsa Szimjuon . . . az Mlgos Groff B. Jenőj Szekelj 
Adam Uram eő nga Jobbágja Jővén K. Lonára vett Ka-
lakott az Mlgos Groff Széki Teleki Pál Ura(m) eő nga 
egy Belső Szolnok var(me)gjebol Csicso Gjőrgj Falvárol 
el szökött Jobbagjara Gliga Vonjára, és Fiaira: Todorra 
kiis Házos . . . és Mironra akiis nőtelen . . . az kiknek ki 
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kalákolásaert igire az Mlgos Groff ur negj magjar forin-
tokat [Kendilóna SzD; TK1]. 1783: Kőz hirből hallom 
hogy most az őszei Falunkból el veszet Négy Kancza lo-
vakatt Nanya Makovej lopta volna el, kire . . Beresz-
telkén lakó Pap Flóra kálákátis vett reá a károsoktol 
[Faragó K; GyL. Pavela Tomi (50) zs vall.] * ~w/ ad. 
1728: Tudom hogy az kőzlebb el mult Öszszel el lopták a 
Szirb (így!) két Tulkát ki dolga ne(m) tudom, Szirb To-
dortol hallottam mondotta hogy egy néhány kupa bort 
adot Román Mihaillának Kalákul, hogy elé kericse Tul-
kait [Betlensztmiklós KK; BK. Michaël Gonoszsz (22) 
zs vall.] * hamis ~ot fogad. 1766: Azt pedig bizonyo-
son tudgyuk, hogy minden rosz hírekben, mellyek Pet-
rucz György felől futamodtanak, Iffiab Petrucz János 
Nevezetű Attyafia keverte, ez hamis kalácsot fogadván, 
Petrucz Györgyre hamissan kalácsoltatot, ennek előtte 
eset tolvajságokot, lopásokot nevezetesen pedig Román 
Adám és János Házoknak fel verésit reája hárontotta, 
mellyet annak utánna a Petrucz János Kalácsossa Ribi-
csorai Glis Thodor az egész falu előt meg vallót [Grohot 
H; Ks 40/9] * hamis ~ot vesz vkire. 1766: (Petrucz 
Györgyre) Ribicsorai Glis Thodor Iffiabb Petrucz János 
unszolásából most Circit(er) két Esztendeje hamis kalá-
csot vévén, minden akkor, és annak előtte falunkban 
tőrtént Tolvajságokat, lopásokot reája fogot volt, de 

annak utánna Glis Thodor meg vallotta, hogy vala-
mely vétkekkel ki kalácsolta, mind hamis fogások volta-
nak [uo.; i.h.]. 

2. a szökött jobbágy v. vmilyen bűntett elkövetője 
nyomravezetőjének a nyomravezetésre von. kötelezett-
sége; obligaţia celui ce a primit colac/recompensă de a-şi 
respecta promisiunea de punere a platnicului pe urmele 
fugarului/faptaşului; Pflicht des Ermittlers zur Ermit-
t(e)lung eines entkommenen Leibeigenen od. eines Ver-
brechers. 1651: az Budatelkj karos embernek kolak 
penzet 12 forintot veottek fel Kata Istua(n) es az tarsa 
Farkas az kolak szerent nem praestaltak igireteket, 
Azért az karos embernek, beket nem hagyua(n) nekj, 24 
forintot fizetet [Lompért K; WLt Bota Tiuadar (35) jb 
vall.]. 

A címszóra és szóbokrára, valamint történeti vonatkozásaira és egykori 
szóföldrajzi előfordulására 1. Nyr. LXXXVIl, 334-8; SzE 243-50 (térkép-
vázlattal). 

kalácsbor a szökött jobbágy v. vmilyen bűntett elkö-
vetője feladójának, nyomravezetőjének a károsult által 
adott bor; vin dat ca recompensă persoanei care puné 
păgubaşul pe urmele iobagului fugit/vinovatului; Wein 
gegeben seitens des Verlusttragenden dem Denunzian-
ten od. Ermittler für die Ermitt(e)lung von einem ent-
kommenen Leibeigenen od. einem Verbrecher. 1670: 
Szekeli Istva(n) Czigány ket vagy három eytel bort veott 
volna italra magához kalácz borul, ugy hogy, el veszet 
pénzét megh szerzi [Kv; TanJk II/1. 735]. 

kalácsbúza kb. malomvámbeli búzarészesedés; cotă/ 
parte de grîu.din uiumul de la moară; Weizen/Kornan-
teil am Mühlenzoll. 1701: többé Faragó Buza, Asztal 
avagj vendégség buza, kaláts buza, piros buza nevezeti 
alatt, sőt semmi nemű species alatt a ' Malom vámja ne 
tékozoltassék, minden szolgának meg lévén illendő fize-
tése a' Malom jövedelméből [Kv; SRE 172-3]. 

kalácsdarab malomkerékrész; parte a roţii de moară; 
Teil des Mühlrad(e)s. 1836: edgy Malom kereke Kalá-
tsának való Tőke, Hat Malom Kerékhez való Kaláts 
Darabok [MNy XXXVIII, 207]. 

kalácsfa malomkerékrész; parte a roţii de moară; Teil 
des Mühlrad(e)s. 1750/1820: A diomáli erdőben 50 öli 
fát és 50 kaláts fát vágni és azokat Fejérvárra le vinni kö-
telesek3 [Diómái AF; Meteş St., Viaţa agrară 101. — aA 
jb-ok]. 1769: a Lonai3 maiamba igertek egj viseltes kő-
vet ha két kerékre való kaláts fát adnak [Esztény SzD; 
Told. Bálint Mihály és Gáspár István Ugrón Istvánhoz. 
— aKendilónai (SzD)]. 1771: vittenek . fákat . Dé-
vára is . . az Dévai Malmak szükségére kaláts fának 
[Nándra H; Ks 93. 19. 6]. 1796: Az Fákat ugy mint az 
Gerendelyt és Négy Kalács Fákat viszik ezen Szekérrel 
[Banyica K; IB. Gombos István tt lev.]. 1812: Malom 
Követ, Bél és Viz Kerekeknek való Kaláts fákat, Geren-
dejt az árendások szoross űgyekezettyek és Kőltsőnős 
Munkálkodások alatt a Mlgos Udvar fog adni [Oroszfa-
lu MT; Born. G. IX. 5]. 1840: A Henger tengelyit köz-
vetlenül forgattya egy sok fogakkal el látott fa kerék a 
melynek kaláts és kereszt fait 24 vas srofos szegek fog-
lallyák össze [Km; KmULev. 2 papirosmalom lelt.]. 

Az MTsz így értelmezi az alcimszóként felvett összetételt: Kaláts-fák: 
azon görbére hajtott fák (deszkák), melyek a malomkerék szárnyait össze-
kötik, vagyis a malomkerék talpfái (Győr). 

kalácsfonna 1. kalácssütő rézedény; formă/tavă pen-
tru copt cozonaci; kupferne Kuchenbackform. 1849 k.: 
Egy bagy kaláts forma Réz Rf 12 20xr apróbb 4 édesség-
nek való formák Rf 6 [DobLev. V/1280]. 

2. font kalácsszerűen fonott; împletit asemenea 
unui cozonac; kuchen/kolatschenartig geflochten. 
1647: Egy kanot palcza horgastul. Egj vekonj kalacz 
formán font kanot [Marosillye H; VLt 55/5415]. 

kalácslás, kalácsolás feladóként, kalácsosként való 
nyomravezetés; colăcire (acţiunea de a colăci); Ermit-
t(e)lung/Fahndung als Denunziant. 1742: Somkutra3 

jővő utyokb(an) Mik André útól érvén kérdette, mit 
osztoztok, a mely kérdésre Dancs György visza fordúl-
ván őszve szitta, és Pofon csapta, mondván s. v. mit kér-
desz futusz mata hiszen edig kalácsolasoddal eleget bo-
szontottal [Kovácskápolnok SzD; TKhf Máncs Pásk 
(60) vall. — aSzt]. 1757: Balatyis Nyikitanak dolga 
lévén . . Csór Kosztánnal kalátsolasért, magát meg 
mentvén hittel előttem, Ennek históriája ez Mlgos Groff 
Vram, hogy ezek egymást mingyárt ki kalatsolták a szol-
gabírónak, mostis mikor Lonára mentek volt . . Ko-
zárvárol3 valami ekebéli taliga veszet el, kitis az Baltits 
Nyikita fia vet volt el, ki kalatsoltatvan, a szolga biro 
többel bekellet meg tizenegj for(in)toknal a karossal 
[Retteg/Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki 
Ádámhoz. — aDéssel tőszomszédos település]. 1783: 
Most a mult őszei elveszvén innét a Faluból Négy Kan-
tzalo azökrol hallom hogy èzėn Nariya Makavei 'vit: 

te volna el, mint hogy . . . Nemes Thorda Vármegyei Be-
resztelki Pap Flóra Kalákat vet volna a meg nevezet Ká-
rostol ezen Nanya Makavejra. Ezen Pap Flóra pedig ef-
féle Kálátsolással látom erőssen él, mert meg eggyszer 
még égy ide való Bullya Péter nevű embernekis ki kalá-
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tsolta égy Juhát Szász Régenben valami Szásznál [Fara-
gó K; GyL. Báts Péter (30) jb vall.]. 7878: Sibiseli Dán 
Beoka panaszsza fel vétetik Nuksorai Mihály Mocs el-
len, három kupa pálinka keresetében, meljet áldomás 
gyanánt vett, hogy egy Juhát ki kalátsolja Az all pe-
res azt feleli, hogy egy kupa pálinkát kért reszegen hitel-
be, De az Kalatslasrol semmit sem beszellett [H; JF 36 
Prot. 4. — aÓ-sebeshely H. bH]. 

kalácslevél a szökött jobbágy v. vmilyen bűntett elkö-
vetője feladójának, nyomravezetőjének a nyomraveze-
tésre von. kötéslevele; angajament scris al colăcarului de 
punere a platnicului pe urmele iobagului fugitiv/vinova-
tului; Fahndungs/Ermitt(e)lungsschreiben des Denun-
zianten für die Ermittelung eines entkommenen Leibei-
genen od. eines Verbrechers. 1751: Az exhibéált hiteles 
Kaláts levél mellett a Pap ha akar maga in persona ha 
p(edi)g maga nem ña Secundo se a más károssal esküd-
jék . meg azon hogy igaz a kalátsos, és a kárt az cum 
duplo fizesse meg cum expensis [Sebisela/Ohába H; W H 
Prot. dom. 10. — aÓ-sebeshely H]. 

kalácsló, kalákoló I. mn a kalákot elfogadó, ill. a 
nyomravezetésre vállalkozó; care acceptă colaci/recom-
pensă pentru punerea platnicului pe urmele vinovatului; 
Ermittlungsgeld bzw. die Fahndung/Ermitt(e)lung 
annehmend. 1783: hozánk jő azon Újfalvi Káros em-
beris, ki azon kalákolo Pap Flórát tudakozta mi tollúnk 
mondván hogy nekiis négy lovai vesztenek volna el . . 
mondotta Pap Flórának hogy eő ket aranyatis ad ha 
meg mongya a lovait [Faragó K; GyL. Betzán Lup (30) 
korcsmáros vall.]. 

II. ſn a kalákot elfogadó, ill. nyomravezető személy; 
colăcar, colăcaş; denunzierende Person, die das Ermit-
t(e)lungsgeld annimmt. 1812: a ' panaszló a' Kalátslot 
admoneáltatta a' kaláts viszsza fordittásáért [Petrilla H; 
JF 36 Prot. 4-5. — A teljesebb szöv. kalács 7. al.] | hatá-
roztatott, hogy . . az kárnak feléig vehessen kaláts 
Pénzt a' kalátslo [uo.; i.h. Prot. 17]. 

kalácsoltat a gyanúsítottat megnevezteti a feladóval/ 
kalákossal; a face ca bănuitul să fie numit de colăcar/de-
mmţător; den Verdächtigten durch den Denunzianten 
nennen lassen. 1766: Iffiab Petrucz János . . . Petrucz 
Györgyre hamissan kalácsoltatot [Grohot H; Ks 40/9]. 

kalácsos kalácsáruló kofa; femeie care face şi vinde 
cozonaci; Kuchenverkäuferin, Kolatschenfrau. 1826-
1829: Nemes Thorda Várossá Piáttzán künn . . . árulok 
Nevei . . . Kenyeresek8 . . . Czipo Sütők . . Peretzesek 

Kufarnék . . Kalatsasak [Torda; TVLt rtlen 
anyag. — aA terjedelmes fels-ból válogatva és a nevek 
kihagyásával]. 

kalácsos, kalákos I. mn a kalákot elfogadó, ill. a fel-
adásra/nyomravezetésre vállalkozó; care acceptă colaci/ 
recompensă pentru punerea platnicului pe urmele vino-
vatului; Ermittlungsgeld bzw. die Ermitt(e)lung anneh-
mend. Szk: ~ asszony. 1818: szemben állitván Petru 
Bologgal az Kalátsos asszont akiis le tett hite után 
szemében (így!)a [Petrilla H; JF 36 Prot. 37. — aKöv. a 

* 7 etQber. 1770: Csáklyárola egy Ember jőve ide 
e ŏ Kglméhez és Kaláts pénzt vévén . . . Bágyuluj Du-

mitru, Gligor és György nevezetű Emberekre, oly for-
mán hogy azokis minden bizonnyal ide való Bálpataki 
részre való Jobbágyok lettek volna . mely felyebb em-
lített Kalátsos Ember(ne)k relatiojára Titt. Szentpali Fe-
rentz Vr(am) repetaltatván az említett Bágyuluj nevű 
Embereket fel adattak, és el hozván most itt lak(na)k es 
szolgályák Szentpali Ferentz és Pal Uraimékat Jobbágy 
képpen [Girbó AF; JHb Szimion Bunya (65) jb vall. — 
aAF. Szentpáli Ferentzhez]. 

11. fn 1. a kalákosi szerepre, ill. a nyomra vezetésre vál-
lalkozó személy; colăcar, colăcaş; Person, welche eine 
Ermitt(e)lung/Denunziation annimmt. 1722: en abban 
az időben hûtes polgár voltam Tőb polgár Tarsaimmal 
edgyüt es en adtam az edgyik az (!) kalacsosnak az ka-
lacs pénzt Ugy mint Tiz magyar forintokat [Marosbogát 
TA; TL. Kocsis György (58) vall.]. 1728: Nékem egykor 
Szakáts Mihályné aszt mondá, Óh be jol jár Todar mivel 
el veszett marhaji iránt kalákossi tamadvan meg fognak 
az ökrei kerülni, és en kerdezvén kik és mi formáb(an) 
kalákoztak, melyre eő viszont azt felelte: A Bajomi okŏr 
Pásztorok a' Vargával Román Mihaillával edgyŭtt [Bet-
lensztmiklós KK; BK. Tsenteri Ferencz (40) jb vall.]. 
1737: Thordai Tatár Sigmond Iffiu w kglme(ne)k gono-
szul ell veszvén maga Akjábol három s.v. marháii mely-
lyeket is kalácsosa által meg tanalt kolosvari becsületes 
Civiseknel [Kv; TJk XV/13. 69]. 1766: csak maguktol az 
méhes káros Emberektől hallattam, hogj az kalácsos 
szova után az popa Todor Fiaira fogtanak, de a kalá-
kost nem nevezték ki ki lëgjen [Liget MT; SzentkGy To-
dorus Hàrpa (42) jb vall.]. 1782: az meg-neveztem kalá-
tsossak után bizonyos embereket küldvén el-jőttek há-
zunkhoz, az holott is osztán Dévai Péter Vrammal nagy 
nehezen 26. forintokban, az kért búzában és ahhoz ra-
gasztott két veder Bornak ki-adásával meg-alkuván 
Dévai Vram ki-fizette [Sólyomkő K; Eszt-Mk]. 1806: 
Robb Kosztánt gyermekségétől fogva én jól esmérem, és 
mind az olta felőlle semmi fele rosz hirt nem hallottam 
. . .sem pedig hogy magát valamelly lopott Jószág dol-
gában kalákosnak elegyítette vólna [Á.várca Sz; BfR 
130/1]. 

2. kb. nyomravezetési ügy; colăcire; Ermitt(e)lungs-
sache/angelegenheit. 1659: Prikk Ferencz Ur(am) Joba-
gya Petru Valkoy (32) . . . azt mondgya hogy az mostani 
kalatsosigh semmit sem hallót Radul Thoda felől [Bú-
csúm H; BK Mise. 1143 Jovan Gabrila (35) falusbíró jb 
vall.]. 

kalácsos-levél a szökött jobbágy v. vmilyen bűntett el-
követője feladójának, nyomravezetőjének a nyomrave-
zetésre von. kötéslevele; angajamentul scris al scolăca-
rului de punere a platnicului pe urmele iobagului fugitiv/ 
vinovatului; Ermittelungsschreiben für den Denunzian-
ten/Ermittler von einem entkommenen Leibeigenen od. 
irgendeinem Verbrecher. 1731: Nemes Fejer vármegye-
ben Hoszszútelkén . jőenek mű előnkben Barb Fili-
mon, es Marian Barb es Vőnek Kalacz pénzt Jvon Bal-
czáttól Florenos hungaricales hármat es hat pénzt, az 
Kalacsos Levellel együtt [Hosszútelke AF; JF]. — Vö. a 
kalácslevél címszóval. 

kalácsosság, kalákosság kalákosi tevékenykedés; co-
lăcire; Tätigkeit als Denunziant. 1746: az J . . . kalákos-
ságotis magára vállalt, nevezetesen edgj Polyáni Asz-



kalácspánkó 24 

szo(nyna)k edgj Lova gonoszul el veszvén négj máriás 
kalákot võtt, hogj az Lovat elé szerzi [Torda; TJkT III. 
109]. 1806: Esmerie a Tanú Alsó Vártzán lakó 
Groff Bethlen Sámuelné Vr Aszszony eŏ Nsga Colonnu-
sát Rob Kosztántyát tudjae kalácsosságban lévő 
maga elegyítését? [A.várca Sz; BfR 130/1 vk]. 1818: Sz 
Lászlói3 Járásbeli Szolga Biro Kasza Josef Urnák, bizo-
nyos kalátsosságat előre fel vett fizetés mellett magokra 
vállalt Fenesi kŏz Lakosok u: m: mind ketten a' 
Mig B Jósika Ur Colonussának bé nem kŭldetteteséről 

egy ujjabb kedvetlenséget kéntelenittetem a' Tkts 
Tisztség eleibe terjeszteni jTLt Közig. ir. 1435 Ugrón Ist-
ván aláírásával. — aTA. Köv. a nevek fels.]. 

kalácspánkó fánkfajta; un fel de gogoaşă/pancovă; 
Art Pfannkuchen. 1652: Főzettem az Alsó, es Felső 
Tanacz házhoz Vaiba(n) rántott pankokat Es ka-
laczpankokatis Süttettem tt. f. 1 d. 15 [Kv; Szám. 26/VI. 
413]. 

kalácspénz, kalákpénz a szökött jobbágy v. a bűntet-
tes feladójának, nyomravezetőjének ígért, ill. ñzetett 
összeg; sumă promisă/plătită colăcarului; dem Denun-
zianten für die Ermitt(e)lung eines entkommenen Lei-
beigenen od. eines Verbrechers in Aussicht gestellte 
Summe. 1698: négyen fenyegetőznek, hogy en kalács 
pénzt Tiz forintot vettem volna feli eŏ reájok az két 
Voncsájék réám jöttek az Malomra, -s- meg mondák 
szemembe, hogy az Testemből veszik ki a Tiz forint 
kelács pénzt [Vízszilvás SzD; Ks Steph. Kádár (56) jb 
molendini magister vall.]. 1700: eő mind járt után-
na, hogy ki Tudhassa a vasat ki vitte el, külőmben meg 
nem Tudhatta és vegire nem mehetett, mig kalacs penzel 
meg nem Tudta hogy ki vitte el [Csolnakos H; Szer.]. 
1759: Kit tud, tapasztalt, és értett a' Tanú, mikor az Ti-
tulált P. Horváth Urak . . két betsületes Cancellisták 
által az Szekujétz alias Kosbukék Jobbagyságok felöl 
Inquiráltattan(a)k, vagy adományért, Kólák pénzért 
vagy boszszuságbol hamissan őket Jobbágyoknak val-
lották volna? [BSz; SLt 24. J. 3 vk]. 1794: Nesze baszom 
a' Lelkedet, ez a' Berzenczeitŏl való kaláts pénz, már én 
nem tudom azért é, hogy a' Molnárt mondotta hogy 
hagyják el, vagy pedig azért, hogy az Exponens Mlgs 
Urtol kaláts pénzt vett volna fel az erdőben esett kárért, 
elég az hogy mikor verték kínozták mind tsak a' Kaláts 
pénzt emlegették [Marossztkirály MT; Berz. 6. 51. S. 
74]. 1812: a' kalatsosis azt feleli hogy a' bépanaszlo ad-
moneáltatta, hogy a kaláts pénzt adgya viszsza [Petrilla 
H; JF 36 Prot. 4—5. — A teljesebb szöv. kalács, kalák 
al.]. 

Szk: ad. 1698: az Horváth Miklós Ur(am) embere 
. . hozais egy marok búzát affélét az minemŭt el loptak 

volt az Eőreg Molnár nekem meg hagja hogj ha 
efféle Búzát hoznak tarcsok számot réá, mert jo kalács 
pénzt adnak [Vízszilvás SzD; Ks Georgius Sándor (23) 
jb molitor vall.]. 1811: Nesztászia Muntyán észre vévén 
hogy határ kertje el vétetödött . . . Gligor Lázár önkén-
tesen ajánlotta Nesztászia Muntyánnak, hogy ha Nékie 
3 Rforint Kaláts pénzt adánd, tehát ki fogja kalátsolni. 
Nesztászia Muntyán meg Ígérte hogy ö azan kívánt ka-
láts pénzt meg adándja, tsak hogy elsőbben jöjjenek 
elömben, és a' kikalátslás essék meg éna előttem [Nukso-
ra H; JF 36 Prot. 1-2. — aMakkai László viceinspektor] 

* ~t felvesz. 1651: tudo(m) hogj Kata Istva(n) Farkas-
sal egieőt Budatelkireől az karos emberteől Bese 
Gieőrgyteől el lopot ket Eőkre feleől kolak pénzt veőt 
fel, az utan megh nem szerezhette, teőrueniel keresuen az 
karos ember erette teőrueniel el érte eőket az el lopot 
Eőkreők arát mégh fizettek az karos embernek [Lom-
pért K; WLt Bodor Istua(n) (40) jb vall. — aK]. 1762: ha 
keglmed már a koláts pénzt fel vŏtte ha ki nem adgyais 
bar had lássa azon Contractust [Méra K; AggmLt] * 

fizet. 1759ĕ. azután tanálkozott Kalákos Popa Bá-
linth kinek 8 forintokot fizetett Kalács pénzt3 [Tyej H; 
Ks LXII/19. — 3A károsult] * ígér. 1738: kalacs 
pénzt is igertem Csak mongyak ki azan Tolvajt [H; BK 
sub nr. 1011]. 1785: Vízakna várossáb(an) történek oly 
dolog hogy Rétyi Tsiszár István nevű betsŭltes (!) Ifjú-
nak a Nemes Refarmatum Templom Segestyéib(en) le 
tett bizonyos summáju pénzit, el loptak . a káros ka-
láts pénzt 100 R forintokot igirt volt [Török Bertalan 
gyűjt. Vízaknai Kontz Josef nyil.] * ~f vesz. 1731: Ne-
mes Fejer vármegyeben Hoszszútelkén jőenek mű 
előnkben Barb Filimon, es Marian Barb es Vőnek Ka-
lacz pénzt Jvon Balczáttól Florenos hungaricales hár-
mat es hat pénzt, az Kalacsos Levellel egyűt, Filimon 
Bárb papi hitire igy vőn Kalacs pénzt, hogy Tugya nyil-
ván es bizonyoson hogy Juon Balczátnak egy ifiu Bala 
névű Juhát Gligor nyág meg nyúzták Tanaszia Krécsun-
nal meg ettek Melly fassionak es Kalacz pénz Vetel-
nek rendi es mogya igy menven mű előttünk végben. Mű 
is meg irtuk Nagyságtoknak s kegyelmeteknek [Hosszú-
telke AF; JF]. 1818: Juon Mos vett kaláts pénzt Juanes 
Mituleszkre egy ketskére meljet el loptak és Mihály Pá-
velnél meg ették . . határoztatott hogy adgyon egy jo 
ketskét tavaji Gidojával és a Kaláts pénzt fordítsák visz-
sza Mihály Pavelnéval (!) [JF 36 Prot. 2] * ~ / visszafor-
dít -*• vesz. 

kalácspénz-vétel a kalácspénz felvétele; ridicarea su-
mei plătite pentru colăcire; Áufnahme des Geldes für die 
Denunziation. 1731: (A) fassionak es Kalacz pénz Vetel-
nek rendi es mogya igy menven mű előttünk végben. Mű 
is meg irtuk Nagyságtoknak s kegyelmeteknek [Hosszú-
telke AF; JF]. 

kalácssŭtés coacerea cozonacilor; Kuchen/Kolat-
schenbacken. 1625: Kerekes Kelemenne(ne)k az poga-
cza: kalacz sutesteol atta(m) d 32 [Kv; Szám. 16/ 
XXXV. 163]. 

kalácssütő I. nm care coace cozonaci; Kolatschen 
backend. 1823-1830: Trencséni Szíjgyártó Mihály 
elsőbb felesége, Szabó Istvánné kalácssütő özvegyasz-
szonynak leánya, Szabó Julianna volt [FogE 279]. 

II. ſn persoană care coace cozonaci; Kolatschen-
bäcker. 1573: eo adot volt valamy keolceget Ételekre, es 
vgi ozlottak ely onnat az azzontwl egi pwskarnehoz Má-
sik kalachsiteohez | Somogy Leorinch Azt vallia hogy 
eotet Kalachsiteo pinceyebe hywatta volt Istwan deakne 
| Caspar deák Symandy olaz myhal deák zolgaya 
latta hogy az puskarne kalachsiteo Satora eleot al volt es 
ket Zinget Egymáshoz Mernek volt [Kv; TJk III/3. 110, 
206, 267b]. 

Szn. 1562: Kalachsewtç ferentz [Kv; Szám. 1/VII. 4]. 
1564: Franciscum Kalachsewthew [Kv; TanJk V/1. 72]. 
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1567: Martha ancilla Francisci Kalach sewthew. Fran-
ciscus Kalachsewthew [Kv; TJk III/1. 36, 45]. 1569: Ka-
laczsiteo ferenc [Kv; TanJk V/3. 259a]. 1582: Anna Ka-
lachswtheó Andrasne [Kv; TJk IV/1. 18]. 1590: Ka-
latchswteo ferenczne. Kalacz Sythew ferench [Kv; 
Szám. 4/XXIV. 34, TJk III/2. 62]. 1621: Kalaczsuteo 
Ferencz es Kalaczsuteo Jstua(n) Vramek [Kv; RDL I. 
13]. 1779: Káláts Sütő Ersébet [Várfva TA; Barla lev.]. 

kalácssŭtő-cserép cserép-kalácssütőforma; formă de 
ceramică pentru copt cozonaci; irdene Kolatschenback-
form. 1840: Egy Kaláts Sütő Cserepet Kremer Andrása 

9 Xr. [Dés; DLt 456. — aTollban maradt: vett meg]. 

kalácssütő-fanyárs kürtőskalács-sütő fa; sul de lemn 
pentru copt (cozonac) tulnic (kürtőskalács); Holzwalze 
zum Prügelkrapfenbacken. 1654: Csináltam . . egy 
Kalacs sütő fa niarsat d. 18 [Kv; ACJk 51a]. 

kalácssütő-kemence cuptor pentru copt cozonaci; 
Baumkuchenofen/herd. 1737: Ezen Leányok Házában 
illyen eszközek talaltatnak Egy Kemencze Ezen 
Kemencze alatt egy Kalács sütő Kemencze vágjon, 
melly is a1 Kemencze alá szolgál be' [Csákigorbó SzD; 
JHbK XXVI/19]. 1816: Egy nagy Süttő Kementze Egy 
más kaláts Süttő kis Kementze [Varsolc Sz; Born. IV. 41 
Bornemisza Krisztina conscr.]. 

kalácssütőné femeie care face cozonaci; Kuchen-
bäckerin. 1573: Kalachsitène Azt valliaa | Borbara 
Eotthues Antalne azt vallya hogy Igen Regwel Ieot volt 
oda kalachsitĕne Mely Nap meg holt Zitane | Anna ne-
hay Theouissy ferenchne Ázt vallia hogi latta puskarne 

oda vety neky az giolchot Es Mond hogi Merye meg 
ezt K. Az meg Mery es Mond hogi 12 Zing . Mond 
puskarne Igaz hogi vgi vagion, Maga kalachsitĕne 
Ream Merte hogi Masfel fertal hean vagion [Kv; TJk 
III/3. 65, 240, 268. aKöv. a vall.]. 

kalácsvétel a kalács v. kalácspénz felvétele; ridicarea 
sumei plătite pentru colăcire; Aufnahme des Geldes für 
Denunziation. Szk: hamis 1766: Glis Thodor az 
egész falu élőt meg vallotta, hogy hamissan Petrucz 
Györgyöt az Iffiabb Petrucz János kérésire ki kalácsol-
ta, a kit hamis kalács vételért Udvar Biro Ur(am) veretet 
[Grohot H; Ks 40/9 Pavel Lup (30) jb vall.]. 

kalácsviasz viaszpogácsa; turtă de ceară; Wachsku-
chen. 1699: Fel kalacz viasz . . mas kis kalacz [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 150, MNy XXXVIII, 207]. 

A régiségben a viaszt kerek, lapos pogácsa-, ill. kalácsszerű darabokba 
olvasztották, préselték úgy, mint ahogy a későbbiekben az olajütésből 
származó napraforgó- v. tökmaginaradékot is ilyenféle pogácsákba présel-
ték, és úgy tárolták. Vö. a kalács1 3. alatti adalékokkal. 

kalafa 1. kaloda; butuc; Strafklotz. 1652: Az belső 
regi oh kapu vagyon ket agasra szegezet fogas, kire 
Darabantok Puskajokat aggattyák. Egy kalafa [Gör-
gény MT; Törzs]. 1668: Valóban bánom, hogy az csat-
lóst megvitték, mert elhiszem, fellyebb volt az Kegyel-
med büntetése az másokénál. Meg érdemiette mind il-
lendő képpen való verést, mind vasat, de bár az török 
kegyetlen szokást ne venné Kegyelmed elő, az kalafát, 
mert az nem keresztény emberhez illik, keresztény ember 

pogánytul nem tanul [TML IV, 262 Vér Judit férjéhez, 
Teleki Mihályhoz]. — A jel-re 1. NySz. 

Szk: ~ba ver. 1739: Az Fiamot kalafaba vertek, mind 
addig vertek mig a talpabol a Ver ki jöt [Lemhény Hsz; 
ApLt 4 Hamza János Apor Péterhez] * ~ba veret. 
1710: A molduvai vajdát penig, Mauro Cordatust elvá-
dolák a Portán, hogy nagy keménységgel viseli magát, és 
a Molduvában kereskedő törökököt is kicsiny dologért 
mindjárt kalafában vereti [CsH 453-4]. 

2. bot; bîtă; Stock | vessző; vargă; Rute. 1619: egy 
zsidó hogy az edictumnak nem engedett 300-at 
ütének az talpán kalafával [BTN 377]. 1710 k.: Magam 
jobbágyit is én mód nélkül nem verettem, kalafa, sok 
száz pálca az én házamban ritkán hallatott, felette nagy 
és majd halálos vétkekért [Bön. 498]. 

kalaſáz kalodáz; a puné ín butuc; in den Block schlie 
ßen. 1690: ásták meg az rabok az tordai tömlöczöt . . 
de rájok virradván, el nem mehettek . . . Verték, kala-
fáztáíc meg őket [SzZs 715. — aUtána zárójelben — al-
kalmasint a közzétevő jelentésadása: kalodázták]. 

kalaſázás kalodázás; punere ín butuci; Einblocken. 
1659 k.: job volna megh halni, vagi soha ez Uilagra sem 
szulettetni, mint sem Tatar rabsagaba(n) jutni kereszteni 
embernek. Mert ha egighunkön (!) Nem, az Má-
sikunkon mindenkor raitunk vagion, az Czigazas, ka-
lafazas, azonkiul az ehezés, rettenetes fázas [BesztLt 
6/1659 Torma Miklós Bakcsiszerájból]. — A 'botozás' 
jel-sel is számolhatni. 

kalafinta kb. csalafintaság, cselvetés; şmecherie, înşe-
lăciune; Schelmerei, Finte. Szk: hányja-veti a ~ / a umb-
la cu şmecherii; allerlei Finten gebrauchen. 1676: ír-
hatom Kegyelmednek, Béldiné valóban hányja-veti a 
kalafintát [TML VII, 232 Daczó János Teleki Mihály-
hoz]. 

kalafizamus V 1803: Látván én Simonffi Urnák, e' 
míán, magában fojlodo indulattyát, leg ottan meg szolli-
tottam, hogy a'zért, miért lenne Kalafizamus, itt ugyan-
csak mondhatom az Urnák, hogy előttem nem lészen 
Semmi Kalafizamus hallódé ebnek vagy Collégája, Né-
kem Nem vagy Collegám, 's töbször neis mondgy Collé-
gának, mert bizony kalafizamus lesz 'a vége [Tancs K: 
KLev.J. 

kalagor 1. kaluger 

kalahuz 1. kalauz 

kalajnuk 1. krájnik 

kalák 1. kalács, kalák 

kaláka, kláka 1. közös (önkéntes), ingyenes, kölcsö-
nös segítő munka; clacă; freiwillig verrichtete gemein-
same Arbeit zu gegenseitiger Aushilfe. 1716: A Faragói-
mat hogy a Falu kalákáb(a) külgje, meg ne engedje, raj-
tam kívül senkinek [Szászerked K; LLt]. 1785: mikor 
Néhai Sámuel Diák a' csűrét építette tudom, hogy kalá-
kát kére és ot vala kalákába szarvazni Réti Csutak 
István Uram is [Kovászna Hsz; HSzjP Sigismundus 
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Sigmond (32) ns vall.]. 1795: az Tsürnek való bornát 
Kalákával hozatta Fejér Györgyné Aszony [Ozsdola 
Hsz; i.h. Ferentz Mihály (58) gy. kat. vall.]. 1815: 10 
szekér ágot maga conservatumaban tartott mind addig 
mig kalákával el költöztették [A.csernáton Hsz; i.h.]. 
1844: az itteni csepüböl per kaláka egy néhány tángyér 
törlött készíttetnék [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós 
P. Horváth Ferenchez]. — L. még RSzF 118. 

Szk: hív. 1633: Tudom Aztís hogy mikor az 
malmott czinaltata es hazatt; Minketys hivot Clakaban 
Pentek es egieb Innep napokon, hogy segitcziunk eo 
kegnek, Elys mentünk jo Akaratunkból, es segítettünk, 
de senkit sem erőitetet, hanem az ky jo akaratiabol el 
ment, megh köszönte [A.venice F; Szád. Lupul My-
haczy (80) vall.]. 1722: Pap Vónka ur(am) egj Palagyia 
nevü szegény Aszonyt Clakáb(an) hiván, hogj ne(m) me-
hetett meg Tamadţa s ugj meg ütötte az oldala Csonttyát 
hogj most Sem jo belé [Kecsed SzD; TL. Magoczán 
Peter (48) ns, egyházfi vall.] * ~ban arat. 1649: kla-
kaban arattanak, az hatar kedvyert, hogj megh Engegie 
nekik az niomas hatart, a Marhajokai járni a tilalmason 
küül [Kv; RDL I. 35. Dögmezeia Kotucz Jonas (60) vall. 
— aSzD] * ~ban dolgozik. 1806: mennyit nem dol-
goztának még Klákába azért Sípos Vaszilikának, hogy 
ez nékik a' Motsárbol tűzre való fát hordani meg en-
gedte [O.bölkény MT; Born. G. XIII. 5 Nobilis Popa 
Trutza Alexandru (58) parochus gr. ritus unitorum vall.] 
* ~6ûh kaszál. 1774: Térbértz nevezetű helljen kaláká-
ba kaszáltam [Bikfva Hsz; HSzjP] * ~ban segít. 1633: 
Nagy Thamas Vramis az maga foldejben, szantatot uet-
tetett, maganakys volt kett Beres ekeje, es szekereis, es 
mys segítettünk clakaban eo kegnek [A.komána F; 
Szád. Sztán Pultan (50) vall.]. 1759: Sztrancz Péter kétt 
nap és kétt éjszaka nállam dolgozott és ottis hált Segít-
vén énnékem klákában egy Csűr fájának hordásában 
[Grohot H; Ks 101] * ~t gyújt. 1794: Mikle Pável . . 
mikor meg kapáltatta Tŏrŏkbuzáját Kalákát gyűjtött 
[Vályebrád H; Ks 81. 57/57 Gyalamdrián (!) János (40) 
vall.] * ~t hív. 1817: másnap kalákát hívtam a faluban 
Balog Mosesnek [Szárazajta Hsz; HSzjP Nagy István 
(36) jb vall.] * ~t kér. 1785: mikor Néhai Sámuel Diák 
a' csűrét építtette tudom, hogy kalákát kére [Kovászna 
Hsz; i.h. Sigismundus Sigmond (32) vall.] * búzahordó 

1841: Junius és Julius Holnapjában, a Czipo, és In-
terveniens Listák Szerént, főként a Széna, és buza hordo 
kalákának ment el 2 v(eder) Szin Bor [Pókafva AF; 
Born. O. Ilf] * ſahozó 1771: a midőn Tekintetes La-
dányi István Ur(amnak) a Mező Madarasi Refor-
mata Ecclesia Erdejebői fahozo kalakája volt az Medve 
István eö Kigyelme ŏkrö se meg nem szakadott se 
edgyikis le nem eset meg sem sántult [Mezőmadaras 
MT; BK. Nagy Márton (42) ns vall.] * szénahordó ~ 

búzahordó ~ . — L. még az aratókaláka és fonó-kalá-
ka címszót. 

2. ~képpen kalákaként: sub formă de clacă; als frei-
willig verrichtete gemeinsame Arbeit zu gegenseitiger 
Aushilfe. 1754: En magam is voltam segítséggel ő Ngá-
n(a)k, de kalákaképpen szép szerént hivtanak, mert vol-
tanak oly emberek kik önként bé szinlették magokat hogy 
kalákáznak, mert mind meg-igérték az Falusiak, de az 
után ugyan azok panaszlották [Gernyeszeg MT; TGsz]. 

3. a kalákát követő megvendégelés; tratare/masă 
oferită după clacă; Bewirtung nach der freiwillig ver-

richteten gemeinsamen Arbeit. 1726: Szombat vagy ün-
nep estin kalákában tánczolókat, kik a miatt a vasárna-
pi misét vagy innepnapiakot elveszteglenék . . meg-
büntessék [Somlyó Cs; SzO VII, 324]. 1767: Az mult 
Aratás alkalmatosságával pedig Láttom azt szemeim-
mel hogy egy vasárnap vecsernye után kalákába akar-
tunk volna Falusi Legényekül menni az Faluban Lévő 
Hidnál Kis Vaszij meg allá az utat verekedni szándékoz-
ván és az kalákábon Hegedűst el akarta venni [Betlen-
sztmiklós KK; BK. Udvar András junior (18) jb vall.]. 
1775: nemis láttam hogy erőssen gyakorolná, járná az 
őkelme házát hanem Temetéskor, kalákájának . al-
kalmatosságával [Peselnek Hsz; HSzjP Conjunx 
Mathiae Opra, Margaréta Afra (40) jb vall.]. 1781: hal-
nap estve edgj hete lészen itt Siklodi Istvannit edgj Kalá-
ka lészen (így!) a hovannis Engemet Gazdának kért uala 
Siklodi Istán hogj a vendégit ültessem le elis mentem a 
hivatalomat én végb(e) vivén a Tantz oszto Siklodi And-
rás Lévén ketten az egész vendégeket meg kértük hogj 
Senki Zenebonát ne indítson [Márkod MT; BetLt 7 
Márton Máttjás (32) ns vall.]. 1837: A fono kalákán 
Musikusoknak fizettem 1 RF. 15 xr. Három arató kalá-
kára a Musikusoknak egy egy kalákán per 1 Rf. 40 xr 
[Budatelke K; Born. F, Ih]. 

Szk: csinál. 1752: midőn bujdosoban volt Avrám, 
őszve beszéltem volt az Feleségével hogj klákát csi-
nállyunk, meg is csináltuk az Avrám házában [Abrud-
fva/Abrudbánya AF; Ks Barna Marjucza Bráskovics 
felesége (33) vall.]. 1823: Egy katona Ember kalákát tsi-
nálvan estvének idején szokás szerént jol ittanak [Ét-
fva Hsz; HSzjP] * ~t tart. 1751: Dsurke Mihaila Ex-
positioja. A minapiban Klákát tartván itt való Mikla 
Jion maga házánál, mellyre a többi kőzőt az Falusi Le-
génjekis velem edgyut Comparealtanak, és némelyek 
közzülök verekedést magok kőzőt indítottak [Vá-
lyebrád H; Ks 62/22] * hegyező ~ háztető-befejezést 
követő vendégség. 1813: Hegyező kalákára pálinka, ke-
nyér 3 Rfl. [Martonfva Hsz; HSzjP]. 

4. robot, úrdolga; robot, clacă; fronartige Pflichtar-
beit | vmilyen címen tett (kötelező) munka v. pénzbeli 
szolgáltatás; prestaţie (obhgatorie) ín muncă sau ín bani 
sub un motiv oarecare; unter irgendeinem Titel ver-
richtete (verbindliche) Arbeits- od. Geldleistung. 1640: 
ha az Boyer valameli vetcsineka minden fordulora ket 
napi szantasra való feoldet es ket szeker szenara való ka-
szalo füvet adat . . tehát edgy nap szantani, Ara-
táskor negy kalongia gabonat aratni, es kaszalason ha-
sonlo kippen edgy nap tartoztanak kaszalni melliet eok 
klakab(an) való szolgalatnak neveznek [Grid F; U F I, 
707. — A téves olvasatnak az eredeti alapján való javí-
tásával]. 1681: Szilvasi Mercza Mihály . . . Ez Felső 
Szilvasi nemes ember — Taxaja, s klakaja f 4 Klaka 3 
[Hátszeg; VhU 129-30. — aH. bTi. nap]. 1735: egy In-
nep nap az Idvezűlt méltoságos Groff Vr Széki Teleki 
Páll Vram eŏ Nacsaga maga bizonyos emberet küldötte 
oda Hoszszufalvára, hogy minden ember maga erején 
mennyen, hogy vontássa(na)k valami Tálpfákat a N. 
Somkuti Vdvárházhoz Klakáb(an), mind az egesz Falu 
Nemesek, és Parászt emberek el mentünk, és vontattunk 
. . . 's oda Somkutra3 vontatván mind Nemes Jobbagy 
embereket haza bocsatottanak, minthogy klakazni vól-
ta(na)k nem Jobbágy szerben [Nagynyíres Szt; TK1 La-
dislaus Kardos (49) ns vall. — aSzt]. 1756: a' rénd sze-
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rènt való őt kalákán kivül az idén még hatot tettünk 
[Galac BN; WLt Nagy Sigmond (54) jb vall.]. 1765: 
Komis Gábor Uram amelly gyalog pallót tart az ka-
puja előtt eő kegyelme, hogy meg engedi rajta járni a 
Borbándiaknak, minden embertől kalákában egy egy 
napi Dólgóst vészen . s aki nem akar dolgozni, nemis 
jár rajta, hanem el kerül meszsze [Borbánd AF; Eszt-Mk 
Vall. 185]. 1794: most a kŏzelebrŏl mult nyáron az egész 
Szăsz Völgyi közönség a Falusi Biroért való kaláká-
ban) az Földes Uram Lábjában aratni ki hajtatván, 
azok között jelen volt . Irimia Csugugyán [Szászvölgy 
KK; BK Szászvölgyi ir.]. 1807: némely Helységekben a' 
Falusi Notáriusságot az Vradalmi Tisztek viselik, hogy 
a' ki szabott fizetések helyett a' Helységekről ingyen 
való Kaláka nevezetű szolgálatot vehessenek [T; TLt 
Közig. ir. 1045 nyomt. gub-i körrend.]. 

Szk: ~6a hajt. 1770: Klákában soha nem hajtottak 
Vrasag dolgara [Tótfalu Sz; BK] * hív. 1770: ben-
nünkötis keressel vagy kalákabon nem hivtanak hanem 
mindenkor Vr dolgara hajtottanak, s mennünk kellett 
[Sülelmed Sz; BK. Blidar Vonul junior (28) és társai 
vall.] * ~ba hivat. 1754: Erővel nem hajtott, hanem 
Klákáb(an) hivatott de igaz hogy a' ki el nem ment, 
soha sem nem fenyegették [Gernyeszeg MT; TGsz] * 
~ban araţ. 1649: az Nagj Debrekja Hataron Arattanak 
az sjtajak , De azt Nem tudom klakaban arattanakj vagj 
pinzirt [Kv; RDL I. 135. — aSzD. bSzita (SzD) lakosai] 
* ~ban lekaszál. 1801: Kaszállo . . . melyet az Eccla 
kaszál le kalákában [Kudu SzD; SzConscr.] * ~ban 
segít. 1633: az Tölteset az Tónak mi segítettük Clakaban 
megh töltény Az Malom es haz Epülesebe(n) is 
segítettük eo kegmet, Jo akaratunkból [F.venice F; 
Szád. Sztan Ovesza (40) vall.]. XVIII. sz. köz.: minden 
féle Jobbagy Mester Ember a kinek marhája lészen né-
kem oszel is két nap, tavaszalis két nap kalákába Se-
gittsen, akár Pásztor, akár Gyűjtő, akár summás Le-
gyen | Széna takarásban és hordásban két két nap kalá-
kába Segittsen [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152] * ~ban 
szolgál. 1820/1875: a falusi Biro hellyet a ki szolgalatot 
nem tesz a Biro földes urának minden gazda ember egy 
nyári napot szolgál kalákába vagy pedig minden ŭdŏbe 
ezen napszámokat 20. 20 xrokkal minden gazda meg-
váltya [Zsobok K; WassLt] * ad. 1761: (A) Tohe-
ljen . . . ha a két rész egjre birattatnék fel lehetne ugyan 
dugni de a viznek szűk volta miatt Malmot nem volna 
miért erigalni, hanem a Víziért a Falu Kalákát adna [Pa-
gocsa K; JHbK LXVIII/1. 25]. 1850: (A) kajántoi lako-
sok sarlós gabana alá tartózó szántókat olly ki kötés 
mellett vettek felibe: hogy miután azokat mag alá illető-
leg elkészítették, bevetették 's mindeniket külön külön 
két felé hasították, azokbol fél részt az uradalom szaba-
don választhat, mellyet saját költségén fog learattatni, a ' 
kivevők külön külön csakis egy egy napi kalákát tartoz-
ván adni [Kajántó K; KmULev. 2] * ~ / csinál. 1829: 
Pokafalván8 aratáskor egy kalakát tsináltom, a Poka-
felvi és Hoszszuaszoi szolgálo emberek voltak jelen 47en 
[Bom. F. Ia Bod László számad. — aAF] * kap. 
1845: eddig elé Czikudana a Kalákák aránt a volt gya-
korlatba, hogy minden Esztendőben a 3 birtokos egy 
egy kalákát kapót fel váltolag [T; TLt 1039. — "TAJ. * 

kér. 1722: Vass Györgj Ur(am) mondotta . . . ha ez a 
kut enyim volna en az Falutul Clákát kérnék s' ugj en-
gednem meg hogj innen hordanának vizet [Göc SzD; 

WassLt Vig György (26) jb vall.]. 1763: Inditó oka volt 
ezen depopulatiojának Leopold Jóseff Uram ő Kgylme, 
ki Klákát kert azon Farkas Domb Nevü Erdő fájának 
hordatására [Zágon Hsz; Szentk. Joh. Elekes (40) jb 
vall.] * prestál. 1746: Minden Gazda ember fél napi 
Kalákát minden Praedicatornak külön, külön praestál-
ni tartozik [Csatán SzD; DLt Liber Inventationis]. 
1806: praestál a Tóért egy napi klákát [Barátfva K; LLt] 
* ~ t tesz. 1848: Kivorán György, Álb Pável Mun-
káts Szimeon 's több társai két kalákát, az ura-
dalom által adandó ital mellett tenyérrel aratás alkalmá-
val . téendenek [Km; KmULev. 3] * vesz. 1767: 
Nyomásban Lévő láb földein a Csorda innya a Marosra 
menvén, tsak hogy nyomásban lévő földeit tapodgya 
azért is erővel kalákat vett [Udvarfva MT; Told. 44] * 
fabeli ~. 1821: Mi Somkut patakia Lakosok Közönsé-
gesen adgyuk ezen Contractualis Levelünket, hogy e' 
follyo 1821dik Esztendőben Május óik napján Mlgos 
Széki Teleki Imreh Úr eő Nságátol meg alkudtuk az Je-
deri Dumbrávabeli pascumot (:és pitonkázást:) ezen 
Esztendőre olly formán; 1° Hogy minden 4 őkőr után, a' 
melly ott fog járni a Dumbrávába legeltetés végett 
adgyunk, egy Ekét, egy Kaszást, és egy Kő vagy Fabeli 
Klákát, azon erővel (így!), 2° Az Pitonkáért, vagy is Ha-
tárbeli Kalákába 120 nap számost, ugy nem külömben 
310 Az Somkuti Határbeli szokott Kalákába 30: mind 
őszve . akár mi féle mezei munkára száz ötven nap-
számosokat [TKhf. — aSzt] * fahordó ~. 1825: a' som-
kut pataki Lakosok közönségesen . . . fizetnek minden 
Négy ökör után egy eke napi szántást, egy kaszást, egy 
kő vagy fa hordo kalákata [i.h. aKöv. a fels.] * ſahozó 
~f kér. 1730: bizom Ngod gratiajában ís vagy kőblőts-
ke szalad iránt . . . Felesegem fŏzŏn sert s kerjen fa hozo 
kalákát [Somlyó Cs; ApLt 4 So János deák Apor Péter-
néhez] * határbeli ~ fabeli ~ * kõbeli ~ fabeli 
~ * kõhordó • fahordó ~ * nyári 1769: igir-
tünk ö Nagyságának egy nyári klákát [O.horváti Sz; 
BfR 88/5]. 1820: alkuvának meg Báró Bornemisza Leo-
pold Ur eő Nagával a Gorgeny Sz: Imbreia Váron fellyűl 
Lévő Lakosok közönségesen ily formán hogy . . . a gya-
logosokis azon Téli és Nyári Két rendbéli Kalákákot bé 
tellyesiteni kötelesek Légyenek a hol a Mlgos Udvar ké-
vánni fogja [Born. G. IV. — aMT] * sarjúgyūjtõ 
1827: 15a 7bris Saiju Gyűjtő Kláka levén 22ten ezek 
Számára költ el Czipo 40 . . . Pálinka adatot nikiek 3 ku-
pa [Budatelke K; i.h. F. Id] * szüreti 1852: Demeter 
Jankó . . . 40 napszámot tészen hordás és szüreti kalákát 
[Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi Bálint kezével] 
* téli ~. 1810: minden Marhás Ember maga erein ki ki 
a maga tehettsége zerént Téli Kalákában tartozzanak az 
Udvar körül praestálni [Born. G. IV]. 

A címszó szótörténeti kérdéseire nézve I. MRE1.; SzE 251-72; TESz és 
az ott id. irodalmat. 

Ha. 1633: Clakaban [A.komána F; Szád. Sztan 
Oncza (35) és Sztanciul Zagania (60) Esküt Boer vall.]. 
7687; Klákájokat [Hátszeg; VhU 151]. 1717: klakara 
[Szakatura SzD; TL. Georgius Marian (59) jb. vall.]. 
1735: klakaba [Nagysomkút Szt: TK1 Merkás Kosztán 
(50) jb, provizor in curia vall.] | kláka [Radna BN; Ks 
27. XVI]. 1756: Klákában [Galac BN; WLt Kelemen 
alias Székely István (35) jb vall.] | Klákával [Szamosfva 
K; Ks 95 Bíró Márton lev.]. 1811: Kaláka [Cold K; Ks 
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5. 3/3]. 1826: kalákába [Lisznyó Hsz; HSzjP Providus 
Lázár Josef (30) vall.]. 1852: kalákákat [Nagylak AF; 
DobLev. V/134]. 

kaláka-abrosz kalákás-abrosz; faţă de masă folosită 
la tratarea/masa oferită după clacă; Tischdecke bei der 
Bewirtung nach der freiwillig verrichteten gemeinsamen 
Arbeit. 1829: Egy kaláka Abrosz Betsű Árra 1 Rf [Pesel-
nek Hsz; HSzjP]. 

kaláka-adás ingyenes munkával szolgálás; prestare de 
clacă; Dienstleistung mit unentgeltlicher Arbeit. 1782: 
Régi usus volt köztünk, hogj a Helységünk Birája Urat 
nem szolgált, sem Taxát, sem Dézmát semminemű Ja-
vaiból nem adott, érette sem praestált a Helység3 semmit 
a Földes Urnák, de minekutánna az ujj Rendelés bé jött 
. . kaláka adásra kénszerittettünk vala, mellyet a' Te-
kintetes Tábla eleib(e) promoveálván, oly Resolutiot 
vettünk, hogj Kalákát adni nem tartoznak, hanem Hely-
ségünk Birájának Taxáját Földes urának fizessük meg 
[Thor. XX/5. — aTorockó]. 1845: Czikudan3 a Falu Bí-
rósági, notariusi, és Bikákérti kaláka adás közöttünk 
mint G. Kemény Sámuel, özvegy G. Wass Tamásné és 
közöttem mostanig ugy volt megosztva, hogy mindeni-
künknek változtatva egyike jutat részibe [Báld K; TLt 
1039. mell. Béldi Ferencz aláír. — aTA]. 

kalákabeli de clacă; von der freiwilligen, gemeinsam 
verrichteten Arbeit. 1810: kinek tsak egy Marhája Vagyon 
tartozzék Mással Czimborába őszve fogni és tsak Ugyan 
azon kalákabéli Napszámja bé vétetödik [Born. G. IV]. 

kaláka-forma kalákaszerüség; un fel de clacă; in der 
Art einer freiwillig verrichteten gemeinsamen Arbeit. 
1783: minden Pénteken egy ollyas kaláka forma tartas-
sék, a mikor minden katona a kinek marhája vagyon 
tartozzék fáért az Erdőbe küldeni [Kvh; HSzjP]. 

kalákai szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ gyülekezet kalákás/kaláka-vendégség; petrecere 
după clacă; Gesellschaft gelegentlich einer freiwillig ver-
richteten gemeinsamen Arbeit. 1783: Biro Mih<álly>-
nitt kalákai gjūlekezet volt [Lengyelfva U; Ben. Anna 
Benedek (22) vall ] * ~ mulatság 'ua' 1783: az Biro 
Mihálynitt való kalákai mulattságban Bartalis Antal 

. Tanko Martonné fiatskáját meg ŭte [uo.; i.h. 
Joh. Benedek ex Lengyelfalva (20) vall.]. 

kalákái, klákál kalákázik, kalákában dolgozik; a lu-
cra/munci ín clacă; gemeinsame Arbeit freiwillig ver-
richten. 1670: egynéhány falut kértem volt meg ü nagy-
ságátul, hogy klakájanak, circálástul meg mentvén üket, 
kit is megengedvén ü nagysága mind klakáltak, arra 
biztokban . hogy megmentem üket a circálástul; 
most a cirkáló személyek mind megdulták nyavalyáso-
kat [TML V, 57 Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 

kaláka-napszám robotos/úrdolgaszerü napszám; cla-
că de o zi; fronartiger Tagelohn. 1845: a' Tisztség . . 
ezennel meg határozza, hogy a' kérelmes Groff Ur, a' ré-
szére esö kaláka nap számokat Czikudhoz közel esö 
Kooki rész Jószágába, és nem távulabb használhatja fel 
[Torda; TLt 1039]. 

kalákapénz ? a robot/úrdolgaszerŭ szolgálat pénzbeli 
váltsága; contravaloarea ín bani a obligaţiei de clacă; 
Ablöse der fronartigen Pflichtarbeit. 1794 k.: Gál Már-
ton tiz Eszt(endőtől) fogva 6. 6 poltrát kláka pénzt3 

[Szamosújvárnémeti SzD; EMLt. — aFizet]. 

kalákás I. mn kalákában dolgozó, kalákázó; care 
presteazã clacă; freiwillig verrichtete gemeinsame Ar-
beit leistend. Szk: ~ dolgos. 1749: Ebben az Holnapban 
Lévén az szöllö munka körül 135 usorás és ajándék 
vagyis kalákas dolgosok adtam nékik dietim három 
czipot számlálván egy személyre 405 [Kiskend KK; Ks 
70. 51 szám.]. 1782: (A szőlőket) Malombeli őrlésért 
magokat el kötelezett némely Faluk ki 70 ki 80 kalákás 
dolgosokat igirvén, az illyenekkel dolgoztatták s építtet-
ték [Ádámos KK; JHb XIX/22-34] * ~ fonóasszony. 
1836: az ujj szőllőt az Alperes plántáltatta, ezen termés 
tehát nem klákás fono Asszonyokra ment, hanem az 
adosságok fizetésére [Ne; DobLev. V/1213. 3b] * ~ le-
gény. 1790: Budorloi Klákás Legények(ne)k széna 
Gyűjtőknek Czipora [Nagyida K; Told. 9] * ~ szolgá-
lat. 1682: Klakas szóigalat napja Nro 376 [VhU 689] * 
~ társ. 1840: en több Kalakás társaimmal sok versen 
jártam az Allfalvi erdőben . Koltsár Imrének mint 
szomszédomnak Kalákába, Tutaly, Töke és Bükfa hoz-
ni [Gyszm; LLt]. 

II. ſn 1. kalákában dolgozó személy; clăcaş; freiwillig 
verrichtete gemeinsame Arbeit leistende Person. 1670: 
Az Szengyeliek 8. arattak Gel. 40. Szakáli Jobbagiok 
arattak búzát Gel. 100 . . . Szakáli Kalákában 9. aratott 
Gel. 81 Aczintosi 8. Kalakas Gel. 40 Ludosi 1. Kalokás 
Gel. 5 [Mezőszakái (TA) körny.; WassLt]. 1700: a füvet 
penig kit az jobbágyokkal s kit penig klákásokkal ka-
száltatot meg [Kozmatelke K; SzentkGy Korfa Mihály 
(30) jb vall.]. 1717: Az klákások igen roszszul dolgoznak 
160 ember nem dolgozot a men(n)yit 8 jo dolgozot volna 
[O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1800: vettem 
Sido Berlátol egy veder eget bort mellyel kalákásokat 
tartottam égy estálom fel állítására [Somkerék SzD; JF. 
Kertesz Imre (28) jb vall.]. 1823: Nyáron Által Dólga-
sok és Klákások Számára kőit el dezma bárány 4 [Buda-
telke K; Bora. F. lc]. 

Szk: arató 1750: Korodj3 arató kalákásak(na)k 
ételére Metr. 2 [Kv; Szám. — aA várossal tőszomszédos 
Korodról való] * bika ~ bírói ~ * bírói ~. 1796: 
ezen Széna Füveket a Mlgos Uraság a maga Ioszágával s 
Usorásokkal, Bika kalakásokkal s Bírói Kalákasokkal 
szokta meg dolgoztatni [Cikud TA; WassLt] * fonó ~. 
1750: mind fono kalákási, szövei akár minemün dolgoz-
tak is . . Gróff Káinoki Borbára Aszony konyhájáról 
éltek [Altorja Hsz; HSzjP St. Jakabos (45) jb vall.] * 
nyári 1837: A Nyári kalákások számára Mester Em-
berek és Mokányokéra meg nyúzattam: 4 Berbéts [Bu-
datelke K; EMLt] * tapasztó 1808: a Tapasztó ka-
lákásoknak . vétetett volt négy kupa Pálinka [Kvh; 
HSzjP] * törökbúza-kapáló 1794: Mikle Pá vei . 
Pálinkáját a* Tŏrŏkbuza kapáló kalákássainak adta lé-
gyen [Vályebrád H; Ks 81. 57/57 Roska Togyer (26) 
vall.]. 

2. csürdöngölć (népi tánc); un fel de dans popular; 
Art Volkstanz. 1873: Eléfordul3 a polka és keringő is 
igen ritkán; de mindezeket kezdi háttérbe szorítani a las-
sú magyar táncz, az ujabb időkben nagyon felkapott 
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csárdás és a székelyeknél divatos kalák ás vagy csürdön-
gető [Orbán, SzfLeír. VI, 148. — aHétfaluban (Br)]. 

Ha. 1756: Klákásíval. klákassi [Szakatura SzD; TK1]. 
1774: kalákásokkal [Mocs K; KS Conscr. 77]. 1776: ka-
lákásoknak [Kvh; HSzjP]. 1794: Kalákássainak [Vá-
lyebrád H; Ks 81. 57/57 Opra Ignát (55) vall.]. 1801: ka-
lakássinak [Kajántó K; FiscLt Latzi Samu (50) cig. 
vall.]. 

kalákázás kalákában dolgozás; prestare de clacă; 
freiwillig verrichtete gemeinsame Arbeitsleistung. 1675: 
Süveges Gergely . azon örökségnek harmadatul, 
melynek birodalmaban vagyon annuatim adgyon Taxat 
ket ket forintot . . . praestalvan, a szokot mod szerint 
való klakazastis [VhU 457 Thökölyi Imre vál.J. 1702: 
Nagy vigyázattal legyen arra az vármegye, szék vagy 
districtus tiszteivel szolgabírákkal vagy egyebekkel 
együtt, az kik az contributioknak alkalmatosságában 
foglalatoskodnak, hogy az ő késedelmezések avagy go-
nosz szokás szerént klákázásokért, discretioért való ha-
logatások miatt mind pénz, mind naturáléknak admi-
nistratioi meg ne késleltessék [Gyf; SzO VII, 104 a szol-
gáltatások szedését ellenőrző biztosok ut.]. 1754: Se egy-
szer se másszor nem hallottam hogy Mlgos Expon(ens) 
Ur ö Nga a' Gernyeszegi Joszághoz tartózó embereket 
Kalákázásra égy vagy más praetextus alatt kényszerget-
te volna [Sárpatak MT; TGsz 16]. 1795: Soha nem is ta-
gadtam én azt, hogj nékem az Jószág nem Kalákázot fa-
lunként . de Semmi erőltetést én rajtok nem tétettem, 
hanem önként jőttenek bizonjos az is, hogj nem az 
én kranikoskodásomnak idejében jött bé ezen kaláká-
zás, hanem az előttem valóknak is mindenkor adtak 
[Dobra H; Ks Dévai urad. Mixtae relatoriae et docu-
menta XXV1/1-12]. 

Szk: ~ f prestál kalákázik (kalákázási kötelességet 
teljesít). 1676/1681: tekéntetben vővén, Udvaromban 
való Cantorsagbeli szolgalattyat azon specificalt há-
zát Márkus Mihalynak a minde(n) napi paraszt szolga-
lattul ki vővén esztendőnként Het forint Taxat fizes-
sen es Het nap klakazast es dézma-adast (:az tőb uy Ta-
xasok tartozasa szerint:) praestallyon [Vh; VhU 261]. 

kalákázásbeli kalákás szolgáltatásbeli; de prestare de 
clacă; von der freiwilli verrichteten gemeinsamen Ar-
beitsleistung. 1676/1681: megh tekéntvén VHunyad 
Városomban lakó Fényes alias Piczigor Peternek eddigh 
hozzam megh mútatot engedelmes es hűséges mestersé-
ge szerint való jámbor szolgalattyat egyeb paraszti 
szolgalatra ne erőltessék, hanem esztendőnként fizesse-
nek Taxat negy negy forintot, az egyeb klakazas beli Ta-
xasok onussat is praestalva(n) esztendőben négy négy 
napi szolgalattal tartozvan czak [Vh; VhU 329-30 Thö-
köly Imre ad. lev.]. 

kalákázhat kalákában dolgozhat; a putea presta cla-
că; an der freiwillig verrichteten gemeinsamen Arbeit 
teilnehmen können. 1710 k.: ha adózhatsz, klákázhatsz, 
Jól jársz [Bethlenönéi. II, 45]. 

kalákáz(ik) kalákában dolgozik; a presta clacă; an 
der freiwillig verrichteten gemeinsamen Arbeit teil-
nehmen | vmilyen címen tett (kötelező) munkaszolgálta-
i t teljesít; a presta muncă gratuită dintr-un motiv 

oarecare; aus irgendwelchem Grund Pflichtarbeit aus-
führen/leisten. 1679/1681: adgyon annuatim ezen Palkó 
István haza feletűi hat hat forint Taxat, a tőb Taxasok 
modgya szerint hat hat napotis klakazon esztendőben 
[Vh; VhU 450 Thökölyi Imre vál j . 1681: Süveges Ger-
gely . . . Taxát fizet . . . f 6 hat napotis klakaz [Hátszeg; 
VhU 125-6]. 1728: Jo János és Király István Vasárnap-
ra virradolag éjjel kalákáztaka [Szemeija Hsz; HSzjP. — 
a l ft-ra büntették őket]. 1735: egy Innep nap az Néháj 
Idvezült méltoságos Groff Vr Széki Teleki Páll Vram eő 
Nacsaga maga bizonyos emberet küldötte oda Hoszszu-
falvára . . hogy vontássa(na)k valami Tálp fákat a N. 
Somkuti3 Vdvárházhoz klakáb(an) 's oda Somkutra 
vontatván mind Nemes Jobbagy embereket haza bocsa-
tottanak, mint hogy klakazni vólta(na)k nem Jobbágy 
szerben [Nagynyíres Szt; TK1 Ladislaus Kardos (49) ns 
vall. — Szt]. 1754: voltanak oly emberek kik önként bé 
szinlették magokat hogy kalákáznak, mert mind meg-
igérték az Falusiak, de azután ugyan azok panaszlottak 
[Gernyeszeg MT; TGsz]. 1804: a Dnus Getzi Minya op-
ponálván magát hogj ŏ nem kalákáz és semmiképpen élé 
nem állatt [Ádámos KK; Pk 5]. 

Szk: ~ vmire kölcsönként vett gabonáért kétkezi 
munkával fizet kamatot. 1722: Kgd nekem azt mondá 
Szebenbe hogy a kgd gabonájábol adgjuk ki a Faluk-
ra, hogy klákazza(na)k réá [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-
ból]. 

kalákázó kalákában dolgozó (személy); clăcaş (per-
soană care ia parte la o clacă); gemeinsame, freiwillige 
Arbeit verrichtende Person. 1826: amidőn az ők trágyá-
kot látta volna rakatni a kalákázok által, kéntelen volt 
szólani [F.rákos U; RSzF 276]. 

kalákáztat kalákában dolgoztat; a puné pe cineva să 
presteze clacă; an der freiwillig verrichteten Arbeit ge-
meinsamen teilnehmen lassen. 1754: soha se égy se más 
fenyegetésekkel ijezgetésekkel a* Joszăgot ŏ Nga nem 
kálákáztatta, hanem tsak a' két Tiszt ha midőn pe-
dig efféle Kaláka esett, akkor jól meg vendéglették őket 
[Sárpatak MT; TGsz]. 

kalákáztatás robotoltatás; obligaţia de a presta clacă; 
Fronenlassen. 1710 k.: Iszonyú terhe volt a szegénység-
nek és nagy a panasza az egész vármegyéken, székelysé-
gen minden rendnek a fő- és vicetisztek sok klákáztatása 
miatt [Bethlenönéi. II, 76]. 

kalákoló 1. kalácsló 

kalákosság 1. kalácsosság 

kalákozik feladóként/kalákosként megnevezi a gya-
núsítottat; a colăci; als Denunziant den Verdächtigten 
nennen. 1728: kik és mi formában kalákoztak [Betlen-
sztmiklós KK; BK. Tsenteri Ferencz (40) jb vall. — A 
teljesebb szöv. a kalácsos II. a l j . 

kalákpénz 1. kalácspénz 

kalamajka ? kelmefajta; un fel de ţesătură; Art Stoff. 
1726: Egj kék kalamajka ször materiabol állo élŏ ruha 
egj sor aranj csipkével és galandal [Kv; Pk 6]. 1800: Há-
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rom karton köntös, az edgyik kalamajka [Kisborosnyó 
Hsz; HSzjP]. 

A régiségbeli német eredetű kalamán(k) 'egyfajta gyapjúszövet' jel-ŭ 
kelmenévnek, a kárpátukrán eredetű kalamajka táncnév hatására keletke-
zett alakváltozata lehet (1. erre: TESz és MNy LX, 364). Feltűnő, hogy a 
'kárpátukrán táncnév' jel-re és a TESz-ben felsorolt többi jel-re az erdélyi 
régiségből nem került a gyűjtő tollára adalék. 

kalamár 1. kalmár 

kalamáris 1. tintatartó; călimară; Tintenfaß. 1628: 
Egy Schatuliaba Egy órógh kalamaris [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 13]. 1657: Bálpataki Ur(am) eo 
kglme szamara vettem Egy kalamaristis mellyet ma-
gaval hordozott, fl. — // 15 [Borberek AF; WassLt Perc. 
28]. 1681: Praefectusok háza Igen vén kalamaris, 
rosz tentajaval Nro 1 [Vh; VhU 544-5]. 1735: a Kolos-
vári majorban egj on Srofos Kalamáris porzóstól 
[Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1756: Nagj kalamaris por-
zójával egjŭtt [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 24]. 1760: 
Edgy Serpentiny Kőből való Strofos Palatzk Hasonlo 
kőből való Kalamaris [Mv; TGsz]. 1772: 1 Iro Lada 
benne lévő kalamarissaval porozojaval 1 pétsett nyomos 
iro pennájával zárjához való ezüst koltsotskájával 
együtt [Egeres K; Ks]. 1777: Kalamáris Porozojával és 
hozzá való Taczájával edgyütt [Nsz; JHbB 40b gr. Beth-
len Rozália kel.]. 

Szk: oláh ~ 1830: egy réz hosszukó oláh kalamáris 
[DLt 499 nyomt. kl] * stájeri 1711: 1 Stajeri kalamá-
ris . . 1//70 [ApLt 5 Apor Péter lelt.] * török 1722: 
Az Gyermekek Iskolaban menven adtam . . Az két 
Fiamnak két Tőrök kalmaris (!) pennájával penna 
csenalo kessela [ApLt 2 Apor Péterné lelt. — aFolyt. a 
fels.]. 

2. irószertartó(készség); călimară cu suport pentru 
ustensile de scris; Behälter für Schreibutensilien. 1679: 
Esztergarban meczett, tornyos, festekes őregh koloma-
ris, keregded talpán állo két kisseb kolomarissal, viasz és 
penna tartóval együtt nro 1. (: az kolomarisokb(an) 
most mind jo ténta vagyo(n) :). Irast (!) porozáshoz való 
por tartó, melj fedelével eggyüt fabul esztergarb(an) 
meczczetet [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 20]. 
1730: Égy asztalra való Kalamáris Porozojavall, Penna 
tartó Karafinnyaval és Tablajával édgyŭtt | égy kalamá-
ris Porozoval, Csengettyűvel és kuruczko tartovall 
edgyütt [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 

3. ládás ~ írószeres ládácska/ládikó; cutiuţă pentru 
ustensile de scris; Kästchen/Lädchen für Schreibutensi-
lien. 1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium 
Egi geongi hazzal rákot hituan ladas kolomaris No. 1 
[Somlyó Sz; CU 78/7. 34]. 

4. porozó ~ írásitatópor tartó edényke; nisiperniţă; 
Fäßchen für Streusand. 1833: Egy négy szegeletű kőris-
fa asztal, egész ki huzo fiókjával, benne van egy kalamá-
ris tartó, tenta, és porozo kalamárissal együt [Katona 
K; Ks 73/55 Komis János lelt.]. 

L. még a porcelán- ~, tintás ~ és üveg ~ címszót. 

kalamáris-láda írószeres és irattartó láda; cutiuţă pen-
tru ustensile de scris şi acte; Kästchen/Lädchen für 
Schreibutensilien/Aktén. 1644/1759: vagyon egy kala-
máris Láda [Ne; DobLev. III/651. 5a]. 1644/1785: jo le-
velim a kalomaris ládámban vannak [BfN Kémeri 
Huszti Menyhért erd. főharmincados végr. Középkori 

oki. átírásban]. 1652: Wagyo(n) egy kalmaris (!) Láda, 
melyb(en) egy vas pecset nyomo [IB X Fasc. 2 Bethlen 
István kezével Nsz-ből]. 1711: 1 Kalamaris Lada igen 
szép 48// [ApLt 5 Apor Péter lelt.]. 1789: vettem kezem-
hez . . . 1. Kalamaris rezes Ládát. Egy kis uti Vetkező 
Ládát [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 
1805: Egy Két Fülű Kalamaris Láda [Szamosfva K; 
BLt 9J. 

Szk: bécsi ~ 1768: Veress Lakírral lakírozott rezes 
Betsi kalamaris Láda [Császári SzD; WassLt gr. Wass 
Ágnes kel.]. 

kalamáris-ládácska írószeres és irattartó ládikó; cu-
tiuţă pentru ustensile de scris şi acte; Kästchen/Lädchen 
für Schreibutensilien/Akten. 1773: Kalamáris Ládácska 
holmi aprólékokkal Nro 1 [Jobbágyfva MT; BálLt 71]. 
1775: egy viseltes vasas kis Pintzetok forma Kalamáris 
ládátskát fel nyitottunk [Szászerked K; LLt Fasc. 
110]. 

Szk: ezüstös ~. 1673: Egy ezüstös két felé nyiló fekete 
kalamáris ládácska [Fog.; Uti]. 1679: hozzon . egy 
francia ezüstös kalamáris ládácskát [TML VIII, 449 Te-
leki Mihály lev.] * fekete ~ ezüstös ~ * lakkírozott 

1746: Az asszon író asztalán lévő lakírozott kalamá-
ris ládácskában Vargyasi jószághoz tartozó levelek 

Néhai idvezült méltoságos asszon bécsi útjáról való 
maga diariuma [Vargyas U; DanielO 256]. 

kalamáris-módú szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ borsoló láda írószeres ládikószerü 
borstartó ládácska; cutiuţă pentru piper de forma cutiu-
ţei pentru ustensilele de scris; Pfefferkästchen in der 
Form eines Lädchens für Schreibutensilien. 1589: Egy 
Borsolo klammaris (!) Modw lada. Egy fas Lada [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 40]. 

kalamárisos-láda írószeres és irattartó láda; cutiuţă 
pentru ustensile de scris şi acte; Kiste/Lade für Schreib-
utensilien/Akten. 1594: Az Thoroni alat ualo Thar haz-
ban . . Egj tonnachka missilis leuelekkel rakua No. 1 
. . . Almárium uagjon No. 1 Egy kolomarisos Rosz 
lada No. 1 [Somlyó Sz; UC 78. 7/30-2]. 

kalamáristartó írószertartó; călimară cu suport pen-
tru ustensile de scris; Behälter für Schreibutensilien. 
1833: Egy négy szegeletű Körisfa asztal, egész ki huzo 
fiókjával, benne van egy kalamáris tartó, és porozo ka-
lamárissal egyűt [Katona K; Ks 73/55 Kornis János 
lelt.]. 

kalamistrál kb. divatosan/módisan nyír/frizuráz (ha-
jat); a-şi aranja párul modern/după modă; modisch fri-
sieren. 1823-1830: A deákoknak hajviselete sokféle 
volt, mert gyermekkoromban8 a fő közepét mind meg-
nyírták törpén, elől hagytak hosszan, hátul is igen, és az-
után, az elsőt a nyírt hajon keresztül hatrafésülték az há-
tulsóhoz, s az első az hátulsóval összeért, ott horgas fé-
sűvel összefoglalták, mely fésű az egyik fültől a másikig 
ért . . . ezt a nyírást nevezték calamistrálni. Ezután a fő 
közepét nem nyirták meg egészen, hanem akinek tömöt-
tebb volt a haja, közbe-közbe egész fején meggyérítette, 
gz is calamistrálás volt [FogE 107-8. — a1792 körül. 
Alkalmasint e szó után kimaradhatott: ahol\. 
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kalamistrálás kb. divatos/módis férfi hajfrizurázás; 
aranjarea părului la bărbaţi după modă; modisches 
Herrenfrisieren. 1823-1830: A deákoknak . a fő kö-
zepét nem nyirták meg egészen, hanem akinek tömöt-
tebb volt a haja, közbe-közbe egész fején meggyérítette, 
ez is calamistrálás volt [FogE 108. — A teljesebb szöv. 
kalamistrál al.]. 

kalán 1. kanál; lingură; Löffel. 1560: Tyzen keth ka-
lan Ezwst [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1568: Szabó 
János fassus est, hogy Jgyarto gorg eo Neky keth ka-
lant veteth szalagba es egy pohart [Kv; TJk III/l. 242]. 
1575/1576: Ezewst marhayais keoseonthyew, kalanok 
gyewrew poharok [Fráta K; SLt S. 17]. 1592: az en re-
szemet megh kewanom mind pénzt buzat ezwst mar-
hat kalant mindent [UszT]. 1645: kalanokat is rontot-
tam el az meljből vgian kalanokat és villakot czinjaltunk 
[Szárhegy Cs; LLt] | kalonokot és Villakot czinjaltunk 
[uo.; LLt Fasc. 120]. 1755: Egy Pár Ezüst nyelű kés ka-
lánostol [Mezőbánd MT; MbK VIII/19]. 1771: égy par 
ezüst tekert nyelű kés égy kalánnyával [Kendilóna SzD; 
TK1 Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 
1781: Hát azt láttáé a Tanú hogy az Exponens az 
Utrizatus házától valaha tsak egy kalántis magához el 
vitt volna [T; Bosla vk]. 1798/1821: Mostani modi ka-
lany [Kv; Pk 5]. 1812: megtsudálkoztam, hogy . . Most 
már mikor tizen vágynák vagy a paptol kell hozatni, 
vagy pedig másféle késeket és kalánokot kelletik felté-
tettni [Héderfája KK; IB. Gothárd Sigmond (25) grófi 
számtartó vall.]. 

Szn. 1517: Stephanus Kalan. Stephano Kalani [Vh; 
DomH 25, 78]. 1531: Martino Kalany [Vh; i.h. 116]. 

Szk: aranyos ~. 1560: Eóth Aranias kalan [JHb QQ 
Temeswary János reg.] * becsináltos 1844: Ezüst: 
mives Erdődi Sándor Úrral alku szerént csináltatván 

égy becsináltas kalánt [Kv; Pk 6] * búzamerő ~. 
1838: égy buza mérő csorba kalán [M.bogáta SzD; 
BetLt] * cserleveles/levelű 1637/1639: 2. Csyer leve-
les kalan. Aranyas, nyom p. 32 — f. 10 d. 66 | egy Csyer 
levelű kalan [Kv; RDL I. 111] * enyvmerítő 1840: A 
Kolos Monostori Pappiros Malomnak Inventariu-
ma Enyvmerittő serpenyő 1 . . . Enyv merittö kalán 
1 [Km; KmULev. 2] * gazdálkodó 1703: egy öreg 
gazdálkodó kalán [Zabola Hsz; HSzjP]. 1775: egy gaz-
dálkodó kalányt . . . Kata õtsémnek, Hat pár ezüst nye-
lű kést penig villástól kalányostól Imre Bátyám 
Vramnak hagyom [örményszékes AF; BetLt 6 özv. Sza-
lántzi Józsefné Boér Borbára végr.]. 1804: On, gazdál-
kodó Kalány nro 1. Apróbb on Kalányok nro 9 [Tresz-
tia H; Ks 108] * golyóbisolvasztó 1637: Gioliobis ol-
vasto kalanj n 2. [Ebesfva; UtI] * gombos nyelű 1752 

Egy gombos nyelű és egy őz láb forma kalán 7 Bécsi 
lot 1 kŏnting [Kv; RLt] * habmerő 1836: égy hab-
merő kanál [Kv; Pk 3] * horgas 1793: egy gazdalko-
do horgos kalány . egy horgos gazdálkado kalány 
[Mv; KCsl 5]. 1851: Egy kis horgas kalán 1 1/4 lot [Kv; 
KCsl 15] * kovászkeverő 1816: ö t kovász keverő 
kalán [Varsolc Sz; Born. IV. 41] * krin ~ T 1820: Ti-
zenkét Crin kalánok [Mv; MvLev.] * kristályomos 
1714: Kristályomos Kalán, meg áranyozott ezüst nye-
letskével Türkes kövötskekkel ki rakott [AH 18] * la-
pátnyelŭ ~ lapos ~ * lapos 1733: Egy lapát nye-
lű lapos kalán [Kv; Pk 6]. 1816: Egy gazdálkodo lapos 

kalány 9 3/4 Lothok [Kv; Born. IV. 41] * leszűrő 
1747: Lév szűrő kalán 1 . Lév szűrő szita 1 [Borsa K; 
Told. 24] * lisztmeregető 1798/1821: Két Liszt me-
regető Kalánok [Kv; Pk 5] * lúdmonyevő 1711: Két 
kicsiny Ludmony évő kalán ezüstből Teleki Pál Urnái 
vann [Told. 19] * malátamerő 1781: Maláta mérő 
kalán [Koronka MT; Told. 10] * meregető 1776: egj 
nagj merengéto Kalány nro 1 [Mezösámsond MT; Berz. 
17] * nádmézes porzó ~ cukros kanál. 1787: Egy Nád-
mézes porzó Kalány [Kv; Ks 73/55 Oszt. 112] * ónol-
vasztó 1720: On olvaszto kalánok [HSzj tölcséres al.] 
* ordamerő 1751: Egy orda merő kalán [HSzj] * 
őzlábforma 1752 k.: egy őz láb forma kalán 7 Bécsi 
lot 1 könting [Kv; RLt]. 1798/1821: égy őz láb forma 
nyelre tsinált Kalán 12 próbás [Kv; Pk 5] * őzlábú ~ 
1637/1639: vágjon hatt Eöz labu kalanok az nyele 
aranjos njom(na)k m. 1. p. 26 — aestimalt(uk) f. 22 
d. 66 Negi Eöz labu kalan [Kv; RDL I. 111]. XIX. sz. ele-
je: egj őzlábu kalán [Kv; Pk 2] * pakfon 1841: Pak-
fon kalán viseltes egy [Dés; DLt 466]. 1849: Hat paqu-
fon kalán | három, papfon (!) kalán | 4 Papon Kanál 
[Dés; Dlt]. 1852: 12 Pákfon Kanál Pestről Hoztam [Tor-
da; HG] * papon ~ pakfon ~ * szegesnyelű 
1637/1639: Negj csyer leueles kalanok . . f. 21 d 32 
Ittem 4. Szeges nyelű kalanok ember feo raita . . f 17 d. 
32. Ittem 4. szeges nyelű Lengyel forma kalanok f. 
17 [Kv; RDL I. 111] * tajtékhányó ~ habszedő kanál. 
1761: Vas tajték hányó kalány Nro 1 [Vessződ NK; JHb 
XXIII/31. 26] * tejmeritő/merő 1836: Ket témerő 
Kalány ezüst egy té merő Kalán [Apahida K; RLt 4]. 
1837: Téj meritő kalány Loth 4 2/16 [Szentbenedek 
SzD; Ks 88 Oszt. 20] * tekert nyelű 1610: Ket Te-
kert melleö (!) kala(n) [Kv; RDL I. 6]. 1622: Egi tekert 
Nielleö kalan tt . . . 1 d. [Kv; i.h. 119] * velővájó 
1789: egy kitsin velő vajo kalán [LLt]. 1807: Vellő vájó 
Kalán [DLt 378 nyomt. kl]. 1814: 5. Kávés és egy velő 
váló kalán [Kv; Born. IV. 14] * vízmeregető 1725: 
kisseb esztargában metzett Viz meregető kalán [Pókafva 
AF; Told. 18]. 

2. vhány kanálnyi/kanálra való; de cîteva linguri; 
einige Löffel (viel). 1705: (Az orvosságból) egy kalán 
borban 30 cseppet kell bevenni, fejér borban, napjában 
kétszer [WIN I, 529-30]. 1722: ha esze(m) kivált estve 
jócskán, azonnal testemnek pesgését experialam, 
már azt vettem fel, estve, csak két három kalán levest 
esze(m), igj jol nyugszom [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
1735: a Kis Aszszony hörpögessen kenyér nélkül 
egy néhány kalán bórkŏves levest [Ks Borosnyai N. 
Márton lev. Nsz-ből]. 1817 k.: az Emberek ugy anyíra 
meg vágynák szorulva, hogy sokan még Urdolgára sem 
jöhetnek, de hát még a* szegény Tzigányok, ezek igazán 
szegények, mert soknak még egy hétig sintsen egy Kalán 
Puliska, sem egy falás kenyér [Héderfája KK; JB. Ütő 
Bálint tt kezével]. 1842: Kereskedő Amberboj Josefné 
Alexander Mária . . . szolgáloját egy páltza vastag-
ságú pipa szárral hátba agyba főbe verte, és ezzel se elé-
gedvén meg midőn eppen a* tűznél az ebédet fôzte, egy 
kalán forro kását, ugy a' szeme kőze csapott, hogy ha 
némüleg kezével ellent nem tart szemei is ki égtek volna 
[Dés; DLt 1452]. 

Sz: elveszti egy ~ vízben. 1672: Elég az, Uram, ha az 
Isten meg nem gátolja vala az gonosz embereket, elvesz-
tik vala Kegyelmedet egy kalán vízben. Bizony én így lá-



kaláncsinálás 32 

tom, ezek, ha a portán valami nehézség indulna 
nemcsak Kegyelmedet, hanem mind az fejedelmet s 
mindnyájunkat elvesztenének [TML VI, 378 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz] * ha lehetne egy ~ vízbe beinna 
ha tehetné, bele fojtana egy kanál vízbe. 1785: Kretsum 
és Tanászie őlly (!) meg rögzött irigységgel viseltetnek én 
hozzám, hogy ha lehetne egy kalán vízbe bé innának 
[Piskinc H; GyK] * nem szánnának egy ~ vízben elolta-
ni. 1805: én réám azak közönségesen ugy haragusznak, 
hogy nem szánnának egy kalán vízben el oltani [Cseke-
laka AF; KCsl 15] * olyan lett, mint a tengerben egy ~ 
víz. 1662: a megdühödt ellenségnek Barcaságra való 
beütéseket valami kevés székelység meggátolni, akadé-
kozni akarván, csak olyan lött, mint tengerbe egy kalán 
víz avagy a szúnyog az elefánt ellen [SKr 437-8] * vkinél 
vmi annyit tesz, mint a tengerben egy ~ víz. 1663: az mi 
szolgálatunk ő felségénél annyit teszen, mint az tenger-
ben egy kalán víz [TML II, 555 Teleki Mihály Kászoni 
Mártonhoz]. 

3. (ágyú) felporozó kanál; căuş pentru încărcat tunul 
cu praf de puşcă; (Kanonen)Pulverlöñel. 1665: Dobalo 
Bastia. Vágjon ezen bastjan eörög algiu no 6 . 
Ezen algjuknak tisztitoj, kalannyai, dömoczkölöj, goljo-
bis tartó ladajavai egjütt meg vadnak [Fög.; UF II, 310]. 
1673: Dobolo bástja . agjukis vannak, nro. 6 hoz-
zájok való tisztitojok, kalannyok, döröczkölöjök, meg 
vannak [uo.; i.h. 536]. 

Erre az ágyútartozékra nézve ezt a felvilágosítást olvassuk: A gyújtó-
nyílás felporozásához egyszerű vaskanalat használtak; ezzel a kisebb löve-
gekbe a töltést is adagolhatták [RMFegyv. 180]. 

4. vakolókanál; mistrie; Kelle, Mörtellöffel. 1616: 
Ada penigh . Az Keömiúes Mwzert ad Martonak 
egy rakó chyakant haro(m) kalant es egyeb nielles ves-
seökettis [Kv; RDL I. 101 Andreas Iunck kezével]. 

5. olajprés/ütő-kellék; parte componentă a teascului 
de ulei; Zugehör der Ölpresse/Stampf-mühle. 1720: 
vágjon az Olaj üto kalányival es külőjevel edgjütt [Szur-
duk SzD; JHbK XXVI/12]. 

Ha. 1763: Kalány [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XIX/23]. 1782: Kalányak [Nalác H; SándorO]. 

L. még az arany-, evő-, ezüst-, -, nagy-, ón-, pléh-, 
vaskalán címszót. 

kaláncsinálás kanálkészítés; fåcutul lingurilor; Löf-
felmachen. 1794: Ŏtves 2 kalany tsinálas 3/27 [WLt Cse-
rei Heléna jk 67a]. 

kaláncsináló szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ cigány fakanálfaragó cigány; lingurar; 
Löffler. 1706: Rez mŭvés, nyerges kalán csináló sátoros 
cziganyokis vad(na)k [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 

kalanda kalandos-céh, temetkezési társulás; societate 
de ajutor pentru înmormîntare; Kalandzunft, Beerdi-
gungsvereinigung. 1625: Circumspectus Michael Kanta 
major, vir ex centum patrum ordine senior, nec non pro-
vidi honesti Andreas Magyari, Martinus Laposi, Ánd-
reas item Almasi et Paulus Szabó cives Colosvarienses 
nostri venientes in praesentiam, suis ac conſraternitatis 
ac sodalitatis suae vulgo Calanda vocatae nominibus, 
exhibuerunt nobis seriptum quoddam certis articulis et 
clausis, ordinationem et consuetudinem ejusdem dictae 
ipsorum Sodalitatis comprehendens . . . petiverunt a 

nobis3 debita cum instantia. quatenus in predicto seripto 
contentos articulos rursum in formám privilegii redigen-
tes, eisdem pro robare et firmitate conservationis ordinis 
sui, perpetuoque usu sodalitatis extradare dignaremur 
[Kv; EM XI, 228-9 Az öregebb hídelvi kalandos társu-
lat kiváltságlev. — JA bevezető formulában: Nos Pau-
los Vendrich primarius et Gregorius Bonczidaj regius ju-
dices, caeterique jurati ciues ac senatores ciuitatis colos-
variensis]. 

A kiváltságlevél magyar nyelvű rendtartási részét bevezető latin szöveg-
be vulgo-val beiktatott Calanda a kalandos-céhnek, ill. -társulásnak a latin 
Calendae névből alakult korábbi formáját őrizte meg. A latin név eredetileg 
azokra a kizárólag papokból álló alakulatokra vonatkozott, amelyek egy 
meghatározott kerület papjainak ama szokásától kapták nevüket, hogy 
minden hó első napján (calendae) hivatalos ügyeik intézésére közös isten-
tisztelet tartására és közös étkezésre gyűltek össze [i.h. 65]. Ezek a kezdet-
ben kizárólagosan papi jellegű társulások később szorosan a világi céhek-
hez kapcsolódó, a templomok egyes oltárait gondozó oltár-társulatokká, 
majd világi céhekké alakultak [i.h. 71], Az eddigi magyar szófejtõ iroda-
lom figyelme körén kívül rekedt ez a kv-i hidelvi kalandos-társulás 1625-i 
kiváltságlevelében egyetlen előfordulásban megőrződött névforma. 

kalandos 1. kalandos-céh, temetkezési társulás; socie-
tate de ajutor pentru înmormîntare; Leichenbestat-
tungszunft/verein. 1570 k.: egy künn <való fa)zakas is 
semminemű müvet az városban ne hozhassa . az 
művét és csinálmányát elvegyék és az Kalandosba 
adják [Dés; DFaz. 9]. 1573: Hermán Jacab Azt vallia 
hogi Nemely Nap az piachon feddenek volt egymassal 

. Mond Leorincha . . neke(m) tyztessege(m) vagion 
Mind kalandosban Mind cehben, De Neked semy Tyz-
tesseged Ninchen sem kalandosban sem az varosban 
[Kv; TJk III/3. 261. — aFeddőző társának, Molnár 
Martonnak]. 1593: Berthalmi András vallia: Mikoron 
en az kalandosok Attia volnék panazt teonek Keueli 
Mihalira . . hogi karót lopot volna megh hagiuk neki 
hogi megh tizticha magat: Ánnak utanna esmet tahat lo-
pot egi zanat ki vetwk a kalandosbol, mierthogi az 
karó lopasbol sem tiztitotta vala ki magat [Kv; TJk V/l . 
393]. 1613/1735: Anno Domini 1613. Az Tiszteletes Ko-
losvári Tanátstól azon Nemes Városhoz tartózó Betsü-
letes Kalandos Céhának . . . adatott Articulusok 
Mindenkoron Szükséges ebben a Betsületes Kalandos-
ban egy Istenfélő Apát tartani a Kitől ez a Betsületes ka-
landos függjön, és azt az egyenességnek és szeretetnek 
szép rendiért betsületben tartsa. Az ki penig azt az Apa-
ságot fel nem akarná venni tehát tegyen le két forintot 
mellynek egyike a T. Tanátsé másikja a Kalandosé [Kv; 
K. Kovács Lászlónak az eredetiről készült gépiratos má-
solata »A kolozsvári hóstátiak temetkezése« Függeléké-
be szánt, de ott közzé nem tett kiadása számára. Utána 
ugyanilyen másolatban a külsö-magyar-utcai céh 1735-
beli tagjainak tíz versszakba foglalt előszámlálása (A 
teijedelmes másolatok a szerk. birtokában)]. 1633: En 
Grandiczi Katalin Azzony az Nehay Czizmadia Lazar 
Relictaia . Az mely Calandusban uoltam azoknak ha-
giok keth forintoth [Kv; RDL I. 102]. 1654: egy szász 
mendicans Scholankban meghálván adtam az Calan-
dosnak sir asasert es temetesert . fl —//50. A koporso 
czinalasert adtam Regeni Asztalos Janosnak pénzt fl 
—//50 [Kv; EM XLVIII, 364. — L. még ugyanez évből: 
K. Kovács László i.m. 246]. 1658: Szöc uraimék zászlója 
alá rendelők az eőtvös kalandos uraimékat s oda hall-
gattak [Mv; SzO VI, 217]. 1727: az kalandosban levő 
emberek közülünk fel fel veder bort adgyon, ha az Isten 
áldását mutatya [Zilah; Borb. II]. XIX. sz. eleje: a* négy 
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uttzabeli kalandosok* valorum pluralitate a' Juhoknak 
Határunkon való tartások egy átollyába meg nem en-
gedtetni, Sertéseket pedig nem többet hanem egy egy 
Gazdanak tsak 10 Számból állókat azokot is pedig tsak 
a' közönséges csŭrhés által pásztorolhatókat tartani 
meg határozták közönségesen [Kv; Pk 1. — aMég 1894-
ben is öt önálló kalandos-társulás volt Kv-t (1. EM XI, 
143 kk)]. 1838-1845: kalantos: . sirásó es temető tár-
saság szegényebb emberekből, némely városban minden 
rendű polgárokból, egész céh-elrendezéssel Enyed, Tor-
da s a Szilágyban [MNyTK 107. 23]. — L. még MNy 
XXXVI, 188. 

Hn. 1616: Felszeg nevezetű határan a Kalandas tó 
alsó vicinussa ezen Kalandas tŏ a Tatár völgyire 

menő patakig [Szék SzD], 1637j 1778: az Kalandosban 
égy darab uj Szŏllŏ [Erdősztgyörgy MT]. 1658: Az 
akasztó dom (!) alat ket hold szantofeold, kit hinak Ka-
landos főidnek [Ne; Incz. II. 8b]. 1685: A Postás Kert-
b(en) à Kalandos földei mellet [Ne]. 1693: Kalandos ta-
vában (sz) [Énlaka U]. 1712: a kalandos to melet (sz) 
[Szék SzD]. /744: a Kalandos To mellett egy Darab 
Főid . megyen veggel a tatar völgyire, alsó vicinussa a 
To [Szék SzD]. 1828: Felszeg nevü uttza határán az ugy 
nevezett Kalandas To mellett (sz) [Szék SzD]. 1864: Ka-
landos (sző) [Erdősztgyörgy MT; Pesty, MgHnt 
XXVIII, 53b] | Kalandosok egy az előtt 100 évvel volt 
Erdős hely, most szántó [Székes MT; i.h. 260a]. XIX. 
sz.: Kalandos-temető3 [Kv; KvTel. 60-1. — aMásik ne-
ve: Kistemető; a hidelvi Kalandos társaság temetkező 
helye]. A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: ~t tart. 1780: Ennek előtte az mi atyáink szere-
tetből kezdettek volt tartani kalandost ezelőtt 1623ik 
esztendőtől fogva. Abban az esztendőben szoktak vala 
tartani kalandos-apát bizonyos fizetéssel egy-egy esz-
tendőre 2, két v. forintot fizetvén [Kv; EM XI, 224 Az 
öregebb hidelvi Kalandos-társulat cikkei] * (be)áll a 

1727: Ha valaki haragjában vagy egy mas ellen 
való boszszuságaba más kalandosba akarna allani leg 
fökcppen az ki edgy uczába lakik, ne legyen Sabadsagá-
ban (!) Kalandosát el hagyni [Zilah; Borb. II]. 1780: Az 
is a' Kalandos végezése, hogy a ki bé akar állani a* Ka-
landosba, tartozik adni beálló pénzt dr. 6 [Kv; EM XI, 
225] * egy ~f visel ugyanazon kalandos tagja. 1613/ 
1735: Ha kik egy Kalandost viselnek egymást szeretők 
légyenek, az Ember rágalmazásának békét hagyanak 
[Kv; a forrásra nézve 1. 1. jel. al. írtakat] * kivet a ~ból 
kizár a kalandos-céhből. 1593: (Keveli Mihali) lopot egi 
zanat, es megh egete, ezt ertuen ki vetwk az kalandosbol 
[Kv; TJk V/l. 393. — A teljesebb szöv. az 1. jel. al.]. 

A kulundoscćhckrc, ill. társaságokra nézve 1. kalanda al. a jegyzetet, ill. a 
társaságok és főként a kv-i kalandos-társulások történetére a köv. alapvető 
tanulmányt: Lindner Gusztáv. A kolozsvári Kalandos-társulatok: EM XI, 
65-84, 140-152, 215-26, 373-83, valamint az ott id. irodalmat. — A ka-
landos társaságok erdélyi utóéletével csak kv-i vonatkozásban emlithetö 
m e g annyi, hogy e városban a múlt század végén még a következő öt kalan-
dos működéséről tudunk: I. A kétvízközi Kalandos 53 taggal. 2. Az öre-
gebb hidelvi Kalandos 200-220 taggal. 3. Az iljabb hidelvi Kalandos 
280-300 taggal. 4. A k ül közép-, később honvéd-utcai Kalandos 300 
foggal. A külmagyar-, később magyar-utcai Kalandos 86 taggal (1. erre 
Lindner, i.h. 143-4). A kv-i kalandosoknak 1943 táján a hóstátiak temet-
kezésében játszott szerepére, ill. a temetés lefolyására 1. K. Kovács László 
nagyarányú »A kolozsvári hóstátiak temctkezése« című monográfiája 85— 
9 7 és elszórtan további lapjait. 

2. kalandostag, temetkezési társulati tag; membru el 
societătii de ajutor pentru înmormîntare; Mitglied des 

Leichenbestattungsvereins. 1573: vrbeoger Birosagaba 
mykor az varas az kalandosok feoldet ely adatta, Azt 
twgia hogi az Zent Erzebet kalandosabol veot volt Me-
zaros Ianos gémek (!) attya egy hold feoldet az Kayan-
toba az veres gergy feolde Mellet [Kv; TJk III/3. 246 
Eydesser Thamas vall.]. 1599: farkas wczaban extra te-
metetünk egi zegeny Embert Ianos deák hazanal Biro 
Vram akarattiabol az kalandosokkal teolt temetesse in 
Vniŭersum fl. 1 [Kv; Szám. 8/XVI. 37]. 1600: temettem 
el Feies Katat az Ispotalybol, attam a kalandosoknak fl 
— d 50 | Monostor vezaban temettenek el egy zegini em-
bert az kalandosok, Biro vram hagiasabol attunk d 75 
[Kv; i.h. 9/IX. 29, 9/XII. 64]. 1818: Ns Csiszér György 

. . itten meg betegedvén a' Kalandos Ns Horváth Mi-
hály ö kigyelménél feküt két egész Hétig és meg haláloz-
ván illendő tisztességgel el temettetett [Gyalu K; RAk 
156]. 1818 k.: Néhai Vég Benedek Urnák eltemettetésire 

. Sir ásóknak, Kalantosoknak (!), és Harangozoknak 
6 Rf 24 xr [uo.; HG. Adámosi Végh lev.]. 1824: Mihaj-
nak 2 Rf a kalandasak számára kérte [Kv; Pk 5]. 1826: 
A temetésen jelen levő kalandosok közül a' kiket a' dé-
kány testvivőnek sors szerint kirendel és ennek nem en-
gedelmeskedik, büntetése d. 24 | Midőn a' Kalandos az 
apa házánál egybegyűl ottan catalogus olvastatván, a ki 
hirtétel és engedelem nélkül ottan megjelenni elmulatta 
ennek is hasonlólag büntetése d. 12 [Kv; EM XI, 375 A 
külközép-utezai Kalandos-társaság art.]. 

3. ~ ok atyja kalandos-apa (a kalandos-céh/temetke-
zési társaság választott feje); şef/conducător ales al so-
cietăţii de ajutor pentru înmormîntare; Vorsteher/ 
Leiter des Leichenbestattungsvereins. 1593: Berthalmi 
András vallia: Mikoron en az kalandosok Attia volnék 
panazt teonek keueli Mihalira [Kv; TJk V/l. 393. — A 
teljesebb szöv. az 1. jel. al.]. 

4. kb. földmíves-temetkezési társulásbeli tag; agri-
cultor membru al societăţii de ajutor pentru înmormîn-
tare; Mitglied des Leichenbestattungsvereins von Land-
bauern. 1823: Malatoi3 Kalandosok* [Dés; DLt. —^A 
városnak hegyen fekvő része a Nagytemető táján. Az 
iratban alább „a* Malatoi Szántó Czéh“-ről emlékeznek 
meg.]. — A jel-re 1. a kalandos-céh és a kalandoscéhbeli 
címszót. 

5. kb. sírásó és a temetkezésben segédkező egyház-
községi tag/egyházfi; slujbaş al bisericii care ajută la ía-
cutul gropii şi la înmormîntare; Totengräber- und beim 
Leichenbegräbnis Hilfe leistendes Gemeindemitglied/ 
Kirchendiener. 1754: vágynák ollyan természetű Rétek 
is mellyek eleitől fogva a Kalandosnak és egyház 
fiaknak szamara valók ugyan Harangoznak is | Mind-
ezen meg irt Kalandos Egy házfiak és Harangozó szá-
mára járandó szántó földek és Széna füvek meg dézmál-
tatnak [Vagyonösszeírás a kolozs-kalotai ref. egyház-
megye lt; id. MNy XXXVI, 188]. 1813: volt az Ecclesiá-
nak két Szekér Szénára való Réttye melynek felét a' Ka-
landos, felét pedig a Harangozo használta | Akasztó 
domb alatt két szekérre valoa ezt a* Kalandos használja 
[Gyalu K; EHA. — aÉrtsd: kaszáló]. 1852: Temettetett 
el ns Ilyefalvi Farkas Sándor 52 éves korában 15 's 
fél évig volt Kalandos, ki kisért 325 halottat [uo.; RAk 
220]. — Vö. a kalandos-egyházfi címszóval. 

6. Szent Erzsébet ~a '?' 1573: Eydesser Thamasa 

hogy vrbeoger Birosagaba mykor az varas az kalando-
sok feoldet ely adatta, Azt twgia hogi az Zent Ersebet 
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kalandosabol veot volt Mezaros Ianos gémek (!) attya 
egy hold feoldet az Kayantoba az veres gergy feolde 
Mellet [Kv; TJk III/3. 246. — aVallja]. 

A szk valószínűleg a II. Endre szentté avatott leányáról elnevezett kv-i 
Szent Erzsébet ispotály nevét őrizte meg, és talán ezzel az ispotállyal kap-
csolatos kalandosra, azaz temetkezési társulásra vonatkozhatott (magára 
az ispotályra 1. KvTel 106). 

A címszó jel-eire és más szótörténeti kérdésekre I. TESz-t, ill. az ott id. 
ir. és SzE 426-8. 

kalandos-apa kalandos-atya, a kalandoscéh/temetési 
társulás választott feje; şef/conducător ales al societăíii 
de ajutor pentru înmormîntare; Vorsteher der Ka-
landzunft/des Bestattungsvereins. 1780: ennekelőtte 
1623dik esztendőben kezdettenek volt a mi régi atyáink 
Kalandost tartani. Abban az időben bizonyos kalandos 
apát, nótáriust dékánt rendelvén azoknak bizonyos 
fizetést esztendőnként: az apának 2./. két vonás fo-
rintot, a nótáriusnak 1 ./. egy vonás forintot, a' dékán-
nak 80 ./. nyolczvan pénzt | Ez is a' Kalandos törvénye, 
hogy ha az kalandosbéliek közül valaki az kalandos-
apával veszekednék, büntetése 60 pénz | Mint hogy a' 
felsőbbektől meg van engedve, hogy a Kalandos apa, 
mivel elég bajoskodása vagyon a miserabilisek temete-
seikel, tehát város dolgára nem tartozik menni [Kv; EM 
XI, 223-4, 226 Az öregebb hídelvi Kalandos-társulat 
cikkei]. 1826: Szükség, hogy a' Kalandos társaságnak 
egy igazgatója legyen, kitől az egész társaság függjön, az 
egymásközt való szeretetnek 's jó rendtartásnak fentar-
tására különösebben vigyázzon . A' ki pedig Kalan-
dos apának választván, ezen tisztességes kötelességét 
magára fel venni nem akarná büntettessék 2 frttal [Kv; 
i.h. 373]. 1826 u.: A kalandos-apa részéről leteendő eskü 
mintája. Én N. N. esküszöm Hogy a mostani kalan-
dos-apaságomban hiven eljárok, a társaság híre nélkül 
nem büntetek; . a hamisat nem igazitom, az igazat 
nem hamisítom [Kv; i.h. 378]. 1837: feladá Czéh-Mester 
Atyánkfia az el-enyészett 1836-ik esztendőben a' Chole-
ra alkalmával el-holt Atyánkfiai temetési alkalmatossá-
gával a' belső Kolandosbeli sir-asokkal tőrtént viszálko-
dásakat; melyre nézve meg-hivatva lévén a* mostani Ka-
landos-Apa Ásztalos Sándor, 's előtte a ' Contractus fel 
olvastatván; azt feleié: hogy a' mostan Czéhokba nem 
tudnának ezen edgyütt való kötésükről 's ez okon tör-
ténhetett a' mult eset [Kv; öCLev.]. — Vö. a kalandos-
atya címszóval. 

Szk: tart. 1780: Abban az esztendőben3 szoktak 
vala tartani kalandos-apát, bizonyos fizetéssel egy-egy 
esztendőre 2, két r. forintot fizetvén [Kv; EM XI, 
224. — a 1623-tól kezdve]. 

A jelzett társulat 1625. évi kiváltságlevelébe foglalt rendtartás 1. pontja 
a címszóbeli tisztségre nézve így rendelkezik: „Kívántatik mindenek előtte, 
hogy ilyen szép gyülekezetnek egy tisztességbeli jámbor személy előtte járó-
ja legyen, az az apja, melyet az egész Calandos, mikor annak ideje vagyon, 
egyenlő akaratból válaszszon, ki hogy ha vakmerőségre vetvén magát, az 
választásnak nem akarna engedni, tehát az Calandosnak vegezéséböl ve-
gyenek rajta egj forintot és annak felette az apaságot is reá vethessék [i.h. 
221. — A további pontok részletesen megszabják az apának a cċhbeli sze-
repét, viselkedését]. — Vö. a kalandos-apaság és a kalandos-atya címszóval. 

kalandos-apaság kalandos-atyai tisztség; funcţie de 
şef/conducător ales al societăíii de ajutor pentru înmor-
mîntare; Amt des Leiters der Kalandzunft. 1826: Ha a' 
kalandos-apaságot viseltnek vagy viselőnek becsületes 
jó hirü nevü fia a Kalandos társaságban bevétetni ké-

redzik, őtet a társaság maga közé bevenni, és az ifjak kö-
zött a' közép grádusba helyheztetni köteleztetik [Kv; 
EM XI, 377 A külközép-utcai Kalandos-társaság art. 
XXXI]. 1826 u.: A kalandos-apa részéről leteendő eskü 
mintája. Én N. N. esküszöm . Hogy a mostani kalan-
dos-apaságomban hiven eljárok [Kv; EM XI, 378. — A 
teljesebb szöv. kalandos-apa al., az egész esküminta i.h.]. 
— Vö. a kalados-apa címszóval. 

kalandos-atya kalandos-apa; şef/conducător ales al 
societăíii de ajutor pentru înmormîntare; Kalandvater/ 
leiter. 1894: A Kalandos társulatok élén áll a kalandos-
atya, kit a január havában tartott rendes közgyűlésen 
rendszerint két évre közös akaratból és egyetértéssel vá-
lasztanak | A kalandos-atyák régebben fel voltak ment-
ve a városi munka teljesítése alol, mert sokat kellett baj-
lódniok a miserabilisek eltemetésével | a kalandos-atya a 
társak közt támadt egyenetlenségeket, mintegy békebi-
rói functiot teljesítve, intézi el [Kv; EM XI, 147.]. — Vö. 
a kalandos-apa címszóval. 

kalandosbéli I. mn kalandos-céhbeli, kalandos-társa-
sági; al societăíii de ajutor pentru înmormîntare; von 
der Kalandzunft/dem Kalandsverein. 1613/1735: tar-
tozzék az Apa a betsületes vénségek közül választani 
ötöt hatodikot az öreg Dékánt hetediket az Ifjú Dékánt, 
nyolcadikot a Nótáriust a kikkel az Apa a Kalandosbéli 
difficultásokat és Törvénybéli dolgokat igazgathassa, 
hogy az egész Kalandos ne látassék mindenkor fáraszta-
ni magát [Kv; a forrásra nézve 1. a kalandos 1. al. az ez 
évből való kijegyzés jelzetében írtakat]. 1727: Ha valaki 

más kalandosba akarna allani . Sabadsagaban le-
gyen az Atyanak, hogy a' négy Kalandosbeli Atyák az õ 
kigyelmek mellett levő öregekkel edgyŭt tõvenyesen (!) 
lasák meg vané igaz mentese a ki allasra avagy nem? [Zi-
lah; Borb. II]. 1826: Előljárok 12 számból állok válasz-
tassanak az öregebbek, és értelmesebbek közül, a nota-
riusok 13-dik lészen, kikkel együtt az apa a kalandosbeli 
előadható ügyes bajos dolgokat igazítja el, egész Kalan-
dost mindenkor fárasztani nem lehetvén [Kv; EM XI, 
374 A külközép-utcai Kalandos társaság art.]. 

Szk: ~ ember kalandoscéh-tag, temetkezési társasági 
tag. 1780: Ez is a' Kalandos végezése, hogy temetési al-
kalmatossággal, vagy egyebütt is a kalandosbéli embe-
rek ha veszekednek, büntetése 34 pénz [Kv; EM XI, 224] 
* ~ szerszám temetkezési társasági eszköz/kellék. 
1780: Mi . Hidelveiek3 egymást megróttuk 
egyenlő akaratból és minden kalandosbéli szerszámokat 
csináltattunk [Kv; i.h. 223. — aAz öregebb hídelvi Ka-
landos-társaság tagjai. Utána köv. a tagoktól készítte-
tett, ill. vásárolt szerszámok (fejsze, gajhó, deszka, kötél, 
tővágó-vas) fels.] * ~ társ kalandos-céhbeli társ, ka-
landos-társulati tagtárs. 1826: A ki kalandosbeli társát 
méltatlan és illetlen szóval megsérti, vagy szidalmazza 

bűntettessék elengedhetetlenül d. 30 [Kv; EM XI, 
376]. 

II. ſn kalandoscéh-tag, kalandos/temetkezési társasá-
gi tag, rég kalandos; membru al societăţii de ajutor pen-
tru înmormîntare; Kalandzunft-Mitglied. 1780: Midőn 
a* Kalandosbélieknek a temetésen való megjelenésre 
harangszó vagy dékány által hír adatik 's a' rendelt 
órára a' temetésen meg nem jelenik, 's meg nem jelené-
sének helyes okát nem adja, fizet d. l2. Az özvegyek pe-
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dig csak d. 6 | Ha egyik kalandosbéli más kalandosbéli-
nek sirásni megyen, hanemha atyafia leend, büntettes-
sék 1 frt | Ha a kalandosbéliek közül valamelyik a' teme-
tésközben a keserves háznál az uton, vagy a* temetőben 
lármát, vagy veszekedést szerezne 's botránkozást okoz-
na, az ilyen a' Kalandos közelebb esendő egybegyülése-
kor, további haladék nélkül az apa házánál büntetődjék 
1 frttal [Kv; EM XI, 374, 377 A külközép-utcai Kalan-
dos-társaság art.] | Ez is az Kalandos törvénye, hogy ha 
valaki az Kalandosbéliek közül vagy szántszándékból, 
vagy vakmerőségből, vagy boszszuságból háromszori 
temetést el mulatna . . az kalandosbol kirekesztessék 
[Kv; i.h. 226 Az öregebb hidelvi Kalandos-társulat cik-
kei]. 

kalandos-céb 1. kalandos-/temetkezési társulás; socie-
tate de ajutor pentru înmormîntare; Kalandzunft, Be-
stattungsverein. 1797: vásárolt volt az Exponens Néhai 
N Enyedi Lakatos Ferentz Vramtol egy felöl a Ns 
Kalandos Czéh . . . szomszédságában két hold quártás 
földet [Ne; DobLev. IV/785. la]. 1826: (A) felebará-
tunkhoz tartozó kötelesség lévén hogy az halottak 
rendes idejökben tisztességesen temettessenek el . . . a' 
keresztyén eleink pedig e' végre ugy nevezett Kalandos 
czéhot vagy is társaságot állítottak, és ennek tagjairól, 
azoknak kötelességéről . ugy ellenben a' köztök való 
jó rendnek megháboritói s a tisztesség, a' becsület regu-
lái ellen vétőknek 's a társaságot megbántoknak bünte-
tésekről Artikulusokat is irtanak, melyek ez úttal meg-
vizsgáltatván, megjobbittattak szükséges hozzáadással 
megbővitettek, s . . tudás és szoros megtartás végett a 
Kalandos társaságnak a' város főbírója subscriptioja 
alatt, és notariusi extradatum mellett a nemes varos pe-
csétjével is megerősítve ki is adatott. I. Articulus. Min-
den a' ki a kalandos czéhban bé akar állani, akár ezen 
városból való légyen az, akár más helyről itten megte-
lepedett légyen, megkívántatik, hogy józan, jámbor éle-
tű, jó hirü, tisztességes és becsületes jó magaviseletű 
ember legyen, ki is beáltakor fizet d. 12. — II. Articu-
lus. Szükség, hogy a' Kalandos társaságnak egy igazga-
tója legyen, kitől az egész társaság függjön, az egymás-
közt való szeretetnek 's jó rendnek fentartására vigyáz-
zon mint a jó apa, a' maga háza népére; az honnan az 
ilyen becsületes jó hirű nevü apának is neveztetik igen 
méltán [Kv; EM XII, 373-4. — A továbbiakban kv-i 
külközép-, később honvéd-utcai céh, ill. társaság számá-
ra ünnepélyesen kiállított céhlevél összesen 33 pontban 
a céhélet szabályozása tekintetében részletesen intéz-
kedik]. 

2. kb. földmíves-kalandoscéh/temetkezési társulás; 
societate de ajutor pentru înmormîntarea a agricultori-
lor; Bestattungsverein der Landbauern. 1822: A' Rosa 
hegy aljai kalandos Czéha | Malatoi Kalandos Czéhc 

[Dés; DLt az 1821. évi iratok közt. — aHét,btöbbségében 
román és 16 céhen kívüli tagot említenek. A városnak 
®gyik hegyen fekvő városrésze a Nagytemető környé-
kén. Alább így: a Malatoi Szántó Czéh]. 

kalandoscéhbeli kb. földmíves-temetkezési társulásbe-
“ tag; membru al societăţii de ajutor pentru înmormîn-
tare a agricultorilor; Mitglied des Bestattungsvereins 
der Landbauern. 1823: Szántó v. Kalandos Czéhbeliek 
a Rosahegy alatt [Dés; DLt]. 

kalandos-dékán a kalandos-céh temetkezési foglala-
tosságának közvetlen irányítója; decan al societăţii de 
ajutor pentru înmormîntare; Kalandsdekan (unmittel-
barer Leiter der Bestattungstätigkeit der Kalandzunft). 
1780: ennekelŏtte 1623dik esztendőben kezdettenek volt 
a mi régi atyáink Kalandost tartani kalandos apát, 
nótáriust dékánt rendelven azoknak bizonyos fizetést 

a' dékánnak 80./. nyolczvan pénzt [Kv; EM XI, 223. 
— A teljesebb szöv. i.h. és kalandos-apa al.]. 

A kv-i öregebb hidelvi kalandos-társaság 1625-beli kiváltságlevelének 
2. pontja a címszóbeli tisztségre nézve így rendelkezik: „ . az apánk 
mellé . . . rendeltessék két bizonyos atyánkfia, az kik viseljék az dékánság-
nak tisztit és az apánknak minden dologban legyenek segítséggel" ! Ha va-
lamely atyánkfiának halottja lészen tehát az apának először, annak utánna 
az két dékánnak tegye hirré . . . ; és mingyárást az dekánoknak legyen 
gondjok a sir ásatásra" [i.h. 220—1. — A kalandos-apa]. 

kalandos-egyházfi kb. sírásó és temetkezésben segéd-
kező egyházfi; slujbaş al bisericii care ajută la fåcutul 
gropii şi la înmormîntare; beim Graben der Grube und 
der Leichenbestattung Hilfe leistender Kirchendiener. 
1754: Mindezen megirt Kalandos Egy házfiaknak és 
Harangozó számára járandó szántó földek és Széna fü-
vek megdézmáltatnak [Vagyonösszeírás a kolozs-kalo-
tai ref. egyházmegye lt; id. MNy XXXVI, 188]. — Vö. a 
kalandos 5. jel-sel. 

kalandos! I. mn 1. kalandoscéhbeli/társulásbeli; al so-
cietăţii de ajutor pentru înmormîntare; aus/von der Ka-
landzunft. 1727: kalandosi szép rend tartásnak rendes 
igazgatásara . . ilyen Articulusokkal concludaltassek8 

[Zilah; Borb. II. — aKöv. az articulusok fels.]. 
Szk: ~ atya kalandoscéhbeli/temetkezési társulásbeli 

atyamester. 1727/XVIII. sz.: Mi . Zilah Várossában 
Székely Utszában lakó Nemesi és városi Személyek, kik 

ami régi boldog emlekezetŭ Elejinknek bé vŏtt Ka-
landosi szép rend tartások szerint való Kalandosi Atyák 
voltunk, és mostanis ezen szép rendtartásnak mindenek-
ben meg tartóji es oltalmazoi öreg személyek vagyunk8 

. . . Adgyuk tudtokra mindeneknek . .; hogy midőn 
hivatott volna bennünket egész kalandosul mostani be-
csületes Atyánk Tunyogi György Uram . kalandosi 
szép rend tartasnak rendes igazgatására, hogy kö-
vetkezendő maradeking kŏzõt a szép kalandosi rend 
meg tartassék, és jobban meg ţrősŏdgyék evégre ilyen 
Articulusokkal concludáltassék [Zilah; Borb. II. — 
aKöv. a nevek fels. — Köv. az art.] * ~ atyaság. 1727/ 
XVIII. sz.: Ha az becsületes Atyák a Kalandosi Atyasá-
gok esztendejeket eltŏltek szabadságában alyon az 
kalandosnak rajta hagyuk az Atyaságot két esztendő-
ben, vagy többen is [uo.; i.h.]. 

2. a Kalandos nevű határrészben fekvő/levő; care se 
află ín partea de hotar numită Kalandos; in der Dorfflur 
namens Kalandos liegend/befindlich. Hn. 1851: A' Ka-
landosi volt szőlő helye [Erdősztgyörgy MT; EHA]. 

II. ſn kalandoscéhbeli/temetkezési társulatbeli személy/ 
tag; membru al societăţii de ajutor pentru înmormîn-
tare; Mitglied der Kalandzunft/des Bestattungsvereins. 
1780: Ezeket a' szerszámokat, melyeket mi Hidelvi Kalan-
dosbeliek csináltattunk, hogyha visszavonás támadna, el 
ne idegenitse senki is, az mi kalandosi végezésunk [Kv; 
EM XI, 223 Az öregebb hidelvi Kalandos-társulat cikkei]. 

kalandos-nótárius a kalandos-céh/temetkezési társa-
ság jegyzője; notar al societăţii de ajutor pentru înmor-
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mîntare; Notar der Kalandzunft/des Bestattungsver-
eins. 1780: ennekelőtte 1625dik esztendőben kezdette-
nek volt a mi régi atyáink Kalandost tartani . . kalan-
dos apát, nótáriust dékánt rendelvén azoknak bizonyos 
fizetést: a notariusnak 1./. egy vonás forintot [Kv; 
EM XI, 223. — A teljesebb szöv. i.h. és kalandos-apa 
al.]. 

A kv-i öregebb hídelvi kalandos-társaságban 1625-beli kiváltságlevelé-
nek 3. pontja a tisztséget deák néven említve, így rendelkezik: „Szükség . . 
az Calandosnak egy deákjának lenni, az kivel az apánk , az ö íráshoz való 
szükséges dolgait véghez vihesse: az is penig az régi mód szerént tartsa és vi-
selje magát az Calandosban" [EM XI, 220. A kalandos-apa]. 

kalandosság kalandoscéh, temetkezési társulás; socie-
tate de ajutor pentru înmormîntare; Kalandzunft, Be-
stattungsverein. 1727: Kalandosság Kalandosság után 
való kaszállo [Gyalu K; GyU 273-4, MNy XXXVI, 
188]. 

kalandos-szerszám (kalandos-társasági) temetkezési 
eszköz/szerszám; uneltele necesare la o înmormîntare 
(ale societfiţii de ajutor pentru înmormîntare); Toten-
gräber-Werkzeug (der Kalandzunft). 1780: mi Hidel-
vick egyenlő akaratból megváltunk és hogy az akkori 
Várbeli vagy Belső Kalandostól békességesebben meg-
válhassunk minden perpatvar nélkül 1680-bana minden 
kalandos szerszáminkat, oda engedtük s igy váltunk 
meg azoktól [Kv; EM XI, 223 Az öregebb hídelvi ka-
landos-társulat cikkei. — aItt a kiadásban (?) van; való-
ban az évszám kétes hitelűnek tetszik. Köv. utána a kü-
lönválás folytán szükségesnek mutatkozó szerszám-be-
szerzés rendjén a tagoktól vásárolt, ill. készíttetett 
gajhók (csákányok), fejszék, kötelek, deszkák, tővágó, 
vasak szerzésére fordított összegek fels.]. 

kalandos-társ kalandoscéhbeli/temetkezési társulás-
beli tagtárs; membru al societăţii de ajutor pentru în-
mormîntare; Mitglied der Kalandzunft/des Bestat-
tungsvereins. 1826: A Kalandos gyűlésében s egyebütt is 
a' hol a' kalandosbélinek személyesen kell megjelenni, 
maga helyett feleségét, kalandos-társát, vagy más akár-
kit is nem küldhet, hanem személyesen tartozik megje-
lenni .; az ez ellen vétőknek büntetése . d. 12 [Kv; 
EM XI, 376 A Külközép-, később honvédutcai Kalan-
dos-társaság art.]. 

kalandos-társaság kalandos-céh, temetkezési társu-
lás; societate de ajutor pentru înmormîntare; Kaland-
zunft, Bestattungsverein. XVIII. sz. eleje: a' Kalandos 
társaság Szántó fölgjek Szomszédságiban (sz) [Ne; 
EHA]. 1826: (A) felebarátunkhoz tartozó kötelesség lé-
vén hogy az halottak rendes idejökben tisztessége-
sen temettessenek el a' keresztyén eleink pedig e' 
végre ugy nevezett Kalandos czéhot, vagy is társaságot 
állítottak, és ennek tagjairól, azoknak kötelességekről 

. . ; ugy ellenben a' köztök való jó rendnek meghábori-
tói s a tisztesség, a' becsület regulái ellen vétőknek bün-
tetésekről Articulusokat is irtanak [Kv; EM XI, 373 A 
külközép-utcai Kalandos-társaság art.]. 1878: a temeté-
seken kivált férfi nagyon kevés jelenik meg, ugy hogy 
sokszor a sincs, ki a sirt behúzza, gondnok indítványoz-
za az ugy nevezett kalandos társaság felállítását oly mó-
dón, hogy az egész falu 2 részre osztassék; felszegre és al-

szegre s a melyik részen halál történik, onnan minden te-
lektől egy férfi jelenjék meg a temetésen büntetés terhe 
alatt | A kalandos társaság felállíttatik; temetésen min-
den telektől egy férfi jelen lenni köteleztetik, a törvényes 
ok nélkül elmaradó az eklésia javára 20 kr-ral büntet-
tetik. A falu két részre osztatik felszegre és alszegre; ha a 
felszegen történik a halál a felszegen lévő telkektől, ha az 
alszegen, az alszegi telkektől tartozik egy egy férfi a te-
metésen jelen lenni; mind két rész egy egy Dékán fel-
ügyelete alatt áll, ki a jelenlevőket számba veszi s a távol-
levőket megbüntetés végett a bírónak átírja. Dékánok-
nak megválasztatnak a felszegen Barta (Bandó) János, 
az alszegen Szénási Pál [M.bikal K; RAk 339, 342]. 

kalandos-társulat temetkezési egyesület/társulás; so-
cietate de ajutor pentru înmormîntare; Bestattungsver-
ein. 1844: Áz öregebb hidelvei Kalandos-társulat czik-
kei [Kv; EM XI, 223]. 

kalandozik 1. kóborol; a hoinări/vagabonda; her-
umstreifen. 1736: Többen is vannak tudom ezek a Fis-
cus czigányi; de neveket nem tudom, mint hogj imitt 
amott széllyel járnak, kalandoznak a' czigányok szoká-
sa Szer(ént) [Remete Szt; TK1 Makszim Péter (58) jb 
vall.]. 

2. barangol, csatangol; a umbla haihui; herum-
schweifen. 1705: csütörtökön küldvén el innena az úr 
egy darabontot Csanádra , hogy valami búzát és egyéb 
élést hozzon bé, aki is azóta oda kalandozván, ma meg-
jött, és sokat hazudott [WIN I, 379. — aNsz-ből. Szász-
csanádra (AF)]. 1736 u.: mikor a szegény atyámhoz ál-
taljött Bölönből3 Káinoki Farkas Urmösről Maurer 
Mihály, itt ittanak, estve zekében, harisnyában öltözte-
nek, csuklyát a nyakokban, botot a kezekben, szánban 
tizenkét ökröt befogtanak, bele ültek a cigány hegedű-
sökkel együtt, a szán közepin egy öreg cseber bor volt 
edényekkel együtt, megindultak, itt Nagy-Ajtánc muzsi-
kaszóval, kiáltozással s ivással egybenjárták a falut, ál-
tal mentek Ürmösre. ott is úgy kalandoztak . . . viradtig 
[MetTrCs 458. — Bölön és Nagyajta az Olt jobb 
partján Hsz-ben, a velük tőszomszédos Ürmös a bal 
parton NK-ben]. 

3. kb. (ide-oda) cirkál, nyj kajtat; a umbla de colo (pî-
nă) colo; sich umhertreiben. 1633: kj menenk Zele 
Giörgjel az vámos hídhoz eyfelkor taiban, es ott lefekü-
uenk, halla(m) hogy az Vy Malo(m) aitaja megh nylek, 
es sokat kalandozanak az Malo(m)hazba(n) en rea aka-
rek menni, hogi meg lassam kiczioda, de Zele Geörgi 
ijezte el hogy az Vámost keresik az katonak [Mv; MvLt 
290. 115]. 

4. kb. cselleng; a se duce de colo pînă colo; umher-
strolchen. 1637: en mellőlem fel kele Cziszar Pal, első-
ben mind az szasznek keöze kalandoza, s monda . . . 
hogi az szaszne rajta tartia az leanion az kézit [Mv; i.h. 
291. 110a]. 

5. kószál;. a . colinda; herumschweifen, streunen. 
1723: En eleget kalandozék hol örömre, hol szomorúság-
ra. Istennek hala az Gyeresia, Thordai, saardi szőlőkőt 
jól talaltam [ApLt 1 Apor Péter feleségéhez. — aAra-
nyosgyéresi (TA). Sárdi (AF)]. 

kalandozó I. mn kalandos, temetkezési; al societăţii de 
ajutor pentru înmormîntare; Kaland-, Bestattungs-. 
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Szk: ~ céh/társaság kalandos-/temetkezési céh/társu-
lás; societate de ajutor pentru înmormîntare; Kaland/ 
Bestattungszunft/verein. 1816: a Kalandozo Czéh Czéh 
Mestere Hajdú István | Hajdo (!) István a ' Boldog Asz-
szony vagy Kalandozo Czéh Czéh Mestere [Mv; 
MvLev.]. 1823: Néhai édes Anyánknak Sírját a Kalan-
dazo Társaság által ki rendeltetett Sir ások ki hán-
ták [Dés; DLt]. 

II. ſn cirkáló, nyj kajtató személy; persoană care um-
blă de colo pînă colo căutînd ceva; Herumschweifer/ 
strolcher. 1633: Ha rea merőnk vala menny vgia(n) 
megh foghattiuk vala azt az kalandozott az Malomban, 
de en yeztem el Moga Palt, hogy egiōld az katonak kere-
sik az vámost hogi meg eölliek [Mv; MvLt 290. 115b]. 

kalánſogó hámori szerszámfajta; unealtă de fíerărie; 
Art Werkzeug im Hammerwerk. 1673: Az hámorhoz 
való eszközök ezek Egy vas vagdaló-fogó, egy kalán fo-
gó két forrasztó fogó [CsVh 44-5]. 1684: Kalán fogó 
— egy nro 1 [i.h. 92-3]. 1703: Kovácsok vagy vas ve-
retők eszközei kalán fogó nro. 2, lapos fogo nro 1 
[i.h. 118]. 

kalánſúró lingură, burghiu lat; Hohl/Löñelbohrer. 
1664: Kalan Furu Nro 1 [Dés; Hr 2/23]. 1679: Kanal 
Furu nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 70]. 
1724: Egy hordó aknája fúró kalán furu [Koronka MT; 
Told. 29/12]. 1729: Kalán furu . . . nro 1 [Petek U; TK1 
Petki Nagy cs. szám. 79b]. 1745: Kerék agy nagy kalán 
furú nro 1 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1753: Kerék 
Torka kalán furo Nro 2 [Szentmargita SzD; Ks. 18. 
CII]. 1761: Kalán fúró [Szentmargita SzD; i.h. 16] | Bo-
kázo furŭ Nro 1 Kalan furu Nro 1 [Siménfva U; JHb 
XXXIII/31. 18]. 1770: Kerékhez való kalán Furu [Ki-
rályhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1848: Csapozo furo há-
rom, Kalány furo egy [Görgénysztimre MT; Born. G. 
XXIVs]. — L. még MNy XXXVIII, 132; UF II, 314, 
540. 

kalangya 1. gabonakereszt; claie; Mandel (Getreide). 
1570: Vayda János . . . vallia . . . hogy . . . Balint Thy-
wadar vgian Rea Bochiatta Jwhait az Tharlora, Megh 
eneky (!) es Tetetet kart az kalongyakba {Kv; TJk III/2. 
9-11]. 1596: latam hogy az kalongya helyet megh latak, 
s negiedfel kalongyanak 1 ti lek az dezmaiat az feóldnek 
[UszT 10/74]. 1679/1681: Arataskor à hites vice udvar-
birajaval, szamtartojaval, es más hiteles esküdtekkel ki 
menvén3, mindenűt, minden nemű vetések(ne)k kalon-
giaiat igazan olvassak megh, mellyik földön mennyi, es 
micsodás gabona termett [Vh; VhU 669. — aAz ub]. 
1697: mar I(ste)n kglmibül az aratás vighez megyen, bár 
egy bizonyos ember jüne ki az kalongyát fel olvasná [Szi-
lágycseh; BK. Kŭmíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
1699: a* quartalatlan földen ket teslás ökör leszakaszt-
va, kalangyaim kőzött járván kalangyaimat teptek húz-
tak [Dés; Jk]. 1751: a ' Termésből minden tizedik kalon-
gyát adták az Ecclesianak [Nyén Hsz; BLt]. 1769: mikor 
bé hajtottak volt nagyobb részét a Falu ökreinek immár 
a buza Határban nem volt másnak búzája hanem az Ur 
Exclja földin voltak még künn a kalongyák [Bögöz U; 
IB]. 

Szk: ~ járni. 1749: Kalongja járni menénk az mezőre 
ITarcsafva U; Pf] * rak. 1639: az zabot mind ka-

longjaba(n) raktuk, hogi nirkos volt az Csűr kertben 
hogi szaradgyon [Mv; MvLt 291. 208b]. 1724: az Bá-
nyára menő ösvényén fellyül lévő zöld búzát kalongyá-
ba rakván, oszszák négj felé [Asz; Borb. I] * rakat. 
1737: Az Árpábanis sokat le kaszaltattam s kalongyaba, 
vagyis buglyába is rakattam [Altorja Hsz; ApLt 4 Már-
ton Mihály Apor Péterhez] * ~ gabona kalangyába ra-
kott gabona. 1806: Ki tud Látott vagy Tapasztalt a 
Tanú hogy itten a Faluban vagy másuttis Lopogatott 
vagy Tolvajkadott volna, nevezetesen hogy másnak a 
mezőről . . . kalangya vagy kéve gabonáját Tőrőkbuzá-
ját Fuszujkáját Loptanak volna? [T; Born. G. XIII. 
14 vk]. 

2. szénaboglya; claie (de fin); Heumiete. 1582: 12 
Aúg(usti) fogattam négy Gywteot az Király retyre mert 
az zeel az kalongyakat el hanta wolt, űzettem masfélfél 
napzamot fizettem d. 72 [Kv; Szám. 3/V. 21 Lederer Mi-
hály sp kezével]. 1589: Matias deák vigre le zalloth 
lowarul, Herczegh Palneis azonba ki vete magat az ka-
longiak keózze es oth eolelgetek egi mast [Dés; DLt 
226]. 1672: az kyraljfalui hataron az teren ualo szénáját 
mind el uitte uala az uiz, az Szent Martoni s az Dombai 
kalongjakot, széna bugljakot akkor ereŏssen hozta le mi 
felenk az uiz [Ádámos KK; JHbK XXI/16]. 1753: Első 
Kalongya Ó Széna . . . Második Uj Széna [Karácsonfva 
AF; Told. 18]. 1776: a ' Nyárádnak voltak olly nagy 
Áradásai . . . ugj hogj harmad ideje Bugjánkot, szénán-
kot, Kalongjainkot el hordotta [Backamadaras MT; 
Sár.]. 1844: két ropant szekér szénát rakánk a' nagy ka-
langyából [Páncélcseh SzD; BetLt 1 Denes Petre (62) zs 
vall.]. 

Szk: rak. 1687: Ez iden Takarított nyári, és eőszi 
széna, Kazalokban es Kalandgjákba(n) rakva, eő Ngk 
ide jövetelekor volt ez alab meg irt rend, és mod szerint 
[Fog.; UtI] * öreg 1590: Vagion Mostan Az Varos 
kerteben zena . . . Eoreg kalongya 6 Az Jara vyze 
mellet vagion kalongia 2 Kyben vagion Beoŭeon zeker 
zena 8 [Kv; Szám. 4/XVII. 12]. 

3. vhány kalangyányi/kalangyával; de cîteva clăi de/ 
din ceva; von einigen Mandeln (viel). 1573: Anna Lo-
was tamasne azt vallia hogi eo Adot volt zalmat 55 ka-
longiat Matenak az haza Megfegie (így!) Mert Igen hit-
wan volt [Kv; TJk III/3. 274]. 1590: mikor az eő vetett 
vetesse megh ért volna megh Árattúnk benne kilench ka-
longiath [UszT]. 1594: Hytek zerent valliak eztis hogi 
eők buzaiokbol minden hatt kalongiatul egi kalongia 
buzat attanak az varhoz [Bagos Sz; UC 113/5. 16]. 1647: 
Széna . . . vagion Nyolcz kalongya . . . Masut esmet hat 
kalangia [M.királyfva KK; BK 48/16]. 1711: tavasz 
buza több ném létt négj száz eőtvén két kalongia, ta-
vasztis arattattam két száz hatvan kalongjat [Szentlélek 
Hsz; ApLt 2 Borcsa András Apor Peteméhez]. 1730: 
Kender löt tiz kalongya igen jo, ki Csinalva [Noszoly 
SzD; ApLt 4 So János deák Apor Peteméhez]. 1769: az 
ökrök mikor az Ur Ecelja buzajában kárt tettek volt 
én is ott voltam betsüllésében s őt kalongyára betsültük 
volt [Bögöz U; IB. Paszkuj Tamás (36) zs vall.]. 1833: 
Három búgja nád, melybe van 36. Kalongya [Katona 
K; Ks 73/55]. 

Szk: magyar 1600: Kerezturfalwaban Nemes 
Vdwärhazamnak kapuian belpl walo aztagomath mely-
ben wolt 300 magyar kalongya mindenestpl el hordotta 
[UszT 15/79]. 1722 k.: Proventus Pastoris. Buza három 
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egesz Magyar kalangya, Zabis anyi [Ludvég K; GörgJk 
97] * öreg ~. 1724: ket szanto földet bir(na)k . . tizen-
két eoreg kalangja meg terem rajta [TKl 6 Anka Már-
kuly de Csot (56) ns vall.] * vhány ~ra való vhány ka-
langyányi szénát termő (rét). 1589 k.: az Zaldakban at-
tak kett kalongiara való zena heliet [Szu; UszT]. 1773: 
egy hejen három gálongyara (!) való szénafüvet attam 
volt [Csatószeg Cs; Hr Fasc. 7]. 

4. ~/i kalangyául, kalangyájában; ín clăi; in Man-
deln. 1564: az w felsige neuire sarcholtattak meg ben-
nwnk kin eötuen forintot kin hetuen öt forintot vöt an-
nak felotte bwzaiat kalongian el vitette [Cssz; SzO II, 
179]. 

5. ~ ul kalangyájában, kalangyába rakva; ín clăi; 
nach Mandeln. 1625: Az czepleó Buzanak az Negied re-
zett, de azt igy hogy ha kalongyáül oztiak el [Hszj cséplő-
búza al.J. 1644: Az my be takarítót buzaiok vagion . 
kalandgiaul ózzak el valahanyan vadnak [Martonfva 
Hsz; HSzjP]. 1713: Az Szántó földek . a közös búzá-
ból, közös jobbagjokkal oeconomizaltattanak ha-
nem annak idejeben egyenlökeppen fel takarítván . . . 
kalangyaul vagj szemül osztattjak [Baca SzD; JHb XLI/ 
2]. 1774: Árpa Szemül 7. véka. mellyetis hogy nem arat-
hatták le kaszálták azért kalangyául nem tudgyuk meg 
mondani [Mocs K; KS Conscr. 17]. 1851: Ay kalászos 
gabona künn a' mezőn kalangyául, a' esős vékával, vagy 
Zsákkal fog két felé osztatni [A.esküllő K; RLt 
O. 4]. 

6. ~(já)ban kalangyául, kalangyába rakva; ín clăi; 
in Mandeln. 1596: Az fel chewrbe(n) Meraban wagion 
buza kalongiaban gel. 70 [Kv; Szám. 6/XIX. 25]. 1600: 
Tudom hogy az wegezes zere(n)t kett eökret, s egy wnpt 
boriustol megh atta az J az Anak esmegh tudom hogy 
buzatis adot . . . de Lenart Peterne kalongiaiaban ott 
hagya el wezni [UszT 15/267 Farczadi János Farkaslaki 
vall.]. 1640: (A jb-ok) megh buza ki hordasal, kalon-
gyaiaban ualo be hordassal, Asztagh rakassal . . mind 
az Betthleniekkel eggyŏtt tartoznak [Fog.; UC 14/48. 
13]. 1708: (A rozs) kalangjáb(an) vágjon a földökön 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1722: Proventus Pas-
toris. Buza Gel. 1. Zab. Gel. 1. A kinek buzaja kalangya-
jaban nincsen Metr. 2. A kinek Zabja kalangyajaban 
nincsen Metr. 2 [Péterlaka MT; GörgJk 117]. 

7. ~>a egy kalangyányi/kalangyánkénti mennyiség 
vmiből; o claie (de .); eine Mandel (viel). 1621: az Jo 
Buzanak kalongjajatol teőbbet sekj ne adio(n) d 2. Az 
Keőzep rendw Buzanak kalongjajatol d 2 1/2 Az igen 
szegenjteől d 3 [Kv; TanJk II/l. 236]. 1735: egj véka el 
vetett Buzarol nem procrealodik, több, vagj leg fellyeb 
két Kalongja, hol másfél, hol penig két Vékát ereszt Ka-
longjája, egj Kalongjában vagyon Penig húszon ött keve 
[Mezösztjakab TA; JHb XI/9. 24-5]. 1752: a' rosnak pe-
nig kalongyája egy vékát s más felet meg eresztet [Holt-
maros MT; Told. 37/44]. 1761: egy veka Buza után lehet 
2 kalangyat prosperálni, kalangyája pedig meg ereszt 2 
vékát és 1/2 némelykor harmot [Marosillye H; JHb 
LXX/2. 114-5]. 1774: mikor 'a kóst szűkeb vólt szalmá-
nak atták kalongyáját egy egy petákon az kastélyból 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 64]. 1849: A zab asztagba 
350 kalongya lévén, ennek kalangyája 7 p. xrt ervén, ért 
az egész 40 PFr. 50 xr [Héjjasfva NK; CsZ]. 

8. ~jára/ ~jávai kalangyánként, kalangyaszámra; 
pentru o claie; nach Mandeln. 1598: Az bechysek el me-
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nenek velúnk oda az hul en nekem buzam vala az Kis 
Antochy (?) Mihály hazahoz, fel haghanak meg latak az 
búzát Ioúa hagiak, hogy Jo búza megh bechillek, egy egy 
forinton hagiak eőted fel kalongyaiara | Eleozer az foga 
bechist my el menenk az Drabo(n)t hazahoz, Az bú-
zaban kj vonatunk, bechilleók eőted fel kalangiajaual 
egy egy forintra [UszT 13/38, 13/41]. 

9. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: vmiből vhány kalangyányi; de cîteva 
clăi de/din ceva; von einigen Mandeln (viel). 1586: 12 
Kalondgia Zalmat wötte(m) Jstwan deaknetol d. 48 
[Kv; Szám. 3/XXVII. 10b]. 1592: Leŏt ez Jdeón . . 407 
Calongia Zab [Kv; i.h. 5/XII. 2] | Hodgiaj János 
chioualtatta vala megh minekeonk három kalongia Ar-
pankat [UszT]. 1617: adott vala Fodor Pal egy kis széna 
Fúuet, melljen egi kalongia széna lótt volna, de az vtan 
magam orottam tóbbet hozza [Ditró Cs; LLt Fasc. 69]. 
1647: husz kalangya Arpatis chipeltetett el Gerendi Ist-
uan Vr(am) [Drassó AF; BK 48/16] | Az Vizén tulis 
vágjon . . . egi kalongia kaszait Zab es Árpa [Marosillye 
H; VLt 55/5415]. 1650: Egy kazalaczka s Eőteődfel ka-
langya széna [Sólyomkő K; SLt GH. 5]. 1669: huszon-
hat kalongja virágos ki keszitet kender, egy falka szősz 
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1758: 90 kalangja 
köles gondviseletlensége miá nyersen egybe rakattat-
va(n) el rothadott [Torda; TJkT III. 275]. 1843: A Kirá-
lyi Fiscus hány darab Nádas tokát bir a kötelendi hatá-
ron? . . külön külön hány Kalongya Nád terem rajtak? 
[K; SLt Vegyes perir. vk]. 

Szk: egész 1722 k.: Proventus Pastoris. A Nemes-
segtŏl nyolez kurta kalangya Buza . . . A Parasztsagtol 
ket egesz kalangya Buza [Felfalu MT; GörgJk 91] * kur-
ta ~ -+ egész ~ * öreg ~. 1732: Vagyon öreg kalongya 
széna nro 3 [Nagyiklód/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

O Szk: ~ba rak átv kazalba hány; a arunca peste 
grămadă; durcheinanderwerfen. 1769: A kérdésben 
meg nevezett napon . . ki jüvén Putzi András . . . 
haliám ezt mondja vala: Harkáék meg támadának itt 

. . de ha ma valahol rájok találhatok vissza fizetem ne-
kik, azzal elmene a nevezett lakó Hajléka felé s tsak ha-
mar hallám hogy mind az ördögök dergetnek a Házba, 
heregnek, morognak mint a kutyák, s tsak hamar ki jü-
vén a Házból Putzi András egy tsonka kardal mutattya 
nekem ezt mondván: Né el törték a kardomat Harkáék 
's a Cselédeimmel együtt kalongyába raktak a Házam-
ba, de ma ha tsak lehet viszsza fizetem nekik [Agyagfva 
U; IB. Kristoff András (26) szabad személy vall.] * 
~ra hány kb. (nőt) ágyra vet; a trînti ín pat (o femeie); 
(Frau) ins Bett werfen. 1688: egy Seres Gyurka nevű 
Jnas mente(n) házamhoz jővén házamhoz jártotta3, 
ott ijutt vendegéskedett, házamba(n) hálatta, párnát tött 
feje alá magam ágyamban kalongyára hánta a szol-
ga . etszaká(na)k idejen a* szolgámis othon hált [Szék 
SzD; SzJk 229. — aA felesége]. 

O Sz. 1838/1845: árpa . . . szemhéjra pattanni szo-
kott vérmes kelés, mit Erdélyben a nép imígy hisz elmu-
laszthatónak: A pseudoorvos egy sarlót vagy kést vévén 
elő, a kelés körül és felett jártatja, mintha éppen aratna, 
mialatt e beszédkét szavalja el: „Árpa, árpa! learatlak, 
kévébe kötlek, kalangyába raklak, szekérre teszlek, ha-
zaviszlek, kicsépellek, felszórlak, megrostállak, megda-
gasztlak, kemencébe vetlek, megsütlek és megeszlek" 
[MNyTK 107. 12]. 
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kalangyabér kepe (a pap, tanító részére kalangyául 
adott gabona-járandóság); dare ín cereale (sub formă de 
claie dată preotului/dascălului); (dem Pfarrer/Lehrer in 
Mandeln gegebener) Kornzins. 1613/1687 k.: a mikor ã 
Praedikátor és mester bérit meg szokták adni nyárb(an) 

tehát ä végzett napokra valaki meg ne(m) adná ä ka-
longya bért, tehát mindgyárást ä nap után égy bizonyos 
napra ã Praedikátor és Schola mester mindenik falu-
ba(n) ki mennyenek és a falut az egyház fiak és ä falubéli 
birák őszve gyűjtsék és három forint birság alatt tartoz-
zék ã falu béreket fel igazítani [Berekeresztúr MT; 
MMatr. 222]. 1722 k.: Proventus Pastoris. Buza a Ne-
mes emberektől Gel. 3. A Darabontoktol Gel. 2. A Pa-
rasztság kalangya bért nem ad [Görgénysztimre MT; 
GörgJk 105]. 

kalangyabúza kalangyába rakott, kicsépeletlen búza; 
snopi de grîu netreierat, clădiţi ín clăi; in Mandeln geleg-
ter, nicht ausgedroschener Weizen. 1676 u.: A' hol . 
két házas ember leszen, az ollyan ad a' ketteő három ka-
longyát. A' Ki penigh kalongya buzat nem adhat, ad há-
rom vekat az Somlyai vékával [Balla Sz; SzVJk 173]. 
1680: mellj Kalongja buzák(na)k Possessori az execu-
tiora p(rae)mittált Certificatoria Relatoriaban bŏvŏn 
declarálva vannak [Fejér m.; Törzs]. 

kalangyácska 1. gabonakeresztecske; clăiţă, claie mi-
că; Mändelchen. 1808: Hát arra emlékeziké a Tanú, 
hogy azon Hetven kalangyátskákat is nem a maga 
csürihez, hanem az erszény Lupujéhoz rakatta? [Erked 
K; LLt vk]. 

2. szénaboglyácska; clăiţă de fin; Feimchen. 1791: 
Csinyáltattam szénát az Erdőkön kalongyács-
kákot 4 [H; Ks 108 Vegyes ir.]. 1798: Az erdőn Csinyált 
kalongyacskakot 7 3 buglacskát [H; i.h. 44-5]. 

3. vmiből vhány kalangyácskányi; cîteva clăiţe din/ 
de ceva; einige Mändelchen (viel). 1742: égy kalan-
gyácskáta tiz vonás forintokon ada el [Méra K; AggmLt 
C. 12. — aSzénát]. 1750: vágjon tavallyi szalma egj 
kalongyátska [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 3] | kaszál-
tatott két kis kalongyátskát [Kárásztelek Sz; Told. 3]. 
1823: Az also-reti Széna egy kalongyatska [Budatelke 
K; Born. F. Ic]. 1840: Még széna van három kalon-
gyácska 's egy fenék [A.ilosva SzD; KfMiss.]. 

4. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: vmiből vhány kalangyácskányi; de cî-
teva clăiţe de/din ceva; einige Mändelchen (viel). 1761: 
Sárpataki László Ur(am) egy kalangyátska szénát tsi-
náltatott az ide való Lipitorokkal [Szeszárma SzD; BK. 
Popa Alexa (30) jb vall.]. 1765: Margai Ferentz Vram-
(na)k Vagyon a Csüres kertben egy kalongyátska 
szenaja és egy kazlatska szálmája [Ispánlaka AF; JHb 
XXV1II/49. 9]. 1781: edj kalongjatska széna vágjon 
[Esztény SzD; Told. 6]. 1794: az idén nevezetesen elég 
avar gyújtogatás volt mindenfelé s nekemis volt egy 
kalangyatska szénám, s ha ki nem mentem volna olta-
mára ott égett volna [Nagykristolc SzD; JHb]. 1803: 
Egy Kalangyátska Széna Hfr. 18 Dr. 36 [O.asszonynépe 
AF; DobLev. IV/862. 28b]. 

kalangya-csóváló kalangyákat csóvával tilalom alá 
helyező személy; persoană care marchează clăile cu şo-
moiog (ca semn de interdicţie); die Mandeln mit Docken 

unter Verbot stellende Person. 1684: Dezmasoknak ren-
deltük Assessor Uraimek közzül Boldisar Deák, Tánács 
rénd kőzzűl Sárkadi Ferencz Vraimekat, Kalongya 
csovalok(na)k pedig rendeltük eo kglmek melle Varga 
Thot János, Fazakas Marton és Gáli István Uraimekat 
[Dés; Jk]. 

kalangyafenék szénaboglyaalj; fundac/podină de fîn; 
Schobergrund/unterteil. 1781: az én Atyám egy ta-
vaszon meg szorult vala Széna felőli. . . s itten . . . Gaz 
rez nevezetű hellységen egy darab kalongya feneket meg 
vőn Néhai Vad Demetertől [DE 3]. 

kalangyajárás szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~nak idején kalangyakerüléskor/őrzéskor; 
ín timpul supravegherii clăilor; in der Zeit der Mandel-
bewachung. 1749: az Nyárban két esztendeje mulék Ka-
longja Járásnak idein az mezőben egy földnek borozdá-
ján rendiben ŭlven az Falusiakkal [Tarcsafva U; Pf]. 

kalangyakaró par (pe care se clădesc claiele); Mandel-
pfahl. 1729: a' Béres okolban találtunk a* kapun be-
lől három rakás kalongja karót [Marossztgyörgy MT; 
Ks 23. XXIIb]. 1779: egjkor tsak oda jövenek Varga Ta-
más Ferentz és Peter Kalongya Karóval Vass Villaval 
hajitto fával [Berekeresztúr MT; BetLt 6 Szekelly Mi-
hally (48) lib. vall.]. 1797: Az Istálló, és a Szekér Szin 
rész szerint fenyő Deszkákkal, részszerint pedig kalan-
gya karokkal van fejűi bé padlásolva [M.igen AF; 
DobLev. W/111. 19]. 1854: Kalongya Karo 112. darab 
Szőlő Karo — 475 darab horgas [Sárd KK; WassLt]. 
7860: Ezen erdőben . . . vágattak . . . kalangya karok, 
a' gátakhoz czapkák és gát vessző [Vécke U; Told. 21]. 

kalangyái 1. gabonakeresztet/kalangyát rak; a clăi/ 
face clăi; in Mandeln legen. 1596: az mely feoldeket . . 
Zabo Gergely birt, Míhelt kéz aratua es kalangyalwa le-
ze(n), meg aggyak az harmadott beleolle kmednek, az mi 
keppe(n) kmeddel vegeztwnk [Vessződ NK; JHb 
XXIII/3]. 1673: azon feőldön kalongyalt volna Balintfi 
kinek Jussával akarja birni azon főidet az J [Kv; TJk 
VIII/11. 291]. 1784: En Tudom azt bizonyoson azon 
kártékony Emberek Tihai Lakosok légyenek . . . reggel 

. szemeimmel láttam midőn mentem volna kalangyál-
ni, hogy a' Tihaiak jöttek, a' praedált és . . . által lopott 
Búzának el vitelére egy bihaj szekérrel [Galgó Sz; JHbK 
LIV/8. 7]. 

2. szénaboglyát rak; a face clăi (de fîn); (auf)scho-
bern. 1591: Puzkas Peter vallia, hogi ez fogoli Jst-
wa(n) Deák . . mègh minketis hy vala hog oda men-
newnk à zena fwbe halnj . . . penteken penigh mind 
ot kalongialt utannunk [Kv; TJk V/l. 147]. 

kalangyálás 1. gabonakereszt-rakás; clăit (clădirea 
clăilor); Mandeln. 1843: itt tűnik ki, hogy ők valóba 
nem csak dögök; de értetlenek is — jelesen kazalozás, 
kalongyálás- és asztag rakási mester<se>geket nem érte-
nek [F.zsuk K; SLt évr. Szigethy Csiky Zsigmond P. 
Horváth Ferenchez]. 

2. szénaboglyarakás; clădirea clăilor (de fîn); Auf-
schobern. 1591: Fekete Mihály Borosi Peter . . . valliak 

penteken olikor ieòt oda hogi . az kalongialashoz 
kezdet akkor es ot uolt welunk [Kv; TJk V/l. 145]. 
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3. 1870 k.jl914: kalongyálás: több fiúnak keresztül-
kasul egymásra halmozása, az utolsó a tetején tapsol, a 
legalsó kiabál és fulladozik [MvÉrt. 17]. 

kalangyáló 1. búzakalangyát rakó személy; clăditor 
de clăi, persoană care clădeşte clăi; Mandel(n)leger. 
1587: Az Aratokra es Kalongyalokra walo keolchyegh. 
Az bwza Vetest es Mayorsagott Arattak megh az Jobbá-
gyok. Az Buza kalongyalasra fogattam hatt olahott 
fizettem eozzesegel teole d. 60 [Kv; Szám. 3/XXXIV 10 
Zabo György isp. m. kezével]. 

2. kalangyarakás, kalangya-rakni való; snopi de 
clăit; Mandel(n)legen. 1716: Isten eo felsége az Aratás-
nak ideit el hozván a mely marhán munkálkodni szokott 
ha két féle marhája vanis ki viheti meg tzővekelje legel-
tetheti napkelettől fogva napnyugotig, a kit nap nyugott 
után ott találnak ha tzővekelve lészen is poena flór. 1. 
excipiálván ha urgens necessitas kénszeritti a mely illyen 
ha fogyató gabonáját végezni akarja vagy siető kalon-
gyáloja van etc mellyet akkor végben vihet egy ora alatt 
[Á.csemáton Hsz; Szék Ft 30]. 

kalangyányi 1. vhány kalangyával, vhány kalangyára 
való; de cîteva clăi; von einigen Mandeln (viel). 1748: 
láttam egy kis buzátskájátis cir. 30. Kalongyánit [Tor-
da; Borb.]. 1750: Egy szegény Ember(ne)k vágjon reszi-
ben jutott circit(e)r három kalongjáni búzája egj tso-
motskában [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 3]. 1754: ka-
szaltatatt maga szamára két Kalangyani szenat [Veres-
egyháza AF; Told. 28]. 1774: a két Zsitárok mondották, 
hogy azon 50ven kalangyányi Zab a fŏdiben veszet 
[Mocs K; KS Conscr. 79 Varró János (26) jb kulcsár 
vall.]. 1775: a két Osztagból mintegy negyven kalongyá-
ni ősz Gabonát téptünk ki, más hellyre hordottuk, Gaz-
lottuk [Karatna Hsz; HSzjP Michael Kun de Karatna 
(34) ns vall.]. 1777: Néhai Pap Farkas eò klme . több 
kalongyányi gabonájakat arattatta le, és Lovaival galá-
zoltatta [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/5 Sornya 
Kira (80) zs vall.]. 

2. vhány kalangyából álló; clădit din cîteva/mai múl-
té clăi; von/aus einigen Mandeln (bestehend). 1764: egy 
buza asztag, mint egy Két száz Kalongyáni [Udvarfva 
MT; Told. 44/26]. 

kalangyarakás vhány boglyányi; de cîteva clăi; von 
einigen Schobern/Feimen (viel). 1714: egy kalongya 
rakás szalma egy kalongya Széna [Pálos NK; 
LLt]. 

kalangyás I. mn 1. vhány kalangyából álló/rakott; 
clădit din mai multe clăi; aus einigen Mandeln beste-
hend. 1653: ha az isten annira ualo aldasat agia bornak 
buzanak mindenik helire . . . egi egi negi szaz kalongias 
asztagot hagiok es ötuen ótúen úeder bort [JHbK XLII/ 
3 Kovacsoczi Zsuzsanna végr.]. 1730: el végezvén a 
400 kalongyas Asztagnak Csipelését másodszori szórás-
ból let eleje Mett. 201 Másodgya mett. 17 [Szentbenedek 
SzD; Ks 70. Szám. 51]. 1749: a' Csűr körül volt . egy 
száz negyven kalangyás Asztag, és egy mas . száz ka-
langyás Zab asztag [Mezőcsán TA; DobLev. 1/236. 22b 
Maria Prodán (64) jb vall.]. 1755: Szalmájába pedig vala 
akkor az itten való Csűrnél oh Buza Asztag négy négy-
száz kalongyas, vagy tŏbbecskeis [Gernyeszeg MT; 

TGsz 35]. 1797: Két asztag Buza, édgyik két száz hetven, 
másik Száz harmintz Kalangyás is Summa négy száz ka-
langyányi [M.igen AF; DobLev. IV/777. 20]. 

2. ~ búza kalangyában lévő, csépeletlen búza; snopi 
de grîu netreierat, clădiţi ín clăi; in Mandeln befind-
licher, nicht ausgedroschener Weizen. 1622: Praedicator 
Jövedelme. Az Varos ad ă Pastornak egi sommaba(n) 
Tizenkett forintott Az Urak szakoztua adnak az Udua-
rokbol kalo(n)gias buszatt meniett akarnak [Bonchida 
K; SzJk 7]. 

3. ~ bér kepe (a pap/tanító részére kalangyául adott 
gabona-járandóság); dare ín cereale (sub formă de claie) 
dată preotului/dascălului; dem Pfarrer/Lehrer in Man-
deln gegebener Komzins. 1871: A gondnoknak köteles-
ségévé tétetik, hogy a híveket a templom előtt szokott 
módon megállítván, a bérhordás napjának kitűzéséről 
értekezzék s akkor, t.i. a kitűzött napon minden kalon-
gyás bért behajtasson [M.bikal K; RAk 293]. 

4. '?' Hn. 1757: A Kalongyás Szélyben [Vaja MT; 
EHA]. 1780: Kalangyos elen (szö) [uo.; EHA]. 1791: 
Kalangyos szŏllŏ nevezetű Hegyben (szö) [uo.; EHA]. 

II. ſn T Hn. 1608/1687 k.: az alsó határban Kalon-
gyásba(n) [Vaja MT; MMatr. 110]. 1757: A Kalongyá-
son [uo. EHA]. 1778: az Kolongyoson (szö) [uo.; 
EHA]. 

kalangyaszám 1. numărul de clăi; Mandel(n)zahl. 
1588: Jutott dezmaban egj Kewes büza az melj ot fekzik 
az Meray Maior haznal egj kis aztagban, a meljnek Ka-
longia Zamatt megh nem tüthattam [Kv; Szám. 4/V. 5 
Gr. Veber sp kezével]. 1589: A Meray Dezma buza tt 
kai. 90. Sum(m)aia a' Buza Klongiaknak 993. Ezekből 
rakattam aztagot a' Major Kertbe tudniillik az itt való 
Majorsagbol kibe vagio(n) kalongia zam 603 [Kv; i.h. 
4/XI. 2]. 1594: Az Somliai Maior kertben uagio(n) reghi 
aztagh, mellieknek az Kalongia szamat semmikeppen 
megh ne(m) tudgiak mondani No. 5 . Kraznan 
uagjon az Maior kertben Reghi aztagh, mellieknek az 
kalongia szamat mint szinten az Somliaiaknak nem 
tudgiak megh mondani No. 8 [Somlyó Sz; UC 78/7. 
2]. 1675/1688 u.: Az Tavaszi vetesrőlis, ugi mint árpá-
ról, zabról, borsorol, lenczeről, kenderről, lenről igaz 
szamot tarcz. mindeneket fel irass. mind kalongia sza-
mot, s mind kőből szamot, hogj annal jobb szamot ad-
hass [Borb. I Petki János ut-a csíkcsicsai jb-bírájához]. 
1677: az mi Kgls Asszonyu(n)ka Alsó Komanai Udvar-
házánál az mely jok most jelen vadnak arrul való 
Extractus Majorság Asztag . . . Kalangya szám 500 

Dezma Aszt(ag) Kalangya szám 418 [Uti. — aI. 
Apafi Mihályné Bornemisza Anna]. — L. még UF I, 
816. 

Szk: arat kalangyaszám szerinti napszámmal 
arat. 1793: Egy aratónak enni való mellett 12 D(e)nar. 
Ha kalangya Számat arat s törvényes kévét köt kalan-
gyájáért 3 D(e)nar [Szu; UszLt X. 80] * ~ r a arató ka-
langyaszám szerinti napszámmal arató. 1768: Aj-
tonb(an)a kalangya számra arató Czigányok(na)k fi-
zettem) Hf 5 [DobLev. 11/390. 22a. — *K]. 

2. kalangyaszám szerint; după numărul de clăi; 
nach Mandel(n)zahl. 1595: Mindenemwt a' hol ez Ez-
tendeoben az zegenyeknek buzaiok volt eozwe compú-
talwan leot kalangia zamra, 678 kalangia [Kv; Szám. 
6/XIII. 11]. 
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kalangyaszéna boglyaszéna; stog/claie de fîn; Scho-
berheu. 1685: Az Csŭres kertbenis Kalangja széna 1 
Sarjú a szigetben kalangja no 1 [A.komána F; UtI]. 
1751: nem félszé hogj valaki tüzet dug a kalangya szé-
nádban, s el égetik [Kóródsztmárton KK; Ks 17/ 
LXXXI. 18]. 1778: Eddig elé szinte 3. kalangya oh ka-
langya szénát az őkrek el költettek [Solymos AF; Told. 
6]. 1814: Tavasz félt a' midőn már az idő melegedett, a' 
Bogja vagy Kalongya Széna el lévén tépve, vagy vágva, 
a Bogja teteje le dőlt a' Szolgámra, ugy hogy Szinte oda 
ölte [Dés; Ks 79. 29. 794]. 1830: Tavai és Idei Kalangya 
Szénák [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 174]. 

kalangyatermés kalangyaszám szerinti gabonater-
més; recoltă de cereale după numărul de clăi; Kornernte 
nach der Zahl der Mandeln. 1841: sem a' kalangya ter-
més, sem az, hogy abból a' fel tett vékaszám szerinti mag 
jöhetett volna ki azon évekb(en) — az alperes által sem 
directe, hanem tsak hozzá vetöleg bizonyittatik [Dob. 
Somb. II]. 

kalánka kiskanál, kávéskanál; linguriţă; Teelöffel. 
1654: kwldeottem kŭlen egy Jwegh palaczk vizet, 
melybeŏlis harmadnaponként igyek égy egy kalankaual 
regellenken (!) [Gyf; BesztLt]. 1744: Lapos nyelű ezüst 
régi vásott kalánkak 2 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 
— Vö. az ezüstkalúnka címszóval. 

Szk: tojásevő ~. 1772: 1 Fő szerszám reszelő egy tojás 
évő kalánkával [Egeres K; Ks]. 

kalánnyi vhány kanálra való; de cîteva linguri; von 
einigen Löffeln (viel). 1778: Mindenek felett szükséges 
a' forró nyavallyában Levőknek az böv ital . Lehet 

egy szelet hajas közkenyeret, vagy két kalánnyi Za-
bot, árpát, vagy jól kimosott zab vagy árpa kását egy ej-
tel vízbe meg főzni két három szem asszu szilvával 
[MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub. — L. Színi Karola ki-
jegyzése]. 1786: az Mlgos Urasag aszt sem engedi, hogy 
az Szegenység egy kalannyi italt bé hozzon az maga 
számára [Torockó; TLev. 4/13. 33]. 

kalánocska kiskanál, kávéskanál; linguriţă; Teelöffel. 
1700: Három fejer kis kalánocska [Hr 1/20]. 1763: hat 
aprob kalanotska [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

kalános mn í. kanálfaragó/készítő; care face linguri 
de lemn, lingurar; Löffelmacher-. Szn: 1712 k.: Kalános 
Jankó (25) cigány [T; Törzs] | Kalanos Maki (26) cigány 
[Torda; i.h.]. 1768: Kalányos Miklós (30) jb [Madaras 
MT; BK]. 1796: Paraszt Kalános Goga János 65. Esz-
tendős [Albis Hsz; BLev. Vall. 5]. 1805: Kalános Todor 
30 Esztendős zsellér [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 1827: 
Fogattam meg M Frátai Kalanyos Pávelt [Záh TA; 
WassLt]. 1838: Kalányos Dani uj paraszt [Nagykapus 
K; RAk 9]. 

Szk: ~ cigány. 1754: hét, nyoltz vagj még több kalá-
nos Cziganyok [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1765: egy fe-
jér Lova volt a Cziganynak melyet osztán el tserélt volt 
ugyan Záhon . . . egy szürke szőrű Lóért egy kalános 
Czigánnyal [Záh TA; Mk V. VII/6]. 1803: a Ragadoban 

Három Kalányos Czigány Hurubát tétetett [Kőris-
patak U; EHA]. 1804: az havasi Kalányos és Sátaros 
Czigányokatis mind eddig ezen hellyen . . . nyarolni és 

Sátarozni tudom [Sárd AF; TSb 51]. 1839: Kásovai3 ka-
lányos tzigányok taxája 4 Rft [Görgény MT; Born. G. 
XXIVb. — aMT]. — L. még ErdO II, 846; RettE 349. 

2. ~ kerékagyfúró kerekesszerszám-fajta; lingurã; 
Hohl/Löffelbohrer. 1720: Kalános kerék agy furo nro 1 
[Szurduk SzD; JHb XXVI/2]. 

3. ~ mesterség; meserie de lingurar; Löfflerhand-
werk. 1835: Dutsi vagy Som Jósef kalányos mesterséget 
folytat [DLt]. 

II. ſn 1. kanálfaragó/készítő személy; lingurar; Löff-
ler. 1772: Préda György Ez kalányos . Préda Lu-
puj Ezis kalános [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr]. 1814: Gogosa Onu, Uj paraszt kalányos, és 
aranyász Bányász [DLt 640 nyomt. kl]. 

2. kanalas, kanáltartó; lingurar (un fel de cuier); Löf-
fel brett/blech. 1784: A Cseléd Házban Egy veszszö-
vel font paraszt Kalános, benne két fa kalányok [Rücs 
MT; Ks 21. XV 22]. 

kalántartó nyj kalános, kalányos; lingurar; LöfTel-
brett/blech. 1677: Egy pléh kalántartó öt kalánokkal 
v(a)l(e)t f.—//12 [Kv; DRL I. 155b]. 1775: 1 Soitar 1 
kártyos, és 1 kalany tartó x 4 [Déva; Ks 76. IX. 18. 1/4]. 

kalantika-matéria kelmefajta; un fel de mătase; Art 
Seide. 1714: Calantica Materiabul való Elökettö [AH 
43]. 

kalap 1. pălărie; Hut. 1662: Azkik hajókra nem 
kaphattanak és Tisza általúszásának esnek s úgyis 
bele vesznek vala, úgy, hogy csak kalapjok, süvegek ma-
radnának fenn a Tisza színén [SKr 140]. 1703: az ki pe-
nig az kalapot veszi, nagyotska karimájut vegyen [Ks 96 
Kornis István feleségéhez]. 1736: Viseltek8 kalapot is 
nyárban, annak az elein csukroson ſenállólag egybenkö-
tött fekete strucz tollakot [MetTr 349. — A férfiak]. 
1745: én kőszőnék néki de semmit sem felele hanem 
Csak kalapját emelité [Szásznyíres SzD; Ks Pap Gyurka 
(34) ub vall.]. 1780: Gyuritza a kalapját a még észre vet-
tem el vágotta frantiássan mint a több Úrfiak és nem 
maradhattam tŏlle mig pantlikábul való bokrétát nem 
vett a Boltbol és kŏrŭl való pántlikát széllest, és czifra 
kŏtest és gombot réája [Kv; SLt XXXIX Fr. Ferentzi 
lev.]. 1789: vásárlatt 1 kalapat 1 par kestyőt 
[Mv; Berz. 7. 69/1]. 1829: még sem kalapam sem bun-
dám nints igazítva [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Hn. 1818: Az Avas vagy Német Kalap nevű Helyen 
(e) [Marossztkirály MT; EHA]. — A jel-re 1. AÉ 426-7. 

Szk: akasztatlan ~. 1823-1830: Eléggé is kíván-
tak a jurátusok rajtunk bosszút állani Azért magyar 
beszéd, rövid mentébe és akasztatlan kalapba való járás 
iránt szüntelen leskelődtek utánunk [FogE 107] * deb-
receni kupeces ~. 1838: Dima Dani szökött el Deb-
reczeni kupeczes kis karimájú kalapban [DLt 1165 
nyomt. kl] * dubica-ſejū 1802: Koka György 
vasvillájával ugy ütötte Főben az Exponenst, hogy a' 
Feje hátul bé hasadt, a' vére el lepte . . . és ha nagy du-
bitza fejű kalapja nem lett volna Feje ketté hasadt, és 
halála tőrtént volna [Mv; Born. XXXIX. 53]. — Vö. a 
dubica-kalap címszóval * felakasztott karimájú 
1823-1830: Amíg háromszögű felakasztott karimájú 
kalapot viselteka, addig az horgas fésűt a kalap karimá-
jához bedugták [FogE 108. — aA XVIII. sz. végén a mv-i 
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diákok] * felakasztott taréjos 1823-1830: Az itta 

volt akkori német deákok nagyon vadoknak látszanak, 
azaz nagy, felakasztott teréjos kalappal, kászu stiblivel, 
vagyis olyannal, amilyen be itten Erdélyben is régen a 
nagyurak kocsisai jártak [i.h. 245. — a1796 táján Jéná-
ban] * felszegezett 1823-1830: A deákoknak nem 
volt szabad a kollégiumon3 kívül horgas fésűt hordozni 
fejeken, egy garas büntetés alatt, hanem a fésűt a felsze-
gezett kalapba dugták, s ott hordozták [i.h. 67. — aA 
XVIII. sz. végén a mv-i ref. kollégium épületén kívül] * 
florentin ~. 1844: 1 florentin kalap takarittása [Kv; SL] 
* ſogarasi 1683: Fogarasrol ez sz(erint) hoztunk 
egyetmásokat el . . . Három Fogarasi kalap [Uti] * há-
romszögű 1769: Csík Sz. Simoni Endes Josef ur(am) 
Paludgyai Josef nevű Szakácsa . . Sárga hoszszu hajú 
bajuszszu, publican szinŭ veres rókával prémezet menté-
be, hasonlo nadrágba fekete háromszěgü kalapja, 
fejér aba kŏppŏnyege elszökvén jo őrizet alat az Ud-
varhelyi Tŏmloczbe bé hozni el ne mulassák [UszLt 
XIII. 97]. 1823-1830: Ezen polgári katonaságnak3 elöl-
járó serge állót a magyar mesteremberekből, kik is 
gránátszin mentében, magyar nadrágban s csizmában 
voltanak, háromszěgü kalappal és magyar horgas kard-
dal [FogE 259. — Bécsben 1797 táján] * karimás 
1785 k.: Papot kérnék3, mert nagy asszonyságban Jár-
dogálnék kamuka ruhában; De hogy a pap csak otthon 
kuttogna, Nem kell nékem karimás kalapja [Bálás kó-
dex: EM XX, 500. — 3A vén lány] * kerek ~. 1811: Lá-
zár Deutsch Lébel nevezetű 'Sido, ki-is Kolosvári szüle-
tésű, és Lakos, 20. esztendős szederjes Kákádért vi-
sel, szürke kerek Kalapja vagyon [DLt 46 nyomt. kl]. 
1826: Nyikita Krikos, Nagy Sink Széki Váradi születésű 

. . fekete törpe kerek kalapot3 [DLt 36 ua. — aÉrtsd: 
visel]. 1836: Juon Hejnutz . . viselt . . hoszszu oláhos 
inget, szebeni pakulárszűrt fejért feketésen sinarazva, 
ótska kerek oláh kalapot [DLt 1016 ua.] * kerekfejű 
1821: Kŭkŭllō Vármegyei Hondorffi Közzlakos Rusz 
Ávrám . visel lambos oláhos Babot, kisded kerek fejű 
kalapot, néha süveget, hoszszu inget [DLt] * kerek tete-
jű ~. 1836: Marusan Juonnak . . Elszökésekor volt öl-
tözője: kerek tetejű, széles karimájú kalap . . uj szűr, 
viseltes harisnya [DLt 505 kv-i nyomt. kl] * kerek törpe-
fejű ~. 1812: Sztojka Bánuj nevezetű uj paraszt . visel 
kerek törpe fejű kalapot, Oláh Búbot3 a' millyent olt fői-
dén szoktak viselni [DLt 544 nyomt. kl. — 3így, de sajtó-
hiba lehet Babot h.] * korszikáner ~. 1809: Komlógián 
Gligor Komlódról való . A' Katona köntösbe 
ment el, u.m. korsikáner kalapba, sapkába [DLt 489 ua.] 
* kupeces kerek ~ 1848: fekete kupeczes kerek kalap 
[DLt ua.] * magas kerek ~ 1817: Zsiván Filipinus 
a' ki eredetére nézve Slavoniai visel magos kerek ka-
lápat (!), fejér kasuppat, és botskort [DLt 69 ua.] * ma-
gas tetejű kerek ~. 1815: Ezen levelünket mutató Ne-
mes Személly Domokos Miklós Visel kék poszto fe-
jér gombos kurta Lájbit, szürke poszto Magyar Nadrá-
got Magos tetejű kerek kalapot [Torda; TLt 1237] 
* magyaros ~. 1834: Czieczedl Jakab viselt nagy 
magyaros kalapat [DLt 240 nyomt. kl] * mitroszki ~. 
1843: két kocsisoknak való mitroszki kalap [Kv; EMLt] 
* német 1817: Egy darab3 jutott egy német 
kalap formán, vagy három Szegeletű két nyílból álló 
bokros Erdő Hely [UnVJk 291. — aErdő] * nyúlszőr ~. 
1770: egy ujj nyul szőr Kalapjátis el vitte [Álgyógy H; 

BK sub nro 1017 Bogdán Iuvon (60) jb vall.] * paszo-
mántos (tollas) 1743: Egy ujj Tollas paszamántos 
kalap [O.fenes K; JHbK XXIX/28]. 1759: A főispán úr-
nak igen szép einzugja volt. Szép aranyos palocselben 
jött, előtte szép hámokkal s selyem-majc gyeplőkkel fel-
készült hat fekete ló, kocsis, forreiter német köntösben, 
paszamántos, tollas kalapjok [RettE 96. — aBr. Korda 
Györgynek, Kolozs megyei főispánnak]. 1781: A 
kotsisok poszomántos kalapja [Mv; Told. 9a]. 1782: 
Egy fejér ezüst paszamantas kalap [Nalác H; CsS] * 
pesti 1806: l pesti kalapat 2. 16 [Mv; Ks 34. VII Gr. 
Komis Gáspár szám.]. 1807/1818: 1 Pesti kalap a' Felej-
támak [Mv; Told.] * régeni pántlikás 1791: Régeni 
pántlikás Kalap 80 Den [Mv; MvLev.] * széles karimá-
jú ~ -> kerek tetejű ~ * tollas ~ paszomántos (tol-
las) ~ * törpe ~ kerek ~ * uniformis 1836: 
Egy uniformis Frakk Egy uniformis Kalap Egy unifor-
mis Kard [Kv; RKA]. 

Sz: ha ~ot akar csináltatni, ne csináltassa vargával. 
1710 k.: Rabutin . Donegg főstrázsamestert öt vagy 
hatszáz lovassal először Déshez és azután Klöckelsperg 
generális commendója alatt Somlyóhoz küldte, és ez on-
nét irta vala néki, hogy már 7000 a kuruc, öszve bukafu-
tozá, hogy hazud, s monda: Azt akarnám, ha tízannyi 
volna, tanuljon a császár, ha kalapot akar csináltatni, ne 
csináltassa vargával [BÖn. 938] * senki nem emel előtte 
yot. 1811: Kár hogy oly' homályos szinek, 's eredetek, 
És hogy ugy meg-vetik a' többi Nemzetek, Hogy senki 
nem emel előttök kalapot, És soholt nem látni Czigány 
Papot [ÁrÉ 36] * sok ezer ~ hull el sok ezer ember hull 
el/harap a fűbe. 1710: Soha könnyebben sem pogány 
sem keresztény egy országhoz s olyan könnyen nem juta, 
mint akkor a német Erdélyhez, egy korbácslás nélkül fe-
jet hajtának csak az egy Szeben városát amíg meg-
vette volna a német, bizony sok ezer kalapnak kellett 
volna el hullani [CsH 204. — al687-re von. feljegyzés]. 

2. gyertyatartó-rész; parte a sfeşnicului (portativ); 
Teil des Handleuchters. 1753: Réz gjergja tartó Kalap-
jával egjut 2 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1826: Hat 
ezüst gyertya tartok Ladátskájokkal együtt . . . mellyek 
kőzzül egynek kalapja nintsen [Koronka MT; Told. 19 
gr. Toldalagi Lászlóné gr. Korda Anna ajándékai közt]. 

3. kb. füstszűrő (kéményen); apărătoare (la gura hor-
nului); Rauchfilter. 1753: A Kémények füstölvén az 
Udvarban kalapokat tsináltattam hozzájok ellenzőnek 
Nro 4 [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag], 

4. puskaalkatrész; piesă de puşcă; Gewehrteil. 
XVIII. sz. v.: Hosszuflitat (!) hozot a borbei . . . Reszel-
tem kalapot ĕs sŏrkanyszeget tsinaltam 15 [Szászváros; 
BK. Desi Ferentz kezével]. 1808: Azon Puska Uj 
Szerszámmal uj rezezéssel lészen az árra Rfr. 63 Két 
uj szerszám Sroff xr. 24 . . . Uj kalap szegestől xr. 48 
[Kv; TKhf puskaműv.]. 1824: Egy vasas ágyú Panganét 
Csőjű alkalmas Szerszámú Kalap nélkül való Sárkányú 
Puska [Fugád AF; HG Mara lev.]. 

Ha. 1780: kalapokot [Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1789: kalapak. kalapat [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 
Torma Éva kel.] | kalapat [Mv; Berz. 7 Fasc. 69]. 1794: 
Kalapat [Mv; DE 3]. 1798: kalapat [Drassó AF; TSb 
24]. 1809: kalapadann [Dés; DLt]. 1826: kalapomot 
[Lisznyó Hsz; HSzjP Kováts Borbára (40) vall.]. 1835: 
kalapat [Betlensztmiklós KK; HG Bethlen lev.]. 1841: 
kalapamat [K; KLev.]. 
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kalapács 1. ciocan; Hammer. 1586: az Nagi fwben ka-
zaiok Jgen teoreót Czigant vitettem ala kazat es kala-
pachiokat forogatot fiszettem akkor nekie —/56 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 30). 1595: Vittetem 2 Cigant ala, mely-
lyekkel czjnaltattúk az kaszasok szerszámát; Czjnaltak 
és foldosztak 80 kalapaczot [Kv; i.h. 6/XVIIa. 272 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: 1. uy kaza. 1. kalapacz, 
2. kalapacz wlŏ kazahoz ualo [UszT 8a]. 1732: ezen ka-
morában . találtunk . . egj rendbeli kovacsnak való 
miv szert, ugjmint egj nagj vas pŏrŏ l j t . . . egj vas ŭlōt két 
kalapácscsal, vas fogoval, és vas njelű legjezővel edgjűtt 
[Kóród KK; Ks 12. I]. 1817: Egy jo Kolopáts [Mv; 
MvLev.]. 1843: Bottyán Minya panaszolta, hogy Nékie 
el lopta űlűjét Kalapátsát [Bágyon TA; KLev. Tollas Já-
kob (28) vall.]. 

Szk: flaszterezö 1825: Két flaszterezö Kalapáts 
[Dés; DLt 595] * kaszaverő 1769: Patkolo verő egy 
kasza verő ŭlöstol egy . . Kasza verő Kalapacs ŭlŏstŏl 
[Nagyercse MT; Told. 19]. 1790: Egy kasza verő kolo-
páts [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy.]. 1817: Kasza 
verő kalapáts ülőstöl [Varsolc Sz; Born. IV. 41]. 1865: 
Egy kasza verő kalapács és üllő két fen kővel [Szárhegy 
Cs; LLt] * kétélű 1819: Más kasza karikájával, nye-
lével és két élü kolopátsával [HSzj kaszakarika al.] * 
kétkézverõ ~. 1837: A' Kováts Mihelybe Eszközök . . 
Két Kéz verő kalapáts [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * 
nádméz-törõ ~. 1849: Egy nádméz törö kalapáts Kolos 
várra vitetet [Somkerék SzD; Ks 73/55] * nagy 
1756: Az Kováts Méhelyben Nagj Pőrŏly 2 Szarvas 
Üllő l Nagy Kalapáts l [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV/35. 14] * patkoló 1839: Patkolo kalapács 
egy Köröm tisztito Lo Pipa . Loszáj tisztító 
[Marosújvár AF; MkG] * pecsételni való 1768: Pe-
tsételni való kalapáts 1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. 
XXIIb] * vas gömbölyítő ~. 1840: Egy vastagabb vas 
gombolyitto kalapáts 25 xr [HSzj kovácsműszer al.]. 

2. kaszaverő kalapács; ciocan pentru coasă; Dengel-
hammer. 1764: egy kasza karikástol kolopátsostol 
[HSzj kaszakalapács al.]. 

3. simító ~ papirosmalombeli szerszám; unealtă fo-
losită la moară de hîrtie; Werkzeug in der Papiermühle. 
1842: A' papiros malom mellett van egy kút . A' kut 
mellett . . van a Simitó, hol a' papiros ki simittatik 
ezen Simitóban nyúlik el egy nagy gerendely, melynek 
végén kivül a' vizben kerék van, melynél fogva a* geren-
dely forgattatik, belső végén fa fogak vágynák, méllyek 
a simito kalapátsokat emelik azoknak nyeleiknél fogva, 
— van itt két simitó, az edgyiken 3 vaskarika van, a ka-
lapáts alatt egy karikával megkötött és fejül egy cas pla-
tennel bé vont fa van, melyre a kalapáts esik [Km; 
KmULev. 2]. 

4. 1776: Kŏlŏs Törő vállú Nro 1 3 kalapátsával [Me-
zősámsond MT; Berz. 17]. 

O Szn. 1699: Kalapács Pál jb [Zetelaka U; UszLt IV. 
53]. 

kalapácsüllő kaszaverő üllő; nicovală (de bătut coa-
sa), batcă; Dengelamboß. 1625: 1. uy kaza. 1. kalapacz 
2. kalapacz wlŏ kazahoz ualo [UszT 8a]. 

kalapál hangosan ver (harangot); a bate tare (clopote-
le); Glocke anschlagen. 1839: tegnap délbe égések 
voltak felső szín utszába . . . de Anyám . . . egyszer sem 

kalapos 

ijedt meg ugy, hogy görcse rá jőjjen, pedig bizony jo 
formán kolopáltak a' harangozok [Kv; Pk 7]. 

kalapcsináló kalaposmester; pălărier; Hutmacher. 
1735: Kalap Csináló Nemeth [Kv; Dica XX. 14b]. 

kalapcsinálóné kalaposmesterné; soţia pălărierului; 
Frau des Hutmachers | kalaposmesternő; modistă; Hut-
macherin. 1685: Kalapcsinalone [Kv; Dica XXX. 28]. 
1737: Kalapcsinalone [Kv; i.h. XII. 88]. 

kalapéroz 1. galoppéroz 

kalapfestő kalapfestő-mester; vopsitor de pălării; 
Hutſárber. 1700: Kalap festő [Kv; Szám. 40/11. 13]. 

kalapſormálag kalapformájúan/szerüen; ín formă de 
pălărie; hutförmig. 1785: a külső Udvaron lévő kő Istál-
lók végénél égy hintó Szin, a másik az Udvaron Nagy 
kalap formálag épitetett [Szamosfva K; Born. XXIXb. 
20/15 Komis Krisztina conscr.]. 

kalapkészítő-mester kalaposmester; pălărier; Hutma-
cher. 1800: Portenstáin Josef kalapkészítő Mester [Kvh; 
HSzjP]. 

kalaplevelfi lapu acsalapu; Petasites; captalan, brus-
ture; Pestwurz. 1672 k.: Kalap levelű lapu; Petasites. 
Pestilentzwurtz [PPG1]. 

kalapocska 1. pălărioară, pălăriuţă; Hütchen. 1787: 
(A) Leg kissebb árvának, Mihállynak 2. Pendejes Ingre, 
egy fonalas Matéria Kantusra, égy kalapatskára égy 
téli flánel Kantusra [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 
14]. 

2. egy kalapocskányi, egy kis kalapnyi; de/cu o pălă-
rioară; ein Hütchen (viel). 1806: instáltam, hogy ne 
terheltessek én nékem édgy kalapotska szilvát adni 
[Dés; DLt 82/1810]. 

kalapos I. mn 1. kb. kupakos; (prevăzut) cu capac; mit 
Kapsel versehen. 1787: Egy Kalapas Tengej vég szeg Dr. 
3 [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 5]. 

2. ? árnyéktartó (szem)ellenzős; (prevăzut) cu aba-
jur; mit Schirm versehen. 1681: Ón gyertja tartó, kettő 
kalapos Nro 3 Gyertja tartohoz való vas koppanto Nro 
1 [Vh; VhU 540-1]. 

3. ? gúny kalapot viselő; care poartă pălărie; Hut tra-
gend. 1840: Fülöp ur ezt mondá: Ne a fényes csattos ka-
lapos talám azért kapta a kalapott, hogy a kalaposnak 
fogja pártját [Kvh; HSzjP]. 

O Szn. 1850: Kalapos Ferentz [Branyicska H; JHb 
XXV/68-hoz]. 

II. ſn 1. kalaposmester; pălărier; Hutmacher. 1741. 
Nemet kalapos Ludveg [Kv; Dica II. 4b]. 1750: Ferdi-
nánd Kalapos [Kv; i.h. Ilb. 12]. 1808/1809: Udvarhely 
Városi Cívis Dersi Szabó Josef 28 esztendős kalapos 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1860-1861: a nyúl szin-
tén bővön van, bőrét szőcsök, kalaposok, kereskedők jó 
áron szedik bé [Benkő, Mszlsm. 11]. 

2. ? gúny T 1840: Fülöp ur ezt mondá: Ne a fényes 
csattos kalapos talám azért kapta a kalapott, hogy a ka-
laposoknak fogja pártját i Vizi István Úrhoz igy szollá: 



kalaposlegény 44 

hová, meddig bátja. melyre ugy mondott gyöjjön néz-
zünk egy uj hellyett a kalaposok számára [HSzjP]. 

Talán a korabeli osztrák katonaságra v. hivatalnokokra von. gúnyos ci-
nevezés A második adalék a II. I. jel-hez is tartozhat. 

kalaposlegény kalapkészítő mesterlegény; calfă de pă-
lărier; Hutmachergeselle. 1800: Rener János kalapos 
Legény, 29 esztendős [Kvh; HSzjP]. 

kalapossŭveg fejrevaló fajta; un fel de acoperămînt al 
capului; Art Kopfbedeckung. 1573: Adam Katws Zok 
Peterne vallia vgy attak Rea egy kek dolman (!) 
es egy kalapos Syweget vgy vittek ely az eskolaba [Kv; 
TJk III/3. 58-9]. 1587• zallasunkrol lopanak egi Cala-
pos sweget el kit keolchion kertem vala mast kellet ithon 
erte vennem —/75 [Kv; Szám. 3 / X X X . 10 Seres István 
sp kezével]. 1598: Lútter Mihály . wallya . . zep tiz-
tesseges ayandekot attam Thúry Janosnak mint egi 40 
Naranchot azon kiwwl kalapos siwegct poztot nadrag-
nak valót [Kv; TJk W/\ę 183]. 1630: Anner Gábor Hozot 
Beczbeol 1 1/2 Tuszin kalapos swweget IKv; Szám. 
18b/IV. 45]. 1632: Beczbeöl az minemw martiakat . . 
varadi Miklós hozott 1 Twzin kalapos swueget [Kv; 
KvLt 11/69 VectTr]. 1655: Egy szwrke viselt kalapos 
sweg — f. 1 [Kv; RDL I. 29]. 1657: igen böcsülettel ven-
déglének és ajándékozának is bennünket: nékem 
kalapos süveget szép köves medállyal nagy arany láncot 
is adának [KemÖn. 277]. 

kalapossüvegű vmilyen fejrevalót viselő; care poartă 
un fel de acoperămînt pe cap; irgendeine Kopfbedek-
kung tragend. 1631: az Mihály Deák szolgaja forgodik 
vala az Ura mellett aztis ugi vaga Fileki Gergely ugja(n) 
egi kalapos süegŭ Czirkalo legeny kezeben [Mv; MvLt 
290. 244b]. 

kalapszeg pisztoly-alkatrész; piesă de pistol/revorver; 
Teil der Pistole. 1808: Egy Pistolyb(a) uj Dio borítékkal 
együtt Rfr. 2 xr 15. Uj Sárkány kalap szeggel együtt xr. 
48 [Kv; TKhf puskaműv.]. 

kalaptokſorma-ládácska kerek ládácska; casetă/cutie 
rotundă; rundes Kästchen. 1780: Cserei Uram beszéllet-
te nekem dicsekedve . . . hogy nékem adták az Gróf 
Urak eo Nagyságok a kalap tok forma ládátskában lévő 
jo féle gyöngyöket is, mellyeket Ked is láthatott [BK. 
Beniamin Orosz de Sárd (20) ns vallj. 

kalarábé 1. karalábé 

kalarás 1. román lovas küldönc/postás, rég posta; că-
lăraş/călăreţ fåcînd slujbă de curier; rumänischer Rei-
terbote. 1629: Az havaselföldi vajdának ő nagyságának 
. . . itt találtam Bálás Déák uram levelével valami kala-
rásit [ETA I, 248 Toldalagi Mihály a fej-hez]. 1635: Az 
mely leveleket kegyelmed Maurer Mihály kijövetele 
után nekünk az vajda colarassatól küldött, kiket hoztak 
meg benne, arról kegyelmedet ezelőtt tudósítottuk 
[TMÁO II, 279 a fej. Sebessi Boldizsárhoz]. 1656: Kala-
rás menvín, nem akarám, hogy nagyságodnak kevés 
szóval írni elmúlatnám [i.h. 429 Balogh Máté a fej-hez 
Konstantinápolyból]. 1661: Nem tudván, hogy vajda ő 
nagysága kalarása mégyen, igen sietséggel kelleték ír-

nom [i.h. IV, 7 Szilvási Bálint portai kapikiha a fej-hez]. 
1665: Havasalföldében kalorást nem adnak, az vajda is 
ez után hasonlóval fizet Erdélynek, mint Erdély fizet ne-
kiek [i.h. 272 Paskó Kristóf a fej-hez Konstantinápoly-
ból]. 1666: Az nagyságod 1. Januarii irt kegyelmes pa-
rancsolatját az havasalföldi kalarások megadták, mely-
ből értem nagyságodnak rám való nehézségét [i.h. 300 
Cserményi Mihály a fej-hez Konstantinápolyból]. — L. 
még TMÁO IV, 8, 41, 272, 302. 

A román eredetű kölcsōnszó az erdélyi fejedelmek és a havaselvi meg a 
moldvai vajdák diplomáciai levelezése útján és ezen a szinten ţeijedezhetett 
alkalmasint a vajdák erdélyi származású (magyar) íródeákjainak közvetí-
tésével. Ennek bizonyságaként a kõv. válogatott adalékokat idézhetjük: 
1636: Az fényes portáról érkezének meg pénteken estve kalarasim, és hozá-
nak kezemben nagyságodnak szóló leveleket [TMÁO III, 400 Máté vajda 
Rákóczi Györgyhöz]. 1655: Az portára nagyságod írott levelét mindjárást 
elküldtük kalarásinktól [RákDiplö 181 Stephanus moldvai vajda II. Rá-
kóczi Györgyhöz Iaşi-ból]. 

2. román lovaskatona; călăraş; rumänischer Kaval-
lerist. 1621: Az para postelnyk keöuet feö zolgainak 
. . . Feier czipot Nro 2 . . . Az kalarasoknak Abrak czi-
pot Nro 8 [Kv; Szám. 15b/XI. 16]. 1644: Ma Postelnik 
Konstandin uram mustrát akar vala csinálni lovasi kö-
zött, de nem engedtem, mivelhogy most itt benn is az a 
híre, hogy több két ezer lovasnál, kalarás vagyon prope 
700 [Veress, Doc. X, 173. Sebesi Miklós a fej-hez]. 1655: 
Rebniken találtunk vala 9 száz zászló kalarást [Rák-
Diplö 196 Mikes Kelemen a fej-hez] | Száva uram 
megindult volna . . . az moldvai kallarások és vasárnap 
indulván, azokkal akarna járni nagyobb biztonságok 
okáért [i.h. 189 Jac. Harsányi II. Rákóczi Györgyhöz 
Konstantinápolyból]. 1666: Az havasalföldi vajda ke-
gyelmes uram csak nem ad kalarásokat az nagyságod 
szolgái mellé [TMÁO IV, 311 Cserményi Mihály a fej-
hez Konstantinápolyból]. — L. még Ótvös Ágoston, 
Rejtelmes levelek I. Rákóczi György korából. Kv, 1848. 
65; RákDiplö 212. 

Havaselvi vajdai levélből idézhető a köv. adalék: 1655: Az országi kala-
rások mind hozzánk hajoltak; magunk mellől el nem idegenitjük . . . kala-
rásinkat mentest indítjuk az portára [RákDiplö 212 a havaselvi vajda 
II. Rákóczi Györgyhöz Tîrgoviştébõl. — Constantin Şerban], 

kalarásság román lovas katonaság; călăraşi; rumäni-
sche Kavallerie. 1655: Tegnap küldök Borost 5000 em-
berrel Bukarest felé, az Duna mellyékét jáija el, az dra-
bantság kalarásság arra lakott, az vajda boérok akarat-
jábul mindeneket felprédáljon [RákCsLev. 494 II. Rá-
kóczi György anyjához a Havaselvéről]. 1662: főképpen 
gyalogját minden elegy-belegy nemzetségekbül: ma-
gyarbul, németbül de főképpen tőrökbül, rácbul, oláh-
bul, görögbül, örménybül, tatárbul olly nagy számra ne-
velte vala , hogy szüksége idején azoknak erejekhez és 
tehetségekhez majd inkább bizhatnék, mintsem az egész 
országbéli kalarásságnak, vitézlő népnek is erejéhez 
[SKr 333-4. — aMatei Basarab, havaselvi vajda]. 

A havaselvi és a moldvai vajdák diplomáciai levelezéséből a kōv. adalé-
kokat idézhetjük: 1655: Kosztandin vajda . . . egy bizonyos számú kala-
rássággal az innen való szélyben jűvén, még birodalmunkban is általjöttek 
volt [RákDiplö 186 Georgius Stephanus moldvai vajda II. Rákóczi 
Györgyhöz Iaşi-ból]. 1658: Az gyalog darabantság, Széminsig és Kalarás-
ság miatt ez ország fő rendei felette igen nagy háborgattatásban és üldözis-
ben ſorganának némelyek törők közzé, mások Erdélyre, harmad rend-
beliek Moldovára életek megtartásáért kergettetnének és szaladozának 
[Veress, Doc. X, 322 Constantin Şerban havaselvi vajda II. Rákóczi 
Györgyhöz Tîrgoviştéből]. L. még RákCsLev. 494. 

kaláris 1. kláris 
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kalastrom 1. klastrom 

kalász 1. búzafej; spic de grîu; Weizenähre. Szk: ~ 
formára szőtt/varrott kalász mintásán szőtt/hímzett; ţe-
sut/brodat ín forma spicului de grîu; mit Ăhrenmustern 
gewebt/gestickt. 1714: Viragotskak Len fonalbul kalász 
formára szőttek agj Lepedöhez valók N 26 fl. Hung. 52 | 
Kalasz formara varrott fekete Seljem(m)el egjelitett (!) 
Palásthoz való virágok N 3 fl. Hung. 6 [AH 29]. 

2. halszálka; oscior/os de peste; Fischgräte. 1633: en 
bizonioso(n) ne(m) tudhato(m) mondani miczoda fele 
hall uolt, de azt latta(m) hog uolt eg' vyni hozzu az 
csontia s kalassa penig nem uala [Mv; MvLt 290. 119a]. 

kalászos 1. înspicat, care are/cu spice; ährig, Áhren 
habend. Szk: ~ gabona. 1851: A' kalászos gabona künn 
a' mezőn kalangyául, a' esős vékával vagy Zsákkal 
fog két felé osztatni [A.esküllő K; RLt O. 4]. 1852: A' 
Kalászos gabana künn a' mezőn kalangyául fog két felé 
osztatni [uo.; i.h. Tusai László jegyző kezével] * ~ ter-
mény. 1851: Mind a' tavaszi, mind az őszi bár mily' ne-
mű kalászos, és esős terményeket tartozik Máthé 
György jó időben le takarítani . . a' tulajdonos Úr 
asszonynak . . . Alsó Esküllőia Csűrös kertjébe bé hor-
dani [i.h. — aK]. 

2. ~ búza szakállas/szálkás búza; grîu aristat; Bart-
weizen. 1828: Ősz Vetés 1828-ban tétetett é szerént . 
Az Felső Kővetsesbe kalászas tiszta Buza 29 véka 8 ku-
pa . Az alsó követses tulso szélébe . piras Búzát ró-
zsást 34 1/2 . . . az Puszta Szõllőbe elegy Buza [M.köb-
lös SzD; BetLt 3]. 

kalauz 1. călăuză, ghid; Wegweiser, Führer. 1593: Egj 
embert fogadot kalaüzinak (!) hogy Jnnet hazol kesen 
indult ijel kellet mennj adatot biro wram arra f — d 25 
[Kv; Szám. 5/XXI. 100]. 1594: Egy kaluznak fizetem 
Kw wariga mint hogy mind ijel mentwnk az wtat nem 
tuttwk f — d 40 [Kv; i.h. 6/VIII. 30a. — aSzt]. 1605: Azt 
tudo(m) hogy mykor oda Jeóuenek Ez alperes az Neme-
teknel eóuala kalozok s szabadon Járt es ualamit eő 
mondott az Nemetek azt chyleketek megh ha chjak In-
tetis [UszT 19/47 Olah myhalj sófaly vall.]. 1696: Tűr-
nél8 a' két ökrökkel el esteledvén éczakára fogtak uram 
Kalaúzt [Balázsfva AF; BK. Veniczei Sándor Bethlen 
Gergelyhez. — *AF]. 1777: innen Udvarhellyről valami 
Kalauzzal ki akartak indulni, Karátson Stefán a 
maga Kertin ment ki a' Faluból, Flóra Kosztán pedig a' 
Kalauzzal ugyan a' maga kertin, elvesztvén egymást 
nem tanálkozhattak edgyütt; . . . Flóra Kosztán elment 
a' Kalauzzal Molduva felé [Sajóudvarhely SzD; KS]. 
1785: (Wesselényi Miklóst) a lovak előtt gyalog hajtván 
messze a falu felső végén kivül, a mezőig, s ott ültették fel 
a kalahuz lovára [DanielAd. 368 br. Bálintit Jósef, br. 
Orbán Antal és br. Bornemisza Jósef bizonyságlev.j. — 
L. még BTN 83; Kemlr. 315; Kemön. 56, 60-1; SKr 
326, 376-7, 519, 658; TML IV, 103. 

Szn. 1630: ? Kalóz Giőrgj [Kv; RDL I. 19]. 1662: Ka-
lauz János [TML II, 387]. 1700: ? Kalóz Ferenz. Kalóz 
Georgj [Farkaslaka U; UszLt X. 79]. 1819: Kalauz 
Jó'sef [Kv; RKAk 321]. 

? Hn. 1781: Kalotz bükkinél (sz) [Gagy U; EHA]. 
1807: Kalóz bükk (sz). Kalauz bükkiben (sz) [uo.; 
EHA]. 

Szk: ~nak fogad. 1805: kit hallott a Tanú, hogy kala-
huznak fogadtanak? [Szárazajta Hsz; HSzjP vk] * 
~nak hajt. 1763: Kuti Sándor exponallya: hogj Lovas 
katona, Kökösi Falka István in Februario eczakának 
idejin kalauznak hajtotta [Uzon Hsz; HSzjP] * 
~nak megy. 1750: attam a Fűsüs fiának, hogy kalauz-
nak ment egy Német alá kőz Czip. 4 [Mv; MvLt AA11.]. 

2. átv kb. iránymutató; călăuză, îndrumător; Weg-
weiser. 1710 k.: A rothadt tisztátalan beszédek szólása, 
hallása, olvasásában mint gyönyörködtem, azokban 
másoknak nemcsak társa, hanem sokszor nagy megbot-
ránkoztató vezére és kalauza voltam [BIm. 1010] j Nem 
is kívánom én, hogy a világra kibocsássák ezt az írást8 

. . . Lévén egyébaránt erre példám s kalauzom Szent 
Jób, Nehemiás, Augustinus, ama nagy doktor, Francis-
cus Petrarca és Jacobus Augustus Thuanus, kik magok 
írták le életeket [BÖn. 406-7. — aAz önéletírást]. 

3. vall, átv vezér; călăuză, conducător; Leiter. 1693: 
Isten segedelméből akarok kimozdulni Besztercéről, 
idegen országokba bújdosni. Uram Jézus Krisztus légy 
énnekem ezen utamban kalauzom, légy vezérlő s igazga-
tó útitársam, hogy elvégezvén ezt az utat, hálaadó dicsé-
retet adhassak felségednek. Amen [Kv; KvE 223-4 
VBGy]. 1751: Isten a ti fáradságtok Fizesse meg ado-
mánytok Kőszőnettek hallgassa meg A mit kivántok ad-
ja meg Hogy ő légyen Királyotok Mennyben vivő kalau-
zotok | Ha szomot meg fogadjátok Isten lészen kalauz-
tok [Hétfalu Br; EM LI, 124, 126 betl. játék]. 

kalauz-adás kalauz-állítási kötelezettség; obligativi-
tatea de a asigura călăuză; Geleitsmann-Gestellungs-
pflicht. 1717: Kiváltképpen némelj részei székünk(ne)k 
ugj mint Kászon ujfalu, Kozmás, Tusnád, Danfalva ge-
nerális marsusb(an) Levén az mindén napi szekéréske-
dést, postálkodást kalauz adást számul sem tudgják tar-
tani, melj miá bujdosik lakóssa [INyR Cssz, Gysz és Ksz 
rendeinek panasza]. 

kalauz-forma kalauzféle; care pare a fi călăuză; von 
der Art eines Geleitsmanus. 1747: láttam hogy . 3 ka-
tona kék köntösbe . az által járó révhez jövének és egy 
kalauz forma ember is vala véllek [Szentbenedek SzD; 
Ks 27. XVlIb]. 

kalauzkodás activitate de călăuză; Geleitsmanntätig-
keit. 1662: De a vezér8 ezalatt szorgalmatosan megjár-
tatván a hegyeket a havasokat s a föld népét is ígírettel, 
adománnyal abba való kalauzkodásra felindíttatván, a 
bevágott utakat, mellyeket az ott benn levők nagy szor-
galmatossággal őrizének, elkerülvén, az havasokon által 
olly helyrül ütötték vala meg őket, ahonnét soha csak 
meggondolni sem tudták bvolna, s lőn rettenetes vesze-
delmek a szegény csikbéli atyafiaknak [SKr 667. — JA 
szerdár, a török hadak parancsnoka. Csíkszéki]. 

kalauzol a călăuzi; (herum)führen. 1747: azon embert 
az kancza farára fel ültetek hogy én által vigyem8, es ka-
lauzoljam őket [Szentbenedek SzD; Ks 27. XVIIb. — 
aA Kis-Szamoson]. 1757: Tudgyaé vagy bizonyoson 
hallottaé a Tanú Hogy . . . Groff Haller Anna Asz-
szonynak . . . egy Szabó János nevű Jobbágy szolgája 
Szt Benedekről8 el szököt volna? Azon szolgának el 
szökésében szőktetéseben, kik lehettenek részesek, s kik 
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kalauzoltak? [Ks vk. — aSzD]. 1767: Atyim Ursznak 
több szavai kŏzŏt haliám ezen szavait: te Avrám halgas, 
mert Pap Miklóst is te kalauzoltad le az Alföldre, kire 
monda Átyim Avrám, te abban hazutz én nem kalauzol-
tam [Dupapiatre H; TKhf Luka Nutz (40) jb vall.]. 
1782: péntekre az Gántsi3 Erdőre egy kevés vadászotra 
bennünket kalauzolni méltóztatik [Szentmargita SzD; 
SLt 17 Nemes József P. Horváth Jánoshoz. — aSzD]. 

kalauzolás călăuzire; Herumführen, Führung. 1747: 
Kalauzolast, Levél hordozást, Strásállást maga lovával 
való forspontozást, András Kovats ne praestalya [Tor-
da; TJkT III. 150]. 

kalauzoló vezető; care conduce; führend. 1778: a* Ko-
losvárra kalauzolo Ország Uttya [Bányabükk TA; BLt 
11 Molduván Ignát (60) zs vall.] | (A földnek) szomszéd-
ja a' Kolosvárra kalauzolo ország ut [MkG]. 

kalauzoltatja magát a se lăsa călăuzit; sich (herum)-
führen lassen. 1777: Karátson Stefána . . . midőn vette 
volna észre hogy némelly oda való emberek réá ismémé-
nek nem tartván bátorságosnak meg maradását, egy 
embernek adott öt Forintokat, és azzal Kalauzoltat-
ta magát Máramarosban, és most is ottan vagyon [Sa-
jóudvarhely SzD; KS. Agrisán Ilié (48) zs vall. — aSzö-
kött jb]. 

kalauzság călăuzire, conducere; Führung. 1662: Az 
szerdár az fő-fö urakkal s Bethlen Istvánnal, valami pa-
raszt emberek kalauzságokkal élvén, sok gázlással vere-
kedtek vala Gyulára [SKr 178] | Megindulván penig Ke-
gyelmed Isten áldásából ide mifelénk, hozzon magával 
oly embereket, a kik ennek az helynek csinát-binját s az 
kalauzságot jol tudják, küldhessünk mindenfelé kímeket 
(TML II, 284 Kemény Simon Teleki Mihályhoz Misz-
tótfaluból (Szt)]. 1672: okossaggal járy, ne mint ualaky 
kalauzságot fizessen (így!) [CsALt F. 27. 1/38 Georgiffy 
Mihály nyitrai plébános lev. haza, Csíksztgyörgyre]. 

kaiéinál ? hevítéssel ülepít; a calcina; kalzinieren, an-
tempern. 1558 k.: Wenusnak feyersege ez zerent lezen. 
Wegy kalcionalt soot, borkpueth es timsooth Egienlp-
kepen chalch(inal)va ezeket, oluazd meg anny echetben 
keuerve, ozton ebben hetcher heuitue oluazthua olchad 
az veres rezeth, lezen zep feier es lagy Minth on [Nsz; 
MKsz 1896. 287]. 

kalcináló-kemence olvasztó/hevítő kemence; cuptor 
de topire; Schmelzofen. 1558 k.: az fpld penyg, Mely 
Megmarad az tpk Iuegnek feneken, kalchinald meg az 
kalcinalo kemencheben Meglen legien feier, Mikeppen 
az ho [Nsz; MKsz 1896. 286]. 

kalcinált-só ? hevítéssel ülepített só; sare calcinată; 
kalziniertes Salz. 1558 k.: Wenusnak feyersege ez ze-
renth lezen. Wegy kalcionalt sooth, borkpueth es tim-
sooth Egienlpkepen chalch(inal)va ezeket [Nsz; MKsz 
1896. 287]. 

kaleinírozás ? hevítéssel való ülepítés; calcinare; Kalzi-
nierung. 1826: a. Calcinirozás által egy Mása fekete zsír-
ból 15 fontnál több apadás fel nem vétetik3 [Jakó, Ha-

muzsír 81 Bánffy Ádám megjegyzései a szilágysági Ma-
gyarpatak hutaszámadásához. — aA tiszt számadásába]. 

kalciníroztat ? hevítéssel ülepíttet; a puné pe cineva să 
calcineze; kalzinieren lassen. 1846: Látván hogy az 
hamuzsírra alkalmas fák nagyon megkevesettek, ennek 
ki pótlására tsak hogy mentől több matériát készíttes-
sek, az Falukon szedettem fel az hamut, úgy szintén az 
kevés számban főzni szokott zsidóktól hamuzsírokat 
meg vetettem, azt a Fabrikákban újra calciniroztattam 
[Jakó, Hamuzsír 90 Bánffy Ádám szám.]. 

kalcun rövid csizmaféle; călţun (cizmă cu tureac/ca-
rîmb scurt); Halbstiefel. 1750 k.: én szőgőttem vala vin-
czelémek az Méltoságos Asszonyhoz szegőcségem Pe-
nig volt egy kődmen egy kucsma huszonkét Véka buza 
két Pár kolczun egy Pár szőr nadrág [Igenpataka AF; 
EMLt]. 1801: Szávu Popa mint egy 24. esztendős . . 
töbnyire kurta csismába avagy ugy nevezet kaltzunba 
szokott járni [DLt nyomt. kl]. 1802: Nyikuláj Szláva 
fekete Czondrában, fejér harisnyába, és rövid Káltzun-
ba (: Tzöpökbe :) [DLt ua.]. 1804: Matunik Thodor Kŭ-
kŭllŏ Vármegyei Darlatzi . . . visel Oláh harisnyát, 
Kaltzont, és egy szürke tzondrát [DLt ua.]. 1808: Dara-
bontnak Conventioja szerint . . egy Gyüszüért adtam 
Hfl. 2 xr. 40. Egy Botskor Szijjuért Hfl. 2 xr. 40 Egy 
Koltzunért Hfl. 6 [Gálfva KK; Ks 95]. 

káldeika káld, káldeus; caldean; chaldäisch. 1710 k.: 
Apáczai János volt Barca-apácai szegény, ott aminémú 
szabadsággal élnek, olyan ember gyermeke János 
pedig theologiae et philosophiae doctor volt, és nemcsak 
tituláris, hanem valósággal ugyan doctus doctor volt, a 
zsidó és ahhoz tartozó chaldeica, syriaca és a görög 
nyelvben csudálatosan nagy perfectióra ment volt [Bön. 
550]. 

káldeus káld; caldeu; Chaldäer. 1662: Jeremiásra3 is 
ráfogták vala a jerusálembéliek, hogy a Nabukodono-
zor népe, a káldeusok közé akarna menni, az okon meg-
fogták vala [SKr 74. — aA Juda népét bűneiért ostorozó 
Jeremiás prófétát a jeruzsálembéliek — Egyiptom-elle-
nes és a Nabukodnozor mellett való magatartásáért — 
többször meghurcolták, megkínozták]. 

kaleſaktor 1. gézengúz; ştrengar; Spitzbube, Tauge-
nichts. 1573: ne(m) latta mynt leot az haborwnak kez-
dety, hane(m) chiak hallotta eleosser Mongia volt gergel 
Imrehnek, Te califactor meg dwltad hazamat Imreis 
Meg zydia Mond hogi hazwch tyztessegem arwlo Esseh 
kwrwafyaul benne Mert en Nem dwltam | Anna Laka-
tos Antalne Azt vallia hogi . . . Balasy gergel Megh 
zolitia Imre deákot ezt Mondwan varza meg te califac-
tor, az Meg al, Mond gergel Myre hogi meg koborlottad 
hazamat | Anna Zabo ferenchne hallotta aztis Ba-
lasy gergeltwl zydya volt az hazban ezt Mondwa(n) Mah 
az esse lelek kwrwanak az kalifactornak meg kely za-
kadny az testenek [Kv; TJk III/3. 230-2]. 

2. kályhafűtő diák; student care are ca obligáté în-
călzitul; Ofenheizer-Student. 1870 k./1914: Calefactor: 
tüzcsináló. Minden szobában a 3-4 szolga-tanuló közül 
legnagyobb favágó, fahordó volt, az utánna következő 
vizhordo . . . a 3-ik seprő és calefactor [MvÉrt. 6]. 
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3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: semmirekellő; netrebnic; Spitzbuben-. 
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]. 

kaleſok bádogkályha; un fel de sobă din tablă; Art 
Blechofen. 1596: Hogy eo kegmek tanachwl meg hattak 
wala hog' az Calefokhoz walo ablakot a' ki az temp-
lu(m)bol be zolgal, az deákok ot be es ki ne búdognanak 
Rosteliosson be csinalnuk hogy keowet ahoz faragtat-
tűnk attűnk keomywes Páternek d 75 [Kv; Szám. 
7/II. 19]. 

A szó az erdélyi szász Kalaſok 'Ofen aus Eisen od. Blech' tåjszó átvétele. 
E többjelentésű tájszóra 1. SSWb V, 16; WbHwsp 452. 

kalendarista kalendárium-szerkesztő; persoană care 
întocmeşteyface calendare; Kalenderverfasser/macher. 
1769: Az Altalag még azon modon teli van, a Kalenda-
rista szűken biztatván ezen esztendőbe következő szü-
rettel [Ne; Told. 5a]. 

Sz. 1811: Jól-mondják: Hazugok a' Kalendaristák 
[ÁrÉ 160]. 

kalendárium 1. naptár; calendar; Kalender. 1580.ė 5. 
January hozattam az Tanach házhoz keet Calendariu-
mot attam erette d. 14 [Kv; Szám. 3/V 5 Lederer Mihály 
sp kezével]. 1591: Második Janua(r)y hozattam popira-
sat az Tanachyhazhoz f — d. 2 Eod(em) die hozattam 
keet kalenderiűmat . . f — d. 16 [Kv; i.h. 5/1. 5]. 1610: 
egy kalendariomat hozott Horuat János [Gyalu K; 
Sennyei 47/11]. 1646: Kallendariomot vettunk Varos 
szamara dr. 12 [Mv; MvLt AA11. 6]. 1672: Az erdélyiek-
nek sok köszvént és kolyikát mond az idén a török csá-
szár calendariumja [TML VI, 184 Rosnay Dávid Teleki 
Mihályhoz Drinápolyból]. 1735: exhibealvan ugyan pro 
A(nn)o 1720 sonalo égy Calendariumat azon Calenda-
riumb(an) tészen Consignatiot az Asztaltartás iránt való 
Conuentiorol [Torda; TJkT I. 95]. 1748: Vágyón adós-
ságom Hunyadi Stoikitza Miháljnál négy Magyar Fo-
rintom, az Kalendariumamban való annotatiom szerént 
is [Vh; WassLt]. 1850: a' kalendariomba fel van irva 
[Kv; Pk 6]. 

A régi kalendáriumok üres lapjai, ill. laprészei családi, gazdasági, szám-
adási krónikás és más természetű feljegyzéseket is megőriztek. A fenti 1735, 
1748 és 1850. esztendõbeli adalékok is erről tanúskodnak. 

Szk: históriás 1586: 10 Marty B. vram hagiasabol 
wötte(m) egy históriás kalendariomat Kalmar Janosne-
twl d. 24 [Kv; Szám. 3/XXVII. 11b] * kuruc-ma-
gyar 1705: Úgy van pedig a dolog determinálva, 
hogy mivel a szász kalendáriumban Szent György 23-án 
vagyon, a másban pedig, mind a kuruc magyar kalendá-
riumban a romano catolicus kalendariumban ha-
sonlóképpen 24-én vagyon, a németeket csütörtökre 
— minthogy akkor nem is böjtnap vagyon —, a magya-
rokat pedig péntekre hívjuka [WIN I, 409. — aEbédre] 
* szász ~ kuruc-magyar 

Sz. 1796: a' fel kért Levél nem Törvényes, és ha szin-
tén a* praetendenseknek kezekbe volnais, a' magok 
praetendalt Privilegiale Jussoknak meg mutatására tsak 
annyit használhatnak vélle mint a' tavallyi Kalenda-
riummal [Mv; TLev. 5/16 Transm. 81 tábl.]. 

2. naptárszámítás; calcul calendaristic; Kalender-
rechnung. 1710 k.: Amint pedig 365 napon felül 6 óra 
marad, az kénszerítette a mostani kalendáriumot a ke-
resztyénségben felállíttatókat, hogy három esztendő áll-
jon mindenkor egymás után 365 napból, és osztán a ne-
gyedik esztendő, mely már bissextilisnek neveztetik, lé-
gyen 366 nap s nyelje el azt a négy esztendő alatt öszve-
gyűlt hat-hat és in summa 24 órát [Bön. 452]. 

Szk.: régi ~ ónaptár, Julianus-naptár (számítás). 
1598: Elseó fizetes legyen hushagio vosarnap, ez Regy 
Calendariu(m) zerent [A. jára TA; Berz. 7. LXV/8] * új 
~ a Gergely-féle (Gregorianum) naptár(számítás). 
1592: az ieóuendeő Mind Zent Napiara az Vy Cal(enda-
rium) Zerent, tartozzam minden fogiatkozas nekull eő 
kemenek Jakczj Anna Azzonnak . 73. magiar fo(rin)-
tot es d. 55. kez Penzull megh fizetnem [Perecsen Sz; 
WLt]. 1598: Elseó fizetes legyen hushagio vosarnap, az 
Regy Calendariu(m) zerent, az Második fizetes Domini-
ca misericordia, az vy Calendariu(m) zerent [A.jára TA; 
Berz. 7. LXV/8]. 1599: Amy nezy az zeoretnek dolgát 

Ispotály mester Vram az vy calendarium zerenth va-
ló zent mihaly nap vtan való zombaton Jdest 2 die 8bris 
zedgyen [Kv; TanJk l / \ . 344] | Jllien dologbula idéztet-
tem megh Kerezthuri Christoph vramat eo kegmit 
Commissiora Nagy karachion esthyn, az az, vigesi-
ma quarta Decembris az Vy kalendarium zerinth [Dés; 
Eszt-Mk. — aA dolog részletezését a kijegyzésből el-
hagytuk]. 1677: Az Uj Kalendarium ez Országban-is bé-
vétetet, azért mivel hogy mást szomszéd kŏzeleb való 
Keresztyén Országokban-is acceptaltatot [AC 85]. 

Az egész középkoron át, 1582-ig a Julius Caesar-féle, ún. Juliánus-idő-
számítás volt használatos. Minthogy az az időszámítás téves volt, így a Ju-
liánus-naptár 1582-ig mintegy 10 nappal maradt el a valóságos csillagászati 
időponttól. Ezért XIII. Gergely pápa 1582-ben elrendelte az új naptár, a 
Gregoriánum bevezetését. Ez a naptári számítás, főként a protestáns több-
ségű országokban, így Erdélyben is csak lassan teijedt el; ritkán még a 
XVII. század elején is ó- v. régi naptári hivatkozással a Juliánus-naptár 
időszámítása szerint kelteztek. A fennebb közölt utolsó kijegyzés tanúsága 
szerint csak az AC iktatta törvénybe az új naptár kötelező használatát. 

kalendáriumbeli naptárbeli; din calendar; Kalender-, 
aus dem Kalender. 1653: Egyéb dolgokat lássad a ka-
lendáriumbéli krónika-szabásubana [ETA I, 139 NSz. 
— a A nevezetes hazai és világtörténeti eseményekre von. 
tájékoztatásokat tartalmazó históriás kalendárium-ra. 
gondolhatni.]. 

kalendáriumocska naptárocska; calendar mic; Kalen-
derchen. Szk: asztali 1847: Maga számára tett le 
vagyis küld általam az angyal néhány darab csekélysé-
get válogatott dalművekben, és égy asztali kalendário-
mocskát [Kv; Pk 7]. 

kaliba 1. kunyhócska; colibă; Hüttchen. 1570: Bras-
say Symon, Megh eskwek es ezt valla Mykor az 
vyzttay3 ember haytia volt Eokreit az Talas Mathe zĕ-
leye gepwye mellet . . Az Talas Mathe haygalny kezte 
feoldel es karo Darabal az Eokreket Az vyztay ember 
azon keppen Matet Mathe az kalibaban fwtot, Zab-
liat Es egy darab karót hozot ky kezebe [Kv; TJk III/2. 
46. — aA közeli Vistából való]. 1572: tuggya, hogy az 
draguzlo az lapistake (!)a volth, es az nagy keminy páter 
reayok Menth, kalybayokath le vagdaltatta es tolok el 
foglalta, az olta ewk byryak [Erdöfva K; KP Chinte Já-
nos jb vall. — aA közeli Lapistya lakosaié]. 1681: mind-
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ezek jŏveveny Sellerek, örőksegek ninczen; az hol Lak-
nak az Úr rétéből szakasztottak a' Tisztek . . ezek czak 
kalyibaban lak(na)k Sellerül szolgal(na)k [VhU 122]. 
1717: (Egy határrész felett) az Igenpatakiak . . a revo-
lutiotól fogva kezdették czivodni az Czelnaiakkal ugj 
hogj Kallyibaiokotis az Czelnaiak az Igenpatakiak(na)k 
azon helyről el hanták [M.igen AF; TGsz 51]. 1725: til-
totta Bobolyekat Czibere Demián, hogj mellette ne csi-
nálya(na)k Kajibát [Ugruc K; JHb 111/78]. 1757: Jobbá-
gyok is laktak ezen hellynek felső végin . az után a' 
Molduvaiak el jővén kalibájokot elégetek [Gyszm; DE 

Szk: bütii ~ hátsó kunyhó. 1769: Vettünk egy feszit a 
bütü kalibához 30 xr [Kvh; HSzjP] * szalmás ~ 1688: 
Vagyon az vizi Malmon fellyŭl egy Dűrüczkõlŏ . egy 
szalmás kalyiba előtte, abb(an) vagyon az dŭrŭczkõlŏ-
hez való három vedres Rézüst [Csicsógyörgyfva SzD; 
BK] * vámos 1633: kj menek az hidhoz es lata(m) 
hat az égik vy rekez az vámos kaliba felől az hid vegen 
vagio(n) [Mv; MvLt 291. 115a]. 

2. csősz/pásztorkunyhócska; coliba paznicului/cio-
banului; Feldhütte. 1587: mikor az Hauason az kaliba-
kat el egettek volt vittwnk volt birot rea annak megh la-
tasara es rea hiuasara d. 12 [Kv; Szám. 3/XXXII. 9]. 
1592: Eoseokteol Attioktol marat Nywlad tartomania, 
senatis keoteottem ott . melliet altal vittem teob tár-
saimmal az Ilkey zallasba(n), kalibanak j latta marhaio-
kat az peres helyben az fanchialiaknak ott tartottak tali-
gaiokatis latta hogy az erdeoben ott voltanak kalibaiok-
is volt [UszT]. 1744: lévén egj Kajibank az szőlő hegjen 
[Mezőzáh TA; Told. 28]. 1747: Rob Urszuj az eö 
Nga Gujája mellet telelt . abban az időben ot a gujá-
sok kajbajoknál egj K risán nevű ember . mind tsak ot 
tekerget a gujások kajbájok körül a Szilágy mellet 
[A.várca Sz; Ks 27/XVII]. 1760 k.: az emiitett szŏllõ 
pásztorok Gabanainkat. Disznó Dinyéinket szabado-
son minden tartozkodás nélkül lopják prédálják kalibá-
jokban bé rakják [Torda; KW]. 1770: menék az Csősz 
Pásztarunk Farkas Joszip Kalibájához és ott az Pásztor-
ral pipára gyutánk [Dés; JHbB 361]. 1796: a nyári őri-
zőknek is mindenütt az időnek mivoltához képest szo-
kott lenni Szinnyek Kajibájok Köteles tehát a Com-
munitas az én őrző Házamot megszenvedni midőn kü-
lömben hasznot nem vehetek [Kv; KvLt Prot. oec-pol. 
III/3. 362-3]. 

Szk: csobáni ~ pásztorkunyhó. 1850: A' kibérlett he-
lyen találtató csobányi kalibát — marhák oklát és 
itató kutat vállujával a haszonbérlő a' haszon-
bér üdeje alatt tökélletesen megigazíttassa [Km/Ka-
jántó K; KmULev. 2]. 

3. (cigány)putri; bordei/cocioabă (de ţigani); Zigeu-
nerhüttchen. 1640: Ott bementek az cigányok kalyibájá-
ban, s ittak ott. ugrottak s táncoltak | Varga Balázs Er-
zsók ismét az cigányok galibájában hált [Mv; MvLt 291. 
233a-5I átírásban!]. 1649/1650: mikor az Czigányok az 
Piaczon Halót vetettek volna az Ebeknek, Egy dizno 
Suldójet Ferenczy Peternek az Cziganiok az Hälo mel-
lett meg eoltek es ki az Kalybaiokhoz vondoztak meg 
perseltek [Kv; ÖCJk]. 1738: Mint hogj Városunkb(a) 
sok Czigányok telepedtenek, kik miatt tüz által lejcndő 
kárunk(na)k eltávoztathatasa végett Concludálta-
tott hogj hajtattassanak ki a' Városrol, a ' Nms Vá-
ros Czigannyin . . . kivŭl minden Czigányok ki-hajtat-

tassanak, és kajibályok el-hányattassék [Dés; Jk 502b]. 
1746: laktanak némelykor Czigányok is rajta Sátorban, 
és kajibában [Kissajó BN; Ks 7. XX. 19]. 1843: Bánpa-
takán . tudakazodva Dina Czigány után . . . Láttam 
az üres Kalibáját is mellybe lakott [Bágyon TA; KLev. 
Bottyán Mihály (60) vall.]. 

4. sátorszerű tábori szállás; adăposturi improvizate 
la o tabără; zeltartiges Feldquartier. 1595: Az Zénafü és 
Zenaiarol penig ezt mondhatom Apahida felöl: Egy 
nehany rendbelj Sereg Nep lakot raitta: En magam ol-
uastam 16. kaljbat: az mellyet mint egy Taborj hellyen 
czjnaltak volt az Christoph Deák szolgaj és hada nepe: 
Melyek nagy tapotast es nyomást czelekettek vala [Kv; 
Szám. 6/XVlIa. 274 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1644: 
Meg nem adván az várost , visszaszállottunk táborostól 
Barca nevű falura, öt egész napokon ott lévén, hallatlan 
rettenetes hidegeket és fergetegeket szenvedvén, rossz 
kalibákban szenvedvén [Kv; KvE 174-5 LJ. — aKas-
sát]. 1662: Ez is tapasztalható nagy gondviselése vala az 
Úristennek, hogy a rettenetes esőleszakadásban a nép 
éjjel-nappal sátorok s galyibák nélkül, csak a lovak há-
tán verettetvén és áztattatván . . mindazáltal az Úris-
ten már ollyan hideg ősszel, októbernek utolján . úgy 
mértéklené az időt, hogy mint szintén egy nyár közepé-
ben nem nagy sanyarúsággal szenvedhetné a vitézlő nép 
[SKr 188]. 1683: Minden hadnagy az alattok valókra oly 
szorgalmatosan vigyázzon, hogy hír nélkül senki sehova 
ne járjon, kinek-kinek sátorát, kalibáját ottan-ottan 
meglátogassa [EOE XVIII, 138 Hadi szabályok]. 1686: 
Oly nagy kerengő szél lött az táboron, hogy sok kalyibát 
elrontott [WassN 57]. 

5. kb. piaci (áruló)bódé; chiosc/gheretă din piaţă; 
Marktbude. 1602: A boltokon es kamarakon keoweol 
való kalibakat az piattczrol minden cheoteorteokeon 
estwe hazahoz vigie, Alioquim az vasarbirak Authorita-
sok legien el haniatasara [Kv; TanJk 1/1. 424]. 1629: 
Hallottam ezt a piaczon mikor az hamar mihalyne 
kalaczat arullia vala Boitos ersok, az Fekete Katos Gali-
bajaba(n), mikor rea ment vala Fekete Kato Boitos Er-
sokra s kitaszigala az galibabol szidais rutul hogj ki kur-
ua innett ugj mond [Mv; MvLt 290. 173b]. 

Szk: vásári 1821: 'A Vásári Kolibának repara-
tio(jára) 40 Létz Szeg [Déva; Ks 105. 137]. 

6. kutyák ~ja kutyaól, cuşcă de cîine; Hundehütte. 
1840: a Csűr kert mellett egy régi válu kutyák kajibája l a 

[Km; KmULev. 2. — aAz 1843-i leltárban ugyanez a té-
tel így: régen vallu most a kutyák Lakja]. 

O Hn. 1712: a Kalyiba oldal alatt (irt) [Holtmaros 
MT; MúzBf]. 1718: A Kalybánál (sz). A Kolybanal (k) 
[Széplak SzD]. 1727: Kolyiba völgye. Kolyiba Patak (e) 
[Máron Sz; BfN Nagyfalusi cs]. 1753: A kaliba rendben 
(szö) [M.lapád AF]. 1757: A Kalibánál (sz) [Nagyfülpös 
MT]. 1758/1798: az Kalibánál (szö) [Szentbenedek AF]. 
1760: a Kalibáknál (k) [Balázstelke KK]. 1775: A Csős 
pásztorok kalyibájoknál (k) [Désakna SzD]. 1777: Kol-
dusok Kallibájok [Szakatura SzD; TL]. 1786: A Kaibá-
nál. a' Kalibán fejül (gyü) [Backamadaras MT; CsS]. 
1802: a' Kaliba nevezet alatt való helyen (szö) [Gógán 
KK]. 1805: A Kaliban alol (sz) [Szamosfva K]. 1815/ 
1817: A Kaliba alatt (k) [Miklósfva U]. 1826: A' Kalibá-
nál (sz) [Abafája MT]. 1829: A' Kalyibánál (szö). A' Ka-
lyiba alatt (szö) [Szövérd MT]. 1835: Kaliba Dombon 
(sz) [Mákó K; KHn 236]. 1864: Kaliba oldal [Remete 
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Cs; GyHn], — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból va-
lók. 

kaliba-csináló care face colibe; Hüttenmacher. 1710 
k.: az öcsém oly kalyibacsináló mester volt, hogy 
jobbat nem láttam, ketten háltunk egy kalyibában 
[Bön. 565]. 

kalibácska (cigány)putricska; bordeiaş; Hüttchen. 
1681: Mint hogi a' Cziganyok(na)k, valami bizonyos jó 
rendb(en) való hazok nincze(n), hanem csak imit amot, 
ã ki hol csinalhat maganak kalyibacskat az Úr földen, 
ugi lak(na)k, azért bizonyos Sessiojok nem is Írattatha-
tot [Vh; ÁLt Urb. 41]. 1829: Az Ujj hegyről lejövő, út 
mellett a Város végénn, az agyag gödröknél vagyon egy 
szegeletetske, melyenn egy földbe ásott kalibátska meg 
férne [Dés; DLt 729]. 

kaliba-forma kaliba/kunyhószerű; asemănător unei 
colibe; hüttenartig. Szk: ~ ház. 1723: egy küs Kaliba 
forma ház [Koronka MT; Told. 26]. 1742: Déés felől elé 
vetődvén Veres Sámuel az Háborúság után látta 
hogy pusztába áll az ő Jószága, reája egy kalyiba forma 
házat tsinált [Kisenyed AF; JHb Mány Oltyán (70) jb 
vall.] * ~ házacska. 1705: melly eőrőkseg igen kiczin 
fundus s most egy kis kalyiba forma hazacska raita 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1760: egy karókra, sö-
vénnyel font hitvány deszkákkal meg fedett kaliba for-
ma házatska [Mv; Told. 15/44]. 

kaliba-ház kunyhó; coliba; Hütte. 1673/1681: Ngd 
Supplicatiomra adot valasz tételébül ertem, hogy Joszag 
oszláskor, ezt az en rósz fundusomat paraszti szolgálat-
tal való fundusnak nyílban adtak .es Ngd nem akar 
abban az immunitásban es szabadsagban megh tartani, 
az mellyel szolgaltam az hitvan kaliba haztul [Vh; VhU 
463-4]. 

kaliba-bely kunyhótelek; loc de coliba; Hüttengrund-
stüek. 1769: A hova telelni Arannyász Czigányok men-
nek jo Fassusokkal azok(na)k illendő taxára bordélly 
vagy kaliba hellyet kell engedni a Possessorok(na)k és 
Lakosoknak praejudiciumok nélkül, és méltatlanul húz-
ni vonni őket nem kell [UszLt XIII/9]. 1777: ugj hallot-
tam hogj Besséjéknek Kalljíbájok volt az Bŭdőspatak 
foljamaton fel, de nevezetesen hol volt és meddig exten-
dálodott az Kaliba helljek nem hallottam [Honda SzD; 
TL. Pap Dumitru (66) ns vall.]. 1806: 'a Sertések el zak-
lattatások után edgy Idő vártatva . a kallyiba helly-
hez jött édgy Aszszony [Dés; DLt 82/1810]. 1822: A Fa-
lu végén N. nyugatról a Bartók István N. Keletről a Po-
gács Josef Urak kaliba helyek szomszédságában egy ka-
liba Hely Rft 9 xf 30 [Koppánd AF; DobLev. V/1057. 
8b]. 

Hn. 1737• A' Kolyiba hellyben (sz) [Kisfülpös K; CU. 
Petrichevich Horváth Boldizsár conscr.]. 

kalibás I. mn 1. kalibában/kunyhóban lakó; care lo-
cuieşte într-o coliba; Hütte bewohnend. 1761: Kalyiba 
Taxa. Minden kalyibás gazda ember Esztendőnként Hf 
1 . y azért hogy a Város földin laknak, fizetni tartoz-
nak [Törcsvár F; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 110-1. 

- Binder Pál kijegyzése. — aA teljesebb szöv. kaliba-

taksa al.]. 1783: a' Balástelki Kalibas Erdő Pásztorok 
. . Tökéket adtanak Palinkáért [Kissáros KK; JHb 

XX/8. 17]. 
2. Hn. 1773: A' Kajbás földek (sz) [Kecel Sz; EHA]. 

1854: A' Kajbás földeknél [uo.; EHA]. 
II. ſn kunyhó/viskó-lakó (személy); colibaş; Hütten-

bewohner. 1708: az el mult heten a* mi korcsmankis jol 
kezdvin kelni a' varosson az kolibasokis mind azon itta-
nak hétfőtől fogva az el mult heten az harmadik bor kél 
már jo borok levin szaporan költenek, az Kalibaknál 
való kocsma alitast még élebb meg kell jelentenü(n)k 
Commendans uramnak [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 
1751: Búkor Burettye Tölcsvára mellett a Kalibásoknál 
lakik [Vledény Br; BrÁLt Stenner V 29. — Binder Pál 
kijegyzése]. 1761: Observandum generaliter de Kalyiba-
sonibus. Amint fellebb is meg íratott, valakik a már le irt 
kalyibások közül magok vagy Antecessorok a denotált 
Esküteknek emlékezetektől fogva mind a Tŏrtsvári Ter-
ritóriumon laktanak, azok általiunk Inventátorok által 
Jobbágyoknak vagy is Mosnyánoknak iratattak Emo-
lumenta Törtsvariensia Allodialis Havasok A 
specificált Havasokon kivül vágynák még következendő 
Havasok, a mellyeket privatus kallyibások pro annuali 
Taxa, fizetven egy Havasert in paratis Hf 1 es két sajto-
kat bírnak [Tölcsvár F; i.h. Conscr. Dom. Törtsvár 106, 
113]. 

A címszóbeli nyelvi megjelölés a régiségben alkalmasint a jobbágyság 
egy földhöz ragadt, a társadalmi-gazdasági rétegezôdés tekintetében leg-
szegényebb csoportjának tagjaira vonatkozhatott. Vö. a hurubás cím-
szóval. 

kaliba-taksa kunyhó/viskó-bér; taxa pentru coliba; 
Hüttenzins. 1761: Emolumenta Törtsvariensia Ka-
lyiba Taxa. Minden kalyibás gazda ember Esztendőn-
ként Hf 1 a viduàk penig Dn 50 loco Taxa, azért hogy a 
Város földin laknak, fizetni tartoznak, mely Taxa pro 
Anno 1760 volt H f 640 // 64 [Törcsvár F; BrALt Conscr. 
Dom. Törtsvár 110-1. — Binder Pál kijegyzése.]. 

kalicka 1. kalitka 

kalifactor 1. kalefaktor 

kaligráña szépírás; caligrafie; Schönschreiben. 1870 k./ 
1914: Dózsa Pál tanított az V-VI. osztályban kaligrafiát 
[MvÉrt. 38]. 

kalimpál kb. kelepel; a trăncăni/clămpăni; klappern, 
pappen. 1879: Nemes Ödönnek küldtél-e ívet? . . . Hát 
Imreh Sándornak, a nyomdásnak? Ha ennek az úrnak 
ismered a feleségét, az asszonynak küldj. Akkora szája 
van, mint a tordai hasadék, s a nyelve úgy kalimpál ben-
ne, mint egy faltörő kos [Plev. 61 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kalitka 1. fogház, fogda; carceră, arest; Gefangnis, 
Arrest. 1587: Vegeztek varosul hogy Biro vram a' 
Capitanokat be hiŭattassa . . . hiteők alat keotelezze 

rea vígyazzanak hogy mind ferfiwy s mind leány 
rendek, zolgalatra Allianak egy hetiglen valaky el 
Nem zegheodik, tehagh Az varosbol minde(n) effele ze-
mely ky takarogg'iek, Mert az kalitka lezen lakó helie 
[Kv; TanJk 1/1. 42]. 1604: Beszterczen zerze kj az Calik-
kabul az eó keg iobagiat, Erdeős János [Dob.; Ks 42. E]. 
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1629: Az Azzonj fel ugrek el akara futni s ugj uiueök 
be az kalikaba3 [Kv; TJk VII/3. 62. — aUgyanebben a 
forrásban még többször így!]. 1631: mostani dolgát Sza-
lontainak en nem latta(m) hanem hogj megh fogak 
menek oda hozza az kalítkaba(n) s mondám neki 
hogj vaj Gergely Ura(m) hogj nem tartoztatod megh 
magadatt [Mv; MvLt 290. 237a]. 1730: gonosz cseleke-
detit is valakinek, lopásának végezésit . ki tudgya fog-
ságibol lopása miatt, az Kézdi Vásárhellyi kalitkából kit 
szabadítottak vólna meg? [Altorja Hsz; Borb. I vk]. 
1754: Az elmúlt őszszel Vásárhellyt voltam . halljuk 
egyszer beszélleni hogy égy Soos Szent Mártonia Sel-
lérét meg fogták el mentünk hogy meg visgállyuk 
miért fogták meg a kalítzkához mentünk s meg kérdez-
tük tőlle [TL. St. Bartha (35) jb vall. — aMT]. 1764: Sza-
mos újvár Örmény Város Jobbágy Czigánnyát Providus 
Laczi Jósit, kijs az nevezet Város fogházában vagy 
kalitzkájában raboskodik; esmérie a Tanú [SzúvLt vk]. 

Szk: ~ba tesz. 1590: Amy az Eorzes vygyazas dolgát 
Nezy az kyk . Rezegen Mennek az Byro hazahoz 
az kalytkaban tegyek erette [Kv; i.h. 1/1. 121]. 1730: Tu-
dom bizonyoson hogy Szakács Máttyást K.Vásár-
hellyen Szekér Vasazásáért az kalitkába tették vala [Al-
torja Hsz; Borb. I] * ~ba tétet. 1588: Biro vram meg 
kialtassa, hogy ha mely leghennek vagy leanzonak gaz-
daia ket hétig Nem talaltatik hane(m) chak keonnyen 
Akar it ez varosba(n) Eelny, kartia Jaczasban korcho-
makon az legheniek, Az leaniok penigh chak Nap zam-
mal, Azokat eo kgme Az kalitkaba tetesse mind Áddegh 
mègh gazdat keresnek [Kv; TanJk 1/1. 60] * ~ba visz. 
1572: Lauren(tius) Barat, Fabianus varga Vereos My-
hal et Petrus Varga famuli Ciuit(a)t(is) fassi sunt, 
hogy nemei Nap mykor Gáspárt az kalykaba vinnék, 
hogi Mennek volt vele, Mond hogi Megh latiatok ty Ko-
loswariak ha Isten megh Zabadit hogi Megh Banniatok 
Thy ezt Es megh Emlekeztek róla myg Koloswar lezen 
[Kv; TJk III/3. 45]. 1581: az farsangossokat kiket al or-
czaba talalnak valakik leznek megh foggyak es az kalit-
kaba vigiek Annak felette 10 forintot vegienek rayta 
[Kv; i.h. 235b] * ~bű vitetik. 1584: Ha penigh wala-
mely Chiaplar az eoa hireknelkewl walakinek korchio-
mallana Awagy penigh annak nem korchiomallana, ki-
nek a walaztot zemelleik adnak es rendelnek, es el nem 
akarna oda menny Tehát a kalitkaba vitessek, holot 
harmad napigh wllión, es az vtan az Chiaplarok keoz-
zewl ky zamlaltassek [Kv; PolgK 11. — aÉrtsd: a vásár-
birák] * ~òa vitettetik. 1585: Az Eyelj Iaras, Zitkozo-
das Zankozas kiáltás es egieb chintalansagh feleól ve-
geztenek hogy ha Niolcz ora vta(n) az illie(n) vetekben 
valakik meg talaltatnak, ha Ridegh legeny lezen, Az ka-
litkaba vitettessek, Es ha It való Eŏreókeós vagy Eós 
fiw, Awagy hazas Ember lezen egy forintal bewntes-
se Biro vram [Kv; TanJk 1/1.2] * vkivel a megülteti 
vkit fogházba vet. 1748: jóllehet szándékom vala azon 
Molnárnéval az Kalitkát (: a' tŏmleczbe pedig nem volt 

:) meg ültetni, mind azon által az Mlgs Sogor 
Vr(am) respectussa előttem forogván az emiitett deten-
tát el bocsáttattam [ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev.]. 

2. (nyilvános) szégyenketrec/zárka; cuşcă ín care 
erau expuşi (ín public) delicvenţii; (öffentlicher) Schand-
kotter. 1585: Az kalytkat czhynaltatta(m) meg haro(m) 
zal fat beleye az arra az fanak Eggyknek d. 8 tezen az 3 
zal d. 32 [Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 1617: Miuelhogy mind 

az ket fel az ruth oczmani ektele(n) szitkot egymasra 
kiáltották ha mindgiarast megh ne(m) adgiak az f 3 
az varos birsagat mind az ket felt vigiek ki az kalitkaba 
ott szenuedge(ne)k 3 napigh [Mv; MvLt 290. 23a]. 1621: 
az Piaczon az Kalikkanak (!) egy nehanj darab fai ki 
teorue(n) veotte(m) hozza ket sing vasat Az aczj 
mesternek hogi meg czinalta . /25 [Kv; Szám. 15b/lX. 
194]. 1638: (A bezárt legények) az kalitkát ugi Verték 
hogi Cziak nem rontottak ŏzue ugi ióue hozzánk Bara-
nyaj Tamas es monda hogi myert nem zolittiuk megh 
óket mert le rontyak az kalitkat az Varos zolgaia ugi 
kóte megh óket hogi ne roncziak az kalitkat [Mv; MvLt 
291. 138]. 1720: edj öreg Lakat kultsával edgyüt (: melly 
az kalitzkára való :) | közel edgj záros tömletz felette ka-
litzka vágjon [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1758: meg futa-
modék ki a kapu felett való ház fele, a többi belől a kaliz-
kánál meg maradának [Altorja Hsz; HSzjP Bálás János 
(33) ns vall.]. 1772: Kránka Todor ki dugván két 
karjait a' kalitzka lyukain [Koronka MT; Told. 26]. 
7806: az ejtzaka vagy 3 rab ki verven a kalítzkanak fede-
lét el szökött [Dés; KMN 199]. 

Szk: ~ba (be) tesz. 1571: Panaszolkodnak az vraim 
keozwl sokan hogy vadnak kyk Eyel fegweres kezzel do-
ro(n)gokal Iamak Ala s fel kery azon eo K. biro vra-
mat hogy kialtassa megh hogy senky Ideo vtan Neh Iar-
yon, sem penigh korchoman vchan hegedw lant Zo Ne 
hallassek, Mert ha ky azt mywely megh fogassa e o K . e s 
tegyek az kalickaba mynd Lantostwl hegedwsteol es 
egynap estigh otth legen [Kv; TanJk V/3. 38a]. 1638: az 
eö kglmek szolgajatis akor tettek be az kalitkaba(n), en 
el menek s el kerem a lakatot de immár be tettek vala ă 
kalitkaba(n) eŏkett, s rea veteók oztan mys az lakatot 
[Mv; MvLt 291. 133b]. 1728: az vén Sorbán Jánosnak az 
lopott üstöt a feiben vonták vala . s az kalitkában tet-
ték vala [Altorja Hsz; HSzjP Benkő Mihálj (42) pp vall.] 
* piaci ~. 1698: tettzet a Törveny(ne)k mind harman 
tetessenek a' Piaczi kalitkaban es mind estig mások pel-
dajara ott poenitentiaztassanak [Dés: Jk]. 

3. madárkalicka; colivie; Käfig. 1570: Erzebet Veres 
Benedekne Zolgaloja . az Kalyttkaual Megyen volt 
hazafele [Kv; TJk III/2. 660]. 1656: Jnnet az nyári haz 
pitvararol fordulvan az haz hajazattiara nilik be fel-
szer ajtó, kin vágjon egy festett iaro (?) toroni formara 
csinált madarnak való kalitka [Fog.; UF II, 163]. 1679: 
Apro madárnak való, kettős kerekű, vesszős kalitka 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 31-2]. 1823: 
Három fa és egy drotos nagy kalitzka 4 ezekbe kanári 
madarak hat [Nsz; DobLev. V/1080. 3a Demény 
György hagy.]. 

4. átv kb. ketrec; cuşcă; Käfig, Kaue. 1823-1830: 
Ekképpen utaztunk a kutyfalvi Hidasig, s ott megszaba-
dultam az üveges hintó kalickájából, mert az innetső fo-
gadó előtt megállván a hintó, Ŏexcellája bement a foga-
dóba [FogE 146]. 

5. ? kuckó; ungher, colţişor; Winkelchen. 1757: az 
éség, rongyosság, sonyoru hideg környül vött minket, be 
buvunk a kaliczkában, akar meg öljenek, akar lődözze-
nek [Kvh; HSzjP Szőts István Faragó (64) vall.]. 

kalitka-sátor kb. kunyhószerü tábori szállás; cort 
mic; hüttenartiges Feldquartier. 1662: De hogy a fejede-
lem sátorait, egy kis kalyitka-sátorán kívül hirtelenség-
bül mind felszedni találnák, arra képest az egész tábor is 
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mind sátorival és mindenével szekerei hátaira költözött 
vala [SKr 257]. 

kalîz “ 1664: Egy kőtes kaliz [Dés; Hr 2/2]. 

kalkulál 1. kiszámít, összeszámlál; a calcula/socoti; 
rechnen, kalkulieren. 1704: már amiólta Erdélybe bejöt-
tem, amint kalkuláltam, költöttem mindöszve . . . 700 
forintokat [WIN I, 99]. 1713: Calculálván az Eccla kŏl-
cségét, mely adósságb(an) ki vagyon, ment hét száz és 
húszon négj forintokra fl: 724 [Zilah; SzVJk 31]. 1713/ 
1730: A Pénz Perceptorok kezeken forgott Regestrumo-
kat Hadnagy Atyánkfia magahoz hozatva(n) A Per-
ceptorokkal Fejervari Györgj, és Korodi László Atánk 
fiai p(rae)sentiajokb(an) Calculallyak a Regestrumi 
summát s Demonstratiot tetetvén mennyi reszéb(en) 
szedetett fel s hova Erogaltatott [Dés; Jk 395b]. 1814: 
Czéh Mester eő kegyelmeknek valamint a perceptumait, 
ugy az erogatiojit is calculaltuk . perceptio Summázá-
sában 3 forint hibát tanáltunk [Kv; ACSzám. 30]. 1839: 
az egessz tartozasat usq(ue) 24. Apr. 839 Calculalvan 

. fizetett bé Suma 18 R. 40 xr [Törzs. Dési taxalis-
ták 13]. 

2. felszámít; a socoti/trece ín socoteală; auf/berech-
nen. 1735: (Az alperesnek) tsak az expeditiokra való 
költségit calculalván a szék tiz forintokra exurgál [Tor-
da; TJkT I. 84]. 1774: asztis mondotta hadgyam el ne 
Calculáljam mert tam Praefectus Uram eszre nem veszi 
[Mocs K; KS Conscr. Áts István (30) lib. molitor vall.]. 

3. vmit vmennyibe/vmiért vmennyit számít; a socoti/ 
calcula; berechnen, kalkulieren. 1819: jol vagyon calcu-
lálva, mostani kortsoma árron el árulandó 80 veder bo-
rombol jőhetö nyereség [Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 1825: 
1 kubik öl kő a hányását hozatalával édjütt 1 ölért 4 Rf 
calculalva 28 Rf [Dés; DLt 3]. 1855: Kerületünk . . . 
Elöl Járojit bátor vagyok Tisztelettel arra kérni, hogy el 
maradott Restáns napszámaimat, miket per 2 Rft 
calculált, egy napszámat az helybéli F. Biroval rögtön 
exequáltatni, 's Házombol is ki költözését8 Parancsolni 
[Koppánd AF; DobLev. V/1396 Dobolyi Bálint kérv. 
— aA ház bérlőét]. 

4. számít; a socoti/calcula; berechnen, kalkulieren. 
1823-1830: A plánum úgy volt előbb, hogy esztendeig 
Erlángábana legyünk . Azután Erlángából menjünk 
Göttingába. Az utazásba teljék esztendő és így az 520 N. 
for. három esztendőre volt kalkulálva, mely igen kevés 
volt [FogE 145. — aA németországi Erlangenben]. 

5. felértékel (vminek értékét megállapítja); a evalua; 
aufwerten. 1720: hivata minket eő Nga Simen-
falvi udvarházához a végre: hogy eő Nga, az mellj kö és 
fa epületeket, kerteket épittetet azon Simenfalvi Cu-
riá(n).. mŭ azokat elŏbszŏr accurate meg nézegetvén, 
cálculálvá(n) aestimálnok [Siménfva U; JHb XV1II/4]. 
1749: házához hivatván Hogj egj meg bontakozott 
rubintal rakott medályt meg becsüllyek . . az meg bon-
takozásának hibáitis meg nézegetven Calculaltam s Aes-
timalta(m) ad fl. Hung. 188 // 96 [Kv; Told. 12]. 

6. számba/számításba (be)foglal/vesz; a lua ín con-
siderare; einer Sache Rechnung tragen, in Betracht 
ziehen. 1672: Ha, édes Komám uram, kinek-kinek tet-
szése számba sem vétetik, nem is kálkuláljátok egyigyü 
voxunkat [TML VI, 45 Teleki Mihály Naláczy István-
hoz]. 

7. ~ vmin számítgat, tervezget vmit; a socoti/proiec-
ta ceva; etw. berechnen/kalkulieren. 1881: egyszer kal-
kuláltunk azon: milyen jó volna, ha mindig egy helyt je-
lennék meg, amit írunk — egy számban [PLev. 88 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

kalkulálhat 1. kiszámíthat; a putea calcula; ausrech-
nen können. 1718: A mint calculalhatni az Hid Mester 
relatioja szerentis szólván még ezen kivűl 30. mása vas 
meg kelletik, de én alig hisze(m) hogy avalis meg érjék ha 
ugy vasaznak mint eddig [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

2ã számolhat vmivel; a-şi putea da seama de ceva; mit 
etw. rechnen können. 1818: még nem késő ã Perek 
folytatására egy bizonyos Summát Esztendőnként el 
szánni; igy à lenne hogy ötsem Ur(am) a pertui meg me-
nekednék ellenben pedig a következésekre okos Em-
ber könnyen Calkulalhat; de Ŏtsém Ur(am) azért mégis 
ugy cselekedgyék a' mint kedve tartya [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/1014 Mohai Lőrincz Dobai Sigmond-
hoz]. 

kalkuláltatik vmi vmilyen értékben/összegben felszá-
míttatik; a fi calculat la o anumită valoare; berechnet/ 
kalkuliert werden. 1761: (Átvett) egy Rendbeli Parnpa-
dur Szin Anglia köntöst Ezüst Plasportal övestöl, s min-
den készületivei edgyütt, melly is Calculáltatott ötven 
Aranyakban [Gyéressztkirály TA; JHb XLV]. 

kalkulus 1. számítás, számvetés; calcul, socoteală; 
Rechnung, Kalkulation. 1711: (A) kölcsön adott es vett 
pénz . . az Calculus szerent extendalodatt ad hung. fl 
3200 [H; JHb XXIV/3]. 1724: valamik tavaly fel írattak 

azokat a Tavalyi calculus szerent őszve számlálván 
teszen Flór 53 Den 22 1/2 [K; TK1]. 1733: Trauzner Sig-
mond Ur(am) emergalt sok költsége . . . az mŭ előt-
tünk való computus és Calculus szerent Computaltatek 
in et ad fl. hung. 52. et den. 40 [O.lapád AF; JHb XXIX/ 
56]. 1801: Geometra ö kegyelme . mind addig vala-
meddig az mérést Calculust proportiok tsinálását édgy 
szóval az egész munkát el-végzi tartozunk tisztességesen 
íntertenealni [M.zsombor K; Somb. II]. 7807 az előbbi 
Calculusnak bővebb, és szemesebb megvisgálása után 
ugy találok, hogy . . 922 Mforintok és 24 D(é)nárok 
Exequalatlan maradtak volna [Mezőbánd MT; TSb 47]. 

Szk: megy. 1805: A többi épületeket Pajtát, 
Szint, olot és kertet a paraszt tsinálta, a gyümőlts fákotís 
ő ültette, s ezek nem mentek calculusba [Marossztimre 
AF; DobLev. IV/874. 20a] * ~òû vétetik. 1808: azon 
Henke részen lévő ínherens Summák Calculusba vétet-
vén fizesse ki Dobolyi Sigmond Ur [Ne; i.h. 921] * 
közép ~ átlagszámítás. 1797: Pálinka is elkél kerek esz-
tendőn által mintegy 6. veder, ezt is a' közép Cálculuson 
értve [Vízszilvás SzD; WassLt Conscr. 79]. 1815: Elég jó 
fekvésű . . . Szőllŏ. Meg Terem, hat Esztendei közép cál-
culus szerént 12 ~ tizenkét veder Bort [Bálványosváral-
ja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 1095] * legalsó(bb) ~ legala-
csonyabb számítás. 1781: egyedül én Isten segedelméből 
Özvegységemben majd egész pusztaságából és romlásá-
ból építtettem s renováltattam az Erdő Sz. Györgyi Ref. 
Templomot költöttem . mindenekre 1800 ~ ezer 
nyolcszáz Magyar forintokat leg alsó Calculus szerint is 
[MMatr. 294-5 özv. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi 
Kata nyil.]. 1834: Darvas Josefftsupán a* feleségével va-
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gyon Conventionálva, mégis fiát és Menyéi itt tartotta 
. a' leg alsó calculusban kellett õt személyre 50 véka 

gabona [Somb. II], 
2. számadás; socoteală; Verrechnung, Rechenschaft. 

1840: A Palinkafözõ Calculussa . . A Birkáknak nap-
jára 12 veder Bráha [Born. G. XXIVb]. 1841: A Palinka 
fözŏ Calculussa vett ki Tiszta rósot 864 per 1 f 18 
xr vékája Tiszta Csenkeszt Élesztő pénz 24 véká-
ra 50 xr [i.h.]. 

3. számarány: raport numeric, proporţie numcrică; 
Zahlenverhältnis. 1760: az erdélyi és magyarországi 
mágnás és equestris statusból sine diserimine religionis 
választassanak 120 if]aka Erdélyből húsznak kell ki-
telni, Magyarországból száznak a szászok is prae-
tendalván, hogy a calculus szerint négyen az ő részekről 
is acceptáltassanak [RcttE 109-10. — aA nemesi testőr-
ségbe]. 

4. (tanulmányi) érdemjegy, osztályzat; notă (la învă-
ţätură); Leistungsnoíe. 1870 k./1914: Calculus: a tanu-
lónak a tantárgyakból kapott érdemjegye Régi cal-
culusok voltak: eminentia (1), prima cum laude (2), prí-
ma (3), secunda (4), tertie cum absentis et malitia; emi-
nens secundi gradus, Classis primae és classis secundae 
[MvÉrt. 6]. 

5. hólyagkő; piatrã la vezică/băşică; Blasenstein | ve-
sekő; calcul renal, piatrã la rinichi; Nierenstcin. 1694: 
Tiz órakor professzor uramékkal együtt indultunk Har-
îingába odajutván, Cyprianus doctor egy nagy cal-
culussal régen nyomorgó nyolcesztendős gyermeket az 
halálnak torkábul megszabadita [Kv; KvE 234 VBGy]. 
1702: Vágattam eret; estve felé igen rosszul voltam az 
calculus miatt, egy darab ment is el tőllem . ismét az 
calculus háborgatott [SzZs 311]. 1705: (Az asszony) 
csak a veséjét szüntelen fájtatá, kiben, úgy hisszük, hogy 
még a calculus benne van ! behivatá az úr és megmutat-
ván, micsoda calculusok mentenek el az úrtól, kin is igen 
csodálkozék, hogy hogy lehetett annak a nagynak kijüni 
ćs kiférni [WIN 1, 526-7. 540]. 

kallang kóborol, kószál; a hoinări/vagabonda; (he-
rurn)streiien. 1750: Kotsis Dani éjjel nappal sokat kal-
langott széllyel, Kortsomákon ivutt részegeskedett, 
kéttség kivül az Mlgs Udvar híre nélkül, mert az gazda 
nem azért fogadgya az Cselédet hogy szellyel kallan-
gyon, ha nem hogy hasznát vegye [Kál MT; Berz. 12. 
92/61]. 

kallangó kóbor, kóborló; vagabond; (herum)strei-
fend. 1800: senkinek nem szabad afféle kallangó marhát 
ithon vagy kŭn jártatni [Maroskeresztúr MT; Pf]. 1809: 
Cziheres Bokros hellyeken, Saijadzo, Nevedékeny 
Gyenge Saijadozásoknak teteit az otţjáro kallangó Mar-
ha meg észi és a Tsemeték jŏvésit tapasztalható képpen 
akadályoztattya s pusztitya [Szentháromság MT; Sár.]. 

kalló I. ványoló, rég, táj dŭrückölő; piuă/moară de 
călcat (postavuri), dîrstă; Walkmühîe. 1637: Az paraszt 
Embereknek vagio(n) haro(m) vanyoloiok auagy 
karlŏjok: Ezekbeólis tartoznak Eŏszel adni egy egy las-
nakot auagy pokroezot [Sebes F; UC 14/42. 84]. 

Hn. 1783: Kalló ret [Perecsen Sz; EHA]. 
2. ványolós(mester); piuar, dîrstar; Walker. Szn. 

1652: Kalo Gergely (Jegenye K; GyU 104]. 1658: Kalo 

Péter [Zilah; EM XLIII, 304]. 1679: Kaló Gergelyné 
(özvegy) [Jegenye K: GyU 211]. 1687: Kaloh Mathe 
[uo.; GyU 223]. 1698: Kalo Mathe [uo.; GyU 229]. 
1834: Özvegv Török Jánosné Kalo Kata [Nagykapus 
K; RAk 41]."1846: Kalo Ersébet [uo.; RAk 12]. 

Vö. a dürūckōlo címszóval. 

káilói I. mn a Kálló (Szabolcs m.) tn -/ képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Kálló; mit 
dem Ableitungssuflix -/ gebildete Form des ON Kálló. 1. 
Kállón levő, hozzá tartozó; de la/din Kálló; in Kálló be-
findlich, zu Kálló gehörig. 1657: lőn más inventiójok: 
hogy az kassai vicegenerális, mint csak kállai, szatmári, 
fejedelem halála után redeált végházaknak látogatására 
jüne feles magával [KemÖn. 125]. 

2. Kállón működő/tartózkodó; care activează/lo-
cuieşte ín Kálló; in Kálló tätig/sich aufhaltend. 1582: 
wizi Cibere Peter az Kallai capitantt Chapi Chris-
tophott. Almasra8 Neg louo(n) fizettem f 1 d 50 [Kv; 
Szám. 3/VIII. 9. — aNagyalmás K]. 1662: Kállai kapi-
tány Barkóczy Lászlónak is gondolkodása esett vala | 
Váradi, kállai kapitányoknak szintén Kaba városához 
kiszállások [SKr 209, 528]. 1672: Énnekem itt az várme-
gyét s az itthon maradt hajdúságot együtt az kállór prae-
sidiummal együtt adták kezembe [TML VI, 372 Veér 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 1677: adtam . Nyolczvan 
őt Kállai Nemet(ne)k f. 493 //— Eotven négy Magyar 
Gyalogok(na)k f. 184 // Hetven hét Szemenyeknek f. 375 
[Uti]. 

3. vn-ben v. előnévben származasi helyre utaló jelző-
ként; ín numc, ca atribut indicînd locul de origine; als 
Attribut, in Familiennamen auf den Abstammungsort 
hinweisend. 1570: Kalay Antalne Sofia [Kv; TJk III/2. 
97]. 1589: Kallai Benedekne Durko azzonj [Dés; DLt 
226-7]. 1599: Nagy Andrasne Kallay Cathalin azzony 
[Kv; TJk VI/1. 317]. 1613: Joannes Kallai Aurifaber 
[Kv; PolgK 124]. 1638: Kallai Gjurka [Mv; MvLt 291. 
128a]. 1663/1681: Kallai János [Vh; VhU 297]. 1684: 
Kállai Lakatos István [Gyf; Incz. V. 64a]. 1720: Kállai 
Istán [Kv; TJk XV/2. 53]. 1726: Josephus Kállai [Dés; 
Jk]. 1745: Ns Thordai Kállai Mihályné Simon György 
Kis Anna [Torda; TJkT II. 66]. 1804: Tiszteletes Kállai 
Nagy József uram [M.goroszló Sz; BfN]. 1808: Füsüs 
Kállai Joseff [Dés; DLt 940]. 

II. ſn Kálló lakosa; locuitor din Kálló; Bewohner von 
Kálló, Kállóer. 1676: nem tartván az közeli hadak 
magokat a végzésekhez, hogy megvárják az urunkhoz ő 
nagyságához küldött követeket, a Kállaiakban kiindul-
va Debrecen felé Somlyón8 túl mentek [TML VII, 170 
Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz Hadadból0 — a~bSz]. 

kallós kalló/ványoló-molnár, ványolós(mester); 
piuar, dîrstar; Walker. Szn. 1488: Kalosd [Kv; Csánki 
V, 320. — aI.h. Kaid jós olvasattal számol.]. 1590: Ka-
los Ambrus jb. Kalos Ferench jb. Kalos Caspar jb. Ka-
los Gergely jb [Jegenye K; GyU 23-4]. 1614: kalos Mi-
hály szolga [Dálya U; BelhU 117]. 1638: Kalos balint 
[Mv; MvLt 291. 169b]. 1640: Kalos Mate Biro [Km: 
GyU 45]. 1666: Stephanus Kallós de Colos Monostor 
[GyU 144, 180. — aRégi km-i család sarja]. 1755: Panit-
ne Kallós Kata [Nagydevecser SzD; WLt]. 

? Hn. 1399: Kaloshavasa [M.bikal K; KHn 70]. 1758: 
A Kalos Havassán (sz) [Bh; EHA]. 
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kalmaizer garasoskodó, krajcároskodó; zgîrcit; kal-
niauserisch (sparsam). 1774: Az is Maros széki ember, 
mint a húgom, mégis Désen figálta a maga lakását. Az a 
híre, hogy sok ezerekkel bír. Meg is engedem, mivel kal-
maizer (?)a ember, meg tudja tartani, ha van valamije 
[RettE 336. — aA kiadványban kérdőjelezett]. 

kálmány-kengyel török kengyelfajta; un fel de scăriţă 
turcească; Art tűrkischer Steigbügel. 1691: Egy pãr 
ezüst Kãlmány kengyel, Egy pãr ezüst kerek talpú török 
kengyel [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa]. 

A régiségbeli kálmány- ~ kármánnyereg 'török nyeregfajta' tartozéka. 
A nyeregre nézve 1. RMFegyv. 342 képpel. 

kalmár kereskedő; negustor; Krämer. 1568: Tyzte-
lendeo Byro vram es Eskewth vraynk Zolgalatwnk 
Ayanlasanak vthanna. Nyelwel walo Keowetsiggel Bo-
chyatottwk ktekhez ez my Atyankfyat Eskewth polgár 
Tarsunkat Zekely Gergelt az kalmar es Egyeb kereske-
deok dolgarol [Dés; BesztLt 61]. 1570: Anna Jerney fe-
rencz deakne . vallya vytte volt Eothet Moreh 
Ambrws Tekebe az zokadalomba, vyt volt Jnnet 15 
fonth kek fonalat Mykor oda Jwtotak volt, Az 
More Ambrus felesege hyrenelkwl kyhordotta volt az 
zekerbewl az kek fonalat . Az Theobit penigh Bester-
cey kalmaroknak attha volt Negy fontyawal [Kv; TJk 
IIÍ/2. 146]. 1584: Az Kalmarok es kereskedeó rend dol-
ga. Semmy idegen Wagy kyweol walo kereskedeó em-
ber, vagy kalmar semmy marhaiat ell ne adhassa idegen, 
wagy kyweol walo Embernek, hanem chak ith walo es 
Coloswary embernek [Kv; PolgK 4]. 1633: Koncz Jst-
ua(n)ne kijeóue az Meszar szekbeól, es haza fele indula, 
azonkeòzben csak hamar jeóue ki az szekbeól Mészáros 
Geòrgis es Koncz Jstua(n)ne uta(n) az Kalmarok elseò 
székéig mene [Mv; MvLt 290. 130a]. 1723: Jővén szo-
ross Commissioja minde(n) B: Chehek(ne)k es Kalma-
rok(na)k az M. Regium Guberniumtol és T. Tanacstol 
bizonyos számú Bőrr vedrek(ne)k Csináltatása felől, ki-
nek ki(ne)k mi volta szerent, és nagjsaga szerént esett az 
my B. Chehŭnkreis negj Bőrr Vidér [Kv; ACJk 129]. 
1725: Bongart János kalmár [Kv; Szám. 54/1. 17]. 

Szn. 7503; Clemcns Kalmar [Dés; DLt 78]. 1515: 
Andree Kalmar [KvTOkl I, 338]. 1529: Thomas Kal-
mard [Dés; DLt. — aA cives Jurati közt]. 1550: stephano 
Kalmar [Kv; Szám. 1/11. 10a]. 1554: Kalmar lazlo [Kv; 
i.h. I/IV 9]. 1568: Kalmar János [Kv; TJk III/l. 183]. 
1570: Kalmar Jlles [Kv; TJk 111/2. 91]. 1572: Orsolia 
Kalmar gasparne [Kv; TJk I1I/3. 10]. 1582: Kalamar 
Cassaj Tamasne. Cassaj Kalamar Tamasne [Kv; TJk 
IV/1. 59f, 59g]. 1589: Kolmar Albert. Kalmar Albert 
[Kv; Szám. 4/VI. 100, 4/X. 69]. 1603: Joan. Kalmár 
szab. [Mezőpanit MT; SzO V, 267]. 1614: Kalamar Fe-
rencz zs [Zsögöd Cs; BethU 441] | Kalmar Istuan jb 
[Rigmány MT; i.h, 87] ! Kalmar János {Szu; i.h. 187] | 
Kalamar Thamas [Gyszm; UszLt Vl/56], 1623: Kalmar 
MihaP [SzJk 15]. 1632: Bandj Kalamar Ferenczy [Mv; 
MvLt 290. 96b]. 1633: Kalmar Tamasne [Dés; DLt 
380]. 1655: Kalmár Bálint [Gysz; LLt], 1684: Kala-
már Ferencz [Gyf; InczJ. 1737: Kalmár Josef [Torda; 
TJkT I. 131]. 1829: Kalomár György [Felfalu MT; 
DE 2]. 

Hn. 1728: A Kalmár szege előtt [Réty Hsz; EH AJ. 
1773: a Vár bükkiben a Kalmárok uttyán (k) [Gyszm; 

EHA]. 1823: Kalamár útnál (sz) [Tompa MT; EHA]. 
1864: Kalamárut . . egy gyalog ösvény megy keresztül 
rajta melyen mások között kalmárok is járnak [uo.; 
Pesty, MgHnt XXVIIII, 269]. 

Szk: ~ mérő lat. 1677: Egi kalmár mérő lot [HSzj 
mérő-lat al.] * boltos 1570: Az Boltos Kalmarok 
eleot kyk arwlnak es nem fyzetnek sem zolgalnak 
Ennek eleote való Ideobenis vegeztek volt azokrwl 
hogy eo K. Byro vra(m) Mwtasson Masth (?) helt Ne-
kyk Ne legenek az Boltosoknak kamarasoknak Banta-
sokra [Kv; TanJk V/3. 6b]. 

kalmárabrosz kb. kereskedő-terítő; faţă de masă de 
negustor; Krämer-Tischdecke. 1674: Egy erős kalmár 
abroszb(an): Hét, Aszszony ember(ne)k való ingek . . 
Egy rokolya zöld perpeta az válla [Szászvárosi ref. lt Ha-
lics Mihály lelt.]. 

kalmáraprólék kereskedő-portéka; mărunjişuri, mar-
fa măruntã; Krämerware. 1599: Kaspar Wasswander. 
Hozot, Bechy Marhatt. 2 Ball Karasiatt — // 20 
. . .Istruz Tollak — // 60 . Kalmar aprólék 2 // 40 | 
Tempe Michlos Hozot Bechj Marhatt 2 Keotes. 
Krakay Cernat — // 36 Egiet mas kalmar aprólék 2 // 10 
| Tempe János. Hozot Aranias. Chontos kesek — // 
75 . . . Egiet mas karmar aprólék 2 // 70 [Kv; Szám. 
8/XIV 12, 25-6 hj]. 

kalmárarany ' 1597: Holtt Egy kadas pal neúw em-
ber kadas balintnenall megj ennek maradotth 2. loua 
szekere cs kalmar Aranyais [Kv; Szám. 7/X. 1 Jeney Ist-
ván sp kezével]. 

kalmáráru kalmár/kereskedő-portéka; marfa (mă-
runtă); Krämerware. 1572: Katalin Thakach Andrasne, 
Azt vallya, hogy Seres Myhal kérj volt eo teoîe 
hogi megh adna az fl 2. kyt keolchcon kert volt teole. 
Mond eo hogi had Nalam Mygh megh Ieos had elvek 
vtanna . Mond Myhal Eoremcst Nalad hadna(m). 
De lm az ky tartoznék Bakos András az sem adhatia 
megh Mert Ely keoltette kalmar arwt weot vele [Kv; TJk 
III/3. 41]. 1573: Kalara néhai Hegedws Matere 
Twgia hogi . . az orgonás Ianos felesege kalmar 
arwal kereskedyk volt | Paisos Illés es az felesege azt vail-
iak hogi Twgiak elteben Kalmar Imrehnek haza Zeole-
ye, kalmar arwya Negy lowa vasas zekere hazkeozbely 
Marhaia Io Modon volt hazanal [Kv; i.h. 175, 195], 
1605: Zakaczine brassaj Embereknek volt adcs melj 
adossagert Zocz györgyneuel meg tiltattak az brassai 
Emberek per hoc az Zakaczine Testamcntoma zeienl, az 
parta eöbeöl es az Kalmar áruból contcntalja Zõcz 
gjörgjne az adosokoth de vgy hogy meg hitesse miucl 
volt ados [UszT 20/135]. 1629: az Urais mikor árult igj 
sokodalmokb(an) mind az felesegenck atta s kalmar 
árut vettek beleőlle [Mv; MvLt 290. 182a], 1635: Zigiar-
to Mihály minden kala(m)ar arujat az my ot uala. Azta-
los Jakabnenak ada f 32 (Mv; i.h. 291. 47b]. 7699; 
Deesi Szalontai Lakatos Ferencznél holmi ala való 
dibdab kalmar arrui a* kalmar ladaval es lakattyavaî 
edgyüt bőcsültettenek ad fl 3 //50 [Dés; Jk 281b]. 1710 
k.: ö bizony azon az úton hat hónap alatt megjáija kal-
már-árúval, jövéssel-menéssel Angliából Persiát [BÖn. 
920]. 
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kalmáráru-marha kalmár/kereskedő-portéka; marfă 
(măruntă); Krämerware. 1596: Amy az gyermek tartas-
sat nezy Viczey Anna azzony az gyermek hazat, es 
kewlseo eöreöksegit birya, Azért az gyermek etelere 
semmit nem deputaltunk, hane(m) valamit az kywwl 
keolt rea tanittatasara, es rúhazattyara azokat fel 
Írassa eoregh azonyom, ez az kalmar arw marhabol 
túggya ky maganak | Az Kalmar arw marhabol . . Júta 
kéz penzewl az Arwanak f 349 d 94 [Kv; RDL I. 65]. 

kalmárbolt (bolthajtásos) áruló/üzlethelyiség; băcă-
nie/prăvălioară (boltită); (gewölbter) Krämerladen. 
1629: Eleol Egy Kalmar Bolt, vtanna Egy kis Boltoczika 
Hatul Egy io Boltos szobaczika [Kv; RDL I. 132]. 

kalmárboltocska áruló-bódé; dugheană, prăvălioară; 
Krämerbude. 1744: Curialis Fundus vagyon edgy All-
vintzen az Piatz soron romlodozot puszta kőfallal, 
mellynek edgyik végéb(en) épitet fából egy kicsiny kal-
már Boltotska [Alvinc AF; Ks 23. XXIIb]. 

kalmárcéh kereskedőcéh; breasla negustorilor; Krä-
merinnung, Handelszunft. 1806: Mindig szabad volt it-
ten a kereskedés, masnakis ide jöni venni, innenis másu-
vá vinni s el adni, Nevezetesen a Szalona Árulok közt 
most nintsen semmi társaság vagy Czéh, volt ennek előt-
te, de Kalmár Czéhnek neveztetett [Szu; UszLt Com-
Gub. 1753u. Kállai Dániel (46) szabad személy vall.]. 

kalmárcsap csapfajta; un fel de cep; Art Zapfen. 
1765: Bornak való két kolmár csapért eragaltám d 14 
[Nagybarcsa H; Ks 71. 52 Szám.]. 

kalmárhely árusító-hely; loc de vînzare; Handels-
platz. 1695: A' mely Kalmár hely felől a Controversia 
vagyon . . Tamas Kovacsne halala utanis a* Nemes 
Varos Dispositiojara szállott [Dés; Jk]. 

kalmárí szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ rend kalmárság, kalmár/kereskedő rend; negus-
torime, tagma negustorilor; Kaufmannschaft, Handels-
stand. 1587: Haladót ez dologh erre hogy Biro vra(m) eo 
kgme hiüasson minden Arossy es kalmary Rendeket, 
Neweket be írattassa, Es illie(n) feó Vraimnak, Tudny il-
lik Pulacher Istua(n) es Kalmar Ianos Vraimnak Catalo-
gusba Aggyah, mert ket feó embert Akarnak varosul 
Valaztany ez Ieowendeŏ giwleskort az Áros Rend keoz-
zewl, kik eoket az el veghezet Rend tartas zerent igazgas-
sak es minden Alkolmatlan kereskedeseket tekozlasokat 
Coërcealliak [Kv; TanJk 1/1. 43]. 

kfllmárkárpit \ 1614: 1 Rezes kárpit visselt Egy kal-
mar kárpit egy ölnie [Kv; PLPr 1612-1615. 113]. — Ta-
lán *kalmár-faliszőnyeg'-féle jel-sel számolhatni. 

kalmárkodás kereskedés; comerţ, negoţ; Handel(n). 
1579: Megh ertettek eo kegmek Áz kwlen kwlen való 
Igyekezetet es várassunk zabadsaga elle(n) való chyele-
kedeteket Az Nemessegnek Azért hogy ennek eleyt 
vehessek, eo kegmek wegeztek, hogy . . ket vraink altal 
Az tablat talaltassa megh eo kegme Biro vram es erről 
Az Nemes vraimat keozŏnsegeskeppe(n) megh keowet-
we(n) tegie(n)nek tudomány teteit es protest(ati)ot erről 

hogy Effele dolgát Az Nemessegnek, mellyek vannak 
varassunknak zabadsaga elle(n), semmykeppe(n) el nem 
twrhetyk sem Akaryak el zenvednj a wagy twrny, min-
deneket io modo(n) megh magiarazwa(n) az Inseget 
mely a ' zegeny varasson essyk, es esset ekedygh is az Ne-
messegtwl mind Calmarkodasbul mint hazra való pinz-
nek adassabol, es egieb effele dolgokrol [Kv; TanJk V/3. 
200b]. 

kalmárkodik kereskedik; a face comerţ/negoţ; han-
deln, Handel treiben. 1597: Nicolaus Kalmancsehi fas-
sus est . Elek János Panaszolkodasat giakra(n) 
hallotta(m) hogi mindenet el veztette az kereskedeseben 
de azúta(n) az Azzoni waltig forgolodot munkálko-
dót, es kalmarkodot, hogi az Jsten ewket faratsagok 
vta(n) esmet fel emelte wala [Kv; TJk VI/1. 14]. 1629: 
mikor Borbély Ferencz Cziszar Janosnet el ueöue akkor 
vala ket loua szekere s kalmarkodanak de égikor 

perbe fogak az Aszont az adossagert . s addegh 
perlek, hogj kalmar aruiabolis ki fogia s iuta az Bor-
belysagra ismét [Mv; MvLt 290. 174a]. 1632: az migh bi-
ra pattantiusne magat addig kalmarkodek, de enne-
ke(m) nem mutogatta semmi gazdagsagat megh [Mv; 
i.h. 106a]. 

kalmárkodó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ rend kereskedő rendbeli ember/személy; 
persoană care face parte din tagma negustorilor; Person 
aus dem Handelsstand. 1592: vagi kereskedeo kalmar-
kodo rend lezen, auagi miues ember In genere akar mí-
nemw rendbeli ember . . . Regestu(m) zerent eo kegme 
affélékét Írasson be [Kv; TanJk 1/1. 186]. 

kalmárláda kereskedőláda; ladă negustorească/de ne-
gustor; Krämerkiste. 1611: Égi kalmar lada [Kv; RDL 
I. 90]. 1629: Az kalmar ladatis . . . eötueös Istua(n) vit-
tette haza [Mv; MvLt 290. 182b]. 1644: Az Cehbeliek 
. . . Ne(m) hagiak hanem kapak az kalmar ladaiat azt 
kezdek húzni vonni, hogj ot vonakodnak vala, En keo-
zikbe(n) Zollek hogj mosta(n) Ne haboriczak azzal 
megh [Mv; i.h. 291. 431b]. 1651: csinaltam egy Kalmar 
ladat szegődve f. 12 [Kv; ACJk 74b]. 7699: Deesi Sza-
lontai Lakatos Ferencznél . . . holmi ala való dibdab 
kalmar arrui a* kalmar ladaval es lakattyaval edgyüt bő-
csültettenek ad fl 3 // 50 [Dés; Jk 281b]. 1711: Egy kal-
már lada, egy Nagy lada, egy kítsid láda [Kv; Pk 6]. 
1726: Egj kalmár lada két kis kalmár lada [Kv; 
Pk 6]. 

kalmárlakat kereskedőlakat; lacăt negustoresc/de ne-
gustor; Krämerschloß. 1726: Vágjon egj jo nagj kalmár 
lakat [Kv; Pk 6]. 

kalniármarha kalmáráru/portéka; marfă (măruntă); 
Krämerware. 1596: Minekutanna az Vristen Barat Se-
bestient ez világból ky veotte volna, veőtte wolt Vicey 
Gaspar Vram kezehez minden iowait, akar my newel ne-
weztessenek, kalmar marhait, adossagit, penzetis az ew 
gongia wiszelese ala mierthogy ackor Barat Sebestien az 
Beczieknek bizonios summawal tartozot [Kv; RDL I. 
65]. 1599: Bekesi Jstwan Deák Hozott l Fonnt attlaz 
Selimet // 20a . 30 Forinthara egieb kalmar Marhatt 
//90 [Kv; Szám. 8/XIV. 13. hj. — rFolyt. a fels.]. 1625: 
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Wagyon keozeonseges el keleo pénz meli az kalmar mar-
habol gyűlt volt f. 40 [Kv; RDL I. 126]. 1655: Fülej Fe-
rencz . egyeb kalmár marhájåtis zalogban atta Ozdi 
Thamásnak az 600 forint rósz pénzért [Kv; CartTr II 
Márkosfalvi Balint vall.]. 1719: égy égy kevés kalmár 
marhat vásárol [Kszeg; BfN Bh-i cs]. 

Szk: aprólék 1636: Eggietmás Aprólék kalmár 
marha [Kv; RDL I. 109]. 

kalmárság kereskedés, kalmárkodás; negoţ, comerţ; 
Krämerei. 1597: karwallasok wthan ez az Azzony kezde 
el az kalmarsagot, mert az Brassaiaktol veöt vala egine-
hani font sañrant es egieb aprólék egietmast [Kv; TJk 
VI/1. 14-5]. 1635: igen megh szegenyedet Zigiarto Mi-
hály mondotta hogy el hadgia az kálmársagott, es az 
Zigiarto műhóz fog [Mv; MvLt 291. 47b]. 1653: hoztam 

valami marhát, de nem nagy haszonnal, minthogy 
nem tudtam hozzája . . De én nem kalmárságra men-
tem volt, hanem látásnak, hallásnak okáért [ETA I, 117 
NSz]. 

Szk: űz kereskedést folytat, kereskedik. 1597: 
Veres Thamas vram wallia . . Elek János . . ez mos-
tany azzonnial elegge forgodot es ewzte az kalmarsagot 
[Kv; TJk VI/1. 14-5]. 

kalmárszék árusító bódé; gheretă; Verkaufsbude. 
1598: Kozák János es az Varos Biraia Zabo Georgy pe-
relnek az Thamas Deák haza ki volth, ahoz való ingó 
Jok feleòll Kozák János tiltotta megh ez fellyel megh 
Irt házhoz ualo Kalmar Zeket hogy senki ben(n)e eő 
Akarattyanelkyl ne Arúllyon vetekednek az(on) 
hogy å zek ne(m) ez házhoz való volt volna | Ahogy 
megh vallyak hogy az A hazahoz való birodalom volt az 
zek . . megh Jtely az teòrueny az kalmar zeket az Ac-
tornak biria mi(n)t eoűet | minket fogada megh Zabo 
Emreh harman, es mj chinaltuk uala az kalmar zeket 
mind talpatol foghua, s mind az heazasat mj chinalok 
megh [UszT 12/8, 13/59, II/2. D. 61]. 1625: az piiaczon 
az kalmar Zek uicinitassaban ream tamada az J. az 
földre le wtte halalos sebelis Jllette [i.h. 17a]. 

kalmárszekér kereskedő-szekér; căruţă negustoreas-
că/de negustor; Krämerfuhrwerk. 1572: Meeg Ecczer 
egy Kalmar zekeretys vertenek wolt fel otth az desy ha-
taron de az Desyek viseltik gongiat Nem az Somkw-
thyakd [Dés; DLt 184. — aA várossal tőszomszédos falu 
lakosai]. 

kalmárszer kereskedő-sor; şir de negustor; Krämer/ 
Handelsreihe. 1591: Pokosne Anna azzoni . . vallia, 
Hallottam Thamas János feleol, hogi nagi orr, de lopá-
sát nem lattam: De mikor ott Iart eleottwnk az kalmar 
zerbcn igen feltem teolle, hogi megh lop [Kv; TJk V/l. 

kalmárszín kereskedő-szín; hala negustorilor; Krä-
mer-Güterschuppen. 1689: az Nemes Varos kőzőnseges 
piaczán a' Kálmar szin alat [Dés; EHA]. 

kalmárvér (öröklődő) kereskedőhajlam; înclinatie 
Pfntru negustorie; (ver)erbliche Krämerader. 1710 k.: 
Gonoszakaróim azzal is mocskoltak, hogy kiforr a kal-
márvér belőlem, hogy az anyám annak a leánya volt; ki-

nek azt feleltem: inkább akarok kereskedni, mintsem 
húzni-vonni, ajándékot venni, mint ők [Bön. 504]. 

kálmos orvosi kálmos; Acorus calamus L.; obligea-
nă; Gemeiner Kalmus. 1849: 4 Loth Hánytató Borkő 2f 
8x . 6 Loth Piskoltz C. 8 Loth Édes kapor 8 x. 8 Kal-
mus 8 [Dés; BetLt 3]. 

kalmük 1. kalmük; calmuc; Kalmück. 1672: A tatár 
Krímből ki nem jöhet, mivel az kalmük s muszka az régi 
tatár kánnal rajtok vannak | az tatár Droszinczkót nem 
segítheti, mivel az kalmük rajta vagyon [TML VI, 240, 
243 Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 

2. gyapjúposztó-fajta; stofă kalmuc; Kalmuck. 
1806/1818: 4 1/2 Sing Fekete Kalmük [Mv; Told.]. 
1817: 6. Sing kálmuk [Mv; CsS]. — A jel-re 1. SSWb 
V, 20. 

kálna ' ' Hn. 1692: Kálna [Márkosfva Hsz; MNy XL, 
241]. 1864: Felső Kálna vagy Kána [uo.; Pesty, MgHnt 
XVIII, 159a]. 

kálnás, kánás . Hn. 1658: Kálnásszeg előtt [Réty 
Hsz; MNy XL, 240]. 1670: Kálnás [uo.; i.h.]. 1693: Kál-
nás Pataka mellett (sz) [Homoródsztmárton U]. 1710: 
Kanyás szeg [Réty Hsz; MNy XL, 240]. 1712: Kánáspa-
taka [Dálnok Hsz; i.h. 241]. 1714: az Kánás elŏt (sz) 
[Magyaró MT]. 1746: Kánás alat (k) [Vadasd MT]. 
1756: alsó fordulo határ Széllyib(en) Várhégj alatt a' 
kiss kánás patakán kivŭl lévő helységb(en) [Ditró Cs]. 
1758: à nagy Kánás Vize. à Kis kánás pataka [uo.] | ezen 
Kánás patakán fel [Szárhegy Cs; LLt 76/2153] | Kánás 
patakán [Várhegy Cs]. 1781: Kánásba (k) [Kecsetkisfa-
lud U]. 1782: Kánás [Köpec Hsz; MNy XL, 241]. 7787; 
Kánásorra [Kisborosnyó Hsz; i.h.]. 1802: Kanas alat 
(k) [Vadasd MT]. 1815: Kánás nevü helyben (sz) [Köpec 
Hsz]. 1819: A Kánás patakjánál (sz) [Magyaró MT]. 
1864: Kánás sok kánya fát terem s erről neveztetik [Ka-
ratna Hsz; Pesty, MgHnt XV, 218a] | Kálnás kútja 
[Nagybacon Hsz; i.h. XVIII, 217b] | Kanás Szeg térség 
szántó földnek használva [Jánosfva U; i.h. LVII, 164b] | 
Kánásberek [Medesér U; i.h. 259a] | Kánás (sz) Nevét 
vehette a' kánya madárrola, melyek nyáron által itten 
nagy számban találtatnak [Szu; i.h. XLI, 573b. — aA 
magyarázat nyilván téves]. — Á jelzet nélküli adalékok 
az EH A-ból valók; még feles számú adalék AÉ 409-11; 
MNy XL, 240-2. Á sok jel-ü gálna ~ kálna növénynév 
-s képzős származékával alakult helynevekre nézve 1. 
i.h.-en az észrevételeket. — Vö. a gálnás címszóval. 

káinoki a Káinok (Hsz) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Kálnok/Cîlnic; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Káinok: 
1. Káinokhoz tartozó; care ţine de Káinok; zu Káinok 
gehörig, Kálnoker. 1821: A' Káinaki ut mellett lemenő 
Düllö föld [Bodok Hsz; MkG]. 

2. vn előtt származási helyre utaló jelzőként; ín 
nume, ca atribut indicînd locul de origine; als Attribut, 
in Familiennamen auf den Abstammungsort hinwei-
send. 1775: en Kalnaki Kis Istvana láttamis midőn Ne-
mes Josef . . . egy alkalmatossággal ment Urajba [Me-
zőbánd MT; WassLt. — a55 éves ns]. 1778: Mező Ban-
don . . . Kalnaki Kis István Lakó hazanal [MbK 52]. 
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1825: Káinaki Gyalog Katona Gyöngyösi Béniám (61) 
vall [Káinok Hsz; HSzjP]. 

Szn. 1606: Káinaki Jánost királybírónak választották 
Sepsiben [Csernáton Hsz; DanielO 9]. 1614: Kalnaki Já-
nos ns [Köröspatak Hsz; BethU 265]. 1645: Káinaki 
Mihály [Sszgy; SzO IV, 282]. 1659: Kalnaki Laszlo [Al-
torja Hsz; Borb. I]. 1689/1718: Káinaki Sámuel [Ádá-
mos KK; Pk 7]. 1700: Káinaki Farkas Uram [Kv; 
Szám. 40/111. 7]. 1740: Kalnaki grofne [Kvh; HSzjP]. 
1763: Káinaki Sándor [Magyaros Hsz; i.h.]. 1771: Kái-
naki Anna Aszszony [Szárazpatak Hsz; Hr 2/18]. 1786: 
Káinaki Lajos. Ludovicus Comes Káinaki [Szászrégen; 
LLt Csáky-per 327. L. 9. 8]. 1825: Káinaki Gy(örgy) 
[Káinok Hsz; HSzjP]. 

kálnokiánus Kálnoki-ezred/regimentbeli katona; 
(sóidat) din regimentül Káinoki; (Sóidat) aus dem Kái-
noki-Regiment. 1747• Moldován Todor . . az Kalno-
kianusok közzé katanának álván, onnanis el szőkőt 
[Küküllővár KK; Ks 112 Vegyes ir.]. 

kaloda 1. nyakkaloda/vas; butuc, singir; Halseisen 
pellengér; stîlpul infamici; Pranger. 1565: ha felesegyek 
az ket nemzetsegnek3^ egy mas ellen haborganának 
tahat wgyan ezen kotel alat kalodawal megy Bwntessek 
[Gyerőmonostor K; KCs I. — 3A pereskedés után 
megegyezett két nemzetség. Az egyezség megszegése 
esetén a háborgó fél által fizetendő összeg]. 1591: (Deák 
Tamás) oly fogsagban volt vgian megh szederjeszult 
vala az keze az laba az kalodaba(n) es az kezen Belin-
cziek valanak [UszT]. 1593: Myerthogy Az veresegh 
Ne(m) c(on)stal hane(m) chak Az zídalom. Azért ereosb 
teorwenie ne(m) lehet, hane(m) vosarnap reggel a' Nia-
kat kalodaba tegiek p(rae)dic(ati)o Alat ot legie(n) 
p(rae)dic(ati)o vta(n) penig Mingiarast Az templom-
ba^ ) ez vetekert a' keosseget es Attiat meg keowesse, De 
elseobe az Istent kinek parancholattia elle(n) vetet [Kv; 
TJk V/l. 365]. 1652: Az Tőmlőcz kŭ sziklábol ki vágót. 
Mélysége negyed fél öl ã föld szinig Egy kaloda ben-
ne; két foglalo vasrúd az végibe [Görgėny MT; Törzs]. 
1672: Az Incta megh vilagosodva(n) czelekedete 
gialazatoson ez hazabol a Czigany által kesertetik, 
mosta(n) pro exemplo alioru(m) megh kalodaztatik, cs 
ma estigh az kalodáb(an) leve(n), vasarnap kővesse(n) 
Eccle(sia)t [Kv; TJk \\l\!\\. 253-4]. 1680: vagyon az 
Tõmlöczb(en) egy kalada [A.porumbák F; ÁLt Inv. 23]. 
1699: A belső udvarra bé menvén edgy jo kötött nagj és 
kis kapukonn edgj 9 lyuko kalodais vágjon ezen ka-
pu között [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 
1736: Constál az Jnctának nyilván való Nős paráznasá-
ga; azért noha élete megh-hagyatik (: mint hogy hites 
Férje fejére nem áll :) mindazonáltal hogy e Nemes Vá-
ros Piattzá(n) a Kalodáb(an), az Hóhér által erőssen 
meg verettessék, vesszővel, és azon Hóhér által a Város-
ból ki-kisértetvén, ki-tsapattassék . . Deliberaltatott 
[Dés; Jk]. — L. még SzO VI, 91; TML VIII, 212; UF I, 
311, 399, II, 110, 161, 536, 676-7, 710. 

Némely adalék esetében a '(fogolytartćjkctrec, zárka' jel-sel is számol-
hatni. 

Hn. 1737: Nms Dés Városa Piattzán(a)k Dél felőli va-
ló részinn, a kalodánn alóli, a szegeleten [Dés; Jk 484b]. 
1741: Az Falu kalodaja vicinitassában [Backamadaras 

MT; CsS]. 1750: a Kaloda Hidnal [Kál MT; EHA]. 
1782/1798: A' Kalada Nevü helyben (sz) [Forró AF; 
EHA]. 1786: egy darab kőz helly . . a' Falu között 
benn a' Kaladánál [Nyárádsztlászló MT; EHA]. 1804: 
a Kaloda szeg uttzába a Falu végen [Küsmöd U; EHA]. 

Szk: állat kalodába tétet. 1604: Ha . valakit 
Biro Wram meg tapaztal hogy ez tilalo(m) ellen Czeple-
töl . Búzát Venne, tehát mind az Czeplöt, mind 
penig az ky tőle az Búzát meg vötte, az Prengerre avagy 
kalodaba alassa, az Búzát melleie függeztesse [Kv; 
TanJk 1/1. 479] * ~ban tart. 1741: Múntyán Jánost 
megh fogván s kegyetlenképpen meg kötözvén egy egész 
éczaka kŭn az kalodáb(an) tartották és mind addig, va-
lamíg 4 for. erő partekát nem adott a Strása Mester(ne)k 
el nem bocsátotta [F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ír.] * 
~ban tartat. 1767: Jósika Imre vr . . a végre fel fegy-
verkeztetett Cseledivel Jobbágyival a Titt Exponens Vr 

Nemes Curiajara potentiose reá menvén 
azon Nms Udvarházat Majarjával edgyütt Occu-
pálta embereit ki űzte; Udvari Birájának Feleségét 
Keményen meg verette, s Kaladába tartatta [JHb 
XXXV. 55] * ~ban tartatik. 1677: Takaródó harango-
zás után a' kerülőkön kívül senki fegyverrel ne járjon, 
hanem ha a' fő emberek kŏzzŭl valaki oly baráttyánál 
vagy jóakarójánál való mulatásában, vagy egyeb dolog-
ban, el-találván késni, az oly ember lámpással mennyen 
házához, mert egyébiránt ha lámpás nélkül valaki fegy-
verrel étszaka találtatik . meg-fogattatik, és virrattig 
kalodában tartatik [AC 225] * ~ba tesz. 1597: Actricis 
conuincitur eomagat s feleseget harmad napigh az kalo-
daba tegiek az fiat az perengerre allassak, eyelre az kalit-
kaba tarchiak [Kv; TJk V/l. 108]. 1809: Kissebb Kets-
kés Mihálj azt mondotta hogj az falut él égeti igy 
osztán az ö tselekedetiért meg fogatta kalodába tette 
[Rava U; UszLt ComGub. 1602] * ~ba tétet. 1603: en-
gem az feoldre le Eyte, es meg nyoma, meg keoteoze, 
az biro hazahoz vin Kcreztwrfaluaba, ott az kalodaba 
tetete [UszT 17/19]. 1739: Vass Dániel Uram Czegei 
Molnárát . . . Nagy Sándor Uram fogata meg s kalada-
b(a) tétete [Cege SzD; WassLt Kocsis János (36) szolga 
vall.] * ~ba tétetik. 1699: Ezért kellet sustaltatno(m) a' 
Kezessel e' specificall Personat, quod kezénél egy 
mas Ember marhajarol elveszett harang, vas villa, lancz 
és szekercze talaltatott Deliberatum. Varadi János 
holnap kalodaba tetessek paniceallyon délig nyakara 
köttetve az harang, ot leve(n) a* lancza es villais [Dés; Jk 
290]. 1762: ezen vétkes cselekedeteiért, mint parazna a 
kővetkező holnapi vásár napján 9 orakor az Piaczon ka-
ladáb(an) tétessék és tövissel Hoher által meg verettet-
vén Városunkbol ki özettessék [Torda; TJkT V. 141] * 
~ba ver. 1677: hc Harsányiék, Csanadiék valamit indí-
tanak mindjárt megfogják üket, kalodában verjék 
ott tartsák [TML VII, 479 Teleki Mihály Baló László-
hoz]. 1762: Mura János feleségét meg tsapták kemé-
nyen elsőben egy Sütő kementze Lopátal. az után egy 
páltzával, végtére kalodáb(an) verték viradtig [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/5. 9] * ~ba veret/verettet. 
1632: Kayczia Mihali . . . nem zolgal vala az hadba, 
megh fogatta Leŏrincz Balintt az bironit az kaloda-
ba verete [BLt 3 Demetrius Bartalis de Kozmás3 (50) 
ppix vall. — dCs]. 1758: az Kortsomárost . . száma nél-
kül sokszor kaladába verette [O.kocsárd KK; Ks 8 ad f. 
XXIII]. 1761: Mikor az N(e)mes Mag(ist)r(at)us paran-
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tsolattyabol Deputatusok mentenek volna az lopott 
portékáknak keresésére Hogy keresnek azokat 

meg nem engedte, hanem fenyegetődczvén ellenek 
kalodáb(a) kévánta verettetni őket [Torda; TJkT V. 
45] * ~ba veretik/verettetik. 1646: Az Fogoly Azzony 

in Exemplu(m) alior(um) kalodaba veressek [Kv: 
TJk VIII/4. 153]. 1711: Hidi Istvánné és Eles Andrásne 
egymást rut bestelen szitkokkal szidalmazták egy ni-
hany izben nyelveskedtenek. Azért teczett a nemes szék-
nek, hogy kalodába(n) verettetvén vasárnapig detentio-
ba(n) tartassa(na)k; mig reggel vasárnap a Templombol 
ki jŏnck a Templom ajtaja előtt nyak vasb(an) állyanak 
in exemplum aliorum [Dés; Jk] * ~ ò a vet. 1729: En raj-
tam vont az mostani szolgabiro vr(am) ket Máriást ket 
Sustakot egy Sajtott elsőbben kalodába vetvén illyen 
okon. Hogj az erdőn a Sz. Léleki csordábol egy Tinót 
meg évén az farkassok rea tanálván az Szilakját dirib da-
rabját meg nyuzám s oda fel tevém az dirib darab bőrt az 
fára, azt gondolván hogy az mű Csordankbeli tinótt et-
tek meg [Szárazpatak Hsz; ApLt 3 Andr. Szántó (40) jb 
vall.] * vettet. 1749: Szolga Biro Batsfalusi Uram 

mind a Falus Bírót, s mind a Matsukásokat Kalodá-
ba vetette én velem . hogj miért nem hajtották ki a 
Falut a Sáskák ölesére [Besenyő AF; Told. 3 Vonya 
Vojk (50) zs vall.] * ~ba visz. 1781• ha akár kitis lám-
pás nélkül a' Strásák a' városon imit amat járni vagy a' 
Fogadókban 's mulató helyeken veszekedni, lármázni, 
káromkodni, edgymással kötődni tzivódni indulva ta-
nálnak . a' Bíróság házhoz kaladába vigyék, másnap 

a' Piatzon tizenkét páltza ütéssel büntettessék [To-
rockó; TLev. 2/5] * fejét ~ba teszi. 1592: Wegheztek 
cgienleo nyelwell tanachal (!) megh valtoztathatlanul, 
Hogy Valaki az lclkewel Zitkozodik . vagy feo vagy 
kichin rend lezen egy forintot vegienek raita . Ha pe-
nig Zegheny rend essik ebben megh, Akin megh Ne(m) 
vehetnek az f. 1 Az kalodaba tegiek feyet holot har-
mad Napigh legien [Kv; TanJk 1/1. 175] * hosszú 
1632: Teömleöcz Bastia, az belseö varban Az teöm-
leöczben uagion egy hoszu kaloda három retez rajta 
[Fog.; UF I, 142-3]. 1681: Vajda Hunyad vára . A 
Kapu kőzi keő boltos Ezen kapu kőzöt keöböl rákot 
tömlöcz ket Contigna(ti)oban vagyon Vagyon itt, 
hosszú kaloda, (: melyb(e) negi ember tér Nro 1 :) . . . 
ehez vas horgos pereczes temerdek Lánez Nro 1 [Vh; 
VhU 502, 508-10] * kézi 1677: Ha a' lopás két fo-
rintot erő lészen, első vétkéjért meg-fogattassék, és a' pe-
tengéren, vagy kézi kalodában igen igen meg-verettes-
sék, a' kárt-is ſizesse-meg, és az Ecclesiában poenitentiat 
tartson [Ac 124]. 1732: Banya vidéki Ujfalusi Mihály 
Soflit egj Absitos Nemettel paraznasagon találván 
vegeztetett hogj a Déési Piaczon a Kezi kalodáb(an) az 
Hoher által kéményén meg veszszőztessek es az Város-
rol az Szamoson által ki verettessék [Dés; Jk] * kézi 
~ba tesz. 1677: A' Lclkezödćssel való szitkozodások el-
len observaltassćk az 1619. Esztendőbéli Articulus1' 
Es hogy inkáb el-szokhassanak róla, Nemes ember vala-
menyiszer cl-mondgya, egy egy forintot vegyenek tőle: 
Szolgát és Paraszt embert a' kézi kalodában tegyenek és 
délig ott tartassék. Ha pedig meg-akarja magát váltani, 
huszonöt őt pénzel váthassa-ki [AC 228. — uKöv. az art. 
szó szerinti idézése; itt kihagyással! * kézi ~ba verettet. 
{671: Az melly Paraszt Ember Templomot nem akarna 
frequentálni, hanem az Isteni tiszteletet el-mulatná há-

romszor egymás után, az ollyakat a' Dominus terrestris 
Istenhez való buzgóságából, méltó mentsége nem lévén 
az ollyan Jobbágynak, verettesse kézi kalodában, hogy 
azáltal-is az Isteni tiszteletre szoktathassa [CC 1] * öreg 

1632: Az Uduar ház foliosoia alatt ualo alsó Tor-
naczban vagion egy eöregh kaloda, melljen vagion 
egy eőregh vas retez, retez feősteől, az másik vegennis 
két szem lancz retez feősteől [Komána F; UC 14/38. 20]. 
1679: Tőmlöcz, Ez az Porkola (!) háza alatt vagyo(n) 

Vagyo(n) ezen tőmloczb(en): Őregh kaloda nro 1. 
az két véghen retez 2. Retezfuis 2. Lakat hozza nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 78-9]. 

2. köſészek, körítő; crivace; Steinrahmen/einfas-
sung. 1813: A Kő Pad . jó, hanem tsak a' felső kőhöz 
egy a* 2k kőhöz két, az 3khoz megint egy az az őszvesen 
négy fa Kalodák kívántatnak [Karácsonfva MT; Told. 
18]. — E jel-re 1. Frecskay 285, 488. 

Szk: kõszorító tölgyfa XIX. sz. e. f : kőszoritó 
tölgyfa kaladák [Marosbogát TA/Kv; GyK kv-i építő-
mester malomszám.]. 

3. kerék-metsző ~ lakatosszerszám; unealtă de lăcâ-
tuş; Schlosserwerkzeug. 1741: Egy kerek mettzŏ kaloda 
[Kv; TL 90 lak. szerszámok közt.]. 

kalodacsinálás kalodakészílés/javítás; făcutul/repa-
ratul butucilor; Stockmachcn/ausbesserung. 1592: fi-
zettem Achi Matiasnak az kaloda chinalastol, es hog* az 
Farkas uczaj kalastoromnak eggik darab heazattiat 
megh chinalta melliet az zel el rontot volt f 1 d 20 . Az 
czigan vaidanak az ket retez chinalastol az kalodahoz 

. . d 35 [Kv; Szám. 5/XIV. 138 Éppel Péter sp kezével]. 
1594: Az Thoroniban való kalodahoz es Beolenczekhez 
attam . 6. lakathoth f 3 Lakathos Balinthnak az 
kalodahoz való Beolcnczek czinalasatol, es kaloda czi-
nalastol: attam Biro vram akarattiabol f —/60 ſKv; i.h. 
6/V1. 2]. 

kalodás I. mn Hn. 1705: Az Kalodás Kútban (sz) 
[Bh; K H n 8]. 1713: Az Kalodas hegyin (sz) [Vaja MT; 
EHA]. 1754: A Kalodás tetőn (sz) [Bh; KHn 16-7]. 
1758: a Kalodás Pataka [Bh; EHA]. 

II. jh T Hn. 1643/1687 k.: Kalodásb(an) (sz) [Szere-
dasztanna MT; MMatr. 244]. 1737: A Kaladásban (sz) 
[Bh; KHn 14]. 1752: A Küs Rétnél a Reketisek vagy 
Kalodás ineget (sz). A Kaladásb(an) (k) [A.tők SzD; 
THn 6]. 

A ſclsor.ikoztatou hn-i adalékok nyilvánvalóan a kaloda szónak egy 
rreghatíiro.Thdlotlan jcl-ével alakult -v képződ származékai. 

kalodaváltság kalodától való szabadulás pénzválisá-
ga: raxă plătită pentru a scãpa de butuci: Stock-Ablöse. 
1571: EfTelc kcozteok való sok lspanoknak zabadosok-
nak való zolgalatiok is zantassok vetessek aratassok ka-
zalasok, ezeknek be takaritassi zamtalan sok nekijek 
való kert cs haz epitessek voltak rajtok, (A) kaloda es 
t^omlet h valczŭgok penig raitok megmondhatatlan so-
kak [SzO Ii, 329 a székely nemzet folyj. 1634: Kŏr-
töuclyiai István ide joue, es megh eskuuek hogy megh 
bekellct Toké Istvánnál, es megh ada az kaloda váltsá-
got, cs ugy ereztem ell [Mv: MvLt 291. 4a]. 1756: Picsa 
Pászkul ut A Exponállya, hogy az Fejér héten való Csŏ-
tőrtőkón Brádon Darabáncz Danilla az Piaczon 
aszszu gyümölcsei egy zsákot tett ă Lovára, azon Zsák 
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másé lévén, és ottan az lovamon találtatván, engemet 
meg fogtanak, verettenek, Kalodáb(a) tettenek; Kaloda 
válcságot ottan negyven póltrát fizettem [Bukuresd H; 
Ks 62/4]. 1828: Várallyai Győrgye Magár árestáltatott 
és Kalodába küldetett azért hogy az praetendáltatott el-
lene mintha égy pár Paputsot akart vólna lopni . az el 
fogatott . azzal menti magát hogy ö paputsot akarván 
vásárolni égy párt kezébe vett, 's a' mint nézegette, a' 
mint a' vásárba szokott lenni a' nagy tojongásba odébb 
taszíttatott akaratja ellen, a* Csizmadiák pedig azt 
gondolván hogy el akar vele menni mindjárt el fogták *s 
ötet megse halgatván fel küldöttek, Ezen Mentsége bé 
vétetett és szabadon botsáttatott a' kaloda váltságától is 
menté tétetvén [H; JF 36 Prot. l]. 

kalodáz 1. kalodába tesz/zár; a butuci/pune ín butuci; 
in den Stock legen. 1592 k.: vgy hozak be de en nem lat-
ta(m) hogy senky fogta volna sem kalodazta volna Ko-
vaczy András cziak lata(m) hogy veztegh al vala ott az 
vdwarba(n) [UszT]. 1616: azt se(m) tudo(m) hogy 
to(m)loczozte kalodazta volna eoket [Bh; Told. l]. 
1786: Groff Thoroczkai Sigmond Ur eõ Naga . . . lán-
tzozza s kalodazza Szegény Embereit [Torockó; TLev. 
4/13. 23]. 

2. kb. (szalmafedelet) léccel leszorít; a fixa ín leaţuri 
(acoperişul de paie); (Strohdach) mit Latten nieder-
drücken. 1734: Píz Nemes Curiara bé menvén találtunk 
egy uj kötött kaput Sendelyest galambug(ost) az Ns Cu-
ria körös körül palánkai bé keríttetett, szalmával meg 
fedve, és kalodázva, az Udvar kapu előtt az palánk két 
felöli egy darabig sendelyes [Datk NK; JHbB D. 1 Gr. 
Bethlen Farkas inv.]. 

E jel az MTsz-ben kaloda î. al. adóit székelységi, 'a szalmatetõt átfogó 
kettős léc' jel. alapján következtethető ki. 

kalodázás kalodába tétel; punere ín butuci; Legen in 
den Stock. 1571: ele zamlalhatatlan niomorgatassok 
fogságok kalodazasok teomlechezesck kynzasok che-
pektetessek foztassok miat kykben attiokffiays holta-
nak meg, Immár telliessegel el pwztultanak [SzO II, 329 
A „Zekelysegbely few nepeknek es lofeyeknek" foly. az 
ogy-hez]. 

kalor hév, láz; febră; Fieber. 1722: nappalis csak ér-
zék néha néha kicsiny calort a testemben, megint el 
hágy, edgj nap gyakran érzek affélét [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból]. 

kalosnya ' 1530: duas partes kalasniaa ut paratos de 
nostrys lanys reportaverunt, redemi pro fl I 1/2 [Vh; 
DomH 90.— dÁ kiadó megjegyzése: Nu cunoaştem 
semnificajia cuvîntului]. 1532: Ittem kalosnia pro d 
XXXII [i.h. 113]. 1533: Ittem duas partes kalasnya ut 
paratos de nostrys lanys reportaverunt, redemi pro fl II 
[i.h. 90]. 

A címszóbeli szó valószinŭleg a szláv eredetű harisnya szavunk vmelyik 
szláv nyelvbeli alakváltozata átvételének tekinthető [SzlJ 214]. 

kalotai a (Nagy)kalota (K) tn -i képzős szárm; deriva 
tul formát cu sufixul -i al toponimului (Nagy)kalota/ 
Călata; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form 
des ON (Nagy)kalota. 1778: Kalatai Koborzán Vaszilv 
[KLev.]. 

kalotaszegi a Kalotaszeg tájnév -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i de la Kalotaszeg/ţinutul Căla-
ta; mit dem Ableitungssuffix ~i gebildete Form von Ka-
lotaszeg. 1. Kalotaszegen lévő; care se află ín Kalota-
szeg; in Kalotaszeg befindlich. 1623: Az mi Ke(gye)lmes 
Vrunk Eo Felge Ke(gyelme)tek altal Izent Ke(gyel)mes 
paranczolattiatt az Kalataszegi szalagos Jozagnok, Ke-
meny Boldisaar Vram kezeben ereztese feleol . . . megh 
ertettem [Szamosfva K; KCs IV/102 Ioannes Mikola 
lev.]. 1752: A kalata Szegi Jószágból . . . későn őstve ér-
kezem meg ide Motsra [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 

Szk: ~ mokányság. 1788: A Bontzidai Udvarbíró egy 
Asztag Árpát ki ád Csépelni a kalotaszegi Mokányság-
nak tizenegyedib(en) [Solymos K; BfN Miss]. 

2. Kalotaszegen termesztett; cultivat ín Kalotaszeg; 
in Kalotaszeg angebaut. Szk: ~ borsó. 1761: Csegezi 
Uram . . . küld 2 véka Kalotaszegi borsot, 1. véka Ma-
gyarót [Borbánd AF; Ks 83 Borbándi Szabó Gjórgy 
lev.]. 1819: egy cserefa Hordoban Kalotaszegi Borso 3 
véka 13 kupa [Baca SzD; TSb 6]. 1826: A' Gabonásba 
tanáltatott . . . Kalota szegi nagy szemű Borso [Szentde-
meter U; Told. 41] * ~ lencse. 1826: A' Gabonásba ta-
náltatott Kalotaszegi nagy Szemű Lentse [uo.; i.h.]. 

3. Kalotaszegen gyártott/készített; fabricat/facut ín 
Kalotaszeg; in Kalotaszeg erzeugt. Szk: ~ zsindely. 
1621: veóttwnk . . kett Zeker fwrez dezkatt Tizenha-
todfeleuel Egy forinton . . . Ezer 7 Zaz kalotaszegy sen-
delt 7 Zazaual p(er) fl 1 [Kv; Szám. 15b/IV. 14]. 

4. Kalotaszegen lakó; care locuieşte ín Kalotaszeg; 
in Kalotaszeg wohnend. 7677: Kalóta szegi szegénység 
hogy a' mostani nagy adózásra inkáb rá érkezhessék, vé-
geztetett hogy a' Colosi Aknákról Aknai árron elégséges 
só adattassék számokra, kik-is elégedendő sót szállítsa-
nak Bánfi Hunyadra s' ott rakják le [CC 55]. 1732: Ezen 
. . . Kalothaszegi Jobbágjok . . . Nyárban ket hetet ka-
szával, kettőt sarlóval, három hetet Cséppel Maglaskor 
Idáraa p(rae)stálni tartoznak [Told. 67. — aNagyida K]. 

5. vn-ként v. származási helyre utaló jelzőként; ca 
nume sau ca atribut indicînd locul de origine; als Fami-
lienname od. Attribut auf den Abstammungsort hinwei-
send. Szn. 1570: Kalotazegy Benedek [Kv; TJk III/2. 
25]. 1589: Benedicto Kalotaszeghj [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
45]. 1600: Kalotazegy Benedekne Anna azzony [Kv; 
TJk Vl/l . 504]. 1691: Kalota Szeghi Uy fali Martha Ti-
vadar [A.jára TA; WassLt Papay Sigmond Valkay Mik-
loshozj. 

kalpag (szőrme)süveg; calpac; (Pelz)mütze, Kalpak. 
1747: Pap Mihály . falumbéli ismerem . . . szederjes 
dolmányban és mentében Veres hoszszu kalpagban öl-
tözve vala | láttam Pap Mihály nevű Katonát . . . Kőn-
tősinek szénit, mivel Loháton kőppenyeggel jol betaka-
rózva lévén Veres kalpagjánál egyebit nem láthattam 
[Csicsópoján SzD; Ks 27. XVIIb]. 1761: Egy veres kal-
pog festett sőrénnyel, s arany vitéz kötéssel [Branyicska 
H; JHb XXXV/39. 6]. 1772: Gárdistáknak8 . . . Köntö-
sök veres rókatorkos mente, dolmány, nadrág, öv, kal-
pag, ezüst készülettel . . . Párducbőrt viselnek mikor 
őfelségét kisérik valahová [RettE 269. — aA nemesi test-
őrség tagjainak]. 1809: A Groff kalpogjának Szabó 
Munkája 2 Rf. ehez a Szöts Munka 2 Rf [Kv; TKhf]. 
1823-1830: Főrevalójuka . . . kalpag szőrős bőrből, te-
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teje posztó, mely hosszú lévén, a kalpagnak egyik olda-
lán lefityegett [FogE 64. — aA mv-i diákoknak a XVIII. 
sz. végén]. 

Szk: asztrakános ~. 1849 k.: Egy ásztrakányos kal-
pag Rf 15 [DobLev. V/1280] * fejedelmi 1692/1737: 
Szemeimel láttam edgyszer az Vron Egy Dufla Megy 
sziny metczet draga nusztokkal bélét Törők forma Bár-
sony mentét, ugy az Fején ugyan ollyan Fejedelmi Kal-
pogotis, azt is ugy mondották, hogy Szegény Rhedei Fe-
rentz Vram eõ Nga mikor Fejedelemségre vittek volna 
akkor csináltatta volna és akkor Husztrol hozták volna 
[Szilágycseh/Nsz; EMLt Simeon Furenda (!) Literati 
vall.] * magyar 1849: Egy magyar kalpag [Dés; 
DLt]. 

kalpagos (szőrme)süveges; cu calpac; mit (Pelz)-
mütze/Kalpak. 1759: 19-ma Novembris volt instellatió-
ja br. Korda György urnák a Kolozs vármegyei főispán-
ságba A főispán Szép aranyos palocselben jött, 
előtte . . hat fekete ló A hintó előtt két huszár-
módra felöltöztetett legények ezüstös szerszámú, sárga 
színű lovakon ezüstös fecskefarkú cafraggal, kalpago-
sok, forgósok s nyakokban régi módin farkas-bőrösön 
voltak [RettE 95-6]. 

kalucsli sárcipő; galoş; Kalosche, Galosche. 1866: 
Két pár kaucsuk kaloschli [RLt]. 

kaluger 1. román görögkeleti szerzetes; călugăr orto-
dox román; rumänischer orthodoxer Mönch/Ordens-
bruder. 1559: Az kalugyereket még el nem küldhettem a 
Ngod parancsolattja szerént [TT 1911. 462 Greg. Som-
bory Nádasy Tamáshoz]. 7566: kik ha úgy is a megis-
mert igazságnak helyet nem adnának, eltávoztassanak, 
— vagy . . . papok, vagy kelugyerek lesznek [ETA II, 
374 János Zsigmond alatt hozott törvénycikkek]. 1581: 
vegeztek hogy a* kalagiorok hazanal való Erdeot el 
aggyak [Kv; TanJk V/3. 237a]. 1590: Byro vram Akar: 
es vrunk paranchiolotiabol vittenek el 3 Baratokat es 
Egy kologiort, voltanak Niolczan vitte el Hunyadra 2 
zekeren egy zeker volt, Brassay Petere 3 Loual, fyzettem 
f. 1 d. 50 [Kv; Szám. 4/XV. 9]. 1635: Ez leüelűnk p(rae)-
sentalo két moldŭaj Calugjerek kuldultanak es vettenek 
mind aprostol tizenhet szamu Barmokat . . . Haggiuk 
annak okaert sőt parancziolliukis hŭseghtek(ne)k, ez le-
üelűnk latűa(n), az megh neŭezet kétt Calugjereket min-
denűt uttyokba(n), az megh irt tizen het szamu Barmok-
kal . . bekeüel bocziassa es boczjattassa [BesztLt 103 a 
fej. a beszt-i főbíróhoz]. 1671: A Kalugjirtól vődtem egy 
font Laurus olajt vődtem azon kalugyirtől fólia 
singet (így!) négy lotot lotjat Tizen öt penzevel f // 60 
[Gyf; Utf|. 1677: A' Mint hogy az Oláh Nationak vallá-
sa-is nem a' négy recepta Religiok közzŭl való, ugy az a' 
szerzet; melyben levők Kalugyereknek neveztetnek, 
nem acceptaltatot [AC 136]. 1757: Molduvába az Hangi 
kalugyereknek három veder túrót adtunk [Gyszm; DE 3 
Michael Goncza (63) jb vall.]. — L. még Dragomir, Ist. 
— desr. I, 191; EOE XVI, 650, XVII, 293, 296, 301; Hal-
mágyiNIr. 25; Hermányi, EDem. 355, 374; Hurm. XII, 
1066-7, XV/II, 1024; Pápai, TörN 47; RákDiplö 324; 
ŬcttE 106; Rozsnyai, HorTurc. 83; Veress, Doc. IX, 25, 
X, 212. 

A havaselvi és a moldvai vajdák Erdélybe irányított levelezéséből is ide 
vonhatók a kőv. adalékok: 1593. Egy kalagor uagio(n) ot az kgtek tarto-
maniaban Szahia neuw ky mw nekwnk nagy Árulónk es az mw orzagunk-
nak, sok hitlen leueletis talaltuk . . keriwk azért kgdet mint io szomszéd 
baratunkot hogy kgd azt az kalugiert fogassa meg es tartassa ſogua addig 
az mig az Erdelj feiedelmet o Ngat meg talalliuk mert gonoz Arwlo ember 
[BesztLt 50 Áron vajda a beszt- főbíróhoz Iaşi-bòl], — L. még Hurm. XII, 
363, 372, XV/II, 829, 1049-51; RákDiplö 371; Veress, Doc. XI, 131. 

Hn. 1835: A Kalugeren [Bodola Hsz; EHA]. 
Szk: ~ré lesz. 1637: Papok Popa Albul. Az Ne-

mes Thamasa reszen uagio(n) haza es Boyersaga, kiről 
mind az altal nil produxit. Ezis kalugyerre leőtt, hul itt, 
hul a* Clastromb(an) mo(n)giak hogy lakik [F.szombat-
fva F; UC 14/42. 123. — âEz donatarius ns]. 1714: az 
edgyik házas Fia Opriánnak, Jón al(ia)s Nyicza külön 
lakik tŏlle, a másik penig el csapván a Feleségit Kalugeré 
lőtt [Preszáka AF; Mk III. LXIII Dumitm Szvintilie 
(32) jb vall.] * szkizmatikus ~ szakadár, azaz román 
görögkeleti szerzetes. 1761: feltett Czelokot azon Sisma-
ticus Kalugyerek más fél napi Mulatásokkal véghez vit-
tek [Pata K; IB. Nábrádj István lev.]. 1767: Tudva va-
gyon mindenek előtt Sofironius nevű schismaticus Ha-
vasalföldéből bejött kalugyer mennyire turbálta vala az 
uniót [HalmágyiNIr. 297] * tanító 1714: Mind régi 
öreg eleinktől hallottuk s magunk is ugy tudjuk, hogy 
egy Moldvából származott tanito kalugyer kert volt né-
hai dédai Bánfi László részen való Perle János nevű em-
bertől monaszterianak való helyet ide fel a Mentő vára 
felső része alatt, melyre minekutána szállásokat építet-
tek volna, sok olá legények gyűltek a kalugyerhez tanól-
ni oláh deákságot [Déda MT; MúzBf 16 r. tanú vall.]. 

2. görög ~ görög görögkeleti szerzetes; călugăr orto-
dox grec; griechischer orthodoxer Ordensbruder. 1657: 
October 24 Hálni Kanakraa Ott van az tenger-
ben két hegyen, egyiken erős kalastrom, 80 görög kalu-
gyer lakik rajta [RákDiplö 519 Sebesi Ferenc naplója. 
— aTörökországban]. 

Ha. 1585: Kalugjereket [Bethlen SzD; BesztLt 69 Joh. 
Cheffey a beszt-i főbíróhoz]. 1590: Kalogior [Kv; Szám. 
4/XX. 12 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1596: kalogiurnak 
[Kv; i.h. 6/XVIII. 9]. 1730: Kalugyer [Meződomb K; 
TK1 Porkár Kosztin (40) zs vall.]. 1736: Kaluger [Sárd 
AF; BfN Dobozolt anyag VI]. 1751: Kalugereknél 
[Nsz; TL 42]. 1779: Kalugerek [Alfalu Cs; LLt Csáky-
per 540. L. 6]. 

A címszó eredetére, elterjedésére, szótörténeti kérdéseire I. Kiss Lajos: 
Nyr LXXXVI, 455-7, MNy LXIII, 163; Szabó T. Attila: Nyr LXXXIX, 
105-8, SzE 219-25, 561 és az ott id. irodalmat. 

kalugereskedik görögkeleti szerzetesként működik; a 
activa ca călugăr ortodox; als orthodoxer Ordensbruder 
tätig sein. 1775: Groza Juon . . . nemes Moldova Ország-
ban, in Monaszterie Nyamczuluj Kaluger Mostis ott 
kalugereskedik [Meződomb K; LLt Csáky-per 107. L. 14]. 

kaluger-gárgyán görögkeleti rendfőnök; stareţ, egu-
men; orthodoxer Ordensvorsteher. 1779: Ezen hellyet 
. . . ajándékba adta volt egy Bohanyitza nevű Monasz-
teriából Moldouábol ki jött Kaluger Gárgyán Néhai 
Groff Lázár Ferentz Ur eő Ngnak [Alfalu Cs; LLt Csá-
ky-per 540. L. 6]. 

kaluger-ház görögkeleti kolostor/monostor; mănăsti-
re ortodoxã; Kloster für orthodoxe Ordensbrŭder. 
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1621• Az Kalugor haz mellet, rőda felöl ualo Erdőben 
[Kv; Szám. 15b./VIII. 2l. — aK]. 

kalugerkedik görögkeleti szerzetesként működik; a 
activa ca călugăr ortodox; als orthodoxer Mönch/Klo-
sterbruder tätig sein. 1747: Ginz Juon kalüger volt 
imit amot kalugerkcdet [Uraj MT; Berz. 14. XIII/23]. 

kaluger-klastrom görögkeleti szerzetes-kolostor/mo-
nostor: mănãstire ortodoxă; Kloster für orthodoxe Or-
densbrüder. 1575: Egyszer az ő társaival ott felkele, és 
beméne Mysiába, es ott feldulának egy görög kalagor 
kalastromot, és igen drága kéneset hozzának abból 
vissza [HeltaiKr 285], 

kaluger-pap görögkeleti szerzetes-pap; preot-călugăr 
ortodox; orthodoxer Ordenspriester. 1597: Egy kalwger 
papot wrŭnk w felsige lewele Nalla widte warga Tha-
mass 2 loŭan szekerin Tordara —/50 [Kv; Szám. 
7/X1V 84 Th. Masass sp kezével]. 

Szk: oláh 1599: Szabó Mihály uitte az olah kalü-
ger Papot. 2. louon szekeren Tord(ara) d 50 [Kv; i.h. 
8/XÍII. 66 Szabó András sp kezével]. 

kaluger-sáfrány sáfrányfajta; un fel de şofran; Art 
Safran. 1598: weottem 1/4 saffrant beczjth f 2 d 50 fel lb 
saffrant kalugier Saffrant f 3 d 50 Ismeg weöttem 1/4 ka-
lugier Saffrant f 2 d — 2 loth kalugier Saffrant f — d 
44 [Kv; Szám. 8/V 25]. 

kalugerség görögkeleti szerzetesség/szerzetesi hiva-
tás: călugărie ortodoxă; orthodoxer Mönchsberuf. 
1749: Bárdoson3 kalugerségben holt meg is [KvAkKt 
Mss 46. aMT). 

kalumnia 1. patvarkodás; pîră nedreaptă; Gezänk. 
1640: ha az pénzt fel ne(m) uenne ez leuele(m) erej-
uel egy azon Varmegyeb(en) leuo tizt jelen leue(n) az ka-
lomnianak onussat vgy mint ket szaz Magiar forintot 
meg vehesse es Vetethesse es az teorueninek semi 
nemw ereje nekem uagy neki ne haznalhasson [Kudu 
SzD; RLt O. 5]. 1740: az Calumnia az Incta ellen prae-
tendaltathatik nem is adjudicáltatik3, a szántó föld pe-
nig az mostani A kezénél hagyatván, keresse továbra az 
Incta suo modo [Torda; TJkT I. 187. — aA kereset. — A 
jcl-re 1. Dósa, EJt III, 123; Úriszék 1031. 

Szk: ~ n konvinkáltatik patvarkodáson elmarasztal-
tatik. 1652j1655: Én Csepreghi Mihály ezeket á fellyŭl 
irt zalagimat adtam Ozdi Thamas Uramnak eött száz fo-
rint summáb(an), igy hogy háromszor fizessem megh 

Ha pedigh akkorra megh nem adnám, vagy megh 
adni nem akarnám duplumát exequaltathasson raj-
tam . es ha törvénnyel fárasztanám eo ipso calumnian 
convincáltassam [Kv; CartTr II. 875-6] * ~w marad 
'ua* 1588: Ennek penig az egyenességnek es Bekesseg-
nek vinculuma, ha valamellik fel vagy in toto vagy in 
parte fel Bontana, Calumnian es az haznak Bechywyen 
maraggion [Torda; Pk 2]. 1622: ha vala mellik feli, Eo 
kgmek keózeól, ez . uegezest vjolalna, vagi vio-
lalnj akarna Calumnjan maradgion [Mihályfva 
NK; JHb LXVI. 11] * ~/i maraszt. 1572: Az my dol-
gonknak meegh eddygh weghe Nynchen mert Ca-
lumnian akarnak wala maraztany mynket az wegezes-

nek nem tartasayert De Jstennek hala azt le zalytam 
[Torda; BesztLt 3704 Colomanus Fekete Gr. Daum bí-
róhoz és hites polgáraihoz] * vagyon érte patvarko-
dás bűnében leledzik. 1606: mjert azon dologért enge-
met Commissarius eleibe hittal most penig az vice Zekre 
Zolitottal sj Juris azt mondom Calumnjan vagy Eretthe 
mert azon egj dolgot ket biro előtt ket vton nem Zabad 
prosequalni [UszT 20/162] * ~ í intentál patvarkodási 
pert indít, patvarkodást követ el. 1722: ha comprobalo-
dik hogj olyat keres, a mi(ne)k birodalmab(an) vagyon 
. . . ha az adversa pars közt nem tart hozzá, Calumniat 
intentál méltánis, mert bírja, mégis ötöt keresi erette 
[Székelykocsárd TA; Ks Sándor Gergely lev.]. 

2. rágalmazás; calomnie; Verleumdung. 1619: Gás-
pár vajdának8 egy levelét küldtem Felségednek in specie, 
melyet reám nézvén, Kegyelmes uram, csak calumniá-
nak látok, mert abban semmi nincs azmit ír felőlem 
[BTN 367. — aGaspar Graţeni, moldvai vajda]. 

Szk: marad rágalmazás bűnében elmarasztalta-
tik, rágalmazás bűncselekményében bűnösnek bizo-
nyul. 1672: ha edgyik az masikot jaczottatná bosz-
szantana és bestelenseggel illetne . . tehát Calumnian 
maradgyanak [Mezősámsond MT; Berz. 5. 41. S. 16] * 
~t intentálhat rágalmazási pert indíthat. 1647: czieleke-
detedert Calumniat internálhatnak ellened [Kv; TJk 
VIII/4. 195]. 

kalumniálkodik ármánykodik; a unelti/urzi intrigi; 
Ränke schmieden. 1662: Erdélyt, hogy ellenségtől nem 
oltalmaztuk, ki volt az oka?a Őkegyelme, és kik mostan 
calumniálkodnak ellenünk8, kormányozván akkori 
gyűlést, elhitették az országgal, ha mi elvonnók magun-
kat, bántások őkegyelmeknek nem lenne [SKr 467. — 
8Az 1657-i lengyelországi szerencsétlen hadjárat után a 
fejedelemségről lemondott, majd újra fejedelemségre tö-
rő II. Rákóczi György vádja a helyette fejedelemmé vá-
lasztott Barcsai Akos ellen]. 1710 k.: offeráltam maga-
mat, hogy noha én nem számadó, hanem másoktól is 
számotvevő szolgája voltam az én hazámnak, mégis leg-
először eléállok, és mind főcommissariusságom, mind 
salis commercii administratorságomról exacta és genui-
na declaratiót teszek az országnak Nem akarák; 
másfelől azzal calumniálkodtak, hogy nem akarok szá-
mot adni [Bön. 897]. 

kalumniáztatik patvarkodás miatt elmarasztaltatik; a 
fi condamnat/osîndit pentru pîră nedreaptă; wegen Ge-
zänk verurteiit werden. 1807: Az ilyen nyughatatlan fel-
újítások a' Törvény-folyások rendibe Calumniaztatni 
szoktak; ittenis nem tekintetbe vételt, hanem méltó bün-
tetést érdemelne ezen többszörözött alkalmatlan Kérése 
az Instansnak [SLt évr. P. Horváth Károly és Miklós 
nyilj. 

kalup galopp; galop: Galopp. 1811: A' Paripa Csitkok-
is külön telelnek Szabadon, addig még istállóra kelnek Éj-
jel Istállóba töltvén, künn a' napot, A' nagy Rétbe futván 
néha a' kalupot [ÁrÉ 148]. Vö. a galopp címszóval. 

kálvária Calvar; Kalvarienhügel. Hn. 1793: az Kálvá-
riára fel járó Utza szerében [Mv; EHA]. 1809: a' Kalva-
ria és Trébely Árka között az első tablaban (sz) [Mv; 
EHA]. 1835: a' Kálvária uttya [M.bodza Hsz; EHA]. 



61 

kálváriás temetőőr; paznic de cimitir; Friedhofswär-
ter. J864: Az ipam sirja beomolván, annak kihányása, 
betöltése és a sir felrakásáért a Kálváriásnak Nagy Jo-
zefnek ment 3 ft 88 kr [Mv; Lok.]. 

kálvinianus kálvinista, református; calvinist; kalvini-
stisch. 1653: Ezek — mondám — a három tudákos em-
berek, egyakarattal fel kezdek állatni azt az anyaszent-
egyháztól régen condemnáltatott tévelygést41, úgymint a 
sabeliana, fotiniana és ariana haeresist avagy értelmet, 
mely ellen a calvinianus papok s praedicansok eleget 
hánykodának ugyan mind disputálással, mind pedig 
írással, de ugyan semmit nem obstálhatának [ETA I, 27 
NSz. — aAz 1540-es években kezdődő egyházpolitikai 
küzdelmekre von. feljegyzés]. 

kálvinista I. mn 1. református; calvinist; kalvi-
n(ist)isch. 1621: az porozlok egy posta aia vittek uolt cl 
Egj Calujnista Enyedi Georgi pap loat [Kv; Szám. 
l5b/IX. 211]. 1630: Az fejedelmek Donatiojok szerent 
administraltanak eo kglmek Quietantia szerént az Ca-
luinista gyülekezet szamara f. 450 [Kv; i.h. 18b/IV. 93]. 
1653: a Luther discipulusi elpártolának egymástol, 
és magokon Calvinusrol marada a calvinista név és Lu-
therről a másik felén a lutheránus név mind e mái napig-
lan [ETA I, 26 NSz]. 1683: Senki Kalvenista ember az eŏ 
hazahoz ne menie(n) [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1698: 
Felséged méltóztassék azan oláh Papokat és Görög Val-
láson levő szerzeteseket azon Privilegiumb(an) és Jus-
sokban részeltetni, a mellyel nem csak a Catholicus, ha-
nem az Ariánus, Lutheránus és Calvénista Papok élnek 
[UszLt IX. 76. 64 gub.]. 1702: az Killyenia Kalvenista 
Ecclesia [LLt. — aHsz]. 1748: a' Calvénista Megye [Pa-
rajd U; LLt Fasc. 139]. 1771: Tot Antal Mihálynét nem 
tudom Papista e vagy kalvinista, mert soha is nem látom 

a Templomban járni [Dés; DLt 381. 27b Maria Bá-
lás rel. vidua Mich. Fodor (40) vall.]. 

Hn. 1758: a Kalvinista Temető mellett [MNy 
XXXVIII, 207]. 1799: Kalvinista Templom felett (sz) 
[Vaja MT; EHA]. 

Szk: ~ eb!kutya. 1671: némellyek . Poor Balintne 
javainak divisioja(na)k ideje(n) mondottak oly szokat 
hogy tudnyllik, Mit fogsz ugy mond ezek mellet az Cal-
vinista ebek mellett [Kv; TJk VIII/11. 43-4]. 1724: 
Hunczfut, Istentől rebellálo Calvinista kutya [Kantafva 
Hsz; MNy XXXVI, 269] * ~ vá lesz reformátussá lesz, 
református vallásra áttér. 1628: Prédikállott először az 
Appellatiumban az szászoknak amaz hütitagadó Ada-
mus Gitschner, hidelvi fiú, az ki igazi hütit megtagadá és 
kálvenistává lön [Kv; KvE 157 SB] * ~vű tesz refor-
mátussá tesz, református vallásra áttérít. 1736: Apafi 
Mihályné, Bornemisza Anna . . az Catholicus ember 
gyermekét erővel tette némelyiket kálvinistává [MetTr 
441]. 

2. ~ olvasó trèf pénz; bani; Geld. 1788: az én egész 
igyekezetem 's tzélom e' tekintetb(en) az hogy minél 
több kálvinista olvasót gyűjtögethetnék Ngod Cassájá-
b(a) [Nsz; TL. Málnási László főkonz. pap gr. Teleki Jó-
zsefhez]. 1818: Libutz szüntelen gálozva a Nagy fejér 
kaputyába panaszolva várván várja bé Nsgdaî nintsen 
Kálvinista olvasoja G. Redait is várja [Kv; GyL. Szé-
kely István lev. — aígy, de gálázva h. ?]. — A jel-re 1. 
M†sz olvasó al. 

kályha 

II. ſn református vallású személy; calvinist; Kalvinist. 
1625. András Deák magiarorszaghbol erkezwe(n) mes-
ter volt az Calvinistak kcőzeőtt, es Fejerwarra Akar-
wa(n) mennj kantorsaghra, kewant kett Szekeret 
[Kv; Szám. 16/XXX1V. 209]. 1635: In anno 1635 ta-
nácskoztak az kálvenisták egymás között, hogy az feje-
delemtől megnyerhessék az piacon való templomot3 

[Kv; KvE 167 SB. — aEz akkor unitárius kézen volt]. 
1653: Mely újítást Belgiumban és Angliában indítottak 
meg ez előtt majd hatvan esztendő tájatt, mihelyt az ang-
liai Jakab király, az annya halála után, a régi római igaz 
vallásból kitérítette az országot. És így az elébbeni calvi-
nistákon a puritánus név marada, az újakon pedig a pro-
testáns név vagyon | Itta 1536 Sánta Márton hozta a cal-
vinistákat bé [ETA I, 27, 33 NSz. — aMv-t]. 1710 k.: né-
künk az Zabolajd Cálvinista templomnál Levő haran-
gokhoz az my Attyainktól ránk szállót igaz Jusunk hogy 
valamikor közöttünk az Pápisták közőt halott esik ugy 
harangozzanak mint az Calvinistaknak [ApLt 3. — 
aHsz]. 

kálvinistaság református vallás; calvinism; kalvi-
n(ist)ische Religion. 1736: még ma is élnek sokan, az kik 
Apafi Mihályné, Bornemisza Anna udvarában lakta-
nak, hogy azon fejedelemasszony előtt nagyobb becsíile-
ti volt egy kutyának mintsem egy catholicus embernek, 
azért is az catholicus ember gyermekét erővel tette 
némelyiket kálvinistává, némelyiket penig csalogatott az 
kálvinistaságra, hol jószág, hol tisztség igéretivel [MetTr 
441]. 1762: Hozódék elé a religió dolga is s azi mondád, 
hogy azon kéri az Istent, hogy azokat az esztendőket, 
melyeket a kálvinistaságban töltött ne számlálja élete 
esztendeinek száma közé, hanem annyival nyújtsa to-
vább. Oh nagy tudatlanság! [RettE 140. — aGr. Bethlen 
Miklós (1720 k.—1780) országos elnök, a székely határ-
őrség megszervezésében és a türelmetlen rekatolizáció-
ban a bécsi udvar buzgó támogatója]. 

kályha 1. kályha/kemencecsempe/cserép; cahlă de so-
bă, placă de teracotă/faianţă pentru sobe; Kachel. 1585: 
Az Scholaba(n) az kemencze . le deolt, chinalta-
tuk azt wyalagh Zakmary Janossal. attunk az fel rakas-
satol neky f. 2 Ite(m) ket pinzes kalyat adot hozaya 
niolczwan egiet az arra az kalyaknak f. I. d. 62. Item 
három pinzes kalyat adot harmyncz nyolezot | Esmet 
veottem kachlat es Lang fogot p(ro) f. — d. 28 [Kv; 
Szám. 3/XIX. 42, 3/XXI. 4]. 1587' Az monostor kapw-
belj hetes hazaban az kemencheic le bomlot vala vitet-
tem haro(m) szeker agiagot — /40. Itt(em) faszakas Já-
nos Czinalt vj kaljhakat bele Negven hatot — /60 
[Kv; i.h. 3/XXX. 25 Seres István sp kezével]. 1652: Egy 
Sütő kemencze, főlyül kályhával rakott, fejéren meszelt, 
egy vas lab az Ajtó feleol alatta [Görgény MT; Törzs]. 
1694: Jnnét az elébb meg irt házb(a) vissza térvén 
Vágjon ebbe(n), egy kemencze. Zöld mázos káljhákból 
kerekdiden rakott: mellj(ne)k is három rend káljhái rui-
náb(a) mente(ne)k: allja ennek is kőből rakatott, pogo-
nos, de meg bomladozott [Borberek AF; BfR néhai Bál-
pataki János kúrialeír.]. 1735: Egy Zöd kemencze tizen-
egy rend kályhából álló csipkéjével együtt Vas homloka 
[Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1773: Kájha egy ke-
mentzere való [Kozmás Cs; Ks]. 1816: Egy zöld kályha 
kementze egy kályha hijjával [Varsolc Sz; Born. IV. 41 
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Bornemisza Krisztina conscr.]. 1833: az hátuso házban 
is már meg avatkozott füttő kementze kályháiból le-
hetvén egy alkalmas és jo móddal rakatott kementzét ál-
lítani [Dés; DLt 925]. 

Szk: bécsi 1756: Bástyába . . Bétchi nagy kály-
hák kemenczere valók [Déva; Ks 92. I. 32 Kúrialeír.] * 
bokályos ~ mázas csempe. 1690 u.: Fejer és Zöld mazas 
bakalyos kalyhakbul rakat tüzelő Kemencze [Radnót 
KK; FiscLt 136] * boltos 1593: Az plébános házá-
nál Az kemenczet hogi meg chinaltattúk wyalogh, 
ment arra 2 penszes kalia 64 tezen az arra f 1 d 28 Boltos 
kalia 5 három penszes tezen az arra f — d 15 Maszos 
kalia ment arra 8 eot penszes tezen f — d 40 [Kv; Szám. 
5/XX. 127]. 1625: Az Fazakasok czinaltanak az Palota-
ban 4, kemenczet mellyen vagyon mazas kalyha No: 
60 Az Zeller haznal az kerek icemenczen No 64 Bol-
tos Kalyha vagyon raita 5 [Kv; i.h. 23/XXVII] * cifrás 
~ díszes csempe. 1625: Magiar orszaghbol hozwa(n) 
hatt Szeker Czifras kalihakat, es Fejerwarra Akarwa(n) 
vinnj, mivelhogj az Fejedele(m) eö felge marhaja volt 

Attu(n)k alaj (!) hatt Szekerett . Thordaigh [Kv; 
i.h. 16/XXXIV. 203] * csipkés 1732: ezen háznak 
. . . faragott köböl való tŭzheljre rakott, Sárga, zöld és 
kék virágokkal szépen rajzolt fejér bokálj unicomisa czi-
meres csipkés, és gombos káljhákbol rakott futtŏs ke-
menczéje [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis 
Zsigmond conscr. — dAz egyszarvú (unicomis) a Kornis 
család címerállata] * fejér 1720: Azon háznak ke-
mentzéje romladozot fejér és veres kájhábol állo [HSzj 
kályha al.] * fényes ~ 1650.ă Vagyon ezen haz(na)k fá-
ból fel rótt tŭz hellyen fenyes kalyhabçl rakott belől tü-
zelő egy kemenczeje [A.porumbák F; ÁLt Inv. 5]. 1681: 
Ezen házban vagyon az ajtó megett egy kívül füttő fé-
nyes kályhákbul álló kemence, melynek kályhájának 
edgyik részét az számtarto házbul hordották fel [CsVh 
95] * formás ~. 1586: fazakas peterteól hordottak volt 
paraszt kaljhakat zeges kaljhak, ket ket penszesek 
45 teszen — /90 formás kaljhak, haro(m) penszes 38 te-
zen f 1/14 [Kv; Szám. 3/XXIV. 72]. 1592: Eotwen negi 
mázos kalihat attak à fazakasok à kemenczehez f 2 d 
20. 37. feyer formás kalihat . . f 1 d 32. 27 parazt kali-
hat f 0 d 81 [Kv; i.h. 5/XIV 161-2]. 1595: Ment az 4 
kemenczere formás 3 penszes kalia tezen f 2/37 Jtem 
Ment azokra 2 penzes parazt kalia nro 82 tezen az arra f 
1/64 [Kv; i.h. 6/XIII. 40] * gombos • csipkés ~ * 
kék virágos ~ 1791: Feer Mázu kek virágos Tserepek-
bŏl való kementze Feér Mázai kék virágos kályhákból 
allo kementze [Zágon Hsz; CsS] * körösi ~. 1594: Az 
Várbeli hazakban ualo Inuentarium . . . Az Seőtet haz-
ban . . . Keresi (!) kalha egi rakassal No. 1 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 22, 27] * közönséges ~ mázatlan csempe. 
1772: Vagyon ebben a sütő Házban egymás mellet 
égy kissebb, más nagyobb főidből rakott Sütő ke-
metzék; mind kettőnek pedig Szája előtt égy égy kö-
zönséges kállyhábol rakott tüzellő kementze [Szászfenes 
K; BethKt Mikes conscr.] * lapos 1589: Az útan 
chinaltak meg Az folseo Kemenczet . . . Zakmary János 
adot hozza . . Az Padlasanak Lapos Kahliat 3 Cahliat 

. d. 9 [Kv; Szám. 4/VI. 3 9 ^ 0 Stenzely András sp ke-
zével]. 1796: A Kápolnában egy fejér mázas vak Kemen-
tzet nagy kallyhákbol Mellyben ment Lapos kállyha 10 

Szegelet kállyha 10 A Leányok Házában Zöld 
mázos Vak kemeczét ebben ment Szegelet kállyha 14 . . . 

Lapos Kállyha 28 [Déva; Ks 120. 4/23] * mázas 
1585: Az Scolaban az Eoregh deakoknak auditórium-
ba (!) foldoztatuk az kemenczet megh Zakmary János 
zolgaiawal adot kalyat huzon ketet mazatlant, Az lector 
Balint deák hazaban mázos kalyat hatot, meliet ad eot 
eot pénzért tezen mindenestül fogwa az kalia arra f 0 d. 
74 [Kv; Szám. 3/XIX. 40]. 1804: A Munkátsi Borne-
miszsza Ferentz Nobilitaris Sessioján A kementze 
mázas kajhakbol 13 Mflor [Radnótfája MT; Born. G. 
IVa. 6] * mázatlan 1679: Mazotlan Kalyha no 25 
Kemencze tetejere való, keregded vegű, zöld mázos 
Kalyha nro 10. Ugian illyenre való zöld mázos Csipke 
no. 2l [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 12] * 
mély ~. T 7595: Az Tanaczhaznak alsó Zobaiaban czj-
naltattam 1. kemenczet Czinalta Zakmarj fazakas 
János f 1 Adot kallyat hozza 15: Mazost . . d 75. 15 
Mazost. 4 zegü kályhát d 60. 18. parazt melly kallyat 
. . . d 60. 1. zegelet kalyat adot hozza p(er) d 10 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 254 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * 
négyszegű ~ -> mély ~ * párkányos 1756: Kék és 
Zöld festékkel Czifrázott nagy káljhák 7 Párkányos 
kályha 13 Tetejire való Zöld Gomb [Branyicska H; JHb 
XXXV/35] * szeges ~ ? sarok/szegeletcsempe. 1586: 
fazakas peterteól hordottak volt paraszt kaljhakat . . . 
Jllien Jegszest kwldeót reám hogi ez zerent veszi meg rai-
ta(m), zeges kaljhak, ket ket penszesek 45 teszen — // 90 
formás kaljhak, haro(m) penszes 38 tezen f 1/14 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 72] * szorító 1694: Parazt zorittó 
Kálha 30 Mazas Szőrito kalyha [LLt 76. C] * unikornis 
címeres ~ csipkés ~ * veres ~. 1669: (Az ebédlő pa-
lotában) vágjon egy őregh veres kályhából rákot kemen-
cze, kinek homloka faragot kő [Királyhalma NK; Ks 
67. 46. 24a]. 1823: veres kájha tüzelő kemencze [Cseke-
laka AF; KCsl 16] * vértes 1592: veottem zaz teglat 
az twzheli chinalashoz f 0 d 18 Eotwen negi mázos kali-
hat attak à fazakasok a kemenczehez . . . f 2 d 20 37. 
feyer formás kalihat . . . f 1 d 32.27 parazt kalihat . . . fO 
d 8l A három zegeletre weertes kalihat f 0 d 36 [Kv; 
Szám. 5/XIV. 161-22] * zöld 1652: Vagyon benne 
egy belől füjtő Zöld kályhából csinált kemencze [Gör-
gény MT; Törzs]. 1854: Zöld kályhából készült szabad 
szájú kementze [M.köblös SzD; Torma] * zöld mázas/ 
mázú 7652: Ezen Palotanak kemenczeje belől 
füjtő Zöld mázos kályhából való régi, elől ket kályha 
hijja [Görgény MT; Törzs]. 1761: (A szoba) kementzéje 

Szekeljes alatson tűzhelyre faragott kő lábakon állo 
ugyan faragott párkányos homlok kőre Zöld mázu kálj-
hákbol rakatott [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 42]. 
1772: égy sima Zöld mázos kallyhákbol allo, alol fellyül 
keskeny csipkés párkányos kementze találtatik, az melly 
fellyül duplás Csipkézéssel, és négy szegeletin való Gom-
bozásokkal készíttetett [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. — L. még a bokálykályha, parasztkályha és sze-
geletkályha összetételt. 

2. ? csempekemence; sobă de teracotă; Kachelofen. 
7756: Kék és Zöld festékkel Czifrázott nagy káljhák 1 
Kályhára való Csipke 7 Párkányos kályha 13 Tetejire 
való Zöld Gomb [Branyicska H; JHb XXXV/35]. 

Szk: vinci ~ forma. 1679: Kő labakon állo Vinczi 
Kályha formara csinált mázos kívül íutös kemencze 
[MNy XXXVIII, 132]. 

3. egy főzetnyi; o porţie (topită); von einem Sud. 
1629: Ăz élés ház . . . Egy ó szalonna nro. 1 Négy új sza-
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lonna s három fertály nro. 4 3/4 Tiz egész háj nro. 10 Egy 
kályha olvasztott faggyú nro 1 [Szu; SzO VI, 45 Székely-
támadt vár lelt.]. 

Ha. 7586: kaljhak [Kv; Szám. 3/XXIV. 34]. 1588: 
kahlyat [Kv; i.h. 4/1. 43]. 1589: kahliaban [Kv; i.h. 
4/XII. 18]. 1590: kahlayert [Kv; i.h. 4/XX. 22 Hooz Lő-
rinc sp kezével] | kahliát [Kv; i.h. 4/XX1. 39 Kis István 
sp kezével]. 1591: kalhakbol. kachliatoll [Kv; i.h. 5/1. 
37, 5/VII. 6]. 1592: kalihakot [Kv; i.h. 5/XIV 93 Éppel 
Péter sp kezével]. 1593: kalyat [Kv; i.h. 5/XX. 121]. 
1595: kályhát [Kv; i.h. 6/XV. 32]. 1597: kalihak [Kv; 
i.h. 7/XII. 9 Filstich Lőrincz sp kezével]. 1598: kahlat 
[Kv; i.h. 7/XVI. 108]. 1599: kaliaktol [Kv; i.h. 8/XV1. 
40]. 1609: Cahliabol. kahliat [Kv; i.h. 126/IV 123, 125]. 
1621: kahliat. kályhát [Kv; i.h. 15b/IV 27, 15b/XI. 
283]. 1755: Kajhabol [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1757: 
Kályhákból [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 1758: 
kállyhák [Déva; Ks 76. IX. 8]. 1772: Kállyhak [Kv; 
BethKt Mikes conscr.]. 1776: Kájhábol [Mezőméhes 
TA; WassLt]. 1793: kajhak [Faragó K; Told. 19]. 1817: 
Kajhábol. kájhákbol [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. 
Inv. 2, 6]. 1836: kályhából [M.péterlaka MT; TGsz 18]. 

kálybafütő csempe/cseréptüzhely; sobă de teracotă; 
Kachelofen/herd. 1771: Estimaltuk . A Hazat benne 
levő Sövény Keméntzet, kállyha fűtött melly alatt vas 
van, fűtő kementzet . ad flo ung. 14 Dnr 04 [Nagylak 
AF; DobLev. 11/430. lb]. 1804: Kimpian Gora Zsellér 
Háza . Egy sövény kementze, kájha futtövel 1 MT 30 
Dr. [Radnótfája MT; Born. G. IVa. 5]. 1817: Kortsoma 

A Hátulsó, vagyis ivo Háznak ajtója béllett . va-
gyon ezen Házban egy veres kájhákbol készült Kemen-
cze kerekded kájha füttőjivel használható állapatban 
[Ördöngösfüzes SzD; ÖrmMúz. 7]. 7840; Egy Gogány, 
elromladozott kályha füttőjével [Nyárádsztanna MT; 
MvLev. 8]. 1862: A' kúton alol van a' dominalis biroi 
lak — sárból verve . nádfedél alatt van ezen lak-
szobában egy fŏldtüzhely, mellyen van egy gogán és egy 
veres kállyha fŭtŏ [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

kálybafütőcske csempe/cseréptüzhelyecske; sobiţă de 
teracotă; Kachelherdchen. 1813: van az Házban egy hit-
vány és dölő félben lévő gogány Kementze egy avatag 
kájha fűttőtskéivel [Udvarfva MT; Told. 42]. 

kályhájú vmilyen csempéből készült/rakott; facut 
dintr-un anumit fel (de plăci) de teracotă; aus irgendwel-
chen Kacheln gemacht/gebaut. 1717: Udvarház . . . 
vágjon az nagj Audentiás ház melyben jo fŭttŏs Zöld 
mázu kajháju kemencze [Abafája MT; JHbK XXXIV/ 
20. 3]. 1831: jo kivül fűtő Zöld kalyhaju Kementze [Me-
zőbánd MT; TGsz 50]. 1832/1838: Van égy zöld Kajhá-
ju két águ párkányos melegitő kementze [A.szőcs SzD; 
BetLt 5]. 

kályhakemence csempekemence; sobă de teracotă; 
Kachelofen/herd. 1637/1639: 1. Kályha kemenczeben 
való rez fazék fedeles f 1 [Kv; RDL I. 111]. 1788: 
Egy Nobilitarís Curia Egy barna szalmával fedett 
nagy Ház Kálljha kementze E mellett egy kisded 
konyha forma Ház 1 Ebbe sövény kemencze [Feldoboly 
Hsz; DobLev. III/646a]. 1818: a Házba egy be tapasz-
tott Kajha Kementze Füttővel együt [Mezőkók TA; HG 

Gr. Haller lev.]. 1841: Vásároltam egy kájha kementzét, 
és hozzá vasat [Mv; IB. Magyari Anikó nyil.]. 1842: van 
. . . égy rongyos kájha kementze [Strézakercisora F; TSb 
51]. 1849: Vagvon ezen szobába egy otska kajha kemen-
tze [Somkerék' SzD; Ks 73/55]. 1850: Az alsó konyhá-
ban egy kálha kementze 30 vft [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

Szk: kiipüs 1721: egy Cseléd Ház, mellyben van 
egy Sütő kemencze, annak szájánál van fel rakva egy kis 
küpüs kájha kemencze [M.gyerőmonostor K; KGy] * 
mázatlan 1816: Gyümölcs szárasztó (: aszaló :) kö-
böl rakott Zsendely Fedelű Fenyő gerendaju haz, 
melyb(en) vagyon veres, mázatlan kajha kemencze egész 
készségével [Jobbágyfva MT; BálLt 67] * veres 
1854: veress kályha kementze rossz avaték füttővel 
[M.köblös SzD; Torma] * zöld 1742: egy nagy zöld 
kalyha kemencze, egy vas macska benne [Zsombor K; 
SLt]. 1787: Vágynák . . . az utza felöl lévő nagy házba 
. . égy vason állo Zöld Kájha Kementze, és ugyan affé-
le Kájhákbol rakott fŭttő [Mv; MvLev. Nagy György 
hagy.]. 1829: ezen két szobát, egy zöld Kályha Kemen-
tze melegíti [Csekelaka AF; KCsl 6]. — L. még a décsei 
kályhakemence címszót. 

kályhakemencécske csempekemencécske; sobiţă (din 
plăci) de teracotă; Kachelherdchen/öfenchen. 1743: főd 
tűz helyre rákot rakonni kezdet ződ de regen épitet 
kályha kemenczécske [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt 
anyag VI]. 

kályhakemencéjű vmilyen csempekemencés: cu un 
anumit fel de sobă teracotă; mit irgendeinem Kachel-
ofen. 1825: egj más Ház . . régi elegyes Boronakbol 
való avadag Szalma és alkalmasint elviselt fedelű 
régi elviselt kállyha kementzéjü [Szárazpatak Hsz; 
SzentkZs Conscr. 393]. 

kályhakemencés vmilyen csempekemencéjü; cu un 
anumit fel de sobă de teracotă; mit irgendeinem Kachel-
ofen. 1752: vagyon egy ablakos, és kisdég zöld kaly-
ha kementzés, fellyül deszkával padlásolt, ugyan desz-
kával padimentomozott . . . Sendely fedél alatt való 
Ház [Pókafva AF; JHb XXV/73]. 

kályhamester 1587: hozattattam vala szeowende-
keket Kalyha Mesterhez vrunk talaj eleiben az ma-
radekiat az Teoreok vendegkor hortak el veotte(m) f. 1 
[Kv; Szám. 3/XXX. 39 Seres István sp kezével]. 

kályhás kályhacsempéből/cserépből készült/rakott; 
fåcut din cahlă/plăci de teracotă; aus Kacheln. 1636: Ez 
hazban uagyon beleöl futteŏ kemencze jo kályhás [Si-
ménfva U; JHb Inv.]. 1675: Az első hazb(an) vagyo(n) 
egy paraszt kemencze kályhás, Egy paraszt pohár szek 
[Dés; Borb. II]. 1679: Haz . . . Kemenczeje zöld mázos 
czifra kályhás, belől szenelő, elől vas Labakon allo, vas 
pártazatos Nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 6]. 1725: egy hoszszú uj kementze virágos fakó kály-
hás egy hoszszu fakó virágos kályhás uj kementze 
[Pókafva AF; Told. 18]. 

Szk: ~ kemence csempekemence. 1594: Az Maior vd-
uaran . vágjon vduar haz No. I. Ennek az zobaiaban 
. . . Kalhas kemencze wagjon No 1 [Kraszna Sz; UC 
78/7. 20] | Az Somlioy maior hazban . . . Kalihas ke-



kályhasátor 

mencze vágjon No. 1 [Somlyó Sz; i.h. 16, 18]. 1647.ŝ egy 
festekes padlasu ebedleo haz . . vagion benne egy zeold 
kályhás kemencze [Drassó AF; BK}. 1679: Aszszony 
Háza kályhás keregded kemenczeje nro 1 [Uzdiszt-
péter K; TL. Bajomi János lelt. 22]. 1798: Egy Zöld 
Kályhás Kementze Fütöjevel edgyütt minden hiba nél-
kül [Vingárd AF; KCsl 5] * belöl-ſūtö ~ kemence belső 
fütésü csempe/cserépkemence. 1632: Alsó Porumbaki 
Udvarház Udvarbiro háza . egj beleól fwteö pa-
razt kalihas kemencze [A.porumbák F; UC 14/38. 177]. 
1694- (A házban) belöli füjtő, Zöld mázos káljhás ke-
mencze; me!lj(ne)k szájjá-bol pánt vasát ki vették ennek 
az allja köböl pogonossan rakott | az hátulsó ház . 
Belől füjtő paraszt káljhás kemenczeje s annak a' szájjá-
b(an) vas: ennek mellette, ñok füjtő kemenczeje, hason-
lo hozzája [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
kúrialeír.] | a malomház vágjon ott paraszt káljhás 
belőll füjtő kemencze [Sebesel AF; BfR] * belől-szenelö 
~ kemence 'ua' 1681: Szegelet Bástya Ezen alsó 
Contignatio felett levő Kő ház . Belől szenelő, elől vas 
rudako(n) allo, lapos zöld kályhás romladozott kemen-
czeje Nro 1 ! Drabant ház Belől szenelő, paraszt La-
pos Kályhás kemenczeje 1 Majorház Szobája . 
Belől szenelö, elöl ket vas rúdon es egi vas Labo(n) alló, 
elegyes Kályhás Kemenczeje Nro 1 [Vh; VhU 502-3, 
506, 566] * fényes ~ kemence mázas csempekemence. 
1681. Ezen új házban vagyon fényes és fövenyes kályhás 
kemencze, ennek szájában egy szál vas [CsVh 95]. 1685 
e.: mentünk az vegseŏ öreg hazra Ebben vad(na)k 

Mázos, fényes kályhás kemencze Nro 1 [Borberek 
AF; MvRKLev. Urb. 8] * fövenyes ~ kemence. 1680: 
Vagyon ſabol fel rótt bontakozott tüz hellycn egy 
fövenyes kályhás kemencze [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
24] kivül-fūtõ ~ kemence külső fütésü csempe/cserép-
kemence. 1656: Egy szép kül füitö zöld mazu kályhás 
kemencze, faragott kő labokon allo falai vaszonra íra-
tott külőmb külőmb fcstekeő karpitokkal be vonva, hat 
darabokbol allo [Doboka; Mk Inv. 5]. 1679: Teglabul 
csinált labako(n) allo, bomladozott kívül fütő, zóld má-
zos kályhás kemeczeje no. I [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János lelt. 10] * közönséges ~ kemence mázatlan 
csempe/cserépkemence. 1687: Egy kõzonseges kályhás 
kemencze [Déva; Szer.] * lapos ~ kemence. 1681: Uj 
keresztyé(n) czinalta Zöld mázos. Lapos kaljhas kemen-
czeje fütö Nro 1 [Brettye H; VhU 588] | Szám tartó Ház 
Szobája Kü Labakon allo, kívül futó Zöld mázos 
Lapos kályhás Kemenczeje Nro 1 [Vh; VhU 521-2] * 
mázas ~ kemence -*• fényes ~ kemence * zöld mázas 
(cifra) ~ kemence. 1656: (Az öreg palotában) a pohár-
szék elleneben vágjon 10 faragott keö labakon allo 
eoregh zeöld mazas kalihas kivül fütteo kemencze, kinek 
allia belől felől teglaval rakott, kivül feleöl pedigh fara-
gott keöbeöl veres festékes jó | Vagyon ezen hazban egi 
eöregh zeöld mázas kaihas ep kemencze, kett csipke he-
javal [Fog.; UF II, 137-8]. 1679: Haz . . Kemenczeje 
zöld mázos czifra kályhás, belől szenelő, elöl vas Laba-
kon allo, vas pártázatos Nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János lelt. 6]. 

kályhasátor szikrafogó; parascîntei; Funkenfänger. 
1819: a Házban Kajha sátor ki nyulo Cserép kürtővel 
[Nagypacal Sz; Berz. 8 Fasc. 72]. — A jel-re 1. MNépr. I, 
148. 
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kályhasíp kemencecsö; burlan de sobă; Ofenrohr. 
1841: A' 3ik Szoba . Melegittője a' Spárherdből bejö-
vő a' mit egy kályha sip viszen a' kéménybe [Nsz; Told. 
18 gr. Toldalagi Zsigmond lelt.]. 

kályhatartó kemenceláb; picior de sobă; Ofenfuß. 
1735: Vágjon ezen házban Veres Paraszt Kájhás Ke-
mencze, fa Káiha tartója, a Tüzhellye főidből csinált sö-
vény oldalú [Mezösztjakab TA; JHb Xl/9. 6]. 

kam 1. kan 

kám 1. kán 

? kamalejka-metlrevaló 1738: Egy Haj szin kama-
lejka Melyrevalo nestel premezve [DobLev. 1/171]. 

kamanílla kamilla, (orvosi) székfü; Matricaria cha-
momilla; muşeţel, romaniţă; (Echte) Kamille. 1578: Ha 
az kezedbe esik az közweny es Meg dagad. Wegy Rosa 
pogachat es zeekfwuet az az camanillat es saliat, Meg 
borban Mosgiek aban, Ne vyzben, es Meg gyogwl [Nsz; 
MKsz 1896. 371]. 

kamara 1. átv is kincstár; vistierie, cămară; Schatz-
kammer, Árar. 1574: My okbol egy Nehanzor Egy Nyo-
mo aranyból tob lucrum Jő, hogy Nem Mazor, Ezt Nem 
sok Cemmentes érti Ith tehet az kamora Ispán kart, 
Mind kamoranak es Mind maganak es Mind az Cem-
mentesnek [Nsz; MKsz 1896. 290]. 1655: annyi arany 
volt Valya Péternél hogy az Fejedelem Kamarájá(n) 
anyi pénz nem volt [Kv; CartTr II Petrus Szavaj ötvös 
vall.]. 1736: Az Keresztesi M: és Tekintetes Família . 
kételenitettett az Keresztesi Joszágoknak kezekben való 
megmaradásokért Tiz ezer Magyar Forintokban az Ca-
marával konvenialni [Kv; JHb XLII]. 1769: Porontsol-
tatik az is hogy . azok a Márjások, Petákok és Gara-
sok mellyek kõrŭl erőssen el nyirettettek, részeltettek és 
Csonkittattak, azért az afféle pénzeket senki ne vegye el 
hogy a Camarába be adgya hogy kárát ne vallya [UszLt 
III. 97]. 1796: a' Feleségem azt viszontagolta, hogy ha 
Arany a Királyi Kamarához kell vinni [BfN Hideg-
szamosi cs.]. 1803: az árenda a' Gyitrai Communitasnak 
esztendőnként 60 Német Forintokban a Királlyi 
Kamarától fogjatkozás nélkül fizetődik [Toplica MT; 
Born. XVc/82 Bukur Todor (45) col. vall.]. — L. még 
FogE 187; RettE 206. 

Szk: hamis ~n kel. 1837: Aranyos Székben lévő bir-
tokát bizonyito két relatoriak hamis kamarán kőitek 
[RKA XXXIV] * hamis ~w költ. 1656: (A) ket száz 
aranyat Ozdy Thamás ur(am) teŏlle(m) potenciose el 
ueŏn praetendalua(n) azt hogy . . . hamis kamaran 
keőlt aranyak [Kv; CartTr II. 905 St. Razmany Senior 
alias Ada(m) (41) vall.]. 1675: Egy Ember Désen lé-
temben) Tallérokat adott hogy meg váltanám, mégis 
váltotta(m) . . . esmervén hamis Kamarán költek(ne)k 
lenni, meg fogá(m) . . menénk Fő Hadnagy Vr házá-
hoz hogy kézhez adgya(m) [Kv; TJk VIII/11. 352]. 
1677: Minemű bajoskodási légyenek ez hazá(na)k a sok 
hamis kamorákon kőit rosz ujj penzek miatt njilvan le-
het kglteknél [UszLt IX. 76. 5 fej.] * igaz ~n kel. 1671: 
Hogy az Császár garassa, és az Lengyel Országban újon-
nan vert sustákok is . . . bé-hozattanak az Országban, 
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végeztük hogy . az ŏ válorok szerint el-vitesseneka 

sub poena flór. 200. ha kiket igaz kamaran kelvén meg-
érnek rajta, hogy el nem vennék, irremissibiliter exe-
qualtassék rajtok a poena [CC 91. — aÉrtsd: elvétesse-
nek] * igaz ~n költ kb. tisztességes. 1759: Ami a köntös 
dolgát illeti, majd cifrábban jár most afféle cameraticus 
tisztecske, cancellista, vagy egyéb efféle, mint az igaz ka-
marán költ úri vagy nemesi renden levő ember [RettE 
89]. 1764: 7-ma Januarii hala meg a szegény Décsei Zsig-
mond uram Igen jóféle, igaz kamarán költ, embersé-
ges ember vala szegény [i.h. 159] * nem igaz került/ 
költ vkihez nem igaz/tisztességes úton került. 1655: 
monda nekem Philep Márton, Sogor vagy negyven ara-
nyam volna ha kgld el váltaná, én el váltom csak légyen 
jo . ezeket nyilván tudom, nem igaz kamoràn kőitek 
voltak, mert ki mutaták az Circumstantiák [Kv; CartTr 
II. 899 Mich. Csepreghi (53) vallj. 1756: hallatuk hogy 
Zudor Péternél voltak ŏ Nga Felejtárának gom-
bai (!) mellyekis mint hogy kerekedtek hozzá bizonyo-
son nem tudjuk, elég az hogy Zudor Péter . . Farkas 
Bálintnak adta el észre vévén Farkas Bálintnak az 
Attya hogy azon gombok nem igaz kamarán kőit gom-
bák, meg parantsolta az Fiának, hogy Stante pede 
adgya viszsza annak akitől vette [Bácsi H; BK. Paulus 
Kŏrŏsi (46) ns és Johannes Popa (40) vallj. 1848: tud-
nod kellett hogy az lopott, 's nem igaz kamarán került 
[Pacal Sz; KLev.]. 

2. sókamara (sóbánya-igazgatóság); direcţiunea oc-
nelor/salinelor; Salzkammer (Salinendirektion). 1601: 
Az Zeky Camaranak gondwiseleset myert hogy az va-
rosis semminemeo keolcheget az Akna eppeoletyre 
Thorday Matenak kezekhez nem adott . . męgh az egy 
eztendeoben egyedeol eo kmen haggyak [Kv; TanJk 1/1. 
379]. 1607: Emlékezhetik Nagtok . az el mult Vásár-
hely Gywlesben, mikor . . az Vrunk ëo Naga p(ro)posi-
tyoira tekintven, es az Fiscushoz walo proventusokaţ 
akaruan fel keresni, my kezwnknelis az Colosi es Zekj 
Camarak bizonios summaigh, ugi mint negyuen ezer, 
ket szaz harminc ëot forintigh voltanak Inscribalva 
[Kv; RDL I. 80]. 1646: Desi kamarahoz való szolgák 
[Mv; MvLt AA11. 6]. 1666: ket Ispotalybéli Szegenyek 
szamara es segitsegekre annuatim ket ezer keŏ Sot ren-
deltek volt Colosi Kamorankrul [Kv; RLt VI. 2 fejj. 

3. országos gazdasági és pénzügyi főhatóság; depar-
tament de stat pentru probleme economico-financiare; 
Landesbehörde für Wirtschafts- und Finanzwesen. 
1662: a fejedelemhez császártul való követségben Tőrös 
János posonyi kamara praefectusa is érkezett [SKr 253]. 
1710: A kamara penig minden magyar úrnak jószágá-
ban belékapdos vala, és kifoglalja vala kezekből, ha 
szintén az elei két-háromszáz esztendők alatt békessége-
sen birták volna is, és extra dominum nagy költséggel, 
fáradsággal kelle a magok igaz jószágokat keresni [CsH 
331-2. — 1703-ra von. feljegyzés]. 1787: a Porkurai 
kortsmáros féle instantiát adott bé a kamarara paran-
tsoljam a Porkurai Tiszteknek hogy az ott lévő restán-
tiák fel szedéséb(en) ötöt ne akadályoztassa, hanem néki 
kezéb(e) administralja [Bencenc H; BK]. 1817: Hogy 
Contrasnak a' falu hírén és akarattyán tette volna meg 
a' Mlgs Kamara az Exponens eő Kegyelmét, az nem igaz 
[K; KLev.]. 1843: Jelenleg az írt helységek lakosai 
mennyi taxát fizetnek hová, mi szolgálatot tesznek, a 
szolgálatért mit fizet a kamara nékiek? [VKp 130]. 

4. szoba; cameră, odaie; Zimmer. 1585: Biro vram és 
a Tanach akarattiabol hattak vala megh hogy a Sco-
laban egy puzta Kamarat fel építsúnk [Kv; Szám. 
3/XIX. 34]. 1597: Chato Ambrúsne Sophia vallia 
Egizer . . hallek walami keserwes iaigatast az Kis Imre 
kamoraiaba kerde(m) az leankaiat hogi michioda 
Iaigatas wagion az kamoraba [Kv; TJk VI/1. 39]. 1609: 
Fazakas Boldisar Az Seniornak kamerajaba(n) fol-
dozot megy egy kemenchyett d 18 [Kv; Szám. 126/ 
IV. 122]. 1629: eök harma(n) az kamorabol igen nehe-
zen nizik volt hogj az Aszonyal mosoliognak [Mv; 
MvLt 290. 184b]. 1679: Ezen kamorabul nyilo oldal 
öreg kamara [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
26]. 1691: Költözött bé az Collégiumb(a), az D. senior-
ral, Ajtai András Ur(amm)al, egy kamoraban, egy Asz-
talon levő victusra [PatN 15a]. 1735: a Collegiumban az 
Úrfi Kamarájában szüntelen égett a tüz [Kendilóna 
SzD; TK1 Sig. Váradi de eadem (34) ns vallj. 

5. raktár(helyiség); magazie; Lagerraum. 1570: Den-
gelegy Peter azt valya . hogy egy vasarnap az Nagi 
Neste leania eo vele ket Ladat az Mezar zekbewl egy 
kamarabol vonatot ky [Kv; TJk III/2. 66d]. 1632: Alsó 
Porumbaki Uduar ház . . . Kamara . Beőreok. Czi-
nalatlan Juh Beőr N 16. Czinalatlan Lo beőr N 2 [UC 
14/38. 185. — aFolyt. a fels.]. 1732: ezen kamaraban k 
találtunk . egy rendbeli kovacsnak való miv szert4 

[Kóród KK; Ks 12. I. — aKöv. a műszerek fels.]. 7850; 
A' kamarában két évi ludtól tépve, s tépetlenül, zsákban 
és csebrekben [Algyógy H; Born.]. — L. még CsákyO 
1/2. 672. 

Szk: boltos 1703: Azon kert oldalában vagyon egy 
fürész malom, mellynek minden vas eszköze meg lévén, 
találtuk a boltos kamarában a töb vas eszközökkel 
együt [CsVh 119] * cipótartó 1717: Az Czipó tartó 
kamara, melyben talaltatott . . egy Korpás hordo, egy 
hamu tartó kas, egy só tartó Désa [Abafája MT; JHbK 
XXXIV/20] * sótartó 1756: harmadszor a' So tartó 
kamaráb(a) ugyantsak erővel meg nyomott [Galac BN; 
WLt Anyigutza cons. providi Kertész Gergely (24) jb 
vall.] * sötét ~ ablaktalan kamara. 1660: csináltam az 
sütet camarahoz egy aztalt kerezt labra az labat hevede-
rit magam hars fajabol d 6 [Kv; ACJk 78a]. 1835: A' sö-
tét Kamarában Egy ócska két felé nyilo Ajtoju desz-
ka Armarium Egy Szuszék [F.zsuk K; SLt Vegyes per-
ir.] * szalonnás 1747: Néhai Mlgs Urnák Szalonnás 
Kamaraját benn az Udvarban Nappal állo Délben fel-
verte potenciose invadalta [Mv; Told. 43/37], 1826: A' 
Szalonnás Kamarába Tizenegy Szálámi, egy meg 
van rátskálva [Szentdemeter U; Told. 41]. 1836: A' Sza-
lonnás Kamara alatt vagyon egy túros píntze [Mezősza-
kái TA; TGsz 59] * üvegtartó 1674: találtunk egj kis 
üvegh tartó kamarat. Ebben mostan agár kölyköket tar-
tanak, vannak benne deszkából allo rekeszek, melynek 
ajtaja fa sarkos pántos, vas reteszes retezfeje lakat nel-
kült [A.porumbák F; UF II, 594]. 

6. szalonnatartó ~ szalonnatartó bódé/rekeszték; 
despărţitură/cămăruţă pentru păstratul slăninei; 
Verschlag/Spind für Speck. 1638: Vagion azon pit-
varban eggj füresz deszkából czinalt szalonna tartó ka-
mora [A.porumbák F; U F I, 657]. 

7. kb. áruló bódé/butik; gheretă, magherniţå; Ver-
kaufsbude | áruló sátor; şatră (pentru vînzări); Ver-
kaufszelt. 1572: Sofia nehay ferge Lwkachne Azt vallia 
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hogy myert Zeoch Benedekne az kamaraba arwl, Mely 
kamaran Által kely menny az chinterembeol való wyz 
ky foliasnak giakorta Meg rakodyk vyzzel Es az mellete 
walo Camarakra is Jwt benne [Kv; TJk III/3. 18]. 1578: 
A my az Semlye swteo dolgát illety vegeztek eo kegmek, 
hogy az egj haz fiak chinaltassanak kamorat neky [Kv; 
TJk V/3. 174a]. 1593: Mikor az Darw (?) Péterne kama-
rayat eiel fel teortek volt, Ahol az Cinterem kapwya felet 
fel hagtanak volt, ot be chinaltattuk, es az kamaranak az 
padlassat wyolag be dezkaztattuk [Kv; Szám. 5/XX. 
122]. 1596: senkit az keoszeonseges helien arulny ne en-
gedgienek kewleombe(n), hane(m) amely kalmarnak 
kamoraya nem leze(n), az vasarbirak helt mútassanak 
[Kv; TanJk \ / \ . 284]. 1632: eg' kamorat fogattunk uala 
az meliben marhaiokat raktunk uala [Mv; MvLt 290. 
108a]. 

Szk: áruló ~ 1710/1799: én Szabó Gergely az Város 
főidin építettem egy kis áruló Kamarát [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 289] * mészárló 1595: Az Mesterseg-
nek veztesse az, hogy valakit ez veghezes ellen való chie-
lekedeo Mezarost megh kaphatnak az lato Mesterek, Az 
soha Ne(m) mezarolhasson, mezarlo kamaraia el vetes-
sek [Kv; TJk 1/1. 260]. 

8. éléskamra; cămară; Speisekammer. 1583: mon-
dek, hogy mit tartaz Azzoniom it az kamoraban be 
tazita(m) az aitot balassi Gergely all volt az Aito meget 
[Kv; TJk IV/1. 155]. 1588: Çhynaltattanak egy Jo 
eoregh Wdwar hazat felseo filena, pinceye Alatta, . . es 
ket zobat, kamarath, Pytwart, kohniastol [Kv; Szám. 
4/1 í. 15. — aF.füle TA]. 1632: Alsó Porumbaki Udvar 
ház . . Kamara . . Egj deberke Sos tey benne N 1 [UC 
14/38 Porumbáki (F) urb. 185]. 1643: Thóott András 

az boriu lábát az kamoraiab(an) negyed napigh ott 
tartván, megh bűszhődött [Kv; MészCLev.]. 1723: edgy 
alkalmatossaggal étczaka hallom hogj dŏrŏmbŏznek s 
vagdalnak az Nimetek edgy kis kamarában . az udva-
runkon [Kisdevecser SzD; Ks 39. XXIII. 1]. 1748: AC 
harmadik Fatens gjanakodik ugjan hogj az I. verte vol-
na fel kamaráját, és el lopta volna edgj sák lisztit [Torda; 
TJkT III. 197]. 

Szk: boltásos ~. 1676: Nyilik egy boltásos kama-
rara vas sarkon, pánton, holyagos szegekkel megh vert 
tolyo záros, vas be vonos . . bélelt ajtó [Fog.; U F II, 
712] * költséges 1825: a bolt vagyis Költséges Ka-
mara jobb kezre esik mellybe a bemenetel egj regi 
párkányos vastag vas Záru ajtonn vágjon [Papolc Hsz; 
SzentkZs Conscr. 152]. 

Sz. 1659: teli kamarának eszes asszonya, üres kama-
rának bolond asszonya [TML I, 391 Teleki Jánosné fiá-
hoz, Teleki Mihályhoz]. 

9. hálókamra/szobácska; cameră (mică) de culcare/ 
dormit; Schlafkammer/kämmerlein. 1585: Anna Zabo 
Georgy felesege vallia, hogy eg'kort Mezaros Martonne 
ezt monda: egy Bercheny Lazlo vala Nallam zallason, es 
az engem megh Eolele chokola egy Eyel beis Ieó vala Az 
kamaraba hozzam, hogy vram hon Nem vala [Kv; TJk 
IV/l. 491]. 1589: Az vtan az Camoraba rekezkedtek be 
[Dés; DLt 226]. 1633: az Varas szolgaia felessege Giar-
mati Marto(n)t Zabó Jacabnevall egiőtt az kamoraba 
rekeztette volt | eőtet (: mikor az Apiok es Anniok ho(n) 
nincze(n):) be rekezti az nenie az hazba, es eó maganak 
hol az pituarba, s hol az kamaraba uet agiat [Mv; MvLt 
290. 127a, 137a]. 1689: látta(m) szemeimmel hogy egy-

mást ölelgették Csókolgatták, es az öliben tartotta De-
kányi Radul az Aszszonyát ugy jaczodtak, a kama-
ráb(a)is bementek es ott mulattak egy ideig, ott mit Csi-
náltak én nem tudom [Kopacsel F; BK. Vlád Muntyán 
leánya, Alexa (18) zs vall.]. 1761: Molnár János tsak 
egyedül hált a házba, a' Felesége pedig a' Kamará-
ba, és azt tselekedett vélle a' mit akart, ivutt vélle, 's pa-
ráznáikadott [Szászsztiván KK; BK. Michael Demeter 
(37) jb és felesége, Sára Szigyártó (33) vall.]. 

10. szerszámos rekesz; despărţitură pentru păstratul 
uneltelor; Werkzeugfach. 1632: Á kasa teöreö felet egy 
dezkabol czinalt kamora szerszám tartani való [Fog.; 
UF I, 189]. 

11. 1619: (Az) Árnyék szék Kamorajabol nyilo Jób 
kéz felé való Kis Kamora [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 41]. 

O Szn. 1768: Kamara Jankó Abrudbányai Biro 
[Ks 113 Vegyes í r j . 

O Hn. 1699: Kamara bük allyán (sz) [Egeres K; KHn 
191]. 1761: A Kamora szegben (irt) [Szentháromság 
MT; EHA]. 1792: a Kamora Szeg vagy is Higeg (!) Kut 
Tetőn [Szentgerice MT; EHA]. 1807: A' Kamara Szeg-
be (k) [uo.; EHA]. 1862: Kamara szegbe (sz) [Tompa 
MT; EHA]. 

kamaraajtó szobaajtó; uşa camerei; Zimmertür. 1585: 
vettunk egy Zeker Teowisset hogy a Scolaban az púzta 
kamara aitokat es az kerengeot hogy bechinaltak hogy 
ide s túa a giermekek ne mehessenek [Kv; Szám. 3/XIX 
30]. 1609: Lakatos Georgy zolgaia egy kamera Aytot Az 
scholaban meg pantozta [Kv; i.h. 126/IV. 109]. 

kamarabeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ preceptor magántanító; preceptor (de casă), 
profesor particular; Privatlehrer. 1823-1830: Ezen esz-
tendők lefolyta alatt kamarabeli, vagy amint másként 
nevezik privatus praeceptorom volt Szigeti Mihály 
uram [FogE 80]. 

kamarabér kalmárbódé bére; chirie pentru gheretă/ 
magherniţă; Mietgeld der Krämerbude. 1595: Ezen Ez-
tendeoben az egiebhai mod zerint Az boltok es kama-
raktol tellies prouentussa es iéowedelme tezen Vniúersa-
l(ite)r f 200 Ebben Relaxalt kegmetek Zekeres Ja-
cabnak kamara berben f. 2 [Kv; Szám. 6/XIII. 29]. 

kamarabolt éléskamra; cămară; Speisekammer. 
1758: A Mlgs Groff Kis Aszonyok házából bé Lépvén a' 
felső kamara boltban, amellyb(en) konyhára való natu-
rálék conservaltatnak. Ennek ajtaja jó Záros kolcsos 
[Déva; Ks 76. IX. 8]. 

kamarácska 1. szobácska; cămăruţă; Kämmerlein. 
1636: Azon hazbol nilik egy kamaraczkara egy hasonlo 
festett bellett vas sarkos pántos forditos kiliczies ayto 
vas be vonojaual eggyüt | Vagyon eggik szegeletib(en)a 

dezkaval altal rekeztue(n) egy kis kamoracska [Simén-
fva U; JHb Inv. — aA serfőzõháznak]. 1803: égy Clas-
sis(na)k való kisded Kamarátska vagy Házatska égy kis 
Tanuló Házatska vagy Kamarátska [Désfva KK; 
UnVJk 183]. 

2. (élés)kamrácska; cămară mică; Speisekämmer-
lein. 1637: Korczyoma haz . . . sendelyes haz . . . az pit-
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uarrol nylik bal kez fele egy hazra egy vas sarkas pántos 
ayto Azon hazbol nylik egy kamaraczykara egy uas 
sarkos, pántos, reteszes ayto [Fog.; UF I, 424]. 1701: az 
regi Majorhaz Sŏvenybűl való, kis szobájával es kamo-
racskajaval [Páncélcseh K; Hr 1/4]. 1752: (A) Specificált 
Házak kőzött vagyon egy kisdék Pitvaracska Nem 
különben egy kisdek Kamarácska be nyilo ajtajával 
együtt [Pókafva AF; JHb XXV/73]. 1754: nyilik egy 
bérletlen vas sarkon járó ajtó . . egy kis Kamaráts-
kában [Uzdisztpéter K; CU]. 1797: tanáltatik egy Szal-
ma fedél alat való parasztosan készített épület, melynek 
a Kapun felől való résziben vagyon fenyő deszkákkal 
Csere gerendákra padolt Házacska . . . Kicsin pitvará-
val és hozzá ragasztott Kamarácskájával [Hosszúaszó 
KK; JHb XX/35]. 1825: egy régitske fenyő Boronából 
épült Ház ezenn fedél alatt vagyon egy kis kamaráts-
ka is ugyantsak Boronából rakva [Csomakőrös Hsz; 
SzentkZs Conscr. 3/7]. 

Szk: cipótar tó 1748: egy nagy Hintó Szin . Ga-
bonás felől való Szegeletib(en) vagyon Czipő tartó égy 
nyári Kamarácska [Kocsárd KK; Ks 8. XXVI. 5] * 
nyári ~ cipótartó ~ * szalonnatartó 1774: Sza-
lonna tartó Kamaratska [Pókafva AF; Kath]. 

3. kb. áruló-bódécska; gheretă mică; Verkaufsbüd-
chen. 1586: ki Ieowe hozzam Igiarto Gieorgi az kama-
racikaban Azhon ennekem Arwcikam vagio(n) [Kv; 
TJk IV/1. 618-9]. 1621: Az Eóregh keo Boltok Jövedel-
me az kenyr Zer feleol . . Zigiarto Ambrusne Bottia is 
puztaba allot, Eő magais Buday Tamasne kamaraczka-
jaba keolteozeot [Kv; Szám. 15b/IV. 2]. 

4. raktárhelyiség/szobácska; magazie mică; Lager-
kämmerlein | szerszámkamrácska; cămărută/magazie 
mică pentru unelte; Werkzeugkämmerlein. 1632: Az ka-
pu keözeöt uagion eöt kamoraczka mellien uagion egj 
egj felszer parazt aito [Fog.; UF I, 131]. 1656: Az Istálló 
faraban egy kis gabonas haz forma kamaraczkaban, ket 
buzanak való veszszőkből font kas tapaszos, haro(m) 
üres hordo [Doboka; Mk Inv. 7]. 1732: ezen major ház-
nak is van az oldalában egy kamarácska . . . találtunk 
benne egy régi füstős pohár széket [Kóród KK; Ks 12. 
I]. 1795: Találtatott egy Szalmaval fedett sorvatt fedelű 
Sövény oldalú Ház pitvarával a hátul lévő kis kama-
rátskájával Hfr 15 — E mellet találtatott egj más Sövény 
oldalú ház meljnek fedele hasonlolag el van sorvadva 
vgyan Szalmaval fedett ez is Pitvarával hátulsó kama-
ratskajával . . Hfr 15 [Ne; DobLev. IV/750, la]. 1797: 
Ezen ház oldalában tsinálva vannak kétt kitsid kama-
rátskák [Kőrispatak U; Pf]. 1807: édgy Széna tartó, és 
édgy Nyereg Szer szám tartó Kamorácska [Szentmargi-
ta SzD; Ks 76/56 Conscr. 7]. 

5. bódécska, rekesztékecske; cămăruţă improvizată; 
Büdchen. 1632: (A) hazban uagion egi dezkabol rekesz-
tett kamoraczka, mellien vagion egj paraszt félszer uas 
sarkos pántos retezes aito [Fog.; UF I, 137]. 171111761: 
A tornácz végiben sövényből font kis kamarácska, desz-
ka ajtaja, vassarkokon járó fazárja [Szászvessződ KK; 
ETF 108. 10]. 

kamaraforma kamaraszerü; de forma unei cămări; 
kammerartig/förmig. 1862: nyilik egy . . . fenyő ajtó 

egy kamara forma szobába, mellynek alsó padozata 
stakaturos [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

kamaraház 1. sókamara-ház (sóhivatali épület); clădi-
rea administraţiei salinelor/ocnelor; Haus der Salzkam-
mer (Gebäude des Salzamtes) I sókamara-hivatal; admi-
nistraţia salinelor/ocnelor; Salinenamt. 1572: azt latam 
hogh az wczyan Thamas dyak Egbe kaptanak wala 
Theglas Mihalúal vgh vonza vala az kamora haz fele es 
Rügdossa vala labaűal myhaltth [Dés; DLt 182]. 1573: 
Myerthogy az Colosy kamorahaz tellyessegel el Rom-
loth, wyonna(n) hattwk megh epytheny, Melynek epew-
lethyre feneo dezkak Igen zewkse<ges>ek [BáthoryLev. 
I, 257 fej.]. 1591: Achy Lwkachyot kyltte B. vram Dessre 
hogy az komora haznal Mywelyen attam kŏlchegenek 
neky f — d 12 [Kv; Szám 5/1. 34]. 1671: Az Sóvágoka 

és aknához tartózó szolgák, a' kamara haztol el nem 
szakasztatnak, hanem az ő allapottyokban meg-tar-
tatnak [CC 48. — aDésen és Tordán]. 1756: Nemes so-
mot ki adni nem akarják az Kamara háznál [Feldoboly 
Hsz; DobLev. I/270a Bartók Áron folyj. 1782: vagyon 
ă Kád Bükké ajján à Szajka Pataka mellet a Regius Fis-
cusnak egy Kaszálója, mely mais Lo Kert nével nevezte-
tik azon okbol: hogy midőn ă Dési határban Kád Bűk-
kin lévő holt Aknák magok épségekben voltanak a Ka-
maraház pedig ben Désen volt akkor fogatott fel azon 
darab hely a' Képejes Lovak számára [Désakna; EHA]. 
— L. még CC 46; CsH 304. 

2. bányaigazgatósági/bányanagyi hivatal: serviciul 
administrativ al unei mine; Amt der Bergwerksdirek-
tion. 1843: ezen egyezménynek 2. pontja szerint őka csak 
az abrudbányai kamoraházhoz megkívántató szenet és 
fát tartoznának meghordani és levágni az ők határjaik-
ról [VKp 127-8. — A kir. kamara jb-aij. 

3. éléskamra; cămară; Speisekammer. 1687: Volta-
nak az Kamaraháznál . egy nihány igen avasos husas 
aprólék szalonnácskák [Máramarossziget; Törzs]. 
1785: vagyon egy bólt, vagy Kamara ház, mellyben az 
Uraság a Culinárékot azaz a Szalonnát, Lisztet, és egye-
beket szokott tartani [Kv; Born. XXIXb. 20/47 Kornis 
Krisztina conscr.]. 

kamarahely kb. raktárhelyiség; spaţiu de depozitare, 
antrepozit; Lagerraum. 1677: Enyedi Kastélyban a' la-
kos Nemességnek kamora helyek intéztessenek, arra 
destinalt Commissariusok általa [AC 255. — aígy az In-
dexben, magában a törvényszöv-ben nincs meg a cím-
szó]. 1739: a' Kastélybeli Kamara hely3 [Ne; EHA. — 
aA város központjában ma is álló templomerőd (a régi-
ségben: Kastély) falain belül — háborús veszély idején 
— a polgárok értékes ingóságainak menedekhelyéül 
szolgáló raktárhelyiségek állottak]. 

kamarai kincstári; fiscal; ärarisch, fiskalisch. 1769: 
ha az kamarai Tisztek és Nemesek valami Tŏrvéntelen 
tselekedetekben magokat elegyittenek a Cont. Tablak 
előtt pereitessenek Azért . . . kik(ne)k afféle panaszok 
vagy Törvénykezések következik a Cont. Tablára jöjje-
nek s itten panaszollyanak és Törvényes Processussokat 
folytassák [UszLt XIII. 97]. 1801 k.: Kamorai fizetés itt 
nállunk Visában nintsen, s nem volt soha [SzConscr. kü-
lön mell.]. 1834: a Bilaki So-Szikla őrzésére Kamarai 
költségen épült Várdaház [LLt]. 1843: Bucsumiaktól 
hallottam, hogy ők a kamarai tisztek által célbavett bi-
zonyos erdőplántálást megakadályoztatták, 40 vagy 50 
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ember menvén ki, kik ellenszegültek [VKp 87]. 1855: a' 
fák árra kamarai tanult erdősz által az arra vonatkozó 
törvények szerént állíttatott meg [Gernyeszeg MT; DE 5]. 

kamaraispán bányaigazgató/nagy; intendent/director 
de mină; Berg(werks)direktor. 1558: Az komora ispan-
nak az aranyat be viuen es az chementes kezeben aduan 
es be streheluen Iliién Móddal, tudny ill(i)k Minden ara-
nyakat Meg p(ro)baluan az 9 mogiazerent az kpupn 
[Nsz/Nagybánya; MKsz 1896. 300]. 1572: mondek az 
Kamora Ispannakd [Dés; DLt 182. — aKöv. a nyil.]. 
1579: az Torday kamar Ispanak (!) Gergel deaknak kul-
them ayandekot [Kv; Szám. 1/XVIII. 23]. 1592: Ma-
thias király Donatioia Hogy amely Wideky ember ighaz 
Camara Sowat veszen ez varosy lakostol, a' Camara Es-
panok (: aminth zoktak volt :) el ne vehessek az veueők-
teöl [Kv; Diósylnd. 47]. 1614/1616: Tudom azt, hogy az 
en Attyam Boldisar Praedicator harmadfel Esztendőig 
lakék Coloson, az ministeriúmban és mindenkor eszten-
dőről esztendőre meg attak az nyoltz szaz kő soot, vagy 
soul vagy penszül de inkab pénzt attak az Attyam tekin-
tetéiért, az Kamora Ispánok az nyoltz szaz soert Negy-
uen f(orin)tot [Torda; RDL l. 100 Joannes Pali jud. pr. 
opp. Thorda vall.]. 1696: az Desi Kamarispanunk (!) 
[DLt 473 fej.]. 1740: el küldöttem Az Sóbányára Soert 
vjg mint Vizaknára el küldöttem tőb Sot 16 másánál 
Gr(o)ff Uramnak nem adtanak azt objicialván az Ka-
mara Ispany hogj az A: arpasi Nemes Curia nincsen az 
Nemes Curiák regestrumáb(a) irva azért eŏ nem adhat 
tőbet, 16 másánál [A.árpás F; TK1 Mohai Mózes Teleki 
Ádámhoz]. 1750: Parajdi Kamara Ispány uram által az 
mult héten a borok Szebenbe recommendalttattak 
[Szentdemeter U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1805: fel-
mentünk . . . a Serfözöhez onnan Aknára a kamar Is-
pányhoz (!) [Dés; KMN 90]. — L. még CsH 296; MKsz 
1896. 301, 371; TML IV, 347. 

kamaraispánkodik kamaraispáni tisztet visel; a func-
ţiona ca director al administraţiei salinelor/minelor; 
Amt des Berg(werks)direktors bekleiden. 1684: azon 
Dési kamarán és Aknákon kamara ispánkodván [Gyf; 
Told. 68]. 

kamaraispánság bányanagyi tisztség; funcţie de direc-
tor al administra|iei salinelor/minelor; Amt des Berg-
(werks)direktors. 1569: az My kegielmes vrunk ö felsege 
ada az kamora lspansagot Ifiw Vachy Peternek [Nsz; 
MKsz 1896. 357]. 1573: Georbe gergely Monostory azt 
vallia hogy Twgia zallast Tartót valkay georgy 2!Íeoch 
Balasnal Latta mykor az vyzaknay Kamara Ispan-
sagra Ment volna onnat kwldeot Lovat Zekeret es zol-
gayt kyk Mindent felj raktak az Boltbol es eíy vittek 
[Kv; TJk III/3. 92]. 1605: Megh tekintwen Teutsch Ja-
nosnak sok sopankodasit kar vallasinak mutogata-
sit az Colosi Camora Ispansagarol . . . engettettek megh 
neky szaz hatwan kilench frtot [Kv; TanJk 1/1. 5261. 
1614/1616: Telekj Istuan k<a)mora Ispansagaban en 
voltam szamtarto szolga az Aknán |Kv; RDL I. 100. — 
aMichael Kapussi de Zech nob. Ttolozson]. 1621: Vá-
sárhely Istwa(n) deák Jeouen Feierwarrol heted maga-
wal leuen, Maramarosba(n) akarua(n) menni, es ot az 
Kamara Ispansagra akaruan Iktatni magat . . . atta(m) 
Etelt, Italt [Kv; Szám. 15b/XI. 40]. — L. még RettE 226. 

kamarás 1. ? udvari tanácsos; cămăraş, sfetnic/consi-
lier al curíii; Kămmerer. 1596: Bort azonkeppen Biro 
W. hagyasabol, en osztottam Oefge Aztalara, és az fő fő 
kamarasoknak és Wdúara nepenek . . 43 Eyttelt . f 1 
d 72 [Kv; Szám. 6/XVII. 19 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1697: Voltam ebéden3 Komornik vr(amn)al, ot(t) 
voltak a kamarás vrakban 6 [AIN 148. — aBécsben]. 
1722: Itt már absentiamban az Sporgaltatott hogy jő 
kglmetek az Camaras Urakkal edgjűt [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 1735: Mikor a kamaras Varga Mihály 
Uramnit halt vettünk akor kenyeret bárányt vizát bort 
pogácsát eget bort flo. 2. Den. 13 [Kvh; Bogáts 12]. 

2. kb. áruló-bódés; proprietar de magherniţă/chioşc/ 
tarabă (din piaţă); Marktbudenbesitzer. 1570: Az Bol-
tos Kalmarok eleot kyk arwlnak es nem fyzetnek sem 
zolgalnak vegeztek volt azokrwl . . . hogj eo k. Byro 
vra(m) Mwtasson masth (?) helt Nekyk Ne legenek az 
Boltosoknak kamarasoknak Bantasokra [Kv; TanJk 
V/3. 3b]. 

O Hn. 1735: az Kamarás To [Mezőcsán TA; Bora. X. 
7]. 1774: a Kamarásban [Gerendkeresztúr TA; EHA]. 

kamarásasszony kb. áruló-bódés kofa; precupeaţă 
care are magherniţă ín piaţă; Marktfrau mit einer 
Marktbude. 1572: Katalin Kardos Mihalne, Azt vallia 
hogi eois Akart Sátort chinalny az helien hwl partha 
Zeowe katalin Arwl, De Nem Engettek az kamaras Az-
zoniok [Kv; TJk III/3. 20]. 

kamarasó kb. kamaraháztól vásárolt só; sare cumpă-
rată de la administraţia salinelor/ocnelor; Kammersalz. 
1592: Mathias király Donatioia Hogy amely Wideky 
ember ighaz Camara Sowat veszen ez varosy lakostol, a' 
Camara Espanok (:aminth zoktak volt:) el ne vehesse-
nek az veueőkteől [Kv; Diósylnd. 46]. 

kamarástárs lakó/szobatárs; coleg de cameră; Zim-
mergenosse. 1789: Hogy néhai b.e. Tektes Magyarosi 
Beniamin Ur . . Tiszts Tudós Imreh Ferentz Uramtol, 
akkor, Nagy Enyedi Promarius Deáktól, nékem Kama-
rás társamtol Léváit légyen költsön 60 idest hatvan Fo-
rintot . . . ezt igen jol tudom . . . de tudom azt is hogy 

betsülettel meg fizette [Sárd AF; DobLev. III/666]. 

kamarástiszt kb. kamaraházi tisztségviselő; funcţio-
nar la administraţia salinelor/minelor; Kammerbeam-
te(r). 1750: az N. Almasi Banyakért feles expensákat tett 
az Néhai Mlgos Nagy Aszszony . . . vgy Kamarás Tisz-
teknek is sok diseretiokat küldött mindenkor [Folt H; 
BK 144 Tabák Iuon (60) jb vall.]. 

kamaraszék árnyékszék, nyj, rég buda, budi; latrină; 
Abtritt. 1570: Theremy Ferench Latta hogy az Sala 
Imre kamara zekj az keoznek talpa alat vagio(n) Boro-
nawal felv rowa [Kv; TJk III/2. 61]. 1585: az napokban 
hiaztúnk a Scolaban Ach Antalal a kamora szek felet 
fel oldalat [Kv; Szám. 3/XIX. 35. — aÉrtsd: fedettünk]. 
1636: nylik mas egy fejer fel szer vas sarkos pántos ayto, 
az kamora szekre, azon kett ablakoczka [Siménfva U; 
JHb Inv.]. 1685: ezen házbul az Kamora Szekreis nyílik 
egy kis ajtó [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 14]. 1736: 
Latrina vagy Kamara szék, benne lévő dirib darab fából 
őszve szerkesztetett Székkel egyetemben [A.idecs MT; 
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CU]. 1742: Az első oldal Kamora S. v. Kamora széknek 
applicaltatott [Bh; Told. 25]. 1772: Eszakfelŏl való ol-
dalában e szobának egy kamaraszekis vagyon kisded fe-
nyőfa Deszkáival edgyüt, minden vas keszület nélkül 
[Kozmás Cs; BethKt Mikes conscr.]. — L. még TML 
IV, 86; UF 1,402-3, 660, II, 110, 113, 121, 123, 125, 133, 
135, 137-8, 150-1, 174, 733^. 

Szk: úti 1667: Egy úti kamara széket is csinálhat-
nak oda s a rabok kihordhatják s megtisztíthatják gya-
korta [TML IV, 86 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 

kamaraszék-sátor árnyékszék-sátor; cort pentru latri-
nă/privată; Abtrittzelt. 1704: Az generál sátorit is ma 
kivonták egy dombra egész készülettel a pohár-
nok sátora, maga üveges sátora . . kamara szék-sátor 
és egyéb még felvonatlan sátorok is voltanak [WIN I, 
206]. 

kamarilla a bécsi császári udvar titkos tanácsa; cama-
rila; Kamarilla. 1848: Az eddigi fejlemények után Ítélve 
. . . a gaz camarilla működése oda van irányozva, hogy 
előbb a magyar nemzet a szolgaságba lenyügöztessék 
[RevRTr III, 201 Gaál őrnagy Vörös Antal kormány-
biztoshoz]. 

kamáse ing; cămaşă; Hemd. 1749: Portéka neve 
Furuja Kamáse [Kercsesora H; BK vásári árujegy-
zék]. 

kamásli ghetră, jambieră; Gamasche, Kamasche. 
1781: Három pár Chamasli. Egy fél Chamasli [Mv; 
Told. 9a]. 1812: fekete posztóból való strinflit (:ka-
maschlit:) hasonlo szinŭ gombokkal . . visel [DLt 254 
nyomt. kl]. 1816: Kamasli . . . 40 kr [Kv; Born. IV. 41]. 
1832: vitt magával3 . . . 1 pár kámáschlit [DLt 776. — 
aA szökevény]. 1843: Két kamásli 7 Rf 30 kr. Egy zeke 
75 Rf [Kv; Ujf.]. 

kamaszkor vîrsta pubertăţii; Flegeljahre. 1894: Te, 
Ödön, mellette3 csak olyan jó naiv fiú maradtál, ami-
lyennek ismertelek meg kamasz koromban [PLev. 171 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — aA felesége mellett]. 

kamat dobîndă; Zins. 1837: Az Adsistentiatus kol-
tsönzött volt a' Tekintetes Urtol ezer váltó Rhenens 
forintokat Martius Holdnapjában Május Holdnapja 
24-ig való várakozás fejébe 18. Veder pálinka kamat 
mellett, mely su(m)a pénzt kamatjával, a* pactált időre 
az Adsistentiatus pontosan meg vitte [Dob.; Somb. II]. 
1840: ezen bé nem fizetett 155. Rf. — midőn meg fizető-
dik Kamatjával együtt, akkor mégyen osztályra [Nagy-
kapus K; KszRLt]. 1845: ezen Capitalist a pénz kezéhez 
vételekor az azon idő pontig illő camattyaval együtt 
veendi [Gerend TA; DE 2]. 1852: Tessék a követlö (!) 
Aszszonynak az el foglalt részeket Tisztába hozni Fizes-
se meg saját hanyagságából eredett káromat, költségei-
met fáradtságomat 's azonnal a' Kamat aránt enis ki fo-
gom elégíteni [Nagylak AF; DobLev. V/1351 Dobolyi 
Bálint nyil.J. 

Szk: ~ r a kiad. 1854: minden fölkelhető portékáimon 
kivül, levén még olyan pénzem is kamatra kiadva, 
melyet takarékosságom által magam gyűjtögettem 
s szereztem {Kv; Végr.J * halasztási 1868: ezen hát-

rálékok után halasztási kamat fizetendő [Gyalu K; RAk 
153] * késedelmi 1855: Kérem a' . . Cs: Kir: J: hi-
vatalt, méltoztatt . a' valósággal fizetett részen felyül 
járó ősszegeket nékem a' késedelmi kamattal együtt meg 
fizetni [Fejér m.; DobLev. V/1388 Horváth Kata Vizi 
Farkasnő keresete Dobolyi Bálint ellen] * magtári ~. 
1869: A magtári kamattal tartozok felszólíttatnak, hogy 
tartozásaikat Jan 27n okvetlen fizessék be [M.bikal 
K; RAk 272] * tömegi ~ T 1852: 19ik Januarii 852 
Kántor Céhgyüllés tartatot feljelentödött, hogy több 
mesteremberek a Céh Cassájába tartózó tömegi Cama-
tokat a maga rendin bé fizetik — többek pedig . . tarto-
zásaik kamatjaikat fizetni vonakodnak [Kv; ACProt. 
32] * törvényes ~. 1847: Nyugtatvány 72-váltó cédula 
magyar forintokrol . . . mellyeket a* n. Tktes Dobolyi 
Sigmond Ur altal a' Nagy Enyedi ref. ns főoskola Epho-
rialis Cassájábol költsönzött 1200. viz. mft Tőke egy 
évi . . törvényes kamatjában . . . mái napon befize-
tett (így!) [Ne; DobLev. V/1279]. 

kamathátralékos hátralékban lévő adós; restanţier cu 
plata dobînzii; Zinsenrückständige(r). 1876: Gondnok 
Kozma János felszólíttatik, hogy a kamat hátralékoso-
kat napoztassa meg [M.bikal K; RAk 329]. 

kamatoz kamatot hajt/hoz; a aduce dobînzi; Zinsen 
tragen/bringen. 1846: Capitalissa évenként kamatoz 
[Kv; ACLev. Kül. Perc. 50]. 

kamatozó kamatot hajtó/hozó; care aduce dobînzi; 
Zins(en) tragénd. 1855: Kamatazo Tőke volt [Nyárád-
sztbenedek MT; MRLt. — Tornai László kijegyzése]. 
1866-1867: Kamatozo töke [Nagyernye MT; i.h.]. 

kamatoztat a da/depune (bani) pe dobîndă; verzinsen, 
auf Zinsen anlegen. 1863: A Minoriták és barátok kalast-
romának itten helyt Kolozsvárt hagyományozok min-
deniknek 100 azaz egy egy száz forintot oszt: ért: azon 
meghagyással ha kivánná ezen kis öszveget . . . kama-
toztatni erre jogositva légyen [Kv; Végr.]. 1865: tőkém 
fenn maradó részét kamatoztassák végrendeletem vég-
rehajtói, 's fordítsák íiu unokáim nevelésére [Kv; i.h.]. 

kamatoztatás depunere pe/cu dobîndă, fructificare; 
Verzinsung. 1834: mivel meg-intetésemből önként kitet-
szik, hogy e lépés ellenem az ebben érdekelt summának 
kamatoztatása tekintetéből tétetett inkább, — ugyan 
azért kéntelen vagyok magam is az Exponens Urat 
Törvényesen réadmonéáltatnom [Dés; BetLt 5]. 

kambiál cserél; a schimba; tauschen, wechseln. 1736: 
Baranyai azon örökséget a magaeval egeszen cambialta 
Szentkirályi Sámuel ur(na)k [Torda; TJkT I. 120]. 1763: 
in An(n)o 1759 Cambealtanak volt az Protestánsok Tiszt. 
Tordai Székely Mihály Uramtol egj ház örökséget 
[Torda; i.h. V. 148]. 1767: az Mlgos Bornemisza Fa-
miliaval Plenipotentiarius Gondviseleje . . . Máté Mi-
hály uram által Cambiáltam az Kosa szege helyben levő 
cir. 4 buglyára való szenasagát [Kászonjakabfva; BCsJ. 

kambiált cserélt; schimbat; getauscht. 1768: (A) Buza 
földek és Sessio . . . a' Cambiált Törőkbuza földeknél 
jóval többet erők [Ne; DobLev. 11/392. lb]. 
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kambiátor \ 1852: Moldován János Városi 
Cambiátor [Dés; RkHAk 137]. 

Az adalékbeli szõv-ben a címszó aligha értelmezhető a Bartal adta 'ar-
gentarius. collybista, trapozita; váltós' jel-sel. 

kambiátum a csere tárgya; obiectul schimbului, obiect 
de schimb; Tauschgut/objekt. 1814: Cserétis emleget a 
Feliperes, de a Csere vásár el rontásárais a Törvény más-
képpen Actoratust nem enged Senkinekis. hanem ha, a 
Cambiatum viszsza adását offerállya; a Fellperes pedig 
ezt nem tellyesitette . . erre nézve is Actoratussa meg 
nem alhat [Mv; Somb. II tábl.]. 

kambionális szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ levél cserelevél; scrisoare de schimb; 
Tauschbrief. 1712: Bároczi Christina . . kötelezvén 
arra magát hogj azon . celebrálandó vásárt és cserét 
minden punctumiban és clausulaiban hellyben hadgja, s 
megh állya arról az dologrol irandó Cambionalis 
vagj Contractualis levélben Specificálando poena alatt 
[Hari AF; DobLev. 1/175]. 

kambium csere; schimb; Tausch. 1767: adván egy da-
rab Szántó földet Cambiumban őrőkkősőn [Uzon 
Hsz; Kp IV 244]. 1768: azon Törők buza földek 
olly kiváltképpen való jó hellyen, sokkal becsesebbek, és 
nehezebben acquiralhatók, mint a Buza földek, tehát ez 
okokra nézve, a' régen projectált Cambiumot halogat-
ták [Ne; DobLev. 11/393. la]. 

kamelka 1787: Leg kissebb árvának, Mihálljnak 2. 
Pendejes Ingre, egy fonalas Matéria Kantusra bér-
lésre, Kámel karra (!) [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy. 14]. 

? kamelon-szoknya teveszőr-szoknya; fustă din păr de 
cãmilă; Rock aus Kamelhaar. 1735: Egy haj szin Selljem 
kamellon szoknya, egy rend keskenj Aránj kötés és ga-
land rajta [Sv; Hr]. 

kamelos kámea, kameó; cu camee; Kamee. 1696: Egy 
kamelos peczét nyomo arany gyűríi [Mv; MbK 80. 6]. 

kamelot 1. teveszőr-szövet; camelot; Kamelott. 1755: 
Szabó Nyikora ált(al) Fijam számára fekete Kamillotot, 
és ket tselednek dolmánynak való posztora Flor. R. 6 xr. 
55 | Abraim nevü Ebesfalvi örménytől szoknyához kí-
vántató eszközöket, és holmi kamellotot vásároltam Rf. 
49 xri 48 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 28a, 38b]. 
1757• Magam(na)k kék kamelótbol ezüst kék selyem-
mel tarkáson Mentét Dolmányt csináltatt(am) Rhf. 
45 xr. 24 [i.h. 118a]. 

Szk: karmazsin ~ 1770: 6 Sing karmasin camellot 
[Told. 74]. 

2. teveszőr- (teveszőr-szövetből készített/való); (con-
fecţionat) din camelot; aus Kamelott, Kamelott-. 1758: 
Egy kék Kamérlót Sárga prémmel meg hányt superlát 
[Nsz; TSb 21]. 1768: Zöld Kamilot Rókamállal bérlett 
Bunda [Császári SzD; WassLt gr. Wass Ágnes köntösei 
közt]. 

Szk: szőr ~ mente. 1763: Egy rendbeli szőr matéria 
nyári köntös, szőr kamillot mente dolmány poszto nad-
rág selyem készülettel [Hsz; Ks 23. XXIIb] * török ~. 

1732: Egy Viseltes dolomány török kaméllot, kapocs és 
Gomb nélkül [Kv; Ks 9 Kornis Zsigmond lelt.]. 

kamelot-dolmány teveszőrszövet-dolmány; dolman 
de camelot; Kamelottdolman. 1732: Egy Viseltes le tőt 
kávé szin kaméllot dolomány Gomb nélkült [Kv; Ks 9 
Kornis Zsigmond lelt.]. 1748: Kamillot Dolmány 
Sellyem készülettel [Vargyas U; CsS]. 

kamelot-szoknya teveszőrszövet-szoknya; fustă de ca-
melot; Kamelottrock. 1742: Egy mindennapi Kökör-
csin szin Kamilot Szoknya, Sarga paszamánt az allyán 
[Kisesküllő K; Somb.]. 1763: Egy viselő Zöld kaméllot 
Uj szoknya [Szárhegy Cs; LLt Fasc. l 16]. 1780: Egy Ka-
melot szoknya [Kv; Pk 4]. 

kamelot-váll teveszőrszövet-derék; brasieră/pieptar 
femeiesc de camelot; Kamelottleibchen. 1752: Egy kék 
kámelot Váll drot kapcsokkal [Eszt. gr. Pekrinéa lelt. — 
aCsak így, keresztnév nélkül]. 

kamerális 1. kamarai, kincstári; ñscal, de cămară 
domnească; ärarisch. 1710: Az erdélyi generál a came-
rális commissióval, Hannal együtt Bíró Sámuelt, ő is ca-
merális persona lévén, recommendálják az udvarban, a 
többi magyar urak penig Bethlen Lászlót [CsH 465]. 
1710 k.: Hogy extra omnium interessatorum suspi-
cionem legyen ez a conscriptio, legyen minden várme-
gyében, székben vagy districtusban egy magyar, egy szé-
kely, egy szász, egy német militaris, és ismét egy más ca-
merális német conscriptor, in summa öt főszemély és 
azonkívül a scribák [Bön. 926]. 1820: A Csíki Bányáról 
a' Camarális Ertzet a* Regimentnek a' Monitiot, Bagá-
siát, 's egyebeket mindenkor számos Szekerekkel 's Gya-
korta kelletik vecturazni [Usz; UszLt VIII. 6/68]. — L. 
még BÖn. 905, 915. 

2. ~ ispán kincstári uradalmi ispán; vătaf al dome-
niilor (statului); Gespan beim Kameralgut. 1847: az te-
kintetes cameralis ispány úr is sokadmagával kiment 
Búcsúmba, hogy Varga Katalint elfogassa, de azonnal 
az egész bucsumi közönség felkölt Melynél fogva a 
tekintetes cameralis ispány úr is tartva a rossz kimenetel-
től, visszatért [VKp 221-2]. 

kameralista 1. ? sókamarai tisztviselő; funcţionar de 
la administraţia salinelor; Beamte(r) bei der Salzkam-
mer. 1810: Azt tudom bizonyosan, hogy a régi időkben, 
mikor az említett erdők szabadok voltak, városinak, ka-
meralistának és még czigánynak is szabad volt erdőlni 
szabadoson [ErdO III, 29 Tanúvallatás a vízaknai erdők 
használatáról]. 

2. kamarai/kincstári tiszt; funcţionar/expert finan-
ciar la vistieria statului, vistiernicel; Kameralist. 1704: 
most hallottuk, hogy a cameralistáktól is a generál tíz-
ezer forintokat kíván melyet a cameralisták már 
egymás között fel is vetettenek | Ma elsőbben a ca-
meralisták és a Gubernium adjunctusi, úgymint az ítílő-
mester Sándor Gergely és Haller György uramékat is 
odarendelték, hogy a thezaurariatust illető leveleket fel-
keressék [WIN 1, 94, 279]. 

kamerárius 1. kamarás; şambelan, cămăraş; Kämme-
rer. 1595: Bernardus Waltherus, Maria Azzony öfge Ca-
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merariussa . tért meg: Wrunk ö fge Gyulafi Lestárta 

atta vala melleie, hogy el keserye [Kv- Szám. 6/XVIIa. 
58 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — Báthory Kristóf, 
Zsigmond és András diplomatája]. 

2. császári és királyi kamarás; şambelan împărătesc 
şi regal; kaiserlicher und königlicher Kämmerer. 1705: a 
mi jó és örök emlékezetre méltó kegyelmes urunk3 meg-
holt légyen 5 Maii . a három korona a koporsón volt 
. . kit is rudakon tizenkét camerariusok vittenek [WIN 
I, 451-3. — aI. Lipót császár és király. A római császá-
ri, a magyar és a cseh királyi korona]. 1772: 19-ma Julii 

. . , temettetett generális gr. Bethlen Ádám úr Kolozs-
váratt a Farkas utcai templomban igen nagy halotti 
pompával A koporsó violaszín bársonnyal volt be-
vonva, azon egyfelől a Theresianus ordo3 keresztje, 
más felől az arany kulcs, minthogy camerarius volt 
[RettE 280. — aA Mária Terézia-rend a Habsburg-ural-
kodók adományozta egyik legnagyobb kitüntetés volt]. 
1776: hallottam Mgs L. Báró, és Camerarius Nemes Tú-
ró tz Vármegyei Örökös Fő Ispány Révai Lajos Ur 
Groffnéjátol, Mlgs. Groff Eszterházi Theresia Aszszony 
ŏ Ngătol [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.]. 
1804: Addigis pedig mig mentől hamarább lehetne sze-
rentsém Nsgtokot tisztelni . maradok Mlgs Grof, és 
Camerarius Ur Nagyságodnak tisztelő hív alázatos 
Szóigája [Cserefva MT; IB. Szilágyi Elek gr. Toldalagi 
Lászlóhoz]. 

A cs. és királyi kamarási rangot, ill. címet a Habsburg-ház uralma idején 
az uralkodó császári, ill. királyi minőségében adományozta a nemesi rend-
hez tartozó, bizonyos szigorúan meghatározott származási, társadalmi és 
vagyoni feltételeket betöltő alattvalóknak. Az első adalékban szereplő 
aranykulcs e rang jelvénye volt. 

kameratikai kincstári; físcal, de cămară domnească; 
ärarisch. 1726: az harminczadon által a molduvai mar-
hának behajtása egy kevés cameraticai jövedelmecské-
nek okáért szabados lévén, oly nagy kárt tészen szé-
künkbeli lakosinknak, hogy azok miá semmi marhai az 
hazánkfiainak nem distraháltathatnak [SzO VII, 328 
Cssz, Gysz és Ksz a gub-hoz]. 

kamerdíner komornyik; camerist; Kammerdiener. 
1764: Horvát Eleket Kemény László úr Bécsben csak 
úgy fogta fel . s mint valami Cammer Diener úgy volt 
mellette egy darabig [RettE 170]. 1796: Mgs Grof Gyu-
lai Josef Ur ö Nsga Kamerdinerinek cédulát küldöttem 
fel [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1802: hallot-
tam ma beszélleni hogy . az Leányért volna az villo-
gás, mert az Cammerdineris szeretné, 's az ide való Baro 
első Legénnyeis szeretné, 's nem oszthattyák [Mv; Born. 
XXXIX. 53 Bedő Józsefné vallj. 

kamerdot-ing ? sávolying; cămaşă de camelot; Kame-
lotthemd. 1768: Virágos Patyalat ing, Tászlístol, Gallé-
rostol . Vesszős Muslin ing Veszszős kamerdot 
ing [Császári SzD; WassLt gr. Wass Ágnes fehérnemű-
je]. 

kamertuk 1. kelmefajta; un fel de Jesătură/stofå; Art 
Stoff. 1840: fáin kammertuckból készült nyakravaló 
[DLt 541 nyomt. kl]. 

2. e kelméből készült; facut din această ţesătură; aus 
diesem Stoff verfertigt. Szk: ~ belső gallér. 1788: Egy 
pár vékony gyolts Ing váll, ki gerebjézett két kamertuk 

belső gallér, vékony gyolts elő ruha [MV; TSb 47] * ~ 
ſersing. 1810: Egy Kámertuk fersing Rf 15 xr 1 [Mv; 
MvLev. Illyés Anna hagy. 2] * ~ tászli. 1766: Egy 
Kamertok igen szép egy pár ingajjal elöruhástol hozzá 
való igen szép varrat hármas tászli [Lesnek H; Szer. 
Harsányi Éva lelt.]. 1788: Egy pár sujtásos kamertuk 
duplás Tászli [Mv; TSb 47]. 

kámfor camfor; Kampfer. 1558 k.: talalz camfort az 
edennek feneken Megco(n)giellaltath Minth az kenyer 
[Nsz; MKsz 1896. 283]. 1585: Jowe az Kalmar Myhalj 
Zolgaya Mihály deák, hoza vrunk zamara egy altalag 
Kamfolt [Kv; Szám. 3/XXII. 1]. 1678: vŏttem az Kalu-
gyertől más fel font Kámfort Tíz forinton [UtI]. 1683: 
Egy pogacsa kánfor [UtI]. 1759: Egy fejér Iskatullyában 
egy jo darab Camfort . . Egy kis fejér skatulyában feles 
büdös követ [Sárd AF; TSb 51]. 1802: az ország uton ta-
láltanak egy ki fenekelt Fenyő fa Tonnát, mellyet . . 
meg visgálván kaptunk benne Tizenkét darab kámfort 
vastag kék papirosba külön külön bé-borittva, és azon 
kivül egy más türedekben viszont valami egyben morsá-
lodott hasonlo Kámfort [Szászváros; DLt]. 

kámforos 1. kámfort tartalmazó; camforat; Kampfer 
enthaltend. 1810: Nékem ezen kámforos általagot adta 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

2. kámforral elegyített; amestecat cu camfor; mit 
Kampfer gemischt. 1670: Rosavizet nem ártana neki3 

innya adnom az forróság ellen, de nincsen, mert eltörött 
vala az üvege; az ki van, kámforos, az nem jó innya 
[TML V, 412 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz. — 
aA beteg gyermeknek]. 

Szk: ~ spiritusz kámforszesz. 1759: az Gyermek 
azon reszkető kezecskéit Feleségem Kánforos Spiritus-
sal mosogatván tegnap semmi ollyas felettébb való nagy 
változása nem volt az Gyermeknek [M.csesztve AF; Ks 
Mikes Antal lev.]. 

kaminyica kemence; cameniţă, cuptor; Feuerherd. 
1820: A Pálinka fŏzŏbe egy Kaminyitzának3 [Déva; 
Ks. — 3E SZÓ első magánhangzója — a betűvetés bi-
zonytalansága miatt — még e-nek és o-nak is olvas-
ható]. 

kámizol ujjas; camizol; Kamisol | zubbony; bluză; 
Art Rock, Bluse. 1795: visel egy rongyos kék szinŭ apró 
fejér gombos kurta Jánkerlit, egy tabák szin kámizolt 
[DLt nyomt. kl]. 

kámona V 1761: én az után meg szórhatván az Uram 
Kámonájab(an) el' attam egy darabocska szántó füvet 
[Verebes Cs; Hr 9. 1]. 

kampamentum táborozás; campament; Kampierung. 
1769: Méltóztatván a Mlgos Királlyi Gubernium 
parantsolni arról, hogy ezen esztendőben szŭkseges kép-
pen lejendŏ Campamentumra nezve a Naturalék(na)k 
minden Falukban léjendŏ egybe gyűjtésé iránt illő és 
szükséges rendeléseket tennénk . . Parancsollyuk 
kegyk(ne)k, hogy a kirendelt Naturalékot olly készen 
tarcsák, hogy . . a melly nap parantsoltatik leg ottan 
Csikba indíthassák [UszLt XIII. 97]. — L. még 
RettE 356. 
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kampánia táborozás; campament; Kampierung. 
1705: csak maga alá való lova tizenkét paripája veszett 
el az elmúlt campanián [WIN I, 621]. 1736: a Franczia 
az jŏvŏ Campaniara erŏssen készül láttatik ugyan mint 
ha a Spanyol ellen vólna szándéka, és igyekezeti [ApLt 2 
Káinoki Mihály Apor Peteméhez Nsz-ből]. — L. még 
WIN I, 632. 

kampimarsall(us) kb. táborszernagy; generál; Feld-
zeugmeister. 1705: Beérkezik Kolozsvárra az egész né-
met ármádaa Herbeville campimarsallus is bejű [Kv; 
KvE 245 GM. — al 705. nov-i eseményre von.] | a campi-
marschal szállásán Virmond generál, Gombos generál 
több főtisztekkel mulatnak vala [WIN I, 651]. 

kampíroz táboroz; a campa, a-şi aşeza tabăra; kam-
pieren, lagern. 1775: Szörnyű nagy készület volt a cam-
pamentumhoz, mivel úgy volt disponálva, hogy az Ara-
nyas széki Szabadmezőn 15 ezerből álló militia campi-
rozzon [RettE 356]. 

kampírozbat táborozásban részt vehet; a putea parti-
cipa la campament; an der Kampierung teilnehmen 
können. 1739: Groff Harack . Neapolisban jártom-
ban oda való Vice király volt . igen üdös ember, s nem 
hiszem hogy Campirozhasson [M.csesztve AF; Ks 99 
Kornis Antal lev.]. 

kampó cîrlig; Haken. ? Szn. 1591: Kampó ferencz 
[Kv; Szám. 5/1. 29]. 

kamra 1. kamara 

kamsa kanmalac; purcel; männliches Ferkel. 1697: 
Az idei eme malacz nro 5 | az idei kamsa nro 6 [Pálos 
NK; LLt Fasc. 114]. — Vö. a kansa címszóval. 

kamuka 1. . | damasztkelme; damasc; Damast. 
1519: Ittem Choha de panno purpian grisei coloris orna-
ta cum camuca [Vh; MNy XXXI, 125]. 1546: az Egj, Es-
koffya es az Egy rohanakwalo, komoka (!) mynd az 
keeth, nest gereznawal [Radnót KK; JHbK XXXVIII/ 
19]. 1579: hoztanak onnét kywol waradrol ö Nganak 
azonŭnknak gereznat barsont kamŭkat atlaczot [Kv; 
Szám. 1/XVIII. 23]. 1593: Akiket latnak hogy vagy eo 
maga vagy feleseghe gyermeke hozzaiok Allapatiokhoz 

. kepest Ne(m) illendeo feo es draga Ruhazatokat, 
tudni illik Gránátot Skarlatot, kamokat vissel 
Ameny Adoot erdemlene ket Anny Adóra írathassak 
[Kv; TanJk 1/1. 206]. 1597: Az Meli kamúkakat Taffo-
takat B Vram vasaroltatot vala Vrunk zamara, vitte eze-
ket, az Fel zemeo Desi Istuan Deák feier varra | hozot 
volt Komiatzegi Marthon Lengiel orzagbol Gránátot 
Kamúkat [Kv; Szám. 7/XII. 58, 60 Filstich Lőrinc sp ke-
zével]. 1602: Egi szoknianak ualo czinalotlan kamoka 
[Jára MT; Berz. LXV/9]. 1668: Egy darab Tanyer kesz-
kenyŏnek való kamuka [Mk Kapi György lelt. 7]. 1710: 
(II. Rákóczi Ferencen) kék kamuka vala a mente, nyuszt 
mállal bélelt [CsH 362]. 1736: Nyárban penig az öreg 
vrak matéria köntösben jártanak, az vagy bibor vagy 
kanavácz vagy kamuka volt [MetTr 352]. 1843: meges-
mérem hogy, 106 Százhat font fonalat és háram font há-
ram fertálj veres fejtőt kezemhez vettem ameljből, fo-

gam Szőnni következendő kiválasztat formákat úgy-
mint kamukat săyast (igy!), kendőt [Kv; IB. Konetzni 
Ignátz takács kezével]. — L. még Kemön. 65; TML IV, 
98, 185, VIII, 39. 

A címszót már MA kamoka ~ kamuca alakban szótározza 'Vestes Da-
mascanus. Pannus Damascenus' jel-t tulajdonít neki; PP átveszi MA 
alakváltozatait és kettős értelmezését, PPB pedig a latin jel-eket — további 
mn-i jell-ü értelmezések beiktatásával — a német 'Damast' jel-sel egészíti 
ki. Alkalmasint e jelentésadás nyomán indulva, az NySz és nyomában az 
OkISz meg a TESz a német szó magyar damaszt megfelelőjét iktatja be ér-
telmezésként. Ha azonban tekintetbe vesszük a damaszt mai 'lenből, pa-
mutból v. (mŭ)selyemből való egyszínű szövött anyag' (ÉrtSz) jel-ét és egy-
bevetjük a mi kamuka al. felsorakozó szócikkeinkben jelentkező, másszerű 
kelmefajtára von. tárgyi világgal, nyilvánvaló, hogy a régiségbeli szó nem 
értelmezhető a mai jel-ŭ damaszt szóval. Alighanem ez esetben is a régi és 
az új határmezsgyéjén szótározó s így a régi jel-t még valamelyest ismerő 
CzF jóval helyesebb úton járhat, mikor ezt írja: „Juhteve (!) szőréből ké-
szült kelme, mely gyapjú, selyem, vagy gyapot fonalakkal is van keverve 
(Camelot) . Néhult a köznép nyelvén: kamilót, régiesen cs eme let" ( így. 
de alkalmasint sajtóhiba juh v. teve h.!). 

A szerk. nehezen tartja elfogadhatónak a kamuka : kamilót csemelet 
azonosítást, inkább azt véli, hogy a kamuka és a csemelet két rokon kelme-
fajtára vonatkozhatott, és ezért a két amúgyis divatjamúlt kelmefajta jel-e 
idővel — de legkésőbb CzF szótározásának idejéig egybekeveredhetett; 
így kerülhetett bele CzF-ba az azonosítás. E kérdésben a döntés a szőttes-
anyag történetének kutatójára vár. Még e döntés előtt a szerk. siet megje-
gyezni, hogy míg a kamukából készült asztali terítéknemű esetében nagy 
valószinüséggel elfogadható a 'damaszt' értelmezés, a ruhanemű esetében 
inkább vmilyen finom posztókelme'jel-sel számolhatunk. Az 1. jel. alatti 
T erre a kettős értelmezésbeli lehetőségre utal. 

Szk: aranyos ~. 1687 k.: Egy sing Aranyas Kamuká-
tol f — //30 [MvRKLev. Vect. 2] * fejér 1576: Egy 
kys darab feyr kamoka oltárhoz walo [Szamosfva K; 
JHbK XVIII/7. 9]. 1595: fejer kamuka ket singh [Zsom-
bor K; SL]. 1652: Második szoknya egy fejer kamuka 
[Mihályfva NK; JHb XXII/41 kel.] * fekete 1607: 
egy granat mente fekete kamokaval bellett [UszLt III. 4. 
A3]. 1629: Egy fekete felseo ruha fekete kamukaual bel-
let f 29 [Kv; RDL I. 132] * hajszín 1668: Ha ta-
láltatna Kegyelmed egy sing hajszín kamukat, vétetne 
Kegyelmed ehez az viselő szoknyámhoz [TML IV, 260 
Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz] * karmazsin ~. 
1687 k.: Egy sing Karmazsin Kamukátol f — //15 
[MvRKLev. Vect. 2] * kék 1627: Egy Gránát felseo 
Ruha kek kamukaual bellet f 32 [Kv; RDL I. 132]. 
1647: Az Almariumban vagion fel sing kek kamuka 
[M.királyfva KK; BK 48. F. 16]. 1674: Vagyon az 
Ura(m) lora való szerszáma kék kamukára Csinált szé-
les szerszám szügyelőstul orozatostol [Beszt.; WassLt 
72/6]. 1711: Egy Darab válnak való Kék Kamuka [RLt 
Kabos Sándor lelt.] * királyszín 1651: Edgj Szeder-
jes Czemeljet Mente Király szin kamukaval bellet 
[WassLt Wass Judit kel.]. 1660: Három kis uankosok 
edgyk . kiralj szin kamoka [Lázárfva Cs; LLt 117]. 
7667: ada kezeben . Egy hay szin angliaj mentet, ki-
rály szin kamokaual bellettet [LLt] * köz ~. 1687 k.: 
Egy Vegh kösz kamukátol f — // 60 [MvRKLev. Vect. 
2] * lengyelországi 1740: Lengyel országi Kamuka 
[Ne; Told. 19] * mákszín 1634: az Balintffi Chris-
toph vram ket nagiob fiainak hagiom az kek perpeta, 
mallal berlet szoritto mentemet egyknek; Masiknak az 
Valban vágott virágos makszin kamukaual bellet sze-
derjes granat mentemet [WassLt 73/1 Cegei Vass János 
végr.] * narancsszín 1595: Peterdy Peter Vramnak 
attam Naranch zin kamukat 8 singet singit f 2 d 40 tt f 19 
d 20 [Kv; Szám. 6/XVI. 99] * rác 1687k.: Egy Végh 
Rácz^Camukátol f — // 60 [MvRKLev. Vect. 2] * sze-
derjes ~. 1576: Wagion ket Singh Jgen Zep zederyes ka-
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moka [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 7]. 1590: Tordara 
Zederyes kamokat vytt vaydanak fyzette(m) f. — d. 50 
[Kv; Szám. 4/XXI. 87 Kis István sp kezével]. 1651: Edgy 
Zöld Iskallat Mente Szederjes Kamukaval bellet [Wass-
Lt Wass Judit kel.] * szegfūszín ~. 1595: Apaphy Mik-
lósnak attam 8 sing zekfw zin kamukat f 16 [Kv; Szám. 
6/XVI. 99] * török 1674: Vagyon más egy Aranyas 
kaftán paplan kek Török kamuka az kerülleti [Beszt.; 
WassLt 72/6]. 1697: Egy kék Török kamuka, nyul háttal 
bérlett viseltes háló mente [KGy] * velencei 1683: 
Ket sing veres Velenczei kamukát . fl 8 [UtI]. 1736: az 
urak mentéje belől vagy bársonynyal vagy aranyos ma-
tériával vagy velenczei kamukával volt megbérelve 
[MetTr 351] * veres 1574: Wagion Egy tabit zok-
niam hozzu vyu es egy dupla tafota zoknia egy ruhanak 
való veres kamuka vegbe [Gyf; JHbK XXI/12. 3]. 1596: 
Egy granat dolmány eowigh zeold bagaziawal bellet we-
res kamoka keorewl . f 19 [Kv; RDL I. 65]. 1609: va-
sarlottam Negied fel singh veres kamukat singit p(er) 3 
[Kv; Szám. 126/IV. 417] * virágos 1628/1635: Zold 
virágos kamoka tizenegyed fel singh [Bodola Hsz; BLt 5 
néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1659: Egy darab virágos ka-
muka [Cssz; LLt Fasc. 146]. 1713: Tekintetes Nemtes 
Tholdalagi János Uram Feleségével . . adta(na)k 
az éneklő székre zöld virágos kamukát 5 singet [Koron-
ka MT; MMatr. 313] * zöld 1607: Eőt mentek . . . 
Eggik fekete Tengeri keczke ollo beörrel bellet, másik 
zeóld komokaúal bellet [UszLt III. 4. A. 3.]. 1657: Egy 
zeőld kamokaual peremezett, veres arannias virágos 
bársony keőzepű papplan [Mihályfva NK; JHb XXII/ 
42]. 1727: Egy tarka aranyas király szin Paplan zöld ka-
muka kerületi [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsu-
zsanna kel.]. 

2. damaszt-asztalnemű; faţă de masă din damasc; 
damastenes Tischzeug/leinen. 1816: 24 Személyre való 
fain kamuka . . 400 Rf . Egy 12 személyre való ka-
muka abrasz 12 asztal keszkenyŏvel . 62 Rf 11 xr [Kv; 
Born. IV. 41]. 1829: Báró Kemény Dénes által testvére 
Susánna émaritatiojára adattak a" következendők . 
50 Tizenkét személyre való kamuka 90 Rf. — 6o Hat 
személyre való kamuka 4o Rf [Ne; KCsl 15]. 

3. damasztból készült/való; confecţionat din da-
masc; aus Damast, damasten. 1560: Rwha Nemw Mar-
ha . Harmadyk granath felső ruha weres, hytwan ka-
muka az galleran bagazia [JHb QQ Temeswary János 
reg.]. 1589: az en attjam almadj gaspar vra(m) adot 
Egi fekete barsonj kjs mentet es másik szöld kamuka 
nestel bellet [JHbK XLV/43 Ombozj Mjklos kezével]. 
1652: Második szoknia egy fejer kamuka az allian Egy 
rend fejer czipke prém [Mihályfva NK; JHb XXII/41 
kel.]. 1686: Derekalj hajak száma; 1. Edgy veres attlacz; 
2. Más edj sárga kamuka [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina kelj. 1842.ě Abrasz két kamuka Cseléd ab-
rasz 2 [Dés; Ujf. 3 Újfalvi György hagy.]. 

kamukaabrosz damasztabrosz; faţă de masă din da-
masc; damastenes Tischtuch. 1627: Három vegh kamo-
ka abrosz. Mas rendbeli három vegh kamoka abrosz 
[BLt Béldi Kelemen lelt.]. 1668: Egy kamuka Abrosz 
kŏzepibe kŏtes . . . Egy rend kõteses kamuka Abrosz 

Egy kamuka Abrosz kŏzepin egy égy rend kötés . . . 
Egy kamuka Abrosz egy rend Recze a kŏzepin [Mk 
Kapi György lelt. 7-8]. 1763: 2 hoszszu kamuka abrasz 

. . Syllesiai gyoltsra varrott fejér Lájbli [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 1768: Tizenkét 
personára való Abrasz . Lengyel Abrasz egy Kamuka 
Abrasz egy [Császári SzD; WassLt gr. Wass Ágnes asz-
talneműje]. 1802: Asztali készületek . . Egy tizenkét 
személyre való kamuka Abrosz [Ne; DobLev. IV/858. 
3b]. 1805: Kétt Tuczett asztal keszkenő kamuka abro-
szostol edgyött [M.macskás K; RLt Majteni Istvánné 
Rettegi Sára kel.]. 1818: Egy kamuka Abrasz. Ehez 12 
kamuka Asztal Keszkenyők 85 Rf . . Égy Házi Szövés 
nagy Abrasz . Három vastagobb Házi Szövés Abra-
szak [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina kel.]. 

Szk: bécsi ~. 1648: Asztalra való vékony becsi kamo-
ka abroszok Nro 22 [Mk Kapi Kata kel. 3] * lengyelor-
szági ~ 1633: Lengiel országi Kamuka Abroszok tiz 
Aztalra való [Ks Vesselini Kata kel.]. 1673: Lengyel or-
szági Kamoka abraszok [Fog.; UtI]. 1723: Vagyon egy 
vég Lengyel országi kamuka virágos abrosz [Koronka 
MT; Told. 29/2] * sziléziai 1763: Két egy arányú, 
Slesiai Kamuka Abrosz Tizenkét Személyre való hozzá 
való 24 Asztal keszkenyővel flór 100 [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 

kamuka-asztalkeszkenő damaszt-asztalkendő; şervet/ 
şerveţel din damasc; damastenes Mundtuch. 1748: Ka-
muka asztal-keszkenőt Nro — 8 [Koronka MT; Told. 
11/92], 1789: vettem kezemhez 3. Tutzet vékony ka-
muka asztal keszkenőket, ezekhez való három nagy ka-
muka abraszt [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma 
Éva kel.]. 1826: öt Duttzet vékony lengeteg kamuka asz-
tal keszkenő [Koronka MT; Told. 19]. 1874: Egy kamu-
ka fehér asztal keszkenő [Szucság K; RAk 64]. 

Szk: krakkói ~. 1673: Hat Krakkay Kamuka asztal 
keszkenő [Fog.; UtI] * lengyelországi 1692: Len-
gyel országhi kamuka asztal keszkenők Nro 14 [Bilak 
BN; JHbK 1/36]. 

kamuka-asztalnemfi damaszt-asztalnemű; faţă de ma-
să din damasc; damastenes Tischzeug. 1812: Feles Ka-
muka Asztalneműk lévén, ugy szintén ezüst nyelű kések 
kalánok azokotis elvitte [Héderfája KK; IB. Jánosi Er-
sebeth Takáts Joseffné ns (28) gr. I. Bethlen Sámuel 
tisztnéje vall.]. 1814: Igen szép damásk és kamuka asz-
tal-néműk [DLt 107 kv-i nyomt.]. 

kamuka-asztalravaló damaszt-asztalnemű; faţă de 
masă din damasc; damastenes Tischzeug. 1812: Tudom 
aztis, hogy mind azon . . . drága kamuka asztalra valo-
kot magával a Groffné elvitte [Héderfája KK; IB. Bordi 
András (24) grófi kertész vall.]. 

kamuka-derékaljbéj damaszt-derékaljhuzat; înveli-
toare de damasc pentru saltea; damastener Unterbettbe-
zug. 1668: Ket Király Szin tőrök kamuka derekaly héj 
[Mk Kapi György lelt. 3]. 

kamukadolmány damasztdolmány; dolman de da-
masc; (feiner) Damastdolman. 1588: Vagyon egy veres 
Kamoka viselt Dolmány Apro Aranyas gombok vgmint 
44 vagyon Rea varwa [Kv; KvLt Inv. 1/2. 13]. 1595: Egj 
fekete kamuka dolmanj f 10 | Egj zederjes halhew (!) ka-
muka dolmanj pupplikan zjneo zeold tafotaval bellet ve-
res Atlach keoreolle . . . f. 26 | Egj zekfeo zjneo zedeijes 
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verfelies kamuka dolmány pupplica(n) zjneo taffotawal 
bellet f. — f. 22 [Zsombor K; SL. Sombori reg.]. 1611: 
Egj zederies kamúka dolma(n) zeöld taffotaual belet az 
alia es az dereka alat zeöld pozto f. 8 d [Kv; RDL I. 
88]. 1708/1755: Egy megy szín ujatlan kamuka dolo-
mány [Altorja Hsz; HSzjP]. 1723: Egy fa héj szin Selyem 
kamuka dolmány | Egy tüdő szin virágos kamuka dol-
mány [Koronka MT; Told. 29/2]. 1732: Egy Viseltes 
Viola szin kamuka Nyári dolomány kapcsok nélkŭlt 
[Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 5]. 1739: Virágos kamu-
ka Puplicán szin Dolmány [Szászerked K; LLt 96]. 

Szk: velencei 1700: Egy Zöld Velenczei Kamuka 
Dolmány ezüst Szkofium Gombok rajta [Hr 1/20]. 

kamuka-előruha damasztkötény; şorţ de damasc; da-
mastene Schürze. 1717: Haj szín uiseltes kamuka elo ru-
ha arany Csipkés 1 [TSb 5]. 

kamuka-ſelsőingváU damasztlájbi; vestă de damasc; 
damastenes Leibchen. 1627: Vagion Egi Zeold Kamuka 
ſelseö Ing váll Arani prém ket rendel raita aestimaltuk f. 
9 [Kv; RDL I. 135]. 

kamuka-ſoszlán damasztkabátka; jachetă de damasc; 
Damaströckchen. 1549/1752: Az kamuka foszlánt ha-
gjom Lázár Istvánnak [Szentanna MT; LLt]. 

kamuka-főkötő damaszt főkötő; scufie de damasc; 
damastene Haube. 1772: Egy Nyuszt Karmantyúból 

Egy Lepedő hajtásból . Egy kamuka Főkőtőből 
álló portékáimmal együtt hagyom és Legalom Tes-

tamentumom és rendelésem véghez vijendő Senator 
Tkts Radnotfái Nagy Sigmond Uram ő Kglme kezében 
[Kv; KvRLt IV 32/6]. 

kamuka-hacuka damaszt felsőkabát; pardesiu/haină 
de damasc; (leichter) damastener Überrock. 1574: 
Vagion Egy veres Kamuka haczokam azt hagiom az 
makray miklos Leanianak Annoknak [Gyf; JHbK 
XXI/12. 3]. 1598: Balassj Thamas vallia . nallunk 
vala egj veres Attlaz es egj zederyes Attlaz Zokniak, es-
met egi weres kamuka haczoka [Kv; TJk V/l. 253b]. 

kamukahéj damaszthuzat; învelitoare/faíă de da-
masc; damastener Überzug. 1648: Égik Agibeli parnak-
(na)k veres kamoka héjak vagion [Mk Kapi Kata kel. 5]. 

kamukahím 1. hímzésfajta; un fel de broderie; Art 
Stickmuster. 1576: wagion ket Ingre walo czynadof 
Ingh wy egyket warottak kamoka hymel masyk te-
reok warrasos zabassw | Wagion egy Jgen zep wekon 
czynadoffon kezkenyechke kamoka hymel ezeost fona-
lai chazarozoth Aranyai teoltet Seljemwel elegy Sodrat-
lan Synyor nelkeol | Maas mereo Ingwal waroth kamo-
ka hymel ezeost fonalai chazarozott | Egy kamoka 
hymel waroth kys galerochka [Szamosfva K; JHbK 
XVIII/7. 5]. 

2. szőttesminta-fajta; un anumit model ţcsuí; Art 
Webemuster. 1628/1635: Egj uegh kamoka hjmmél zwtt 
kender vázon [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen 
lelt.]. 1728: Egj abrosz kotzkás retzés Más igen szép 
abrosz kamuka hímre szőve Vágjon mas is bors hím-
re szőve [Árkos Hsz; SVJk] | Abrosz rettzes kõzepŭ ka-

muka hímre szőtt [Uzon Hsz; i.h.] | Vágjon . . . Egj ka-
muka himre szőtt sahos abrosz [Szacsva Hsz; i.h.]. 1739: 
5 vég kamuka himbe szőtt Abroszsz darabba Nro 5 
[Szászerked K; LLt 96]. 

kamuka-kávéskeszkenő damaszt-kávékendő; şervet 
de damasc pentru servitul cafelei; damastenes Kaffee-
tuch. 1849: Egy nagy Házi Kamuka kávés keszkenyŏ 
[Széplak KK; SLt 17]. 

Szk: sziléziai 1823: Silesiai, nagy veress kamuka 
kávés keszkenő egy [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

kamukakendő damaszt-zsebkendő; batistă de da-
masc; damastenes Taschentuch. 1823: Orcza törlő Ka-
moka Kendő [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

kamukakeszkenő damaszt-asztalkendő; şervet/şerve-
ţel din damasc; damastenes Mundtuch. 1820: Egy 24 
személyre való Kamuka Abrasz, és ahaz tartózó 24 
ugyan tsak Kamuka Keszkenyők [Felőr SzD; BetLt 5 
Fráter Theresia kel.]. 

kamukakesztyű damasztkesztyü; mănuşi de damasc; 
damastener Handschuh. 1628: Leani Aszonnak való 
egy par kamuka keztiw [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 7]. 

kamukaköntös damasztruha; rochie de damasc; Da-
mastkleid. 1573: Kalachsiteo ferencz Azt vallia Twgia 
azt hogi zegeny legen volt proskar de Latta azt, hogi 
egj Ideoben varadon Kamoka keontesbe Iar volt az fele-
sege, De azt se(m) Twgia ky atta volt neky [Kv; TJk 
III/3. 170]. 

kamuka-mellrevaló damasztmellényke; ilic/pieptar de 
damasc; damastenes Leibchen. 1692: Egy narancz szin 
kamuka mellyre való ezüst csipkével és nusztall prémez-
ve [Bilak BN; JHbK L/36]. 1723/1764: Egy Szekfü Szén 
Virágos Kamuka Arany Csipke róka-torok kai préme-
zett Mejrevaló [Kv; TJk XVII/2. 232]. 1733: Edgj ron-
gjos Komuka Tetszin ujjas mellyre való [Marossztkirály 
AF; Told. 2]. 

kamukamente damasztmente; mantilă de damasc; da-
mastener Waffenrock. 1560: Az ket kys Leannak mely 
marhat az annyok hagyoth Ezek . . . Egy weres Aranias 
bársony keóntos. Egy weres kamuka Menthe [JHb QQ 
Temeswary János reg.]. 1687: Egj viseltes Zöld virágos 
Kamuka Aszony ember(ne)k való mentét, egy rend gal-
land kŏrüllette a' tizenharo(m) ezüst aranyas gomb rajta 
[Déva; Szer.]. 1709: Sárá(na)k hagyok egy Zöld kamu-
ka mentét és szoknyát [Kv; Pk 6]. 1718: Egy kék kamo-
ka mente, nezttel béllett, elegyes csipke rajta [Kilyén 
Hsz; SzO VII, 235 Borbás Györgyné Kilyéni Székel Er-
zsébet kel.]. 1736: Arany Kőtéses Béllet szegfű szin Ka-
muka Mente [Kv; RLt Somai Sándor és Sára osztály-
lev.]. 1763: 1. Lazus szin kamuka mente arany kőtésvel 
nestel bellelve s prémezve [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sá-
muelné Tisza Ágnes lelt.]. 

kamukamentécske damasztatillácska; manteluţă de 
damasc; damastenes Waffenröckchen. 1763: 1. Egy szin 
kék kamuka mentetske bélletlen arany varrással [Nsz; 
Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 
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kamuka-nyakruha damaszt-nyakkeszkenő; fular de 
damasc; damastenes Halstuch. 1615: Egy . . kamoka 
vy niak ruha barsonj premes f. 5 d. [Kv; RDL I. 97]. 
1625: Wagyon egy fejer Kamuka nyak ruha fekete bár-
sony premes ezüst kapcziok raita aestim. f. 6 [Kv; i.h. 
126]. 1627: Ket zeold kamuka bellet nyak ruha Az 
mellieken Keskeni Arani prém vagion tt. f. 8 [Kv; i.h. 
131]. 

kamukaosztováta damaszt-szövőszék; război de tesut 
damasc; Webstuhl für Damastleinen. 1836: Ezen Ken-
der fonalat két felé kell valasztani — mert ennek fele 
ollyan vékony mind a' második rendbeli házi Lenfonal, 
és ebből fog Szövődni, a leg veko(n)nyábol a* Kedves 
Leányom Kornisné Szőllő mustraja abroszával egyhelyt 
nekemis őtt abroszom, mellynek formájok e kővetke-
zendőleg fognak Szövődni a kamuka osztávátána [IB gr. 
Bethlen Sámuelné takácsának szóló ut. — aKöv. a fels.]. 

kamukapaplan damasztpaplan; plapumă de damasc; 
damastene Bettdecke. 1766: Kék Virágos Sellyem Ka-
muka paplany körülötte metszin tafota reá varrót fejér 
varrásos Lepedővel edgyüt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 

kamukaruha női damasztköntös; rochie de damasc; 
damastenes Frauenkleid. 1573: Ilona Zeoch ferenchne 
Azt vallia hogy mykor be Ieot volna puskar Ez varosba 
lattá hogi felesege frissen Iart Kamoka Rwhakban Mind 
partha Eowel gywreokel | Ewa Kalmar ferenchne azt 
vallia hogi latta parta Eoweyt gywreit es kamoka Rw-
hait puskarnenak [Kv; TJk III/3. 168, 172]. 

kamukás 1. damasztból való/készült; confecţionat 
din damasc, de damasc; damasten, aus Damast. 1637/ 
1639: Egj kek kamukas Ezüsteos farmatring 104. Ezüst 
horgas slefel raita aestimal(tuk) f. 12 [Kv; RDL I. 
111]. 1673: ött uj krakkaj kamukás abroszok 5. Hét 
uiseltes krakkaj abroszok 7 [Fog.; UtI]. 1699: a' Ke-
resztúri3 Kapolna Conservatiojá(na)k alkalmatosságá-
val Nemzetes Kápolnári Pal Ur(am) . Conferált azon 
Tamplomotskahoz egy veres Csipkés aranyas 
Gyolts keszkenőt. Egy Lengyel országi kamukás Bétsi 
Csipkés Abroszt [MMatr. 9b. — aMaroskeresztűr MT]. 

2. ~ hím szőttesminta-fajta; un anumit model tesut; 
Art Webemuster. 1628/1635: Egj uegh kamokas hjm-
be(n) szót zeles kender uazon. Hasonlo keppe(n) három 
kamoka hjmben szot szép kender uekonj uazon [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1648/1687 k.: Ba-
log László Ur(am) adott égy Lengyel országi kamu-
kás himmel szőtt abroszt [Mezőkölpény MT; MMatr. 
387]. 

kamukasuba szövetkabát; palton de postav; Mantel 
aus Stoff. 7560; Egy weres kamuka suba [JHb QQ Te-
meswary János reg.]. 1562: Az ruhakrwl walo ozlas, Egy 
zederyes Kamoka Nesth swba, Egy Atlac dolmány veres 
K; KP]. 1586: adot volt egy kamuka suba félth (!) 

[Aszó (melyik?); Told. 27]. 

kamukaszoknya női damasztalj; fustă de damasc; da-
mastener Frauenrock | női szövetalj; fustă de postav; 
yauenrock aus Stoff/Tuch. 1568: Mate deák Jacab, fa-
s(us) e(st), hogy eç ezt hallotta, feyerwary Jmretol hogy 

kamukaszoknya 

am fel akazthatom vala, Praiko Mihalt, de meg latia 
hogy a mely kamoka szoknyát a felesege a faraúal 

lelt, bizon ra kolty az perre [Kv; TJk III/l. 238]. 1600: 
Zabo Jstwanne Ersebeth azzany vallya: Amikor 
herczegh barbarat zolgaltam Akkor thwdom hogj zepen 
vala eolteozety ket kamuka zoknjaja vala, tafotaya vala 

. ketteoys [Kv; TJk VI/1. 513]. 
Szk: citromszín 1728: Egy Czitrom szin kamuka 

Szoknya kŏtŏstŏl [Told. 19] * hollószín 1739: Egy 
hollo szin Kamuka szoknya szederjes bagazia az 
bérlése [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * karmazsinszín 
~. 1651: Egy Karmasin zen Kamuka zoknia egy rend 
Aranias ezőst Czipke rajta [WassLt Vass Judit kel.] * 
királyszín 1651: Egy Király zin Kamuka zoknia 
galon az Allian [WassLt Vass Judit kel.]. 1657: egy kiralj 
szin virágos kamoka valnelkül való szoknia, az allia(n) 
kilencz rend <aran)y perem [Mihályfva NK; JHb XXII/ 
42] * kökörcsinszín 1759: Egy Kökörcsin szin gaz-
dag aranyos virágos Kamuka szoknyát [Nsz; TSb 7] * 
meggy szín 1651: Vágjon edgj Med szin Kamuka 
Szoknyaja az kit visel Edgy Med szin Terczinella 
Vall Arany Galanddal szektek be [WassLt Vass Judit 
kel.]. 1664: Egy virágos medgiszin kamuka szoknyát, 
hat rend ezüst prém az allyán medgi szin virágos Bár-
sony az válla fejér ezüst prémes [Beszt.; SL] * narancs-
szín 1739: Egy narancs szin velenczei Kamuka szok-
nya kék bagazia az bérlése [Szászerked K; LLt Fasc. 
96] * publikánszín 1739: Egj bublikán (!)3 szin ka-
muka szoknya ezüst kőtes Galandol Vállal edjütt [Sajó-
keresztúr SzD; BLt 7. — aÉrtsd: publikán] | Publikány 
szin viseltes kamuka szoknya [Szászerked K; LLt Fasc. 
96] * szederjes ~ . 7560; Egy zederjes kamuka zoknya 
weres atlach az allian wallan vonth Arany Atlach [JHb 
QQ Temeswary János reg.] * szegfűszín ~ 1634: Egy 
szegfű szin kamuka Zoknya az allyan ket rendel zeold 
bársony prem [Kv; RDL I. 105] * téglaszín 1682/ 
1687: Áttam Egi fel uiseltes Tégla szin kamoka szokniat, 
Ennek is az allian Negi rend Ezüst uolt [Fog.; Borb. II 
Rákosi Anna kel.] * tenger szin 1709: Tenger szin 
kamuka szoknya [Kv; Pk 6] * testszín/teccin ~ 1614: 
Egy test szin kamúka Zoknya visselt [Kv; PLPr 1612— 
15. 114-5]. 1637/1639: Egj teczin kamúka szoknya az 
vallan tizenhat gombu aran keotes [Kv; RDL I. 111] * 
velencei 1637/1639: Egy Szederies velencei kamuka 
szoknya [Kv; i.h.]. 1719/1751: Az hajadon Leányok 
édes Ánnya akarattya szerént viola szin vagy kőkőrtsin 
szin Veletzei Kamuka szoknyát vállastol kőtőstől deter-
mináltunk [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 1733: 
Vágjon egj Velenczei Karmasin Kamuka szoknya valeat 
Hung. Flór 12 [Kv; Pk 6]. 1739: Egy narancs szin velen-
czei Kamuka szoknya [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * 
veres 1611: Egj uerres kamoka zoknia haro(m) han-
tasal es niolczos keöttes rajta az uala(n) f. 23 [Kv; RDL 
I. 88]. 1654: Egy veres Kamuka szoknya vallastol tt: f. 
40 [Kv; i.h. 142] * violaszín 1734.é Egy violaszín ka-
muka szoknya ezüst gazdag széles csűpke körűlőtte Ga-
landal [Pk 6 Pákei Jánosné Almási Judit hagy.] * virá-
gos ~ meggyszín ~ * viselő 1727: Egy viselő ka-
muka Szoknya Válastul s elő ruhástul [Marossztgyörgy 
MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.] * zöld ~ 1560: Egy 
weres attlach zoknya. Egy granath Keontos. Egy zeóld 
kamuka zoknya [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1652: 
Egy Zeóld kamuka szoknja az allia(n) Eot rend keo-
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zeónseges Ezwst prém [Mihályfva NK; JHb XXII/41]. 
1654: Egy Zeőlt Kamuka szoknia valnelkul tt: f. 28 [Kv; 
RDL I. 142]. 

kamuka-szoknyaalj női damasztalj; jupon de damasc; 
damastener (Frauen)Unterrock. 1726: attunk egj Viselt 
es Velentzei Veres Kamuka szoknja alljat [Kv; Pk 6]. 

kamukaszövő-takácsmájszter damasztszövő-takács; 
ţesător de damasc; Damastweber(meister). 1836: 1836-
ba(n) adtam által Kolosvart lakó Kamuka Szövő Ta-
káts Maiszter Konetzni Ignátz eŏ kegyelmének 123 
font fonalat [IB gr. Bethlen Sámuelné lev.]. 

kamuka-szuperlát damaszt ágyfüggöny; perdea de 
damasc la pat; damastener Bettvorhang. 1732: Ágy feli-
be való kék kamuka Selyem Supellát két darabban, 
gombjával, Sinorával, Rojtyával [Kv; Ks 4 Kornis Zsig-
mond lelt.]. 1742: Kamuka supellát, keskeny arany csip-
ke kõrŭlette [Ne; Told. 19]. 

kamukatakácsné damasztszövő-takács felesége; soţia 
ţesătorului de damasc; Frau des Damastweber(mei-
sters). 1838: tsokalam kezeit az Grófné Nagyságának és 
instálok az vékonyab Asztal keszkenyőkhez mégy (!) 
egy fél font, fonalat . tsokalam kezeit az Grófné 
Nagyságának Kamuka Takátsné3 [Kv; IB. — aKo-
netzni Ignátzné Dombaji Annának a férje takácsmester, 
a feleség meg szövőnő is]. 

kamuka-tányérkeszkenő damaszt-tányértörlő; cîrpă 
(de şters vase) din damasc; damastenes Tellertuch. 
1629: Egy vegh kamoka tanyer kezkeneo [Gysz; LLt 
Fasc. 155]. 

kamukaváll női damasztmellényke; ilic/pieptar de da-
masc; Damastleibchen. 1664: Viseltes megy szin arany 
galandos kamuka vall Nro l [Dés; Hr 2/23]. 1735: Egy 
Teczin viseltes kamuka vál [Sv; Hr]. 

kamukázás hímzés; broderie; Sticken. 1716: Fejer ru-
hákból juta Jankónak Egy vászon abrosz veres fejtŏvel 
kamukázással varrott d. 68 [Kv; Pk 6]. 

kamukázott damaszt-hímmel hímzett; brodat aseme-
nea ţesăturii damascului; mit Damaststickmuster ge-
stickt. 1625: Mas egy len szál lengeteg fél szél veres fo-
nallal kamukazot kendeo f —/32 [Kv; RDL I. 126]. 

kan I. mn hím; mascul; männlich. 1761: Teli Mala-
czak Eme, és Kann [Branyicska H; JHb XXV/39. 19]. 

II. fn 1. kandisznó; vier; Éber. 1623: Moldouaboll az 
Nezter es Prut melleòll, Hauaselfeoldebeőll az Duna 
melleőll Jgen Jo fęle Eoregh zeőke diznokott vetesze(n) 
200 tenezteny valokot Tauozoll Jo kanonokot is vagy 10 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1647: Vagyon eőregh 
Eme disznó No 3 Kan eórógh vagyon No 1 [Solyomkő 
K; SLt GH. 5]. 1681: Artany nro 18. Eme nro 53. Kan 
nro 3. A(nno) 1680. Kann nro 3 [Szúv; Uti]. 1731: At-
tam számban a Petkia Sertéseinkét a Pasztornak Ecseti 
Martonnak ez szerent Artany nro 19 Kán oreg nro 6. 
öreg gőlje nro 36. Tavalji Süldő nro 27, melyben kan nro 
9 [TK1 Petki Nagy cs. szám. 87a. — aPetekről (U) való]. 

1736: Sertések. Két esztendős kan nro l. Három eszten-
dős kan nro l . . Esztendős Kan Nro 4 [Várhegy MT; 
CU XIII/1. 115]. 1744: Öreg Gője Sertes nro 13 Artány 
Nro 11 Kam nro 1 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1786: Esz-
tendős Kan nro 2 Nagy Gönne nro l l [Nagyalmás K; 
JHbK XXIX/36]. 1824: 3 veress szőrű, edgyik kam, 
máskettő gője, 3 Tarka ezek közül egyik kam, kettő ár-
tány [HSzj ſarkasszõrŭ al.]. — L. még RSzF 215; UF II, 
612. 

Szn. 1599: Kan Pal [Alperét/Szinye SzD; Ks]. 1857: 
nagy kan Jankó [Körtvélyfája MT; LLt]. 

Szk: fejér 1684: Vinczrol hozot fejer kan no 1 
[A.porumbák F; Uti]. 1721: van Lesneken Majorsagh 
Disznó nro 35 Az őregi het a kannal egjgyűtt a Süldője 
nro 28 azok kŏztis van egj fejer kan a bal oldalan egj kis 
fekete folt [Lezsnek H; Szer.]. 1734: Fejer kan no 1 
[Datk NK; JHbB. D. 1] * fekete 1734: Fejer kan nro 
1 Fekete kan no 2 [uo.; i.h.] * kurta 1656: Fejer 
kurta kan [Doboka SzD; Mk Inv. 13] * magyarországi 

1729: A Disznó okolba(n) találtunk ŏrõg disznót 
Esztendős Ártány 22 ŏrŏg magjarországi Kan 1 [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb] * nagy 7677: Nagy 
kan nro 4 Eme Disznók no 61. [A.komána F; Uti]. 
1753: Eõrŏg Eme Disznó nro 25 Nagy Kanak nro 2 
[Záh TA; Told. 18 gr. Toldalagi Ferenc inv.]. 1832: Egy 
nagy Kanból lett kövér ártán. Egy nagy és egy más esz-
tendős kan [Sáromberke MT; TSb 26] * öreg ~. 1637: 
Eőregh kan nro 4 [Fog.; UF I, 415]. 1656: Disznók Do-
bokan. Eőregh kan vagion Nro. 2 [Doboka; Mk Inv. 
11]. 1688: Eörőgh Artany nro 2. Eőrögh Kán nro 1 [Vh; 
Uti]. 1744: Öreg Kan nro 2. Eōreg Gője nro 4 [Csicsó 
Cs; Ks 65. 44. 12] * tarka 1748: Öreg Sárga szőrű 
tarka kan 1 [Aranykút K; Ks 23. XXIIb] * téli 
1696: Sertesek vadnak az makkan Teli Kan no 15. 
Teli eme no 21 [Bethlen SzD; BK] * vén Kann 2 
Kan 1 . . . A vén Kán l [Csapó KK; RLtJ. 

2. vadkan; mistreţ; Wildeber. 1711: az Haller Győrgj 
Báttyám Ur(am) sípos kopoját levágta az a kan az kire 
mentünk volt az nyáron Haranglábra3 [Szentpál KK; 
Ks 96 Haller Gábor lev. — aKK]. 

Szk: erdei ~ 'ua/ 1710 k.: Hívata engem mindjárt a 
generális, nékem agyarkodék szóval, a fogát is csikor-
gatta, mint az erdei kan [Bön. 969]. 

3. becsm. Emberre von.; referitor la oameni; in bezúg 
auf Menschen. 1773: Kútja valagábol eset vén Kannya 
[Tarcsafva U; Pf]. 

kán han; Khan. 1582: Teremy Myklos wyzy negy lo-
wan az Tatar Kam fyaynak marhayokat Tordara 
atta(m) f. 1 [Kv; Szám. 3/V. 40 Lederer Mihály sp kezé-
vel]. 1583: egyeb byzonios emberek . azt yriak hogi 
eggik Chawz az masikat ery, wgy futtiak eiel nappal Ta-
tar hamoth [BáthoryErdLev. 124]. 1618: De immár bi-
zony dolog, hogy Erdebilbe hadta ez az követ az vezért, 
és az kazul pas<a> után vagyon mindenütt az tatár hám 
[BTN2 154]. 1621: Az Tatar Can keouete . . . it mulat-
ua(n) atta(m) . . . zabot [Kv; Szám. 15b/IX. 3]. 1657: 
egynéhány taraczkot hoztak el a veszedelmes sánczhely-
re, mely most a kámnál vagyon [ETA I, 164 NSz]. 1658: 
Elérkezvén másodnap az tatár chám is nagy dühösséggel 
meggyújtatván az Monostor utcai Hóstátot [Kv; KvE 
177 LJ]. 1672: Az tatár Krímből ki nem jöhet, mivel a 
kalmük s muszka a régi tatár khánnal rajtok vannak 
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[TML VI, 240 Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 1689: 
Császár szürke Török ló szarcsa Pej törők ló Tatár 
Chám külte [UtI]. — L. még BÖn. 733-4; BTN 263; 
ETA I, 157, 165, IV, 269; Kemlr. 313, 316-20, 323-5, 
330; SKr 322, 358, 372, 382, 430, 437, 452; TML II, 75, 
IV, 43; UF II, 290. 

kanál 1. kalán 

kanális 1. malomárok; canalul morii; Mühlgraben. 
1817: Malom gátokat, Canalisokat, ugy halastókat . . 
nem építtetett [Vályebrád H; Ks 79. 5]. 1864: Dósa La-
jos lisztelő és dürützkelő malmának, az utolsó árvíz 
. . a vizet kerekekre vivő kánalissát betöltvén; 
helyre állítására nézt árendatora Szentkovits Lukáts úr-
ral ilyentén egyességre lépett4 [Mv; DLev. 5. — aKöv. az 
egyezség szöv.]. 

2. meder; albie; matcă; (Fluß)Bett. 1843: a' Deber-
ke patakának egy ujj Canalissa ásattatnék [Dés; DLt 
901]. 

3. (vízlevezető) csatorna/árok; canal de scurgere; 
Abfangrinne, Wassergraben. 1757: Kertbeli kútra Ca-
nalisson alá fojo Csengő Patak vize a földbe rákot Csa-
tornákott ne hogy meg iszopollya 'a viz szorgalmatos 
vigjazással kell lenni [Déva; Ks 92.1. 23]. 1825: 'a Nsgod 
Lakó Curiáján lévő Konyhárol az uttza felől eső kő fa-
lon keresztül levő Canalison a' Mosadék ezen város 
uttzajára való ki follyásának szünete nintsen [Dés; DLt 
626]. 1826: a' Néhai Vass Sámuel Ur Udvarahoz tarto-
zott Szökő kut felette költséges, és oda a' viz dŭctŭssát 
nem lehet különben használni, hanem ha a' Néhai Vass 
Farkas Ur Curiálissához tartozott Csűrös kerten ke-
resztül, Conserváltatik a Canalis [Cege SzD; WassLt Jk 
4-5]. 

4. (tengeri) csatorna; canal (maritim); Kanal für die 
Schiffahrt. 1710 k.: Utunk volt Bruga, Nieuport, Osten-
da, Dünkirka, Calaisre, mindenütt hajón, canalisokon 
[Bön. 582]. 

5. átv út-mód; fel, mod; Weg, Weise. 1757: meg mu-
tatom micsoda canalison kell azt a gonoszságot ki keres-
ni [Fráta K; Ks 101 Cserei György lev.]. 1761: A memó-
ria hominum a szőrös botskornak arulása Varasunban 
(!) szabados volt, hogy nevezetesen vasár, és sokadalmi 
napokan senki nem kerdezhette, miért arultatik minde-
nektől, hanem az Tavaszszal mitsoda canalison folyt, 
mitsoda directorium által ment véghez, hogy az szŏres 
botskor(na)k publicum commerciuma tollaltatott [Tor-
da; TJkT V. 63). 1780)1804: a' Bánya Koho Verő dol-
gában a' Torotzkai Forumról másuvá apellalni nem 
volt szabad, hanem a' Birák elől 18 köz ember székire 

• egyébb dologrol való törvényeket pedig maga Ca-
nalissán apellalni meg engedtetik [Torockó; TLev. 
39-40]. 

kanapé 1. dívány; sofa, canapea; Sofa. 1758: Veres 
muszujal bevont kanapé [Déva; Ks 76. IX. 8]. 1779: 
Napkelet felől való Házba zöld kanapé [Szu; UszLt XII. 
8J. 1790: Egy ruinába jött kanabe (!) [Királyhalma NK; 
Ks 67. 46. 24c]. 1793: egy kerek hátú kanapé antik laba-
kon karmelita szin selyem materiaval borított | egy ka-
napé hamu szin bagaziaval borított [TL Conscr.]. 1820 

Egy kanapéj [Szentkatolna Hsz; HSzjP]. 1823: Egy 
tarka-kartonos kanapéé és hat keményfából készült be-

vont székek [Nsz; DobLev. V/1080]. 1849: Egy kanapéj 
gyöngy színre festve, szélei pedig sárgásán, — ezen ka-
napé tõtŏtt veress virági* anyaggal bé húzva à fŏgje 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: hátas 1788: Egy nagy hátas fekete bagaziás 
kanapé [Mv; TSb 47] * karos ~. 1849: Egy nagy fejér 
karas kanapé, ŭlete szalma [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] * kétülésū ~. 1806: Edgy két ülésü zöld posztos 
veress festékü bikfa viseltes kanapé hozzá tartózó min-
den párnáival [Ne; DobLev. IV/897, la Árva Szántó 
Sándor conscr.] * mahonifa ~. 1862: egy mahonifa ka-
napé rongyos kék szőr szövet borítékkal [Kv; Pk 2] * 
rokokó ~. 1848: Egy rococco kanapé 's e'hez 6 rococco 
székek [Bilak BN; LLt]. 1852: Egy rokoko kanapé szal-
mával töltve [Görgénysztimre MT; Born. F. VlIIb] * 
töltött ~ párnázott kanapé. 1816: Egy Veres festékes 
tsikos kanavászű töltött kanapé [Varsolc Sz; i.h. IV 41 
Bornemisza Krisztina lelt.]. 1850: Egy fekete politúros 
töltött kanapé [Mv; DE 2]. — L. még a bükkfadiófa-, 
fenyőfa-kanapé címszók al. 

2. (kerti) föld/gyeppadka; băncuţă de pămînt gazo-
nat (ín grădină); Erd/Rasenbank (ím Garten). 1814: A' 
yeteményes kért Sántzal körülvéve és Ákászfákkal be 
Ültetve, és a kertben az akászok között égy Pár kanapé 
gyepből [Mezősályi TA; RLt Rettegi Sámuel kúriája]. 
1816: a' kertnek csak nem kőzepibe vágynák kereken ül-
tetett gyertyán fa Fiatalok, melyek kerületében Fődből 
rakott pasintal ékesittetett kanapéjokon lehet nyugodni 
[Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 

3. kerti heverő; bancă cu spetează (ín grădină); Gar-
tenliege. 1796: Zöld kanapét is csinált edgyet a veteme-
nyes kertbe a mint bé kell menni a közép mesgyén [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1822: A Szomorú 
Füszfáknál kanapé Fejér 2 darab [Nyárádsztanna MT; 
MvLev. 8]. 

kanapéfa fa-kanapéváz; ramă de canapea din lemn; 
hölzerner Kanapeerahmen. 1801: Egy régi Kanapé fa 
[Koronka MT; Told. 23]. 

kanapépárna diványpárna; perniţă, pernă de divan; 
Kanapeekissen. 1849: a' Grof megkérte Kelemen Bénit 
hogy keszittessen égy kanapé párnát a Kanapé pár-
na meg is készült [Kv; Végr. Vall. 78]. 

kanapé-processzus kb. kicsinyeskedő, szőrszálhasoga-
tó ügymenet; procedură meschină; haarspalterischer 
Prozeß. 1877: önnek cikkét a Tört. Társ. ülésében sze-
rettem volna felolvasni, hanem egy kellemetlen inter-
mezzo megzavart. A cikk felolvasása ellen Deák Farkas 
tiltakozott, mondván, hogy a cikk előbb a céh bizottság-
nak lett volna bemutatandó, és annak jelentése alapján 
felolvasandó. Én nem szeretem a kanapé-processzuso-
kat, s legkevésbé oly régi barátommal, mint Deák Far-
kas [PLev. 35 Szilágyi Sándor Petelei Istvánhoz]. 

kanárimadár canar; Kanarienvogel. 1806: egy kaná-
riai madarat kaptunk melly G. Kornis Gáboré volt | A 
Serfőzőtől két Kanariai madarat vettünk | az egyik ká-
nali (!) madár meg döglött [Dés; KMN 211, 335-6]. 
1823: Három fa és egy drotos nagy kalitzka 4 ezekbe ka-
nári madarak hat [Nsz; DobLev. V/2080. 3a Demény 
György hagy.]. 
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kanás a ló állcsontja; falcă/mandibulă la cal; Kinnla-
de/backe des Pferdes. 1811: Nagy szépség ellen való hi-
bának tartatik mikor az áll-tsontjai, vagy a' kanássa a' 
Lónak széles [ÁrÉ 156]. — E szót a MPászt. nem ismeri. 

kanász disznópásztor, kondás; porcar; Schweinehirt. 
1798: A kanász két Nagy ártánt, s két nagy koczát el 
vesztet mellyeknek Semmi jelét Se producalta, a midőn 
elis szőkőt [H; Ks 108 Vegyes ir. 51]. 

kánászter bádogkanna, kaniszter; canistră; Kanister. 
1808: 1 pár Kánászter [Mv; Told. 22]. 

kanavász, kanavác I. mn de/din canavaţă; aus Kane-
vas. 1705: Boricza leányomnak adtam egy vászon 
rokolyát szőr kanavacz sely(em) csipkés vállal [PatN 
56]. 1719: Ket job szoknyám vagyon Brassóban egy ve-
res Angliai egy zöld kanavacz [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 
1740: egy Virágra varrott Pásint szin aranyos virágú ka-
navátz kerületű s Tetzin Tafota bélésű Paplan [Ne; 
Told. 19]. 1766: Két egy pár Embernek való Derek-
allyak; cgyik(ne)k kanafász, a másiknak kék közönsé-
ges táblás tokjak [Lesnek H; Szer. Harsányi Éva lelt.]. 

Szk: ~ lengyel váll. 1697: Egy zöld kanavácz lengyel 
váll; keskeny arany kötés rajta [Beszt.; Ks] * ~ nyári 
kesztyű. 1657: Vagion mas egj zeöld kanauacz Sarga ga-
lonos njarj kestw [Mihályfva NK; JHb XXII/42] * ~ 
pozsonyi váll. 1749: egy Zöld Sellyem Kanavátz habos 
Matéria Posoni Vál mellyen vagyon három sor Po-
szománt, fejer Réz kapcsokkal, és benne lévő Szekfü 
Szin matéria Lászlival [Koronka MT; Told. 12/2]. 

II. fn canavaţă; Kanevas. 1599: Nemet János Hozot 
Bechj Marhatt 3 Fel Veg kanawachott 3 // [Kv; 
Szám. 8/XIV. 36-7]. 1667: attam Páter Janosnak egy 
darab kek kanavaczert s arany chipkejertt f. 50 // [Uti]. 
1668: Ket darab veres kanovacz Uln. 6 1/2 [Mk Kapi 
György lelt. 4]. 1673: Egy haj szin mente tizenket szál 
szaros gomb rajta kanavaczal bellet [Marossztkirály 
AF; IB. Bethlen Domokos hagy.]. 1789: Egy viseltes 
Lállybli, melly(ne)k az eleje fekete Bársony a ' hátullya 
fekete Matéria, a' Bérlése Kanafáz [Mv; ConscrAp. 22]. 
1797: 32 sing Szines kanofácz [Mv; BálLt 71]. 1811: 
Janketli béllésnek egy Sing, egy fertáj kanavászony Sin-
gé 4 flór 2 Sing és fél kanavászony [Kv; Hodor lev.]. 
1861: 12 sing kanafász f 5//40 [Kv; Újf.]. — L. még 
MetTr 352; TML I, 541, 551, 555. 

Szk: aranyos 1696: veres Aranyos kanavács (!) 
vállastol Ződ Aranyos kanafász [Kelementelke MT; 
LLt] * barackvirágszín ~. 1697: Baraczk virág szin ka-
navász [KGy] * csíkos 1799: Égy veres csikós kana-
fász [Kelementelke MT; LLt]. 1860: Egy tsikos kana-
vászszal bevont kanapé [Kv; Végr.] * fekete ~. 1693: 
Edgj muntli nestel béllett az eleje fekete kanaváczbol 
való flo. 32 [Ne; DobLev. 1/37]. 1821: 70 Sing fekete ka-
nafátz [NkF] * habos 1676: Vettünk Katónak . 8 
singh kek Eghszin habos kanavaczot 7tedfel forinton 
singit [Beszt.; Törzs] * hamuszín 1781: 4 Sing Ha-
muszen Kanafász [Berz. 17]. 1801: 2 Sing hommuszin 
kanafász 40 xr [Déva; Ks 120. III. 7] * hollószín 
1696: Hollo szin kanavász [Gysz; MNy XXXVI, 198] * 
karmazsinszín 1696: Két sing karmasin szin kana-
vácz [LLt 102/24.] * kék-égszín habos ~ * krádli 
formájú 1823: Veresses Kradli formájú konefász 

[Kv; Somb.] * meggyszín 1708/1755: Egy vég megy 
szin kanavátz [Altorja Hsz; HSzjP] * sárgás ~. 1819: 
egy sárgás Kanavátz hajú kék tsikos derekaly [Kv; Pk 
3] * szederjes 1811: 1 darab szederjes kanavász [CU 
113. 1] * széles stráſú 1833: Egy viseltes tarka kana-
vátzbol való derekaly . Egy más széles stráfu ka-
navátzbol derekaly [Dés; DLt 750] * tarka 1833: 
Egy viseltes tarka kanavátzbol való derekaly [Dés; DLt 
750] * testszín/teccin 1717: Egy szoknya(na)k való 
tetszin Kanavácz [TSb 5] * tót 1798: 2 Sing tarka tót 
kanaváz xr. 36 [Déva; Ks 73. 74. VII] * veres 1806: 
Veres kanafácz 1 54 [Mv; Ks 34. VII] * veres sujtásos/ 
sujtású ~. 1798: 3 1/4 sing veres sujtásos kanavász Rhf l 
xr 27 3/4 [Mv; Ks]. 1806: 3 Sing Veres Sujtásu kana-
vácz) [Mv; Ks 34. VII] * zöld 1696: Ződ Aranyos 
kanavász [LLt Fasc. 75]. 1702: adot volt . . . egy válnak 
való zöld kanavaczot hozza való Arany galandal [Dés; 
Jk 325]. 1804: Zöld kanafász [Kv; CsS]. 1837: Zöld 
kanafászszal borított kanapé [Szentbenedek SzD; Ks 
88. 27]. 

kanavászabrosz faţă de masă din canavaţă; Kanevas-
Tischtuch. 1821: Vagyon egy rojtos kanafátz két szőttes 
hímes, s egy viselő abrosz 20 Rfl [Kvh; HSzjP]. 

kanavász-derékalj saltea de canavaţă; Kanevas-Un-
terbett. 7850: Egy veres streifos kanavasz derekaly [Mv; 
DE 2]. 

kanavász-derékaljbaj învelitoare pentru saltea de ca-
navaţă; Kanevas-Unterbettbezug. 1816: Három Csikós 
Kanefátz Derekalj haj [Mv; MvLev.]. 

kanavászdolmány mantie de canavaţă; Kanevasdol-
man/mantel. 1628: Egy Zöld kanauasz uiselt Dolomanj 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 9]. 1629: Egy Zeold Kurta 
Kanavacz dolmani tt f. 11 [Kv; RDL I. 132]. 1678: 
Uzonbola vitte(ne)k el Egy fekete kanavácz dolmant 
nr. 1 [BLt L — aHsz]. 

kanavász-előruha kanavász-kötény; şorţ de canavaţă; 
Kanevasschürze. 1686: Szoknyák száma . Edgj zöld 
áljáb(an) szőt kanavacz elő ruhástol [BK. Bánfi Farkas-
né Bethlen Krisztina kel.]. 1702: küldőt . Egy kék Ka-
navácz elő ruhát csipkést [Solymos H; Told. 22]. 1763: 2 
Kanafátz eloruha 1. 70 [Kv; TJk XVII/1. 14 Polykter 
István hagy.]. 7787: A más neveletlen Árvának Jucziká-
nak égy Kanavász elő Ruhára Hf 5 Dr 12 [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy.]. 

Szk: habos ~. 1673: adot megh . . . Egy karmasin 
szin habos kanavácz elŏ ruhát [JHb Apaczay Cheri Ta-
más H és Zaránd m. not. kezével] * paraszt 1683: 
Egy paraszt kanavácz előruha galand rajta haj szin [Uti] 
* viselő 1766: Két viselő kanafász előruha [Lesnek 
H; Szer. Harsányi Éva hagy.]. 

kanavászfersing kanavász-szoknya; fustă de canava-
ţă; Kanevas-Frauenrock. 1787: A más neveletlen árvá-
nak Juczikának . . . égy Kanavász fersingre . . . Hf 5 Dr 
12a [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. — ^ ö b b ha-
gyatéki ruhanemű együttes ára]. 1790: Egy viseltes Ka-
navátz Fersing [Mv; i.h. Balog Jánosné Boka Kata 
hagy. 8]. 
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kanavászſoszlány kanavászköntös; rochie de canava-
íă; Kanevas-Leibrock. 1688: Egy Narancs szin Kana-
vacz foszlány Vitéz kötés Szkofiombol rajta [Beszt.; Ks 
S. Mise. 27]. 

kanavászbaj kanavász párnahuzat; faţă de pernă din 
canavaţă; Kissenüberzug aus Kanevas. 1812: Egy Ken-
der Vászon Nagy para (így!) kender Vászon Takjaval 
kék kanavász Hajával [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 

kanavászing cămaşã de canavaţă; Kanevashemd. 
1708: Két Pár Kannavátz Ing; egjik ezustell, másik ezus-
tel arannyal varrót [BLt Béldi Klára Nsz-be küldött 
egyetmásai között]. 

kanavász-kantus kanavászköntös/ruha; rochie de ca-
navaţă; Kanevaskleid. 1697: Egy kanafas kantus [Al-
vinc AF; Berz. 26]. 

kanavászkeszkenő kanavászkendő; basma de canava-
ţă; Kopftuch aus Kanevas. 1756: töllem vásárlott vala-
mi kanafácz keszkenőköt, tizenkét Márjást fizetett éret-
tek [Kv; Mk IX. Vall. 38]. 1791: 3 Tuttzet kanafász kesz-
kenyŏ apró [Mv; MvLev.]. 

kanavász-kurtarékli bluzuliţă de canavaţă; kurzer 
Kanevas-Tulifant (Leibchen). 1817: volt egy kanafász 
nyári kurta reklije [DLt 744 nyomt. kl]. 

kanavászmente mintean de canavaţă; Waffenrock aus 
Kanevas. 1695: Egy Egh Szin Kanavácz Mente [Hsz; 
LLt]. 1697: Egy zöld kanavácz lengyel mente, elegyes 
kötéssel [Beszt.; Ks]. 1701: Karmasin Szin Kanavácz 
mente, egy rend elegyes Csipke kŏrŭlette [Csicsókereszt-
úr SzD; LLt Fasc. 54/1481]. 1739: Eg szin kék virágos 
kanavácz . . mente ujnyi szelességu arany kötés 
[Szászerked K; i.h. 96]. 

kanavászon 1. kanavász 

kanavász-párnatok toc de pernă din canavaţă: Kane-
vas-Kissenbezug. 1820: Egy Kanafátz Párna Tok [Mv; 
Told. 19]. 

kanavász-plágen 1840 k.: ö t kanavász Plágen. 
négy pár musulin kis Firhang [BetLt 3]. 

kanavász-porköpenyeg halat de canavaţă contra pra-
fului; Staubmantel aus Kanevas. 1816: Kanavátz por 
kőppenyeg 1 Rf 40 xr [Kv; Born. IV/41]. 

^ kanavász-ruba ? kanavász kötény; şorţ de canava-
ţă; Kanevasschürze. 1709: veres kanavacz ruha [Kv; 
Pk 6]. 

kanavász-slaſrog kanavász hálókabát; capot/halat de 
canavaţă; Kanevas-Schlafrock. 1788: Fedréttel béllett 
kékes kanafátz viseltes Slafrog [Mv; TSb 47]. 

kanavászszoknya fustă de canavaţă; Kanevas-
Frauenrock. 1718: Egy zöld alyaba szot kanavacz szok-
nya [Maksa Hsz; HSzjP]. 1748: Egj kanavátz szoknya 

Ezüst kötéssel [Martonfva Hsz; i.h.]. 1766: Tarka 
Sellyem Kanavász Szoknya [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 

Szk: barackvirágszín 1751: Baratzk virág szín ka-
navász szoknya [WLt] * égszín 1672: Egzin habos 
keskenj kanavacz soknja egi rend aranj Gálon az allyan 
az vallais affele [SLt A. 52 Suky Krisztina lelt.] * habos 

1692: Egy tetezin habos kanavácz szoknya. Szélyes 
elegyes arany kötéssel [Bilak BN; JHbK L. 36]. 1718: 
Edgj Publican Szin habos kanavász Szoknya [Sár.] * 
hollószín ~ 1704: Egy hollo szin kanavac szoknya [LLt 
Fasc. 75] * karmazsin 1698: Egy karmasin kana-
vacz Szoknya [M.bükkös AF; BálLt 71] * karmazsin-
szín 1704: Egy karmasin szin kanavácz Szoknya kék 
bagaziával béllet hét rend ezüst prém az allyán [Kv; 
WassLt]. 1717: Karmasin szin kanaváz szoknya elo ru-
hástól arany galandal sŭrŭn fel hánva 1 [TSb 5] * kék 

1718: Egy kék kanavacz szoknya, szélyes arany kö-
tés rajta [Kilyén Hsz; SzO VII, 234 Barabás Györgyné 
Kilyéni Székel Erzsébet kel.] * kökörcsinszín ~ 1717: 
Kökörcsin szin gyenge Kanavácz viseltes szoknja há-
rom ujnyi ritka elegyes kötés az allján [WassLt Vass Su-
sanna lelt.] * lengyelországi 1697: Egy Lengyel or-
szági Egh szin kanavácz szoknya, az allyán két sorjával 
szelyes ezüst galand [Beszt.; Ks] * meggyszín 1688: 
Megy Szin kanavacz Soknya viseltes szellyes és keskeny 
arány galandal fel hányva az allya [Beszt.; Ks S. Mise. 
27] * publikán szín ~ habos ~ * teccin • habos 
~ * tiidõszín ~ 1713: Egy Tüdőszin kanavácz szok-
nya ritka elegyes kötés rajta [WassLt id. Vass Györgyné 
Nemes Mária hagy.] * veres ~. 1651: Harmadik Szok-
nia Egy veres kanauacz Aranias zoknia, ezőst prém Eőt 
rendel rajta [WassLt 72/2 Vass Judit kel.] * violaszín ~. 
1718: Egy viola szín kanavász szoknya, arany kötés raj-
ta [Kilyén Hsz; SzO VII, 254 Barabás Györgyné Kilyéni 
Székel Erzsébet kel.] * zöld 1700: Egy Zöld Kana-
vácz Szoknya egy Sor arany Csipke rajta vállával hason-
loval az vállán vas kapots [Hr 1/20]. 

kanavásztok kanavász-párnatok; toc de pernă din ca-
navaţă; Kanevas-Kissenbezug. 1824: Hat párna kana-
vász tokkal [Dés; DLt az 1826. évi iratok közt]. 

kanavászú vmilyen kanavászból való; din oarecare 
canavaţă; aus irgendeinem Kanevas. 1816: Egy Veres 
festékes tsikos kanavászú töltött kanapé [Varsolc Sz; 
Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina lelt.]. 

kanavászváll brasieră de canavaţă; Kanevasleibchen. 
1681: Züldt kanavarcz (!) Val [Beszt.; LLt]. 1697: Na-
rancs szin kanavácz váll; szélyes ezüst Csipke és Vitéz 
kõtéses ezüst kapcsok rajta [Szentmargita SzD; KGy]. 
1839: felsing kanafáz Válal 18 kr [Kv; Pk 6]. 

Szk: sima 1760: Kőkőrtsén szin Simma Kanavász 
Váll két rend ezüst Czipkével [Mv; TGsz]. 

kanavászvánkos kanavászpárna; pernă de canavaţă; 
Kanevaskissen. 1696: Kicsin kanavasz Vánkos [Buza 
SzD; LLt 193. B]. 

kanavászzubbonyka tunică de canavaţă; Feldblüs-
chen aus Kanevas. 1662: Ebéd után . szekerében 
nagy nehéz álom jött vala reáa, mellybül felserkenvén, 
hát nagyon megizzadott, csizmáját . . . levonta, dolmá-
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nyát is aszerint és csak a kanavász zubbpnkában . 
egész Vécsjg mind aludt [SKr 290. — aII. Rákóczi 
Györgyre. MT]. 

kanca 1. iapă; Stute. 1594: Wrunk ö fge, l. feier Kan-
czaiat, ki meg sęrül vala. l. karóban, külde Biro Wra(m) 
Wyúarban . d 25 [Kv; Szám. 6/III. 7] | Ez jdei kancza 
vagion No 8 [Somlyó Sz; UC 78. 7. 8-9]. 1625: egi kek 
szeörö kanczamot ugirattak (!) az karóban, kj miat megi 
holt [UszT 151]. 1632: Alsó Porumbaki Uduar ház . 
Menesek szama. Eőregh szwrke kancza N 10. Eőregh fa-
kó kancza N 10. Eőregh barna kancza N 1. Eőregh feke-
te kancza N 3. Eőregh hamu szinw kancza N 2. Eőregh 
pej kancza N 5. Eőregh babos kancza N 4. Negiedfw 
Kancza N 9. Harmad fw kancza N 8. harmad fwre keleö 
kancza N 7 [A.porumbák F; UC 14/38. 186]. 7680: Egy 
eorögh szürke kancza. Egy eorogh fekete holdos kan-
cza. Egy egér szőrű fakó eorogh hodos kancza kit (!) ha-
tullya csiklojában szár. Egy eorögh verese kancza. Egy 
eorogh szepe kancza kicsin holdgya [Radnót KK; Uti]. 
1737: öreg Szarvas Szőrű Fakó Kancza [Borsa K; Told. 
53]. 1837: Szamosfal vára midőn a kantzákot hágatás 
véget el küldöttem uti költségre adtam 50 xr [Budatelke 
K; Born. F. Ih]. 

A kancák életkorának egyfajta régiségbcli jelölésére a köv. kijegyzés 
mutat rá: 1656: Eőregh kancza nro. 17. Eötödſüre rnenco kancza nro 7. 
Ncgyedſüre meneö kancza nro. 4 Harmadfűre meneö kancza nro. 8 [Fog.; 
UF II, 149], L. ezt részletes adatolással harmad-, negyed- és ötödſŭ al. 

Szk: csikósjcsitkós 1654: Kádár György az 
Fejedelem eö N: Dragony kőzőt Vagyo(n) egy Csittkos 
konczaja [Szászrégen; Ks Bánffy Anna urb.]. 1679: Két 
czitkos kancza az idei czitkajaval [Csíkfva MT; Berz. 
20/13. 1]. 1706: Sz(ent) Leieken vagyon edgy csikós kan-
cza az ott való Schola Mesternél Barabásnál [Hsz; 
Törzs. Rákóczi-inv.] * csikózó/csitkózó 1682: Egy 
Csitkozó õrŏg Kancza [MNy XXXVIII, 304]. 1755: Né-
met Lajdinántnakis adott vala . edgy Szepe Csikkozó 
Kanczát [Gernyeszeg MT; TGsz]. 1852: itt afféle csitkos 
v(agy) csitkozo kantza, szekeres, nem szekeres, nem jár 
[Torda; BetLt 4 Betegh Gábor lev.] * deres 1681: 
Menesek Szama következ(i)k ez szerint negyedfü 
Deres kancza nro 1 [Uti] * fakó 1681: Fakó kancza 
. . no 3 [Uti]. 1780: A' faku konczára 4 otska patkut xr. 
12 [Szászváros; BK] * fekete 1747: az harmadika 

egy fekete kanczán, de személyit e'nek észre nem vehet-
tem [Szentbenedek SzD; Ks 27. XVIIb. — aKatona] * 
gyermekded ~. 1627: Monda Mihalffy Tha(ma)s kwlgy 
el egy giermekded kanczat adok [Nyárádszereda MT; 
BfN St. Feier (85) vall.] * hámos 1817: égy Lutzi ne-
vezetű hámos kántzát adott [Nagyernye MT; LLt]. 
1840: Gyenge István . egy hámos kancáját gonoszul 
levágták [Jenőfva Cs; RSzF 105-6] * hátas 1696: 
volt 1 lovász paripája, 2, hatas kanczaja [Buza SzD; LLt 
Fasc. 146] * holdos 1680: ada édgy eőregh barna 
holdos Kanczát . . . pej Holdos szárlábu czŏdŏr czitko-
jával jo akarattyábol [Vágás U; Pf] * mçddő ~. 1690: 
Fogarasban Sárkánban8 Szombatfalván a Majorko-
dásbul és más hellyekrűl Percipiált . . . Bonumokrul 
irott Generális Extractus . . Ménesek Száma Eŏrŏg 
meddő Kanczák nro 26 [Uti. — a"bF]. 1736: Meddü 
Kantza [Bongárd BN; CU]. 1794: Szeg Sárga meddő 
Kantza [Zentelke K; CU] * német 1786: egj hitvan 
Nemet kanczájat meg vettem vala [Longodár NK; Kv-

AkKt Mss. 261] * oláh 1713 k.: Szántani való lovak 
az olá kancza csitkostol [Hsz; ApLt 2] * parasztocs-

ka ~. 1823-1830: Vettem volt már egy lovat egy odava-
ló gazdától 24 forintokon. E parasztocska kanca volt, de 
fiatal, sebes és iramló, szegény ifjú legénynek való [FogE 
282] * pej 1681: Menesek Szama következ(i)k ez 
szerint Tavallyi Pej Kancza no 3 [Uti]. 1820: A' Ki-
gyo nevü pej kántzát [Szászvessződ NK; Told. 19] * pej 
szőrű 1754: Egy Tsitkozo pej szőrű kantza [Kajla 
(BN) körny.; WassLt] * piros pej 1810: tavaj hozott 
édgy jo forma szép piros pej Kántzát [KLev.]. * rudas 
~ a szekérrúd jobb oldalára befogott kanca. 1824: 
egyik rudas kantza a' felhértzbe rúgván, szinte meghi-
bádzék, de már meg gyógyult Istennek hálá [Perecsen 
Sz; IB. Tamás Mózes lev.] * sárga 1820: egy sárga 
jócska kantza [Born. F. Ig] * sárható ~ fedeztethető/ 
hágatható kanca. XVIII. sz. eleje: Ha lehet örőg Men 
Lovat ne uegy ă Menesedbe, mert . akar mint rőhög-
jen eo, de tsak fejét sem emeliti à Sàrhoto Kancza [JHb 
17/10 lótartási ut.] * sötétpej 1849: Sötét pej kancza 
jobb lába fehéres [Kvh; CsS] * suſa 1681: Menesek 
Szama következ(i)k ez szerint harmadfű Sufa kan-
cza no 1 [Uti] * szeg 1736: egy szeg kancza [Puszta-
kamarás K; Told. 44] * szegsárga 1822: Egy szeg 
sárga kitsi erőssen kehes kantza [DLt 163 nyomt. 
kl]. 1861: Egy szegy Sárga szín Igás Eves kehes Kantza 
[Marosbogát TA; HG] * török 1679: Szürke Boer 
Sig(mon)d vrtol võtt Törők Kancza . Szürke, faja az 
fen irt Tórők kancza(na)k [Fog.; Uti] * vemhes ~ csí-
kozó kanca. 1644/1759: Vagyon . . egy barna szőrű 
vemhes kancza Csikójával [Ne; DobLev. 111/65 l. 7b] * 
vemhező ~ 'ua.' 1754: egy vemhező Fejer Kantzája lé-
gyen [SLt B. 300]. 1766: a Réten lévén egy sárga sző-
rű nagjon vemhező Kantzája és egy Pej szőrű Lova 
gonoszul el károsodott volna [Kük.; BfR VI. 125/18 vk]. 

Sz. XVIII. sz. eleje: (: ã mint Szokták mondani, ã 
Kancza vemhezi ã Lovat s az Abrak az Annya :) héjába 
van valakinek jó féle Menesse, ha roszul tartya [JHb 
17/10 lótartási ut.]. 

2. átv, hecsm. 1670: Hunyad vármegyének híres biká-
jának, az berbécsek . . apjának, az kanczák derék mén-
lovának [TML V, 29 Teleki Mihály tréfás lev. Naláczy 
Istvánhoz]. 

kancaborjú üszőborjú, rég, táj ünőborjú; viţea, viţică; 
Kalbin. 1644: Latam azt az fogoli legent az ablakomrol 

. es minketis rutul kezde szidni . hogi esse lelek kur-
uak olianná tartom az Varasi Embert mint az kancza 
boriut [Mv; MvLt 291. 407b]. 

kancabőr piele de iapă; Stutenfell. 1637: Az 
maiorhaznal Gyartatlan kancza beör nro 15 [Fog.; 
UF I, 417]. 1691: Lo és Kancza bőrök [Fog.; Uti]. 1736: 
Dög börök nagy kantza bőr Nro 4 [Bongárd BN; CU 
XIII/1. 20]. 1747: Kantza bőr a melly Kantza is megdü-
hüdett volt [Szpring AF; JHb XXV/88. 4]. 1756: Nagj 
Kantza Bör, Bocskornak való 1 | Ki kiszitett fél kantza 
Bőr . . . Talpnak való Kantza, vékony Bőr [Nagvrápolt 
H; JHb XXXV/35. 18-9. 29]. 

kancacsikó nőstény csikó; mînză; Mutterfüllen. 1627: 
Tavali lo czitko Nro 2 Kancza czitko ez idej [Mező-
rücs MT; BLt]. 1641: Egy barna vemhező kancza tavaly 
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barna kancza czikaiaval eggiüt [Tompaháza AF; 
BálLt 40]. 1655: ada egy tavaly kancza csitkot 
[Mocs K; LLt]. 1678: maradott itt Fogarasba(n) 
Tavalyi fekete kancza Csitko mindenik szár labu egi kis 
holgiak nro 2/2 Tavalyi fakó kancza Csitko serenyek 
farkok fekete nro 2. 1 Tavalyi fejér fakó kancza Csitko 
nro 1/1 Veres Tavalyi kancza Csitko hodos nro 1. [Fog.; 
UtI]. 1 700: Egy tavalyi kancza Csitko [Csicsó Cs; Bál-
Lt]. 1710: edgy harmadfű kancza csitko [Vadad MT; 
VK]. 1765: Egy szép zsufa fakó kantza mellette lévő sár-
ga kis kantza Csikajával [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 
1768: a kissebb szürke kantzának Esztendős szürke for-
ma kantza Csikkaja volt [Páké Hsz: SzentkGy Jos. Ször-
tsei kezével]. 1833: Aranyszőrű fekete serényü 2 eszten-
dőre menendő kantza-csitkó [Dés; DLt 310]. 

kancacsikócska nőstény csikócska; mînză; kleines 
Mutterfüllen. XVIII. sz. v.: egy fekete esztendős kancza 
tsikotska [Pf]. 

kancácska nőstény lovacska; iepuşoară; kleine/junge 
Stute. 1627: Tauali louaczka Nro 4. Tauali kanczaczka-
is Nro 4 [Bodola Hsz; BLt 1]. 1639: Ket Surke (!) Kan-
cziaczika Egi Veres holdos Kancziaczika [Hsz; LLt]. 
1725: Nekem jőve egj Seregély Szőrű forma negjed 
fŭ Kanczacska [Usz; Pf]. 1778: egy Kantzátskát 8 forin-
ton . tserélt [K; KLev.]. 1798: befizették . . Egy vén, 
s kisded kanczácskának az árát 21 Rf 15xr [H; Ks 108 
Vegyes ir. 57]. 1812: Egy egér szinŭ 4. esztendős Kan-
tzátska [DLt 383 nyomt. gub-i kl]. 

? kanca-gyermekló 1755: Cir. 8 eszt(endŏs) közép 
rendű barna Kantza, nyári Paripa Csikkojával Nro 1. 
Három eszt(endős) Kantza gyermek lovak no 2 . Két 
eszt(endős) Kantza Csikók Nro 3 . öt eszt(endős) bar-
na pej kis ded lo [Batiz H; BK Naláczi conscr. 1020]. 

Régiségbeli adataink szcrinl az összetétel utótagja csak 'csödörcsikó' 
jel-ben fordul elö (L. gyermek ló al. és részletesebben: SzE 406—7). Itt az 
összetétel talán 'törpc-kancacsikó' jel-ü lehet. 

kancakabala kanca; iapă; Stute. 1680 k./1715 k.: A' 
melly fékemlőben elsőben nints Zabla Elhány 's vét, lé-
gyen bár egy rósz kantzakabla (!) [Rosnyai, HorTurc. 
165]. 

kancaló kanca; iapă; Stute. 1586: Czanadj Tamasne 
louain viszik. 3 louon az kik az kanchia louakat hoztak 
vala be hwniadra vittek attam f 1/50 [Kv; Szám. 
3/XXIV 50]. 1594: Thauali kancza 10 vagion No. 4 
[Somlyó Sz; UC 78. 7. 8-9]. 1625: uett uolt az Nemes es 
Nemzetes Belieniesy Geörgi Vra(m) egi darab szán-
tó földet eörök Arron, ket czitkos kancza louon a Len 
kertben, it Fogarasban [Fog.; Szád.]. 1687: Egy kancza 
lu [M.bece AF; Told. 25]. 1688: Öreg Kancza loak nro 
14. 3-madfú Kancza lō nro 6 [Fog.; UtI]. 1691: egj pej 
szőrű kantza lovamot kárré valotta, miatta meg holt; 
mely meg ert volna flór. 20 [Kovászna Hsz; HSzjP]. 
1714: az kancza lura ült Bajor Uram, ugj űzte hogj be ér-
je, de nem érte be [Berekszó H; Szer. Marian Danila (26) 
jb vall.]. 1768: Ezen magam Kantza Lovamot a' Cziga-
nyok Patkoljak meg mert féltem hogy valahol meg esik 
's meg vét [Záh TA; DobLev. 11/387 Székely István édes-
anyjához]. 

Szk: kėkszõrū ~. 1625: egy kek zeórü kanczia louam 
Eset egj verembe es vgian ot megj holt [UszT 58a] * né-
met ~. 1756: Egy német Kantza Ló meg hitvánkoz-
ván, és nagyon elgyengülvén, eztet ismét egy ugyan 
Kantza lóért el tserélte [Gernyeszeg MT; TSb 21] * vilá-
gospej ~. 1840: világos pej kantza ló . nem igen nagy 
szerénye jobbra hajló barna, egy kissé veressellik [Dés; 
DLt 1627 nyomt. kl]. 

kancalovacska kancácska; iepuşoară; junge Stute. 
1640: egi rosz kancza Louaczka [Kv; RDL I. 123]. 1698: 
Kancza lovaczka nro. I. Tanulatlan [Oroszfalu MT; 
LLt Fasc. 138]. 

kancaménes herghelie de iepe; Stutenherde, Gestüt. 
1731: A mezőn lévő Vad gyermeklovakatis meg néze 

vgy a Kancza ménestis gyakran meg nézéssé, a Kan-
cza mesterrel [JF lovászmesteri ut.]. 1755: Ezenn Kan-
cza Ménessenn Kivŭll vala még edgy nihány darabból 
álló Paripa Ménes is [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 

kancamester kancagondozó lovászmester; îngrijitor 
de iepe; die Stuten betreuender Stallmeister. 1731: Az 
Lovászokat, Kancza Mestert, és nyergelő szolgákat 
rendb(en) végye, és kit kit az maga hivatása szerent szol-
gáltasson [JF lovászmesteri ut.]. 

kancapuska 1665: Felső czejk Rez Pomelkül 
sülő puska no. 1. Kancza puska no. 10 [Fog. UF II, 
313]. 1667: Felső Czejt ház Pomélkül sülő puska nro 
1 Kancza puskák nro. 10 [uo.; i.h. 338]. 1673: Regi mor-
dalj pistolj nro. 1. Kancza puskák nro 10 [uo.; i.h. 538]. 

E lőfegyverfajtát sem történeti szótárai . sem az RMFcgyv. Mut. nem 
ismerik. 

kancás kancán lovagoló; care cãlãreşte pe o iapă; auf 
(einer) Stute reitend. 1716: kik voltanak az Lovasok 
nem láthattam, hanem most már hallom Benedek 
Uramtul hogy az Csitkos kanczás az Biro volt [Kará-
csonfva MT; Told. 76]. 

kancatehén üsző, rég, táj ünő; juncă; Kuhkalb. 1634: 
Az kis leanyanak eo kegmeknek hagyok negy borius Te-
henet, à legh iouaban es ahoz negy harmadfw kan-
cza Tehenetis [WassLt 73/1 Cegei Vass János végr.]. 

kancatinó ? üsző; juncă; Kuhkalb. 1761/1784: A Fe-
jős Tehenekből . . alku szerént . . jutott, tiz tiz Fejős 
Tehenünk, és két Kantza Tinónk fojatni valók [Hosszú-
falu Szt; TK1 Teleki Sámuel tutorságának ir. Com. An-
na Teleki (61) vall.]. 1768: hajtatott . . Dobokai Jószá-
gából . harmad fŭ Kancza Tinót Nro 6, Esztendős 
Kancza Tinót 5 [Mk III. XXX]. 1808: Mészkŏi László 
adott egy Kantza tinót Inakfalvi Popa Tornának 49 
vf [Torda; TVLt Közig. ir. Vásári jk]. 

kancelláltatik ? bejegyeztetik/toldatik; a fi intercalat/ 
adăugat; eingeschrieben/geschaltét werden. 1781: ez a 
szo minuta uj téntával cancelláltatott [Szentiván Hsz; 
HSzjP]. 

kancellár-diner hivatal/irodaszolga; om de serviciu (al 
cancelariei); Kanzleidiener. 1856: halt meg Brukner 
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Márton Cancellar Diner fiacskája Márton 6 holnapus 
korában gyulasztó lázban [Dés; RHAk 76]. 

kancellária 1. (fejedelmi) oklevéladó hivatal; cancela-
rie (domnească); (fürstliche) Urkunden ausfertigendes 
Amt. 1573: Kadas Istwan deák vallia, hogi az gyw-
leskor Mykor az vayda It volt egy János New deák az 
Cancellarian való oda Ment volt es vgian otth halt [Kv; 
TJk III/3. 98]. 1594: 29 Januar(y). Feieruari Geoleskor 
Egi artikulusert atta(m) Cancellaria(n) való Deakoknak 
f. 1/50 [Kv; Szám. 6/VI. 7]. 1621: András deák Cancella-
rian hol es Vdvarnal lakot [Szentháromság MT; Berz. 8. 
72/23]. 1671. az két Cancellariakona lévő hites Deákok 
közönséges kötelességgel tartozván minden rendnek, 
nem excludaltathatnak az legitimum mandatumok mel-
lett való executiok dolgábol [CC 61. — dA kisebb és a 
nagyobb fejedelmi kancellárián]. 1677: a' legitimus Exe-
cutorok, ugy-mint kikre a' Sententiák, legitimum Exe-
cutionale Mandatumok és többek effélék dirigaltat-
ni szoktak, signanter mindkét Cancellariákon lévő hites 
Notariusok-is excludaltassanak [AC 198]. 

Szk: kisebb ~ fej-i kisebb kancellária. 1677: hogy ha 
a' Tisztek ki-menni, és executiot tenni nem akarnának, 
azon Tiszteket exequaltassak a' Fő és Vice Arendato-
rok, nagyobb vagy kissebb Cancellarian lévő Deákok 
által [AC 74] * major ~ fej-i nagyobb kancellária. 
1676: My Jánosfalvi János es Fogarasi Gergely György 
az mi Kglmes Vrunk eŏ Naga major Cancellariajan lakó 
hites iro Deaki [Fog.; Szád.] * nagyobb(ik) 'ua.' 
1618: ada ki Pattko János Vra(m) Vrunk eo Nga Na-
gyobbik Cancellariajan lakó esküt Nótárius es Scriba 
egy Nundinalis Lewelet kett sokadalomra sonalot, min-
den eszte(n)deob(en) es minde(n) heti vasarnapi uasarra 
szolot p(ro) f 13 d [Borb. I]. 1627: Az Vitezleo Zent Mi-
halffalwi András Deák Vram eo fel(sé)ge nagiob Can-
cellariayanak Hwteos scribaia es Nótáriussá [Kp III. 
94]. 1640: Vass Judit Aszont eo kgmet Jktattattakis az 
Czegey es Czegehez tartózandó Joszagba nagiubbik 
Cancellarian leuo Cancellaristak, Kuthy Jstua(n) es 
Horuat Boldisar Uramek altal [WassLt Borsay Jstuan 
(42) Legenben lakó ns vall.]. 

Kancellárián 1691-ig az ok levél ki bocsátó ſej-i hivatalt, 1691-töl a Bécs-
ben működő erdélyi kormányhatóságot értették. A ſej-i korban a na-
gyobb v. major kancellária főként a diplomáciai és fontosabb ügyekben ki-
állítandó és kiadandó iratok szerkesztésével foglalkozott. 

2. erdélyi udvari kancellária Bécsben; cancelaria cur-
ţii transilvănene la Viena; siebenbürgische Hofkanzlei 
in Wien. 1722: azon Varosnak holmi punctumokbol 
allo dolgai lévén az Cancellarian, az egész Gyűlés alatt 
az oda való Biro edgjszer sem jőve hozzám [Buza SzD; 
Ks 8 Bornemisza János lev.]. 1766 u.: Nagy Enyedi 
Szántó Elek Ur . az Iskolákat el végezvén Német 
nyelvnek tanulására küldetett Szebenbe a honnan is 
Cancelláriára menvén . . . osztán . . mind Cadét Kato-
nává lett [DobLev. III/639]. 1823-1830: (Szentpáli 
Elek) Zeyk János úrfival, ki bécsi kancellárián szekretá-
rius lett volt, s ott meghalt, ment fel a jénai akadémiába, 
onnan Göttingába [FogE 286]. — L. még i.h. 79, 244; 
RettE 242, 248, 354. 

Szk: felső ~ 1722: mennyi levelet hozta(na)k a Felső 
Cancellariarol Boërosodni akarván némelljek [KJ. Ré-
tyi Péter lev. Fog-ból.] * udvari 1823-1830: ámbá-
tor a gubernium mellett az exactoratuson négyen is 

vágynák, az udvari kancellárián is egy Dósa szekretárius 
volt, mind ellenségei Dósa Gergelynek, s velek folyt a 
per [FogE 129]. 1847: Visszajövő utamban egy ízben tu-
dom, hogy a felséges udvari kancelláriától kaptam útile-
velet [VKp 168]. 

3. erdélyi főkormányszéki/gubemiumi hivatal; can-
celaria guvernatorului suprem din Transilvania; Ober-
regierungsbehörde (Gubernium) in Siebenbürgen. 1724: 
Cziko László mpr. és Czelekius András Felséges Urunk 
Erdellyi Pro(vincia)lis Major Cancellariajának hűtős iro 
Deaki [Ks 32. XXXII]. 

Szk: ~ rű áll a kancellárián dolgozik. 1765: Újhelyi 
András apja kimenvén Magyarországra ottan meg-
telepedett s meg is házasodott, vévén el ennek az anyját, 
medio tempore megholt s maradtak valami levelecskéi. 
Ez minthogy jól tanult volt, azon leveleket kezéhez vette 
s Erdélybejött s cancelláriára állott s hívatta magát Kör-
mendinek [RettE 156] * guberniális ~ erdélyi főkor-
mányszéki hivatal. 1723: Néhai Groff Káinoki Adám 
Joszáginak Föl(sé)ges Vrunk rescriptumá(na)k tenora 
szer(int) Inventáltatni, s Urbárizáltatni kelletvén eze(n) 
Guberniális Cancelláriárol expediaitattak ă végre két 
Cancellista Deákok [ApLt 1 gub.]. 

4. hivatal; serviciu, cancelarie; Amt, Kanzlei. 1832: a 
meg kivántato szénát, és zabot administrálni szándéko-
zok, a meg jedzett napon reggeli 10 órára 25 Rf. C. P. 
mint Bán pénznek előre való letétele mellett, ezenn kotya 
vetyének, az ide való Tisztségi Cancellariaban elvá-
rattatnak [Torda; TLt Praes. ir. 1158]. 1847: Varga Ka-
talin ezelőtt híveimet elámította azzal, hogy a papi ház 
színe alatt megyémbe vagy cancelláriát, vagy fogadót, 
vagy más uradalmi épületet kívánnak felállíttatni [VKp 
267]. 

Szk: dominális ~ uradalmi (gazdasági) hivatal. 1787: 
a' Notariusok arra . különösön vigyázzanak, 
hogy az Dominális Cancelláriát ne praeteréállyák, ha-
nem mindenkor azt előbb meg talállvák, és ha az ott való 
Determinatioval meg nem elégszik , ugy osztán folya-
modjék az officiolatusra [Torockó; TLev. 3/2. lb. — 
aAz instancia írója]. 1842: Hallottam, hogy mikor a 
pénz számlálódott egy Lángos nevű Áts mester ember 

bé ment volna a' Cancellariara [Km; KmULev. 3 
Jac. Fink (42) vall.] * udvari ~ 'ua.' 1817: az utrizátus 

Déván az Udvari Cancellarianak ablakát, és an-
nak vas rostellyát ki feszitvén és bé rontván bé ment, 
azon reménység fejében, hogy ottan pénzt fog találni 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

5. 1710: a török tábort fel praedálák, a vezérnek 
sátorival, számtalan kincsivei, egész cancelláriájával 
együtt | minden munítióit, prófontját, tábori eszközeit, a 
fővezérnek minden sátorát, cancelláriáját, nyolcvan 
öreg falrontó ágyúkkal elnyerének a keresztényeit [CsH 
173, 202. — Lotharingiai Károlynak a török feletti 
győzelme, az ún. második mohácsi csata (1687. aug. 12.) 
alkalmával]. 

kancelláriai erdélyi udvari kancelláriai; de la cancela-
ria curţii transilvănene; an der siebenbürgischen Hof-
kanzlei. 1854: Gróf Teleky Sámuel főkorlátnok, a tudo-
mányok nagy pártolója, kegyéből kinyervén, hogy a 
kancelláriai hat órai rendes szolgálatot kettőre apaszt-
ván, az egyetemben tudományokat hallgathassak [ŰjíE 
156-7]. 
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kancellárista 1. (fejedelmi) kancelláriai íródeák; diac/ 
grămătic al cancelariei (domneşti); Schreiber der (fürst-
lichen) Hofkanzlei. 1621: Voczorara Attam Hust 
Negi Cancellaristaknak Lib. 4 [Kv; Szám. 15b/IX. 39]. 
1625: Zeőleosaj János Cancellarista erkezwe(n) Fejer-
warrol, posta(n) . . Atta(m) nekj Etelt es Jtalt [Kv; 
i.h. 16/XXXIV. 44]. 1646: Ismét egy Cancellaristais juta 
Huszti Istvanis másod magaüal [Mv; MvLt AAll 6]. 
1671: az Cancellaristák kŏzzŭl valakik añele illegiti-
mum mandatumokat tudva akar ki exposítiojára-is Ír-
nának, avagy csak suplicatio írás által törvénytelen dol-
gokban busitanák-is Nagodat in amissione honorum et 
officii convicaltassanak [CC 60-1]. — L. még SKr 92, 
152. 

2. (királyi) táblai tisztviselő/íródeák; funcţionar la 
curtea de apel; Kanzlist/Schreiber an der königlichen 
Gerichtstafel. Szk: inkvizítor ~ vallató íródeák. 1657: 
Cserényi Györgyöt kerestettem, szállásán, s meg-
mondák, hogy inquisitor cancellaristával, egy Dengelegi 
Balázzsal ment légyen el [KemÖn. 164-5]. 

3. főkormányszéki/guberniumi íródeák; diac/gră-
mătic la cancelaria guvematorului suprem; Schreiber 
bei der Oberregierungsbehörde. 1727: Minden napon 
Várandó Cancelláristák mellé bizonyos Expressust apli-
cálnak, Rácz András Ur(a)mol, vagi mást, illendó utru-
mokkal, uti költségei, Requisitoriának, és Compulso-
riumnak Taxájával [JHb XLII]. 

kancellárista-deák 1. fejedelmi kancelláriai íródeák; 
diac/grãmătic la cancelaria domnească; fürstlicher 
Schreiber. 1630: teöb Nemes Ember nálánál ot nem volt 
ackor, sem kaptaion, sem Cancellarista Deák, kik sta-
tuáltak volna [Ne; BálLt 82]. 1641: Urunk eö Nga it 
Monostoron11 . egi Cancelarista Deakal megh eskőt-
tete es reuersalist veőtth tőlle [Kv; KJ. — aKm]. 1677: 
Barta Mihali . megh Esküue(n) igi val az Cancel-
larista Deákok Fel vinci Sigmo(n)d vram szamara 
megh Eskeuek uala a falut [Harasztos TA; Berz. XII/ 
17]. 

Szk: hites 1679/1741. Sárközi István az Erdelly 
Mćlgs Fejedelem Kegls Vrunk ŏ Naga hites Cancellaris-
ta Deakja [Ne; DobLev. I/27a]. 

2. (királyi) táblai íródeák; funcţionar la curtea de 
apel; Schreiber an der königlichen Gerichtstafel. 1674/ 
1676: az Eoreg Rákóczi Győrgj Fejedelem, két Cancel-
lárista Deákokat, úgy mint Árkosi Mihályt, és Belenyesi 
Istvánt Mező Szilvas(na)ka el foglalására külde [Köböl-
kút K; JHbK XX/21. — aK]. 1700: egi Balog Sigmond 
nevű Cancellarista Deák más Társával menvén Köles 
Mezőben3, ott foglalni kezdvén Telekiné Ázzon számá-
ra az Falut . Mikola László uram tiltatta szolga-
biroval az Diakokat hogy el ne foglaliák Jószágát [Bur-
jánosóbuda K; JHbK LVII. 38. — aK. bÖzv. Teleki Mi-
hályné Vér Judit]. 1728: valami Canczalarista Deakak 
Tel kertek3 [Velkér K; Ks 7. XVI. 6. — aKomsa Tadar-
nét]. 

kancellárius 1. a fej-i kancellária feje; şeful cancelariei 
domneşti; Leiter der fürstlichen Kanzlei. 1566: lm most 
ertywk Cancellarius Wrunk altal az felseged walazat 
[SzO II, 191]. 1579: Az 13 decembernek Orbán deák az 
Cancellarius fő deakya . kulde hozam kerete bort 
kett Eytelt küldtem neky d. 8 [Kv; Szám. 1/XVIII. 39] | 

Kowachoczy farkas Erdély Cancellarius a feyedelem feo 
tanacha [Burjánosóbuda K; JHbK XXIII/30]. 1585: 
waraddol hozanak Kancellariosnak es Leleszj Janosnak 
4 Altalag Bort [Kv; Szám. 4/XVIII. 4a Gellien Imre sp 
kezével]. 7590; Esmeg vgian Cancellariosnak Zalaszra 
kertenek. Egy Zeoúetneket f. — d. 9 [Kv; i.h. 4/XX. 33 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1618: Tolnai Janossal uetetem 
ket forintara Naranczot Lemoniat Pomagranatot 
melliet Bethlen Istuan Vramnak Cancellarius Vramnak 
kwltem, az kit rea attam teszen . f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 
103]. 1625: Erkezwen Beczibeől Alsó Lindvaj János, az 
Senniej Jstwa(n) Cziaszar eö felge magjar Cancellariŭssa 
postaja Attam etelt es italt [Kv; Szám. 16/XXXIV. 
44]. 1664: Bizony nyugodjék meg Kegyelmed az cancel-
lárius uram jó akaratjában [TML III, 6 Bethlen Farkas 
Teleki Mihályhoz]. 

2. erdélyi udvari kancellária feje Bécsben; şeful can-
celariei curţii transilvănene la Viena; Leiter der sieben-
bürgischen Hofkanzlei in Wien. 1720: az Ur Canzella-
rius Uram Tavaszai bé igyekzik [Ks 95 Gyulafy László 
lev. Bécsből]. 1759: Az én értemre deficiáltak famíliák e 
szerént: a Gyulaffi, Gyulaffi Lászlóban, ki cancellárius 
vala az udvarnál3 [RettE 87. — aFolyt. a családok nevei-
nek fels-a]. 1774: De gr. Kornis Mihály ur, aki most bé-
csi consiliarius vagy inkább cancellarius [i.h. 335]. 

Szk: aulikus ~ bécsi udvari kancellár. 1710 k.: én 
csak provinciális cancellarius vagyok, őd pedig aulikus 
cancellarius [BÖn. 912. — aKálnoki Sámuel gr. az első 
erdélyi udvari kancellár] * udvari ~ 1759: Ennek3 az 
fejedelmi nagy embernek Második leánya Klára gr. 
Bethlen jÁdámné. Ennek gyermekei: Gábor udvari can-
cellárius [RettE 92. — dBánffi Györgynek. Köv. a töb-
bi gyermek fels-a]. 1823-1830: Azonban az is akadá-
lyozhatott, hogy a professzorok felírtak volt minket ud-
vari cancellárius gróf Teleki Sámuel úr őexcellenciájá-
nak Bécsbe, hogy két deák vagyon, aki Selmecre szándé-
kozik [FogE 107]. 

3. tartományi kancellária feje; şeful cancelariei unei 
provincii; Leiter der Provinzial-Kanzlei. 1692: Jöttek az 
urak Szebenbe gyűlésre Ezen gyűlésen confirmálta-
tott a diploma szerint Bánffy uram gubernátornak, 
Haller János uram thaesaurariusnak, Bethlen Gergely 
vram generálisnak, Bethlen Miklós uram cancellarius-
nak [IIAMN 330. — aA Diploma Leopoldinum]. 

Szk: erdélyi ~ 1802: Erdéllyi Cancellarius Székelly 
Dávid Ur el hagyatott Özvegye [Topasztkirály K; 
EMLt] * provinciális 1710 k.: kéretem mint fő, vice-
cancellarius Kálnokitól a pecsétet. Nem ő bizony, mert 
én csak provinciális cancellarius vagyok, ő pedig aulicus 
cancellarius, mert a vice nevet nem akarta hallani [BÖn. 
912]. 1784: Méltóságos Gubernialis Consiliarius, és 
Provinciális Cancellarius Killyeni Székelly Dávid Űr 
[Kilyén Hsz; LLt Fasc. B. 33]. 

4. némely ország legfőbb kormányzó tisztviselője; 
cancelar, şef al guvernului; regierender Oberbeamte 
mancher Staaten. 1585: byro vram hozot el Tamas 
vram tol3 6 Ezwst kalant aranyast, Kancellariusnak, 
Kendy Sandornak atta ajandekon . . fyzettem Érette f. 
15 d. 62 [Kv; Szám. 3/XXII. 59. — aBuday Tamás öt-
vöstől]. 1614: Mihály vajda béméne vissza Havaselföl-
débe, de oda is reajöve Zamoyski Jáno^, az nagy lengyel 
cancellarius nagy lengyel haddal [BTN 49]. 1618: 1 die 
Julii hívata be az vezér délután, és ott voltak szembe az 
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mufti, az két kadileskcr, az vezérek, cancellarius [i.h. 92]. 
1619: Az havaselvi vajdának érkezett tegnap főkövete, 
kit Kgd is ismerni fog Popa Viszter mostan ország 
cancellariusa [EGE VII, 496. — A nagykárolyi értekez-
letre von. jelentések és irományok]. 

5. vmely hivatai feje; şeful unei administraţii; Leiter 
irgcndcines Aml(e)s. 1657: A solemnitasok után Erdély-
ben az fejedelem az új fejedelemasszonnyal béméne, clkí-
sírvén az electomak fő marsalkja Borsdorf, cancel-
lariusa Knizbech [Kemön. 64]. 

kancelláriusi szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ tiszt fej-i kancellári tisztség; cancelariat, 
funcţia de cancelar pe lîngă un domnitor; Amt/Würde 
des Leiters der fürstlichen Kanzlei. 1662: Kovacsóczy 
István ki már még Bethlen fejedelem idejében is számos 
es/tendök alatt az cancelláriusi tisztet dicséretesen visel-
te vala az országban meghala [SKr 156]. 

kancelláriusné a kancellár felesége; soţia cancelarului: 
Frau des Oberbeamten der Kanzlei. 1595. Cancellarius-
ne Azzoniomnak gazdalkottam ez mod zerint vcot-
tem Jros vaiai p(ro) f — d 16. Liztet pankohnak [Kv; 
Szám. 6/XVI. 16]. 1621: Cancellarius Vr(am) eo Nga 
feorcndbeli nagy szolgay Jeöuen Radnotrol, Magiar or-
zagba(n) akaruan menni, es Cancellariusne Azzonio(m) 
halala ſeleol hirt vinni eö Nganak [Kv; i.h. 15b/Xl. 10]. 
1704: az úra az asszonyokkal is enyelegvén, a kan-
celláriusnét meg akarván csókolni, egy nagy karos bőrös 
széken általestek mind a ketten [WIN 1, 84-5. — aBánffy 
György gub.]. 1797: az öreg Doctor Pataki Uram Ko-
losvárrol MVásárhcllyre jött a Cancellariusnéhoz [Hé-
dcrſája KK; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

kancelláriusság 1. a fej-i kancellária vezetői tisztsége; 
funcţia de şef al cancelariei domneşti; Amt des Leiters 
der fürstlichen Kanzlei. 1657• noha a cancellarius-
ságnak is tisztit, jüvedelmét bírja vala, de mivel az az ál-
lapot böcsületes udvar- és asztaltartást kéván vala, 
azért sine publico titulo viseli vala, hanem csak a tanácsi 
és ítílömesteri titulussal él vala [Kemön. 255]. 1774. Jó-
sika István, a Jósika famíliának fundátora, Báthori 
Zsigmond idejében cancelláriusságra ment volt [RettE 
335]. 1802: Baro Jósika István Ur Erdélyi Fejedelem 
Báthori Sigmond Uralkodása alatt Cancelláriusságot 
viselt [Kv: JHb XXXV/64]. 

2. erdélyi udvari kancellári tisztség Bécsben; funcţia 
de cancelar al curţii transilvănene la Viena; Amt des sie-
benbürgischen Hofkanzlers in Wien. 1722: Néhai Mltgs 
Groff Körös-Pataki Káinoki Sámuel Vram eő Nga Can-
cellariussagába expediáltatolt volt Groffi titulussá, 
Mltgs Groff Szárhegyi Lázár Ferencz bátyám Vram-
n(a)k eő kglm(ene)k [Szentlélek Hsz; ApLt 5]. 1777: 
Azokat, akiket nem szeretett s akadályára gondolta len-
ni, hivatalokból amoveálta; úgymint Kornis Mihály 
urat a bécsi cancellariusságból akarta promoveáltatni 
erdélyi provinciális föcommissariusságra [RettE 379). 

3. tartományi kancelláriai főtisztség; funcţia supre-
mă la cancelaria provinciei; Amt des Oberbeamten bei 
der Provinzial-Kanzlei. Szk: guberniális ~ fökormány-
széki/guberniumi kancelláriai főtisztség; funcţia supre-
mă la cancelaria guvernatorului; Oberkanzleiamt bei 
der Oberregierungsbehörde (dem sieb. Gubernium). 

1777: Mondják, hogy föispánságot offeráltu . őfelsé-
ge Magyarországon, de nem acceptálta. Ez elég nagy 
szerencse, de mikor Brukenthal úr akaratjából a guber-
niális cancellariusságra akarta volna őfelsége pro-
moveálni, s nem acceptálta volna, jubiláltáték, megnyer-
te elsőbeni hivatalát [RettE 380. — aGr. Kornis Mihály-
nak] * provinciális 1761: Ezen esztendőben orszá-
gos diéta volt, az holott candidáltattak provinciális can-
cellariusságra, a parte catholicorum reformátu-
sok [i.h. 126. — d Köv. a nevek fels.|. 

kancelláriusság-viselt fej-i kancellári tisztséget viselt; 
fost cancelar pe lîngă un domnitor; Amt des fürstlichen 
Kanzlers bekleidet habend. 1662: Péchi Simon az 
urak között ö régiebb és Bethlen fejedelem idejében can-
celláriusság-viselt becsületes megőszült személy vol-
na [SKr 185]. 

kancellista 1. királyi táblai tisztviselő/íródeák; func-
ţionar la curtea de apel; Kanzlist/Schreiber an der 
königlichen Gerichtstafel. 1700: Szikszai István hites 
Cancellista m.p. [Küküllővár KK; Uti]. 1722: Doctor 
Fogarasi Sámuel Uram Kutyfalvána az Kük üllő 
Vármegyei Református Papok partialis székin pro-
ducalt egy: Cancellisták ált(al) peragaltatott Inquisitiot 
[BfN X. 2/113 Steph. Solymosi (30) de MarosVasarhely 
vall. — aAF]. 1752: a mostani fungens Falus biro Betze 
Imre több hitesseivel eleiben álla azon betsülletes Can-
cellisták(na)k [Delne Cs; Berz.^2. 92/228]. 1756: Maras 
Vásárhelyt ket Kanţzalistánoka [TL. Teleki Ádám költ-
ségnaplója 75b. — aKöv. a részi.]. 1794: A fel küldött 
Kanczalisták hogy és mit dolgoztak a' Méltoságos Asz-
szony részére [Szováta MT; Berz. 18]. 1814: nem tudván 
ki tanálni a* kérdett Telek kőzött levő Köz Métát . . 
Pávai Sámuelnét meg esketvén a' Cancellista Urak, 
a' merre és a' hol mutatta ki nékünk a' két Telek közt a' 
métát, mindenütt otton jegyeztetett ki, és tétetett a' Dál-
noki féle Telekbeli foglalás [Dés; Ks 79. 29. 799]. 

Szk: eskető ~ vallató íródeák. 1772: Azon két Eskető 
Cancellisták hallottam hogy . az hitlőket is kívánták 
ugy Disponálni, hogy magok Exponensei hasznára fa-
teáljanak [Drág K; TSb 21]. 1835: Ugy vigyázzanak 
kendtek, hogy azok az Eskető Cancellisták nem valami 
Csiripár semmisem Emberek, azokot a Király küldötte 
[Zsibó Sz; WLt] * exekútor ~ ítéletet végrehajtó (táb-
lai) íródeák. 1807: Ma itten Somaival nagy Vetélkedé-
sünk volt a melyre Csikét is el hozta magával, hogy mi 
modon tsalhassanak meg, de nem érték el tzéljokat mert 
az Executor Cancellisták látván Impertinentiajokat, 
visza mentek az itélŏ mester vrhoz Rélatiot tenni [M.fo-
dorháza K; RLt O. 1 Alsó Ferenc vall.] * inkvizítor- ~ 
vallató (táblai) íródeák. 1772: Azon két Inquisitor Can-
cellisták miképpen bántak a* Fatensekkel, nem de nem 
kénszergették, fenyegették, pirongatták, foggattáké ? 
[Drág K; TSb 2 vk] * kérdező ~ 'ua/ 1820: a' Kérdező 
Cancellista Ur azt mondá, hogy ha meg nem mondom, 
az Isten is megver [Várfva TA; JHb 48 Bontz Mária 
Szakmári Sámuelné (37) vall.] * királyi tábla 1852: 
(Az összeírás) Ványai Teleki László, és Zilahi Farnos 
Mihály Királyi Táblai akkori Cancellisták által vitetett 
véghez [TSb 1] * konzisztoriális ~ az erdélyi ref. egyház 
főtanácsi tisztviselője. 1774- Maros széken lett főki-
rálybíró Halmágyi István, aki elsőben volt Consistoria-
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lis cancellista, azután regestrator, azután secretarius, az-
után tabulae regiae assessor [RettE 332] * táblai ~ ki-
rályi táblai íródeák. 1779: Dobolyi Joseff ur(am) Felesé-
ge Tkts Trauzner Judith Aszszony; más felöl Nzts Ge-
rendi Sigmond Ur(am) exhibeálának mi előttünk egy 
Contractualis Levelet . Grátza György Feke Sámuel 
exmissus Táblai Cancellisták Regiusságok alatt költe-
tett [Nagylak AF; DobLev. III/522. la]. 

2. főkormányszéki/guberniumi tisztviselő/íródeák; 
diac/grămătic la cancelaria guvematorului suprem; 
Kanzlist/Schreiber der Oberregierungsbehörde/dem 
Gubernium. 1710 k.: Soha én a gubernátor előtt végbe 
nem tudtam vinni, hogy annak a költség nélkül beszo-
rult főrendnek, és . . kancellistáknak ex publico valami 
kevés élés adassék [BÖn. 961]. 1717: az meg irt Major 
Cancellárián lévő Cancellistáknak, a' fenn Specificalt 
pénzbeli augeált fizetéseket . . assignallya [Nsz; Ks 83]. 
1757: Feles számból állo Jobbágy Gazda embereketis 
reducaltatott Méltoságos Gróff Bethlen Gergely Ur 
. . Foltra3 nemellyeket Thorda Varmegyéből; So-
kakat a Fiscale Dominiumokbeli Cancellisták által nagy 
költséggel hordatott viszszá eő Nga [BK. Joannes Gulya 
de Déva (43) prov. vall. — aH]. 1778: Ennekelőtte bizo-
nyos esztendőkkel két Cancellisták altal az õ Nsga3 hire 
's akarattya ellen ki barázdáltatta ki azon Földek és Szé-
na füvek között való Barázdákat ugy hogy a' régi 
barázdákon jóval belől ment? [Mezőméhes TÁ; Wass-
Lt. — aGr. Czegei Vass Ádám]. — L. még FogE 99; 
RettE 121, 337. 

Szk: fiskális ~ 1812: minékünk mint Actualis Fiscá-
lis Cancellistáknak a' Diurnumunk egyikünkre való 
nézt naponként tészen 3 RFtokat [Kv; SLt Vegyes perir. 
Újvári Ádám nyíl.]. 1819: a mikor is egyik a Fiscalis 
Cancellisták közzül egy magos poltsra fel álván a Kirá-
lyi Adomány Levelet fel olvasta a Kővári Nemesség 

. . ċontradicalni kezdett [Nagysomkút Szt; Ks 67. 47. 
28] * guberniális ~ főkormányszéki íródeák. 1807: 
hattam én egy Biro Josef nevezetű ügyes Guberniális 
Cancellistát, ä ki azt tellyesiteni fogja [Kv; WLt Papp 
Sámuel lev.]. 1820: a mikor Mlgs Zejk Lajos Ur itten 
Rákoson3 vagy másutt is Guberniális Cancellista által 
Eskettetett, akkor a' Tanú megvallattatotté ? [Kv; JHb 
48. — aTA]. 

3. közigazgatási v. uradalmi íródeák; diac/grămătic 
într-o administraíie sau pe o moşie; Verwaltungs- od. 
Domänenschreiber. 1753: úgj értettem hogj a levelet Si-
mon János vram irta meg rolla eo kegjelme akkor Can-
cellista volt a Csáki vdvarnál [Dés; JHb XXX. 9 Emeri-
cus Cziko de Csik Mindszent (62) vall.]. 1762: az ö Sok 
hamisságát ma egy Cantzallista Sem tudna le rajzolgatni 
[Oltszem Hsz; Mk IX/109J. 1822: Székely Sámuelnek az 
e'eJe a' Görgényi Domínium Birtokossai közül vala-
mellyik(ne)k kontzolistája volt [M.bölkény MT; Born. 
G. XIII. 22 özv. Szabó Josefné Beretzki Klára (64) vall.]. 
1829 a D(ulló) a kantzalistájaval, a más Barátival itten 
Kőlpényben Nótárius Urnal bálaztanak [Kölpény MT; 
TSb Sulegyán Păskuj (58) árendás vall.]. 1845: ő magát 
Cancalistának mondgya nevelcdése az N:Enyedi Colé-
gyomba volt [Nagylak AF; DobLev. V/1251 Dobolyi 
Bálint Miksa János alispánhoz], 

Szk: expedüor ~ 1766: Ne Sallynályon azért az Úr 
Tanúit 's Jo Expeditor Cancellistákat nevemre ex-

mutálni [Berve AF; CartTr II. 832 gr. Gyulai Ferencz 

aláírásával] * udvari ~ uradalmi íródeák. 1812: Udva-
ri Cancellista Egyed Mihálly Ur [Gyalu K; RAk 113]. 

4. a fej-i kisebb v. nagyobb kancellária íródeákja; 
scriba maioris sive minoris cancellariae; diac/grămătic 
la o cancelarie domnească mai mică sau mai mare; 
Schreiber/Kanzlist einer kleineren od. größeren Kanz-
lei. 1677: hogyha a' Tisztek ki-menni, és executiot tenni 
nem akarnanak, azon Tiszteken exequaltassák a Fő és 
Vice Arendatorok, nagyobb vagy kissebb Cancellarian 
lévő Deákok által; ha penig a Tisztek ellen a* Dézmához 
nyúlt ember repellalna, hasonlóképpen az Executiora ki 
nem ment Tiszt-is, a' Cancellisták ellen, az Executiotol 
meg-szŭnni tartoznak [AC 74. — A fog. ilyen kuszált!]. 

Ha. 1774: Kantzalistát [Meggyesfva MT; LLt Fasc. 
126]. 1778: Kantzalistákott [Jobbágyfva MT; LLt]. 
1779: Cancalista [Nagylak AF; DobLev. III/539. 2b]. 
1781: Kantzalista [Msz; LLt 89/5]. 1784: kantzalista 
[Mv; Lakatos céh lev.]. 1796: kantzalista [Szőkefvu 
KK; Kp II. özv. Újfalvi Sámuelné Sombori Borbála 
nyíl.]. 

kancellista-deák I. fej-i udvari íródeák; diac/grămătic 
la cancelaria curlii domneşti; Schreiber der fürstlichen 
Hofkanzlei. 1653: Egy Gábor Deák nevö Cancellista 
Deák vagyon az ki Csíkban lakik Petki Urunkhozis 
igen tart ő kegyelmevelis Communicalhatod3 [Ks 
41. E 31. — aA divizió-kitűzését]. 1672: Gidofalui Sá-
muel Etfalui, az Erdélyi méltóságos Feiedelem Uduari 
Cancellista Deákja [BLt 5]. 1686: Alvincen lakó Varadi 
Inczedi Mihály az mi Kglmes Urunk eő Nga Udvari 
Posta Mestere es hites Cancellista Deakja [Incz. VI. 
17a]. 1719: néhai Gubernátor Bánffi György ur(am) ő 
nga edgy ide való György Deák nevű emberrel inquirál-
tatott, ki is az előtt, Cancellista Deák volt [Lozsád H; 
BK sub nro 262 Andreas Bekess (70) ns nyil.J. 

2. uradalmi íródeák; diac/grămătic pe o moşie; Do-
mänenschreiber. 1730: a' Néhai . Vér Judith Asz-
szony két Cancellista Deákot is többire szokott vólt 

tartani, akkor penig Sepsi Balog Sigmond és Mara-
marosi Huszti Horváth Sámuel Uramék voltanak Can-
cellista Deákjai [Retteg SzD; TK1 Steph. Zabolai de 
Dees (57) ns vall.]. 1744: Méltoságos Groff Mikes István 
Uram õ Nga Cancellista Dijakki [Ks 5. XII. 11]. 1756: 
Kantzalista Deákok(na)k Pappirosra Spanyor 
Viaszra Rhfl. 2 xr. 48 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
95b]. 1779: Pap Alekszát, Vaszaliát és Alekszának Fiát 
Togjert a magòk Zalagos örökségekről . adatta által 
az méltóságos Groff Gyalakuti Lázár János Ur eő Ex-
cellentiája Cancellista Deákjainak [O.péntek SzD; 
GyL]. 

3. táblai íródeák; funcţionar la curtea de apel; 
Schreiber an der königlichen Gerichlstafel. 1721 u.: két 
Betsületes kánczalista Deákok altal Invenlalnilat 
[Usz; Ks 73/55]. 1763: Komis Sigmond Vr ö Nagysága 

Doboka Vár(me)gyei Tótfalusi Kortsomarassáért 
avagy Vendegfagadossáért Vjvárasi Josefért (: kilis ő 
Nagyságától Cancellista Diákok által Jobbagyságra fel 
kértenek :) Lőnek kezesek3 olly conditioval [Ks 25. VI. 
— aKöv. a kezesek fels. bKöv. a feltételek]. 1776: Esket-
lek vala ezen dolgokrol két Tit. Cancellista Deákokis 
igen sietve, és rövideden [Szentdemeter U; GyL. St. 
Henter (37) vall.]. 1815: Két Kantzalista Déjákot. és 
mint egy 50. Számból allo Idetsi3 lakos Szászakat Belsűs 
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Birák(na)k az Helynek Szinére átalis hozván, a ' minden 
azon részen volt ujjitasakat, épitményeket meg Betsűl-
tettünk ſOrsova MT; Born. G. XV/13 Pop Illya (63) 
vall. — MT]. 

Szk: inkvizítor ~ vallató táblai íródeák. 1727: Az In-
quisitor Cancellista Deákok mellé . rendeltetik Com-
missarius(na)k Benczenczi Rácz András Uram, kiis Via-
ticumat vévén kezéhez mindenütt azan Deakokkal 
fog jami a Specificalt szemelyekhez [Déva; JHb XLII]. 

kancellista-deákocska fej-i kancellária íródeákja; diac/ 
grămătic la cancelaria domnească; Kanzlist/Schreiber 
der fürstlichen Kanzlei. 1675: Belenyesi István vram, Ne-
mes Személy (50) igy vall: Az idősb Rákóczi György 
idejében, én uj Cancellista Deakotska lévén, a' Secretarius 
Szalardi János Vram adsciscála Arkosi Mihály ő kglme 
mellé én akkor, mint uj scriba . a' falut akartuk 
certificaltatni (így!) [Vajasd AF; JHbK XX/21]. 

kancellista-deákság táblai íródeáki tisztség; postul de 
funcţionar la curtea de apel; Amt/Posten des Kanzlisten 
an der Gerichtstafel. 1722: György Deákot pedig én is 
jol esmertem s tudom hogy olyan ember volt hogy ha job 
(így!) fizetet néki az ember ugy irta az Relatoriát 
vagy egyebet, a mint hogy a Cancellista Déákságbolis 
azért vetették is ki, s azután holtig notatus emberis volt 
[Martinesd H; BK 262 Juon Koszta (70) jb vall.]. 

kancellistaság íródeáki tisztség; funcţia de diac/gră-
mătic; Kanzlistenamt/würde. 1823-1830: Második hi-
vatal volt a sedria, melynek praesese és hat asszesszorai 
voltak, mellette az írók auscultans név alatt fizetés nél-
kül, ezek mintegy praktikánsok voltak, mert a kancellá-
ria és kancellistaság megszűntek volt [FogE 92]. 

kancellus szószék; amvon; Kanzel. 1737: Ezen Szé-
kek előtt, a' templomnak égy részit (: mellyis Sanctua-
riumnak mondatik :) a' másiktol el szakasztó, czifra fes-
tik alá csinált Cancellus vágjon [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI. 13. 8]. 

kancellusos ? baluszteres, korlátbábos; cu balustradă; 
mit Baluster/Gelănderstab. 1775: vagyon az nagy Ud-
varház, az melynek . két ablakokkal vilagoskodo Pit-
varában, Kancellusos kŏ gráditson fel menvén vagyon 
bé menetel [Nagyiklód SzD; CU]. 

kancionálé egyházi énekeskönyv; carte de cîntări bise-
riceşti; kirchliches Gesangbuch. 1706: Egy Cajoni Can-
tionale [LLt Fasc. 108 a Lázár család moldvai lelt-ban]. 

kancsal 1. kancsi; saşiu; schiel(äugig). 1704: Ugyan 
ma jött meg az úr kancsal trombitásaféle [WIN I, 195]. 
1816: Krotskevits Károly Ur az Orvosi tudománynak 
Doctora Szem orvos, ajánlja szenvedő felebaráttyai-
nak . . a' maga kész segedelmét . . teljes bizodalom-
mal foljamadhatnak hozzája azok, a' kik kantsalak 
[DLt 103 nyomt. kl. — aKöv. a szembetegségek fels.]. 
1819: egy kevéssé kantsal és hunyorgató, vagy is szapo-
rán pillogató [DLt 370 ua.]. 1823-1830: Körmendi Gá-
bor prokurátorságot folytatott Maga nagy ember 
volt, de erősen kancsal s annálfogva idétlen nézésű 
[FogE 89]. 

Szn. 1595: Kanchial Marto(n) [Kv; Szám. 6/XVI. 
145]. 

2. ~ szemű 'ua; idem' 1827: Nagy Josef, másként 
Vendler János . fekete kantsal szemű szökött el 

fekete Báránybőr Kosokba [DLt 36 nyomt. kl]. 

kancsalít bandzsalít; a se uita crusiş; schielen. 1839: 
Hell György . . kék szemű, a' bal szemével kancsalit 
egy keveset [DLt 1535 nyomt. kl]. 

kancsi 1. kancsal; saşiu; schiel(äugig). 1765: Deser-
dina . őneki szüntelen rabjai voltanak, kiket különb-
különbféleképpen kínzott maga egy macához hasonló 
káncsi bírájával együtt [RettE 186-7. — Francia szár-
mazású, a maga korában rémtetteiről hírhedt Du'gardin 
József Gyulatelkén (K) volt birtokos. Az emlékíró i.h. 
részletesen ír róla]. 

Szn. 1553: Andreas Kanczy [Kapjon SzD; Makkai, 
SzDPuszt. 49]. 1602: Kanczi Máté (szabad székely) 
[A.csernáton Hsz; SzO V, 179] | Kanczi János (lófö) 
[Márkosfva Hsz; i.h. 189]. 1614: Kanczî Mate. Kanczi 
Marthon [A.csernáton Hsz; BethU 288, 359]. 1798: né-
hai musikás Kantsi Gyuri (cigány) [Dés; DLt]. 1861: 
Halt meg Kancsi Zsuzsi Czigán kovács Vorhán Pista ne-
je [Dés; RHAk 126]. 

2. ~ szemű 'ua; idem'. 1849: égy kancsi szemű kato-
na tiszt volt [Kv; Végr. 91]. 

kancsó 1. cană; Kanne, Krug. 1632: hogy el hozzak az 
bort, ki teőlte az Annia kanczojabol a kannaba, az kan-
czot az feöldheöz üte [Mv; MvLt 290. 67]. 1651: Egj kek 
kancsjo Vincsen (!)a csinált . . . d. 40 [Kv; RDL I. 28. — 
aA habán készítményeiről híres Alvinc (AF) tn utótagjá-
nak elírásával]. 1730: bortőlteskor Karacson tajban az 
baraknak . be pecsétlése után ki szakasztatta volna fel 
az Ur pecsetit es ki hardatta volna kancsokkal az Ur bo-
rát huva vittek? [Kük.; Ks 8. XXIX. 24 vk]. 1767: 
azon potentiarius embertelenkedet, gazalkadatt az 
Egetboros Üvegeket, kantsokat az Asztalhoz ütvén 
mind őszve rontotta ? [Majos MT; Told. 26 vk]. 1799: 
Gyepes György N. Trifan Vonutz(na)k fejében égy Teli 
kantsot tsapott ugy hogy el lepte az Vér, és személlye áb-
rázatja eldagatt [Dés; DLt 109/1812]. 1840: Bontza 
Illyésnek Vágynák . . e következendő Felkelhető 
Javatskai . Két karos Fogas meg rakva Kantsokkal, 
Tángyérokkal, és Tálakkal Rfrt 5^ [Várhegy MT; TLt 
Közig. ir. 1042. — aFolyt. a fels.]. 

Szk: bányai 1754: Bányai kantso 3. ketteje tsorba 
[Borsa K; Told. 51] * bokályos 1679: Szürke boka-
lyos kanczo nro 1 Sarga bokalyos Kancsó nro 3 | Fe-
jér bokályos Kancsó nro 3 Kék bokályos kanczo nro 2 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 24, 27] * csa-
tornás szájú ~ kiöntő csöves kancsó. 1736: Bornak való 
Zöld tsatornás szájú kantso 1 [Várhegy MT; CU XIII/1. 
105] * esős ~ 'ua.' 1677: vad(na)k . . Vízhez, s egyéb 
ususra való üvegek, bor hordani csös kancsók [Kv; 
RDL I. 155b] * fedeles 1763: Törpe fedeles kantso 
[Kv; TJk XVII/1. 13-4 Polykter István hagy.] * fedelet-
len 1791: 1 Onas Fedeles és 1. Fedeletlen kantso 
[Nagyercse MT; Told. 36] * füles 1679: Kék kristály 
apro szerű füles kancsó nro 12 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János lelt. 24] * holicsi 1796: Ŭrmős Boros 
Hollitsi Kantso Nro 4 [Kóród KK; Ks 72. 54 gr. Kornis 
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István hagy.] * kupás 1797: Vintzi Kupás Kantso 
egy [M.igen AF; DobLev. IV/777. 7] * mázas 1679: 
Fületlen, töröt mázos kanczo nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 17]. 1761: Fél ejteles mázas onos 
szaju Kantso Nro 2 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 27] * 
parasztos ~ 1756: Más fél ejteles parasztos kantsó 1 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV. 35. 26] * seres 1841: 
Üveg edények Seres kantso 1 [Egeres K; Ks 89] * 
szegedi 1747: szegedi kancsó [EM LII, 145]. 1754: 
Szegedi kantso nro 10 egyik tsorba, egyik ón fedeles 
[Borsa K; Told. 51]. 1761: Szegedi fél ejteles kék Sárga 
ſestekü Kancsók 6 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 10]. 
1775: Egy Szegedi Onas Kantsó [Erdőfüle U; NrNyt 
VII, 127] * tordai 1812: Egy Par kek és Sargas kan-
tso Tordai xr 12 Egy pár zöldes Tordai kantso xr 10 
Egy füles Tordai Tal xr 12 Egy pár Lapos Tcrdai Tál xr 
10 [Mv; MvLev. Szürtei Josef hagy.]. 1818: Vintzi és 
Tordai kancsók Nro. 10 — Rf 2 xr 30 [Harangláb KK; 
Ethn. LXXII, 608 Kökösi András kir. táblai assz. és fe-
lesége hagy.] * tölcséres szájú 1784: Tőtseres Szájú 
Zöld nagy kantso 1 [Mv; Told. 9a] * ürmösboros 
1790: Ürmös boros kantsók 11 [Királyhalma NK; Ks 
67. 46. 24c]. 1816: Ürmös boros kantso 2 Rf 41 xr 
[Kv; Born. IV. 41] * vinci 1754: Egy Csákós vintzi 
fejér Kantso Egy tarka vintzi tsákos Kantso [Nsz; Told. 
19]. 1797: Vintzi Kupás Kantso egy [M.igen AF; 
DobLev. IV/777. 7]. 1810: Egy on fedelű Vintzi kantso 
Rf 3 xr 1 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 3]. — L. 
még az aradi, bokály-, cinſedelü, csákós, cserép-, erdélyi, 
föld-, győri-, kristály kancsó címszó al. 

2. kanta; cantă, cană; größerer Krug. 1681: Belső 
Sáfár ház . . Vagyon itt Sos Tárkony Egi ŏregh 
kancsóval No 2 [Vh; VhU 562-3]. 1768: Ugorkás kan-
tso 3 [Mezősztgyörgy K; Ks]. 

3. vhány kancsónyi; de cîtea căni; von einigen Kan-
nen (viel). 1759: Tisztartó Vram el ment a' Fogado-
ban innya és osztán reggel holt részegenn kantso bo-
rokkal ment haza [Marosludas TA; TK1]. 780/; tsak 
ked ne haragudjék Martzi bá, nem bánom a többi hara-
gudjék s azzal a kantso bort, mely a kezébe volt a földre 
ki önti Túros Martzi eleibe [Szucsák K; RKA], 1823-
1830: a kőmívesek ott is akarták hagyni a munkát. 
Ezeknek is hát rendén kívül is kellett adni egy-egy kan-
csó bort [FogE 297]. 

O ? Szn. 1590: Koncho Georgy [Km; GyU 12]. 

kancsócska căniţă; Kännchen. 1698: edgj zöld kan-
çşocska [Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1749: Husz darab 
Üveg Cre<de>ntia Nro 20 Hozza való Nagyobb és kis-
sebb pohárkáji és kantsotskaji Nro 32 [Told. 19]. 1791: 
Két portzellán fertállyos Kantsotskák [Mv; MvLev.]. — 
L. még az ivókancsócska és a kristály kancsócska címszó 
al. 

Szk: szopó ~ szívókás kancsó. 1678: Dje 18 July Eper-
jesi által vasaroltatván az Uj Keresztenyektűl vinczi 
edényeket ez szerent Bokaly kancsót ötöt Tizenőt őt 
pénzen egyet egyet teszen f —//175 Szopo kansocska 
hét három penzen egyet egyet facit — //21 [UtI]. 

kancsuka cnut; Kantschu. 1755: nem jöhet ö bé, Isten 
lellyes Sz. Háromság úgy segéllyen, csak kettőt üthessek 
ra a' kancsúkámmal mindjárást bé jöhet [Gernyeszeg 
MT; TGsz 33]. 

kandeláber karos gyertyatartó; candelabru pentru lu-
mînări; Armleuchter. 1832: Bronzirozott igen szép 
Kandeláber [LLt]. 1877: 1 darab 4 águ kandalaber [Ks 
87 Kornis osztálylelt.]. 

kandér 1. üst; cazan; Kessel. 1609: Az Kondérok ala 
az kohnjarol . 8 [Kv; Szám. 126/IV. 260]. 1637: há-
rom Eőregh Vas kondér, Három ismét keözep rend kon-
dér [Teremi KK; Ks 69. 50. 44]. 1645: Eőregh kandero-
kot es vaz fazakokot tudok hogj ualanak [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 120]. 1689: Apró Onas Kandér no. 4. Onazat-
lan kandér no. 1 [Fog.; UtI]. 1705: Vas György boltjá-
ban . találék holmi óntálakat, tányérokat és kan-
dérokat [WIN I, 642]. 1745: Nagy kandér egymásba já-
ró [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

Szk: boreresztő 1656: Bor erezteö kander nro 2. 
Egy bor merő vas abronczos ejtel [Fog.; UF II, 117] * 
borhûtõ ~. 1678: Uzonból3 vittenek el . . Egy bor hűt-
tő Kandert nr. 1 [BLt 1. — aHsz] * egybejáró 1681. 
Konyhabeli eszközök. Egyben jaro onas Kondérok uj-
jak . no 18 [UtI]. 1793: Konyhabeli Rez Edények . . . 
egybe járó Kandér fedeles 2a [Kv; TL Conscr. — aFolyt. 
a fels.] * lúgos ~. 1681: Egy lúgos Kondér no 1 [UtI] * 
utazó 1837: Utazó kandér [Szentbenedek SzD; Ks 88 
Oszt. 11] * úti ~. 1802: Egy Uti Kandér fedelével, és fo-
gantyújával [Ne; DobLev. IV/858. 8a]. 1819: egy fedeles 
uti Kandér [Kv; Pk 3]. 

2. nagyobb fazékfajta; căldare, găleată; Art größerer 
Topf. 1798/1821: Egy nagy Réz Fazék vagy Kandér Fe-
dőjivel . Más kissebb Réz Fazék vagy Kandér Fedŏji-
vel [Kv; Pk 15]. 1832: a' kandér' szád-szélessége 7 1/4 
hüvelyknyi [DLt 535 nyomt. kl]. 

Szk: boros 1715: jutót . Vass Mária Asz(szony-
nak) Három boros kandér [WassLt] * fedeles 1714: 
Fedeles Kondér Vassal borított Ládáb(an) 52 lb 31// 20 
[AH 58]. 1767: Egy fedeles kondér HSzj kandér al.] * fe-
deletlen 1761: Fedeletlen Kandér Nro 2 [Vessződ 
NK; JHb XXIII/31. 26] * gazdálkodó 1756: Két 
nagy gazdagkodo Kondér [MNy XXXVIII, 132] * 
konyhára való 1720: Konyhára való őregh kander 
nro 4 Kussĕb Kander nro 3 [Szurduk SzD; JHbK 
XXVI/12]. 

3. vhány fazéknyi; de cîteva căldări/găleţi; von eini-
gen Töpfen (viel). 1674: Tudode lattade, mikor . Hal-
ler Pal Uram inquiraltatot Nemzetes Vas János Ur(am) 
ellen . . ackor eö Nga kander borokat vitetet oda, 
es az ki vallót innya atta(na)k, s az ki nem vallott itlan 
mene el [T; WassLt vk]. 1704: Ma főzettem a szegény ra-
boknak . . egy kandér étket [WIN I, 281]. 

Ha. 1625: Conder [Kv; Szám. 16/XXXV. 79]. 1714: 
öreg Kondér [AH 43-4]. 1756: Kanderakat [Gernye-
szeg MT; TGsz 51]. 1845: Kandir [Gyalakuta MT; 
LLt]. 

kandérfedél üst- v. fazékfedő; capac de ceaun sau de 
căldare/găleată: Kessel- od. Topfdeckel. 1736: Réz 
Kandér fedél [CU]. 1839: Egy kopott files kandérfedél 
[Kv; Pk 3]. 

kandérforma nagyobb fazékformájú; de forma unei 
căldări/găleţi; in Form eines größeren Topfes. 1681: 
egj konterd forma üst [HSzj üst al. — aTollvétség kondér 
h.\. 
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kandérocska fazekacska; oală mică; Töpfchen. 1714: 
Három par három szegletes Konderotskák 8 kb. 3. 84 
[AH 49]. 1729: Egy káposztás Uti réz Kandérotska 
[CsS]. 

kandéros Hn. 1334: Ibi transit ultra ad vallum 
Konderosweugh [MNy XIII, 255]. 

kandiás nincstelen zsellér; jeler/răzeş lipsit de avere; 
besitzloser Inquilin. 1834: Az úgynevezett Candiások az 
Ekla által az előtt határozott 4 garasokat megfizetni 
nem akarják. — Ezen Candiások közzül más jelen nem 
lévén tsak Miklós Josef az azt felelte, hogy ha a Curator 
meg mutattja a Comuentiobol, hogy azzal tartoznak, 
ugy meg fizetik, különben nem [Válaszút K; AÉ 469]. 
1835: Intessenek meg mind ezekd mind pedig az úgy ne-
vezett Candiások, hogy értékek szerint igyekezzenek fi-
zetni. Meg kéretik a' Báróné Tisztye, hogy a' Kandiá-
sokra nézve tegyen rendelést, hogy a régi usus szerint a' 
30 xrt fizessék meg a Tiszt. Papnak [uo.: DVJk II/4, MNy 
XXXVII, 120, AE 469. — aA papibért nem fizetők]. 

A Kandia névre és iás származékára 1. MNy i.h. és részletesebben: 
AĖ 466-70. 

kandidáció (tisztségre) jelölés; candidatură/desemna-
re; Kandidierung, Kandidatur. 1728: az emiitett Candi-
datio véget compareálni Maga homagionale obse-
quiumnak agnoscallya [ApLt 1 gub.]. 1756: Szilagyi 
Gyŏrgj Uram ez után az Catolica részén való Candi-
datioban ne observaltassek es ne admittaltassék, hanem 
a T. Reformata részen légjen [Kv; KCLev.]. 1773: az in-
terimalis notariusok candidatioja alkalmatosságával 

Némellyck a Tiszt Vrak közül . . . nevemet a candi-
datusok számából gyalázatoson ki tőrleni . semmit 
sem tartózkodtak [Borb. II Motok András lev. Nsz-ből]. 
1810: annélkült hogy Candidatiora és votizatiora lépe-
tenek volna, közönségesen megégyeztenek [Kv; AC-
Szám. 17]. 

Szk: fa/er jelölésre kerül. 1778: ímé mostan bá-
torkodom Nagodnak alazatoson jelenteni, és Instálni: 
hogy az Actualis Assessorok számab(a) (: minthogy két 
Vacantia is vagyon :) had férhetnék bé, eleitől fogván kí-
vánván az Nemes Haza Törvénycitis tanulni; . . . ugy 
tudom, hogy ez előtt Candidatioba is bé fértem [Telegdi-
Bacon Hsz; Borb. II T. Baczoni Boda Sándor kezével]. 

kandidál (tisztségre) jelöl; a candida/desemna; kandi-
dieren. 166911726 k.: Deés Várossának lészen nemes 
Hadnagya Biro helyett. Azért annak választása Annua-
tim légyen illyen formában: Az nemes Vármegyének Kis 
Karácsony napján Girás Gyeneralis gyülese légyen és 
ott a Déési Universitas Comparealván magok kozzül 

harmat cándidállyanak, hogy a Nemes Vármegye a 
Fŏ Tisztekkel együtt azok közzül Communi voto et 
Suffragio, a mellyiket azon Tisztnek el viselésére méltó-
nak, elégségesnek itel az maradgyon meg [Dés; Jk 2-3]. 
1778: Celebráltatván Consistorium, a' vacans Notariusi 
Hivatal iránt, hogy ara kit candidálnánk és választa-
nánk [Kv; SRE 234]. 7840: 3 személyeket az ord. és vice 
directorságra is Candidálva, a T Esperesthez küldjék be 
peczétes levélbe [Nagykapus Kv; RAk 17]. 1872: nem 
kell kándidálni senkit, hanem kijelölés nélkül válaszszon 
az eklezsia [Kv; Pf Ürmösi Kálmán segédpap lev.]. 

kandidáltat (tisztségre) jelöltet; a lăsa/permite sã can-
dideze (pentru o funcpe); (für eine Würde/ein Amt) kan-
didieren lassen. 1739: ezen Seriest az Reformata Religio 
maganak praetendalvan bennunkot magok közi Candi-
daltatni nem akarnak, holot de Ordine ezen Series most 
in toto limitative minkŏt Concernalna, mivel husz, hú-
szon edgy esztendők el forgasa alatt az mŭ Religionk va-
calt [Étfva Hsz; ApLt 4 Benkŏ Ferenc Apor Péterhez]. 

kandidáltatás (tisztségre) jelöltetés; candidaturã/de-
semnare; Kandidierung. 7770: én sem az első candidál-
tatásomkora sem most senkinek is nem írtam csak egy 
betűt is, nem instáltam senkinek félszóval is [RettE 244. 
— dA főszolgabíróságra]. 

kandidáltatik (vmilyen tisztségre) jelöltetik; a fi candi-
dat/desemnat; als Kandidat aufgestellt werden. 1735/ 
XX. sz. eleje: Candidaltatott megye bírónak Cseh 
Péter vram [Martonfva Hsz; HSzjP]. 1775: Harangozta-
to Gazda Darko Marton Ura(m) . két Esztendőknél 
tovább viselvén Hivatalát, tudnillik négy Esztendőkig, 
már most Candidaltatànak a' Harangoztato Gazdaság-
ra hárman1 [Kv; SRE 231. — aKöv. a nevek fels.]. 1837: 
ezutánn a' Megye Birák a' Tiszt. Paptol, Pátronusoktól, 
és Présbyteriumtol Candidáltassanak [Nyárádsztbene-
dek MT; HbEk]. 1872: harangozónak választatott Pá-
kai Elek . candidaltatott még Horváth János [Burjá-
nosóbuda K; RAk 118]. 

kandidándus (tisztségre) jelölendő (személy); candi-
dat; der/die Kandidierende. 1760: Tek. Senátor Pataki 
István vram nem akarván semmiképpen, a' Fö-Quartás-
ságra való Candidandusok közzé ingrediálni, a' vice-
Quartásságban meg maradott [Kv; SRE 192]. 

kandidátus 1. (tisztségre) jelölt személy; candidat; 
Kandidat. 1710: minden tisztségekre való candidatusok 
között egy mindenkor pápista legyen [CsH 306]. 1729: A 
Ns Küküllõ Vár(mc)gyei Fõ Ispánsági Hivatal néhai 
GroíT Keresztes Márton Fŏ Ispán Vr halála miatt vácál-
ván, azon vacantiák Supplementumára Stylo Solito fel 
adatott Candidatusok közül Flgs Vrunk Groff Kornis 
Ferencz Göntz Ruszkai Bárót attyai kegyelmességgel 
declarálni méltoztattván [Nsz; Ks 18/XCIII gub.J. 1841: 
Ezután a' Candidátusok nevei le Íratván s rendre min-
den Czéh Tagjának Votizácio végett ki osztatván . leg 
több votumokat nyertek3 [Kv; ACLev. 136-7. — aKöv. 
a nevek fels.]. 

2. doktori fokozatra jelölt (személy); candidat la titlul 
de doctor; Kandidat für die Doktorwürde. 1823-1830: 
A doctori graduáltatás ilyen móddal megyen végheza: 
amely fakultásban valaki graduáltatni akarja magát, a 
dccanushoz . . . elmennek azon fakultásbeli professzorok, 
ott a kandidátus költségére meg vagyon rakva étekkel és 
itallal az asztal a professzorok közül valamelyik be-
szélni kezd az időről vagy egyébről, míg valamely fakul-
tásabeli kérdésre száll, a kandidátus, ha tud, hozzászól a 
dologhoz, ha nem tud, keveset szól. Azonban a decanus 
kiteritteti az asztalt esznek, isznak s vége van a cenzúrá-
nak [FogE 239-40. — d1796 táján a göttingai egyetemen]. 

kandikál kukucskál; a trage cu ochiul, a se uita pe 
furiş; in irgendetwas öfters hineingucken. 7773/7778: a' 
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Contractust eleget kérők hogy adja kezünkbe de 
nem adá a kezünkbe hanem azt mondja vala hogy ebbe 
bizony nem kondíkal az eb adta huntzfuttya senki azzal 
a' tűzbe veté [Ilencfva MT; DLev. 6]. 

kandírozott zaharisit; kandiért. 1758: vagyon ezeka 

kőzött egj darabocska candirozott szerecsen dio virág is 
fa hajjal elegy ez is gjomor erőssíttőnek tartatik [Zsibó 
Sz; WLt Árva Dániel Polixéna lev. — aA cukrozott cit-
rom- és narancshéjak közt]. 

kándli kis kancsó; căniţă; kleine Kanne. 1763: 1 Fejér 
réz káfes kandli [Kv; TJk XVII/1. 17]. 1788/1791: G. 
Kornis István ur eő Nga vásárlásai 6 hollitsi Tányért 
2 kándlit 3 pár findsiát és egy Nádméz tartót in Summa 
Mf. 1// 80 [Mv; Ks 73/55]. 

kandor becsületesség; candoare, cinste; Ehrlichkeit. 
1699: Nem mérem magamnak azt igirni hogj Nagdhoz 
melto dolgokrol irhassok . hanem köteles affectu-
somnak annál nagjob confidentiajat és ebb(en) candorat 
mennél kissebb dolgok(na)k meg irásába(n) is ne(m) ál-
lak hatra [TL. Fogarasj Sámuel gr. Teleki Pálhoz Franc-
kerából]. 1710 k.: Nemes Jánosnak . nem volt hütele; 
mert hiszen ha valakit, őtet illette volna a Háromszék 
csendesítćsćre való követség, minthogy majd továbbad 
Fogarasból . elküldték, és a jámbor ember minden 
közönséges jóravaló igyekezetével s candorával in suum 
finem abutáltak [BÖn. 705]. 

kandulátus kb. (vmilyen tisztségre) választható; eligi-
bil, care poatc fi ales (pentru o anumită funcţie); (für ir-
gendein Amt) wählbar. 1870 k./1914: Candulatus: min-
den olyan tanulmányait bevégzett ifjú, a ki már vá-
lasztható volt. Leginkább a papjelöltekre alkalmazták, 
kiket kezdetben főpatronusi, esperesi, püspöki ajánlatra 
hivtak meg [MvÉrt. 6]. 

kanfarú (le)csapott farú; cu crupă teşită; schiefhinte-
rig (vom Pferd). 1683: adattam gondviselése ala . Hat 
Szürke gjermeklovakat Az harmadb(an) ezek(ne)k 
nem ismerszik egieb bontakozas, hanem az Verese szőrű 
kan faru [UtI]. XV111. sz. eleje: A kan farŭ lo abjcctum 
quid, à keskeny faru ló nem díszes: Szép à hoszszu tom-
poraju, de lég szeb az gombőlyőg fomporáju (!) [JHb 
17/10 lótartási ut.]. 1783: (A kanca) piros pej nagyobb 
idejű, vastag, tsontos, kövér, egy kevéssé kan faru, az 
edgyik hátulsó körme féjer [Dálya U; Sár.]. 1806: Egy 
barna szõrŭ, négy Esztendőre menendő Kanfaru Kan-
tza-Csiko [DLt 298 nyomt. kl]. 1845: egér szőrű lo 
kamfaru [DLt 814 ua.]. — A jel-re 1. MPászt. 316. 

kaníca szőttes (gyapjú)öv: cordon ţesut (din lînă); ge-
webter (wollener) Gürtel. 1620: Egy keőtes kis kanicza-
tul f —,/5a [Kv; KvLt 11/69 VectTr 8-9. — aAz adandó 
harmincad]. 1687 k.: Egy kötés kis kaniczátol f — // 07 
1/2 [MvRKLev. Vect. 4]. 1688: Eg} kötés Kis Kaniczú-
tol f — // 07 1/2 [BfR Vect.]. 

kaníca-öv szőttes öv; cordon ţesut; gewebter Gürtel. 
1674: egy szép szkofiomos kanitza eőv, égy selye(m) ka-
nitza eőv nem szkofiomos [Szászvárosi ref. lt Halics Mi-
hály lelt.]. 

kánikula 1. caniculă; Hundstage. 1662: a fejedelem az 
evangélicus fejedelmekkel lőtt szövetségnek eleget tenni 
igyekezvén . annak alkalmatosságát semmibe is el-
múlatni nem akarja vala, főképpen hogy már az üdő is 
szintén cánicula, a hévholnap felében volna [SKr 270]. 
1710: Ebben az esztendőben is áprilisban esett nagy hó, 
és canicula végin lett nagy árvizek a gabonát egészlen 
megemésztek [CsH 312]. 1737: A Cánicula elein melj 
nagy igyekezettel voltam azon hogy Ngodnak Udvarol-
jak bizonyságot tehetnek a Mélt. Urak Jósika Moses 
Uramék [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz]. 
1751: A Szőlők kapállása még Canicula után ment vég-
hez a' gyomlálással edgyütt [Marossztkirály AF; Told. 
29]. 1752: meg találta ideit a bor vecturázás(na)k 
Ur(am) éppen Canicula kezdetin kell olly hoszszu útra 
bort vitetni! [O.csesztve AF; Ks 83 St. Weegh de Kobora 

lev. — aNk]. 
Szk: ~ ra jár az idő. 1662: az idő is cániculára, az hév-

hónapra járván, a vitézlő nép a vérben3 is halni nem ke-
vésbé kezdett vala [SKr 235. — aVérhasban]. 

2. nyári rekkenő hőség; caniculă; arşită, zăpuşeală; 
Sommerhitze. 1734: Barcsai János Urfiat mikor Ca-
nicula volt K. Lonán3 . . nagy diligentiaval taníttatta 
[Kv; TK1 Joannes Farkasdi (27) praeceptor rhetorum 
vall. — aKendilóna SzD]. 1752: most Caniculán, a mely 
sohol sincs a Világon vesztegetnek vélle kéczeris íratták 
Velem3 [Kv; Szám. 69/XXVII. 1 Pataki István fb nyil. 

aA számadásokat a bíróval]. 

kánikulai szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ vakáció nyári vakáció; vacanţa de varã/zilelor 
de cuptor; Sommerferien. 1823-1830: Ezen kánikulai 
vakáción Tompán1 Çotos Dánielnél nyaraltam, a fiát, 
Eleket tanítván | Ezt megszeretik a deákok is, és vagy 
haton ezen 1792-ik esztendőben a kánikulai vakáción 
dupét vágatnak [FogE 102, 108. — aMT. Az elöl a fejte-
tőn tőben lenyírt hajviseletet (a dupét)]. 

kánikuláris kánikulai; de caniculă; in der Hundstags-
hitze/Hitzeperiode. 1745: az 1 az egész Canicularis 
napokon szoross fogságban tartatott [Torda; TJkT II. 
94]. 1813: a mostani esztendő termései . a buzaba . 
vagy nagyon léhások vagy igen ritkák és aprók, a tőrök 
búzába ugyan még kétségesek, de mivel a Tavasz mosto-
hasága miat nagyon el késtek annál fogva a Canicularis 
napokba aprón lépnek bé gyanithatobb a vékony re-
ménységek [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

kankaiékos-kút gémeskút; fíntînă/puţ cu cumpănă; 
Galgenbrunnen. 1594: Az Maior haz vduaran vaejon lo 
istálló No. ld Kankalekos kwt vágjon No. 1 [Krasz-
na Sz; UC 78/7. 20. — dKöv. más gazdasági épületek 
fels.]. 

kankarćk kútostor: cumpănă de fîntînă; Brunnen-
stange. 1589: Az feredeo házhoz veottem egi kankarek-
hoz eoreg kozoru fat d. 51 [Kv; Szám. 4/X. 24]. 

kankó1 kampó; cîrlig: Haken. 1749: midőn meg jöt-
tem voJna . az hátulsó ajtót is bé zarva jol meg 
czövekelve és Támasztva tanáltam . . . de mind azon ál-
tal két Szalonna el veszett az Kankoját melyei fel volt 
akasztva le oldották és az hol az előtt állott ismét oda 
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akasztottak [Kövesd NK; ApLt 1 Sükösd István vall.]. 
1817: Egy Csomo Spárga Kankoival [Mv; MvLev.]. 

kankó2 szőrbekecs, táj zeke; zeghe; kurzer Tuchman-
tel, Joppe. 1841: Kositza Jó'sef nevü tót visel 
széles tüszöt kurta szőr kankót, 's bocskorba jár [DLt 
1296 nyomt. kl]. 

? Szn. 1603: Blasius Kankó [Nyárádszereda MT; SzO 
V, 246]. 1644: Kanko János [Mv; MvLt 291. 436a]. 1670 
e.11687 k.: Kanko Albert [Pánit MT; MMatr. 342]. 

kankó3 gonorrhea. 1794: a néhai Groff . volté 
olyan nyavalyábann Dobban Sánkerben és Kanko-
ban ? [Koronka MT; Told. 42/1]. 1806: Doctor Sz. aztis 
mondja hogy a' kanko tsak fark catarhus, és nem olly ir-
tózatos rosz magában, mint azt azután a vélle való báná-
sa az orvosoknak rend szerint el nehezitti, és veszedel-
messé tészi [Mv; Ks 94 Vegyes ir.]. 

kankós kampós; cu cîrlig; hak(enförm)ig. 1714: Egy 
ollos forma nyárs . Egy öreg kankos nyárs [Kv; Pk 6]. 
1828: Tábla taszito hoszszu kankos vas rud jo [Oltszem 
Hsz; MkG]. 

kankutya kankó, gonorrhea. 1583: monda enneke(m) 
balas kowachne Iay Io Ilona mo(n)da(m) Az Agebnak 
hogy enneke(m) haggio(n) beket mert en Raytam az 
haui korsag vagyon es hize(m) kankuchaia (!) vagio(n) 
az Agebnak Menny el vere(m) Ilona Ke(n)di Ianoshoz 

es mongiad Neki hogy vetessen valami Petreselyem 
lewelet eotesse meg vaias vizzel keosse be vele es meg gio-
giul [Kv; TJk IV/1. 155]. 

kankutya-nyavalya kankó; gonorrhea. 1784: az I 
magát tisztátalan személyekhez adván, azokkal suspi-
ciose nagy betegségemnek ideje alatt annyira konverzá-
lódott, hogy salva venia lapostetvekkel eltölt és a fran-
tzus kankutya nyavalyákban esett és azok miatt annyira 
debitálódott, hogy a matrimóniumnak folytatására ép-
pen alkalmatlanná lett [FogE 344]. 

kanüfioli 1. kartifíol 

kanmalac purcel; männliches Ferkel. 1642: Ez el mult 
tely es niari kan malacz nro. 140 Eme malaczok azon 
ideiüek vadnak nro. 153 [UF I, 819 Porumbáki urad.]. 
1675: Öregh Kan . . . Kan Malac . . Eme Malacz 
[Radnót KK; Uti]. 1679: Disznók . . Ez idei . . Tava-
szi Kan malacz 4. Ez idei Eme malacz 4. Ez idei nyári 
Kan malacz 8 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
l 17]. 1689: Kann Malacz no 50. Emme malacz no 60 . 
Ez idei Kan Malacz no 28. Ez idei Emme malacz no 14 
[Fog.; Uti]. 1700: Teli Kán Malácz nro 46 [Sárkány F; 
Uti]. 1831: Vágynák három ártán és két kan malatzok 
[Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 1832: Abafájárola ho-
zatott egy Kan és egy Eme idei malatzok [Sáromberke 
MT; TSb 26. — aMT]. 

kanna1 1. cană; Kanne (mit Henkel und breitem 
Hals). 1593: àwal fel menek az lato borral porkolábhoz 
megh adam neky az lato bortth, egy kannaban teolte 
megh mere, s monda hogy nincsen egy Eytel egy Jtal hia 
vagion [Szu; UszT]. 1598: Zabo Ferenczne vallja . . . 

hogj az chyap zekhez be zorult volna addigh it keon az 
olah molnár legennjel tehát eozze vezet az haydw es vgj 
eote Agjon, amikorra az chyap zekteol kj Jeott volna im-
már akkor az legenj az feoldeon fekszik vala, megh az 
másik legenihez az en kannamat hozza merítette vala 
[Kv; TJk V/l. 243]. 1685 e.: nyílik Ebből az edgy 
üveg ablakos boltra bellet ajtó kolcsostol Melyben 
vadnak Bokaly kancsó p(ro)miscue Nro 3. Zöld má-
zos Kanna Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 3-4]. 
1780: Veres szőlő Liktarium kanna 1 [Bethlen SzD; 
BK]. 1814: Egy 13 próbás Lávour 32 1/4 Lott . Egy 
Lavourhoz való kanna 8 Lott [Kv; Born. IV. 41]. 1816: 
Egy Lavur kannájával [Kv; i.h.]. 1827: Edgy vedres zöld 
kanna a' szája eltörve [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

Szk: befőttes ~. 1848: Üveg némük . Befőttes kan-
na Nagyobatska 9. Kissebb kanna 5 [Szászerked K; LLt 
Kováts Mihály gub-i írnok kezével] * ugorkás 1780: 
Zöld mázu ugorkás kánná 2 [Bethlen SzD; BK]. 1813: 
Züld Ugorkás kanna [Veresegyháza AF; Told. 18]. 

2. kancsóféle edény; un fel de garafa; Art Karaffe/ 
Wasserkrug. 1562: Az zallagybol engedet biro vram, 
Kakas gergelnek hogy az donacio levelet meg hozta 
es meg Jrta ket kannat ky tessen f. 1 d. 75 [Kv; Szám. 
1 /VII. 61]. 1573: Keore Anna Lakatos Lĕrinchne . . 
vallia . . Ment volt betegsegeben Borbei Balintnehoz 
. . Azt Monta hogi az mely Irmes Bort az vra Neky 
kwldeot volt az Emezty Meg eotet, myhelen meg Itta 
azonnal az Agy ala vetette az kannayat [Kv; TJk III/3. 
115]. 1583: Eothweós Peter vallia, Laktam Eothweos 
Orbánnál . chinaltatot vele(m) keozel tizen ket gira-
bol kannakat [Kv; TJk IV/1. 117]. 1640: egy kannát is 
mutata a katonának [Mv; MvLt 291. 212a átírásban!]. 
1730: égy Serpentina kŏbõll való arannyas fedelű kanna 
[Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1753: On Fedeles Kanna Ürmes 
bornak való 3 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1849: 12. 
fein theás fin'sia kannával 60 Rft [Görgénysztimre 
MT; Born. G. XXIVd]. 

Szk: abroncsosIabroncsú ~ ? pánttal díszített kanna. 
1629: Egy három Abroncziu Kanna Nagiob Eytelesnçl 
[Kv; RDL I. 146]. 1657: egy Eoreg abronczios kanna, 
egj karika vagio(n) rayta [Kv; SzCLev.]. 1672: Keovet-
kezik az ôn szerszám. Vagyon égy eőregh abronczios 
kanna [Kv; i.h.] * aranyos 1643/1778: egy virágos 
aranyos Kannát, kül belől aranyos [Told. Transs. 147]. 
1737: Egy aranyas Kanna Trébellet [Mv; MRLt. — To-
rnai László kijegyzése] * bokályos 1681: Tarkán Zo-
manczozot, ón fedelű, Uy Keresztyen bokályos Kanna 
[Vh; VhU 540] * cifrás 1623: Egi Jo chyfras kanna 
ket Eiteles [Kv; RDL I. 121]. 1637/1639: kett cziffras fel-
fel Eiteles kanna [Kv; i.h. 111] * halhéjas ~ ? pikkelyes 
díszű kanna. 1628: On szerszámból Katanak Jutót Egi 
masfel Eyteles hal heias Kanna [Kv; i.h. 139] * hólyagos 
~. 1668: Regy holiagos tarkán aranyozott kanna kívül, 
belől merő Arannias [Mk Kapi György lelt. 4]. 1673: 
Egy aranyos fejér holyagos kanna ugya(n) az brassaiak 
adták [Fog.; Uti] * hosszú 1637/1639: Kett hoszu 
drettelyes kanna [Kv; RDL I. 111] * karcsú 1670: 
Vagyon égy két eiteles karcsiu kanna az keozepin ab-
ronczy [Kv; SzCLev.] * keresztelő 1643/1687 k.. Va-
gyon ã Samsondi Ecclab(an) . . . Egy keresztelő kanna 
[Mezősámsond MT; MMatr. 380]. 1812: B.Ché Remek-
re botsata egj keresztelő kanát [Kv; öCJk] * lábas ~. 
1633: Egy eőregh 3 Ejteles labas abro(n)czios kanna 
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[Kv; RDL I. 103]. 1714: Egy öreg Angyalos lábos há-
rom ejteles kanna [Kv; Pk 6] * lyukasztásos 1670: 
Vagyon égy virágoson lyukasztásos eiteles kanna, páva 
és hattyuis lévén réá lyukasztva, mellyet Iffiu Bácsi 
Gyeörgy az Tófalvi István Ura(m) Inassa adott volt 
ajándékban az B: Czéhnek Inasi esztendejébeol való fel 
szabadulásakor [Kv; SzCLev.] * pogánypénzes ~ antik 
pénzekkel díszített kanna. 1627: Ezüst marhabol, Egj 
pogan penzes Kanna, niom m 1. p. 47 Giraiatt bechul-
tuk p(er) f. 16 tt f. 37 d. 62 [Kv; RDL I. 134] * sima 
1596: Egy nagy sima kanna három eyteles Hat sima 
eyteles kannak [Kv; i.h. 65]. 1658: vagio(n) egy eyteles 
sima kanna ket gomb az fedele(n) [Kv; SzCLev.] * sze-
gedi 1777: Vagyon égj Szegedi kanna onos fedelű 
[Szentkirály Hsz; NrNyt VII, 126] * szeges 1634: 
egy himes szeges masfel eiteles kanna kin test állások 
wad(na)k [Kv; RDL I. 105] * törpe 1629: Egy Cyf-
ras fel eyteles teorpe kanna [Kv; i.h. 143] * trébeles/tré-
belt/trébelyezett ~ poncolt kanna. 1637/1639: 1. Mereo 
Aranyas trebellet kanna, nyo(m) m. 4. p. 6 f 66 [Kv; i.h. 
111]. 1730: égy trébellyezet kanna ^rmős Bornak való 
[Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1735: Egy Ezüst Aranyas Trebe-
les Kanna 34 1/2 Betsi lot [Kv körny.; RLt] * újkeresz-
tyén > bokályos ~ . — L. még bádog-, ezüst-, ón-, ön-
töző-, strucc tojáskanna al. 

3. (vhány) kannányi; de cîteva căni; (Flüssigkeit) von 
einigen Kannen. 1573: Teomeoswary András . . vallia 
. . Mondot (!) Barcay (!) No esse lelek varga ha meg 
Nem Izod byzon meg bánod, hogi meg Itta volna Bar-
cay, es Zölden Ne(m) akarta meg innia, egy kanna bort 
veot fely es Archwl Eontette Zoldent [Kv; TJk III/3. 
207]. 1599: vyonatt kezde vonny alóla az zeket, kit hogj 
nem enged vala Zabo Georgy, az kanna bort Boldisar 
egychersmind az fejere burita [Kv; TJk VI/1. 287]. 7665/ 
1754: Az mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar lenni . 
tartozik . . az egész Társaságot két asztalra tisztességes 
collatióval és szabad borral meg vendégleni . . Ha pe-
dig Collatiot ád légyen Szabadságában minden Asztal-
nál ülŏ személyért egy egy kanna bort meg-innya [Kv; 
ACLev. 21-2]. 1730: az Pŭnkestkori bor töltéskor 
Gészi hozot vagy két kanna bort [Abosfva KK; Ks 8. 
XXIX. 24]. 

kanna2 ? virágnád; Canna indica L.; cană, belşiţŭ; 
Blumenrohr, Kanna. 1679: Ló festeni való kana, két 
zsákb(an) | Kana szitáló szita nro 2 . Kana tartó hit-
van tarisnya nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 43, 89]. 

kannácska căniţă; Kännchen. 1560: En thorouk (!) 
Marton Nagylaky feyer warmegey Jspan kyralnak w fel-
segynëk dyrectora adom Emlekezetere Myndeneknek, 
hogy weottem kezzemhez Zewch Lenartwl bez-
terczey polgartul Egy kys azywsth (!) Kanaskath 
[Beszt.; BesztLt 27]. 1596: Egy nagy sima kanna három 
eyteles . . Esmet három dretteles kannachkak [Kv; 
RDL I. 65]. 1612: ket kis fertalyos kannaczkak [Kv; 
PLPr 1/3. 1612-1615]. 1623: ket kis vy kannaczka es egj 
Talaczka niomnak Lib. 8 [Kv; RDL I. 121]. 1728: Egy 
plebol való kannácska [Árkos Hsz; SVJk]. 

Szk: bécsi ~. 1596: Ket eggyaranyw Bechy kannach-
kak drettelesek [Kv; RDL I. 65] * keresztelő 1633j 
1687 k.: Vagyon ã Paniti Ecclában . . . egy keresztelő 

fertalyos kannátska [Pánit MT; MMatr. 341], 1722^ 
1770 k.: a' Keresztelő Kannátskát pro tempore engedte 
a' Batzai Ecl(esi)a usussara, de úgy hogy el-ne veszszen 
[SzConscr. 227. — aCsicsómihályfvi (SzD) ref. ekl.] * si-
ma 1615/1628: Egy sima meszelyes kannaczika [Kv; 
RDL I. 96c] * törpe 1615/1628: Egy kis teörpe kan-
naczika [Kv; i.h.]. 1629: Egy kis teorpe Kannaczika 
mely nyom Ket Girat három nehezeket aestimaltuk tt f 
41 d [Kv; i.h. 132]. 

kannaforma kanna alakú; de forma unei căni; kan-
nenförmig. 1733: Kanna forma bokálly 1 [Marossztki-
rály AF; Told. 2]. 

kannagyártó I. mn kannakészítő; care face căni; kan-
negießend/machend. 1599: Az kannagyarto legennek az 
Talra palazkra es az kannakra Walo czimer fel meczies-
teol attam d. 28 [Kv; Szám. 8/XIII. 12 Szabó András sp 
kezével]. 

II. ſn kannakészítő mester; meseriaş care face căni; 
Kannegießer^macher. 1588: Az melj Talakat Zamosfal-
wara Nikola ferencznenek zettek volt az kanna gyarto-
nak hogy meg merte atta(m) d — 8 [Kv; Szám. 4/1. 34. — 
aígy Mikola h.]. 1591: Hogy Talott Zettek az kanayartto 
az wasar Birakal együt Iart 2 Nap fyzettem f — d 25 [Kv; 
i.h. 5/1. 46]. 1592: Wst Giarto Georgi Coloswari 
wallia zememel latam hogi el adak az rezet . . feier 
onnotis, vgimint fel masat adanak el az Zebeni kanna-
giartoknak [Kv; TJK V/l. 240]. 1625: Vrunk eo felge va-
rasunkban leue(n) Boer Simon az eo felsege Bor teolteo-
je, czinaltatta megh az eo felge Pincze tokjait ketteot, 
melyhez . adtanak az kannagyartok onat huszonegy 
fontot fizettünk . . 20 [Kv; Szám. XXVII. 5]. 1678: 
Uzonbol3 vitte(ne)k el . Egy ládába(n) kannagyarto-
(na)k való vas szerszamokot [BLt 1. — aHsz]. 1718: a 
Pincze tokban levő üvegeket magom jelen létemb(en) 

az sutujakot belé csinalta az kanna Jarjto (!) [Ks 96 
Bornemisza Imre lev. Nsz-ből]. 

Szn. 1564: Anthonius Kannagyartho [Kv; Szám. 1/X. 
41]. 1566 k.: Lukas Kangiartho. Petrus Kangiartho [Lá-
pos3; Makkai, SzDPuszt. 58. — aHagymáslápos Szt]. 
1570: Kanna Jarto Gergel. Kanna Iarto János [Kv; TJk 
III/2. 29, 182]. 1595: Kannagyarto Mattyas [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 120 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1645: Kan-
nagyarto Marton [Kv; TJk VIII/4. 2]. 1701: Kanna-
gyarto Gŏrgy fia regeny Kannagyárto Gurka [Kv; 
Szappanos céh jk I. 26a]. 

kannagyártó-műszer kannakészítő-eszköz; unealtă de 
facut căni; Kannegießer-Werkzeug. 1658: Az kanna-
giarto műszert az Leginnyel megh Beőczultettue(n), Jo 
lelke Jsmeretj szerent ad f. 50 [Kv; KJ]. 

kannamosós zsurlós; acoperit cu coada calului; mit 
Sumpfschachtelhalm (bewachsen). 1825: A* Tobeli Sá-
tés Kanna mososa [Jedd MT; LLt. — aKaszálók fels-á-
ban]. 

Alkalmasi t a hn tómelléki zsurlóban gazdag kaszálóra vonatkoztat-
ható. 

kannás1 kannagyártó; meseriaş care face căni; Kan-
negießer/macher. Szn. 1735: Kannás György [Kv; Di-
ca]. 1761: Kannás Susanna [Torda; TJkT V. 45-6]. 
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kannás2 ? Hn. 1826: A' Kannásba (k) [Magyaró MT; 
EHA]. 

kanóc íitil; Zündschnur. 1582: Zuchakj lanos 
mingiarast az Almáriumhoz Mene Akiben az por Ali va-
la, meg tekerithe az Almárium kolchat, es azonban min-
giarast fel Lobbana az por, De Nem lattam kanochot 
Nalla [Kv; TJk IV/1. 51]. — Vö. a kanót címszóval. 

Sz. 1657: Kassai István megérezvén az ellenség-
nek kanóca büzit, beteggé tötte vala magát [Kemön. 
254]. 

kanócgyüjtés kanócszedés; adunare/strîngere de fiti-
le; Luntensuchen/sammeln. 1662: az ő felsége szolgálat-
jában kanócz és szurokgyüjtésben forgolódván, úgy fo-
gák le öketa [TML I, 356 Ebeni István Teleki Mihály-
hoz. — aÉrtsd: a török kézbe esett két erdélyit]. 

kanóckötél gyújtózsinór; fitil; Zündschnur. 1662: A 
Veres-bástya arányában pedig . toronybástyát építte-
tett valad Ez is alól cejgháznak, tüzes szerszámokkal 

kénkő-, kanóckötelekkel és egyéb sok eszközökkel 
lévén rakva, felül élésháznak fordíttattak vala [SKr 
298. — aA váradi várban I. Rákóczi György]. 

kanócos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ katona gyalogos puskás katona, gyalogos; ar-
chebuzier; Arkebusier, Büchsenschütze. 1666: Egy Je-
nei Szabó Gergely nevö becsületes ember, az ki Gellin 
Gergely ezerében kanóczos katonák főhadnagya volt, 
itt vagyon [TML III, 621 Alsó János Teleki Mihályhoz 
Drinápolyból] * ~ silbak ? gyalogos puskás őr; santi-
nelă cu puşcă cu fitil; Schildwache mit Luntengewehr. 
1 705: a porokat egy tüzes kanóczos silbak nem vigyáz-
ván fellobbantotta és károkat is tött [WIN I, 435]. 

kanocska kandisznócska; vier tînăr; Eberschwein-
chen. 1682: Esztendős Kanocska nro 2 Esztendős Ar-
tanyka nro 11 [Szúv; Uti]. 1798: A Nagy kanok egy ka-
nocskának bélit kiontván megölettem a Cselédek(ne)k 
[H; Ks 108 Vegyes ir. 51]. 1826: én Istálnék Ngodtol egy 
Tavallyi Kanotskát [Mv; Told. 7]. 

kánon 1. (egyházi) jogszabály; canon, regulă biseri-
cească; (kirchliche) Rechtsnorm/regel. 1640: Néhánkor 
olyan dolog is eshetik, hogy valamely pastor3 két felé is 
igírkezett, vagy nem legitimo modo hanem más alávaló 
supplántálással kelleti valahová bé magát canonunk el-
len [SzO VI, 147 fej. — aÉrtsd: lelkipásztor]. 1671: az 
mely Canonokat keresztyen Ecclesiáink es annak gond-
viselői csináltanak azokat minden részeiben megh tart-
sak és azok ellen senki ne mereszellyen cselekedni 
[SzJk 116]. 1792: a Papi Tisztre és vallásra s annak tisz-
tán való meg tartásara tartózó dolgok, az Ecclai Tőrve-
nyek Canonok Constitutiok es az Ecclanak igazgatasá-
ra valók sat. szoktak follytatni mellyeket a' Professo-
rok(na)k (így!) nem tsak magoknak tudni hanem Tanit-
vanyaik szivekbe bé tsepegtetni kötelesek [M.bikal K; 
RAk 11]. 

2. törvény; lege; Gesetz. 1794: En viszont mondék 
Nekié, mitsoda Kánont tsinálhatnál Nékie Te élhetet-
len? [Szászvölgy KK; BK. Bába Vonu (33) dom. bíró 
vall.]. 

Szk: erdélyi 1662: Mellyetd ha fegyver nélkül meg-
adnának, hogy kinek-kinek minden jószága, háza, örök-
sége, az erdélyi cánonok, törvények szerint való írással 
meghagyattatnának, erős esküves alatt ígírtetik [SKr 
591. — dVárad várát]. 

kanonika-porció lelkészi/papi járandóságbeli föld; teren 
arabil dat preotului pe lîngă retribuţie; zu Pfarrerbezü-
gen gehöriger Boden/Land. 1796/XIX. sz. eleje: a Molnár 
András irtovánnya a Református Pap Canonica portioja 
vegiben (sz) [M.lapád AF; EHA]. 1811: A Bodon Hegy 
alatt a' Patakon tul a' Bodoni Határ Széltől fogva a1 Cano-
nica Portioban adatott Rétig fekvő Rétek [Mv; EHA]. 

kanonikus kanonok; canonic; Kanoniker, Domherr. 
1770: Sztojka Zsigmond is megholt . . Elsőben refor-
mátus. A szegény bátyámmal, Váradi Zsigmond uram-
mal coaetaneus s együtt is tanultak, de ez medio tempore 
pápistává lévén elsőben Egerben canonicussá lett, az-
után erdélyi püspökké [RettE 233]. 

kanonok canonic; Kanoniker, Domherr. 7677: die 9 
Xbris erkezek mű hozzánk Nitrára Fel csiki ka(r)cz Fal-
ui Georgi János . . . kedues Battya(na)k, Kastal Fe-
reneznek, ugia(n) Nemes Nitray Canonok(na)k latoga-
tassára [CsALt f. 27.1/38 Georgiffy Mihály nyitrai pléb. 
lev. haza Csíksztgyörgyre]. 1751: Gróff Kornis Ferencz 
Canonok Ur [Mv; Ks 20/X]. 1843: Benköné a Balásfalvi 
Canonoknál, mind fizetésére, mind Commoditássára 
nézve olly jol talállya magát, hogy onnan nagy ígéretek 
mellett se lehetne kikapni [Veresegyháza AF; i.h. 
V/1245 Bartók Sigmond öccséhez, Bálinthoz]. 

kanót kanóc; fitil; Zündschnur, Lunte. 1571: Az keo-
telwereknekis hagiak megh, hogy kanothnak való gep-
lwket kessichenek [Kv; TanJk V/3. 39b]. 1585: Afra Ist-
wan Coloswary . . . vallia . az veresbely drabant oz-
tan puskát fogot hozzaiok de nem volt kanottia, sem por 
nem volt az serpenieoben [Kv; TJk IV/l. 486b]. 1637: 
Kanot Eöregi kalacziba(n) tekert n 24. Keótésben kanot 
Jelen n. l l [Ebesfva; Uti]. 1647: Egy vekonj kalacz for-
mán font kanot. Ismét egi kőtesben egy falka kanott 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1658: Vagio(n) tizen 
niolcz Szakallos . . Vagion harmadfel Eól kanot [Kv; 
SzCLev.]. 1676/1681: Az várbéli németek(ne)k is ige(n) 
sok kanot kévántatik, a kik(ne)k is elegendő szöszt 
adgyo(n) hogi csinálhassa(na)k kanótokat idejen ma-
gok(na)k [Vh; VhU 660]. 1681 e.: az nimet felöl ast besi-
lik igen rendhez könyw hadra kiswlt emberek uoltak 

trupokban sem iöttek . Tott falunala gwlekestek, 
meg kanototis ot gyutogatnak . . ha az magyarok alab 
lestik uolna megh, tüzes kanotyok sem löt uolna [Kozár-
vár SzD: GramTr XVIII. 644 Deesi Ferenc Béldi Pál-
hoz. — SzD]. — Vö. a kanóc címszóval. 

kanótbéli kanócbeli; de fitile; Lunten-, an Lunten. 
1657: Tokajt is a fejedelemnek megadták, mert noha 
mind magyar, német szép praesidium vala benne, de 
csak kanótbéli fogyotkozás miá is nem volt módjok az 
tartásában [Kemön. 274]. 

kanótkötés kanócköteg; legătură de fitil; Zünd-
schnurbŭndel. 7620: Az Felseo Varba . . . Egy Tonnaba 
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valami Kén keő. Egez kanott kőtes, rakas, 6 [Kővár Szt; 
Borb. II]. 

kanótos1 szk-ban; ín construeţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ muskotély puskafajta; un fel de flintă; Art Flin-
te. 1672: Enchusáb(an)a volta(m) Az kapun be men-
vén az társaim fegyverit el szedték, igen nevetséges dolog 
volt, hogy előnkb(en) allitván égy muskotélyost, kész 
kanotos muskotéllyal, rendel fogta hozzánk [PatN la. 
— JNémetalföldön] * ~ puska 'ua.; idem" 1605: Az 
kapuban, kanotos puska numero 6 [Gyalu K; Sennyei 
11/47 fej. inv.]. 1637: Kanotos puskák Jelen n 15 Pa-
pirosból czinalt teoltes keotessel uagion n 33 [Ebesfva; 
UtI] | Eöt kanotos Puska ennek eggike muskotér [Tere-
mi KK; Ks 69. 50. 44]. 

kanótos2 1634: Egy eoreg kanotos szélű ohn tal 
[Kv; RDL I. 105]. 

kanótpálca 1647: Egj kanot palcza horgastul. Egy 
vekonj kalacz formán font kanot IMarosillye H; VLt 
55/5415]. 

kanótszövet kanóc-szövés; ţesutul fitilului de aprinde-
re; Zündschnurweben. 1675: midőn ualamely oly 
munkara keuantatik, ugy mint por törésre, szaraztasra, 
kanot szövetnek, golyobis öntésre egy masnakJ segí-
teni tartoznak reais kenszeritcssenek [Fog.; UF II, 675. 
— aA pattantyúsok]. 

kanótvas ' 1694: Egv mas lŏcz, kanot vas, karikaia-
ual den. 30 [Kilyén Hsz; BLt]. 

kanördög becsm kb. ördögſajzat; soi rău, sămînţa dra-
cului; Teufelsbrut. 1772: Vajda György Uram . Ta-
káts Mihály Uramat . nem tsak Nõs paráznának, 
sött kan ördögnek, és férfiakkal sodomikuskodonak 
tele torokkal az Ucza kŏzepin kiáltotta [Dés; DLt 321. 
77b]. 

kansa kanmalacocska; purceluş; männliches 
Schweinchen/Ferkelchen. 1686: Eme nro 4. Tavalyi 
Kánsa nro 12 [Szúv; Uti]. 1689: Tavalyi eme nro 15. Az 
idej Kansa nro 20. Az idej eme malac nro 23 [Radnót 
KK; UtI]. — Vö. Å kamsa címszóval. 

kánság (tatár) káni méltóság; demnitate/rang de han 
(tătar); (tatarische) Khanwürde. 1669: Az régi cham is 
beküldött volna a portára s az chamságot sollicitálja 
[TML IV, 450 Székely László Teleki Mihályhoz]. 

kansamalac kanmalac; purcel; männliches Ferkel. 
1648: Eőreg kan no 11 Ez idei kansa malacz no. 
100. Ez idei eme malacz no 114 [Fog.; RákGIr. 525]. 
1667: Majorságh Sertes Tenyészeseket Percipialtam. Az 
I667beli Teli es Nyári Eme és Kansa, Malatsokat nr. 60 
[Görgény MT; Uti]. 1674: Ez ideji kansa malaczot 
Perczipial(tam) Nro 56 Ez ideji . eme malaczot perci-
pialtam) Nro 56 [Szúv; UtI]. 1686: Az el mult nyári 
Kánsa Málácz nro 4 Az ël mult nyári Eme málacz 
nro 7 Ez idej Kánsa málacz nro 30 [Görgény MT; 
UtI]. 1689: Az idej eme malac nro 19. Az idej kansa ma-
kcz nro 16 [Radnót KK; UtI]. 

kansertés kandisznó; vier; Eberschwein. 1745: Ha-
vasaiföldi kan Sertés nro 1 . . Efféle öreg kotza no 2 
[Marossztkirály MT; Told. 18]. 1753: Nagy öreg eme 
Sertés Nro 12 Kan Sertés Nr 2 [Szentmargita SzD; 
Ks 18. CII]. 

kansüldő növendék-kan; vier tînăr; mannlicher 
Frischling. 1681 Disznók száma Örcgh kan Nro 3 Ta-
valyi kan Süldő Nr 12. Ez idei kan Süldő Nro 14 [Vh; 
VhU 569]. 1691: Hajtattam a Zaláni erdőre Tavaly kan 
süldött [HSzj kan al.]. 1700: Esztendős Kán Süldő nro 
50 [Sárkány F; UtI]. 1744: Öreg fejer kan Nro 1 Teli 
Eme Süldő Nro 3 Téli kan Süldő Nro 3 [Szamosfva K; 
JHbK LI. 17]. 

kanta 1. cantă, cană; großes Tongefäß mit breiter 
Öffnung, Kanne größerer Art. 1656: Az egyik szölyőbül 
az idein két csöbröt adtam s még 2 kantával; az másik-
bul harmadfél csöbröt adtam s még 1 pintet [TML I, 13 
Teleki Jánosné fiához. Teleki Mihályhoz]. 1777: A Lá-
dátis fel nyitván abbanis találtattanak ilyen nevezetes 
portékák egy kisded kanta félig mézzel [A detrehem 
TA: DobLev. 111/503. la]. 1789: Egy Zöld Mázos kan-
tába cir(citer) egy fontnyi Pulpa Prunorum Rf 1 | Más 
Kantába Rob Juniperi cir(citer) 2. Libr. Rf 2 [Mv; 
ConscAp. 6], 1797: Egv kanta etzet ágyai Egy két vedres 
Kanta [M.igen AF; DobLev. IV/777. 15]. 1843: Toka 
Sándor mészáros Legény kérésére adtam . . égy 
kantába hideg vizet 's azzal meg öntözte a' főidőn 
vérébe fetrengő Pekariknak fejét [Dés; DLt 586. 3]. 

Szn. 1573: Kantha gergely [Kv; TJk III/3. 259]. 1583: 
Kanta Gergelne. Kanta Miklós [Kv; Szám. 3/'Xl. 25. 
32]. 1588: Canta Mihály [Kv; i.h. 4/III. 50]. 1602: Kanta 
Balázs [Dálnok Hsz: SzO V, 178]. 1621: Kys Kantha 
Mihali [Kv; Szám. 15b/XI. 16]. 1630: Kanta Mihalne 
[Kv; i.h. 18b/IV. 83]. 

Hn. 1592: az Canta neww lo kėoteo hely mellet (sz) 
[Szentbenedek MT; EHA]. 1800: az Kantában indult 
pálinkáért [Kvh; HSzjP Kajtár János (31) szabad sze-
mély vall.]. 1815: vágjon edgy Kanta nevezetű Rét [Nyá-
rádsztbenedek MT; Told. 50]. 1853: A' kanta hágónál, 
vagvis sós-kútnál az ugy nevezett hargos főid [Kv; 
KmULev. 14]. 

Szk: csecses ~ szopókás kanta. 1816: Egy tsetses 
Zöld kanta . Egy nagy Mézes Kanta [Varsolc Sz; 
Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina lelt.] * dohottas 
1744: Dohottas kanta dohottal [Marossztkirály MT; 
Told. 18] * mézes csecses ~ * mustáros 1810: 
egy kis Mustáros Kanta kitsi horgos Kalánnal [Mv: 
KGy] * ugorkás ~ 1819: egy Zöld ugorkás kanta [Kv; 
Pk 3]. 1849: Két Ugorgás (!) Kanta tserép [Somkerék 
SzD; Ks 73/55] * vajas 1777: tétettünk . két pár-
nahajban Egy Vajas kantát félig Vajai [A.detrehem 
TA; DobLev. III/503. la]. 

2. biz 1671: Ferencz deák vén kanta, jól esett neki, ha 
Kegyelmedtül is hasonló válasza lőtt, mint itt [TML V, 
533 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

3. vhány kantányi; de cîteva căni; von einigen Kan-
nen (viel). 16(^2: Vala már hátra az ilju fejedelemnek*1 a 
kisasszonnyal való lakodalmuk kiszolgáltatása. Melly-
re . . . ki-ki mind méltóságához illendő követeit és mél-
tóságos tisztességes gazdag ajándékait küldték vala, a 
lengyel király a többi között egy nagy öreg, füles, ezüst 
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vedret, mellybe két kanta bornál több mehetett [SKr; 
198. — II. Rákóczi György Báthori Zsófiát 1643-ban 
vette el]. 1664: Én, Uram, most 12 forint adót és vágó 
marhát, egy szalonnát és egy kanta vajat vetettem kapu 
számára fel hogy hozzanak [TML III, 207 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1841: visznek még egy Kan-
ta mustba főtt Büs almát [Hosszúaszó KK; Born. F. Ilb 
Szemerjai Károly számadó jel.]. 

kantáció kántálás; cîntat; Singen. 1760: Az Expec-
tans Deákok . a' mely pénzt acquirálnak a' Cantatio-
bol, azért prédikáljanak innepenként ott a' hol kívánta-
tik [Kv; SRE 194]. 

kantafalvi Kantafalva tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kantafalva; mit dem 
Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Kantafalva. 
1680: Kaytar János Feier varmegiei Kantafalvi [Kvh; 
HSzjP]. 1800: Kantafalvi Kajtár János Szabad Személy 
és Bíró (31) igy vall Mŭnkŏt Kantai Hütõsõkŏt 
huss hagyó vasárnapra egy vagy kettő fele ora tályékán 
éjfél után tanálván [Kvh; i.h.]. 

Kantafalva Kézdivásárhcly tőszomszédságában az egykori F.Fcjér 
m-ben hajdan önálló település, később Kvh-be olvadt bele; máig külön 
Kanta néven emlegetett városrész. 

kantakorsó korsóformájú kanta; cană ín formă de ur-
cior; krugförmige Kanne. 1679: Vajnak való, szoros 
szaju fületlen paraszt Kanta Korso nro 27 | Vaj(na)k va-
ló Kanta Korso nro 5 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos lelt. 35, 63]. 

kántál a colinda; von Haus zu Haus gehend Begrü-
ßungsworte/strophen singen. 1654: En, Udvarhely Fü-
lei Danié! Nagy Karaczonnak első napya(n) . . 
az szokás szerint nap estigh cantalni jártunk4 

[Fog.; KemLev. 1430 Dauid János kezével. — A foga-
rasi isk-ban tanuló diáktársakkal]. 1838-1845: kolin-
dál kántál (latin) karácsonszombat-éjen ablak alat-
ti énekét nevezik így a földész legényeknek [MNyTK 
107. 25]. 

kántálás éneklés; cîntat; Singen. 1736: (A szeminaris-
ta diákok) soha másszor bort nem ittanak, hanem sáto-
ros innepeken, mikor az pátereket megcántálták akkor 
adattak az páterek két-három veder bort nékik az cántá-
lásban | Az mely pénzt cántálásokkal s temetéseken kap-
tanak, azt el nem volt szabad költeniek, hanem vitték az 
nagy mesterhez [MetTr 429]. 

Szk: lakodalmi ~ 1763 u.: A' Lakadalmi Cántálá-
sokból Dupla Portio, extendön (!) által exurgal ad mi-
nus Fl. hg. 5 [Kv; BK A kv-i ref. koll. ir.]. 

kántáló I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion; ~ deák énekléssel köszöntő deák; student ín 
teologie care salută cîntînd; mit Gesang grüßender Stu-
dent. 1678: 14 Juny az Lakadalmi alkalmatosaggal Can-
talo Deakoknak f 6 [Uti]. 1763 u.: A' három esztendőn-
ként esni szokott nagy Innepekben, meg Cantálván a' 
Városon minden Református Gazdákat Négy Togás 
Deákok, azok közül dupla portio a' Seniore, egy a' 
Contrascribájé, a' többi proportionaliter a ' Cántáló 
Deákoké . . . mellyböl . . minden Innepen bé-jö Fl. hg 
10 [Kv; BK A kv-i ref. koll. ir.]. 

II. ſn énekléssel köszöntő személy; persoană care sa-
lută cîntînd; mit Gesang grüßende Person. 1725: A' két 
Úrfiért Húsvétba Cántallok(na)k egy oláh zlótota [TK1 
Huszti András kezével. — Ti. adott Bartsai János tu-
tor]. 1727: az idvezült Ur(am) ő klgme adott Teleki Sá-
muel uram(na)k hogj Karácsonban az Cantaloknak 
adgjon Den. 60 [K; TK1]. 1755: 3tia Apr: Kántalok-
(na)k Deákok(na)k Rf. 30 xr 58 [TL. Teleki Ádám 
költségnaplója 15a]. 

kantár1 1. frîu; Zaum. 1620: Bagaria sziy szerszamok-
rul es egieb Geőreőgh Marhakruld Egy lanezos 
keőteö fektul f —/1. Egy kis kantartul — / 2 Egy io 
fele kantartul f —/ 4C [Kv; KvLt 11/69 VectTr 18-9. 
a -cFolyt. a fels.]. 1643: egi veres kecziet, kantartt egguth 
loptak voltt el hazamtol [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1645. 
Egj Kantartis boglaroztam feieren haguan czak holja-
gos boglarokkal [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1753: hat 
Lóra való uj Dohottos hámok Kantárokkal Gyeplőjek-
kel együt Zabolák nélkül [Marossztkirály AF; Told. 18]. 
1783: Kotoj Juon égy kántárt adott volt Nánya Ma-
kavéjnak a mint maga mondotta, azért hogy az eő kan-
tza Csitkajának igen nagy volt [Faragó K; GyL. Nyegra 
Vaszilly (30) jb fogadós vall.]. 1812: egy ujj bőres nyereg 
mindenféle szerszámmal, két nyereg takaróval két kan-
tárral edgyik rezes [Körtvélyfája MT; LLt]. 1824: vásá-
roltam . Egy Lo Szekeret, egy Lovat két viseltes hám-
mal kontárokkal és gyeplŏkel [Ne; DobLev. V/1093]. 

Szk: angliai 1805: Egy Anglus nyereg Szarvas-
bőrrel borítva, Ángliai platirozott fekete kantárral [Mv; 
TGsz 52] * aranyos 1661: Egy aranyos kantar szü-
gelöstül [TML II, 189 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihály-
hoz] * bokrétás 1765: Rezes Hám Bokrétás Kanta-
rokkal [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 7788:Hat lora való rezes 
Hám bokrétás kantáraíval és gyeplőivel együtt [Mv; 
TSb 47] * bokrétás rezes ~. 1790: Egy pár Csézás Rezes 
Sziju Hám Bokrétás Rezes Kantarokkal es kar-
masin Selyem Arany Rojtos le fütyőgökkel pár 1 [Sv; 
Ks] * csigaformájú ~ 1711: Keskeny tört szira (!) vont 
ezüst aranyas Csiga formájú kantár szügyellöjevel 
edgyütt [Told. 19] * dohottas 1758: Egy ujj dohotas 
Kantár fejérvári zabolával [HSzj fehérvári zabla al.] * 
ezüstös 1661: Egy ezüstös kantár szügelőstül [TML 
II, 189 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1687: Egj 

. . zabolás ezüstös Kantár Szügjellŏstŭl, veres Claris a 
pillangoib(an) orrozoja nélkül [Uti]. 1732: Egy puszta 
magyar nyereg, ezüstös Cantár [Kv; Ks Kornis Zsig-
mond lelt. 16]. 1780: A Lovász Mester Házában . . . 
Zöld bársonnyal borított német nyereg, ezüstös kantár-
ral, farmatringal és szügyellővel [Bethlen SzD; BK] * 
ezüstös, aranyos 1679: Egy ezüstös aranyas kantár 
szügyellŏstõl [MNy XXXVIII, 383]. 1691: Egy ezüstös 
aranyas kantár zománezos szügyelövel farmatringal 
edgyütt [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa] * fakó 
1788: Egy fakó kantár Szárostol [Bányabükk TA; 
MkG]. 1859: Egy fakó kantárra strupli [Kv; Újf. 1] * lo-
vagló 1807: Lovaglo kantár kettő [Szentmargita 
SzD; Ks 67. 49. 41] * magyar 1705: Mas edgy ma-
gyar kantar szügyelö Ebeni István neve rajta [Cege SzD; 
WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György kezével] * 
pikkelyes 1681. Paripakhoz való Kantar Most ki 
adott uj Pikkelyes kantárok szugyelóstül enekis edgyike 
resus (!) pikkelyü kettei simák nro 3 [Uti] * portai ~. 
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1740: lántzos orrodzojű Portai Kantár [Ne; Told. 19] * 
rezes ~. 1630: 8 Rezes kantar 8 forint erŏ f — d 24 [Kv; 
Szám. 18b/IV. 97]. 1812: Egy Magyar bélett Nyereg 
minden hozzá tartozandokkal, és rezes kantárával 
együtt [Görgény MT; Born. XXXIX. 43] * rezes, ara-
nvos ~ 1717: egy rezes aranjas kantár és szŭgyŏllŏ 
[TSb 5] * török 1628: Egy Rúdon3 Egy hit-
uan török kantar [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 11-2. 
— aKöv. a fels.]. 1708: egj török kantár zabolátlanul 
[HSzj török-kantár al.]. — L. még a parasztkantár cím-
szót. 

Sz: 1770: Ha eddig az Vramat Szép betsŭlettel szol-
gáltam ugy is akarom végezni, mely tsak Bétsböl való le 
jöveteléig tart, azután énis valamely felé fordítom a kan-
tárt [Mezőbánd MT; DobLev. 11/421 Szántó Sándor 
édesanyjához]. 

2. edényhordó háló; plasă pentru transportat vase 
(cu mîncare); Tragnetz. 1797: egy étel hordo Kan-
tár [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 1801: Egy pár 
fazék hordozo kantár 3 xr [HSzj fazékhordozó-kantár 
al.]. 

kantár2 1. (régi) súlymérték (kb. 50 kg); cîntar, (veche) 
măsură de greutate (cca 50 kg); (altes) Gewichtsmaß 
(etwa 50 kg). 1588: Lowas Jstwan vitt Vrunknak három 
lowan, egy Kantar Malosa zeoleott, Egy Kantar Riskas-
sat Egy Kantar Mondolat attam neky az három lora Fe-
yerwarigh f. 2 d. 67 | 24 July Veottunk Egy Kantar 
Riskassat f. 7 [Kv; Szám. 4/1. 9, 35]. 1599: Kolosy Jst-
wanne Vizén. Zilagi ban Egy kantar Borsott 2 //— 
[Kv; i.h. 8/IV 15 hj]. 1674: Torcsvarrol administralta-
nak elsó úttal Malosa Szölöt egy Kantart Figét egy 
Kantart . Egy Kantár Riskásat Brassóból hosz-
tanak Riskását egy Kantárral de ki nem lőtt hanem uolt 
8 font héya Tölt csak 112 fontra [UtI]. 1688: Egy másá-
b(an) vag(y)o(n) oka nro 52 Egy Másab(an) vagyo(n) 
font no 144. Egy Kantárban vagyo(n) fon(t) no 120 Egy 
kantárban vagyo(n) oka 48 | Egy Mása vagy kantár 
plehtől f —// 75 [BfR II Vect.] | Egy kantár Timsotol f — 
// 60 Egy kantár Riskásatol f — // 37 1/2 [MvRK-
Lev. 28 hj]. 

2. (régi) ürmértékegység; cîntar, (veche) unitate de 
măsură pentru capacitate; (alte) Flüssigkeitsmaßeinheit 
I (régi) ürmérték-edény; vas de capacitate unui cîntar; 
(altes) Flüssigkeitsmaßgefäß. 1620: Egy Masa, auagy 
egy Kantar bortul f. 2 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 12]. 1678: 
1 January attunk volt Sándor Deaknak vásárlásra Ha-
vasalföldi uttyára száz forintot Mellyen való vásár-
lást hozott meg 2 Április melly igy következik: Két kan-
tár Riskását 150 penzen okáját . . Egy kantarban va-
gyon negyven negy oka ~ 44. Fa olajat egy kantárt, 
okáját 40. ő pénzenn: Teszen Tall: 13. d. 33 Malosa sző-
lőt más fél kantárt tizenkét pénzen okajat d. 12, teszen 
Tall 8/55 [UtI]. 1684: Egy Brassai Arós embertŭl kit a 
Brassai Biró Vr(am) hozott ide vöttŭnk egj Kantár Fa 
olajat Tizennyólcz forinton f. 18 [UtI]. 1688: Egy Tonna 
vagy kantár fa ollajtol f — // 75 [BfR Vect.]. 1748: Őt ej-
teles nagy Zöld Kantso Nro 1. . . Ehez hasonlo Orros 
nagy Kantarok Nro 2 [Ks XXVIII. 8. 5]. — L. még UF 
II, 392. 

3. mérő ~ mérleg; cîntar; Waage. 1758: két mérő 
kantár cum apertinentiis egyik készétetlen Nro 2 [Déva; 
Ks 76. IX. 8]. 

kantár ászok; podval; Ganter, Kanter(holz). 1632: 
Tomori Bastia alatt ualo pincze . Az alsó aszkon es 
kantarokon leueö, penzen ueött Meggies széki borok | 
Három rend azkon auagj kantarokon uagion eczet vas-
culis N. 17 [Fog.; UF I, 148, 153]. 

kantár4 1. kontár 

kantárfék kantárszár; dîrlog; Zaumzügel. 1595: 1. 
Vyon Uy szęp onos zabolaíu kanttar fekët vesztettek 
oda d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 311 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

kantáros kantárral felszerelt; echipat cu frîu; mit 
Zaum versehen. 1650: Vrunk eő Nga paranczolattjabol 
visznek Szamos Vyuarba, kantaros paripakatt [Kv; 
Szám. 26/VI. 359]. 1728: az mult Derek arataskor az Mi-
halcz István Uram Kantaros lovat el lopak [Kvh; HSzjP 
Al Torjai Mihálcz Péter Ur (30) vall.]. 

Szk: ~ kapucán. 1753: Egy Kantáras Kaputsan N 1 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 

kantároz kantárral felszerel; a puné frîul; zäumcn. 
1635: egy louais uala nyergestol is kantározni kezdet 
vala [Mv; MvLt 291. 59b]. 1771: Most circiter 10 Ezten-
deje Mid ugy hallottuk Inquisitiobol hogy Nagy Josefné 
Aszszonyom ágya alatt egy Lo fejet kantározva talaltak 
volna a midőn Kis Samunéval perelt Nagy Josefné [Dés; 
DLt 321. 45a. — aAndreas Nagy (46) és Antonius Stik-
ler (47) ns]. 

Sz. XIX. sz. m. /.: Ugy meg vagyok búvá' rakva Mint 
a Csitko kantározva3 [Ász; EMKt Egyes versek gyűjt. 
— aTáncszó]. 

kantár-reparálás kantárjavítás; repararea frîului; 
Zaumausbesserung. 1858: Egy kantár reparálás 30 xr 
[Kv; Újf. 1]. 

kantárszár dîrlog; Zaumzügel. 1657: élék azért hamar-
jában ily mesterséggel, hogy hosszú köteleket köttetvén 
az megmaradott lónak kantárszárára, elbocsáttatám 
[KemÖn. 92]. 1673: Egy fejér iszkofiummal szőtt kántár 
szár [Fog.; UtI]. 1782: Az határpásztorok<nak> határ-
őrzeni egy lovon nem is több<ön> lészen szabad menni; 
és ha vala<ki> a gyepen étetni akarna, kantárszáron 
étessen [Oroszfalu Hsz; RSzF 152]. 1839: a' második sze-
kérbe volt Logos Lónak Kantár szárát meg fogta [Dés; 
DLt 587]. 1843: Egy kantár Szára uj struplit tettem 
12 xr [Kv; Újf. Nemessányi András szíjgyártó nyil.]. 

kantárszárú kantárszáras; cu dîrlog; mit Zaumzügel. 
1755: Egj ezűstes arannyas gazdag majsz Kantor Szárú 
egész lora való Szerszám Zablástol [Petek U; TGsz 51]. 

kantárváltság fuvarbér/díj; taxă de transport; 
Frachtgeld/lohn. 1704: ma esett veszekedés a Toroczkai 
Istvánné asszonyom szolgái között az németekkel, kikre 
is németeket hívatván a vártáról . a vártára vitették. 
De viszont négy zlottot adván kantárváitságban, onnan 
a szolgákat kiváltották [WIN I, 98]. 1757: Merkás Kosz-
tán(na)k Krasznára3 ki menvén Kantár váltsagra s uti 
költségre adt(am) xr 51 [TL. Teleki Ádám költségnapló-
ja 151a. — aSz]. 
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kántéria dalolás; cîntat; Singen. 1759: Nótám vagyis 
cantériám alkalmas, melyért az éneklést ifjabb korom-
ban igen szerettem, mások sem gyűlölték [RettE 78-9]. 

kantifioli 1. kartifiol 

kántista diákénekkari tag; corist ín corul elevilor; 
Sänger im Studentenchor. 1870 kJ 1914: (A neutralisták 
az) V. és VI. osztályos nagyobb szolgatanulók, kik na-
ponként cipót kaptak s ezért az officiálisták mellett 
(contra, senior, thekárius) szolgálatokat teltek A 
neutralisták voltak kántisták is [MvÉrt. 27]. 

kantonírung táborozás; campament; Lagern. 1770: 
1-ma Julii a Bethlen regimentje Jádhoz Beszterce vidé-
kin kiszálla kantonirungba [RettE 237]. 

kántor1 egyházi énekvezér; cantor, cîntăreţ de biseri-
că; Kantor, Kirchensänger ! kántortanító; dascãl, în-
vãţător (la ţară); Kantor und Dorfschullehrer. 1590: 
Az Scholabely Negy^professorokra3 Ezeken kyweol 

a' ket kantorra keolt vniversaliter f 864/34 
[Kv; Szám. 4/XXIII. 5. — aKöv. a nevek fels. bKöv. a já-
randósági jogcímek fels.]. 1592: Az Magyar Kanttor fe-
lesegett es porttekayat hozttak három zekeren, Torotz-
korol [Kv; i.h. 5/XIV 309 Éppel Péter sp kezével]. 1694: 
Az Templomba(n) va(gyo)n Zölden festet Kantor-
(na)k való Éneklő vagy Gradualhoz való Pulpitusis nro 
1 [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1696: Praedieatorok, Schola 
Mester cs cgyeb Conventionatusok fîzetésekrül való Rc-
gestrum Pro A(nn)o 1696a Schola Mesterek f 40 
Cantornak fl 08 [Dés; Jk 209b. aKöv. a nevek fels.]. 
1735: kérdem hol vágjon a tolvaj felele kantram (!) el fu-
ta [Kvh; HSzjP Turoczi Balint (28) vall.]. 1751: A Mél-
tóságos Regium Gubernium Commissiojának Conti-
nentiaja szerent Investigalván A.Maros Bogáti Pro-
cessusb(an) Pagatim hogy egy, egy Faluban az egy egy 
Fungens Parochuson kivül hány Fungens Káplányok, 
és hány Cantorok, sine Functione találtattak [T; 
TLt Közig. ir. 1544 Bogáthi Horváth Szabó István 
vszb kezével]. 1789: meg fogadtam Drassaid Kántorom-
nak Kolosvári Benkő Josefet 3. Esztendőre [TSb 24. 
aAF]. 

Szn. 1453: Cantor vn. Thomas Cantor [Kv; Csánki V, 
318; TT 1882. 532]. 1473: Michaelis Kantor (gen.). Mi-
chaelis Kanthor [Doboka; Barabás, SzO 131]. 1482: Jo-
hannes Kanthor jb. Demetrio Cantor jb [M.zsuk K; 
TelO II, 148]. 7505: Michaelis Kanthor de Hydalmasa 

[BfO II, 403. — aK]. 1569: Paulus Kantor de vray [Uraly 
MT; VLt 7/692]. 1597: Cantor Pal [Kv; TJk VI/1, 3, 4, 
9]. 1602: Kántor Pál szab. [Kozmás Cs: SzO V, 236]. 
1614: Kantor Peter jb [Nyújtód Hsz; BethU 342]. 1632: 
Petrus Kantor de Kozmasa [BLt 3. — aCs]. 1735: Kán-
tor Páll Istvánné [Dés; Jk 457b]. 1764: Kántor János 
[Héderfája KK; RfR VI. 125/18]. 1810: Kántor Josef 
[Adorján MT; Born. G. XIV 1]. 

Hn. 1712: Kántor képinél (sz) [Gelence Hsz; EHA]. 
1731: A Kántor Képe alatt (sz) [uo.; EHA]. 1810: a 
Kántorba (sz) [Melegföldvár SzD; EHA]. 

Szk: belső ~ a várfalakon belüli ref. egyházrész kán-
tora. 1767: Belső Cantor Beke György Ur(na)k injun-
gáltassék hogy magának a* Deákok közzül egy jó ének-
löt substituáljon [Kv; SRE 223]. 1774: a' Belső Cantor 

Néh. Beke György ökigylme decessusa tőrtént Cantori 
Vacantiárol belső Cantornak választatott a' mosta-
ni Lonai Mester Keresztes Sámuel ő kegylme [Kv; SRE 
230] * külső ~ a várfalakon kívüli egyházrész / a Hóstát 
kántora. 1768: végeztetett a' Férfi Gyermekekröl-is 
Hogy azokatis szüléik taníttassák, és kivált a* Hostá-
tiak, a' külső Cántorokhoz jártassák [Kv; SRE 227] * 
megyebeli!megyés ~ egyházközségi kántor. 1729: enge-
met az Megje Kozák Istvánnál edgjŭtt küldött hogj meg 
maraszszuk Megjes Kantornak [Kőrispatak U; Pf]-
1733: Albert Mihály P:t Ditraj Megyes Cantor [ApLt 2 
a megyés kántor Apor Peteméhez]. 1774: Az itten levő 
Tisztelendő Páter Plébános urnák minden Esztendőben 
adnak az Udvarból3 . az mellette lévő Megyebéli 
Cantornak 4. köböl Búzát minden Esztendőben [Mocs 
K; KS Conscr. 72. — aKöv. a járandóságok fels.] * tá-
bori 1683: Vévén Zoltán Zólgátul Tizen hat sing Faj-
landist három Tábori Elés Mester es Tábori Kantor szá-
mokra meljnek az árat meg adták [Uti] * tanító 
1768: Hogy penig ingyen ne essék fáradságok a Tanito 
Cantoroknak a' szülék-is jol tselekszik, ha töb-
bet adnak is, minthogy valójába többet-is érdemel a Ta-
nito egy Gyermektől, és tsak a szegényebbek kedvekért 
rendeltetett az a' kevés fizetés [Kv; SRE 225]. 

kántor2 1. negyedév; trimestru; Vierteljahr. 1567: 
szent János Nap ellot valló vasarnapon Attam gergelnek 
az harmadik cantorra f. — d. 50 [Kv; Szám. 1/XIII. 80]. 
1582: Az keett Zemett Byronak Gergel'nek es 
Matthyasnak fizettem Eggyknek Eggyknek kantorra 
keet keet forintotth Eozze vettwen fizetesek tezen f. 16 
[Kv; i.h. 3/V 56 Lederer Mihály sp kezével]. 1595: Mo-
nostori kapubeli heteseknek Első hetes Temeswarj Ger-
gely: Attam ez Esztendõbelj 4 kantorra . f 25 [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 234 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1632: Az 
hidtol minden Cantoronkent administralnak az varhoz'1 

negy negj forintott [Galac F; UC 14/38. 101. — aFog. 
várához]. 1655!1754 k.: Minden Kántoron el-olvastas-
sék a' B. Czéh Privilégiuma, és akkor tartozzék minden 
Mester Létz Pénzel tudni illik d. 12 [Kv; ACJk 6]. 1730: 
Mindezekért pedig Mihálcz Ferencz Uram is ígiré Mikó 
Judith Asz(szonyna)k életiig való atyafiságos Szeretetit 

hólta Után, lelkinek üdvességiért . az Négy Kán-
toron Négy Misét Szólgáltatt [Somlyó Cs; Borb. II]. 
1774: Cizmadia Jakab István en nalam mester le-
genykedett negy kantorokig az az egesz esztendeig 
[Kvh; HSzjP Michael Benkő Csizmadia (39) vall.]. 
1842: Takáts Mihály nevü Csizmadia Legényt a mult 
esztendőbe befogadtam az egy Kántor alatt többet felé-
nél az adósságából lefízettettem 47 v. Rforint Adósság-
gal nállam az egy Kántora lakása ki tőit [Dés; DLt 
100]. — L. még AUt 231, 234; MNy XXXVI, 270. 

2. negyedévi céhgyülés; adunare trimestrială a bres-
lei; vierteljährliche Zunftversammlung. 1846: Kantor 
tartatván fizetett idősb Karai Josef 1 Rf 48 xr [Kv; AC-
Lcv. 57]. 

3. negyedévi járandóság; salariu/leafa pe un trimes-
tru; Vierteljahrslohn/bezüge. 1669: Szakaczioknak at-
tam Kis Miklósnak egy Cantor pénzt f 10// Teszta-
mives Radulynak egy Cantort f 10 // Baksa Istvan-
nak egy Cantort f 37 // 50 [Uti]. 1671: In Radnot3 adtam 
két Bejaronak kantorokat ki, ugy mint Kendefi Miklós-
nak f 20 // . . . Tisza Istvannak . . . 18 // 75 [Uti. — 
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KK]. 1685: Fö Hophmester Naláczi Vramnak ŏ Kgl-
menek egy Kántorát fizetesében úgymint f 125 // . 
meg fizettük . Simon Gábornak is három Kántorát f 
45 [UtI]. 1725: fizettük megh T. Notari(us) Ur(am) 
három Cantorat f 90 [Kv; Szám. 54/11. 5]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
nyári ~ ápr. 24-től nov. 21-ig terjedő időszakasz; pe-
rioadă de timp între 24 aprilie — 21 noiembrie; Zeit-
spanne zwischen 24. April und 21. November. 1755: A 
Korcsmatartás . Szent György Naptol fogva 
Szent Mihally Napig a Nyári Kántor a' Mlgos Possessor 
Ur és Aszszony eö Ngaké [Balla Sz; BfN Naláczi Sára 
conscr.] * Szent Mihályi ~ ? nov. 21-től ápr. 24-ig terje-
dő időszakasz; perioadă de timp între 21 noiembrie-24 
aprilie; Zeitspanne zwischen 21. November und 24. Ap-
ril. 1838: Közelebb jövő szent Mihályi Cantor [Kv; AC-
Prot. 7] * téli ~ 'ua.; idem' 1757: Az Téli Kántor úgy-
mint Sz. Mihály naptól fogva Sz. György napig a' Falujé 
ez idő alatt se egy, se másik, Mlgs Possessor Ur nem szo-
kott kortsomaroltatni | Korcsmatartás Szent Mihálly 
Naptol fogva az Szent György Napig az az a' Téli Kán-
tor a Hellysége [BfN Bánffy László conscr.]. — L. még 
MNy XXXVI, 270]. 

5. ~ hete a húsvét előtti kántorböjt hete; săptămîna 
postului după duminica invocavit; Fronfastenwoche. 
1742: Kantor hetin jo essŏ lŏn, igen sokat segített az 
Szántás vetes körül Ng(dna)k is keves vetője vagyon 
hatra [Ikafva Hsz; ApLt 4 Dombi János Apor Péterhez]. 
— A jel-hez 1. OklN 48. 

kántorális kántori; care aparţine cantorului; Kan-
torién)-. 1841 A Kolos Monostori Cantoralis Háznak 

Inventáriumaa [Km; KmULev. 2. — aKöv. a fels.]. 

kántor-bejárás kb. negyedévi panaszvizsgáló látoga-
tás; inspecţie trimestrială pentru rezolvarea reclamaţii-
lor/examinarea plîngerilor; vierteljährlicher Besuch für 
Klageuntersuchung. 1710: az B: Cehnek Privilégium 
szerent kántor be járás lévén az kerdesb(en) panaszlá fel 
Bagyoni János Ur(am) Vásárhelly András Uramat mi-
vel az eő kgyk legényét hitegette mellyről való dolog nem 
igazodhatván el az Két Társ legények bizonság tétele 
nélkül, azért most ezen dolog haladott el hogy mentől 
hamarabb végére kelljen menni az mivel igen nagy Privi-
légium ellen való dolog [Kv; ACJk 76]. 

kántor-céhgyttlés negyedévi céhgyülés; adunare tri-
mestrială a breslei; vierteljährliche Zunftsitzung. 1808: 
Kántor Czéh gyűlés Lévén fizetődtek az elöbbeni Tisz-
tek, ugy mind az első Czéh Mesternek 7 Rf1 [Kv; AC-
Szám. 14. — aKöv. a tisztségviselő járandóságának 
fels.]. 1846: lóik Mártii Cántor Czéhgyűlés tartatott 
[Kv; ACLev. Kül. Perc. 49]. 1853: Kantor Céh gyüllés 
alkalmával feltétel pénzül jőt be 7 Rf 48xr [Kv; i.h. 33]. 

kántori1 kántor-; care aparţine cantorului; Kan-
todén)-. 1751: Beke György Uramat a' Szatmár-Németi 
Reform. Ecclésiából . a Vener. Consistorium Cantori 
Hivatalába bé-is állitá [Kv; SRE 184]. 1780: a Reforma-
ta NEnyedi Nemes Ekklésia kántori residentiája [Ne; 
DobLev. III/541. lb]. 1793/1794: Tiszteletes Popa Sá-
muel M Bagói Unitus Pap ő kegyelme kéri . . . gyerme-
kek tanitására adassék egy Kántori ház [M.bagó AF; 

i.h. IV/379. 9b]. 1863: minden felszedendōk fel legyenek 
szedve u.m. kamatok taxák, Papi és kántori bérek [Gya-
lu K; RAk 84]. 

Hn. 1867: A kántori kertben (sz) [Nagypetri K; KHn 
304]. 

kántori2 negyedévi; trimestrial; vierteljährlich. 1725: 
A' két izben administralt T: Tanács Cantori Seriből vet-
tünk ki mys 4. 4. vider Sert [Kv; Szám. 54/11. 19]. 1726: 
Cantori ser ki fŏzetésre, magok munkájokkal faracsa-
gokra in universum f. 308//47 [Kv; i.h. 11]. 

kántorinas ? kántor-tanuló; discipol/învăţãcel pe lîn-
gă un cantor; Kantorlehrling/schüler. 1672: A mostan 
Gõrgényböl hozot kis kantor Inasnak p(ár) la | az négy 
Kantor Inásoknak, Hunyadinak, Tordainak, Kis Fogás 
kantor Inásnak egy egy Pokroczot no 4 adtam 
[UtI. — aTi. csizma]. 1678: Kantor-Inasok Mosó Asz-
szonyanak adtam f 2 [UtI]. 1684: ă Cantor Inasok Dol-
manyakhoz adtam Vásznat [UtI]. 1703: Udvarbíró 
ur(am) mellet Continuskodo 1 Radnothi Kantor Inás-
nak 2-2 A(sztali) Czipoja [Fog.; UtI]. 

kántorkodik kántorként működik; a funcţiona ca das-
căl de biserică/'cantor; als Kantor tatig sein. 1657: Az 
olá templomban szorgalmatosan a Szent dolgoknak 
gyakorlására kiváltképpen vasárnapokon és jnnepeken 
és halott temetésekre ha kivánnyák el járjon az egész 
scholával együtt maga cantorkodván vagy praeci-
nálvána [UF II, 186. — aA román mester, azaz tanító]. 

kántorné soţia cantorului; Frau des Kantors. 1762: az 
Cantorne Aszsz(on)y(o)m akkori talyigassa felöl hallot-
ta volna, hogy az gyermeket Pojanb(a)3 vittek [Torda; 
TJkT V 94. — aTA]. 1771: a fiam Hadnagy Uramtol pe-
csétet hozot volna az iránt hogy az özvegy Kántorné 
Szőlősi Istvánné hazáb(an) meg akart maradni [Dés; 
DLt 321 Eva Onaki Szabó cons. nb Alexandri kis vall.]. 

kántorol ? oktat, tanít; a dăscăli/învăţa; lehren, unter-
richten. 1896: Gratulálok neked, testvér! . . a versed 
igazán szép, lelkes, magvas, egyszerű Én tegnap 9 
órakor kaptam meg Vásárhelyt. Arra való emberem volt 
Pap Sándor professzor, aki (biztosítlak) jobban olvasta 
fel, mint te, aki végig kántoroltad [PLev. 182-3 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

kántoros I. mn negyedévi; trimestrial; vierteljährlich. 
Szk: ~ begyūlés negyedévi céhgyűlés. 1718: az Privilé-
gium olvasás penig halasztódott az leg közelebb esendő 
Kántoros bé gyűlésére az B: Cehnek [Kv; ACJk 108] * 
~ legény negyedévre v. negyedévi bérrel szegődött se-
géd. 1831: Szabó Josef noha Czéhbeli Fazakas mes-
ter ember el esett allapottya mian nem kapax hogy maga 
műhellyebe mesterseget fojtathassa hanem nékünk 
alább írtaknak Kántoros Legeny keppen dolgozik, s ugy 
tartogattya Házat [Dés; DLt 1176] * ~ szolga negyed-
évre szegődött szolga. 1582: Anno D(omi)nj 1582. 8. Ja-
nuarij. Keowetkezik az Kan toros Zolgaknak fyzetes-
seka . Ezeknek mynden Kantorra fyzettem Eggyknek 
Eggyknek f 6/25 [Kv; Szám. 3/V. 55 Lederer Mihály sp 
kezével. — dKöv. a nevek fels.]. 1625: Keouetkęzik a 
kantoros szolgaknak az 4 kantorra való fizetesek* [Kv; 
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i.h. 16/XXXIV 26. — aKöv. a nevek és a járandóságok 
fels.]. 

II. ſn negyedévre szegődtetett személy; persoană an-
gajată pe un trimestru; auf ein Vierteljahr Verdunge-
ne(r). 1590: Kouetkezyk Az Zolgaknak való fyzetesek 
Monostor Kapubely heteseknek Kantorosaka f. 25 

Hyd Capubely hetesseknek Kantorosak Keo-
zep Capŭbely hettesseknek Cantorçsok0 [Kv; Szám. 
4/XX. 27 Hooz Lőrinc sp kezével. — a_cKöv. a nevek és 
járandóságok fels.]. 1603: Vegesztek ö kk egez Va-
rossúl e maj Naptol fogua mindenik Saffar egy mast ert-
ue(n) az hoo penzesseknek eggyik fizesse(n), az másik az 
Cantorosoknak [Kv; TanJk 1/1. 449]. 1625: Az Canto-
rosok(na)k való fizetesek f 592/15 [Kv; Szám. 16/ 
XXXIV 261]. 1672: az mennyi kordoványokat neke(m) 
fel adtanak azokbol mennyi Csizmát szabadtam s kik-
nek erogaltam Kantorosokra s Conventiosokra [Uti]. 

kántorpénz 1. negyedévi fizetés/fizetség; salariu/leafa 
pe un trimestru; Vierteljahrslohn/zahlung. 1587: 1 Ja-
nuar az Cantoros zolgaknak es az louas legineknek 
fizettem elseo Cantorra f. 67/75. 25 Marty az második 
Cantor penszt attam mind az lowas legeniekkel eggiwt f. 
67/75 [Kv; Szám. 3/XXX. 5 Seres István sp kezével]. 
1591: Az feredosnek való fyzettese 25 die februári az 
borbély Gergynek 1 kantor penczt f 3 [Kv; i.h. 5/1. 112]. 
1671: Adtam Mákai Jstvan Egyik Konyha Ajtón al-
lonak egy Cantor pénzét hat forintot őtve(n) pénzt [Uti]. 
1687: A Szakatsok(na)k s több Konyha(be)lieknek 
Cantor s Gyólts penzeket e' szerint adattuk ki [Uti]. 

2. '?' 1580: Amy az Nemes embere(n) való ado vetel 
Rwdeg legenyeke(n) leanzoka(n) kik senkyt Nem zolgal-
nak hane(m) it elnek. Az varasso(n) vgya(n) azon elóbby 
mod tartassek, hogy a mykor talallya (!) vegyenek 
sarchyot es kantor pénzt raytok [Kv; TanJk V/3. 200a]. 

kántorság kántori tisztség; funcţie de cantor; Kan-
tor(en)amt. 1625: Érkezek András Deák, minden haza 
nepewel eggjwt, es Fejerwarra az Kantorsaghra Akar-
wa(n) mennj Attam Etelt es Italt nekik [Kv; Szám. 
16/XXXIV 51]. 1693: Az külső Templomban3 pro tem-
pore Cantorsagra fel állitot Varallyai Marton Deák 
atyánkfiának sz. Mihály napig fizetése leszen fl. 20 [Kv; 
SRE 11. — dA várfalon kívüli, Magyar utcai templom-
ban]. 1702: Mint hogj a' T. Refr. Szász Ekklésiáb(an) 
Cantorságra kéz bé adassal, senkitől nem kénszerittet-
vén maga kényén kötelezte magat Kupás András. Azért 
a* T. Consistorium(na)k tettzet nekie . fizetést ren-
delni e' szerint8 [Kv; SRE 79. — aKöv. a fels.]. 1799 k.: 
A M. Bikali Ref. Ekláb(an) Kántorságot és Orgonis-
taságot folytato Mesternek fizetese [M.bikal K; RAk 
1.2]. 

kántorságbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ szolgálat kántori szolgálat; serviciu/slujbă 
de cantor; Kantorendienst. 1676/1681: Márkus Mihály 
nevű őrőkős emberem, tanalva(n) megh engemet ki-
nek tekéntetben vővén, Udvaromba való Cantorsagbeli 
szolgalattyat azon specificalt házát Marjus Mihaly-
nak a minde(n) napi paraszt szolgalattal ki vővén eszten-
dőnként Het forint Taxat fizessen es Het napi klaka-
zast es dézma-adast . . . praestallyon megh engedtem 
[Vh; VhU 261]. 
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kántor-sokadalom negyedévi vásár; bîlci trimestrial; 
Vierteljahresmarkt. 1579: Meg ertettek eo kegmek egez 
warasul az sokadalom felől való zawat Byro vramnak 
wegeztek eo kegmek hogy az le tetei felól es az kantor so-
kadalmok felől való lewelet eo kegme Byro vram keres-
tesse megh es e Ieowe gywlesre hozza fel eo kegme, Akor 
akar eo kegmek wegezny felólle [Kv; TanJk V/3. 191a]. 

kantuális egyházi énekeskönyv; carte de cîntări biseri-
ceşti; kirchliches Gesangbuch. Szk: magyar 1591: 
Az Vdwarhaznal az Espotalyban a' keònywek Or-
gonahoz való fekete keóny (!) Egi Magiar Cantualis 
[Kv; AggmLt A. 53]. 

kantus1 1. köntös; rochie; Gewand. 1755: adot Volt 
Gáborfi Anna Melg(os) Groffne Kornis Fe-

renczne Geréb Susánna Hugóm Aszszonynak Holmi 
portékákat Atyafiságbol hogy ha Lehet el adatassa Ugy 
mint egy Varrat Kantusta [Betlenfva KK; Ks 91. — 
aFolyt. a fels.]. 1758: Alsó Szoknya ott, hatodik egy 
hammuszín Atlacz, mostani modi szerént varrott, hozzá 
való Kantussával edjütt [Nsz; TSb 21]. 1759: Egy Cave 
szin uj kantus Egy igén viseltes zöld kantus Egy 
kanafas kantus [Alvinc AF; Berz. 20]. 1768: Egy fejer 
veress Sujtásos Tafota hoszszu Kantos, Kartonnal bél-
lelve [Nsz; TGsz 51]. 1788: Egy el rontott kantus némely 
része tsikos Tofotábol állott [Mv; TSb 47]. 

Szk: mór-selyem ~ 1788: Egy hamu szín mor selyem 
kantus [Mv; i.h.] * német ~ 1759: Azelőtt szép magya-
ros rókatorokkal vagy nyesttel béllelt mentéket viseltek 
a magyar úri és nemesi renden lévő asszonyok, de most 
kivált az úri asszonyok mind német kantust viselnek 
[RettE 91]. 

2. pongyola; halat, capot; Morgenrock. 1777: Fel 
keléskor kívántató kantus [Nsz; JHbB 406 Bethlen Ro-
zália kel.]. 

kántus2 énekóra; oră de muzică; Singstunde | diák-
énekkar; cor de elevi; Studentenchor. 1870 k./1914: 
Cantus: közönségesen az éneket, énekórát nevezték így. 
Különösebben a tanuló ifjakból kiválogatott és ajánlko-
zó jobb énekesek csoportját, melynek vezetője cantus 
praeses, karvezető volt. Ez a kezdete a későbbi négy szó-
lamra alakított dalköröknek [MvÉrt. 6-7]. 

kantusocska köntösöcske; rochiţă; kleines Gewand. 
1775: midőn ottan az irt Kis gyermeket kantusocskájá-
ba fel akartuk volna öltöztetni, monda az Aszony 
Annya ne vigyék, mert mezítláb vágjon [A.volál Hsz; 
HSzjP Sigismundus Illés (40) vall.]. 

kánya ? gaie; Weihe (Raubvogel). Szn. 1602: Kánya 
Péter szab. [Delne Cs; SzO V, 228] | Kánya Miklós lófő. 
Kánya Tamás ua. [Mindszent Cs; i.h. 232] | Kánya Fe-
rencz lófő [Szentsimon Cs; i.h. 234] | Kánya Imbre szab. 
[Szentgyörgy Cs; i.h. 239] | Kánya János szab. [uo.; i.h. 
239]. 1614: Kanya Lukacz pp. Kanya János pp. Kanya 
Imreh pp. Kanya Mattyas pp. Kanya Antal pp [uo. 
BethU 424] | Kanya Benedek ppix [Menaság Cs; i.h. 
430] | Kanya János. Kanya Peter zs [Delne Cs; i.h. 463] | 
Kanya Miklós [Mindszent Cs; i.h. 447]. 

Hn. 1753: Kánya völgy [Marosbogát TA; EHA]. 
1766: Kánya nevezetű hellyen (sz) [Szentkirály Cs; 
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EHA]. 1768: A' Kánya vőgy eszkában (sz) [Marosbogát 
TA; EHA] | az Kánya máiban (sz) [Mákó K; KHn 232]. 
1771: Kánya Májba (sz) [uo.; KHn 233]. 1777: A Ka-
nyába [Bács K; EHA]. 1864: Kánya vőlye (!) [Ábra-
hámfva U; Pesty, MgHnt LV1I, 43a] | Kánya kutya a 
kányával hozzák kapcsolatba [Dobó H; i.h. 111b]. 

A fennebb közölt szn-i adalékokban valamelyes bizonyossággal való-
ban a ragadozómadár-név lappanghat, a hn-i előfordulások ide tartozása 
jóval kétesebb: ezek alakulhattak a gányaſa ~ kánya/a: kányabangita 'Vi-
burnum opulus* cscrjcnévvel is (vö. a gálnás címszó jegyzetével). L. még 
a kételyes alakulásra nézve MNy XL, 240-2, AÉ 409-11. 

kányaorrú sasorrú; cu nas acvilin/coroiat; mit Ha-
bichtsnase. 1810: Bonczidai Sugár János . . . Kánya or-
rú, gesztenye szin hajú [DLt 654. nyomt. kl]. 

kanyargós kanyarulatos; şerpuit, cu cotituri; schlän-
gelnd, serpentinartig. 1826: a' patak kiszélesítése is 

nem elégséges arra a' hoszszu ductus miatt, hogy az 
adozo közönség földjeit majd minden esztendőben el-
iszapolo patak vizét ártalom nélkül deriválni lehessen 
azon kanyargós és hoszszu úton [Msz; GyL]. 

kanyarít 1. ~VŰ kanyargós(an); cotit, sinuos; schlän-
gelnd. 1814: az egyikünk Koronka László által intézett 
Hellyen kellene folyni a pataknak, mert a régi Árka fel 
hold formálag kanyarítva lévén amiatt kiüt sok kárakat 
okoz [Kövend TA; Borb. II]. 

2. vmit ~ magának vmit hasít a maga számára; a-şi 
înjgheba ceva; etw. für sich absehneiden. 1768: Kétáne 
Juon egy pajtát, és a kürül valami sövény kertet ko-
nyarítot volt magá(na)k [Mezöpagocsa TA; Ks 8. XXI. 
36]. 

kanyarított kb. vhová/vmi köré fonódott; răsucit ín 
jurul a ceva; irgendwohin/etwas umschlungen. 7806; 
magamis bé tekintettem az ablakon, az hunnanis láttam 
énis szemeimmel hogy másodmagával fekszik az ágy-
ban, és láttzatott az ottan fekvő személljnek feje alá 
konyoritott vastag keze nyele | tsak az feje körül kanya-
rított vastag karját szemlélhettem az ablakon által [Dés; 
DLt 250/1808 Apátzai Kata Fősüs Nemes Munkátsi Ist-
vanne (20) vall.]. 

kanyaró morbilli. 1878: A betegség neme Kanya-
ró [Körösfő K; RHAk 58]. 

Szn. 1614: Kys Kanyaró János lib. Kaniaro Georgy 
Hb. [Derzs U; BethU 119]. 

kanyarodás kanyarulat; cotitură, întorsătură; Bie-
gung. 1824: A' mi ezen métának . . . Pojána Lasuri-
lor tályékán való ki horgadását illeti: ezen kanyarodás 
azon okbol tétetett meg [LLt Csáky-per 87 L. 18. — 
Köv. a megokolás]. 

kanyarodik kanyarogva fordul/megy, tekergőzik; a 
c°ti; sich schlängeln/krümmen. 1741: a mint az ut ka-
nyarodik . . a mlgs Groff ur földit az ut ne tángállyja 
[Retteg SzD; Ks 14. XXXVIII. 11]. 1762: innen az Ara-
nyos Pataka ezen Bikfánál édgy keveset kanyarodván az 
Aranyos Fűben járó utig [Szentlászló TA; EHA]. 1765/ 
1770: az Exponens Ur Malmán Fellyűl az Füz Fákon 
belőll, a mint most a viz mosat vagyon és konyorodik az 
Fűzfák véginél, még egy utatska ment a Malomra [Szép-

lak KK; SLt évr. Transm. 349]. 1769: azt tudom, hogy 
mindenkor azon kanyarodva menő ország uttyáig birta 
a' Mikola rész . . a rétet [Apahida K; JHbK XLII/24]. 
1816: Innét continualtatott a' köz Terrenumnak metalis 
ductussa La Pestyerike nevü helyre . a' honnat ka-
nyarodik a' ductus napnyugotra [Létka SzD; EHA]. 
1864: Horgas szántók, melyek horgason kanyarodnak 
[M.valkó K; KHn 112]. 

kanyarodó kanyar; cotitură, curbă, întorsătură; 
Biegung, Kurve. 1837: csak egy kanyarodónál van egy 
kis tettző hágás, de nem kaptató [Magyaros U; MvLev. 
8]. 

kanyarodólag kanyargósan; |erpuit, cu cotituri; 
schlängelnd. 1830: a szíksákosan ~ a Kanyarodolag 
járó Patak Árka | (A) Szántó Fold . oldalát Körül ve-
szi az ottan Kanyaradolag hoszszan le follyo Soos Árok 
[Kajántó K; KmULev. 2. — aÉrtsd: cikcakkosan]. 

kányás Hn. 1615/1616: Kányás szugolyájába(n) 
(sz) [Szentsimon MT; MMatr. 165]. 1678: A' Kányás-
ban egy kötél vonás, a Totok főldeb(en) a Kanjasra me-
nő Labban (sz) [Tövis AF; EHA]. 1707: Kányás völgy-
ben [Oltszem Hsz; EHA]. 1725: Kányásutja [Kisboros-
nyó Hsz; EHA]. 1786: A Kányás ág bértzén [Hadad Sz; 
EHA]. 1811: A' Kányás Bértzen [Jobbágytelke MT; 
EHA]. 1832: A' Kanyás oldalon (sz) [Kémer Sz; EHA] | 
Kányás [Köpec Hsz; EHA]. 1864: Kányáság erdővel 
koszorozott határrész temérdek kányájáról neveztetett 
[Hadad Sz; Pesty, MgHnt XXIV, 136b] | Kanyás egett 
pataka. — nevét a' partján bokrosán lathato egerfákrol 
veszi [Keményfva U; i.h. LVII, 255a] | Kányás Lüget 
alja (sz, bokros hely) [Hodos MT; EHA]. — A jel. bi-
zonytalanságára nézve 1. kánya al. a jegyzetet. 

káosz haos; Chaos. 1710 k.: Apáczai pedig az elébbe-
ni chaost rendbevette, az ó filozófiát az újjal conferál-
ván, annál nagyobb világot hozott az elmémbe, úgy 
hogy jómra fordult a hiábavalóságoknak is tanulása 
[BÖn. 554]. 1854: majd ha eljön egy új chaosz kora, a' te-
remtő kéz korcsitás nélkül találja meg a régi szellemet 
[ÚjfE 4]. 

kap 1. a primi/căpăta; bekommen, erhalten. 1772: 
Mentenek Vászk Vonulyhoz, és ott pályinkát kértenek s 
kaptanak is [Tordavilma SzD; TL. Gecző Márk (38) ns 
vall.]. 1774: tőkéletlenül a kertbe félen menvén tejedet ki 
fejted, nagy nyögéssel jajgatással elé menvén hogy a kis-
ded tejet ne kapjon s láttassék tejed nem lenni [Usz; Bet-
Lt 7]. 1775: Hosszú Gergely Idősb Miko Ferenc Urtol 
kapót volt egy Magjar Bibliátt, és azt adta Gróf Miko 
Pál Urnák a fen meg nevezet főidért [Bodok Hsz; Eszt-
MkJ. 1798: Mikor Bodonba jöttem akoris Tizen egy Da-
rab Allodialis kaszálót kaptam [Bodon TA; IB]. 1820: 
tréfábul mondám: tám pálinkát adsz azért hivusz, kapsz 
aztis [Várfva TA; JHb 48. Buszujok Anna Matzodi Sza-
muiláné (70) vall.]. 

Szk: ajándékba 1798/1800: égy Könyvet kapatt 
ajándékb(an) [Harasztkerék MT; Told. 30] * kezéhez 

1790: Hatvanötöt ebbőld paratis Korda István . . . 
Kezihez kapott [Jenőfva Cs; RSzF 261. — aA tőle ello-
pott 80 forintból]. 1803: A baróti prevaricátoroktól 
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kaptam kezemhez l Rft 40 krajcár [Bodos Hsz; RSzF 
298] * kölcsön ~. 7806: A' többi pénzt pedig tartsa meg 
Ngod és ne költse el, mert nem könnyű dolog még 
kőltsőnis pénzt kapni [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly 
lev.] * kutyaporciót ~ ? verést kap. 7807: Te ne szólj 
egyet is baszom teremtette, mert ha szollasz mingyárt te 
is kutya portiot kapsz 's ezzel megfordulván Balas Már-
ton a Kantsot Túros Mártonnak . a fejébe tsapta 
[Bács K; RKA] * parancsolatot ~ 1842: Dél után po-
roncsolatot kaptam pénz faszolni menyek holnap [Be-
reck Hsz; HSzjP]. 1843: parancsolatot kaptam, hogy 
újabb rendelkezésig a globák szedésével hagyjak fel 
[VKp 72] * rendelést ~. 1831: a' katona fogás még ſoj 
itt de a' mind a' kapitány mongya most könyeb ezután, 
most kapat rendelést hogy 5 sukast bé vehet [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. szerez: a obţine/primi; erwerben, verschaffen. 
1672: Lápos vidéke, Máramaros el sem lehetne Bánya'1 

nélkül, mert onnét kapnak az mi kevés pénzt kapnak 
[TML VI, 411 Teleki Mihály a fej-hez. — aNagybánya]. 
1752: ha eō Excellentiája móst azón borokból pénzt 
akar kapni, lenni kelletnék eó Excellentiájának égj hite-
lŏs emberinek kiben ne diffidálna [Gagy U; Ks 83 Pé-
tcrfſi Sándor lev.]. 1761: Katalin esztiéknek vagyon 
egy Stompjok melly mikor jár kapnak noltz kilentz, 
s tiz forintokotis esztendő alatt [Sztanisa H; JHb 
LXVIII/2. 63]. 1778: teménteni (!) Sok pénzt kaptanak 
eo Ngok, a fenn le irt erdők fajiból [Koronka MT; Told. 
79]. 1785: Szenet ugyan az Vas készittésnek Számára tsi-
nalunk, s égetünk, de nem az mi Határunkon; és abbolis 
kapunk pénzt [Torockó; TLev. VI/1. 11b]. 7 797: (A hi-
dast) nem Mérte senki is ki venni arendaba, hanem héten 
altal a' mit kap a hajós, a hét végével bé viszi az Udvarba 
[Csombord AF; CU III/2. 16-7]. 

Szk: elégtételt 7850: panaszoltam is volt akkori 
Inspector Marsinai urnák de semmi elég tételt sem kap-
tam [Nagylak AF; DobLev. V/1289] * jó hírt, nevet ~ 
1657: bátyám kicsatázván töbekkel együtt vitézül 
emberkedett, és még akkor jó hírt, nevet kapott [Kem-
Ön. 14] * szolgálatot 1829: Földvári Ignátz itt azt is 
mondotta: hogy Szamos Újvár felé vévén uttyát, ha 
szolgálatot kap ott marad [Kv; DLt 9] * vérrel ~. 1819: 
azta sohasem engedik a' Teleki Familiánok mert ök vér-
rel kaptak 's ős tőrsőkős Nemesek a' vidékben, s tsak 
vérrel engedik más hatalma alá [Remete Szt; Ks 67. 47. 
28. — aA kővári uradalmat]. 

Sz: tatámmal csak hával várat nem 1770: látom az 
actor gazdának, vagyis gazdaasszonynak novumja mel-
lett reformatiojában kévánná maga törvényit felújítani s 
lelatoriájával (!) bizongatni; de egyet is nem ismerek 
hogy lelatoriámat valami új, hasznos feleletekkel meg-
ronthatná; mert ha valami kevés szókkal többíttetik is, 
de csak oly szókkal, hogy: talán, vagyis, gondolom. Ta-
lámmal csak hával várat nem kapunk [M.hermány U; 
RSzF 212]. 

3. (vmilyen betegséget) szerez; a oontracta/face (o 
boală); (irgendeine Krankheit) bekommen. Szk: boion-
ditò nyavalyát ~. 1814: attól az Ember meg gajdul, meg 
szédül, és bolondító nyavalyát kap [DLt 1014 nyomt. kl] 
* brantot 1826: Meg holt . . . az öreg Péntek And-
rás vagy Biro Bandi 65 Esztendős korában, Seresének 
meg dagadása miatt brantot kapván [Kõrösfő K; RAk 
130] * görcsöt 1831: Ha valaki hirtelen . . . görtsö-

köt kapna [Dés; DLt 667]. 1853: a' lelkem Anyám . . 
három nap óta kornyadoz csúf görcsét kapott volt a' 
gyomrába [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez] * hibát 

1850: (A csikók) ha . valami hibát nem kaptak 
vagy szerfeletti roszsz telelések vagy hurtzoltatások nem 
volt, ugy bizonyoson a' 110 . . . Pengő forintot egygyen 
egy(gy)en meg kell hogy érjék [Csapó KK; DobLev. 
V/1292] * köhögést 1851: Anyám szegény meg-
hűlt 's köhögést kapott [Kv; Pk 7] * nyavalyát 7777: 
A szegény O-Donellnek halála úgy esett, hogy . . a ki-
rályné megpirongatta az országhoz való hűségéért, me-
lyen confundálódván nyavalyát kapott [RettE 251. — 
O-Donell Károly gr. ír származású osztrák lovassági 

tábornok 1767-1771 között az erdélyi gub. elnöke]. * 
nyavalyarontást 1818: ejedtségibe nyavaja rontást 
kapat Leánya [M.fráta K; KLev.] * sértődést 1836: 
a Gróf Kendefi féle kancza csikónak hátulsó bal lába 
hasonló sértődést kapván ezis dagattocska [Zsibó Sz; 
WLt Nagy Lázár lev.] * vérfolyást 1818: vérfojást 
kapat [M.fráta K; KLev.] * vízkórságot 1850: Sala 
Mihály . alig ha elébb utóbb vízkorságot nem kap, 
mert fullad erősen, és sorvad [Kv; Pk 7]. 

4. lel, talál; a găsi; finden. 1570: (Az inas) kezebe 
Nem kapót semmyt, hallota eo Maga zayabol hogi az 
Trombitásnak zeleot hozot [Kv; TJk III/2. 108]. 1637: 
megh hatta neki batiam . oda ne jöjön többször mert 
ha ot kapja bizoni adigh el ueri hogj megh hal bele [Mv; 
MvLt 291. 97a]. 1650: mind az harmot ott kapa(m) 
mind attjastol, egy Lancziatis akor elveöm tülleök [Bese-
nyő BN; Ks 41. B. 21]. 1724: El men(n)y mert ha tŏbszor 
itt kaplak éppen a kapuig verlek a korbátstsal [Náznán-
fva MT; BK. Etsedi Sámuel (25) ns vall.]. 1742: azon ők-
reket . . parlagul heverő földeken kaptuk [Déva; Ks 
73. 74. VII. 98]. 1773: Vasz (!) fazakat . . igenis keres-
tem de en nem kaptam [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 
1803: egy igen emberséges Molnár András nevezetű em-
bert kaptam, ki is magát arra kötelezi, hogy Ngodat . . 
hivsegesen szolgálja [M.lapád AF; BLt 9 Váradi Mihály 
tt lev.]. 1814: Ezen Nyil Erdő Nagyobb részint Bükkös, 
Tölgyes Cserés és Gyertyános: Meg lehetős Épületekhez 
kévántato Ágasakat, Koszorú és Fojo Gerendákat . . 
lehet benne kapni, találni [Récekeresztúr SzD; BetLt 3]. 
1851: két Béresnek valót is kapat én ugy tudom [Mv; 
DobLev. V/1314. Dobolyi Klára Dobolyi Bálinthoz}. 

A címszónak ez a jel-e nemcsak az erdélyi régiségben, hanem a mai erdé-
lyi köznyelvben is általános. Történeti adalékainkat mintegy hússzor ennyi 
cédulaanyagból szemelgettük ki. 

Szk: difikultást 1761: arra ă Melgos Principális 
Uram eő Nga aszt monda, ne kapjon kend affele baca-
tella dolgokban8 dificultast ă lancz teremttet (!) hiszem 
mind sem ér egj garast [Branyicska H; JHb XXXV/45. 
7. — aVmi hasadt fazekakra von.] * hibát 1832: ha 
itt nem is — măsutt meg fogom mutatni, hogy nem tud-
nak bennem anyi hibát kapni [Torda; IB. Demény János 
udv. tiszt nyil.] * készen 1823-1830: Én Bethlen Pál 
vagyok, s olyan asztalt kell tartanom, hogy ha délben ér-
kezik is akármely vendégem, mindjárt készen kapja az 
ebédet [FogE 135]. 1844: a' Szilva fákat tudom készen 
kapam bé ültetve [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez] * 
kezébenjkezén/kezénél ~ . 7569: Az keoztek walo 
weghezes felwl penygh es Adossagh felwl azth mondom 
hogy ez Nylwan walo, es zembe walo ados rea byzony-
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tottak ezth kezeben kaptak (így!) [Szentgyörgy (me-
lyik?); BesztLt 77 Lukas Pistakj de Bongarth3 a beszt-i 
bíróhoz és az esküdt polgárokhoz. — aBN]. 1646: Len-
gyel Laszlo foglyot aceusalua(n) director Ur(am) hogy a 
p(rae)dicallo szekbeól az szeonyeget le veotte ki vitte s el 
akarta lopni kezeb(en) kaptak [Kv; TJk VIII/4. 81]. 
1698: Kovács Jancsi Czigannak kezenel kaptak a' maga 
ellopottá (!) lovat [Dés; Jk 267b]. 1746: az I . . . egy Sze-
üstyei Táth Jakab nevű oláh ember(ne)k egy lovát el lop-
ta és Egerbegy felé vivén utói érték, kezin kapván l(e)g(i-
ti)mo modo elis eskütték [Torda; TJkT III. 38]. * ré-
szegségben ~. 1570: Maradék peterne Anna^ ezt vallia 
. . . Masnap . . . Rezeksegbenis kaptha volt [Kv; TJk 
III/2. 89. — aA szolgálót]. 

5. kb. megtalál; a găsi; (auQfinden. 1756: Bulza Isz-
pász Exponálya . . . kérdi tŏllem, meg kaptam vagy nem 
Sertésimet idevaló Bota Thoagyer, kinek mondám: én 
nem kaptam sem sertésemet, Sem aztot ki engem meg 
kárositot [Vályebrád H; Ks 62. 22]. 

Szk: benne ~. 1584: az hamis singewt es fontutt igy 
bewntessek, hogy valamenyzer benne kapiak, Az Vasar-
birak mindenzer Egy forintot vehessen rajta (így!) [Kv; 
PolgK 6]. 

6. ráakad/talál; a descoperi/da peste (ceva); auf/vor-
finden. 1770: Hogy kaptak ezen Bányákra az emiitett 
szemellyek azt magok tudgyák [Torockó; Thor. XVI/ 
39]. 

7. ér, talál; a găsi; (an)treffen. 1767: az Szent Márto-
ni egész Majorság Szőlő . . idejébe el nem takarittatha-
ték, váratlanul hamar következvén a* sanyarú Tél, 
mettzetlen és fedetlen kapá [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. 
1771: Az Aporné Aszszonyom Réttye fellyebb vagion a 
miénknél, mind rendül kapta az Ar viz, el is hajtotta 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1789: alig ha Katonaságis sok 
el nem veszett, mert az útban kapta ez a' kegyetlen idŏ 
mikor a' Duna felé Masíroztak [Sztrézakercsesora F; 
TL. Wessenyi Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 
1798: társunk . . . eppen a fáknak vágásán nyesegetesin 
kapva Kis Palit a Bivalast Bival Szekerével edgjŭtt 
rabul hozta bé [Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1815: Peter 
Mihálynét a Feleségem a Szalannák lopásán kapta [Me-
zöbánd MT; DobLev. V/983. 3b Armanka Szinyion 
(40) jb vall.]. 

Szk: beszélgetésben ~ beszélgetésen ér. 1662: Vadáni 
felől már kétszer is írtam kegyelmednek, őtet megfogták 

sok hiában való beszélgetésben kapták [TML II, 374 
Ebeni István Teleki Mihályhoz] * kedven ~ jókedvében 
talál/ér. 1704: egy csizmadia szásznak a kertiben lévő tó-
ját meghalászók, honnan is holmi apró csukafiakat, egy 
compót s holmi apróságot fogtunk, kikre azelőtt oly 
módon rá sém néztünk volna, most pedig nagy kedven 
kapván, az úr három forintot fizete értek [WIN 1,277] * 
szökésen 1704: Ugyan ma is felakasztánakd két mus-
kotályost, kiket a szökésen kaptanak tizenkettedma-
gokkal [i.h. 145. — aNsz-ben] * tetten 1843: az em-
berek vágtanak is fát, kik közül mi akiket megkaptonk, 
fel jelentettük vagy megzalagaltunk, akiket pedig tetten 
nem kaptunk, természetesen elmaradtak [VKp 83 Kri-
sán Petru gornyik (53) vall.]. 

8. elér/kap; a ajunge/da peste erreichen. 1823-
1830: De zokogva sírtam, hogy olyan hirtelen és mérge-
sen kapott a nyavalya, nyilván meghalok, és a kollégiu-
mot többször nem látom [FogE 130]. 

9. (fattyat) szed fel; a zămisli/concepe (un bastard); 
(Bastard) bekommen. 1613: ennekem attiaga volt3 ze-
genlettem tudakoztagn tőlle hol s kitül kapta [KJ. — aA 
teherbe esett leány. Értsd: a gyermeket]. 1642: az Ania 
Bennedeket Hadadban kapta volt [Szilágyszeg; BK]. 
1650: Bizonicha . Hogi ne(m) fia Vadasz Peternek az 
A. hane(m) az Annia tudgia hol kapta [UszT 8/64. 78b]. 
1700: Annok el szökett olah Miklóssal Tölle kapta vala 
eszt a Gede Jánost [Kilyén Hsz; LLt]. 1741. azt monda 
az Annya: De ez bizony nem attól való gjermek, hanem 
én Ezt egj Muczok Juon nevű szeretőmtől kaptam volt 
[A.répa MT; Ks 7. XIX]. 1777: akkor közönseges hit 
volt hogy ezenn Podás Vasziliát Filep Antal Uram-
tol kapta volt azon Irina [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 
1800/1802: az én gyermekeim számba sem vesznek, ho-
lott akar katonátol akár czigánytol kaptam is légyen, 
tsak én neveltem őket [Kakasd MT; DLt 6 Vall. 89]. 

Szk: bitangba 1682: Sipos János, ennekem fiam, 
de en czak ugy bitangb(an) kaptam volt ennekem 
fattyú gyermekem [Marossztgyörgy MT: BálLt 55 Bor-
szontzul Istvánné Bukur Piroska (45) vall.] * bitangul 

1729: tudom hogy Tot Görgynek az Anya az 
gyermeket bitangul kapta [Esztelnek Hsz; HSzjP Dávid 
Tamasne collona Orsik (40) vall.] * ſattyŭba 1760: 
az ő Annya Portsira Felső Ilosván lakván . . ugy kapta 
ötet Fatyuban, azon Lengyel országból bé jött Orosztól 
[F.ilosva SzD; BK Kisbajomi lev.]. 1782: ezen Togyer-
röl hallogattam kőz hallomásokkal, hogy az édes Annya 
fattyuban kapta légyen Magyar Országott [M.fodorhá-
za K; Eszt-Mk] * zabgyermeket 1774: Magyar Vo-
nul Fia Mihaila nevű . M.Országra Szökŏt. kinek it-
ten maradót két Fia, az Annyával . . mellyis azolta ka-
pat még egy zab Gyermeket [Mocs K; Ks Conscr. 94-5]. 

10. elszenved/tűr; a suporta/suferi/îndura; ertragen/ 
leiden. 1728: Biro Martzi az Sátorban lopás(na)k vétké-
b e n ) akarta magát elegyíteni Azért a' mi verettetést 
kapott, magha lévén ok adója, szenvedgje fajdalmát 
[Kv; TJk XV/4. 168]. 1733: (Szombati István) mikor az 
levelet el olvasa engem ugj arczul csapa hogj mingjart ki 
locsana a vér az orromon s én el lodulek onnét hogj 
többet ne kapjak [Csicsóhagymás SzD; JHb]. 1745: mi-
kor visza ment az katona az fogadob(a) az emberek haji-
galtak utana hajtolag ütést kapót [Mocs K; Ks 5. X. 6 
Nyikita György (38) zs vall]. 1755: akarmellyik vegye el 
róla azt a' verést, a' mellyet tőlem kapatt [Gernyeszeg 
MT; TGsz 33]. 1776: nem tudom meg mondani, hogy 
két rész kőzött melyik vollt meg vertebb, majd mindenik 
egyenlőképpen kapatt voltt [Katona K; Born. VI. 14]. 
1838: Gál Mária Martan Páltol ūtlegeket kapatt 
[Dés; DLt 8]. 

Szk: büntetést 1786: Tudam aszt . . . hogy az Tho-
roczkai Lakosak . . . az maguk rendes kortsomároltat-
hatásak idején kivŏl soha nem tartattanak korcso-
mán Bort nem is árultanak s ma sem árulnak, s azért so-
ha büntetést sem kapat edgyis [Torockó; TLev. 4/13-
12]. 1820 u.: (A szénalopásért) semi büntetést nem kap-
tak [Egerbegy TA; Tolvaly lev.] * pirongatást ~. 1804: 
helytelenkedtem az expositio alatt, melyért pirongatást 
kaptam [Dés; KMN 27] * pofot 1847: Hallottam, 
hogy Varga Katalin réáment bucsumcserbui kisbíró 
Plésa Juon házára . . . s ott összeveszvén, valakitől egy 
pofot kapott volna [VKp 271] szentenciát 1782: 
Wesselényi Miklós összeveszvén Haller Jánossal . . . há-
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romszázad magával reáment Haller Jánosra Gorbóra. 
Melyért mind azért s mind egyéb számtalan excessu-
saiért ilyen sententiát kapott, hogy magának mortuum 
homagiumát, ugy a 300 embernek is, fizesse meg Wesse-
lényi [RettE 420]. 

11. felkap/ragad; a apuca/lua; aufraffen. 1572: latta 
hogi Antal az chegertd kapta es vtana Indwlt gasparnak 
[Kv; TJk III/3. 26. — aA jel-t 1. ott]. 1590: kapa egy sze-
kerezett a tizedes ereosse(n) wte oldalba Albertott velle 
arezulis vere [UszŢ]. 1637: kapa egj darab fat Czizmadia 
szeöcz Peter, s ugi ute teten ezt az C. Lakatos Istua(n)t 
[Mv; MvLt 291. 114b]. 1697: Miért nem oltyátok azt az 
Tüzett kapjatok Csebret sajtárt s olcsátok [Szamos-
fva K; Ks 90]. 1698: egj eltört rakonczat kapa rá ment az 
utolsó szekérre [Hidvég Hsz; HSzjP]. 1765: az Tisztarto-
is látván, hogy az kolcsárt fojtogattyák . . ugy kapta az 
Baltát, s az Görög Fiát ütette meg vagy kétszer az Lapjá-
val [Marosbogát TA; Mk V. V/97 Halmágyi Mihály 
(35) jb vall.]. 1803: a' Remeteiek Fejszét kaptak, 
hogj ökreinket főbe üssék, 's ki nyúzzák [Toplica MT; 
Born. XVc. 1.112 Buzilla Silip (40) col. vall.]. 

Szk: ölbe ~ 1584: De meg zoktátok thy hogy gier-
mekteket eoletekbe kapiatok, zellel hordozzatok, es mi-
kor a' chorda be Ieó Által vizitek keozteok, es igen art a' 
giermeknek, Mert . mikor a chorda be Jeó az tehenek 
hatan egy egy eordeogh wll [Kv; TJk IV/1. 280-1 Keo-
mives Imrehne Ersebet Es Eotweos Peteme Anna vall.]. 

12. 1823-1830: Küldött volt a burkus király leányá-
val ide két gárdistákat kik közül az egyik táncoltat-
ván a hercegasszonyt vagy menyasszonyt, megsikamod-
ván mindketten elesének. A gárdista felugrott, a herceg-
asszonyon is az ott levők kaptak s felemelték [FogE 
248]. 

13. vki örömmel kap vkin/vmin/rajta; a primi/accep-
ta ceva cu maré bucurie; an jm/etw. Freude habén. 1567: 
Ez okkal tartia megh az apja az En Jobagio(m)nak Mar-
hayath hogy En walamy holth Ember Marhayabol Ele-
gitótte(m) megh . En affele Marhan nem kaptam 
[Kv; BesztLt 28]. 1588: Sombori vram czyak semmit 
sem zol az Romlottaknak hanem minden oknelkwl az en 
ket fiamat meg fogatta oth tartotta, de leges leg Jnkab 
azért kapoth az en fiaimon hogy az en fiam azt mon-
gia mond ky volna az a ky ezt az en vramnak meg mon-
dana [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1619: Úgy 
kell-é az hatalmas császár vezérinek ezer talléron kapni, 
hogy azféle latrot elbocsássák? [BTN 238]. 1733: Bar-
tos Marton uram . kesz leválni a pénzt az mint meg 
vette volt Nemzetes Bakcsi Gábor uromtol az szöcs he-
lyitt az Verseg nem kap rajta mert mar el jött az ker-
telesnek az ideje [Albis Hsz; BLev.]. 1744: (A helyet) af-
féle haszontalan gazból és tövisből mig ő kglme ki 
nem irtá addig senki nem kapót rajta, s a juhokkal hizla-
lá [Szentmargita SzD; Ks 17/LXXXIV. 27]. 

Szk: ~ az alkalmatosságon. 1657: eljüvén Mikó, kez-
dett practicálni az fejedelem ellen az kajmekámmal 
az római császár ágensével egy értelemből kapván azon 
alkalmatosságon [Kemön. 86]. 7800: Nemes Finta 
András Uram kapott az alkalmatosságon és 
mint Nagy Szájas, gyakorlott Vásáros ember, engemet 
gyarló Aszszonyt az eszemből ki beszéllett és 29 V. 
Forintokba azon régi Vásott Kopott Mentét reám tudta 
[Torda; TLt Közig. ir. 362] * kapva ~ ván az alkalma-
tosságon! alkalmatosságot. 1662: egykor . . . valahányat 

102 

a törökben a várbéliek3 megölnének. Mellynek híre a 
passához bevitetvén, ez alkalmatosságot kapva-kapván 
a telhetetlen nemzet, azonnal nagy kemény fenyítő leve-
let íratván rájok ha a várat meg nem adnák, őket 
lábbal ki belőle mint s hogy vonatná, s kit micsoda kí-
nokkal öletne s karóztatna [SKr 647. — aSzentjób (B) 
várának védői]. 1667: szerezzenek urunk ő nagyságának 
confirmatoriát s egy néhány ezer aranyat ígért mentest s 
ezeka kapva kapván az alkalmatosságon, mingyárást 
megigirtik, hogy megszerzik, csak legyen meg a pénz 
[TML IV, 134 Nemes János Teleki Mihályhoz. — aA tö-
rökök] * két kézzel ~ vmin. 1710: A nagy, ambitiósus, 
kevély ember3 két kézze£ kapván a promótion, nemcsak 
maga mellé fogadá őket , és mind pénzzel, köntössel, in-
tertentióval édesíti naponként magához értéke felett is 
[CsH 104. — aTeleki Mihályra von. 1674-beh feljegyzés; 
Teleki akkor még csak kővári kapitány volt. A magyar-
országi bujdosó főurakat]. 

14. megkap/ragad; a apuca/prinde; ergreifen. 1592: 
Molnár Thamasne Anna azzoni vallia latuk 
hogi az fia męgh az fan eozue gieongeoreodue vagion, az 
fel kezeuel egi agat kapót vala, az másik le fwg vala [Kv; 
TJk V/l. 212-3]. 7606: mo(n)d neki osuat 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]. 1629: az decurio . le hailot 
vala hogy fel igyenesedek, ket kezevei kapa az 
mellyen az Dolmant eoszue foghua(n) monda Jai el vesz-
tei esse kurua fia [Kv; TJk VII/3. 28]. 1644: Az Céhbe-
liek Ne(m) hagiak hanem kapak az kalmar ladaiat 
azt kezdek húzni vonni [Mv; MvLt 291. 431b]. 

Szk: arcul ~ vkit. 1630: arcul Kapa Szanto Martonne 
Szeoke Petert s mind le keörmeöle hogj az ver mindgjart 
lefutamodek az orczaja(n) [Mv; MvLt 290. 198b] * 
mellben 1765: Imre György ă keziben lévő égetbórt 

réá köszönvén, leg ottan Murvai melyben kapta, s 
ottan taszigálni kezdvén igy kezdődött a kőztök levő haj 
tépelödes, hurtzalodás [Torda; TJkT V 259] * nyakon 
~. 1582: Anna Eotweós Isthwanne vallia . mon-
da az Eothweos Mihalj Az Abrahamnak es Jakobnak 
Jstene Algia megh az Thy hazassagtokat es egbe keleste 
óket. Az legenys niakon kapa az Azzont es űg Alda [Kv; 
TJk IV/l. 66] * üstökön 1585: lata(n)k hogy 
keozeone az András nekiek Amazok penig égik Ewsteo-
keon kapa, az másik az feiet kolchiola Altal [Kv; TJk 
i.h. 486]. 

15. fog, ragad; a apuca/lua/pune mîna pe . . ; fassen, 
ergreifen. Szk: botot/botra 1755: az Esküvés után ezt 
monda Iszakul Bende Te átkozot miért Esküszöl hamis-
san, melly Szavaira is Szillé Szándu botott kapván vagy 
kétzer meg ütötte Válkőzt [Oprakercsesóra F; TKhf 
31/11]. 1765: botra is kapának az Görög Fiai, az Mester, 
azzal el halgata és elis méne onnét [Marosbogát MT; 
Mk V. V/97 Varga István (20) jb vall.]. 7796: valahogy 
magát kiszabadította, és botra kapván, nem akarta ma-
gát hagyni [Pánit Sz; TSb 2] * fegyverre 1684: To-
vábbá valaki céh házánál fegyverre kapna valaki ellen, 
fél mesterségen marad érette [Dés; DFaz. 14] * kardra 
~. 1855: a falusi legénység botra azok3 meg kardra kap-
van, gonoszul el döngették egymást [ÚjfE 267. — A 
verbuváló katonák] * pisztolyt 1752: hol jár(sz) 
illyen a'muljan adta Tolvaja mert most mindgyárt meg-
lőlek, és azonb(an) Pisztolyt kapa reám, s nékem tartá 
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hogy megh lőljőn (!) [Abosfva KK; Ks 8. XX\XŜ 29] * 
puskára ~ 1797: Imreh Dániel pedig látván hogy el 
akarják venni a' Marhákot, mivel szép szerint oda nem 
engedte, Puskára kapa és sok izben hozzok tserszenté a' 
Puskát de el nem süle [Oltszem Hsz; Mk II. 8/260hh. 
Oltszemi Simon Sigmond (30) vall.] * verőre ~ ? kala-
pácsot ragad. 1829: a Hütösség hozzá ment a zálaglás 
véget, de Dani verőre kapott [Etfva Hsz; HSzjP]. 

16. el/rajtacsíp/kap; a surprinde/prinde asupra fap-
tului; ertappen. 1568: hallotta(m) az bek Marton Zolga-
yatul, hogy a Zena(n) kapta volt egzer, ez az zenarol ala 
akarya volt vetny [Kv; TJk III/l. 200]. 1570: Erzebet 
Kopaz Jakabne Aztis vallya hogy az Thaborba 
akarna az Molnarlegen Menny kywel Mongiak vala 
hogy az Rengeo Annát kaptak [Kv; TJk III/2. 102]. 
1610: Mihály deák megbezellette maga Torma 
Vram(n)ak, mint kapta a' feleseget Kun Peterel kiért 
mégis Eoteógette volt az Vtan Ithon [Dés; DLt 321]. 
1720 k.: szükséges azon havast megtilalmazni és annak 
vigyázására rendelendő gornyikok valakit ottan kap-
nak, legkisebb fában kárt tészen, minden irgalmasság 
nélkül 12 forintokat az udvarbíró megvegye [ErdO I, 
646]. 1752: soha nem hallottam senkitŭl hogy egy ágy-
ban kapta volna Tisztarto uramatt a meg irt koltsár-
néval [Gordánfva Sz; BK]. 1757: Trenk Uramnak egy 
Jobbágyát a' Kár tételen kaptak, s meg nem advan ma-
gát a Pásztorok meg verték [Mocs K; JHbK XLVII/ 
17]. 

Szk: együtt ~. 1584: Catalin feyer B(ene)dekne vallia 
. Kochis Albertne monda Az en vram eyel ther be 

Theteo Jánoshoz, es hat Ninchen hon az vra, es az Az-
zont a' feleseget eggywt kapta Theompe Miklóssal [Kv; 
TJk IV/1. 205]. 1633: Zabo Jacabne oda hiuatta Abrugit 

aztis latam, mikor az katonak egiött kaptak vala 
eökett hogy Abrugit az hiubol ugratak le az Lakatos Mi-
hály uduarara [Mv; MvLt 290. 123a]. 1814: nem atallot-
ta a Tiszteletes Papot azzal vádolni, hogy a felső Házba 
edgyütt kapta bujálkodni szolgálójával [Kisborosnyó 
Hsz; HSzjP] * vétken 1631. Isten ugj segellien sze-
memmel a vetken kapa(m) szalontajt Baczki Kataval 
[Mv; MvLt 290. 238a]. 

Sz. 1653: Az ki szegény eggyes állapattal vagion pe-
négh, az ollyan igaz mentséggel, s ne hazugsággal állassa 
dolgát, hogy körmén ne kapják az tökéletlenségét [Cege 
SzD; WassLt]. 

17. belekap/markol; a apuca/înşfaca (cu mîna); hin-
eingreifen. Szk: hajába ~. 1573: Adam Istwan mingyart 
hayaba kap az Battyanak es az falhoz tazyttia [Kv; TJk 
III/3. 198b]. 1717: Láttam hogy pokon (!) Csapá Becski 
Miklós Ura(m) Nzs Dobai Péter Uramat . . . és annak 
utána egymás hajába kapának [M.köblös SzD; RLt Pa-
taki Sámuel (40) ns vall.]. 1777: Petru . . . még kemé-
nyebben kezdet káromkodni hajómba kapni, és mor-
czonglani [H; Ks 114 Vegyes ir.] * szakállába 1585: 
Torday Was Georgy vallia, haliam hogy tapazto Ist-
uanon Biro Mihalne mind leaniostol raita volt, Az zaka-
labais kap vala [Kv; TJk IV/1. 537]. 1666: Laposi Mi-
hály Szeken lakó Bárdi Mathene Szada Ersebet ellen 
proponál 1. hogy hazaszagi egyeszeget nem akart. 2. 
hogy Szakalaban kapót [SzJk 99] * üstökébe 1638: 
Istuan Deák Ura(m) azonba(n) verni kezde, czap-
dosta valtigh kapót az vsteŏkebe(n), de hogj kopasz vala 
nem foghatta megh az vstöket [Mv; MvLt 291. 130a]. 

kapitális-pénz 

Sz: nem jó vki szakállába ~ni. 1664: Nem jó az csá-
szár3 szakálába kapni egy néhány rebellis miatt, melyet 
úgy gondolom, okos ember nem is cselekszik [TML III, 
43 Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz. — dA török 
szultán]. 

18. beleköt vkibe/vmibe; a se lega de ceva/cineva, a 
provoca pe cineva; jn anrempeln, mit etw./jm anban-
deln. 1596: Vegeztek hogy eggyk chehis3 az má-
sik igasságaba rendtartassaban né kapion hane(m) az 
ew elebi zokasok es rendtartásokhoz tarchiak minde-
nekbe^) magokat [Kv; TanJk 1/1. 283. — aA hentelérek 
és a mészárosok céhe]. 1687: Lattam hogy Komsa Mark 
masakkal eggyüt veszekednek vala . . egy mast szidal-
mazzak, es fututallak, de egyik fély (!) sem mer vala a' 
masikban kapni [Hurez F; Szád. Opra Boer (35) vall.]. 
1766: Bánffi Boldizsár . úgy hallom, hogy holmi 
quaesita rációkból akar a feleségébe kapni, inkább hi-
szem vissza akarja venni a szénafüvet [RettE 203-4]. 

19. belekap vhova; a-şi face (un) obicei din încălcarea 
proprietăţii altora; hineingreifen. 1639: az Kis pallonal 
eleónkbe alla Zy Martonne, es monda hogy miért kapta-
tok az más ember gyüpüiebe szerreol szerre kobor-
lottatok az mas ember szeolejet [Mv; MvLt 291. 180a]. 

20. megkap, kézhez kap; a primi; erhalten. 1798: Mi-
dőn három részekre meg lett volna osztva az egész 
Bodza mezeje, akor kaptuk Mlgs Béldi Mihálly Urnák 

Levelét [BLt 2]. 1816: én meg váram mihelyt kapja 
levelemet mindjárt írjon [Kv; Pk 6]. 1841: Eddig remél-
lem mind a Küküllő Vári Szekerestől küldött Leveleimet 
kaptad lesz [Ádámos KK; Pk 7]. 1873: A kérvényt ma 
kaptam, s reggel az enyémmel együttesen Keresztúrt fel-
tétetem [Szentmihály U; Pf Henter Károly lev.]. 

Szk: kezére 1780: Midőn a privilegjiumat ke-
zünkre kaptuk kevantuk az urbarialis Tabellaba is be-
íratni [Torockó; TLev. 513] * kézhez 1867: Septem-
ber 23-án költ levelököt kézhez kaptam [Pf Pálfy 
György édesatyjához, Pálfy Mihályhoz Kv-ról] * vá-
laszt 1740: Az doktortol késöcskén kaptam választ 
[M.csesztve AF; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1852: (A) tör-
vénytelen és a gyakorlatban hallatlan tény végre hajtása 
ellen adtam bé egy kérelmet írásban . . . választ réá soha 
e mái napig sem kaptam [Nagylak AF; DobLev. V/1352 
Dobolyi Bálint nyil.]. 

21. vmilyen tisztségre jut/vmilyen tisztséget elnyer/ 
megkap; a obţine/primi o funcjie; eine Würde/ein Ámt 
bekommen/erhalten. 1710 k.: Naményi Mihály . . az 
atyám teste felett prédikálván, akkor virágzó ellenségei-
nek büntetéseket megjövendölte, alig hogy rosszat nem 
ejtenek rajta érette, de azután ugyancsak bételék, még 
pedig némelyiken hamar; ö tisztességes értékre is kapott 
vala [BÖn. 530]. 1797: Szilagyi Mihálly minek után-
na Tisztartoságra kapott . . . igen sok embert és Asz-
szonyt vert és tsufolt meg [Náznánfva MT; Berz. 3N 
3/21]. 

22. odakap/nyúl; a băga mîna ín ., a apuca; hin-
greifen. 1570: az Iweges gěrgh fya leh zeokellet az ló-
ról, Es az feoldhez kezd kapny, Azonba Zeoch myhal 
eleb Ery es az zekerchewel ketzer megh wthy [Kv; TJk 
II1/2. 185]. 1586: Leorinchet . . . Az vtan vram megh 
fogha, Vramnak Az Torkahoz kap vala [Kv; TJk IV/1. 
546]. 1629: Kerekes Züle kepeben jeot mikor ugy 
alozik magunkis lattyuk hogy az vak szemehez kap, eo 
azért azt mongya hogy nem aluszik hane(m) mindent 
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ugy lat mint emette [Kv; TJk VII/3. 121]. 1634: lattam 
az Borbély legent hogy az Leány czieczyhez kapa, 
kire monda az leány, no ne kapdos en hozzam, hane(m) 
las dolgodhoz [Mv; MvLt 291. 32a]. 1711: A Bíróhoz 
kapa Bodo Pal azonban le feslek a kéziből a Biro [Karat-
na Hsz; HSzjP Zöldé János (99) jb vall.]. 1843: Szabó 
János Pekáriknak ábrázatjához kapatt a' mikoris meg is 
körmölte [Dés; DLt 586. 5]. 

23. kapkod, kapdos; a tot încerca sã prindă/apuce ce-
va; hin und her greifen. 1588: hogy haliam Az zendeó-
lest Immár Erdeótheleki Marthon kezeben nyncz 
kópia, megh eóklelte wolt Immár chyan Jánost, es az 
teóbbihez zagwlda, es Az teóbbi kopiayan kezde kapny 
[Perecsen Sz; WLt Chyoma Balas jb vall.]. 1589: En pe-
nigh hogi oth rakokgatok vala a zatyorba eggietmast az 
Aztalnal, czak megh ragada kezde zorongatni, kapni 
minden fele [Dés; DLt 226 nöi vall.]. 1779: az tájban ré-
szegen Gramma Tudor nevű halásza reajak menven a 
tora ottan egyikhezis masikhozis kapfan (!) hogy fejseit 
kéziből ki ragagya, az háló el vaddalászra [Záh TA; Mk 
V VIII/12 Kotzobán Nyikulája (28) jb vall.]. 

Szk: hetvenkét/elé ~ ide-oda kapkod. 1664: künnyen 
bár hetvenkét felé kapjon is némely uram, de nem vélem, 
véghez vihesse [TML III, 31 Teleki Mihály Lónyai An-
nához] * kétfelé ~ /600: Vgy kezd kett fele kapni, es 
pénzt keresni, de hogy sohult ne(m) talalt, Chiki Miklóst 
kezde vntatni sok zowal [UszT 15/4]. 1619: bizony talám 
jól volna az ország Státusinak is érteni az dolgot, mint-
hogy mindennek bőrébe jár olykor is kellene az, az-
még kétfelé nem kezd az ember kapni [BTN 230]. 1676/ 
1681: Arrais gondgya légye(n)a, hogi giakorta megh 
tisztogassák ã Lövö szerszamokat . hogi ha az szük-
ségh kévánnya ollyankor ne kapjon két felé, ne légyen 
fogiatkozás a dologhban [Vh; VhU 666. — a A porko-
lábnak] * sokfelé ~ 1663: Én azért, kegyelmes Asszo-
nyom, több mediatort magamnak nem keresek Nagysá-
godnál, mert valakik az emberek közül az Isten és ma-
gok között az egy mediatornál többet keresnek, rosszul 
leszen dolgok. így én is, ha sok felé kapnék, tudom nem 
jól esnék [TML II, 453-4 Teleki Mihály Bornemisza An-
na fejedelemasszonyhoz]. 

Sz. 1662: vizben haló ember az habhoz is kap [SKr 
465. — A lengyelországi szerencsétlen végű hadjárat 
után II. Rákóczi Györggyel szemben fej-mé választott 
Barcsay Ákos válasza Rákóczi vádjaira]. 

24. beleharapózik/kap; a se întinde/extinde; hinein-
greifen. 1655: Adam Jánosnak levén két fíaczkája, az 
egyik valami kis kolcz puskával lődözvén az eszterhá-
ba(n) talált lőni, mely mia az Ádám János háza megh 
gyúlván más hazra kapót az tüz mely miais az Kenosi 
Ferencz házais eléget [Pagocsa K; TSb 21]. 1697: En 
csak az Tüzet oltottam, Mivel ha nem forgolodunk vala 
szinte a kertb(e) kap vala [Szamosfva K; Ks 90]. 1763: 
az deszkához akarván tamasztani az gjertyát, ugj kapott 
valami csepŭbend [Torda; TJkT V. 154. — a A láng]. 

25. átv is hozományba/örökül jut vkinek, hozomány-
ban/örökül kap; a primi ca zestre, a moşteni/dobîndi; 
als Erbstück jm zufallen. 1716: hadgy bekit az ebnek, 
mert mentől inkább veszik eszekbe hogy haragszol, an-
nal inkáb azt gondolják, hogy boszonthatnak, am had 
czifrázza az orrom hasicsak fel, ha két esztendőre ugy 
nem jár mint az Anya tudod az Apor Farkas terme-
szetit hevenyeben kapja, vegre meg unnya [ApLt 2 Apor 

Péter feleségéhez]. 1757' A mikor Keszeg György az 
Attyatol meg különezett a' Feleségivclis kapatt 
két harmadfű és két másad fű Tulkokat [Gálfva KK; Ks 
66. 45. 17c]. 1808: Mű kŏzelebrŏl Mohai ágból és fél 
Foszto linéábol származattak még eddig semmit se kap-
tunk; hasonlolog Décsei Successorokul kik a' Foszto 
Ágból jövünk le, a' Foszto rész meg ŏrŏkõsittésérŏl sem-
mit se tudunk [Szentbenedek AF; DobLev. V/1014]. 
1845: Én ezt gondoltam hogy már eddig consumálod-
ván a Csere az ezen őszi vetés ala való földeket is által 
adom most; instálom utasítsa ezen fiút hogy valamit 
kapjon belŏlle [Ipp Sz; Végr.]. 1846: A' kaszálóból kap-
jan 4 holdat [Gernyeszeg MT; TGsz]. 

Szk: részt ~ 1804: Bizonyítsák meg a provocatusok 
Szentersébeti Moses György és Dániel ŏ kglmek az Ins-
táns Szent ersebeti Mojses Máris Gál Péterné, és Lázár 
Julis ellen, ellenek mozdított Divisionalis perekben . 
Hogy ha az Instánsok a' Mojses Jószágból részt ka-
pának, Kádár Pál ŏ kglmeis részt kívánhatna [Usz; 
Borb. II] * testamentum mellett 1803: Tudgyae a Ta-
nú nyilván és bizonyoson értettee hallottae vagy levelek-
ből olvastaé vagy olvastatni hallottaé Hogy a 
fiak Leányokkal valaha osztoztaké vagy a leányok 
ha valami kitsidbŏl részesettekis aztott vagy az Zálla-
gosbol vagy az szŭlŏjőkkel való dajkaságokért azoknak 
rendeléséből bizonyos Testamentum mellett kapták? 
[Szenterzsébet U; Borb. II vk]. 

26. feljut/kap; a urca; herauf/hinaufgelangen. 1808: 
midőn azon Meredek borozdára kapott az Eke Taliga, 
tehát az Ekét a' földből ki-emelte s ki-vetette [Felőr 
SzD; BetLt 6 Nic. Molnár (60) col. vall.]. 

27. nyer; a primi; gewinnen. 1770: (Teleki Ádám) 
Regius consiliariusságot kapott volt, melynek nagyon 
örült [RettE 221]. 1772: (Szilvási János) főstrázsameste-
ri titulust kapott [i.h. 266]. 1823-1830: egy Bikfalvi Fal-
ka Sámuel nevű székely ifjú az úrfiak mellett szolga 
volt . generális gróf Bethlen Pál felvitte volt Bécsbe 
metszés tanulni, s csakhamar ott stipendiumot is kapott 
[FogE 171]. 1864: Határaiban legismertebb a Borszéki 
fürdő, mely áldot savanyu viz forrásai tol kapta el neve-
zését [Szárhegy Cs; EHA]. 

Szk: dicséretet ~. 7804: a Németből igen jol expo-
náltam, jol resolvaltam, ditséretet kaptam [Dés; KMN 
30] * haladékot ~. 1834: ha haladékot nem kap tŏstént 
exequaltatom [F.zsuk K; SLt évr. Deák Ferenc P. Hor-
váth Ferenchez] * utat 1786: a' Communitas egész-
szen vagy annak valamely membruma a' törvénytelen-
ségre utat kapna 's vetemednék, a' Sérelmesek kik a' tör-
vényt magokis meg tartani másokkalis meg tartatni ké-
vánnyák juxta Legos et Constitutionem [Torockó; 
TLev. 9/23] * vmilyen termést 1805: Egerbegyen . 
Az Alakorjak, és Zabjakbol pedig közép szerű termést 
kaptanak . . . Also-Detrehembe: Oszi . . Zab, Alakor, 
és Árpabéli Vetéseikből ezek középszerű termést kapta-
nak [Torda; TLt 1182 Közig. ir. ifj. Szaniszló Zsigmond 
szb kezével]. 

28. elér vmit; a obţine ceva; etw. erreichen. 1710 k.: a 
vízaknai bírákat és a papot Firtatták, examinálták, 
eskették hogy valljanak reám, semmit sem kaptak [BÖn. 
932]. 

29. kedvet kap vmihez/vmire; a prinde poftă de ceva; 
zu etw. Lust bekommen. 1755: az miolta az szegény Fe-
leségem igen Sullyos Forro hideglelésb(en) volt alig ve-
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heték ki, már szegin talám etélreis (!) kapna [Kecset 
SzD; TK1]. 1823-1830: Ebbe a füvésztudományba pe-
dig onnan kaptam volt, hogy még Bonyhán fejembe 
verték volt, hogy készüljek az oeconomiára tartozandó 
dolgokra is [FogE 223]. 

Szk: appetitusra 1735: kelletlen éppen nem jó enni, 
hanem egy két feléből elég leszen enni egressel, sóskával 
etc. gyengén savanyított étkekből gondolom hogy ehe-
tik Excellentiád, mint hogy az savanyutska étkek által 
hamarébb appetitusra kap az ember [Ks Borosnyai N. 
Márton lev. Nsz-ből] * életre 1710 k.: Majd minden 
betegségemben a hajdúkáposztán kaptam életre [BÖn. 
514]. 

30. kikap; a primi/mînca bătaie; das Seinige abkrie-
gen. 1850: Jánost bánom hogy el nem jött de kapak én 
ha haza megyek [Kv; Pk 6]. 

31. rákap/szokik; a se obişnui cu ceva; sich etw. an-
gewöhnen. 1759: a' Disznó Tyúkot, Kakast s egye-
bet is megett, mellyet egykor eokemének midőn egy 
kakast ett volna meg meg mutatván, ezt felelte, verjétek 
ki hát a' hogy kapott az affélére [Ludas TA; TK1 Guru-
tza Ignat (30) jb vall.]. 

32. ~ja magát fogja magát; a face ceva brusc/pe 
neaşteptate; plötzlich, auf einmal etw. machen. 1684: 
Ha valamely mester ember az céh házánál kapná magát, 
az céhet ott ha<gyná> vagy csak maga gondolatlanul az 
cé<hnek> becstelenségére az korcsomára menne s 
olyan helyen az céhet bestelenitené . elmarad . fél-
mesterségen [Dés; DFaz. 12]. 1705: Windischgrätz felöl-
tözvén egyedül is csak kapja magát és ment minde-
nüvé [WIN I, 631]. 1757: azzal én kaptam magamot és el 
mentem ã Keszeg Pál házához [Gálfva KK; Ks 66. 44. 
170]. 1771: kapja magat ki megyen és bé hozzá maga 
Gyöngyösi a Gúnyát [Dés; DLt 321. 31b]. 

O Szk: ~ belőle/benne jut vkinek vmiből, részesül 
vmiből; a avea parte de ceva; zuteil werden. XVIII. sz. 
eleje: Meg ne szántsd ördög adta s(it) v(enia) baszom a 
lelkedet mind magad(na)k, mind Urad(na)k, mert Isten 
Sz.Háromság ugj segéljen, két három ökrödet meg lö-
vőm 's magad is kapsz benne [MNy XXXVIII, 54]. 
1809: Vagyon a' Falunak közönséges osztatlan hellye 

. mindenik Colonus kapott belõlle egy két vékára 
való Nyilatskát [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76/56 
Conscr. 83.] * ſūhegyre ~ kb. legelőre jut/kerül: a ieşi la 
păşună; aufs Gras kommen. 1722: (A sertésnek) valami-
csodásnak kéne lenni mikor Tavasz felé fū hegyre kap 
[Fog.; KJ Miss.] * hajba ~nak összeverekednek; a se 
lua/prinde de păr cu cineva; sich in die Haare fahren/ge-
raten. 1803: hirtelen hajba kaptanak Pánkán Aurámal, 
én a kortsomarosnéval választottuk el okét [Tyéj H; Ks 
113 Vegyes ir.] * a kedvét ~ja vkinek tetszését elnyeri 
vkinek; a-i fi pe piacul cuiva; js Gefallen gewinnen. 
1811: építsünk Templomot És szenteljük a' Najag 
desa Szüzeknek, így tám kedvit kapjuk a Drigdeseknek 
[ÁrÉ 185. — dA najádok görög vízi nimfák. A driádok 
v. drüászok erdei nimfák] * képzeletet ~ fogalmat al-
kot vmiről; a-şi forma o idee; sich über etw. einen 
Begriff machen. 1811: 'S Hogy képzeletet kapj egész 
Ménessire Egy Lovát le-irom fülitöl farkáig nem 
tartlak függőbe sokáig [ÁrÉ 155] * lábra ~ a. lábra áll; 
a se puné pe picioare; auf die Beine kommen. 1667: az 
jobbágyimnak marhái ugy elestek, hogy magamnak is 
úgy, a mint kellene, nem szánthatnak . . . ha várakozta-
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tó leszen3, mig jobbágyaimnak marhájok lábra kapnak, 
mindjárt felküldeném [TML IV, 75 Naláczy István Tele-
ki Mihályhoz. — aA borok szállítása]. 1812: A mar-
háink már ez utan lábra kapnak, az ételek az általlis meg 
szaporodván, de eddig tsak eheztek nem lévén Sem fü 
sem fa levél [RLt D. Teleki József lev.]. — b. átv erőre 
kap, megerősödik; a se întrema, a prinde puteri; neue 
Kraft gewinnen. 1710: Mivel . Teleki Mihály Isten-
nek büntető ostora volt Erdélyben, ő pedig a magyaror-
szági mótusok alkalmatosságával kapa lábra s onnan 
hozá be közinkben ezt a hosszas nyomorúságot, szüksé-
gesnek ítélem rövideden lehozni mind Magyaror-
szág veszedelmit . mind Erdély végső romlását [CsH 
61. — 1665-re von. feljegyzés] * lóra ~ lóra szökik/veti 
magát; a sări pe cal; aufs Pferd springen. 1662: Gaudi 
ezt hallván, azonnal lovára kapa, s parancsolá a pattan-
tyúsoknak jó készséggel, kartácsos, feles töltésekkel az ő 
lövőszerszámaival utána lenni [SKr 450]. 1716: Lovakra 
kapván . Nyáros nevü Rétin fejjül az élen mind nyar-
godoznak [Karácsonfva MT; Told. 76] * marhára ~ 
megvagyonosodik; a prinde cheag; sich bereichern. 
1668: ők osztan él mentének Béréndrě hogy osztan 
anyra nõtténék ott szolgalgattanak szillel, annyra hogh 
marhara kaptanak [A.hagymás SzD; Ks 9. XXXIII. 
4] * más útra ~ másfelé/más úton indul/tér el; a lua ín 
altă direcţie; in eine andere Richtung gehen, sich anders-
wohin begeben. 1742: kezdé Dan Dsurdsat szidni kára-
molni, mondván . most mindgjárt meg mutatom hogj 
ki vagjak én, meljet Dsurds látván más útra kap [Bulzest 
H; Ks 111 Vegyes ir.] * nem ~ rajta kb. nem törődik ve-
le, ügyet sem vet rá; a nu-i păsa de cineva; jn/etw. keiner 
Beachtung würdigen. 1678: adgya meg hát az hitetlen fi 
az én penzemet az kivel ados, menyen ördögbe pokolba, 
én továb rajta nem kapok, czak pénzemet tegye le [Kis-
görgény MT; Ks]. 1697: Had vegyék jo valaszt Ngdtul 
Vajda János iránt egyebert nem kapok rajta csak az 
szőlőben való ekeczeleséért [Apáti SzD; WLt Miss] * 
pofon ~ pofon csap/üt, pofon vág; a trage/cîrpi o pal-
mă; ohrfeigen. 1798: Exp(onnen)s . a Görbe hatut ki 

az Ablak mellett állott jámborul, Pofon kapta szi-
dalmazván s huntzfutozván [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] * 
az út vmerre ~ kb. az út vmerre fog/fordul; drumul o ia/ 
coteşte într-o anumită direcţie; der Weg führt irgendwo-
hin. 1769: az által járón az ut által menvén . az 
Apahida felőli levő Vermes nevezetű Hegy oldalánal 
éppen a tŏviben kapott azutánis az ut . a* ne-
vezett Hegy oldal allyában kapván azon oldal alatt ment 
elé, senki által nem háboríttatván [Apahida K; JHb 
XLII/24] * vérszemre ~ vérszemet kap; a deveni în-
drăzneţ, a prinde curaj; übermütig werden. 1775: a volt 
oka, hogy a lengyel király, Poniatoczki, összeszűrvén a 
muszka cérnéval a levet, a király vérszemre kapván, 
nagy hadat gyűjtött [RettE 356] * a víz vhova ~ a víz be-
folyik/kap vhova; apa pătrunde/curge undeva (înăun-
tru); das Wasser fließt irgendwohin hinein. 1806: ŏ 
nagyságais a' Kükűllő régi fojonya árkán keresztül 
kollát kertett tsináltatott, s föld töltéssel azon alol meg 
töltette, hogy a viz áradások idejénis azon régi árkában 
ne kapjon [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

O Sz: bolondságában nem ~ a falra nem megy bolon-
dul fejével a falnak; nu merge prosteşte cu capul de pe-
reji; einer geht nicht mit dem Kopf närrisch gegen die 
Wand. 1677: Kegyelmedet azért kérem, velem tovább 
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mint gyermekkel ne bánjék, úgy is emez-amaz biztatá-
sokkal ne próbálgasson, mert hidgye el, bolondságom-
ban én sem kapok az falra [TML VII, 519 Teleki Mihály 
Absolon Dánielhez]. 

Ha. 1767: kapat [Abosfva KK; Ks 4 St. Bartos (24) jb 
vall.]. 1807: kapatt [K; KLev.]. 1809: kapatt [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 1818: kapatt [Ákosfva MT; MRLt]. 

kapa 1. sapă; Hacke, Haue. 1568: en az leannak attam 
vala egy kapara oth pénzt, es az kapat soha meg nem 
valta hanem vgyan oth marat, es en el adam [Kv; TJk 
III/1. 199 St.Kys vall.]. 1572: Lattok wgjmond, az 
Eozwe zaydulast Mykoron Assoth kapath kernenek, 
hogj hatarth wessenek [Jákótelke K; KP. Wynche Sy-
mon jb vall.]. 1588: az mint az teorweny talalta akkep-
pen sok Jámbor eleot kezembe twzet eowembe zeker-
czet, hatomra kapath wowen meg kereoltem az en eo-
reoksegemet [Zsákfva Sz; WLt]. 1600: Nadoltattam 
eott kapat megh Thoroczkaj Acéllal, attam teolle az Ci-
ga(n)nak d 40 [Kv; Szám. 9/XII. 67 ígyarto Simon isp. 
m. kezével]. 1618: Egj hitua(n) kappa tt. f. — d. 05 [Kv; 
RDL I. 104 Andr. Junck kezével]. 1736: Éltető Ferencz 
Uram énnekem azt feleié, hogy mongyam meg Ács 
Györgynek, hogy azt a kapat a kivel azt a Szölöt akarja 
kapálni Ács György akasza fel az hijjuba hadd rosdä 
sodgyék ott, mert ot nem kapál [Szentegyed SzD; Wass-
Lt Pop Gligor (60) jb vall.]. 

Szn. 1568: Michael Kappa [Kv; TJk III/1. 239]. 1570: 
Kapa Antal. Kapa Myhal [Kv; TJk III/2. 48, 182]. 1643: 
Antonius Kapa* [Kv; KvTOkl. II, 315. — aA »jurati ci-
ves« közt]. 1698: Kolosvári Kapa György Szűr csapó 
[Dés; DLt 267a]. 

Szk: ágas 1587: Chinaltattam 2 ágasz kapát p(ro) 
d. 20 [Kv; Szám. 3/XXVI. 65 Suweges Gergely isp. m. 
kezével]. 1601: 1 Aghas kapa 1 eőregh galho chakany 
[Kv; AggmLt A. 41] * gyökérásó 1693: Boriczanak 

Egy gyökér Aso kapa [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1794: 
Gyökér áso kapa hét [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1812: 
gyūkér áso kapaval kezdette asagatnia [Nyárádsztlászló 
MT; Sár. — A földet] * gyökérvágó 1589: Egy 
Gywker vago kappa [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 69]. 1652: 
vagyon gyüker vago kapa N. 94 [Görgény MT; Törzs]. 
1687: Gyükér vago kapa nro 2 [Veresmart TA; Berz. 11. 
87/1]. 7800: tsináltattunk egy Gyükér vágó kapát, az ár-
ra 9. Susták | Palfli István Rectificatornak adatt gyökér 
vago kapa [Torockó; TLev. 5] * homokvágó 1677: 
Egy magyarországi homok vágó kapa [Kv; RDL I. 
155b] * horgas 1759/1779: Horgas kapa [Pusztaka-
marás K; Mk] irtó ~. 1650: Jrto kapa njelesteöl nro. 
80 [Fog.; UF II, 102]. 1780: Irtó Kapa 1 Sima kapa 1 
[Bethlen SzD; BK Bethleni szám.] * kétágú 1589: 
Ket ágw Kapat vóttem f. — d. 20 [Kv; Szám. 4/XI. 
44] * kővágó 1674: Az keo vágó kapának megh acé-
lozásátol fizettünk f — d 20 [Kv; SzCLev.] * lapos ~. 
1650: Kozonseges avagy lapos kapa njelesteöl nro. 250 
[Fog.; UF II, 102]. 1681: Vajda Hunyad vára Va-
gyon ezen kapu között Lapos Kapa Nro 3 Fa nyeles 
áso Nro 3 [Vh; VhU 502, 508-9]. 1881: Kereszturol ho-
zatam egy lapos kapat 3 xr [Etéd U; NkF] * ma-
gyarországi ~ homokvágó ~ * mészkeverő 1826: 
mészkeverő kapa [Körösfő K; RAk 137] * mecenzájſeri 
~ mecenzéfi kapa. 1842: Ket mettzenzájferid kapa nye-
lestől [Csekelaka AF; KCsl 3. — aMecenzéfnek (Aba-

új-Torna m.) e tájt országos jelentőségű kézműipara 
volt] * sima 1780: Irtó Kapa 1 Sima kapa 1 [Bethlen 
SzD; BK Bethleni szám.] * szecskavágó 1796: Egy 
Szatska Vágó kapa [A.preszáka AF; MkG Conscr.]. * 
szõlőkapáló ~ 1758: Szőlő kapáló hitván őszve romla-
dozott kapa 3 [Déva; Ks 76. IX. 8] * torockói ~. 1587: 
veottem egj Toroczkaj kapatt p(ro) d. 20. [Kv; Szám. 
3/XXVI. 65]. 1590: Az fúndamentu(m) Assassara vet-
tunk 4 torozkaj kapat f. 1 d. [Kv; i.h. 4/XIV. 9] * tő-
vágó 1629: Kapa, Twuago kapa [Kv; RDL I. 146]. 
1659: Egy Teő vago kapa, egy rosz kappaual edgiut er f. 
— /50 [Kv; i.h. 143]. 1726: Egj tőõ Vágó kapa [Kv; Pk 
6] * veremvágó ~. 1679: Verem vágó kapa nro 1 [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 78]. 

2. vhány ~ra való vhány kapanapszámnyi; care poa-
te fi prăşită/lucrată de un anumit număr de prăşitori; 
von einigen Taglöhnerarbeiten mit Hacke. 1722: 
Vágjon az Borpatak nevű hellyben egj hold szőlő 25 ka-
pára való [Gyf; Born. XXIXa 8 Bornemisza János 
conscr. 21]. 

kápa 1. nyeregkápa; ciochină; Sattelknopf. 1688: Az 
edgyik nyerges Ladaban volt egy régj karmány nyeregh 
véres barsonyal és az első s hatolso kapaja ezüstel bori-
tot egy Tőrök nyerégh csák pusztán, szederjes posz-
toval boritot az kapaja Szkofiommal várott [Beszt.; Ks 
Mise. 27]. 1736: az tanács urak az várnak belső piaczára 
mentenek, az kik penig tanács urak nem voltanak, az vár 
kapuja előtt szállott le lovárol; akkor az lovász kápával 
beterítette az nyerget [MetTr 362-3]. 

2. ágyú-alkatrész; parte a tunnului; Kanonen-
bestandteil. 1681: Vagyon ezen Bástyán Réz Taraczk Nro 
5 vas Taraczk Nro 1 Első 2 fontos Réz Taraczk ágiaval, 
Kerekeivel kápajaval jo [Vh; VhU 364-5]. 7805: Egy 
pár arannyal incrustalt Olaszcsőjű, elefánt-csont ágyú, 
igen szép faragott sisakos fő Kapával [Mv; TGsz 52]. 

3. pisztoly-alkatrész; parte a pistolului; Pistolen-
bestandteil. 7788: Egy pár Lípsíai rezes Pistoly vas sze-
gekkel, a' kápája meg verve [Mv; TSb 47]. 1805: Egy pár 
'Sebbe való igen szép Ánglus mordály. Londonba csi-
nálták, ezüstös horgas kápával [Mv; TGsz]. 

4. csuklya, kámzsa; glugă; Kapuze. 1584: Lakatos 
Balint Nem tuggya mi keppen lakot az hazba Giarfas 
pap . Barat kapaba temették el, kinek teób vagion 60 
eztendeyenel [Kv; TJk IV/1. 328]. 7777: Pénteken csak 
bé jo a házomba két idegen barát kérdem mi volna 
kívánságok, felele a nagyobbik: égy pár tojás, én két to-
jást adok néki, melyet bé eresztvén a kapájáb(a) (: az ho-
va soha az igaz Barát nem rak tojást :) megfordulának, 
és ki menének az ajtón [Dés; DLt 321. 31b-2a Georgius 
Háncz (56) vall.]. 

Szk: tafota 1789: vettem kezemhez Egy fekete téli 
tafota kapát, före valót [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 
Torma Éva lelt.]. 

kapaalja vhány kapás-napszámnyi; care poate fi pră-
şită/lucrată de un anumit număr de prăşitori; von 
einigen Tag(e)löhnerarbeiten mit Hacke. 1732: A' Ma-
jorság szőlő vágjon edgj napi 40 kapa allya [Erdőszen-
gyel MT; Told. 11/67]. 1816: Colonicalis Szőlőjea A* 
Nagy Hegyen egy Pászma az Uraság majorság szőlője, 
és Pokola Miklós szomszédságai köztt, egy kapaalya, 
kőzep termés idején ád belőlle 1. veder Dézmát [Varsolc 
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Sz; Born. XXIX. 24/20. — aÉrtsd: van a jb-nak]. 1836: 
Egy darab szép szőllő egész Tábla mint egy 60. ka-
pa-allya [Lackód KK; Ks 78. 21 Conscr. 23-4]. 

A ſöldmértékclõ fogalom történetérc nézve 1. Bogdán. MMért. 193 kk. 

kapacinos ' 1627: Egj lora való, ezwsteos aran(n)ias 
szerszám kapaczinos. Mas lora való aran(n)ias, ezws-
teos szerszám kapaczinos szugelóie teorkeses. Harma-
dik lora való keskin (!) aranias ezusteos szerzam kapa-
czinnostol [Bodola Hsz; BLt Béldi Kelemen lelt.]. 

Nagy valószínűséggel a n. Kappzaum 'orrfék, kötőfék' elalaktalanodott 
változata; jel-e tehát 'orrkötöfékes; cu botar/botelniţă; mit Kappzaum' 
— Vö. a kapucán címszóval. 

kapacitál a capacita/convinge; űberreden. 1794: A' 
kertészt capatitalni akartam a' bora felől [Kővárhosszú-
falu Szt; TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez]. 1806: 
Gyujto Sándor ur ide bé érkezett, és én vélle legottan 
a' Buza mezei dolgot igazításba kívántam venni és sze-
rencsésen ugy capácitáltamis, a'mint illett [Ks 94 Thu-
roczy Károly lev.]. 1815: én előre tudtam hogy ku-
dartzat nyerendŭnk, de nem volt annyi erőm hogy a' 
Tkts Soo Tisztséget az iránt Capacitállyam [SLt évr.]. 

kapacitáltatbatik kb. ösztönöztethetik, serkentethetik; 
a putea fi capacitat/convins; angeeifert werden können. 
1717: Hogy annál is jobban az IfFiuság a Tanuláshoz édes-
sedgyek, s Capacitaltatthassék . rendeltünk az itt való 
Accessisták Intertentiojokra ex Impositione estraordi-
naria Tritici Cubulos 50 Avenae 75 Foeni Currus 50 . . 
a designált naturálékat adassa ki [Ks 83 a gub. Nsz-ből]. 

kapacitás 1. kiterjedés, nagyság; întindere, mărime; 
Ausbreitung, Größe. 1777: vagyon egy Dalnoki Vadai-
mássa nevezetű jo nagy darab Terrenum a' melynek 
capacitassa mekkorasága iránt bizonyos nem vagyok 
[Dés; Ks 79. 29. 234]. 1782: A menyi számú földek, ka-
száló helyek voltak mindenik forduloban, azokat mind 
describáltam capacitassaival edgyütt [Arany H; JHb 
XXXI/53. 82]. 

2. termőképesség; fertilitate; Fruchtbarkeit. 1700: 
Az Egyház es Ispitaly főldek(ne)k situssát, quantitassat, 
capacitassát elerkezven a vetesnek drágalatos napjai 
szorgalmatossa(n) investigalni kell [Dés; Jk 310b]. 1758/ 
1785: Az Hoszszu főidnek Süllye felől való része . 
ezeknek Capacitassa exurgit cu(m) cubul. 32 [Szentbe-
nedek AF; DobLev. 111/596. 277]. 

3. űrtartalom; capacitate, volum; Rauminhalt. 1797: 
a mint mi magunk az Hordok(na)k capacitássokat hoz-
zá vetve el intézhettük tészen az közönséges Borok-
(na)k S(um)m(a)ja Ezer háromszáz nyolcvan égy veder 
[M.igen AF; i.h. IV/777. 24]. 

4. képesség; capacitate, aptitudine; Fähigkeit | tehet-
ség; talent; Begabtheit. 1710: Én históriát írni nem aka-
rok, mert ha akarnék is, ahoz való capacitásom nincsen, 
bizom másokra [CsH 50]. 1771: A szegény Egri János is 
megholt Hidalmásona Temetéseken, lakodalmak-
ban gazdaságot sokszor viselt, melyre capacitása volt 
[RettE 255-7. — aK]. 

kapacitású 1. vmilyen kiterjedésű; de întinderea/mări-
mea; von . . . Ausdehnung. 1778: a' Viz Mlgs Grof 

Wass Sámuel Vrfi Maimajáig (!) fel tojulván, Mlgs Gróf 
Wass Ádám ur(na)k hol? hány ? és mekkora Capacitasu 
földeit lepte el a Viz [Mezőméhes TA; WassLt vk]. 1793/ 
1794: Benedek Ferentzné Mogyoross Susánna p(rae)-
tendálja, hogy mivel a régi osztályba a Condividens 
Attyafiaival egyenlő capacitásu Nyil adatott Bagóban, 
és Ászszony népén most pedig a' Kőz földek fel osztásá-
val Bagóban a condividens Attyafiainak Nyílja neveke-
dik, tehát ezen nevekedésböl p(ro)portioja meg ítéltes-
sék [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 8b]. 

2. vmilyen termőképességű; cu o fertilitate; von 
Fruchtbarkeit. 1751: a Dombok kőzött egynehány da-
rabotska igen kevés Capacitású [Koronka MT; EHA]. 
1756: A Nemes Szántó Földek . . . mekkorák, vagy 
menyé Capacitássuak [H; JHb LXX/2. 6 vk]. 1773: a' 
Berek előtt való lábban egy Láb buza föld circiter 25 kő-
ből vetés kapacitású [Marossztkirály AF; DobLev. 
II/447. 9]. 1801: adtam kaszálókat de mint hogy 
ezek tŏbbetske capacitásuak, tehát erre nézve még adott 
Buza János nekem . hat magyar forintokat [DLev. 1. 
VII. A. 2]. 1810: Mindenik Űlésházhely után . . hány 
kőből vagy véka capacitásu szántó és . kaszáló He-
lyek vágynák? [Dob.; Ks 76 Conscr. 12]. 

3. vmilyen hozamú; cu un randament; von 
Ertrag. 1768: (A kaszáló) kisseb Capatitasu hogj az in-
govántol nem lehet mindenŭt kaszálni [Boroskrakkó 
AF; BfN dobozolt anyag]. 

4. vmilyen befogadó képességű; de o capacitate 
von . . Aufnahmefahigkeit. 1750: Vagyon a falu-
nak felső végiben fenn egy nagy hegyen egy tisztességes 
kőtemplom, a régi gyülekezethez képest jó nagy kapaci-
tású [Sárpatak MT; ETA 107. 21]. 

5. vmilyen képességű, cu un anumit talent; von ir-
gendeiner Begabtheit. 1775: Rhédei Farkas . édesaty-
ja volt Rhédei József, jó capacitású, de hirtelen haragú és 
durvácska ember [RettE 352]. 

6. vhány szekér ~ vhány szekérre való, vhány szekér-
nyi; de cîteva căruţe; von einigen Fuhrwerken. 1756: 
Ezen Széna rét . két szekérné Capacitássu [Tirnava 
H; JHb LXX/2. 65 vk]. 1762: Az Gerendből vettünk . 
egy kalangya Szénát, hat Szekér Capacitasut [Roskány 
H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

kapácska sapă mică; kleine Hacke. 1791: Egy kerti 
két águ kiss kapácska [Déva; Ks 108 Vegyes ir. Grék 
Mihucz kereskedő hagy.]. 1817: Egy viseltes Áso, és 
Négj Kapa, Két Kapatska [Mv; MvLev.]. 

kápaſa vmilyen hídgerenda; un fel de grindă pentru 
poduri; irgendein Brückenbalken. 1851: A' hídhoz 
Szovátán vagyon még hat darab hét őlős gerenda eltör-
ve, melyek kápa fáknak használtathatnak [Erdőszt-
györgy MT; TSb 34]. 

kapafog metszőfog; dinte incisiv; Schneidezahn. 
1852: Tití a' ket első nagy kapafogával már harap szélié-
be [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

kapafok muchie de sapă; Hackenrücken. 1825: Szöts 
János pedig maga ditsekedet aval nékem, hogy Molnár 
Sigára jol réá mostam a' kapa fokkal [Szentgerice MT; 
CsS]. 



kápájú 

kápájú 1. cu o anumită ciochină; mit Sattelknopf. 
1681: Török, avagy Muratt nyergek . Ezüstéi ara-
nyosan megh borított kápaju, Veres bársonyos szko-
fiummal varott regi nyereg [Uti]. 1840: egy el hasadt ká-
páju nyereg [HSzj kápa al.]. 

Szk: hegyes ~ nyereg. 1671: itt mind amaz kutya 
hegyes kápájú nyerget csinálják [TML V, 430 Rédei Fe-
rencz Teleki Mihályhoz Drinápolyból] * îörök ~ nye-
reg. 1744: Edgy régi szú ette Törők kápaju Nyereg 
[Szentdemeter U; LLt 67]. 

2. vmilyen fegyveralkatrészes; cu o anumită piesă de 
armă; mit irgendeinem Gewehrbestandteil. 1805: Pisto-
lyok 9. Egy pár Lűttíchi, ezüst készületü horgas ká-
pájú General Laudoné volt | Egy pár Franczia virágos 
csöjü ezüst készületü, kerek kápájú Egy pár rezes ke-
rek kápájú és Szerszámú Frantzia vont juku pistoly 
[Mv; TGsz 52]. 

Szk: rezes ~ 1753: Rezes Kapaju Flinta N. 4 [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18]. 1754: Egy pár rezes kápájú 
kisded kis Mordajotska [Nsz; i.h. 19]. 1761: Két Rezes 
Kapaju, kova s vésző nélkül való vadász Flinták [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/39. 6]. 1802: Egy pár rezes kápá-
jú pistoly [Ne; DobLev. IV/7b]. 

kapál 1. a săpa/prăşi; hacken. 1570: Brassay Ambrws 
Ewtet az kertbe vytte kapalny [Kv; TJk 1II/2. 50]. 1609: 
Jde münkeöt sokszor keretiek kapalni [Kozmás Cs; BLt 
3 Feyer János Koszmasy (26) lib. vall.]. 1631: monda 
Nagi ferencz Lengiel Miklosne Azzoniomnak, hogi 
meniel utalatos oczma(n) ondok aszonjalat ördeögbe a 
nagi fogaddal kapalni az szeöleömben [Mv; MvLt 290. 
260a]. 1752: Várczán Páskuj Láttam hogj szegény 
eö is mint más szegény ember dólgozgatot, málét kapált 
kaszált [Bikácza Sz; BfR Szász Gábor (56) jb vall.]. 
1850: az 1 ső évben már csak is egyszer kapálták vagy is 
inkább túrták fel a szőlőmet [Ne; DobLev. V/1327 Do-
bolyi Bálint a városi tanácshoz]. 

Szk: dohány 1771: a Botskor István Ur kertiben 
dohán kapalni is hogy el ment a Fŭkŏtŏsné Leánya oda 
is el hivatta a Léán a Katonát [Dés; DLt 321. 30b-la 
Anna Birtalan rel. vid. nob. Danielis Borosnyai (48) 
vall.] * kert ~ni. 1687: Soha az előtt Rabokot szőlő 
művelni, kertek kapálni, ki nem vittek, hanem Tavalytúl 
fogva Udvarbíró V(ram) kezdette el [Szilágycseh; 
GramTr VIII Somogyi István (50) a csehi lovas sereg 
zászlótartójának vall.] * kukuruza ~/iz. 1782: ritkán 
esett meg az is hogj hetességre kukuruza kapálni, 
vagj szedni, vagy széna tsinálni kimentenek az apróbb 
tselédek [Torockó; Thor. XX/5] * törökbuza ~m. 
1756: Lénardot el hajtotta . . . Tőrök buza kapalni 
[Told. 16/42]. 1782 k.: Szőlő szedni Karó hegyezni 3 
Nap Karó vágni 3 Nap Törökb(uza) Kapálni 3 
Nap Törökbuza Szedni 2 Nap [Ne; DobLev. 
11/567. lb] * (minél) ſölendebben ~ mentől inkább a 
föld színén/felszínesebben végzi a kapálást. 1847: a Szá-
szok' kapája pedig nagyon kicsi, s robotban minél föl-
lendebben kapálni különben is szokások [KCsl 13]. 

Sz. 1644: ragada Czizar Andrasne az kést Monda 
hogy Meny el hires kurua Mert beled vereo(m) az kest 
En megh zolita(m), hogj tegie el az kest, mert az Eór-
deogh sem zant sem kapai [Mv; MvLt 291. 430a]. 

2. 1603: Buzas Pal nagi galambfalwi eszt wallia, 
Énekem monda Kaniadi János hogi Jo wolna be haita-
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nunk az mihalj ferencz menesit mert harmad napia hogy 
az Gaspar Balint buza wetesen kapainak [UszT 17/40]. 
1736: (A temetésen) az szin mellé vittenek aranyas, 
ezüst, köves, szerszámos, boncsokos, tollas, bőrökkel 

czafrangokkal felöltöztetett uri paripákot azok 
ott kapáltak s visítottak [MetTr 407]. 

kapa-lapító lakatos-szerszám; unealtă de lăcătuş; 
Schlosserwerkzeug. 1741: Egy kapa lapitō [Kv; TL lak.-
szerszámok közt]. 

kapálás 1. praşilă, prăşit; Hacken. 1589: Az Zeoleo-
nek Második kapalasa 19 Juny kezdettem a Második 
kapaltatasat (így!) Eodem die voltanak 5 attam nekik f. 
— d. 60 [Kv; Szám. 4/XI. 27-38]. 1600: Szelők miuelte-
tesere Való keoltsegh . . Az haitasra ment f 2 d 47 Ka-
palasra ment f 4 d 20 [Kv; i.h. 9/IX. 53]. 1683 k.: Wa-
gyon az Parochiahoz egy Szőllö Mellynek ki nyitasaval 
metczesevel . . egyszeri kapallasaval az Samsoniak 
Tartoznak [Sámson Sz; SzVJk 166]. 1694: Majorság-
Szőlő vágjon itt egjgj . melj(ne)k eddig való mind(en) 
müve, karozása, hajtása, kapálása, meg-adatott [Kis-
enyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1728: 
Aranyas Mái nevü Sz(ö)lö He'gyben lévő szőleit, első-
ben megkarozzak, ki hajtják, meg kapállják . . má-
sodban ki kapállják lágy szemreis harmadik kapálását 
meg adgyák [Torda; JHb Jósika Mózes ir.]. 1786: a jővő 
héten leg inkább a szőllő kapállásán leszünk rajta [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1851: a' Törökbuza föl-
deimet ha az idő segít mind meg szántatom, a kapálást 

. részébe adom [Nagylak AF; DobLev. V/1322 Do-
bolyi Bálint ut.]. 

Szk: lágy szemre való ~. 1809: Hátra vagyon még a 
Szőlőnek a Canicula el telese után István Király napa tá-
jékán a Lágy szemre való Kapállás [Szság; KS. — Aug. 
20.]. 

2. kapáló/kapás napszám; zi de lucru la prăşit; Tag-
lohn mit Hacke. 1677: Látván az szegény jobbágyok-
(na)k ügye fogyot, alapattyakat, Szegénységeket, köl-
czőn osztattam ki nékik buzat Cub sax no 7. Job-
bágy Szeren kivül minden veka búzára egy egy napi ka-
pálást, vagy aratást igîrtek [Uti]. 

3. a kapálás ideje/időszaka; vremea/timpul săpatu-
lui; Zeit der Hackarbeit. 1771: Imbrefi szőts Ferentz 
a legközelebb mult Tavaszszal első kapálláskor mult 
Esztendeje a Béla Hegyin meg támadván akkori Timár 
Kis Istvánt ő klme Inassát szörnyen forgolodot szekér-
czével kŏrüllette [Dés; DLt 321. 26b-7a Dániel Tot (45) 
ns vall.]. 1790: Tŏrõkbuzát a' hó harmatis érte lsŏ ka-
pálláskor [Sztrezakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jó-
szágig. gr. Teleki Józsefhez]. 

4. vhány kapás-napszámnyi (szőlő); (vie) care poate 
fi prăşită într-un anumit număr de zile; (Weingarten) 
von einigen Tag(e)löhnerarbeiten mit der Hacke. 1647: 
Vagion egy io darab Szeoleois Szaz Ember kapalasa 
beoúeon [Teremiújfalu KK; BK 48/16]. 

5. 1760: (A) Sessiot egyenlő két részekre mérték bizo-
nyos jegyekkel, úgymint: fára vágott keresztekkel, és 
kapálásokkalis meg határozták, métázták [Runk TA; 
Ks 83 Vall. 7]. 

kapálási szk-ban; ín construcţii: in Wortkonstruk-
tion: ~ munka kapáló munka, kapálás; munca prăşitu-
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lui; Hackarbeit. 1848: tartozok lesznek kalákába 
két napot aratási vagy kapálási munkában dolgozni3 

[Km; KmULev. 3. — A kölcsönzött összeg kamatja fe-
jében]. 

kapálatlan I. mn neprăşit, nesăpat; ungehackt. 1740: 
a sok esső mián Semmit nem ugarolhattunk mért a fóld 
eppen el áradot, a maié mind kapálatlan [Noszoly SzD* 
ApLt Bak András Apor Peteméhez]. 1801: én Tantsra 
még érkezvén majd, meg halék csudámb(an) hogy az 
szőllő Levelezetlen, az Tőrőkbuza kapálatlan [F.zsuk 
K; SLt Margitai János P. Horváth Ferenchez. — aK]. 
1832: az aratásról nemis gondolkottunk, de nagy része 
ellenben a teres máléknak előszöris kapálatlan [Zsibó 
Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

II. hsz (meg)kapálatlanul; neprăşit, nesăpat; unge-
hackt. 1700 k.: azon szŏlõtt itt marus székben havat-
tõn néhai Györgj János edgy kévéssé imigj amugj, 
félig meddig művelte . . hol kapálatlan, hol leveledzet-
len maradott [LLt 65/7]. 1793: bezzeg a ked epitett szől-
lője Buzdan3 Sirattya kedet, gyamlãlatlan, kapálatlan 
[Drassó AF; LLt gr. Lázár János lev. — dAF]. 

kapálatú vhány kapásnapszám nagyságú; de o supra-
faţă care poate fi prăşită într-un anumit număr de zile; in 
Größe von einigen Tag(e)löhnerarbeiten mit der Hacke. 
1719: Vágjon a' czahoban egj szőlő mint egy hat ember 
kapálatu [Szentgerice MT; MMatr. 121]. 1736: van egy 
kis Szőlős és Gyümőltsős Kert . vagyon benne öt em-
ber kapalatyu szőlő [Várhegy MT; CU III/l. 114]. 

kapálgat gyak a prăşi ín repetate rînduri; wiederholt 
hacken. 1637: a kertemb(en) kapálgatok vala [Noszoly 
SzD; WassLt Teótŏri János (60) jb vall.]. XVIII. sz. vě: A 
Rosmarint tőve körül ne enged meg keményedni a föl-
det; azért gyakran . . kapálgasd [Ks Kerti Oecono-
mia]. 1844: A' Szöllöt harmadikszor is kapálgotjuk hol 
burjánosabb [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós 
P.Horváth Ferenchez]. 

kapálhat a putea prăşi; hacken können. 1771. majd 
minden nap esett az eső, úgyhogy se ugarat nem szánt-
hatunk, se törökbúzát nem kapálhatunk [RettE 252]. 
1772: Ez az idő nagy romlására vagyon a gabonáknak 
. . a törökbúza gazban hever, nem kapálhatják [i.h. 
277]. 

kapáló 1. kapálás; praşilă, prăşit; Hacken. 1768: 
kéttzer el vitte volt magával kapaloban [Martonos Hsz; 
HSzjP]. 1807: erővel el vitte a Menyetskét Kapálóban 
[K; KLev.]. 1820: Gan Juonnéis . . . nállom masokkal 
edgyütt kápálóba levén a' Bárónérol ki abba az idő tájba 
viselős vala . . azt mondá a' Bárótól viselős biz ő. [Ara-
nyosrákos TA; JHb 48 Pálifi Ferentz (29) hites assz. 
vall.]. 

2. vhány kapásnapszámra való; care poate fi prăşit 
într-un anumit număr de zile; gut für einige Tag(e)löh-
nerarbeiten mit der Hacke. 1683 k.: Wagyon egy darab 
Szőllő hat ember kapallo [M.valkó Sz; SzVJk 43]. 1694: 
vágjon . . . Nagj Majorság Szőlő . . circ(iter) husz em-
ber kapáló egj hétig | nagy darab, circ(iter) 40 ember ka-
páló heljen, termeketlen köves [Borberek AF; BfR]. 
1715: Az négj embér kapállo Szŏllõtskének is edgj felől 

Szomszedgja Gyermán Sztojka [Farkastelke AF; JHb 
XXVII/33]. 1791: Vagynak-é Allodialis ép vagy Puszta 
Szőlő hellyek ? . hány Ember kapállok és középszer 
terméskor hány Vedret teremhetök ? [BSz; Ks 74/56 vk]. 

kapálódik kapálódzik, rúgkapál; a da din mîini şi din 
picioare; trampeln, strampeln. 1605: Tudom azt hogj 
valamy paztorok Jeowenek az falura, mondák hogy va-
lamy vagyon it kwn de . chyak kapalodik, Jutánk oda 
Jósa Istwannal . hat ot fekzyk s chyak kapalodik této-
va [UszT 19/89]. 

kapáló-eke ekekapa; prăşitoare; Keilhacke. 1833: Az 
Udvar ház hijján . . . Egy kapáló eke lapos vas nélkül 
[Katona K; Ks 73/55 Komis János lelt.]. 1838: A' Ga-
bonás melletti Kamrában 4 málévető kas és 2 kapáló eke 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

kapálójú vhány kapás-napszám nagyságú; de mări-
mea ce poate fi prăşit într-un anumit număr de zile; in 
Größe von einigen Tag(e)löhnerarbeiten mit der Hacke. 
1710: edgy kis Szőlőcske két ember kapáloju [Borsa K; 
ApLt B. V]. 

kapáló-kaláka kb. közösségi kapáló-segítség; clacă la 
prăşit; gemeinschaftliche Hilfe in der Hackarbeit. 1794: 
Mikle Gyórgy is ilyen Tőrőkbuzabéli kapáló kalákát tsi-
nálván eö is maga Pálinkáját adta [Vályebrád H; Ks 81 
Opra Ignát (55) vall.]. 

kapálózik kapálódzik, rúgkapál; a da din mîini şi din 
picioare; trampeln, strampeln. 1636: az ember mindjárt 
világra való születése után kezeinek lábainak egyenesen 
való neveltetésekért, az bŏltsõben való le kőtözteté-
sét neheztelvén, és azon való békételenkedésbŏl sirán-
kozván, rugodozván, kapálózván, az Dajkának ének 
szóval való rengetésével kérlelődik meg, és tzendescdik 
el [ÖGr 7]. 

kapált prăşit; gehackt. 1781: (A szőlőt) most egész jo 
kapált szöllőnek találtuk | a szöllönek a" kapáitatása 
mintegy egyszeri formában kapáltnak találtatott lenni 
az elébeni oculatiokor [Ne; DobLev. III/559. la]. 1811: 
A* kapált szőlőnek annyi mustyát szűrik, Hogy a' sze-
génységet már könnyebben tűrik [ÁrÉ 203]. 

kapáltat a puné să prăşească; hacken lassen. 1570: 
Kolb Miklós es, fazakas gal vallyak, hogy ezt Mon-
gya volt chynek gergelne palochy Janosnak Byzon Jó 
Erekseget Attham en Kegnek chyak kapaitasd Jde-
ien meg Mert három Eztendeie hogi my nem kapaltatwk 
[Kv; TJk III/2. 167]. 1634: az Uduarbirák jobbáginkat 
magok munkayaual terhelik, szántatnak, vettetnek, 
arattatnak, kaszaltatnak, kapaitatnak . . . magok szá-
mara vellek [UF I, 329 I. Rákóczi György gazd. ut.]. 
1690: Ianos kovaczne az mjt benne kapaitatott böczül-
tük flo. 5 [Km; Ks 11. XLVI. 16]. 1717: az szőlőt vagyon 
három hete hogy meg leveleztettem és most kapaitatom 
hogy inkab ne gazosodgyék [Gyeke K; Ks 96 Bíró János 
lev.]. 1792: Bardocz Adám Vram egj néhány dolgossai-
val kapáltat az Exponens Aszonynak Pök hegybeli szŏl-
leiben [Szentbenedek AF; DobLev. IV/692 Clara Váró 
cons. Laurentii Mohai (28) ns vall.]. 
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kapáitatás faptul de a puné pe cineva să sape; Hak-
kenlassen. 1589: Kóuetkezik a' Zõlŏre ualo kŏlchegnek 
zama . Elseo Zeoleo kapalas 26 Marty kezdettem a' 
Zeoleonek kapaltatasat voltanak kapasim elseoben 10 
eggiknek eggiknek attam d. 12 tt f. l d. 20. . 19 Juny 
kezdettem a Második kapaltatasat Eodem die voltanak 
5 attam nekik f. — d. 60 [Kv; Szám. 4/XI. 27-38]. 1694: 
Mind ezek penig a' szőlők eddig való jo müvekb(en) meg 
vad(na)k: karozasok, hajtások, kapáltatások dolgából 
[Borberek AF; BfR]. 1746: (A szőlőnek) kezdettem dol-
goztatásához Die 26tad Végeztem Metszését hajtását 

kapáitatását [M.köblös SzD; RLt Rettegi István, 
DiarOec. 43. — aÁprilis]. 1792: azon kapáitatás alkal-
matosságával Bardocz Lajos Úr is ott volt [Szentbe-
nedek AF; DobLev. IV/692 Kőmíves István (46) jud. 
dom. vall.]. 

kapáltathat a putea să dea (cuiva) pentru prăşit; hak-
ken lassen können. 1817: még égy Szál Málét Sem ka-
páltathattam a kenyér nem léte miat [Szászzsombor 
SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 

kapamunka kapálás; munca prăşitului; Hackarbeit. 
1824: felső kőmáli egy fertáj szőlőmnek kapa munkáját 
végben viszi ezen a nyáran [Kv; Pk 5]. 

kapandó kapni való; care urmează să fie primit; was 
zu bekommen ist. 1843: desperalva voltam már a' tőlled 
kapandó fa felöl azért Szebenbe mentem 's onnan 
vettem 3 szekér fenyő Fát [Veresegyháza AF; DobLev. 
V/1242]. 

kapanyél coadă de sapă; Hauenstiel. 1574: Vuch Ist-
wan kezebe volt az palcha Nagiob volt egi kapa 
Nyélnél [Kv; TJk III/3. 390]. 1590: Az fúndament(um) 
Assasara vettunk 4 torozkaj kapat . . . f. 1 — Ahoz kapa 
nielet vettunk . d. 2 [Kv; Szám. 4/XIV. 9]. 1600: Kapa 
nielre attam d 7 [Kv; i.h. 9/IX. 53]. 1634: (A leányzót) 
Teglas Ferenczyne verte, egy szek labbal, avagy darab 
kapa nyellel [Mv; MvLt 291. 6b]. 1797: Egy kasza nyel 
Dr. 16. Egy kapa nyel Dr 2 [DobLev. IV/775, la]. 

kapar szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vki magának ~ vki (a rábizottakból) magának gyűjt/ka-
parint; a sustrage (pentru sine) din bunuri luate ín admi-
nistrare; (von den jm Anvertrauten) sich erhaschen/zu-
sammenkratzen. 1664: az Sztepán Ferencz levelében lát-
juk, hogy az székelyhídi udvarbíró igen magának kapar; 
azért ha az praesidium Székelyhidat feladja, legyen 
olyan vigyázás az udvarbíróra, el ne vihesse sémiét, ma-
ga se mehessen másfelé [TML III, 314 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

kapareszelő pilă pentru/de ascutit sapa; Hackenfeile. 
1854: égy erdölő Fejsze és égy kapa reszelő [Sárd KK; 
WassLt]. 

kaparít 1. kaparint, szerezget; a sustrage; erhaschen, 
zusammenkratzen. 1596: Az mi az Mezaros Miklós fize-
teset nezj, penzel nem fizettem, sem az varos zenaiawal, 
hanem mideön kert volna teöllem szenat, megh mon-
dám, hogj ha magamnak az Varos zenajaban nem kopo-
ritok, masnak sem adok [Kv; Szám. 6/XXIX. 173 Bachi 

Tamás sp kezével]. 1662: midőn nem oly régen csak az 
elmúlt időkben traktáltak volna törökökkel a hódolt fa-
luk felől . . . Forgách Ferenc esztergomi érsek . . . e tö-
rökkel való végezést a hódolt falukról az ország kívül, 
nagy beggyel magának koporítá [SKr 110]. 1710: Meg-
hal azalatt János király . így a magyarországi biro-
dalomnak jobb részét a török magának koporítá, a más 
része német kézben esik [CsH 66. — a 1540-ben Szapo-
lyai János]. 

2. hozzákaparint/foglalgat; a acapara treptat; nach 
und nach an gliedem. 1779: ezen főid azon ház után 
jutott volna Ha oda jutott Loga Tyim Jobbágy 
is jo tehetségű ember lévén tsak ugy kaparitotta a maga 
földihez szomszídja lévén? [Fejér m.; DobLev. III/524. 
la vk]. 

kapás1 1. hozzákapás/nyúlás; apucare; anfassen. 
1640: Czizmadia Lőrinc inasa, Horvát Palkó fassus 
est: En majd másfél esztendeje, hogy ott laktam Bíró 
Pálné házánál, de én bizony soha csak egy kapását sem 
láttam senkinek hozzá [Mv; MvLt 291. 233a-51a átírás-
ban!]. 1666: Laposi Mihály Szeken lakó Bárdi Mathene 
Szada (!) Ersebet ellen proponál. 1 hogy hazaszagi egyes-
zeget nem akart. 2 hogy Szakalaban kapót, 3 . . Repli-
ca Tagadgya az szákalban való kapast [SzJk 99]. 

2. vétken való ~ tettenérés; prindere/surprindere ín 
flagrant delict; Ertappen. 1599: Keomywes Antal . 
valja: Az Ablakon keonyeokleottem vala kj es vgj zidal-
mazza vala Korchyolias Istwan az feleseget kurwanak 
mondwan Amy az vetken való kapasokat nezy arról 
azt vallja, hogy zynten az laba keoze terdepelt volt, az az-
zony leplet az legen eleott fel vetwen [Kv; TJk VI/1. 371]. 

kapás2 1. kapáló napszámos; prăşitor; Hacker, 
Hauer. 1573: Anna Ázzon Bodog gabrielne, Ismét Anna 
azzony wicey Janosne . . . eggiaránt ezt walliak, hogy 

volt Vicey Janosnenak oth egy kappasa annak Enny 
vyttek volt azonba hogy le wl Enny az kapas, es tekint 
Daroczy János Maiora fele, s Mond, Mely rut füst 
Megie(n) fel az Daroczy Maiorabol [Kv; TJk HI/3. 191]. 
1587: Az Zeoleonek megh kappallasa. 26 die aprilli vol-
tanak esmeg 29 kapasok fizettem 1 pro 12 d. Tezen f. 3. 
d. 48 [Kv; Szám. 3/XXVI. 21 Suweges Gáspár isp. m. 
kezével]. 1603: az mostany niomorult niawalias zwk 
wdeoheoz kepest az ferfy zeoleo mywesnek kapas-
nak es homlitonak fizessenek napzamra tizen negy negy 
pénzt [Kv; TanJk 1/1. 441]. 1700: Die 14 Marty A(nn)o 
1700 Iste(n) akarattjabol a' dolog tevő tavaszi napok be-
köszönvén a' munkasok diurnuma limitaltatott e' sze-
rint: A' karozonak // 12 hajtonak //6. kapasnak // 12 
[Dés; Jk 305b]. 1756: a Termő es Terméketlen szőlő Tők 
találtattak in summa 3210, mellyet . 30 kapás egj nap 
ki kapálhat [Branyicska H; JHb LXX/2. 32]. 1760: egy 
Darabatska szőlő Negy kapás égy nap ki kapálhatya 
[Körtvélyfája MT; LLt]. 1796: Szőllője A Nagy Hegy-
ben egy Nap ki kapállya 2 kapás [Pujon SzD; Wass-
Lt]. 

Szn. 1615: Kapas Mihály Derzej ky mostan Solyom 
kón lakyk [Törzs. — aM.derzséről (SzD) való. K]. 
1741: Kapas György [Kv; Dica 27b]. 

Szk: vhány ~ra való vhány kapás-napszámosra való. 
1803: Szőllő . . két kapásra való, közép termésbe ád 5 
veder [Elekes AF; DobLev. IV/862. 15b]. 
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2. kb. földosztó városi tized-megbízott; persoană im-
putemicită cu împărţirea pămîntului din partea unei cir-
cumscripţii (municipale); Stadt-Zehntel-Beauftrage(r) 
für Bodenverteilung. 1734: Az Somkűta felé való Fordu-
lo hatamak . a Nemes Házak után járandó Város fol-
dej felosztására Assessor Atyaiţkfiai eŏ kglmek kőz-
zül denominaltattak Divisoroknak Rudasok(na)k 
Kapásoknak denomináltattanak 1 Tizedből Rudas Vin-
cze György Atyánkfia. 2. Tizedből Kapás Iftju Szőcs 
Mihály Atyánkfia.0 [Dés; Jk 446b. — A várossal tő-
szomszédos település. Köv. a nevek fels. cFolyt. a 
részi.]. 

kápás képes vmire, gyöz (meg)csinálni vmit; a fi capa-
bil de ceva; zu etw. fähig sein. 1826: meg őregettem és 
már toáb nem lehetek mivel a strápátziot már nem Győ-
zem és nemis vagyok kápás [Háporton AF; Kath.]. 

A Szatmártól Háromszékig használatos tájszóra és jel-ére 1. MTsz, TSzj. 
Vö. a kapa.x címszóval. 

kapásnyi vhány kapás-napszámosra való; care poate 
fi prăşit într-un anumit număr de zile; einige Tag(e)löh-
nerarbeiten mit Hacke. 1786: Borosnyai János ő kegyel-
me és Felesége kénszeríttettek venni költsön 
Bartók Sándor Ur(am) eö kegyelmétől 40 idest Negyven 
M. Forintokot le köték eő kegyelmének a M. 
Igeni Vilagosban négy kapásnyi szöllöit a Püspökség 
földin [M.igen AF; DobLev. III/609. 1]. 

kápa-sróf lőfegyver-alkatrész; parte a unei arme de 
foc; Schußwaffenbestandteil. 1808: A' Nagyobbik go-
lyobisos Stutzb(a) uj Far Sutu Rfr. 3 Egy kápa Sroff 
— xr. 12 | Egy Pistolyb(a) . Két uj kápa Sroff xr 24 
[Kv; TKhf puskamüves számlából]. 

kapaszkodik átv ? összeszedi az erejét; a-şi aduna/ 
strînge forţele; die Kräfte zusammennehmen. 1662: nem 
kellene mindenestől csak mireánk támaszkodni, hanem 
őa is kapaszkodnék valamit [TML II, 354 Lónyai Anna 
özvegy fejedelemasszony Teleki Mihályhoz. — dAz ub]. 

kapat Sz. 1710: Titeket is jól ismerlek, mert noha nem 
nyughattok, mindenkor válogattok az uratokban s azon 
igyekeztek, hogy hatalmas császár szakállába kapassá-
tok a német királyta [CsH 75-6. — aKöprüli fővezír 
nyílj. 

A 'vki ellen ingerel vkif jel-sel számolhat Vö. kap 17. 

kapathat megtaláltathat; a putea face să găsească; 
auffinden lassen können. 1595: meg eskezzem . . hogy 
ualamj buza arra hatra vagion ha az ó kalenda-
riu(m) zerent való nagj pentekre megh nem hoznám 
mynd egj pórig, ezen en hit leuelem tartassa zerent, uala-
hol kapathat fel akaztasson [M.fráta K; SLt U. 42]. 
1662: ot Kemeny Janosnak semminemű jovait, sem pe-
nig masut Beszterczen soholt nem kapathattam [KJ]. 
1672: a somlyai katonák helyébe is, parancsolá vrunk, 
ha kapathatok, én is mást fogassak [TML VI, 2 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kapatik találtatik; a se găsi; gefunden werden. 1704: a 
director contendála, hogy in flagranti kapatott etc., 
azért nem admittaltathatik az apellatio [WIN I, 185]. 

kapitális-pénz 

1748: Világos hogj az Incta(na)k Szölősi Anna(na)k ke-
zin kapatott edgj általa el lopatott vég fátyol [Torda; 
TJkT III. 208]. 

kapattathatik találtathatik; a putea fi găsit; gefunden 
werden können. 1677: Az Erdélyből ki-szŏkõt Jobbá-
gyok akár minémŭ alkalmatossággal, ha az Erdélyi bi-
rodalomban kapattathatnak, minden javokkal edgyüt 
szabadossan arestáltathassanak [AC 105]. 

kapavágás 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: egy ~sal sem segít egy kapavágásnyit sem 
segít; a nu da nici-un fel de ajutor; keinen Hauenhieb 
helfen. 1710 k.: Meszet, téglát magam erdőm s emberem 
szerzettea Senki csak egy kapavágással sem segített 
[BÖn. 905. — aA gyf-i ház számára] * egy ~ t sem lát a 
kapálásnak nyomát sem látja/leli; a nu se vedea nici ur-
mă de prăşit/săpat; keine Spur des Hackens sehen/fin-
den. 1716: ézen a fődön sohult éddíg az hétig égy kapa 
vágást sem látót sénki a szőlőkbe [Szentdemeter U; Ks 
96 Fodor Márton lev.] * egy ~ t sem tesz egy kapavá-
gásnyit sem dolgozik; a nu lucra deloc; keinen Hauen-
hieb arbeiten. 1843: Bárb Kángyin unokámtól hallot-
tam, hogy . ó szerénti Szent György-nap után való 
szombaton több bucsum-pojényi lakosok Varga Kata-
linnal együtt a Pojána Bogyestyilor Linge Heregus nevű 
helyre . kimentek, s mondották légyen, hogy ot-
tan az erdővetést meg nem akarják engedni, onnan tüs-
tént eltakaradjanak, egy kapavágást se tegyenek [VKp 
79]. 

2. egy kapavágásnyi mélység; adîncime de o sapă; 
Tiefe eines Hauenhiebs. 1815: Ha a' fészek helyén lévő 
főid dorontsos lenne . . . kapával a* dorontsokat szélyel 
kell roncsolni, 's a* főidet egy jo kapavágásig meg puhí-
tani [Kováts Sámuel, Utasítás a' Krumpi termesztésre. 
H.n. 1815]. 

kapavásárló persoană care cumpără sapa; Hauenkäu-
fer. 1798: mivel most teli 'a Hellység idegen Kapa Vásár-
lókkal, nem lehet tellyeséggel jot találni készen [Toroc-
kósztgyörgy; DobLev. III/613]. 

kapax 1. képes; capabil, ín stare de .; fähig. 1732: 
határokis bő eszve is foly ezen határral ugy hogy nem ca-
paxok el élésire [Budorló K; Told. 11/70]. 1737: Egy 
Ónodi Mihály nevü nemes ember . . functiojában sok 
exorbitantiakat es kőtséget tsinált a Város(na)k annyira 
hogy most sem capax azon szegény Város belőle ki fesel-
ni [Vh; Ks 83]. 1746: En nekem Fiam lévén capax va-
gyok azon örökséget egyedülis tartani, semmi Ortákra 
szükségem nincsen [H; Ks LXII/20]. 1851: addig míg 
alatson uton és modon ringy rongy Jószágát réjám nem 
Tojta Férje . . még 3000 ezer (!) frja se lett volna hogy 
valakinek kőlcsőnőzzen nem hogj ezereket cápáx lett 
volna adni vásárunk utánnég [NagyLak AF; DobLev. 
V/1351 Dobolyi Bálint nyílj. — Vö. a kápás címszóval. 

2. alkalmas; apt, capabil; geeignet, passend. 1710: 
Soha nem akart Erdély találni a maga dolgainak folyta-
tására a maga fiaiból capax személyeket, örökké a ma-
gyarországi vertumnusi természetű fiakat admirálta, 
azokat amplectálta, nevelte, gazdagította, úrrá tette 
[CsH 61. — 1665-re von. feljegyzés]. 1774: Radak István 
úr . . . A Vetési regimentben kapitány volt sok ideig. 
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Hazaszállván semmi hivatalra fel nem vetődött, 
noha bizony capax lett volna mind pennája és deáksága, 
mind eszire nézve [RettE 322]. 1776: Szekare Mihály 
fél eszű boldogtalan haz tartásra nem Capax, most is 
bujdosoban vagyon [Bujtur H; Szer.]. 

kapca 1. obială; Fußlappen/fetzen. 1572: Istwan vay-
da fia keretzyk volt hogi be Ereztene Mert megh hal hi-
degei Mert Mynd Kapcaya Eowe oda Marat keomyes 
gĕrgne hazanal [Kv; TJk III/3. 7 Ilona Hegedűs Janosne 
zolgaloia vall.]. 1585: 20 Januar(ii) Az Akazto Jspanok-
nak vittw(n)k Aiandekot kett chiszmatt kapczawal egie-
temben [Kv; Szám. XVI/3. 35]. 1627: Kalmar Marha 

iutot Egy bokor papuczi, kapczaual Egiwt [Kv; 
RDL I. 132]. 1642: Egy bokor Solja kapczastol [Koron-
ka MT; Told. la II.]. 1674: Négy bokor paputs, ketteie 
kapczástul [Szászvárosi ref. It Halics Mihály lelt.]. 1783. 
még a' kaptzájátis ki szappanyoztatván Vántza Tisztar-
tónak, Demeternétöl bé sem vették mangurlatlan [Pere-
csen Sz; IB. Elisabetha Kassai cons. nob. Georgii Som-
bori (25) vall.]. 1787: Kaptzának párnának való Bágá-
ziáért 54 Dr. [Mv; MvLev.]. 

Szn. 1602: Kapczia Mihály szab. [Delne Cs; SzO V, 
228] ! Kapczia Péter lófő [Várdótfva Cs; i.h. 230]. 1614: 
Kapcza Mihály ppix [Delne Cs; BethU 462]. 1799: Kap-
ca Joseff [Kv; TCJk I. 6b]. 1845: a' K. Fejérvári kápta-
lan személyesse Kaptza Joseff [Usz; UszLt XI. 85/6. 36]. 

Szk: salaváris 1732: Egy pár fejér poszto Salaváris 
kapcza [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 9] * sárga ~ 
1665: Sárgha Kapczaia Tall. 3 [Uti]. 

Sz: a ~ megszorult. 1737: titkollyák ugyan a Néme-
tek, s, mások; de a kapcza még szorult [Abosfva KK; Ks 
99 Bálintit György lev.] * odafel szoros a 1672: Az 
németet, írják sietve felhívnák Bécsben, mert oda fel is 
szoros volna a kapcza [TML VI, 409 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. rongy; cîrpă; Tuch, Lappén. XVII. sz. v.: egy Szür-
ke magas Ló se(m)mi szerszám nincsen rajta lévén csak a 
Farkán egy veres sinor és az homlokán égy veres Kapza 
[LLt 19/6]. 1826: halván a Nagyságod Hajós Malmának 
pusztulását el mentem szemeimmel körül Néztem az 
alsó kő bé van Dugatsolva Sok helyt kaptzakkal, hogy a 
liszt a Bontoba ne huljon [Klic SzD; JHb]. 

3. T 1843: 800 kaptzát, 100 matskát hordottak a ma-
lomhoz az erdőről [Born. F. IIIc Szemerjai Károly 
számadó kezével]. 

kapcafolt obială, cîrpă; Fußlappenflicken. Sz. 1752: 
Egy keves Capitulumat azan emberseges ember(ne)k il-
lenek adni ne gyalazna én ö kglnek kaptza foltja nem 
volnék [Szentdemeter U; Ks 83 Borbándi Szabó György 
lev.]. 

kapcás1 ' 1736: a halottat rendszerent matéria kön-
tösben nyújtóztatták ki, vagy bőrös kapczás nadrágban 
vagy csak matéria vagy szép gyolcs kapczában [MetTr 
401]. 

kapcás2 holttetemes, kaptás, kaptatetemes; cu mole-
te/ariciu/pocă (la picior); kötenschüssig (Pferdekrank-
heit). 1685: F(o)g(a)r(a)si Fekete Törők lo faj, Kapczás 
. . . Gyermek lovak. 1. verese Szürke, elein jobb lába-
Kapczás . . . Setét Pej, kapczás a hatullja [Uti]. 1755: 

Ludesd(en) fejér kaptzás haszont(alan) roszsz ló l [H; 
BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1799: Egy három esz-
tendős kapczás kancza Csíkot . . . eladtam [H; Ks 108 
Vegyes ir. 47]. 1807: hátulsó bal lábával pokos, első bal 
lábával pedig Kaptzás . pej Ló [DLt 391 nyomt. kl]. 
— A jel-re nézve 1. MPászt. 316. 

Szk: ~ körmű. 1768: Pénzen adtam el égy kapczás 
körmű kancza Csitkot [K; DobLev. 11/390. l2a]. 

kapcáskodik beleköt vmibe; a se agăţa de ceva; a cău-
ta nod ín papură; hadern, stänkern. 1880: A „megeste" 
szó ne gyötörjön. K. esetleg kapcáskodott ebbe belé. 
Kapcáskodott volna másba, ha ezt nem találja, mert — 
úgy látom — keresett szót, amibe belékapcáskodjék 
[PLev. 72 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kapcáz 1597: Ifiabik Zigiarto Balint Coloswary 
wallia . Sarkeozi János fel keluen az chiakannyal 

kezde az Vraim keozeót zellel ewteogetny hanem 
. . . valamiképpen en kapam megh az chiakant az keze-
be(n) nagi nehezen niomhatok minniaianis le egine-
hania(n) wgian kapezaznak wala akik raita kapdosta-
nak [Kv; TJk VI/1. 29]. 

kapcázás holttetemesedés, kaptáskodás; formare de 
molete; Kötenschüssigkeit. XVIII. sz. eleje: Az melly ló-
nak húsos ă Kŏrõm hazba, nagy hajlandossagha van ă 
kapezazásra [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kapcs 1. kapocs 

kapcsocska copcă mică; Heftelchen, Spängchen. 
1585: Ersebet Sarlay Ambrusne vallia Agya es leple 
haz ezkeoze vala Az Azzonnak es keosseontuye, kap-
chochkaia, es egy Eowechkeyeis [Kv; TJk IV/1. 428]. 
1615: Mas ket Bokor kapczioczka szokniara való, nem 
igen viselt niom G. — p 11 [Kv; RDL I. 96b]. 1635: ada-
tot volt egy bokor kapczioczikat [Kv; i.h. 105]. 
1720: Vagyon Egy Csomoban fűzue egy pár Palastra 
való kapocz es ket ezüst gombocska, 4 ezüst karikácska, 
valami kapcsocskák Nro 8 Valami elegy belegy pén-
zecskék [Kv; Pk 6]. 

Szk: aprólék!apróság 1611: Ezwst teö tartó valamj 
aprólék kapsochkaual f. 1 [Kv; RDL I. 88]. 1763: 
Három Lántz végire való Kapots Uagy holmi aprosag 
kaptsotskák nro 24 [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné 
Tisza Ágnes lelt.] * virágos 1637/1639: Egj kis szok-
niara való virágos kapcsocsjka njo(m) p. 9. f. 3 d. 50 
[Kv; RDL I. 111]. 

kapcsol 1. csatol, csatlakoztat; a ataşa/anexa; verbin-
den, anschließen. 1637: keöreös keörwl az jstallok fak-
kal vadnak a palankhoz kapcsyolua [Fog.; UF I, 412]. 
7676: az ablaknak rámái vas pántosok, sarkosok vas 
horgokkalis, lévén az keő mellyekhez kapcsolva [Fog.; 
UF II, 723]. 1831: a tulavizia dirib, darab arendaba ada-
tott Földekből, a Birtokasakkal tegyenek cserét — 
hogyha ezekből ki nem telnék, azon esetbe, a Solymostoi 
Hid mellett, ugyan arendaba adott Földötis vegyék, s 
kaptsalják a több kicserélendő Földökhez [Dés; DLt 
904 mell. — aA Tulavíz — a régiségben csak a Szamos 
balpartján elterülő — város határának a folyóvíz túlsó 
partjára eső része.]. 
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2. átv fűz; a lega; knüpfen, verbinden. 1594: Mint-
hogy eleiteol foghwan az Varos, az orszagh feiedelminek 
es mellette való tanach vraknak az vj estendeoknek eleo-
deden, aiandekokkal zoktak kegielmessegeoket io aka-
rattiokat ez varoshoz kapchiolnj Annak okaert ve-
tettenek eo kgmek Adot egy vonasra f. 2 [Kv; TanJk 1/1. 
228]. 1617: az emberek minden koron szoktanak ma-
gokhoz erdemes Jo Akarókat kapchyolni [Meggyes-
fva MT; BálLt 57]. 1669: Isten az mi Kegyelmes urunk 
szivét már újabban Kegyelmedhez gyalulván, mely ő 
nagysága fejedelmi kegyelmességét jobban-jobban 
magához kapcsolván, az idő és az ő Nagysága elméjének 

Kegyelmedhez való vonásával mindenek napfényre 
jünek [TML IV, 557 Teleki Mihály Fleischer András-
hoz]. 

3. vkihez ~ja magút a. csatlakozik vkihez; a se ataşa 
de cineva; sich jm anschließen. 1630: Bethlen István is, 
az öregbik Bethlen István fia és az veje is, Zólyomi Dá-
vid Rákóczi Györgyhöz kapcsolták vala magokot az 
atyjok ellen, minthogy minekelőtte Bethlen Istvánt, az 
gubernátort fejedelemmé választották volt, már annak 
előtte hűtőt adtak volt Rákóczi Györgynek [Kv; KvE 
160 SB]. — b. szövetkezik vkivcl; a se asocia/alia; sich 
verbünden. 1662: De hogy lengyeleknek s több külön-
böző valláson levőknek hivataljokat megvessük, svéku-
sokhoz kapcsoljuk magunkat őkegyelme is tanács-
lotta [SKr 463-4]. 

kapcsolás csatolás, kötés; legătură; Bindung. 1761: a 
Tserefa Gerendákat . a felső Contignatioban való 
Kapcsolásakra fordították [Mv; Told. 15/53]. 

kapcsolódik 1. kapcsoltatik; a se lega; angeschlossen/ 
verbünden werden. 1807: égyik féle a Nyilo kapu Sorka-
nak, vas kavával tartozkodik, a más ugy mint az Udvár 
ház felöl való kötél Altal kaptsolodik [Dés; BetLt 6 
Gyergyóújfalvi Nagy Ferencz kezével]. 

2. vkihez csatlakozik; a se ataşa de cineva; sich jm 
anschließen. 1657: annyéra nem kezdette irtózni az em-
berhalált, hogy midőn az házasság által némethez kap-
csolódván*1, török császár portájától elszakadott volna, 
azt dissvadeáló jámbor fő és úri rend hazafiait tizen-
egyig valót tyrannusi kegyetlenséggel öletett meg [Kem-
Òn. 21. — aBáthori Zsigmond fej. Mária Kristierna 
Habsburg-főhercegnőt, II. Ferdinánd húgát 1595-ben 
vette feleségül]. 

kapcsolóſa vasverő ház/hámor tartozéka; parte a unei 
forjerii/ficrării vechi; Hammerwerk-Zubehör. 1673: a 
vas verő hajtó tarajos kerékre tizenhat kapcsoló fák 
között csinált víz szekrény ereszti le a vizet [Cssz; CsVh 
43]. 

kapcsolt csatolt; anexat, alăturat; bei/angeschlossen, 
mit etw. verbünden. 1752: Illye Popa kévánságát acclu-
dalt Instantiajabol méltóztatik az Mgs Ur meg is-
merni . Recomendalom azért bizodalmason az Mlgs 
Ur(na)k, azon Processust méltóztassék remittálni, ne 
kellessek ezen szegény Papnak az Törvénykezeshez kap-
tsoll, nehezsegeket és költségeket szenvedni szolgalattya 
neglectussaval [TK1 br. Bornemisza Ignác gr. Teleki 
Ádámhoz Nsz-ből]. 

kapcsoltatik 1. csatoltatik; a fi legat/prins; gekoppelt 
werden. 1801: a Nagy Barana, a mellyhez a mostani Ra-
boknak lábaikon lévő vas Békok kaptsoltatnak [Erdélyi 
bányakincstári lt. 3268]. 1816: ezen kapu Zábéi erős cse-
refa kötésekkel, és felekben vésettett Cserefa gerendák-
kal Kapcsoltatik (így!) [Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 
1817: a' Hegyesi Rész is az Udvarhaz kaptsaltatván, a' 
Harsányok a' Völgyre ki költeztek ottan Nagy irtásokat 
tevén [Kásva MT; Born. G. XVIII. 5 Kimpián Juon 
(100) vall.]. 

2. csatlakozta tik; a se alipi; angeschlossen werden. 
1657: (A terület) örökösen Erdélyhez kapcsoltatnék 
[KemÖn. 23]. 

kapcsos 1. kapoccsal záródó; care se închide cu cîrlig; 
mit Haken/Riegel versehen. 1732: ezen pinczetok min-
denik ép, vas hevederes, kapcsos, és záros, kólcsal nyilik 
[Kóród KK; Ks 12. I]. 1797: Szoritto strofos vas abrants 
kettő, édgyik lántzas másik kapcsas [M.igen AF; Dob-
Lev. 1 V/777. 21]. 

2. csatos; cu copcă/copcie; mit Heftel/Spange. 1698: 
Edgy rend Nyakravaló gyémántos kapcsos győngyem 
hagyom Kalára Léjányomnak [LLt 102/25]. 

Szk: ~ darócú csatos daróckabátot/zekét viselő. 
1747: hallotta é a Tanú, hogy . Pap Vanka . Alpa-
reton esset Sokadalomra másod magaval ment be, ma-
gos, szaraz, Sarga bajuszu, ezondrás es fejér kapcsos da-
rolczú olá tarsavai [KSz; Ks 27/XVI1] * ~ palást. 1637: 
Kis Katanak penigh veott az Annya Egy Gyeongjös 
partat, és egy kisniczer Palastot az gyeongyeös Par-
ta, es az kapcsos palast együtt teszen f 39 [Kv; RDL I. 
24] ~ szörharisnya csatos gyapjúharisnya/nadrág. 
1747: egy kalauz forma ember is vala véllek, az ki is kap-
csos szőr harisnyáb(an) vala [Szentbenedek SzD; Ks 27. 
XVIIb]. 

kapcsosan kapoccsal záródón; cu închidere prin cîr-
lig; mit Haken/Riegel schließend. 1679: Kapcsoson czi-
nalt fejér láda, eggyik toljo fedeles, másik Sark s heveder 
nelkul való fel nyilo fedelű nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János lelt. 55]. 

kapdácsol vmit foglalgatni igyekszik, vmin kapdos; a 
încerca să ocupe ceva treptat; etw. nach und nach zu 
besetzen streben. 1757: Én kŭlömb(en) nem hallottam 
hogy a' Lázár Família azon bükös Erdőn kapdá-
csolt vólna [Gyszm; DE 3 St. Kémenes (38) pp vall.]. 

kapdál vmin kapdos, vmit foglalgatni igyekszik; a în-
cerca să ocupe ceva treptat; etw. nach und nach zu beset-
zen streben. 1781: ez előtt valami három esztendővel 
kezdenek itten kapdálni, s hatalmaskodni [Gyszm; DE 
3. 7]. 

Szk: ~ rajta/vmin. 1689/1782: Isten ugy segélyen tsu-
dálkozom mit tsinál Nagy János, miért kapdál azon az 
hellyen | harmad ideje adósságért Makfalvi Dosa Tha-
mas Uram kezde kapdalni rajtaa [Szentgerice MT; CsS 
— dA földön]. 1745: addig elé soha Senki sem kapdalt 
rajtad [Nyomát MT; Sár. — dA földön]. 1766: az egész 
Cserét vagjis vápát a Söröstör Fiak el foglalván edgj 
alkalmatossággal irtogatni kezdettek vala s az Falu Kö-
rispatak ki ellenzé belőlle, az után nem hallottam hogj 
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kapdáltak volna rajta [Usz; Pfj. 1837: Ezen Mátyus ne-
vű Erdőnek nap nyögött felől való részét most is . a 
Gyalakuti Groff Lázár Urak birják, azzal meg is eléged-
tek nem kapdaltak sem fa, sem marha legelés aránt hasz-
nain [Szováta MT; KelM]. 

kapdálhat (el)kapdoshat; a putea puné mîna; (weg)-
haschen/schnappen können. 1706: Szantŏfŏld és Széna 
fŭ egeszen mennyen Palffi Ferencz Uram és Posteri-
tassi birodalmában ugy az Házam, es Ŏrŏksegemis 
semmi részeiben senki ne kabdálhassan [Tarcsafva U; 
Pf]. 

kapdos 1. átv is kapkod; a face ceva ín grabă; hin und 
her greifen. 1600: (A telekfalviak) siwegh wetwe állották 
eleötteönk, hogy megh engedgywk nekik arathassak be 
buzaiokat, vgy kapdostak egy mas előtt, méég wasar-
napis arattak [UszT 15/58 Barla János Lokodi zabad ze-
kely (60) vall.]. 1632: az Biro polgariual egg'ut mi-
hett be jutanak mindgiart kapdosni kezdek az marhakat 

. az ki uolt 37 auag' 40 szamu kòdmòni [Mv; MvLt 
290. 108a]. 1715: Minth hogj vezedelmes idŏ vala 
nagj félelemmel vitethettük véghez az eo Her(czegse)ge 
dolgait, rendessen nem follyhatott, hanem csak kapdos-
va [Fog.; Uti]. 1797: Kapdasott fü után s evet mint akár 
mely egésséges marha [Sinfva TA; Borb.]. 1798: oltal-
mazásképpen én magamis fogtam a Nyergest hogy De-
luciot meg ne tsufolhassa közüllünk kezeinkből a Nyer-
ges keményen kapdosot Nevezetesen Deluciohoz [Dé-
va; Ks Vegyes ir.]. 1801: 4. Marháját . látván hogy az 
Tŏrőkbuzában is belefutnak s kapdossák, bé hajtattam 
ónét a Faluban [Koronka MT; Told 10 Ginda János 
(19) zs vall.]. 

Szk: ~ kétfelé. 1722: (A borról) idején kel provideal-
ni, mert ha akkor3 kapdos az ember kétfelé, káros [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból. — aMikor már kocsmárolni 
kell]. 

2. összekapdos/kapkod; a strînge/aduna ín grabă; 
zusammenraffen. 1840: az idŏ annyira boszszantván a' 
Gazdákot kéntelenek ott lesni mig valamennyire türhe-
tŏleg derül, és a' búzát kapdosni lehet [Dés; DLt 930]. 

3. 1705: (Az emberek) már mint verték azt a rézpénzt, 
úgyannyira, hogy mikor vásárok estenek Tordán, szin-
tén úgy keresték az üstöket, azt mindenütt vötték és 
ugyan kapdosták, kiből osztán mind rézpénzt vertenek 
[WIN I, 630]. 

4. kb. csapkod, csapdos; a da agitat din mîini; her-
umschlagen. 1631: hogj kapdos uala Balint Deák ket fe-
le, hat my megh ragadok s be uonok az hazba(n) [Mv; 
MvLt 290. 243a]. 

5. hozzá-hozzá/oda-odakap vkihez/vmihez; a încer-
ca ín mod repetát să prindă/apuce pe cineva/ceva; zu 
jm/einer Sache wiederholt greifen. 1585: (Andrást) 
egyik Ewsteokeon kapa, az másik az feiet kolchiola Al-
tal, az harmadik az oldalan való kardhoz kapdos vala 
hogy el vegie teolle [Kv; TJk IV/1. 486]. 1600: Vekas Ja-
kab vallia . latam hogy az kyk az felekreol Ala 
Ieouenek vala ketten az íowan valoth latom hogy 
megh zolitak es ottan hamar rajta kezdenek kapdosnj 
[Kv; TJk VI/1. 525]. 1606: mêgh Emreh Lukaczne kap-
dos volt osuat Jánoson mikor az Vrahoz chiapdos volt 
[UszT 20/203 Britannús Imreh de Kis Kede pp vall.]. 
1629: ki ieőue Horuat Jstuanis en nem tudom mi uolt 

nalla az Azzony nepek kapdosnak uala rajta s ott wte 
agjban egy bottal Varga Geörgy [Kv; TJk VII/3. 101]. 
1630: latam hogj kapdosnak egj máshoz, de utest en 
nem latta(m) [Mv; MvLt 290. 196b]. 

6. fogdos; a pipăi; (be)fingern. 1597: zok Peteme 
Anna azzony vallia latam hogy Sardy János az zol-
galoyahoz akki akkor nalla lakik wala kapdos wala 
mind alol fellyewl [Kv; TJk VI/1. 100]. 1629: Lattam 
hogy egymassal jadzottak kapdostak egymáshoz s mor-
gottak miczioda sokat ejeztek a tüz világánál mind ket-
ten [Kv; TJk VII/3. 147]. 1631: (A legenyek) az ket 
aszony emberhez kapdosnak vala [Mv; MvLt 290. 50a]. 
1755: az a Tatár szemű leg kisebb Urffiacska Dajkája, 
valahogy kapdosott az Legényekhez, Klmes Asz(o)ni eo 
Excelljának disgustussáb(a) esett [Ks 86 Baló Antal lev. 
Nsz-ből]. 1777: Kováts Márton tsak kapdosot a pen-
dellyihez [Sárvásár K; KLev.]. 

Szk: egymásra ~nak. 1589: Mentünk Zent Margitá-
ra3 es oth az Thakacz Imreh leányát Katalint ki ha-
yadon megh eskettewk ereos hittel es ezt vallia Cata-
lin: Mikor en András Ispanneval lakom vala egi 
hazban haltak ketten, tudom Matias deák azzonio(m)-
mal egi masra kapdostak, mosolgottak eozwe 
tudom ezt is hogi az pinczebe ketten rekezkedtek 
Nappval de en nem tudom mith czinaltak oda be 
[DLt Vall. — aSzD]. 

7. másſeléjmásokon ~ kb. mással szeretkezik/éli vilá-
gát; a întreţine relajii sexuale ín afara căsătoriei; mit jd 
anderem/r Liebelei treiben. 1775: Alkalmas személyü, 
de se szépségre, se egyebekre nézve a kisujját sem éri fel 
az édesanyjának3, még az erkölcsit is a mostani világhoz 
alkalmaztatta látván, hogy az ura is másfelé kapdosott 
[RettE 353. — aA leány]. 1812: Ugy tapasztaltam hogy a 
Groff Ur eõ naga szerette volna a Groffnét, de a Groffné 
éppen nem és inkább másokon kapdosott [Héderfája 
KK; IB. Magyari János (19) grófi kertészlegény vall.]. 

8. kapogat, szerezget; a obţine încetul cu încetul; 
nach und nach sich erhaschen/verschaffen. 1754: né-
mely Grátiát kapdosni kívánó emberek sugollásibol 
kentelenittettenek kalákázni [Gernyeszeg MT; TGsz 
16]. 

9. ~ rajta/vmin vki birtokát/tulajdonát foglalgatni 
igyekezik/törekedik; a încerca ín mod repetát să acapa-
reze proprietatea cuiva; js Besitztum/Eigentum sich zu 
verschaffen (be)streben. 1586: Sophia Bakó Georgne, 
Orsolia Czibere Peterne Azont valliak ezzel teobbitik, 
hogy Molnár Mihalne az egy keobeol peres buzan kap-
dos vala [Kv; TJk IV/1. 610]. 1587/1721: ugj élték és tar-
tották mind két felöl, hogy az Árkon tul élték az Nyár-
lajiak, innit az Árkon az Egregyijek3; de az Nyárlajiak 
kapdostak azért a Csokásonis Egregj felöl és irtottak is 
[Nagysztmihály Sz; Ks 15. XLVIII. 21. — aM.egregy 
(Sz) lakosai. Kékesnyárló (Sz) lakosai]. 1606: ezt meg 
Ertuen hogj en az Jozaghoz niultam ugj kapdostal raita 
kj fogok es megbizonytom [UszT] | (Alparétet)3 zekelj 
Moses megh verese vtan Kendj vram foglalta el: Annak 
vtanna esmet Christoph deakne azzonio(m) missilissel 
foglalta el eggik is kapdosot rajta másik is [Bálványos-
váralja SzD; Ks I. 25. — aSzD]. 1640: mely puszta ház 
hely vagion . . ha mi p(rae)tensióiát tartotta volnais 
eddigh Kun Abraha(m) de ez uta(n) semmi keozit hozza 
soha nem tartia sem mondgia, sem rayta nem kabdos 
. . . semmi feoldit nem eli, Ha penigh . . . kapdosna te-
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hat az Decretumba(n) denotalt pena(n) maradgion eret-
te [Tótőra; Ks 42. C. 26. — aKésőbb: Tötör SzD]. 1689: 
ez az controversiás helly az patakigh mind erdős va-
la ez előtt mind edgy negyven esztendővel, az Hi-
deghkutiak irtogatak megh, attól fogva mind békessége-
sen birtak, nem régen kezde Bethlen Sámuel vr(am) rajta 
kapdosni [Kucsuláta F; Ks 67. 46. 21]. 1702: az a Dara-
bacska lopally az Kin . Fejir vari Sándor Sigmond 
Vram kapdas [Fejér m.; Kath.]. 1748: tudok a Telek-
ben11 . Tóth György kapdos rajta [Zágon Hsz; HSzjP 
Olosz György (60) jb vall. — aEgy földet]. 1754: Teleki 
Lajos nem volt soha, most sem olyan ki a' másén kap-
dosson [Sárpatak MT; TGsz 16]. 

10. ~ rajta/vkin kb. vkit személyében alattvaló-
vá/jobbággyá igyekszik tenni; a încerca ín mod repetát 
să-şi supună pe cineva; jn in seiner Person zum Leibeige-
nen zu machen streben. 1598/1635: Kötestis teott uala 
kŏvaczy Paal es Zuczy Georgy eleot, hogy ha eo ez 
uta(n) en rayta(m) kedvem ellen akarna kapdosni, tehatt 
tolle mindenekett ki foghlalhassak [Mv; APol. I. 68]. 
1615: tudom Tholdalagy Geŏrgj Vra(m) ez Derzej Pete 
Martonyo(n) rayta kapdosoth ez uezedelmes wdoben, 
de ne(m) hattak szabad vraşagaba(n) mert nem illette 
[Törzs. Kapas Mihály Derzeja (50) jb vall. — aM.derzsé-
ről (SzD) való]. 1618: Maros Szeken Selyeben lakó Kis 
Gergely adgya ertesűnkre Selyei Kouacz Mathe . 
megh fogta es . . mostis kapdos rayta, hogy ugyan Job-
bagyaua tegye [Borb. I fej.]. 1674: ugy viselhed magadot 
Marczi hogy holtod utan az gyermekiden nem kapdo-
sok [Bözödújfalu U; Pf|. 1676: az Jobbágyok(na)k leve-
leket adgyam ki holta utan szabadságot ad nekik 
semmi attyafiai rajtok ne kapdossanak [Vaja MT; Ks]. 
1724: Alvinczi István Vram Tahűl Tudoron hijaban 
kapdos, mert nem jobbagja sem Alvinczi István vram-
(na)k, sem más(na)k [O.lápos SzD; BK. Koszta Simon 
(50) jb vallj. 

11. el-elcsipdes/csipeget (vki birtokából vmennyit); a 
ciupi (din proprietatea cuiva); (von js Gut etw.) nach 
und nach wegnehmen. 1572: az Byrcz thetheyn ment 
eleo az Somkwthya es az Chatany hathar, de az Som-
kwthyak kapdosthanak az Erdeobeol | az Somkwthyak 
kapdostanak az Erdeobeol es vgy vezekettenek taziga-
lottanak az hathar felett [Dés; DLt 184. — a Déssel 
szomszédos két falu, Csatán és Somkút]. 1583: A hol pe-
nygh az fyweth barommal el nem etettek ollyan hellyen 
az Varosyak kaszaltak kapdosva [HSzjP]. 1681: Az . 
fold megh ua(gyo)n . noha mostan az ualtozasok-
ba(n) edgis masis kapdosot belle nem leuen ember Cze-
pegŏn az ki tutta uolna es igj nemelj szanto földekben 
széna fűuekben kapdosni kezdettek uolt [Csepegőmacs-
kás K; SLt AM. 11]. 1714: Popa Jonásk . Dédára te-
lepedvén, mint idegen, másunnan jött kezdett kapdosni 
ezen deákok irtása nyomán a fia Popa Todor is fel-
nevekedvén együtt szaporgatták a foglalást [Déda MT; 
MúzBf]. 

12. rajta ~ rajta-rajtaüt; a ataca prin surprindere ín 
mod repetát; wiederholt überfallen. 1657: Nagy haddal 
ment igen eleiben Manszfeldnek Valenstein, hogy impe-
diálja alájüvetelit és egész Slesián által mindenütt rajta 
kapdosott | Az mi tanácsunk pedig az vala: hogyha az 
fejedelem után nyomakodik az ellenség3, mi Patakból, 
Kassából, Tokajból, Ónodból és Tiszántúl való több he-
lyekből rajta kapdossunk; az fejedelem is pedig mezei 

kapitális-pénz 

harcot néki ne adna [KemÖn. 66, 215. — al. Rákóczi 
Györgynek 1644. évi magyarországi hadjárata alkalmá-
val]. — L. még KemÖn. 227; SKr 523. 

13. harácsolgat; a jefui/prăda ín repetate rînduri; 
wiederholt brandschatzen. 1653: Bejövének3 azért mind 
török, tatár és magyar . . és elszélede a tatár a városon, 
és kapdosott és prédált [ETA I, 64 NSz. — a1601-ben]. 
1662: a lengyelek a fejedelem s az urak társzekerei (!) 
mindegyre ragadozzák, kapdossák s felverik vala [SKr 
373]. 1776: nem tudjuk sohais itt a Tzofalviak szabado-
son erdőltenek volna, hanem titkon kapdosták [Zágon 
Hsz; HSzjP Sigismundus Király (66) vallj. — L. még 
SKr 228. 

14. lopogat; a fura ín repetate rînduri; wiederholt 
stehlen. 1638: Hallottam Masoktol hogi Ez az Kallaj 
Giŭrka kapdosot széllfel az swkos Balint Louat, az 
Eo louaual egiut talalta uolna megh [Mv; MvLt 291. 
138b]. 

15. átv kb. vmiért esenkedik, vmire áhítozik; a rîvni 
la ceva; nach einer Sache verlangen. 1662: kívánságunk, 
humorunk szerént magok-alkalmaztatókon kapdos-
tunk inkább [SKr 715]. 1710: ha Apor István a maga hi-
vatalját3 rendesen viselte s a sok ajándékon annyira nem 
kapdosott volna soha az udvar camerális commis-
siót Erdélyben nem küldött volna [CsH 296. — aApor 
Erdély kincstárosa volt]. 1710 k.: Ez a világi hírnév, 
becsület Aesopus kuvasza szájában való koncnak az 
árnyéka, melyhez mikor a világ kapdos, magát a valósá-
gos becsületet veszti el. Ehhez kapdosa Éva s Ádám, és 
az Istentől néki adott örökkévaló becsületet veszté el 
[BÖn. 419]. 

O Szk: bujdosáson ~ kb. csatangoláson/kóborláson 
jár az esze; a-i sta mintea la hoinăreală; es geht einem die 
Streiferei im Kopf herum. 1747: a* nagjobbik Bátyánk 
Miklós minthogy dologtalan ember volt, katonaságon s 
bujdosáson inkáb kapdosott mint a' gazdaságon [Tor-
da; TJkT III. 124] * katonaságon bujdosáson ~ * 
nemességen ~ kb. nemesség megszerzésén jár az esze, 
nemességszerzésen töri a fejét; a-şi bate capul pentru ob-
ţinerea unui titlu nobiliar; es geht einem die Erwerbung 
des Adels(standes) im Kopf herum. 1679: soha hogy Ne-
mességen kapdosot volna nem hallottam mind jobbagy 
képpen szolgálá ŏ kegyelmét [Bözödújfalu U; Pf] * nye-
rekedésen ~ nyerészkedésen jár az esze; a-şi bate capul 
la speculă; es geht einem die Gewinnsucht im Kopf he-
rum. 1735: én a tőrvényei való nyerekedésen nem 
kapdosok, hanem tsak a magam betsüllete restitutiojátt 
kívánom [Szentiván Hsz; ApLt 4 Henter János Apor Pé-
terhez]. 

kapdosás 1. hozzákapkodás; prinderea/apucarea (a 
ceva); Hin(zu)greifen. 1629: en ezeknel az fogoly Ina-
soknal sem szekerczet sem semmi egyeb fegyvert nem 
lattam raita kapdosasokatis nem lattam az decurion 
[Kv; TJk VII/3. 29]. 

2. fogdosás; pipăit; (Ab)Fingern. 1584: Vas Georgy 
vallia hogy kabdosast nem latoth, hanem hallotta az 

Azzonnak zaiabol hogy mondotta hogy meg fogta az 
keoreossy peter zemere(m) testet Az kezet mütatta s azt 
monta hogy illien Nagy az keoreossie, de eo azt sem 
tudggia ha fogtaie vag nem fogta [Kv; TJk IV/1. 241]. 

3. foglalgatás; acaparare (treptată); Besitzergrei-
fung. 1650: minek eleötte arra rendeltetett beöcziwlletes 
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híveink ad oculatum revisionem ki mehetnek . . super-
sedeállyon azon Vár helye(n) való kapdosastol [Thor. 
XXI/5 fej.]. 1662: Parancsollyuk azért szünyél megh 
azon jószágnak'1 kápdosásától [Told. 1 fej. — aA szé-
kelykocsárdinak (TÁ)]. 1684: Ezen küül teőb emberek 
feőldeib(en) való kapdosásit is Szabó Peternek tudom 
bizonjossa(n) [Csíkfva MT; BálLt 50]. 

4. lomkon és barmokon ~ ló- és baromszedés; rechi-
zitionare de cai şi vitc; Pferd- und Vieherhebung. 1604: 
Byro Vramis király biro Vrammal viseltessenek zorgal-
matoson gondot rea, hogy lowokon es barmokon egy-
teolis mastolis kapdosas ne essek az Zolgalat legyen 
io rendtartassal, ne hogj egy nemely három vagy negy 
vttal zolgalion, mas chiak taúúl nezze [Kv; TanJk 1/1. 
471]. 

5. elcsipdesés/csipegetés; ciupeală; Wegschnappen. 
1658: Christoph dcákné asszonyom jöve hozzám, hogy 
vrának volt egynéhány aranya s nálad maradott vala. 
Hanemha ná<lad> van, édes Fiam, add meg nekik; hi-
szen az mely Isten eddig megtartott efféle kapdosás nél-
kül, ennekutanna is ugyanazon Istennek (így!) [TML I, 
266 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

6. rajtaütés; atac prin surprindere; Überfall. 1662: 
Rákóczi fejedelem hadainak főképpen Szatmár, Sza-
bolcs vármegyékből, Ónodból s törők nemzetre való 
csatázása, kapdosása s azon hatalmas nemzetségnek kór 
boroltatásával való ingereltetése megzaboláztatnéka 

[SKr 479. a1659. évre von.]. 
Szk: rajta ~. 1657: Ezen napon is hálóhelyekig azért 

mind rajtok kapdosva késérők, és egy nékik jó alkalma-
tosságú helyen szekerekkel bésáncolván magokat mara-
dának. Harmadnap esmét Lőcse irányában való tábor-
helyekig megint hasonló rajtok kapdosással késérők 
őket. Ez nap Szuhai Mátyást nyakon lövék, de nem ha-
lálosan [Kemön. 227-8]. 

7. harácsolás; jelűire; prădare; Brandschatzung. 
1653: Básta mindazonáltal, noha akkor haragjában 
ugyan nem ellenzette az ő hajdúit a kapdosástól, de vég-
re megvonitá zabolájokat, és másképpen rendelé dolgát 
[ETA I, 84 NSz]. 1672: az haszontalan oda alá való kap-
dosásnak hagyjanak békét, lovokat tartsák jól, fegyve-
reket tisztítsák, élesítsék [TML VI, 136 Teleki Mihály 
Pap Izraelhez Kővárból]. 

Szk: ~ szerint harácsolásképpen. 1592: kapdosas 
szerent az brassayak vyttenek volt el valamj diznokat 
[Bikfva Hsz; HSzjP Balog Mathe Urunk drabantia (35) 
vall.]. 

kapdoshat 1. vmin ~ kb. vki birtokának megszerzésé-
re igyekezhetik/törekedhetik; a putea rîvni la proprieta-
lea cuiva; js Besitztum/Gut erwerben zu können stre-
ben. 1646: ezt a portiot regen nekem atta uala ketek, es 
enis oly igen szorgalmatossan epitettem, arra nezve 
hogy jouendoben ream száll kin bizony igen meltan 
kapdoshattam volna kapdoshatnekis, de ne adjon Isten 
hogy azért en soha ketekkel ellenkedgyem [Bádok K; 
JHb 111/72 Kézdipolyáni Veres István atyjához]. 

2. vki jobbággyá tételére igyekezhetik/törekedhetik; 
a se putea strădui să-şî supună pe cineva; jn zum Lei-
beigenen machen zu können streben. 1676: Mojsesek-
(ne)k es Szegediek(ne)k holta után szabadságot hágy ne-
kik, ugy hogy az Nemes országot szolgállyak es hadat vi-
sellye(ne)k az eo kgme attya fiai rajtok nem kapdoshat-

(na)k [Vaja MT; Ks]. 1678: pénze lévén nálok eleteig 
azért szolgallyák. holta utannis semmi atyafiai nem kap-
doshat(na)k [Kisgōrgény MT; Ks]. 

kapdosó I. mn 1. átv vmin kapó, kapkodó; care apucă; 
haschend, greifend. Szk: vmilyen rossz szokáson 
1636: Job volna azokat a ' nagy tŏmlŏjŭ furollyákot, és 
sok sŭvõltõjŭ fúvókat . a' templumokból ki hányni, 
és az kovátsok műhelyében adni. Azok talám még-is 
menthetőbbek az kik a' régieket meg tartyák, hogy az 
meg avult rosz szokáson kapdoso együgyű községet le 
hányattatásokkal fel ne zajditsák [ÖGr 9]. 

2. kb. be-beharácsolgató; care jefuieşte; brandschat-
zend. 1677: Mind Székelység, mind egyéb rendek 
ha onnana ide kapdoso latrok in facto . deprehendál-
tatnának tolvajlot marhának nyomát bé-is követhetik 
[AC 149. — aA szomszédos területekről]. 

3. foglalgatásra igyekvő/törekedő; care se străduieş-
te să acapareze; nach Besitzergreifung strebend. 1678: a 
néhai Kendi János jovain kapdoso praetendensek pana-
szara nézve . nem azoké a Praetendenseke, hanem in-
káb enyim volna a Panasz tetelre való alkalmatosság 
[Törzs. Osdolai Kun István a fej-hez]. 1774: sok árvák-
nak pedig káros szokott lenni az ollyatén magát ajánló 
és a' Joszágon 's vagyonokon kapdoso Tutor [Kozárvár 
SzD; Told. 22]. 

4. 1710 k.: egy francia öreg nemes ember Igen ke-
mény, noha csak kisded vagy középtermetű ember vala, 
leányokon igen kapdosó, csicseréző vala [Bön. 582]. 

II. fn 1. kb. harácsolgató; jefuitor, prădător; Brand-
schatzer. 1575: az varmegye penzebül, mellyet mi sza-
munkra fel szettel fog(adj) húszon ott drabantot magad 
oltalmara es hazadat epichy meg olly modon hogy herte-
len való kapdosoktu<l> magadat oltalmazhasd [Bátho-
ryLev. I, 313-4 és hm. — A szatmári németek fenyegető 
készülődéseivel kapcsolatos fej-i intelem]. 

2. kb. tolvajkodó; hoţ; Dieb. 1758: Udvar István ne-
vű Jobbágyának és Feleségé(ne)k Csuha Pannának min-
den lopástól, tolvajlástól ártatlan életek vólt, kiket 
soha mind eddig a' napigis nem ismertünk más emberek 
jovain hamis uton, módon kapdosók(na)k, hanem ma-
gok javokkal, 's sorsokkal meg elégedtenek mindenkor 
[Betlensztmiklós KK; BK]. 

kapdosott összefogdosott; prins; zusammengefangen. 
1662: (A prédikátort) egy dolmányban elbocsátván, a 
kapdosott török rabokkal, az nánási pusztákra hurcol-
ván, abbul . . . jutalmaztatást várván, az fejedelem-
asszonynak, Rákóczi Györgynének Ecsedbea . . hirré 
tötték vala [SKr 567-8. — A Báthoriak ősi fészke]. 

kapdostat rajta-rajtaüttet; a puné pe cineva să atace ín 
mod repetát prin surprindere; wiederholt ŭberfallen las-
sen. 1657: Ez idők alatt az lovashadakkal az vára alját 
megnyargaltatván s kapdostatván mutatának hostilitást 
[Kemön. 148. — aMunkács váráét]. 1662: (A palatínus) 
addig is, mig maga a több hadakkal utánok érkeznék, 
hol együtt, hol másutt kapdostatni kellene őket, de ugy 
cselekednék, hogy derék harcot vélek ne állanának, s az 
hadakat épen megtartanák minden úton-módon [SKr 
228-9]. 

Szk: rajta ~. 1657: Nem merészelvén azért az ellen-
ség mulatozni, Eperjest is nem obsideálta, hanem szál-
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lott Sáros vára alá, én pedig utána szállék Eperjes mellé, 
és szüntelen rajta kapdostattam, fárasztottam, veszte-
gettem [KemÖn. 222]. 

kapdoz kb. beleakad, belekapdos/kötölődzik; a pro-
voca ceartă (cu cineva), a se lega de cineva; mit jm anbin-
den/bandeln. 1662: a vidékbéli falukon a gyulai törökök 
által a jeneiek ellen valami dézmákba kapdozván esvén 

a gyulaiakhoz való írás és követség által idején-ko-
rán a dolog meg nem orvosoltatott [SKr 314]. 

kapdozás 1. kapkodás; pripă, pripeală, precipitare; 
Hastigkeit, Übereilung. 1662: mihelyt Báthori Zsig-
mond imide-amoda való kapdozásával . . . a szegény 
országnak frigye ellen a török nemzetre kardoskodni 
kezde, azonnal mint jára az ország, nem mutathatják-e 

az égés és régen pusztában való állás miatt romlado-
zott kőfalai, mellyek újabban meg nem épülhettek? 
[SKr 81]. 

2. kapdosás; încercare de acaparare; Greifen, 
Schnappen. 1662: ha tavai is a magok között való nagy 
szakadozások, fejedelemségen való kapdozások, oszto-
zások nem lettek volna, Jenő is mostan is magyar kéznél 
volna [SKr 489]. 

kapdozgat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: máshoz ~ kb. máshoz kapdosgat/kötődik; a încer-
ca o apropiere sentimentală (de cineva); mit jm anban-
deln. 1754: Román Istókra pedig panaszolkodott 
miképpen szokta őtet élni s már el hatta és máshoz kap-
dozgatt [Altorja Hsz; HSzjP Catherina Molnár (35) jb 
vall.]. 

kapdoztat kb. kapdosva legeltet (marhát); a paşte vi-
tele pe apucate; hineingreifend weiden lassen. 1646: (A 
malomból) mikor kieresztettwnk is az Leórinczi fiaktol 
igen feltwnk nemis mertwnk ott mulatni czak kapdosz-
tattuk az marhat [Torboszló MT; MvÁLt Bereczki lev. 
39. — Pál Sándor kijegyzése]. 

kapella 1. kápolna (épület); capelă; Kapelle. 1705: 
Ma ismét a szászok csinálának solemnitásta . . a 
schola előtt való egy capellában . szép muzsikák és 
éneklések is voltanak [WIN I, 480. — aNsz-ben]. 1710 
k.: A püspök Bécsben a császár capellájában is szolgál-
tatott misét [Bőn. 883]. 1726: adtam 2500 tégla cseré-
pért, az kis capellára Conrad Maur pallirnak . . . fl: hg: 
17 d: 50 90 kupás tégláért ugyan az kápolnára d: 50 
[Kv; Ks 15. LIII. 4]. 1776: gr. Lázár János egyetlen 
egy fia, ugyan János gr. Kornis Ferencné, Geréb 
Anna leányát elvette úgy engedte meg^ez apos-
toli szentszék, hogy elváljanak hogy Drassón , Gyala-
kutánc és Bacában capellákat epitsen [RettE 373. — aA 
!eány és előbbi hites mátkája. AF. CMT. dSzD]. 

2. kápolnaterem; capelă (într-o clădire); Kapellen-
saal. 1731: A Kastélyban lévő Capellában megh hagy-
ván az Oltárt edgy helyen meg pecsételtük [Szentbe-
nedek SzD; Ks 15. LVII]. 

Az 1944 évi őszi hadmüvelclck nyomában elpusztított, ma romokbaB 
ncyerö szentbcnedeki Korms-várkastély egyik kápolnaként használt eme-
Ci1 termére von. ez az összeírásrészlet. 

Szk: úti 1730: Az uti Capéllaban járó ezüst Mű 
• egy Reliquias arannyas Kereszt . . . Égy Turribu-

lum naviculajával. Egy ezüstös Missalé [Kv; Ks 15. 
LXVIII. 6]. 

kapella-láda V 1751: Egy darab kék sujtásos matéria. 
Kapella Láda 2 [Kóród KK; Ka 20,/X]. 

kapellánus * 1596: 25 Április . . . W. ö fge Musicusit 
és kapellanusit vitte Thordaig Zabo Lukacz 4 loual . . . f 
1 [Kv; Szám. 6/XXI. 10]. 1727: Az mostan Varosunk-
b a ) Quartelyb(a) be szállando Colonellus ur(am) eö 
Nga be száll az Ur Petki Nagy Sigmond ur(am) há-
zához . . . rendeltetett szállásul . Capellanus ur(am-
na)k az Somodi István uram háza [Dés; Jk 368a]. 

kapellánusi V 1765: El-érvén Isten kegyelmességéből 
Világi életemnek 60dik Esztendejét . Esperesti Hiva-
talomnak, sok interveniens difficultássai miat, ottan ot-
tan meg-akadályoztatván hogy a' közönséges Stilus sze-
rint Capellanusi subsidiummal subleváltassam, szüksé-
gesnek esmérem [DobLev. IV/215]. 

kapella-tok vmilyen lószerszám-rész; o anumită parte 
a harnaşamentului; irgendein Bestandteil des Pferdege-
schirrs. 1732: Egy lora való Capella tok [Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 25]. 

káperápe ' 1870 k./1914: Nagybotos, az ifjúság leg-
izmosabb fia, ki a nagy gerundiummal vezette a kiroha-
nó ifjúságot az égéseknél divatban volt bontásra, rontás-
ra és a kápérápéra [MvÉrt. 6]. 

Alkalmasint a 'harácsolás, zsákmányolás' jel-scl számolhatunk. 

kaphat 1. a putea primi; bekommen können. 1619: 
Talám, Kegyelmes uram, ha haszna lenne az commen-
datiónak, Nagyságod kegyelmessége után vagy egy dol-
mánnak való posztót én is kaphatnék ettől a bektől 
[BTN 253]. 1786: el kellenek Thoroczkonak egeszszen 
pusztulni, ha az Vas mivelestöl Bányászságtol el szori-
tattnanak az Mlgos Uraságoknakis karak következ-
nék, mivel anyi tementelen Vasat E>ézmában mint ma 
kapnak, nem kaphatnának [Torockó; TLev. 4/13. 45]. 
1788: a' szüntelen utazó Militaris Tiszt Urak a* Fogado 
Házokba bé szálván . . . semmi fizetést a* Szobákért, 
fáért, Istállóért, Szinért Gyertyáért nem kaphat, relegál-
ván arra . . . hogy a Város fizessen a* szállásért [Déva; 
Ks 74. VII. 56]. 1805: életében nagy huzo vono és izgága 
szerző ember volt, és tsak ezértis belé kötött az emberek-
be ok nélkülis hogy égy ütést kaphasson s az után jol 
meg ránthassa [Farnas K; KLev.]. 

Szk: kezére 1745: az Szent Ivanyi Jószágát ha 
az Vass Urak kezekre kaphatyák az Sz Ivanyi Hata-
ron Csak egj Esztendő el múlva is nem Sok fen allo fia-
talt avagy fat talalnak Nagy(ság)tok [Vasassztiván SzD; 
ApLt 4 Zilahi Balog Pál Apor Péterhez]. 1820: ha a' Jó-
sika Vagyonnyát kezekre kaphattyák részt ád belőlle 
[Aranyosrákos TA; JHb 48] * részt 1812: Hallottam 

másoktol hogy a kotsárdiak Just formáltak vol-
na . . azon Berekhez és hogy szépen nem kaphat-
tak belőlle részt perben vágynák aránta [Nagylak AF; 
DobLev. IV/943. 36a Hatzegán Juon (40) jb vall.]. * 
törvényt 1766: az A ö kegyelme . . . más Törvényt 
nem kaphat, hanem az mely nékem favéál [Torda; TJkT 
V. 313]. 
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2. szerezhet; a putea procura; sich erwerben/ver-
schaffen können. 1614: (Az éhínség) oly igen nagy volt 
köztök, hogy még a fejedelmi emberek is csak valami 
rossz lóhúst kaphattak volna is enniek, kedvesen kapták 
volna [BTN 60]. 1633: az Aszoni azt mo(n)dotta az 
fertelmes kuruak az vásárhely legeniek ha egi karasia 
köntöst kaphatnak oly keueljek velle hogy nekik sem 
szolhatok [Mv; MvLt 290. 123a]. 1700: 1699-ben Az ket 
On kannát és egy On Pohárt az Harangban öntettek, 
mert fejér onát nem kaphattak [Zovány Sz; SzVJk 54]. 
1720: nem kaphatak az ki négy hitvány Lovamat el haj-
csa [Balázstelke KK; Ks 96 Simon Pál lev.]. 1858: Mi-
helyt pénzt, és váltókat kaphatok, tőstént nem másnak, 
hanem a Tekintetes urnák fogom kúldeni [Komolló 
Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 

Szk: bizonyost ~ megbízható értesülést/hírt szerez-
het. 1667: Én, Uram, eléggé igyekezem rajta mind ígére-
tekkel, mind egygyel, mind mással, hogy valami bizo-
nyost kaphatnék [TML IV, 38 Naláczy István Teleki 
Mihályhoz] * hírt 1618: Szölfikára most igen jól 
kezdte magát viselni . . bizony sohonnat jobb móddal 
hírt nem kaphatni, mint őtőle [BTN 135. — aErdély 
portai követeinek állandó tolmácsa] * szatiszfakciót ~. 
1766: Szegény Bethlen Olivér meghala s rajta marada a 
tavalyi megvagdaltatása s verettetése ezek által az limi-
taneusok által. A bátya, Bethlen Gergely úr, eleget igye-
kezett, hogy satisfactiót kaphasson, de csak híjában 
[RettE 198]. 

3. (vmilyen betegséget) szerezhet; a putea contracta 
(o boală); (irgendeine Krankheit) bekommen können. 
1764: az marha igen kicsinyből, tsak egy hertelen való 
fordulásbolis nyavalyát s romlást kaphat [Torda; TJkT 
V. 224-5]. 1838: a Feleségem . a jobb hüvejkét kez-
dette fájtatni el dagadoz az hüvejk . oda lesz az en 
Jo Felesegem bizonyoson vagy el veszti az ujját, vagy 
még brantot kaphat a keze [Babuc K; RLt Kuun Károly 
Rettegi Sándorhoz]. 

4. találhat; a putea găsi; finden können. 1570: Ifiabik 
Iweges gěrgh vallya, hogy Egnap (!) Mykor Eotet 
ferdeos kelemen fayd leony hyttha volna Es sennyt (!) 
Nem kaphatak volna . . . Jeotek zamosfalwara [Kv; 
TJk III/2. 186]. 1592/1593: Azt en Nem tudom hogj ti-
lalmas volt valaha, de mindenkor barom Iart ott. Az mi-
kor fwüet kaphatót [Szásznyíres SzD; Ks]. 1642: Ko-
vacz Marthon talaltatot volt Lopasban exequalni 
akartak az tiztek, de Hohert nem kaphatua(n) vitetet 
Szamosuyvarban az tómlóczben [SzJk 59]. 7688: az mi 
hazam vágjon Miklós vára(n) égjiknek sem jo az Ablak-
ja . . Tõlcserést penigh nem kaphatok az kivel megh 
csináltassam [Kozmás Cs; ApLt 6 Béldi Anna Káinoki 
Sándornéhoz]. 7785: Kohoink és Vereink számára Er-
deinkben nagy épületre való Szerszám fákat nem kap-
hatni [Torockó; Thor.]. 1842: Anyámnak más patsent 
ily hirtelen nem kaphattam az enyimet küldőm adigis 

most hirtelen nem volt kit mást külgyek a' szolgá-
lónkat s ez nem kaphatat [Kv; Pk Pákei Krisztina lev.]. 

Szk: alkalmatosságot 1661: gondolom, talán len-
ne Kegyelmednek módja benne, pénze jutván annyira és 
valami alkalmatosságot is kaphatván a lehozásband 

akár csak Eperjesig vagy Kassáig [TML II, 81 Rhédey 
Ferenc Teleki Mihályhoz. — aA felsorolt asztalnemük-
nek] * férjet 1811: Most jó Férjet kaphatsz, szépet 's 
kellemetest [ÁrÉ 205] * vkinek kezén ~ vmit. 1667: Bi-

zonyosan hallom, Zalakna felé is vittek Zolyomitula le-
veleket, de még kezén senkinek sem kaphattam [TML 
IV, 69 Naláczy István Teleki Mihályhoz. — aZolyomi 
Miklóstól]. 

Sz: se hírét, se porát nem ~ja. 1692: Székely Borka 
. . . mar három esztendeje hogy el hadta, az idŏtúl fogva 
kereste de sohul se hiret se porát nem kaphatta [SzJk 
259] * úgy elmegy, hogy még a porában sem ~ . 7638: ugj 
el mene hogi megh az poraba(n) sem kaphatunk [Mv; 
MvLt 291. 121a]. 

5. megtalálhat; a putea găsi; auffinden können. 
1570: ez az orban, njilwan való orw egj Nyhan falw ki at-
ta mys kerestwk hazanaljs az tawalj ezthendobeys de 
nem kaphathok azerth kg:tek az ew erdeme zerynth 
akazthassa felel (!) [Nagyfalwaa; BesztLt 13. — aApa-
nagyfalu SzD]. 1598: el weze eleollem egi pragai ke-
se(m), mideon ezembe vehete(m) vtanna menek de nem 
kaphata(m) [Kv; TJk V/l. 153 Kalmar Istwan vall.]. 
1607: az nemes birot nem kaphattom hogy ide hozhat-
tom volna [Ne; Told. 1]. 1631: Valaszutj Istua(n) 
mongya vala hazamnál, hogy megh hatta uolna az Joba-
gyanak . . hogy ha oda megye(n) auagy valahul kap-
hattya, More Lászlót, megh adgya neki [Abrudbánya; 
Törzs. Jo. Vayda (35) jur. civ. vall.]. 1701: eo kglme 
mindgjárt engem kulde el hogj akar magokat az Job-
bagjokat akár feleségeket s gjermekeket kaphatam fog-
jam meg s vigyem le Deák Uraim kezekb(e) [Keresztény-
almás H; Szer. St. Kőrősi (40) gondv. vall.]. 

6. elkaphat/foghat; a putea prinde/surprinde; erwi-
schen können. 1561: Egy legennek se legen zabad it az 
warason ezwst miwel uag' darab ezwstel kereskedni es 
maganak nyluan a vag' titkon myelni mert ha ualakit 
vagy Jnast uagy legent ebbe kaphatnak az miet attól el 
vezik es az ceh ladaiaba tezik [Kv; öCArt.]. 1590/1593: 
az barmot kit it kaphattak, mégis keoteottik az Malom-
nal az Deesi Molnárok, az megh kj váltották teolleók 
[Szentmargita SzD; Ks Vall. Dés és Szentbenedek határ-
perében]. 1598: Az az nagy nyr tilalomba uolt mind az 
szepuizel egietembe es az kit ot kaphatót megh fogata 
lanchoztata [Pálfva Cs; BálLt 81]. 1620: hallotta(m) czi-
nighe Antalnak az w maga zayabul hogy mondotta hogy 
ha vayda Jánost az falu főiden kaphatta(m) volna mikor 
az pallót el vaghta megh verte(m) volna [Páncélcseh 
SzD; RLt O.5 Szász János (35) jb vall.]. 1632: mi vittünk 
vala hirt Berkeszinek, hogy oda feljár az felesége. Talám 
ha hallgatott volna, együtt is kaphattuk volna őketa 

[Mv; MvLt 290. 82b átírásban. -— Az asszonyt a szere-
tőjével]. 1767: hallottam midőn meg nevezett Ko-
marnai Bóér eő Kegyelme Tisztarto Szegvári János 
U(ra)mat Fenyegette illyen Szókkal hogy ha tul 
kaphattya az olton soha többet nem eszik [Királyhalma 
NK; Ks 67. 46. 24 Joh. Székelly (87) vall.]. 1784: az Utri-
zált Erdő mint egy kilentz vagy tiz Esztendőktől fogva 
tartatik Szoros tilalom alatt s attól fogva az nevezett 
ket Udvaron kivül Senki mas nem usuálta, hanemha 
alattomban, de ha ottan kaphatták a Sitárok, bé hajtot-
ták [Kosztesd H; BK 310 Kretsun Isztratoj (30) jb vall.]. 

Szk: kezébe/kezére ~ 1573: ertem az .k. Leuelett 
Chaba János feleol kybe theorúin napyat kevan, Azertt 
.k. egy nehan napigh legie(n) weztegsegben, amigli 
weghere mehetek hol legye(n) es mihent kezbe kapha-
tom, Knek en mingiarast túttara adom . Horvvatt 
Miklós Nagy sayoy tyzt tartó [BesztLt 3752 Horváth 
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Miklós Thymar Gergelly beszt-i bíróhoz. — aBN]. 1691: 
a Partialis előtt azzal vadolta a' férje ŏtet, hogy meg 
akarta étetni azzal fenyegette, hogy e' miatt az el vá-
lásnak dolga miatt ha kezébe(n) kaphattya Feleséget 
ugy bänék vélle hogy csudája lészen mások(na)k [SzJk 
248]. 1805: Lula Farkas es Lula gjŏrgj tevenek pa-
naszt Hogy ŏkŏtt Hana Bandi Peter Gergelj Pap 
Dani meg tamadtak . fenyegetek, hogj kezeket ki te-
kerik, el törik, ha kezekre kaphattják [Torockó; TLev. 
9/39]. 

7. vásárolhat, vehet; a putea cumpăra; kaufen kön-
nen. 1595: az Ris kassat most ne(m) kaphatnj. Dragais 
feletteb [Kv; Szám. 6/XVlIa. 207 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1683: A pinz dolgát a m<i> nézi, My Vr(am) 
eoromesbben jo fele p(en)zt venenk tsak hogy mys imit 
amat, az hun kophotnank egy egy haz jobbágyot akar-
nank venni s follyo pinzen inkab kaphatni [Diód AF; 
Incz V/19]. 1711: Valami 8 madarakot is küldöttem de 
az is annyira el szüküle hogj I(ste)n tudgja mint kap-
hattyjuk mivel a Nemet Tiszt Uraimek katonákkal kész 
pénzen kerestetik több árrat is adgjak mint kellene [Má-
défva Cs; Born. XXXIX. 50 Gergely Déák Kászoni Já-
nos főkirálybíróhoz]. 1720: az kave ollyon drága hogy 
elig kaphatni okajat bizony husz máriáson [Ks 96 Bor-
nemisza Imre lev. Nsz-ből]. 1797: Kedden Beszterczereis 
be megyek hogy sendelyt es Deszkát Letzet ha kaphat-
nék [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 

8. érhet/találhat vmit; a putea găsi ceva; finden kön-
nen. 1593: Kis Tivadar Aztis vallia hogi Komyatze-
gi ferencz iol esmeri az oruokat, es az oruok ahul mi io 
louat kaphatnak, neki vizik [Kv; TJk V/l. 415]. 1625: 
Zent Pali János Vram az eö kglme emberinek ezen 
keotes es kezes leuelnek az eö erejeuel . mindenekrul 
Jgazat vehessen vala melikett3 eleb kaphattia [Törzs. 
Petkj Farkas Kirali Halman és Jeddj Petter Jedden lakó 
ns emberek biz. lev. — aA szökött jb-ot vagy unokáját]. 
1668: Tudod-e . azon szekeliek Szentpálj János 
Uram jouait kj akaratiabol hordottak s praedaltak el 
mind, az mit kaphattak [K; BfR 57/51 vk]. 1733: a 
Contro versiab(an) forgo Rétet . . a ki hamaréb kap-
hatta, kaszáltatta s vitette, hol füvül, hol szénául [Hévíz 
NK; JHbT]. 1764: Murvai János újra a Kortsoma 
házhoz mezítelen kardal viszsza ment olly véggel, hogy 
ottan ha kiket kaphatna, halalosan sebhetné [Torda; 
TJkT V. 227]. 1771: Széki Persi és Sári a hol mit kaphat-
nak mindgyárt ellopják [Dés; DLt 321. 36b]. 

9. elé/felkaphat, felragadhat; a putea apuca; aufraf-
fen/packen können. 1573: Eotthwes Antal Azt vallia 

Mond peter No en Iol twdom hogi Mihelen Meg vir-
rad az leszen lob ki myt kaphat de ezta vigetek az gazda 
birtokaba tarcha Annak meg kinek hatta [Kv; TJk II1/3. 
240. — aA halott holmiját tartalmazó ládát]. 1630: az 
katonak az szobaban rekezkedenek s aztis be akarják 
vala rontani . . onnetis Ualtigh haigaltanak ki az abla-
kon keouel Uaskalannal, az mit kaphattak [Mv; MvLt 
290. 223]. 1714: Tisza István Ur(amna)k egj . Job-
bagjat . az mennél nagjob tüzes ŭszegett kaphattak, 
azzal verték [Berekszó H; Szer. Kanisa Mihály (40) jb 
vall.]. 

10. (nőt) megkaphat; a putea avea (pentru raporturi 
sexuale) o femeie; (eine Frau) bekommen können. 1568: 
Edes sophiazzon elegeth Jarnak eflfele Genyetek (!) effe-
le Nyomorwlt azzony vtan; de azért semmit ne(m) kap-

hatnak [Kv; TJk III/l . 145]. 1590: (Pribék Gergely) aztis 
mo(n)da hogy ennekem Zabadsagom vagio(n) arra ahol 
kaphatok (: baznom saluo honore dicto :) mert en neo-
tele(n) Ember vagiok [Szu; UszT]. 

11. foghat; a putea prinde; fangen können. 1708: mi-
vel minden fele ember folyvást halaszsza, gübŭli a pata-
kokat, ugj meg szűkült a' pisztráng hogj mar nemis kap-
hat(na)k [Fog.; KJ Fogarasi János nyil.]. 

12. ~ vmire viheti vmire; a ajunge/deveni ceva; 
(noch) zu etw. bringen. 1771: (Egri János) Kolozs vár-
megyében nótáriusságot és viceispánságot is viselt, de 
nem volt quadratus ember, könnyen hajlott az igazság-
tól s ha módja volt benne, maga is szaporán eltekerte in 
favorem alterutrius. Ugyanezért éppen semmire sem 
kaphatott, noha ugyan járt utána, de csak kifelejtették 
mindenből [RettE 256]. 

13. belekaphat jószágba, kapdoshat vmely jószágon; 
a se putea atinge de proprietatea cuiva; in das Gut 
hineingreifen können. 1679/1681: Az Jószágbeli sze-
génjsegnek sok igye baja esvén, sem idegenek(ne)k sem 
utanna való Tiszteknek azokat húzni vonni eo kglmea 

megh ne engedgye ha megye Tisztei kaphatnak belé-
je, azokat abbéli szándékokban meg előzze, az vétkes 
embert megh fogatván aszt Tőrvénj szerint . . . meg 
büntesse [Vh; VhU 676. — aAz ub]. 1753/1781: Jósika 
Imre ur . semmi utat és módot nem találhatott, mi-
keppen kaphasson a Kun Jószágban [Balsa H; JHb 
LXXI/3. 289 Lupe Juon (60) jb vall.]. 

14. 1810: a sok T. buza vetesbŏl a nagy szárosag miat 
nem Kaphatam tobet Csak 400 szaz vékát Csőül [Mező-
rücs MT; Borb. II Bukur Juon lev.]. 

O Szk: életre ~ élhető állapotra juthat/vergődhetik; 
a putea pomi ín viaţă pe propriile picioare; wiederaufle-
ben können. 1733: Menes pasztorok(na)k fogadtuk meg 
Ajtaj Győrgyűtt es Fogarasi Josephet . most hogj 
életre kaphassanak minden lotol kell adni a tanito pén-
zéi 15/15 pénzt [Dés; Jk]. 1810: Takáts Josit tartsa és 
Sorsához képest nevelje és mesterségre annak idejéb(en) 
a ' mire inkább hajlandósága leszen tanitassa és mikor 
szárnyára botsátodik kész pénzt 500 •/• Rforintokot ad-
jon a melyei életre kaphasson [Héderfája KK; IB gr. I. 
Bethlen Sámuel kezével] * lábat ~ vki praktikája érvé-
nyesülhet/eredményes lehet vki fondorkodása/forté-
lyoskodása; a putea reuşi maşinaţiunile cuiva; js Pfiffig-
keit zur Geltung kommen/erfolgreich sein können. 
1657: az én gonoszakaróimnak ellenem való practicájok 
ártalmason lábat nem kaphat vala [KemÖn. 308] * láb-
ra ~ erőre kaphat, megerősödhetik; a putea prinde 
(iarăşi/din nou) puteri; zu Kräften kommen können. 
1710: bárcsak akkor3 térnek vala eszekre, a magyar 
urak, és Szapolyai János királyságra való választásán 
egyeznek vala meg, még úgy is, annyi romlás után a ma-
gyar birodalom lábra kaphat vala [CsH 66. — aMohács 
után] * lóra ~ lóra vetheti magát, lóra szökhetik; a 
putea sări pe cal; sich aufs Pferd schwingen können. 
1657: egy kurtán az német sáncához nem messze nékite-
lepedvén gabonát csépelt, túl megkerülték, s lóra nem 
kaphatván ott megnyomták . . maga lovára ültetek, 
fékemlöjét . . . egy német fogta [KemÖn. 242] * új vérre 
~ T 1722: A micsodás fazonabiüs idő jár ã Menes is vj 
vérre kaphat [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

Ha. 1782: kaphatak [Kv; Ks 37. IV. 36 Kornis Zsig-
mond lev.]. 1790: kaphassan [Torda; KWJ. 1795: kap-
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hatatt [Szentháromság MT; MvLev. Szeredai lev. 9]. 
1840: kaphassan [Kv; KLev.]. 

kaphatás szerezhetés; obţinere; Verschaffung. 1793/ 
1794: a' Falu kívánságára, a szükséges Pásztoroknak él-
hetésekre, és könnyebben való kaphatásokra nézve 
házaik epittésekre illendő hellyek assignáltassanak 
[M.bagó AF; DobLev. IV/739. 10b]. 1833: előre Hetek-
re Honapokra nem vehetünk gabanát, hanem a' mit 
árulhatunk, nem annyiban Szombatanként a' Vásárok-
ban hanem a' pénz kaphatásunkhaz képestis Házak-
ból és Malmakbol naponként veszszük [Torda; TLt 
Praes. ir. 1534]. 

kapható szerezhető; care se găseşte; verschafſbar. 
1849: Kapható Thorockon, mint egy 1000 ~ ezer mázsa 
vas — melynek fele Tiszta vas — fele pedig ugy nevezett 
vas kenyér [TLt Bír. ir. Jelentés Ugrón István kormány-
biztoshoz]. 1867: Jelenleg kaphatók Ironok (: plaj-
bászok :) és pedig a közönséges jó irón 12je 7 kr 
Finom irón czedrus fába 12je 27 kr [M.bikal K; RAk 
161 esp. kl]. 

kaphattat megszereztethet; a putea procura/obţine 
prin intermediul cuiva; verschaflen lassen können. 
1689: Kovats Mihálj . ha meg nem adná az Lo arrát 
valahonot kapná vagj kaphattatná Petrityevit Horvát 
Miklós Ur(am) es ket agon levő maradéki tehát mind 
maga s mind maradeki örökös Jobbagjsagáb(a) essenek 
[Széplak KK; SLt AK. 28]. 

kapiaga vmilyen török tisztség; o anumită demnitate 
turcească; irgendeine türkische Würde. 1630: az kajme-
kámnak és kapitán pasának s az kezlár agának, ha lehet, 
az kapi agának is ha mit küldhet őfelsége, erre kiváltkép-
pen Ibrahim effendit kell megtalálni és őáltala kell pro-
cedálni [BTN2 434]. 

kapiál be/magába fogad; a cuprinde/îngloba; fassen, 
aufnehmen. 1717!XVIII. sz.: A' Pap hegj oldalon 
vágjon egj darab Szántó föld, kit is a' Tövis vett fel, 
mellyet ha meg irtanának capialna Triciti Cub. 25 [Szi-
lágycseh; EHA]. 1761: fenyő fűrész deszkából tsinált 
hét különös gabona tartó szakaszok avagj hámbárok, 
melyek capialnak, circiter kilentz szaz véka gabonát 
[Spring AF; JHbK LVIII/1. 498]. 

kapiálhat 1. befogadhat; a putea cuprinde; fassen 
können. 1717: az Udvar az epületeknek quantitasához 
képest igen kitsiny és szoros lévén több épületeket nem 
capialhat [Nagyrápolt H; JHb XXXI/3]. 

2. (ésszel) felérhet/foghat vmit; a putea înţelege; auf-
fassen können. 1722: Marha el ado száma nélkül 
való olcso, de ugy sem kél, honnan terenpt ez a ' szegény-
ség pénszt éppe(n) ne(m) capialhatni [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 

kapiáló befogadó; cu o capacitate de .; fassend, 
aufnehmend. 1761: Ezen Pintze torkábol kötött jo 
kemény ajtó nyilik az házak, pitvara és Nagy 
Palota alat lévő ép boltozatu cir. húszon hat hordo bort 
capiálo jo Pintzéb(e) | kemény cserefa talpakban vésett 
kötéses csere sasfakon állo magyaros szarvazatu uj zsen-

delly alat Vagyon minden oldal nélkül cir. negy Szekeret 
capiálo Uj Szekér szin épitve [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1. 202, 207]. 

kapicán 1. kapucán 

kapicsor női kelmefajta; ţesătură pentru femei; Art 
Textil/Stoflſ für Frauen. 1698: ha az kapicsornak singit 
megh vehetnek ottan egy forinton méltóztatnék Ngd ve-
tetni ollyat ki egészszen selyem volna [ApLt 6 Donatt 
György Káinoki Sándorné Lázár Erzsébethez Bereckbe 
(Hsz)]. 1701: vásárlottam Bécsben Kék habos 
kapicsort 16 Réfet, huszonegy garason refit [Kv; Pf]. 

kapicsor-szoknya fustă din ţesătură pentru femei; 
Rock aus kapicsor-Stoff. 1697: Egy fejér kapiezor szok-
nya, kŏtŏstŏl, vallastol, fekete szélyes Csipkével [Beszt.; 
KGy]. 

kapicsor-váll vestă din ţesătură pentru femei; Leib-
chen aus kapicsor-Stoff. XVIII. sz. eleje: Vagyon égy 
kék kapitsor váll két sor arany prémmel kapocs nélkül 
[LLt Fasc. 71]. 

kapikíha, kapitiha portai követ (külföldi követ a török 
portán); capuchehaie, capichehaia; ausländischer Ge-
sandte(r) bei der Hohen Pforte. 1614: urunk sem köve-
tét, sem kapitiháját, sem csak egy postáját is az Portára 
nem bocsátotta, azki itt benn Bethlen Gábor tract^ja el-
len szólott volna, és gondot viselt volna [BTN" 72]. 
1617: szoual beossegesen izentwnk ezen kapykyhayank-
tol [KJ fej.]. 1619: Pitár Koszta, a havaselvi kapitihaja 
[BTN 272]. 1653: Báthori Gábor expediálta volt a por-
tára Borsos Tamás bátyámat, és ott volt continuus ora-
torságra — a kit zálognak mondanak a magyarok, de a 
törökök kapitihának mondának [ETA I, 117 NSz]. 
1659: minden nap ujjob, ujjob hirunk s leveleink jőnek 
Portarul az ot len levő Követ Uraktul és Kapikiháktul 
[UszLt 17 fej.]. 7669. Kapikia Böer Sigmond Az Ke-
resztien más országbéli ottho(n) leuŏ Oratorokatis, Tar-
salkodva(n) vellek, s betsületek megh adásával tegje io 
akarojuka, kikis . dolgainkb(an) segitik. Kiknek szol-
gaival mint elebbeni Kapikihák, beczŭletes egyet értesi-
vel társalkodásával s tisztességek megh adásával tegje 
kesz io akarojva [Törzs, fej-i instr.] | már sem kapichia, 
sem tolmács mellettem [TML IV, 551 Mikes Kelemen 
Teleki Mihályhoz Tessalonicából]. 1670: nemzetes Buer 
Sigmond uram ü kegyelme Erdélyországának s kegyel-
mes urunknak kapitihája adott mindkettőnknek egy-
egy lovat [EOE XV. 123 Drinápolyban kelt térítvény]. 
1685: Drinápolybol a Kapithiája irja, hogy a* Teftedár 
Passát indította meg az Császár Ibrahim Szerdár Passa 
segéttséghére [Zabola Hsz; GramTr II. 462 Mikes Kele-
men a fej-hez]. 

Szk: portai ~ török portai követ. 1657: mind az feje-
delemnek, mind az vajda portai kapikiháinak menjen 
parancsolat, hogy egyetértsenek [Kemön. 299]. 

E tisztségre nézve !. Biró Vencel. Erdély követei a portán. 79-94. A 
szerző a fejezeteimben és a szövegben c tisztségnévre kapitiha alakban hi-
vatkozik. 

kapikihaság porta követi tisztség; demnitate de ca-
puchehaie; Gesandtenamt bei der Hohen Pforte. 1614: 
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In anno Domini 1613, Istennek kegyelmességéből indul-
tam el házamtól, Maros-Szék ely vásárhely rö^ az Báthori 
Gábor kapitihaságára, die 10 Április [BTN 65]. 1619: 
Én igazán mondom, hogy én immár régen elszántam va-
la magamban, hogy én örök búdosásra Miszirbe men-
jek, ha nagyságod az kémén fenyegetéseket csak valami 
részből is az én kegyelmes uramon s országán megteljesí-
ti vala az én itt való kapitihaságomban [i.h. 296 Borsos 
Tamás a török fővezírhez]. 1662: másik viceispán Bold-
vai Márton a portára kapikihaságra lévén, a vármegye 
minden tisztek nélkül fejetlen-lábos maradott vala [SKr 
313]. 1667: az mű keglmes Aszszonyunk eő Naga adot 
kezemben Nemzetes Balogh Mate Vr(am) altal Kapiki-
haságomra az Fogarasi adobol két szaz tallért . Sze-
kely Moyses m.pr. [Gyf; Uti]. 1699: Tőrök országb(a) 
Capitihaságra kellet mennem [Kv; LLt Fasc. 140]. 

Szk: portai 1662: Budára a vezérhez is még Kassá-
rul Bihar vármegyének egyik viceispánját, gálospetri 
Rácz Istvánt, ki a portai kapikihaságot jó üdőkig viselte 

küldötte valaa [SKr 218. — aI. Rákóczi György a tö-
rökökhöz tudósítással]. 

kapitálé (alap)tökc; capital (de bază); (Grund)Kapi-
tal. 1709: Doctor Kolosvári Pál és a Város kőzött az 
adósság iránt fennforgho Controversia revidealtat-
ván determináltatott ugy hogj az pénz belj adossá-
gok(na)k Intercssét meg fizetvén az Város sine Contro-
versia, várakozzék az Creditor az Capitaléért az már ki-
adatott Moratorium szerént [KvLt 1/197 a gub. Nsz-
ből]. 1726: Amelly három ezer m: forint Adosságom 
Besztercze Városánál vagyon magamé, . . annuatim az 
Intercssét annak igazán oszszák ketten edgj más kőzött. 
Amig elkerülhetik penig az Capitalét fel ne vegyék [JHb 
XXV/21 Jósika Imre végr.]. 1787: Ezen Kassai Mihálly-
nál költsőnozőtt Capitalét Néhai Nagy György eó Ke-
gyelme . Executione mediante desummáltatni akar-
ván égy darab Jószágát el foglaltatta [Mv; MvLev. 
Nagy György hagy. 13]. 

kapitális I. mn 1. főbenjáró; capital; Kapital-. 1681: 
Mindenféle városi Pŏrök szoktak indulni elsöbe(n) a vá-
ras Birája szekin; ha kinek ott nem tetzik viheti az Vár 
beli Ofíicialisok szekire; ha ugya(n) ott sem, a' D. Ter-
restris szekire ugya(n) ã varban; ot végenek kell szakad-
ni; ha Capitalis a' dologh, az vár megye Tiszteinek jelen-
létekben kel véget szakasztani az Ur szekin [VhU 70]. 

Szk: ~ krimenbe esik főbenjáró bűncselekményt kö-
vet el. 1625: en ram Zegeni niomorek aruara potentiose 
reám ieot es minden io ok nelkul minden iouajmat cl 
uitte takaríttatta az maga hazahoz ugy annicra hogy en 
uclem Zinte ugj czelekczet mint ha ualamj notaba(n) in-
curralta(m) uolna, uagy ualami Capitalis Crimenbe es-
tem uolna [UszT 8a] * ~ szentencián van főbenjáró íté-
let alá esik. 1600: Azertt hiuattam Ketek Elevbe az ülpe-
ressekket mind(en) hazaimnak es a hoz ualo épület-
timnek el pusztittassaban ott woltak kiért si iuris az 
mondom kapitalis sententian vadnak kilen kilen es 
aballj (!) karonaka fiszetessekett Duplawal kewano(m) 
meg az articülüs tartassa zerent [UszT aTollvétség 
baromnak h.]. 

2. ~ ellenség kb. halálos ellenség; duşman dc 
moarte; Erbſeind. 1710 k.: Apor István nékem capi-
talis ellenségem | Boér Ferenc . . . noha capitalis ellensé-

gem öccse, és maga is ellenségem volt, ha nem atyja vol-
tam-é esetiben, mondja meg maga [BÖn. 929, 938]. 

3. felséges, nagyszerű; grozav, splendid, excepţional; 
herrlich, großartig. 1839: Hát még milyen capitalis 
virschliket falatoztunk fel jo csípős tormával öröm-
könnyeket facsaroval [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 

4. ~ összeg tőke; capital; Kapital. 1845: A* czéh tag-
jainál künnlévő capitalis öszveg 749 Rf . A' Tőkék 
után járuló kamatok restantiája 83 Rf 24 xr [Kv; AC-
Szám. 1]. 

II. ſn 1. főbenjáró ügy/eset; proces capital; Halssache. 
Szk: ~o« ér. 1590: engem Palaticzj wram Capitalison 
ertt mert Jelen nem woltam. es ertem zolo sem wolt 
[UszT] * ~ r a keres. 1590: En fel peres mondám 
nekj az al peresnek, hogy en nem mehetek mertt Jhon Jò 
az tŏruenj nap, kiből Palaticzj Geőrgj wram, capitalisra 
keres, es ha az napra hon nem Lehettnek megkaroswl-
nek [i.h.]. 

2. (alap)töke; capital (de bază); Grundkapital. 1702: 
ha dolmányomat le vettem is, ha egyik részét a' joszá-
gocskámnak el adom-is, de bizony kgldet nem csak az 
interessirül, hanem a' Capitalisrul is contendalom [Ádá-
mos KK; ApLt 5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 1722: 
találtatnak mégis olly fukár és felettébb usorás emberek, 
kik az eö Felsége parancsolattyával nem gondolván, fe-
lettébb és szerfelett taxállyák a' szegény meg szűkült köl-
csönöző embereket, és majd Capitalisokat is meghaladó 
Interest vesznek rajtok a' kozonseges jónak nagy kárá-
val [Ks 18/XCIII a gub. Kv-ról]. 1740: ígérem arra ma-
gamat és kŏtŏlezem hogy . interessit az Száz nyol-
van (!) pénzt az kapitalissal edgjút meg adni tartazam 
. . . Fogarasi Szakacs Ianos mp [Ne; DobLev. 1/118]. 
1768: Azon ötszáz Hatvan hét M forintokbul állo Capi-
talisnak felvételét örömest appromittalták [Zilah; RLt]. 
1822: a Capitalisrol tovább interesezni nem kellett 
[Hadrév TA; KCsl 5]. 

Szk: ~sá csináltatik tőkésittetik. 1781: ezen Fundus 
ki adásától fogva ezen Capitalis min Intereseztetik, és 
Capitalissá tsináltatik I (A) kétszáz húszon ket Magyar 
forint az oltátol fogva való Interesse is Capitálissá 
tsináltatott 430 négy száz harmintz Magyar forintra 
[MMatr. 487-8 özv. gr. Rédei Zsigmondné br. Vesselé-
nyi Kata nyíl.] * ~sá tétetik 'ua.' 1781: a ki adattatott 
Capitalisd Interessével együtt Capitalissá tétetvén, ment 
mostanig 422 ~ négy száz húszon két Magyar forintok-
ra [i.h. - a200 m. ft] * ~ zálogos summa. 1680: el me-
nenk Nemzetes Szalanczi Ánna Aszszonyhoz 
Sztan Huszár nevü Jobbágyért az Capitalis Zálogos 
Summaual megh kenalok es az Asztalrays le tevők eö 
klmek(ne)k [Derzs U; JHb XXV,/1 34]. 

kapitális-pénz tökepénz; capital: Kapital. 1730: (A) 
Summa penzre Annuatim Jnteres kévántatik fl hung 43 

20, mely interest tartozunk meg adatni Szent György 
napjától fogva . az Capitalis penz(ne)k meg fizethete-
seig [Dés; Jk 399a]. 1772: a' Hagjmas Bodon Nms Eccle-
siának Capitalis kevés pénzét azon Ecclésiának tagjai 
költsön interesre ki vévén annak interessének és Capitá-
lissának bé fizetéséről az Eccl(esi)a(na)k kevés, vagj 
semmi sécuritássa nintsen [Hagymásbodon MT; 
HbEk]. 1794: a fel osztott Capitalis Pénzeknek hátra lé-
vő Interesse iránt azt az határozást tevék, hogy kiki ő 
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Nagyságokat tudósítsa mennyi interessel tartozik [Kv; 
JHb XX/40. 1 ÍJ. 

kapitális-summa tőkepénz; capital; Kapital. 1623: az 
Capitalis summaual megh kenalom szemelje szerent 
[Dés; BálLt 39]. 1627: az Kapitalis summát en fõl nem 
ueszóm [Borosbocsárd AF; i.h. 40]. 1671: valakik vagy 
inscriptios vagy zálagos joszágot bimak az mit most ext-
ra ordinarie kelletik az Possessomak fizetni, tempore re-
demptionis a' Capitalis summával refundaltassek [CC 
90-1]. 1679: Ha mit ezentúl épetetne, ahoz értő embere-
keel megh bőtsültetvén, azt is az Capitalis Summaval ne-
ki3 le tenni tartozzam [Vh; VhU 306 Thököly Imre ad. 
lev. — aViszár Iuon görög kereskedőnek]. 1809: eszten-
dő bé-telésével mind a' Capitalis summát, mind annak 
törvényes Interessét hiba nélkül bé-fizetem [Marosvécs 
MT; DE 2]. 

kapitalista tőkepénzes; capitalist; Kapitalist. 1852: 
pénz Interessekre sints szükségem használni kivánom 
pénzemet, én nem vagyok Fejedelem sem oly Capitalista 
kinek pénz Interesre légyen szükségem [Nagylak AF; 
DobLev. V/1375]. 

kapitálocska tőkécske, tőkepénzecske; capital mic; 
Kapitälchen. 1792: valameddig az Sz. Ur Isten hatra lé-
vő rövid eletemnek fog kedvezni, mind addig azon Capi-
talotskaim, és azoknak Interesse hatalmom és birodal-
mom alat légjenek [Héjjasfva NK; SLt XLIII. 17 Felső 
Dobofalvi Marothi István nyil.]. 

kapitál-pénz tőkepénz; capital; Kapital. 1752: Mara-
da mostan a' Nemes Ekla kezeben capital pénz ad foene-
randum flór. hung. 286 // 74 [Aldoboly Hsz; SVJk]. 

kapitány 1. parancsnok; comandant; Kommandant. 
1562: Nem sok idő elmúlván, a király küldé népét Ud-
varhelyre, kiknek kapitányok vala a vitézlő Petri Gábor 
[ETA I, 20 BS]. 1585: adata byro vra(m) Olaz kapytan-
nak Tordayg 4 louat [Kv; Szám. 3/XXII. 7]. 1603: ko-
waczy Lukaczi Etedi Lofeo Ember . . . ezt wallia, Tot 
mihalj mag wetŏbŏl Jő wala haza be hiua hogiay görgjnj 
az katonak kapitaniahoz wgj meg Jtatak ot . hogj El 
nem Jarhatot [UszT]. 1613: Báthori Gábor kapitányi 
Kakonyi István és Nagy Gergely [ToldE 223]. 1642: 
Besztercze Banyan Ezer Embernek voltam Capitannya 
[Fog.; Told. 1]. 1655: 23 magával jütt vala ki szombaton 
az legnagyobb lator szemény s gyalogok kapitánya 
[RákCsLev. 492 Rákóczi György anyjához]. 1737: (A 
harcban) magam ugyan nem voltam ottan, Secundalni 
el mentünk volt Kapitanyommal de későn érkeztünk az 
vásárra [Szépvíz Cs; ApLt 2 Kálnokj Sámuel Apor Pe-
teméhez]. 1739: (Adtunk) Muszka kapitanynak Biro 
Uramni eni valót [Kvh; HSzjP]. 

Szk: ágyús ~ ütegparancsnok. 1705: Eg> ágyús kapi-
tány feleségestül s két szép fiaival [WIN I, 647] * ezredes 
~ kb. ezredparancsnok. 1662: Török János ezredes ka-
pitánya is hadaival Illyérül táborába3 el nem érkezhetett 
vala [SKr 520. — aII. Rákóczi György táborába] * haj-
dúvárosbeli 1677: Ha mely Hajdú városbeli Kapitá-
nyok, Hadnagyok, vagy a" városbeliek, az ollyan latrok, 
Csavargók kergetésére nem insurgalnának, a ' Director 
ad Diaetam avocaltatván, immunitásokat amittalyák 

[AC 133-4] * limitaneus ~ határőrvidéki parancsnok. 
1778: ezen kisasszony egy Lelken, vagy inkább Ler-
chenfeld nevű limitaneus kapitányhoz akart menni 
[RettE 388] * mezei ~ az ún. mezei hadak parancsnoka. 
1646: erkezek . . Nagi Imreis Mezei Kapitanis, sokad 
magaval [Mv; MvLt AA11. 6]. 1657: Vala egy Kovács 
Péter híres mezei kapitány és igen szép s jó hada, kiket 
szegény Bethlen Gábor sok idő alatt és sok helyekről 
gyűjtögetett vala egyben; ezt az kapitánt corrumpálták 
és pártjokra vonták vala [Kemön. 114]. 1704: Érkezvén 
commissio Szebenból . . . melyet Hatházi Gergely ho-
zott, akit ennek előtte ide a gubernium mezei kapitány-
nak rendelt [Kv; KvE 283 SzF] * rác 1705: jövének 
meg a németekben és az rác kapitányok is ketten, Hor-
váth János és Pivoda [WIN I, 522] * udvari ~ a. fejedel-
mi udvari főtiszt. 1657: (Atyám) Pétert, az bátyámat, 
Báthori Gábor fejedelem idejében adta volt Bethlen Gá-
bor udvarában, ki akkor generálisa és udvari kapitánya 
is volt | nékem pedig igen köteles jóakaróim: Nagy Pál, 
ki akkor gyalogkapitány, Bornemisza Pál, ki udvari ka-
pitány vala [KemÖn. 14, 162]. 1681: Nevek az udvari né-
peknek: Hoff Mester Vram Udvar(i) Praedicator 
. . Udvar(i) Kapitány ur Gyalogh Kapitány ur . . 
[Uti]. — b. főúri udvari főtiszt. 1657: az öreg Csáki Ist-
ván ország generálisa volt s az atyám udvari kapitá-
nya volt [Kemön. 146]. 1723: Néhai Keczeli Gergely 
ur(am) Néhai Meltgs ur Banffi Denes urnák még hit és 
belső Embere volt, eczers mind Udvari Capitanya is volt 
[Borsa K; Told. 49]. 

2. kb. vezér; conducător; Führer. 1653: Igy veszté a 
nagy kapitány avagy ugyan fő gegerális ember magát, a 
maga vakmerő bolondságával , semminek állítván 
ellenségét [ETA I, 124 NSz. — aTámper generális 1620-
ban. Vakmerően Pozsony falai alá ment, és a várbeliek 
lelőtték]. 

Szk: generális ~. 1591: Theleki István . vallia: Tu-
dom azt hogi megh fizettem Baczy Peterne, Tobias Bayz 
leuelere, az Cassaj generális Capitan Zolgaianak Cassai 
Janosnak marhaual, tizenket zaz eginehani forintot 
[Kv; TJk V/l. 76]. 1615: Hadgiuk es paranchiolliuk 
serio kegteknek minden hadi apparatussal ki ki maga 
szemeilieben jwtest ieoieon, Generális Kapitanunktul 
Balassy Ferencz Vramtul halgatvan [Törzs. fej.]. 

3. (városi) fertálykapitány (az egyes városnegyedek 
polgári elöljárója és várvédelmi parancsnoka); căpitan 
al unui cartier (conducător civil al unui cartier şi coman-
dant al apărării cetăţii); Stadtviertel-Kapitän (bürgerli-
cher Vorsteher und Burgwehrkommandant der einzel-
nen Stadtteile) | tizedkapitány (a tizedekre osztott város-
negyedek egyikének parancsnoka); căpitan al unei sub-
diviziuni comandantul unei subdiviziuni (din cartier); 
Zehntel-Kapitän (Kommandant eines Stadtviertelzehn-
tels). 1558: Byro wram az thyzedeseknek Ees kapitanok-
nak megh hagyak hogy el yaryak es az kywrtheketh 
kemeneketh megh lassak Arthalmasth el thewryewnek 
(!) [Kv; TanJk V/l. 48]. 1573: Biro vram . . Minden 
fertaliokon való kapitanokat Be hywassa Es azoknak 
Az varos vegezeset Erteniek agya, Azok az eo kapitansa-
gok alat való tyzedeseknek, az tizedesek penig hazon-
kent hyrre tegek hogi Minden Erche Es ehez tarcia Ma-
gat [Kv; i.h. V/3. 85b]. 1585: Gergely Antal vallia, Capi-
tan vagiok Magyar vezaban [Kv; TJk IV/1. 505]. 1605. 
Thorda útzaba(n) . . . Örög Sütő hazat akarna Biro W. 
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epiteni az öt fertalba(n) való Capitanok tizen . . 
oda mennyenek és meg ocűlalyak azt a heltt [Kv; TanJk 
1/1. 507]. 1631: Ovary Fertalybeli kapitanok [Kv; Múz-
Radák]. 1657: ualasztatik ket feŏ Inspector, Magyar és 
Szász az kik az alkalmatosság szerent dirigallia(na)k az 
városba(n) minde(n) rendbelieket, attól fwgjenek az 
Tomiokba(n) es uarfokokon leueŏ Cehek, fertaliok-
(na)k kapitanny, Tizedesi, kapukba(n) leueo vigiazok, 
es az szwkseghez kepest minde(n) hadi ordinantia azo(n) 
vrajnke legyen [Kv; PolgK 127]. 1699: Kapitany Ura-
mek a' Tizedesekkel szorgalmatossa(n) vigyazzanak az 
uttzakra; a* kemenyeket szorgalmatossa(n) minden hol-
napban egyszer eljárják; uttzakra ganajt es szemetet 
hordokat, toties quoties meg bűntessék alioquin ma-
gok fl. 3 megbüntettetnek [Dés; Jk 277b]. 1740: (A) 
Posta pénz és büntetés a Varga uttzai fertályb(an), ezen 
atyankfiáért Postalkodo szegenyseg(ne)k cedallyon a 
Kapitanyok és Tizedesekis egy forintig participalod-
ván belőlle [Torda; TJkT I. 180]. 1847: Kováts Már-
ton K Közép Tized Kapitánya m.pr [Kv; ACLev.]. 
1870: Szentpéteri János m pr kétvizkőzi kapitan [Kv; 
i.h.]. 

Szk: hites ~. 1637: Vagyon Egy haaz mely hazat 
az hüteos kapitanokkal Együtt vgj mint verek keozeot 
becsültettünk három szaz forintra [Kv; RDL I. 24]. 
1640: Vagion egi ház . az hwteos Capitanokis ielen le-
ue(n) Aestimaltuk f. 125-ra [Kv; i.h. 123]. 

4. elöljáró; căpetenie; Vorsteher/stand. 1756: a Falu 
Kapitannya Keregutz György és a több Falusi Eskuttek 

Istrangokat vivén magokkal, a Szegény Falusiak 
Lovait el fogdosták [Bencenc H; BK Mise. 1143 Sámuel 
Noptsa (34) ns vall.]. 1848: Gergely Ferencz . . a Nagy-
uttzai felső fertály kapitánya | Bernáth Josef . . . a Sely-
mek uttza felső fertája kapitánya [Kolozs; EHA]. 

Szk: sóvágók ~a. 1683: Mi okon kelletet Nemes Ke-
gyes István es Borbély István so vágok Kapitanyat in jus 
adtrahalnom [Dés; Jk]. 

5. várparancsnok/kapitány; comandant/căpitan al 
cetăţii; Burghauptmann. 1562: 1536 esztendőben Kas-
sát megvevé a János király népe árultatás miatt a vá-
rosnak pedig elvevék szabadságát és kapitányt vetének 
beléje [ETA I, 14 BS]. 1582: wizi . . Marci 13 Cibere Pe-
ter az Kallai Capitantt Chapi Christophott, Almasrad 

Neg' louo(n) fizettem f 1 d 50 [Kv; Szám. 3/VIII. 9. — 
aNagyalmásra (K)]. 1595/1603: En Zarkandi Anna . . 
veottem keszemhez egy keozepszerw lapos ladachykat 
Az en Bizodalmas Vramtúl Keresztúrj Christoph vram-
twl Keowary kapitantwl, es Koloswary fw Ispantwl 
[Hadad Sz; Ks P 16]. 1640: Gereő Monostori Kemeny 
János eő Nganak az Erdély méltoságos Fejedelem-
nek feő Komornyikja Fogarasi Kapitannia [Told. 27]. 
1657: (Bethlen István) váradi Kapitán, hajdúság gene-
rálisa | Dóczi András Kassai királyképe s egyszersmind 
szatmári kapitány is volt [Kemön. 14, 35]. 7667; (Dosa 
Tamás) Szendrőben . . . akkor Szendrei kapitány vala 
[Abod MT; DLt 2. XVIB/5]. 7677; A' törvénytelen 
Arestatiok dolgabol a* Hajdú vitezek-is az Ország kö-
zönséges Constituojához tartsák magokat, azon kivŭl 
cselekedők ellen a* Váradi Kapitány székin légyen az Ar-
ticulusok szerint való brevis processus [AC 172]. 1677/ 
1681: Adom tudtára Vayda Hunyadi mostani, es ez 
utan minden űdőben következendő Kapitányimnak, 
Praefectusimnak, Fő es Vice Udvarbiraimnak, Porkola-

bimnak, es Szamtartoimnak, Városbeli Biraknak, Fol-
nagyoknak, Esküiteknek es minden nevel nevezhető 
Tiszteimnek3 [Vh; VhU Thököly Imre ad. lev. — aKöv. 
az ad. lev. szöv.]. 

Szk: szubstitutus ~. 1662: Kővárban most Mikes Já-
nos lévén Rákóczi fejedelem substitutus kapitánya a 
várat megadni nem akarja vala [SKr 562] * végbeli ~ 
végvári kapitány/parancsnok. 1667: A* Kapitány a' Ne-
mes ember jószágában, sem pecsetivel, sem egyébkép-
pen, semminemű törvénybeli dolgot ne igazgasson . . 
meg-maradván mindazonáltal mindenekben, a' Végbéli 
Kapitányoknak az õ régi authoritasok, és az ŏ Tisztek-
nek, vigyázásokhoz, gondviselésekhez tartózó dolgok-
ban való régi ususok [AC 226]. 

6. székely szék kapitánya; căpitan al unui scaun se-
cuiesc; Hauptmann des Szekler Stuhls. 1566: amel zol-
gainkat felseged rawoy . nekwnk engedet, kykkel my-
kor felseged parancholna, zolgalhatnank, azokat ys 
mostan Capitan Vrunk ereoltety az zolgalatra [SzO II, 
282 székely főemberek és lófők a fej-hez]. 1584: mikor 
Capitan Vram ide az zekre Jeot volt, mind az ket feel 
meg biralta volt [Mv; BálLt 80]. 1589: Capitany vram 
szolittotta Istuan Kouacziott Vduarhelitt mielhogy mél-
tatlan Panaszt teott feiedelemnek [UszT]. 1615: Nómós 
es vitezleó Beldi Kelemen Vram három széki Kapitan 
[BLt]. 1620: En Nimethy Gergelli Vrunk eo Felsighe Ta-
nachia es Vduarhelli szeky kapitannia [Kv; Borb. I]. 
1662: Vitezleő Aranias széki Capitan Nouak Farkas 
Vram [Kv; RDL I. 14]. 1625/1752: Fö Király Biro 
Uram Lázár István Kapitán Uramtol eő Kglmétol eö 
Felsége porontsolattyával meg kért volt Kászoni Szá-
mos embereket [Csíkszereda; LLt]. 1677: a Székelység 
nem utolso tagja lévén ez hazának, ŏ Nagaa Kapitányo-
kat, Király-Birákat, Generálisokat, magok nemzetiből 
állókat, és kőztök lakokat adgyon elejekben [AC 26. — 
aI. Rákóczi György fej-i kondiciói]. 

Szk: ~ képe. 1592: Niolch eskött Embereket eskette-
nek vala Capitan Vra(m) kipiben [UszT]. 1606: halia Ja-
kab András meniemw (!) terhes dolgokot barta istuan 
kapitan Vram petki János Eo kegelme kepibe zamlal en 
hozza(m) [i.h.] * ~ széke. 1591 k.: Tilalmat teottem az 
Ik ellen 1591 ez(tendeő)ben Zent János nap táwat, mely 
tilalmamnak okadasat az Capitany vram zekin akar-
taim) megh mondanj [i.h.]. 1598: hiuatam tóruenyhőz 
az Alperest kapitan wramnak eó kegielmenek (!) zom-
bati zekyre Jt Wduar heli zekeben martonossy Jozagia-
rol [i.h.] * ~ (vallató) pecsétje. 1592: lm hilak Capitani 
vra(m) pechietiwel ma Estwere az hidra az var Elejben 
[i.h.]. 1606: Hitta uala Balint kouacz Buzas Jánost Capi-
tan vram peóczetiuel az eó kegyelme zekire [i.h.]. 1664: 
Hiva minket Kapitan Ura(m) vallató peczetivel 
Czipkes Istva(n) Ne(me)s szemelj hazahoz Mü azért 

el mentünk, es az valioknak hűtők uta(n) Való Vál-
lasokat fel irtuk [Asz; Borb. I]. 

7. százados; căpitan; Hauptmann. 1688: Báron Gal 
ober Lejtmán Regimetyeben levő Capral egy tallért tő-
lem el csalt, s hogj a1 Kapitannya(na)k panaszt tőttem a' 
koszperdel a * vallamot meg vagdalta [Kv; UtI]. 1716: 
Bajomb(an) az Kapit(ány) és Tatárlakára az Lajtmán bé 
szálván quartéllyb(an) [Küküllővár KK; UtI]. 1736: Az 
Kovásznaji kolonellus Biro uramnit volt ebeden Lemhe-
ni kapitany fõ estrasa mester es a Lejdnany akor költöt-
tünk [Kvh; HSzjP. — aKöv. a fels.]. 1831: a' katona fo-
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gás még foj itt de a' mind a' kapitány mongya most kŏ-
nyeb [Kv; Pk 6]. 

Szk: eszkadronos 1826: Repartitio az 1826/ 
7dik esztendőre meg kivantato Tűzi fákról . Escadro-
nos Kapitány Frenko András 11 Öli 1 Fertálly [Eger-
begy TA; TLt Közig. ir. 1495] * lokumtenens 1740: 
Az Aknán quartélyozó becsülletes Locumtenens kapi-
tannak egj Tisztességes Levelet kell irni [Dés; Jk 532a]. 

8. hajóparancsnok, hajóskapitány; căpitan de vas; 
Schiffskapitän. Szk: gályái 1619: Negyedrészben 
mentek a gályái kapitánok felöltözve ketten-ketten, ezek 
után gyalog csidások [BTN 378] * tengeri 1619: a 
kapitán pasa az tengerről hozott nyereségből vive ki az 
császárnak ajándékot az drénápolyi kapura El-
ső sereg az jancsárság Tizenegyed-rendben nagy 
pompával négy îo tengeri kapitán, cifrán felöltözve, tol-
lason [BTN2 377-8]. 

O Szn. 1570: Kapitan Pal [Balázsfva AF; JHb 
XX/51]. 1575: Kapytan pal [H; JHbK XIII. 35]. 1614: 
Kapitan Gyórgy zs [Pánit MT; BethU 34]. 1629: Kapi-
tany Matias [Mv; MvLt 290. 186b]. 1670: Kapitan Pal 
[Kv; JHbK XXIV/25]. 1705: Kapitány Annok [SzJk 
349]. 1728: Radulj Bokorné Kapitan Borbara [Kvh; 
HSzjP]. 1738: Kapitány Izsák Uram [Szentpéterfva H; 
Szer.]. 1840: Kapitány Kristoff [Dés; DLt 1268]. 

O Hn. 1658 k.: Az Kapitan Reti mellett (r) [Gyf; 
EHA]. 1758: A Nyárosban Herszényi kapitány nevezetű 
helljben (k) IF.tők SzD; EHA]. 1767: In Territorio Ka-
pitán et Posta réth appellato [Gyf; EHA]. 

kapitányember căpitan; Kapitän, Hauptmann. 1657: 
az fejedelem3 csatát bocsáta Érsekújvár felé Egri István 
nevű, igen jámbor, böcsületes, vitézi kapitány emberrel j 
Kiri János segítésére küldé Böjti István igen híres vi-
téz kapitányembert [Kemön. 67. — aBethlen Gábor 
1626-i észak-magyarországi hadakozáskor]. 

kapitányház V Hn. 1817: A Kapitány Háznál az úton 
alól (sz) [Szabéd MT; EHA]. 1847: ugy nevezett Kapi-
tán háznál lévő föld [uo.; EHA]. 

kapitányi 1. kb. vártartomány-parancsnoki; de căpi-
tan al cetăţii; vom Burgprovinzkommandanten. Szk: ~ 
autoritás. 1662: Gyulai Ferenc azt felelte vala: hát 
uram, az én váradi kapitányi authoritásom, becsületem 
hová lenne? [SKr 534]. 

2. testőrkapitányi; de căpitan al regimentului de gar-
dă; vom Gardisten/Har(t)schierkapitän. Szk: ~ titulus. 
1770: (Inczédi) Sámuel gárdista volt s kapitányi titulus-
sal lejövén, vette Vitéz György leányát, Vitéz Évát 
[RettE 230]. 

3. rendőrkapitanyi; de căpitan de polipé; vom Poli-
zeikapitän. Szk: ~ hivatal. 1849: egész tisztelettel kívá-
nom felkérni az ideiglenes T. Kapitányi hivatalt ne ter-
heltessék jelen ügveimet végképpen ellátni [Kv; 
Végr. Vall. 100]. 

kapitány-lejtnant kb. alkapitány; sub-căpitan, ajutor 
de căpitan; Kapitän-Leutnant. 1704: A harcon pedig 
egy Mester György nevű ember elveszett A forgóját 
itt egy kapitány lajtmán viseli vala, kiről azt mondják, 
hogy ugyan ö ölte volna meg [WIN I, 262]. 1746: Milita-
ris Tisztek segitő Szállásai . . . Placz Major Vram(na)k 
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cseledi szamara 3 Ober Leitnantnakis 3 Unter Lejtnant-
nak 1 Strasa Mesternek 3 Kapitány Lejtnant Vram(na)k 
3 Furimak s Feldnekelnek 2 Obrist Lejtnant Companiá-
jaban . . Kapu zaro Strasa Mesternek 3 [Kv; Ks 11. 
XLVI. 25]. 1770: br. Inczédi Sámuel . fia: István, ez 
sokáig volt katona a Gyulai regimentjében, kapitány-
lieutnant [RettE 230]. 

kapitányné 1. a parancsnok felesége; soţia comandan-
tului/unui comandant; Frau des Kommandanten. 1590: 
Kárpitos Peter vitte Hunyadra olaz Capitannet 4 Louon 
fyzettem f. 2 [Kv; Szám. 4/XXI. 87]. 7658; ha kapitánné 
asszonyomat látom, elmegyen, én is elmegyek [TML I, 
252 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

2. századosné; soţia căpitanului/unui căpitan; Frau 
des Hauptmanns. 1813: Zakariás Ur Ingarten kapitány-
né Asszonytol másuva lakását mind halálig nem változ-
tatta [Sszgy; HSzjP néhai Szemerjai gy. kat. Orott Már-
ton özvegye Kováts Lidia (33) vall.]. 1836: Basa Kapi-
tányné 2l mig élt ugy birta mint fiu leány [Szotyor Hsz; 
i.h. Szotyori gy. kat. Szabó György (90) vall.]. 

kapitány-pasa vmilyen török portai főtisztviselő; că-
pitan-paşa; irgendein türkischer Oberbeamter bei der 
Hohen Pforte. 7678: Az Fejér-tengerről is az kapitán pa-
sa az véle való janicsár agáját hazabocsátá 12 gályával 
együtt . . ő maga is az kapitán pasa Szakezbe mulatott 
[BTN 170]. 1630: az vezérnek úgy tetszik, hogy sok kéz-
re ezt3 nem kell ott benn bocsátani, hanem az kajme-
kámnak és kapitán pasának s az kezlár agának, ha lehet, 
az kapi agának is ha mit küldhet őfelsége [i.h. 434. — 
aAz ajándékot]. 

kapitányság 1. városi fertálykapitánysági tisztség; 
funcţia de căpitan al unui cartier; Ámt des städtischen 
Viertelkapitäns. 1572: Byro vra(m) Chirbes Balk heliebe 
valasson Mast az kapitansagra [Kv; TanJk V/3. 61a]. 
1584: vegeztek . . . eo kgmek hog minden ember pwn-
keostig haza eleót való teolteset es oda hordot feóldet ky 
horgya minde(n) Akadaliokat haza eleól el tiszti-
chon . minden Capitan az eo Capitansaga Ala való-
kat minden Zemely valogatasnel kwl el Iarwan meg 
haggia nekik [Kv; i.h. 279b]. 1620: az hosdatban leweő 
Capitanságok alat való emberek valakit megh kap-
hatnak az koborlason megh foglyak [Kv; i.h. II/1. 
297]. 1631: Sombori Istua(n) de most penigh Faragó 
András Uram kapitansagaba(n) Nagj Marton haza-
ba(n) lakó [Mv; MvLt 290. 256b]. 1703: Igaz dolog, 
hogy ennek előtte néhány hetekkel igen onszoltak s 
kényszerítettek arra, hogy a kapitánságot újólag felve-
gyem . . . csak nem vállaltam [Kv; KvE 276 SzF]. 

2. székely széki kapitányság; funcţia de căpitan al 
unui scaun secuiesc; Amt des Szekler Stuhl-Kapitäns. 
1636: (Beldj) uramott utolszori Kapitansagaban kezde 
szolgalnj [Mogyorós Hsz; BLt]. 1653: A mi azért a kapi-
tánság allapottyat illeti . mi dispositionkban levén az 
arra való vigyazas, igyekezünk rövid nap kgtek eleiben 
ollyat allatni, a* kit erdemesnek s eleghsegesnek, es az 
kgtek tőrvenyenek es szokasinak megh tartojanak, s ol-
talmazojanak esmerhetünk lenni [UszLt IX. 75. 12 a fej. 
Usz-hez]. 1710: Az anyám atyja, az öreg Cserei Mihály 

a Rákóczi és Barcsai Ákos disturbiumiban csíki ka-
pitányságra választatott [CsH 79]. 1770: (Száva Sándor) 
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most vén korában bolondult meg az Aranyas széki kapi-
tányságért [RettE 235]. 

Szk: ~ r ű jön. 1606: Az Felperes pedig azt magiarasza 
hogi mikor Bedeŏ Istua(n) ura(m) a Capitansagra jeŏtt 
leuelet kuldezett minden felé hogy minden ember haza 
takarodgiek [UszT] * küld be. 1710: a fejedelem 

maga kedves úr igaz hívit, Teleki Mihály uramot 
küldötte be kapitányságra3 [CsH 196. — 1686-ban 
Cssz-re]. 

3. várbeli/vártartományi parancsnoki tisztség, vár-
kapitányság; funcţia de căpitan al unei cetăţi; Amt des 
Burgkommandanten/hauptmanns. 1614: Géczi András 
meghala Fogarasban fogságban, az Balling János kapi-
tánysága alatt, Bethlen Gábor fejedelemsége alatt [Kv; 
KvE 148 SB]. 1657: Mindaddig veszedelmezett az 
erdélyi állapot, és volt német iga alatt Magyarország is, 
míglen Isten Bocskai Istvánt támasztotta váradi kapi-
tánságból, ki Erdélyből exstirpálta a németséget [Kem-
Ön. 25]. 1662: Weér György, a jenei kapitány elhalván, 
Gyulai Ferenc a dévai kapitányságbul Jenőbe rendelte-
tett vala | (Ébeni István) behivattatván, a szamosújvári 
kapitányságba helyheztettetett és tanácsurak közé véte-
tett vala [SKr 308, 485]. 

Szk: ~ r ű hoz. 1659: Rédai László uramat ő nagysá-
gát halljuk de certo, hogy kapitányságra hozzák Várad-
ra [TML 1, 361 Balogh Péter Teleki Mihályhoz Ecsed-
ről]. 

4. udvari ~ kb. testőrkapitányság; funclie de căpitan 
de gardă; Amt des Har(t)schierkapitäns. 1657: Macská-
si Ferenc . . . is udvari kapitánságot mind Bethlen Gá-
bor, s mind öregbik Rákóczi György fejedelmek idejé-
ben3 [KemÖn. 16. — aViselt]. 

5. századosság; funcjie de căpitan; Amt des Haupt-
manns. 1774: (Dániel István) A fiának . . kapitánysá-
got vásárolván a Bethlen Ádám regimentjében, amely is 
most egy Barkó nevű spanyol nemzet generálisé [RettE 
330]. 1806: már vége a' Capitányságnak, a' Hadnagysá-
goknak . mint a' Pünkösdi Királyságnak [Mv; Ks 94 
Thuroczy Károly lev.]. 

Szk: kap. 1776: a szegény Barcsai Valami Pivoda 
nevezet alatt lévő nationalis militiában kapitányságot 
kapott [RettE 371] * ~ r ű megy eléri a századosi rendfo-
kozatot. 1759.Ě Varsányi Zsigmond . . kapitányságra 
ment volt a Gyulai regimentjében [i.h. 86]. 1780: Echard 

. . Fourierből ment volt a Gyulai regimentjében kapi-
tányságra [i.h. 411]. 

6. parancsnokság; comandament; Kommandantur, 
Kommando. 1623: iratot volt ez Jobbagysagbol kapi-
tansagha ala azon ideöbelj Tirannus Fejedelemtől 
Basta Geörgytől [LLt Fasc. 75]. 1653: (Makó György-
nek) a magyar katonák voltak kapitánysaga alatt [ETA 
I, 54-5 NSz] | Retteghj Tyukodj Imbre Capitánsága, es 
Nánásj Mihalj Ur(am) Hadnagisága alat léuó legényei 

Szauaj Péternét Ambrus Judith Aszont in facto 
adultery Urának keotót hútj keotelessege ellen 
etszakának ideién megh foghtatták [Kv; CartTr II. 
1013]. 

7. a kapitányi tisztség ideje/idöszakasza; perioada ín 
care cineva deţine funcţia de căpitan; Zeitdauer des 
Hauptmannsamtes. 1590: megh az Batthory Istuan Ca-
pitansaganak eleotte volt, az en hazamnal vramnak el-
teigh való menedek leueleonk az ado feleol [Szu; UszT]. 
1600: (Az örökséget) melliet az warhoz birtak Telegdi 

kapi tá l i s -pénz 

kapitansagatol fogwa, eö kgmek megh zabaditotta, ez 
mostani zabadcsagh zere(n)t [i.h. 15/214]. 1606: az Per-
neszi Istua(n) Vram Capitansagakor az Keczetiek tart-
iak vala ez Peres helyen diznajokat [i.h. 20/60]. 

8. ~ alja (had) egy parancsnokság alatti (sereg); cã-
pitănie; (Heer) unter einem Kommandanten. 1661: Sza-
mosújvárott egy kapitányság alját hagyott ő nagy-
sága [TML II. 199 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Ju-
dithoz]. 1662: Az fejedelem maga is nagy hamar lóra ül-
vén, Kemény János néhány hajdúseregekkel előre elme-
gyen, valahány kapitányság-alja fizetett népét segítőse-
regöl bocsátván utána [SKr 338]. 

kapitányság-viselés kapitányi szolgálat; serviciu/ 
funcţie de căpitan; Hauptmannschaft. 1710: az atyám 
után is katonákot küldvén a fejedelem, csíki rákosi há-
zánál árestálák, s kivivék Fogarasban. Hét esztendeig 
való kapitányság viselésiért erdélyi módon az lön a jutal-
ma, hogy hét esztendeig s nyolc holnapig viseltctének ár-
tatlanul vasat szegénnyel [CsH 149]. 

kapitányság-viselt care a avut gradul de căpitan ín ar-
mată; als Hauptmann gedient. 1657: az havasali akkori 
vajda igen rosszul kezdvén viselni az szomszédságot vé-
le . reáküldé Jancsó Pál nevü csak egy kapitányság-
viselt emberét . nem foghaták meg az vajdát, hanem 
székiből kiugratván, török közé szalada [KemÖn. 79. — 
aBethlen Gáborral]. 

kapitánytiszt székely széki kapitány; căpitan al unui 
scaun secuiesc; Szekler Stuhl-Kapitän. 1622: Beldy Ke-
lemen Vram Három Zeky Capitan tizt liwin fogatta 
woltt megh Kowach gergeltt mint az fele Malefactort 
[Hsz; Kp I]. 

kapitiha 1. kapikiha 

kapituláció1 1. (vár v. város) fel/megadás; capitulare 
(a unei cetăţi sau a unui oraş); (Burg od. Stadt) Uberga-
be/gebung. 1705: a' Bajika vara(na)k kapitulatioja al-
kalmatossagaval ot voltam [WassLt G. Papai de 
Turde bizonyságlev.]. 

Szk: ~ val j'eladja magút. 1708: a szászvárosi német 
capitulatioval feladja magát, és Szebenbe kísértetik [Kv; 
KvE 252 GM]. 

2. ~f tesz (el)kötelezi magát; a se obiiga; sich ver-
pflichten. 1770: a diplomatica historiaban kitett condi-
tiók hová lesznek, melyekben az őfelsége praedecessori a 
quantum iránt capitulatiót tett, törvényünknek s nemesi 
szabadságunknak megtartására és oltalmazására magát 
obligálta? [RettE 224]. 

kapituláció2 békekötési pont; punctele acordului de 
pace; Friedensschluß-Punkt. 1619: Az perzsával való 
békesség teljességgel véghezment. Az békességnek capi-
tulatióit ultima die Augusti az dívánba olvasták j Azmi 
Homonnai, Sorbán és Gáspár vajda ellen való tractát 
néz, abban is igen szorgalmatoson munkálkodám . . . 
már az levelek mindenképpen készek Lengyelor-
szágba serio megírják, hogy ez mostani késebbi confede-
ratiónak, capitulatiója szerint, kik espresse így vadnak, 
hogy „Sorbánnak, Homonnainak, Petráskónak semmi 
úton, sem szín alatt az három országra, Erdélyre, Mol-
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dovára, Havasalföldére hadat jçyüteni-fogadni az orszá-
gokban ne engedjenek" [BTN^316, 332]. 

kapituláris 1. káptalani; care este reprezentantul unui 
capitul; Kapitel-, Stifts-. 1677: Ha a' joszágok külőmb 
kŭlŏmb Vármegyékben, vagy Székekben volnának, 
azon egy Vármegyének és Tiszteknek authenticum re-
scriptumjokra, melyben a' dolog agitáltatot, más Vár-
megyebéli, vagy Székbéli Tisztek, avagy Mandatum 
mellett Itilŏ Mesterek, vagy Capitularis personak-is tar-
tozzanak ki-menni és peragalni a' meg-itilt dolgot | vé-
geztetet, hogy a' Fejedelmek válaszszanak és állas-
sanak-is, mind Fejérvári, 's mind Váradi Káptalanok-
ban, és Colos-Monostori Conventben, jo lelki isméretŭ, 
és azon hivatalnak meg-felelésére elégséges tudományu 
alkalmatos embereket, legaláb három három szemé-
lyekből állókat, kiket a bé-álláskor & tŏb Capitularis 
Collegák elŏt, egy Itilŏ Mester, avagy Cancellarius, 
avagy Secretarius elŏt erős hittel kötelezzenek ad fideli-
tatum, taciturnitatem, conservationem, requisitionem, 
literarum transnuptionem, extradationem, legitimam-
q(ue) executionem, kiknek a' szokot Káptalani pecsé-
tek-is kezekbe adattassanak [AC 101, 207]. 

2. székes káptalani, székes káptalanbeli; al capitulu-
lui; vom Domkapitel. 1694: Mivel vacált a leordinumi 
püspökség, akartak az capitularis papok püspök-feje-
delmet választani [IIAMN 333-4]. 

kapitulum1 1. káptalan 

kapitulum2 számadásbeli tétel; poziţie; Posten. 1585: 
Legh elseoben az eo Zam Ado Regestumaban Prouentu-
son kezgien mindent eleo Zamlalnj, Elseo Capituluma 
penigh ig legien, Iria megh Meny Buzaia leót az feoldbeli 
Wetemenybeol, Meny leot az Molnokbol, Meny leót az 
Meray dezmabol Mayorsagbol, egy summaba megh tar-
tozzék mondany Az wegiben ezen Capitulumnak 
megh mongia, hany keobleot teóth penze benne . Ez 
legien prouentussa Irasanak elseo Capituluma [Kv; 
KvLt Vegyes 111/19]. 1586: Legh elseoben az eo Zam 
Ado Regestumaban3, Proventuson kezgien mindent 
eleo Zamlalnj, Elseo Capituluma penig ig legien, Iria 
megh Meny Buzaia leót az feoldbeli Wetemenybeol ! 
Comprehendallion minden Diuersakat, keozeonseges 
Aprólék keolchegeket, Vgmint lowakra, Zekerekre Es 
zolgakra való keoltseget (: etelek kyweol :) ruhazatokat 
kowachioknak való fizetgetest, effele keozeonseghes 
Aprólék keolchegnek haggya legh vtolszory Capitu-
lomat az eo Exitus Mutatasanak [Kv; PolgK 19, 21. — 
3 _ Az isp. m.]. 

kapitulum-tartás a Szent Ferenc rendjéhez tartozó er-
délyi bulgarita szerzetesek provinciájának gyűlése/taná-
csa; sfatul/adunarea călugărilor din ordinul franciscani-
lor bulgariţi din Transilvania; Rat/Versammlung der 
Provinz der siebenbürgischen Bulgariter. 1821: Déván 
a' Bulgarus szerzetesek Capitulum tartására 4 kupa szin 
Bor [Déva; Ks 105. 169]. 

A fenn említeti rendre nézve 1. a bulgárus címszót és a hozzá csatlakozó 
jegyzetet. Vō. a káptalan, kapitulum 5. jel-évei. 

kapkod kapdos; a încerca ín mod repetát să apuce 
ceva; nach einer Sache haschen/greifen. 1640: Lattam 
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azt, hogy Biró Pálnéhoz kapkodott az katona. Lába 
közé is akart nyúlni az katona, de nem engedte [Mv; 
MvLt 291. 233a-51a átírásban! Börvei Péterné Erzsók 
asszony vall.]. 1812: Grantzi pedig azon kapkodott 
hogy üthessen a Groffhoz [Héderfája KK; IB. Takáts 
Joseff (45) vall.]. 

kapkodó kapdosó; care încearcă ín mod repetát să 
apuce ceva; nach einer Sache haschend. 1842: a ragad-
mányon kapkodo egér a pallóra kötött etel el nyelésével 
az ŭtŏt mindég maga ejti magára [Dés; DLt az 1844. évi 
iratok közt]. 

káplán capelan, preot ajutător al parohului; Kaplan. 
1570: Minden Templumba ket predicator legien De 
hogy azok a káplánok Terhetis ely viselhessek, Ew ke-
gek Borbol bwzabol aggya nekyk azt myth Ennek eleote 
az kaplanoknak Adotth [Kv; TanJk V/3. 5a]. 1593: ba-
lint papot feiedelem kaplaniat wizy Zengelj Istuan 2 lo-
uo(n) huniadig f l [Kv; Szám. 5/XXI. 111]. 1646: Kap-
lannak való fizetes [Mv; MvLt AAll. 6]. 1686: Gerdalyi 
Cáplány Henrich Georgig (!)a [Gerdály NK; Uti. — 
3Sajátkezű aláírásban]. 1759: a Káplány uram Cseledjei 
gyújtatták meg az erdőt [Gergelyfája AF; Told. 42]. 
1765: Tisz Esperest Soos Ferentz . Tisz. Ifjú Verestoi 
György uramat maga káplánnyának választotta [Kv; 
KvRLt I. B. 1: 215]. 1785: a pénzt méltóztassék tsak 
ide a Káplányomnak küldeni [Szentbenedek SzD; Ks 
21. XV. 33 gr. Kornis Zsigmond gr. Kornis Istvánhoz]. 
1816: fenyő fa rámájú ablak az Cáplány házára vágva 
[Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 

Szn. 1402: Kapplan [Kv; Csánki V/316]. 
Hn. 1693: Káplán földe. Káplán tanorokja [Szent-

miklós U; EHA]. 
Szk: udvari 1800: Ádám Bocskor mpa Udvari 

káplány [O.fenes K; JHb LXVI/46]. 1828: Udvari káp-
lánynak 36 veder3 [Marosillye H; Bora. F. Ha. — aBor]. 

kápláni segédlelkészi, biz kispapi; de capelan, a(l) ca-
pelanului; Hilfsprediger-. Szk: ~ bér. 1806: Fizettem a 
Szász Városi Residentiának káplányi bért [Tresztia H; 
Ks 109 Vegyes ir.] * - fizetés. 1789: T. Iffjabb Intze Sá-
muel Atyánkfiának a' szokott kápláni fizetés az Eklesia 
Fundusábol Esztendőnként ki adattassék [Kv; SRE 
258-9]. 1840: Kápláni harmadrész fizetés [Nagykapus 
K; KszRLt] * ~ hivatal. 1742: Tiszt. Sós Ferentz Uram 
öreg rend és erőtelenségre jutott Atyánkfia helyett Tiszt. 
Tudós Batzoni Máté Uram helyett mind eddig ditsérete-
sen a' Kaplani Hivatalban szolgált [Kv; SRE 177] * ~ 
parochiä segédlelkészi lakás. 1728: Vágjon a Kaplanyi 
Parochia holot regen a kis Pap lakot a Piaczon [Sszgy; 
SVJk]. 

káplánság segédlelkészség; calitatea/funcţia de cape-
lan; Káplánéi. 1720: emlékezvén a T.Consistorium ma-
ga jo igiretire, midőn T. Viski Pál uramat (!) T.Püspők a 
Soós Ferentz uram melle Caplánságra hivatalt adotth, 
hogy ha ki az T.Ministerek kőzzül . . . decedál immedia-
te eo kglmé(ne)k harmadik Papságra hivatalt adunk 
[Kv; SRE 133-4]. 1732: Applicáltam magamat Tisz 
Bonyhai György ur(am) Erdély országi Rftus Püspök és 
M. Vásárhelyi fö pap hejében való káplányságra [ArJk 
39]. 1765: én . . . elsőben káplánságot, azután penig 



127 kapitális-pénz 

ezen Ecclában való actualis Papságot consequaltam 
[Kv; DobLev. IV/215 Soos Ferentz esp. nyil.]. 1806: a 
Trésztiai káplánságért a Sz Városi Resident(iának) 
1805-re ki fizett(em) 20 vékaa [Dédács H; Ks 109 Vegyes 
ir. _ aTörökbűzát]. 

káplár 1. vmilyen altiszti rang; unui dintre rangurile 
de subofiţer; Rang irgendeines Unteroffiziers. 1667-
Olasz Ferenczre bizná Kegyelmed, Hunyadban szerez-
nének vagy 15 legényt ugyan az javában s egy jo értelmes 
kaprált, bár feleségesek lesznek is, mindjárt ez külső vár-
ban csináltatok nekiek lakóhelyt [TML IV, 23 Keczer 
Ambrus Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ módjára. 1783: az instantiat a fenekekre tet-
ték, a' mint mondják —, s ott irtak Resolutiot, de Mo-
gyorofa pennaval Kaprár módjára [MNy XXXV, 270]. 

2. tizedes; caporal; Korporai, Unteroffizier. 1672: 28 
Novembr(is) az Kallai Nemeteket meg fogadván ezsze-
rint fizetetek (!) Káprárok3 f. 5 // Tizedesek 
[UtI. — aKöv. négy név fels. Köv. tíz név]. 1681: Káp-
lár Joannes Ebner f 5. Káplár Ferdinánd Sifofski f 5 
[UtI] | Conventioja Hunyadi várbeli kapus Nemeteknek 
Hó pinzes fizetesek, hat hetre rendeltetett. Kaprai, Ke-
nyér Andrásnak, hat hetre hat forint [Vh; VhU 643]. 1708: 
Bezerédi próbált, nagyhírű vitéz ember volt, ki is ezen re-
volutioban capráron felyül való német tisztet 72 ölt meg 
együtt és másutt [SzZs 510]. 1729: Az itten való Caprált, 
és a Kapitánj Vrammal tolmatsoskodo Németet hallot-
tam hogj egj nehanjszor huntzfuttal szíttak Fo Biro Vra-
mot [Sövényfva KK; TSb 51]. 1771: égy részeges Lovas 
katonák káplárja is keresvén Szabó Ferköne szállását és 
rá nem találhatván a káplár erővel bé akart bújni az 
ablakon [Dés; DLt 321. 16b Borbara Szölŏsi cons. nb 
Ladislai Mak (25) vall.]. 1779: Josephus Kupán Korpo-
rál (41) [Martonfva Hsz; HSzjP]. 1835: Armálisták káp-
lárja Nagy Laszlo [Szentimre MT; BalLev.]. 

E rćgisćgbcli tisztségnév nem azonosítható a mai altiszti tizedes ranggal, 
mégis kénytelenek voltunk ezt a rangjclölö elnevezést használni. Az 1. jel. 
alatti egyetlen adalékban a káplár vmilyen a tizedes feletti altiszti rangot je-
löl; ezt egyetlenül is külön jel. alá kellett vonnunk. 

Szn. 1768: Káplár Jánosné [Martonos Hsz; HSzjP]. 
Szk: dragonyos 1763: egy Dragonos káplár más 

köz emberrel . meg verte, hurczolta, kergette, rugol-
dozta [Lisznyó Hsz; HSzjP]. 1802: ekkor minthogy ve-
szekedtek az ott jelen volt Dragonyos Káplár mondotta 
nékiek, mit veszekedtek [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] * 
exekutor 1738: Executor kaplarnak egetbort akavi-
tat de. 6 göngösinenit halvan [Kvh; Bogáts 13] * jubilált 
~ obsitos tizedes. 1841: ezen gyűlés alkalmatosságával 
megfogadtattak tehénpásztoroknak ezen 1841-dik évre 
gyalog katona és jubilált káplár Miklós János és ugyan 
Miklós József az tavalyi bérre [Taploca Cs; RSzF 201] 
* jubilátus ~ 'ua' 1803: Székely Gyalog Katona Jubil-
látus káplár Veress Josef 50. esztendős [Maksa Hsz; 
HSzjP]. 1824: Bagotaji Sámuel jubilátus Káplár | Köpec 
1821 Botz Dávid jubillátus káplár [Köpec Hsz; Köpeci 
lev.]. 1843: Egerbegyia Jubilátus Káplár Nemes Tolvaj 
Ferentz ada kezűnkbe égy utasítást [T; Tolvaly lev. 
— dTA] * kontrás ~ T 1833: Mü neveinket alább irtak 
adjuk ezen bizonyitto írásunkat3 irtám én Motok Ján-
nos mp Contrás Káplár és Nemes [Szeszcsor F; TL. — 
Köv. a részi.] * lovas ~. 1767: Lovas káplár Kádár Fe-

rentz [Uzon Hsz; Kp IV. 247] * obsitos 1783: Libit-

san Dávid nevezetű Absitos Kaplar [Kissolymos U; 
Márkos lev.] * verbunkos ~ toborzó-káplár. 1843: a' 
verbunkos káplár őtet a piatzon megverte [Dés; DLt 793]. 

3. tizedes ~ falu- v. városbeli tized elöljárója/felelő-
se; responsabil al unui sector dintr-un sat sau oraş; 
Vorsteher od. Verantwortlicher eines Dorf- od. Stadt-
zehntels. 1823: megh erkezvén Thorotzkora . osztot-
tam fel az Helyseget 10ekrea s tettem tizedes kaplarokat 
[T; Bosla. Szigethi szb kezével. — aOlv. tizedekre]. 

Ha. 1729: kaprallal [K; Ks 7. XV. 13]. 1739: Káprár 
[Hsz; ApLt 3.]. 1741: káplár [Mezősályi TA; Ks] | kap-
rar [Miklósvár Hsz; HSzjP]. 

káplár-alja kb. szakasz; căprărie; Korporalschaft, 
Zug. 1703: Azon sánezon építtető officereknek és egy 
káprál-alja németeknek az utazásokon rájok való költ-
ségeken kívül adtunk búzát cub. 10, zabot cub. 36 [Csík-
szereda; SzO VII, 113]. 

káplárné tizedesné; soîie/nevastă de caporal; Frau des 
Unteroffiziers. 1817: Fabján káplárnétól kölcsönzött a 
communitás a procator fizetésére, melyet meg is fizetett 
Rft 95 [Bodos Hsz; RSzF 302]. 1831: ez az öszvekelés 

Kövér káplárnénak tokmálásaból, erőltetéséből 
esett [Angyalos Hsz; HSzjP Gyalog katonáné Pető Pe-
temé Csulak Borbára (46) vall.]. 

káplárpálca tizedesi bot; baston de caporal; Korpo-
rals/Unteroffiziersstock. 1727: az Aszony keményen 
meg veretetvén nem álhatván a' káplár Páltzát el szököt 
[Szárazpatak Hsz; HSzjP]. 1828: a1 Bellegarde gyalog 
Regementjébol el-szökött Vice Káplárnak magánál 
volt egy Káplár páltza [DLt 383 nyomt. kl]. 

káplárpálcányi tizedes-botszerű; asemănător unui 
baston de caporal; korporals/unteroffiziersstockartig. 
1813: Pop Iuont Kaplárpaltzánnyi patzaval (!) meg ve-
rette Romontzai Ur [K; KLev.]. 

káplárság tizedesség; rang de caporal; Rang des Kor-
porals/Unteroffiziers. 1778: Pataki Ádám igen jó 
katonának való ember volt . de mégis egy káplárság-
nál többre nem mehetett, mivel szörnyű részeges és kur-
vás volt nyavalyás [RettE 388]. 1787: egy absitos káplár-
ságot viselt embert szegődtem feleségestől együtt 
kik(ne)k jo indulatjokat látom minden dologhoz [Ben-
cenc H; BK; Bara Ferenc lev.]. 

kápli ? sapka; şapcă; Kappe. 1820: Egy Fekete Bár-
sony Kápli Egy nagy fekete Sejem Keszkenyő [Mv; 
Told. 19]. 

kaplyoni a Kaplyon (SzD) tn -z képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -z al toponimului Kaplyon/Cop-
lean; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des 
ON Kaplyon. Szn. 1672: Kaplani Suska [SzJk 120]. 

Hn. 1725: Kaplanyi út. kaplanyi országút [Dés; DHn 
34]. 1864: Tul a' vizén Ispotalyi szanto a Kapjoni utnal 
[Dés; EHA]. 

kapó I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: deákokba ~ asszony kb. diákokkal kikezdő/ 
összeakaszkodó asszony; femeie care umblă după elevi; 
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mit Studenten anbändelnde Frau. 1823-1830: Ez a Zilai 
feleségül vett volt egy ifjú leányt aki nyelves, de utol-
jára vén férje mellett kikapó, vagyis inkább deákokba 
kapó asszony lett volt [FogE 295] * jószágon ~ ember 
birtokon kapkodó/birtok-kaparintó ember; om căruia 
îi place să acapareze moşii; nach einem Besitz greifen-
der/haschender Mensch. 1753/1781: Jósika Imre ur . 
igen Joszágon kapo ember [Tekerő H; JHb LXX1/3, 
312] * kétfelé ~ ember ide-oda kapkodó; care tot în-
cearcă să apuce ceva; hin und her greifend. 1785: Igaz: 
hogy jó kétt felé kapo einb jr volt Néhai Jantso János fe-
leségivel edgyütt [Kvh: HSzjP Mathias Pongrátz (52) 
vall.] * prédán ~ hajdú a zsákmányon kapdosó hajdú; 
haiduc/soldat care se ţine de jefuri; nach der Beute grei-
fender Heiduck. 1706: Kocsárdnál generális Pekri Lő-
rinc egy hajnalban reáüt, és 1500-at levágván bennek 

a futott-német öszveszedi magát, de viszont ráüt a 
prédán kapó hajdúkra [Kv; KvE 249 GM] * világon ~ 
ember kb. világi előnyökön/javakon kapdosó ember; 
om acaparator de bunuri pămînteşti; nach weltlichen 
Vorteilen/Gütern haschender Mensch. 1753/1781: Jósi-
ka Imre ur, igen világon kapó nagy hatalmú ember volt 

igen ravasz [Balsa H; JHb LXXI/3. 292]. 1779: Gr. 
Bethlen Elek úr Szép literaturájú és tudományú, jám-
bor, istenfélő ember volt, de minthogy nem volt világon-
kapó ember, semmiféle tisztséget nem viselt [RettE 398]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; 
substantivisch gebraucht. Szk: másén ~ a más birtokán 
kapdosó, kapari ember; persoană care acaparează bu-
nurile altcuiva; nach dem Besitz/Gut eines anderen grei-
fender Mensch. 1764: Láposi sem birta az Eke András 
földét, mert nem volt a másén kapo [Buza SzD; JHb IV/ 
13] * más vagyonán ~ 'ua.; idem'? 1809: némely más 
vagyonnyán kapok olly bal hiedelemmel vágynák, 
hogy erõszakoskodásoikért a mostani törvény szünés 
alatt meg nem büntettethetnek [UszLt ComGub. 1558]. 

kapocs 1. (ékszerszerű) ruhakapocs; copcie (asemănă-
toare unei bijuterii); (verzierter) Kleiderhakcn. 1552: Ez 
elöt való időkbe egy ieles menyekõzébe aleg láttál két se-
lem ruhát: De most minden tŏlchergyártoné selem ruhá-
ba mórál. A sok gyürōket, Boglárokat, kapchokot, 
<k>esentyŭket etc ki számalhattya meg! [HeltDial. G 
8b]. 1568: Vrsula Consors Benedicti lakatos fassa 
e(st) hogy az leannak vala keth kwswntywye es há-
rom bokor kapchyi [Kv; TJk III/1. 159]. 1573: Anna 
Eotthues Elekne Azt vallia hogi az Azzony Rwhaza-
tal parta Eowekel gywreokel kapcal gazdagon volt, Lat-
ta Nagy zok kapcayt kyket azt Monta az azzony hogy 
tyz hean Zaz [Kv; TJk III/3. 169]. 1600: Kalotazegy Be-
nedekne Anna azzony vall . . ket coweys voltanak 
. . . kapchay, és zoknyais palastyais vala [Kv; TJk VI/1. 
513]. 1611: Egy altal teordeleses palastra való kapocz, 
Turkeses gieongieos dupletos mind az alja, mind az ol-
dala [Kv; RDL I. 88]. 1629: egj elrontot magiar Orszagj 
kapczot küldeöt vala hozza(m) hogy megh uegiem, es 
mégis veöm [Mv; MvLt 290. 147a]. 1732: Egy alamodi 
tettzin Süveg prémezetlen aranyos Sinorral kapcsokkal | 
Egy Viseltes dolomány Török kaméllot kapocs és Gomb 
Nélkül [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 6, 9]. 1763: Egy 
Ingre való Tseh gyémánt ezüstbe foglalt kaptsok [Nsz; 
Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 1821: 
Három Kapats [Mv; MvLev.]. 

Szk: apró ~. 1573: Katalin nehay Buday Zabo Ianos-
ne Azt vallia hogy az Azzony Nagy szép Appro-
lek Ezwst Mywet elch hozot eleoh Rwhaiaba appro kap-
chokat mint zazig valót [Kv; TJk III/3 168] * aranyos 

1602: ket aranias kapcz, es ket aranias teo [UszT 
19/53]. 1606: Menlhwnk wala Kőhalomban Sokada-
lomba, ot vala Zőke lörinczneis eŏ hat vöt egy Aranios 
kapcziot [i.h. 20/310 Néhaj Dobaj Péterné Piroska löue-
tej vall.]. 1732: Egy hollo szin Uy Sellyem kámélotbol 
való nyári dolomány aranyos kapcsokkal Gombokkal j 
Vas Szinŭ Nadrág 12 pár aranyos kapocsal [Kv; Ks 
Kornis Zsigmond lelt. 5-6] * bogárhátú 1696: két 
rendbeli ezüst aranjas dolmánjra való Gombok bogár-
hátú ezüst kapcsok [Kv; LLt Fasc. 146] * ezüst-aranyos 

1674: Tizen-négy bokor, Aszszony ember(ne)k való 
eőregh ezüst aranyas kapots [Szászvárosi ref. It Halics 
Mihály lelt.]. 1738: Egy hitván Sellyem váll ezüst Ara-
nyos kapcsokkal [DobLev. 1/171] * ezüstös 1591' 
Mikor zeredan Thamasfaluarol4 Jwvek, Bogártelken 
alol talalek ket zekeret Ezwstos kapcz is vala az 
azzoni zokniaian [Kv; TJk V/l. 107 Zanto Pal Merai0 jb 
vall. — a_cK] * gyöngyös ~ 1573: Feierdy Kato Azt 
vallia hogy Puskás gaspar kwldeot volt Aranjas 
geongies kapchakatis zoknyara valókat [Kv; TJk II1/3. 
169]. 1637/1639: Egy bokor palastra való Gyeongyös 
Turkeses Kapocsy [Kv; RDL I. 111]. 1665: Gyulai Sá-
muel Ur(am) adot be az B. cehnek Zálagul egy pár 
palástra való aranyas, gyöngyös kapczot [Kv; ÖCJk] * 
háromszěgü 1736: Egy zománczós Pésma Tartó 2 há-
romszěgü kapócsal 1 lótban s egy Nehezékben [Kv; RLt 
Somai Sándor és Sára lelt.] * karikás ~. 1634: egy ezüst 
kapcziot eleo von, az mely karikas kapoczy vala [Mv; 
MvLt 291. 8b] * köves 7560: Egy Bokor Eőregh 
Ezusth aranias kewes Kapch [JHb QQ Temeswary Já-
nos reg.]. 1732: Egy arany drága paszomántos ŏv, ezüst 
aranyos, és köves nagy kapcsokkal szép munkás czirá-
dákkal [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 7] * lapos ~ 
1732: egy nagy utazó téli mente . a Gombok alat egy 
ezüst arannyos Zamanczos nagy lapos kapocs [Kv; i.h. 
5] * morvái ~. 1599: Bodony Mihály Hozot Bechj Mar-
hatt 20. Múrway Hat gereznat — // 24. 42 fl. Mur-
uay kapsott 1 // 26 [Kv; Szám. 8/XIV 43 hj] * négysze-
gű 1682/1687: 1. Attam egi Ueres Poszto Angliai Uy 
Szokniat Tizen Niolcz bokor Feier ezüst Negi szegü 
kapcsok raita 2. Attam Egi kek Angliai Szokniat 

husz bokor Ezüst Negi szegü kapcsok raita [Fog.; 
Borb. II Rákosi Anna kel.] * sima 1733/1813: égy aj-
jában szőtt zöld-aranyos szoknya vállastól, mely váll 
zöld aranyos tarczal ket sor arany szélyes tsipkével és 
husz pár ezüst sima kapottsal [Kv; SLt XLII. 6. 30 P. 
Horváth Krisztina végr.j * türkiszes ~. 1637/1639: Egy 
bokor palastra való Gyeongyös Turkeses Kapocsy [Kv; 
RDL I. 111] * virágos 1611: Eott pogan Pénz egj 
kws úiragos kapoch teöb aprólék ezwstel egiwt niomnak 
p 39 f 6 d 50 [Kv; RDL I. 88]. — L. még ezüstkapocs 
al. 

2. vaskapocs; crampon; Eisenhaken | ácskapocs; 
scoabă, clemă de dulgher; Klemmhaken, Bauklammer. 
1588: Razmannetol veottem keet sing vassat d. 16. 
Ezen vasból chinaltattam az torombelj kutt gardaiara 
keet kapchiot [Kv; Szám. 4/1. 29-30]. 1594: Was wettel 
Az Srampokhoz vettem 20 Sing vossat f 1 d 60 
. . . az Srampoknak, vettem kapchynak 10 vossat . . . d 



129 kápolna 

80 [Kv; i.h. 6/VIII. 109-12 Casp. Semel sp kezével]. 
1673: Agju tengelyét felljül szorito kapcsok [Fog.; UF 
II, 541]. 1757: a Malomnak egesz oldalai a Kaptsokbol 
és heveder fáiból ki szakadozván a Viz felé meg indult al-
lapottya, hogy ha nem corrigaltatik az egész Kŏpa-
dotis magával a Vizben ne húzza [Nagyernye MT; LLt 
129]. 1786/1787: Egy Fürész Malomhoz tartozó Vas 
Szerszámok kerekekre való Fogas Vas Karika és há-
rom Kapacs 2/64 [M.valkó K; BetLt 1]. 1835: Vet-
tem vasat az Kashaz Kaptsaknak negy rudat [Betlenszt-
miklós KK; HG]. 1842: A' Csiga Tárgy annyira el jug-
galodott és hasadozott a' kapcsokkal a' használat által 
hogy közelebbről az belső hídhoz bé verendő czővekek-
hez nem használható [Dés; DLt 1547]. 

Szk: foglaló 1598: az uaralia malomra ualo 
kolczegy . uottem egy apró uasat az folio koré foglalo 
capchot d 10 cynaltak [Kv; Szám. 7/XVI. 119] * kádá-
rozo ~ 1788: Egy kádározo kapots [Mv; TSb 47] | 1 
Kádározo kapots . . 1 [Szentmargita SzD; Ks 67. 47. 
27]. 1865: Egy kádározo kapocs [Szárhegy Cs; LLt] * 
mutteres ~ 1852: Az első viz kerék a szorito pántok he-
lyett, négy helyen, külön kĕt srofos, mutteres kapcsok-
kal van el látva [Km; KmULev. 2 malomlelt.]. 

3. 1756: A Nagy kapu felső szemöldök faján 
vágjon Négy Cserefábol Csinált Láb, vagj is kapots, 
mellyek felette lévő alatson szarvazattját jo Sendely fe-
dél alat a kapu felekhez foglallyák [Branyicska H; JHb 
LXX/2]. 

4. szekérrész; parte de căruţă; Wagenteil. 1776: a' 
Czigánnak hogy a' Groffné Hintó kerekire egy Kaptsot 
csinált, és a tőkarikákot ujjra verte fizettem Dr. 12 
[Mezőméhes TA; WassLt]. 1794: Egy Udvari Lo után 
való vasas tár Szekér Nro 1 Melyben ezek a hibák két ke-
rékszeg Lántzostol a hátulsó felhértznek égy darabja 
pánt és felhértz vasastol és két kapotsal együtt [Gyalaku-
ta MT; TSb 17]. 1827: Más szekér négy a párnát a' 
tengelyhez szoritto kapots [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

5. csat; cataramă; Schnalle. 1621: Eo fţlsege3 paran-
czolua(n) hogy Tokotis czinalljanak hozza . Az kap-
czajhoz veottem . . rezet Zigjarto Mihaljtol f — / 16 
[Kv; Szám. 15b/IX. 83. — A fejedelemasszony. bAz 
órához]. 1807: El vitt 1. kardat hűvellyestől, és 
kaptsastól [DLt 673 nyomt. kl]. 

6. hajcsat; agraía de păr; Haarschnalle/spange. 
1823-1830: 1796-ban Németországban láttam a kis-
asszonyok hajait fonatlan . valami háromujjnyi szé-
lességre vékony csontból csinált kapocs közé befoglalva 
[FogE 67-8]. 

? O Hn. 1786: a Kapots tetőn felyűl [Burjánosóbuda 
K; BHn 45]. 

Ha. 1589: kapch. kopoch [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 30-2] 
I Capsot [Kv; Szám. 4/VI. 17 Stenzely András sp kezé-
vel]. 1600: kapcziat [Kv; i.h. 9/VIII. 3]. 1742: kaptsakon 
[Pókafva AF; JHb XXV/58]. XIX. sz. eleje: kaptsak 
[Kv; Pk 2]. 1821: Kaptsak(na)k. Kaptsakat [Mezőma-
daras MT; MRLt]. 1823: Kaptsat [uo.; i.h.]. 1849: ka-
pacs [Mv; MvLev.]. 

kapocsſa szk-ban; ín construcîii; in Wortkonstruk-
üon: ruhaszorító ~ kb. fa ruhacsiptető; cîrlig (de lemn 
Pentru rufe); hölzerne Wäscheklammer. 1826: A' Szá-
raszton ruha szoritto kapots fák [Varsolc Sz; Born IV. 
41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

kapocsforma kapocsszerű; ín forma de copcie; haken/ 
schnallenförmig/artig. 1757: aranyból való. 5. kisdeg 
boglárok aranyból való kapots formára tsinált 6. 
boglárotskák [Marossztkirály MT; Berz. 3. 1/11]. 1823-
1830: nevezetes lett osztán a pozsonyi vál . hátul a 
válnak volt kemény halcsontból kiálló két ujj szélességű 
farka egy nagy kapocs forma horoggal, melybe hátul a 
szoknyát akasztották, hogy az ezt feljebb vesse [FogE 
66]. 

kapocska 1. (ékszerszerű) ruhakapocs; copcie asemă-
nătoare unei bijuterii; (verzierter) Kleiderhaken. 1637/ 
1639: 1. Szoknyara ualo virágos kapocska — p. 9 — f. 4 | 
Egj fel bokor virágos, nyeset agas regi forma kapocsj 
mas egj ola forma lapos virágos fel kapocsikaual egjütt 
njom p. 26. f. 8 d. 26 [Kv; RDL I. 111]. 1720: ket 
ezüst gombocska, 4 ezüst karikácska, valami kapocskák 
Nro 8. ket kis boglárocska [Kv; Pk 6]. 

2. ácskapocs; scoabă, clemă de dulgher; Klemmha-
ken, Bauklammer. 1640: Tatrosi Nagj Ja(nos) pan-
czel Cheben malom Hazara ment eyne(k) ideien 
molnarinak zekerczeiet furuiat, kapoczkaiat el<vitt>e 
[Dob. Ks 90]. 1696: Kapoczka Atsnak való no 1 [Beth-
len SzD; BK]. 1726: Egj szekertse (!) Egj Uy kapocz-
ka Három furu [Kv; Pk 6]. 1816: Egy nagy Kapots-
ka . Egy kupás, és egy tollas véső [Varsolc Sz; Born. 
IV 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

kapocs-tisztítás kacsolás, kacstisztítás; tăierea cîrcei-
lor; Rankenabschneiden. 1809: A Szőlőnek nevezetes 
munkája a hónalj-tisztítás vagy is a második kapállás és 
kötözése a Csonkázással a Kapots Levél honyaj tisztit-
tással együtt, mely ha illendő modon nem fojtatatatik 
árt a Szőlő Termésnek [KS Szilágysági girókuti és kö-
vesdi tisztek ut.]. 

kapogat a primi din cînd ín cînd; ein bißchen bekom-
men. 1710: csak fára többet adtam eddig háromszáz fo-
rintnál. Más becsületes főrendek is noha néha-néha, aki-
nek közel3 volt jószága, kapogattak valami keveset ma-
gok számára, de amellett bizony mindeneket elkölték 
[CsH 377. — aNsz-hez]. 

kapoldozik kb. (füvet) harapdos/legelget; a paşte 
smulgînd iarba ín repetate rînduri; (Gras) weiden. 1804: 
mikor az őkrŏkõt el hajtotta Pap János kapoldoztak az 
ut mellett az ökrök, az után tsak hamar hat kialtnak a 
Jánosi Miklós Uram fiai Pap János(na)k hajtsa el onnan 
az ökreit [Pálfva U; Pf Pál András (34) szabad székely 
vall.] | mint hogy az ökrök el eheztek volt, az ut félen ka-
poldoztak . az ökrök pedig sem fűbe, sem gabonába 
nem voltak, hanem az ut félen kapoldoztak [uo.; Pf Dö-
mötör György (19) szabad székely vall.]. 

kápolna capelă; Kapelle. 1600: a miért az kett fel peö-
res wezekedik, az mind keözwl Peter Gereb birta, az ka-
polnatis eö chenaltatta az Pap hazatis [UszT 15/51 Ka-
dar Lukach (75) Zenth Mihály Zabad Zekelj vall.]. 
1605: Az Kapolnaba(n) Alabastrum keóbeól czinalt há-
rom Oltár vagion [Gyalu K; Sennyei 11/47 fej. inv.]. 
1630: Kápolnát . . . bikesigesen bírtak Horvát Lazar 
Vramek [Kackó SzD; Ks 90]. 1650: az felesegem . . . az 
Doboka(n) levő kápolnát hiaztassa be [Kv; JHb III/7]. 
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1697: Szentt Márk Evangélista napián nálunk az Kotor-
mányi Kápolnánál lévén Devotio-Bucsu [Kotormány 
Cs; CsJk lj. 1761: a Branyitskai határnak felső forduló-
jában) lévén egj régen épitet de egészszen desolálo-
dot temetségre epitetet Kápolna [Branyicska H; JHb 
XXXV/41]. 1816: két ajtó nyilik az Capolnaba tol-
las kolcsal nyitatik [Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 

Szn. 1614: Kapolna János [Bethlenfva U; BethU 
126]. 

Hn. 1590: az Kapolna hagoiaban [A.boldogfva U]. 
1592: az Kapolna eoswenie mellet. Kapolna mezeye 
[Fancsal U]. 1606: az Kapolna hagoban [Szentmárton 
Cs]. 1608: az Czere feoldiben az Kapolna fele [Kalota-
sztkirály K; KHn 50]. 1711: alsó Kápolnában (sz). az 
Sürû Felső Kapolnában (k) [Kissolymos U]. 1720: az er-
dő alatt . Sz: Margitt Kápolnáján fellyjül a Szénasság 
kőzött [Szentimre Cs]. 1722: az Kapolna Völgyin 
[Nagyalmás K; KHn 311]. 1744: Kápolna Kuttyánál 
[Bölön Hsz; INYR]. 1754: Kápolna Szerbenn [Vajda-
sztiván MT]. 1751: azon Utromban fel tött föld az Szént 
Antal kápolnájához való [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 11]. 
1757: Kapóina Utzában [Taploca Csj. 1766: a Boldog 
Aszszony Kápolnájától fogva a Várig fekŭvŏ M.G. 
Urak lábja [Doboka; DHn 13]. 1770: A Kápolna neve-
zetű helyben [Disznajó MT]. 1803: Kápolna teriben 
[A.jára TA]. — A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-
ból valók. 

kápolnabeli, kápolnabali a Kápolna hn -beli bali 
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -beli ~ -bali 
al toponimului Kápolna; mit dem Ableitungssuffix -beli 
~ -bali gebildete Form des ON Kápolna: a Kápolna ne-
vű helyben lévő; care se află/găseşte ín Kápolna; im Ort 
Kápolna befindlich. Hn. 1711/XIX. sz. eleje: Kápolna-
bali3 [Kissolymos U; EHA. — aÉrtsd: föld]. 1823: az 
Kápolnábali. az felső Kápolnábali föld [uo.; EHA]. 

kápolnácska capeluţă; Kapellchen. 1662: Báthori Ist-
ván azon harcon3 lovával és súlyos sebekben való elesé-
sének emlékezetére építtetett cseréphéjjazat alatt levő 
kápolnácska ma is fennvagyon [SKr 517. — aA kenyér-
mezei csatában 1479. okt. 13-án]. 1724: Bosi Miklós 
vr(am) Ő Kglme maga . . . fateala hogj a' Bosi3 Kapol-
nacska főidéért a megye Közönséges buzajabol adtanak 
buzat metr nro 6 [MMatr. 301. — aMT]. 1742: egj kis 
bólt hajtásos, ugjan tsak padimentumos kápolnácskára 

külön külön ajtók nyílnak [Gyeke K; Ks 4. VII]. 
1767: Egy Kápolnátska is . vagyon [Csapó KK; Berz. 
3. F. 7. C. 6]. 1781: ezen Kápolnátska bolthajtás alatt 
vagyon [Pálos NK; Hr]. 

kápolnahely kápolnatelek; loc de capelă; Kapellen-
grund. 1800/1802: Sz Imrei3 Ketskés György, a' Seprődi 
kápolna helly tágositására örökösön adott, harmintz-
négy quadrát ölből állo helyet [MMatr. 240. — aMT]. 

kápolnás cu capelă; mit Kapelle. Hn. 1774: Az Kapol-
nas mellet [Gyalu K; EHA]. 

kápolnásoláhſalvi a Kápolnásoláhfalu (U) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Ká-
polnásoláhfalu/Căpîlniţa; mit dem Ableitungssuffix -i 
gebildete Form des ON Kápolnásoláhfalu. I. mn Kápol-
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násoláhfalván lakó; care locuieşte ín Kápolnásoláhfalu/ 
Căpîlniţa; in Kápolnásoláhfalu wohnend. 1590: biro 
Marthon Kapolnas Olahfaly | Thamas Imreh kapolnas 
olahfaly Vrunk Jobb(gia) [Uszt]. 1600: Matis (?) András 
Kapolnas olahfalwj zabad zekely [i.h. 15/66]. 1606: Ka-
polnas Olah Falui Sigmond János [i.h. 20/307]. 

II. ſn Kápolnásoláhfalu lakosa; locuitor din Kápol-
násoláhfalu/Căpîlnila; Bewohner von Kápolnásoláhfa-
lu. 1727/1751: asserálván azt a' Kápolnás Oláhfalviak 
hogy ezen Hargita Havassán már romlásban való Ká-
polna az magok határokban építtetett [CartTr II. XXX/ 
3b határmegállapító ítéletlev.]. 

kapor mãrar; Dill(kraut). 1570: Recepta Contra Fri-
gum doloris Vegy aspiomot partém 1, Petrisoliomot 
partém 1, kaprot partém 1, Levestökömöt partém 1, 
Törd ozve Jol, es annak utanna ös3 erős echetet Reaia es 
fachard meg, oztan Annak az Viszeuel hinchek meg az 
gyermek Ruhaiat es fekessek beleie, es Meg gyógyul 
[Nsz; MKsz 1896. 372. — 3Önts]. 1596: Veottem . 
Kaprot, tarkont d 8. Spinaczot d 3 [Kv; Szám. 6/XXIX. 
142 Bachi Tamas sp kezével]. /600: Attam . Kaprot d 
2 [Kv; i.h. 9/III. 8 Szabó András sp kezével]. 1609: Fő-
zettem Cédula igazító Vramnak 1. Tal Etek Paret, kaprot, 
hagima leuelet [Kv; i.h. 126/IV. 155]. 1714: az kert 
veres hagyma, fok hagyma, murok, petresejem, kapor, 
kulomb kulomb fele salata tárkony, sálja szapora hagy-
mával megh ékesítve [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 

Szn. 7600. Kappor Miklós Sombori [UszT 15/101]. 
1614: Kapor Georgy jb [Szentmárton U; BethU 95]. 

Szk: sós ~. 1687: Sos Tárkony . . Sos Ugorka 
Sos Kapor Tavalyi | Sos Tárkony in Vitr. no 3. Sos ugor-
ka in Vitr. no 4. Sos kapor in Vitr no 1. [A.porumbák F; 
Uti] * száraz ~. 1679: Száraz kapor, ugyan feles [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 138]. 

kaporcaszín 1751: Kaportza szin alsób(an) szőtt 
szoknyát [MNy XXXVI, 198]. 

kapormag sămînţă de mărar; Dillsamen. 1595: Kő-
ment az mint ok szeretnek vala sohúlt nem vala hanem 
Kapor magot attam ertte . d 3 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
215 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1656: Ezen kamara-
ban vagyon egi fias deszka almarium, Melliekben szok-
tanak megot tartani harmadik fiokjaban kapor 
magh circiter oct. 7 [Fog.; UF II, 153]. 

kapornya kápri; Capporis rupestris; capere; Kaper. 
1586: Cosma Balint es Katonaj Mihalj Eniedre az Giü-
lesre vittenek volt eo kgmek Capornat Cancellar(ius) 
Vra(m)nak attam f. 1 [Kv; Szám. 3/XXIV. 19]. 
1589: Az vr, es az Iffiak aztalara hozattam . . Capor-
niat d. 5 [Kv; i.h. 4/X. 27-9]. 1620: Egy Masa Timsotul ſ 
— /40. Egy Masa Kapomatul f — /40 [Kv; KvLt Vegyes 
II/69 VectTr]. 1625: egi keues kapornat faolajat [Kv; 
Szám. 16/XXV. 168]. 1684: Lengyel országi vásárlások-
ra adtunk Költséget ez szerint Platajczra f. 6 // — 
Habamiczára f. 6 // Kapornyára f. 2 // [Uti]. 1736: A ka-
pornya volt minden éteknek jó ízt adó szerszáma [MetTr 
322]. 1751: Kapornya . . . Czitrom [Kv; RKA]. 1802: 
1/2 lb Kapornya 30 xr [Déva; Ks 120. III. 8]. 

Szk: száraz 1807/1818: 2 Lott Száraz kopornya 
[Mv; Told.]. 1808: 1/4 Font bors . . . 1/8 Font száraz 
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Kapornya 2 Loth mindenféle szer [Mv; i.h. 22]. 
1813: Szároz kapornya [Mv; DLev. 3]. 

kapornyaolaj kápriolaj; ulei de capere; Kapernől. 
1678: Kapornya olajért f 1 // 60 [UtI]. 

kapornyaszín (de) culoarea caperei; Kapernfarbe. 
1732: Egy Nyári Kapornya Szin mente Zöld aranyos 
materiával béllet [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 7]. 
1739: Egy kapornya-szin Anglia Mentet Ezüst pasza-
mantost Muszka országi Fejer belessel [Illyefva Hsz; 
HSzjP], 1743: Egy Kapornya Szin ezŭstes Virágos Ma-
téria Szoknya Egy Kopornya szin Anglia Poszto 
Mente [Marossztkirály AF; Told. 19]. 1760: Hat Sing 
Kapornya szin Sellyem [Mv; TGsz 2]. 1763: Edgy 
Asszon mente Anglia kapornya szin arany paszamantal 
kőtessel Torkos [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Ti-
sza Ágnes lelt.]. 1791: kapornya szin Mente (: Kaprifa-
ber :) [DLt hiv. nyomt.]. 1793: Kapornya szin fain men-
te [TL Conscr.]. 1816: Kapornyaszin kŏzepŭ széles kék 
's violaszin atlasz pántlikás szelŭ Selyem keszkenő 
[UnVJk 221]. — L. még RettE 80. 

kapornyaszínű de culoarea caperei; kapernfarbig. 
1759: (Vettem) Hat sing kapornya szinŭ Velenczei virá-
gos Kamukát [Nsz; TSb 7]. 1866: Egy kapornya szinü 
viseltes köpeny [RLt]. 

káposzta 1. varză; Kraut, Kohl. 1600: Veottem ka-
poztanak való palántott heted fęl szaz szalat f 1 d 14 
[Kv; Szám. 9/XI1. 68 ígyártó Simon isp. m. kezével]. 
1614: Minden kerttbeli vetemenyt is, káposztát petre-
selymet, Murkot, Repat az Ioszagban neűellyen [Kv; 
AggmLt A. 83]. 1632: Vagio(n) egj káposztás kert, 
melib(en) káposztát zoktanak eztendönkint neuelni 
[A.porumbák F; UC 14/38. 191]. 1647: Azon kertben 
vágjon vetemenj vagion egi kaposztanak es vete-
mennek való kert [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1749: 
ebben az Esztendőben tubákja, káposztája volt benne 
[Sszgy; HSzjP Dálnoki Pálné (56) vall.]. 1774 k.: Ger-
gely Márton dohánynak káposztának s egyeb vete-
ményezŏnek usuállya3 [Marossztkirály AF; Told. 25. — 
A deserta sessiót]. 1814: Vagyon . . Egy Káposztás 

Kertyek, mellybe . . . meg terem másfél Hordora való 
Kapasztaja [Moruca; CU. — aSzász-, később Aranyos-
móric SzD]. 

Szk: magnak való 1688: az vetemenyes kertben 
• . . Edgy néhány bokor magnak való kaposzta [Koz-
más Cs; Eszt. Inv. 7]. 1765: Vagyon magnak való Ka-
poszta és magyaró Hagymais egy kevés [Ispánlaka AF; 
JHb XXVII1/49. 9] * magyar 1831: Töves Magyar 
káposzta háromszáz Fő találtatott [Nyárádsztanna 
MT; MvLev. 8]. 

2. káposztapalánta; plantulă de varză; Krautpñänz-
hng. 1588: Ecczer esmet kapoztat palantòth vitetek vala 
[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1591: ez az en pe-
resem ezt chielekette en raytam kapoztat akartam 
Plantalny ott farkas lakan Seczy Lukaczy eoreoksege-
be(n) . ott az pala(n)tott ky szette kezembe(n) ott 
megh fogott es ereosse(n) taszigalt [UszT]. 1747: Ká-
bosztat ültetnek [Sár.]. 1756: Van egy puszta Sessio . . 
kápasztát ültettek bele dézmájáb(an) [Disznajó MT; Ks 
23. XXIIb]. 1797: a kertész eléggé igyekezett s ültetett 

vala káposztát is eleget, de a balha mind el emésztette 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi Jstván lev.]. 

3. káposztás(föld), káposztavetés; vărzărie, cîmp de 
varză; Kohlfeld. 1600: A mi kar eset kenderbe es az ka-
poztaba(n) azis mind az kett ember diznaia miat eset 
[UszT 15/121 Ilona, Palffi Ferencz leania vall.]. 1611: az 
al peres zent lukacz euangilista napd tayba ra 
Ieot hazamra oduaromban, ugy mint három záz feö ka-
boztamot le kazalta [i.h. 41a. — aOkt. 18]. 1679: Másik 
veteményes kert 23 táblara vagyo(n) mostan ezek-
ben, veres hagima, pár hagyma, Petreselyem, murok, 
kaposzta, kék kaposzta, veres Czekla [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 139]. 1694: Kaposzta kert va-
(gyo)n mindgyart alol . . . kiben nagy darabon va(gyo)n 
Kaposzta [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1723: vagyon egy vete-
menjes kert, kürülette hitvánn kert benne káposzta, 
fuszujka [Boldogfva H; Born. Vegyes I. 16. fl. 1797: A 
Veteményes kertbe . . . Haróm Tábla fuszujka . . Két 
Tábla Ugorka . . Két Tábla Dinnye egy Tábla Ká-
poszta [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 1849: Alsó 
és felső két veteményes porondom, pityokával, Káposz-
tával, és többféle Zöldségekkel [Dés; DLt]. 

Hn. 1776: Káposzta szőlő alatt (sz) [Szászcsávás KK; 
EHA]. 

4. (betakarított nyers) káposztafő; căpăţînă de var-
ză; Krautkopf. 1586: az ŏ varban Varga Gaspar veot 
veolt (!) Masfel zaz feő kapoztat kit naponkent hordot-
tunk, fiszettem erette f 2/16 [Kv; Szám. 3/XXIV 29]. 
1591: szaz harmich ket feo kapoztamis veszet oda 
[UszT], 1606: Relicta Orbanis sekelj Helena fassa est 
az peter Kouaczj leanianul en mentem uala az Alperes-
hez engem hiút uala kapoztaért azt monda az alpe-
res hogi eb agia s bestie agia az azoni rezze kapoztat el 
hozok de egibet ne(m) ada [i.h. 20/141]. 1677: Ez álkal-
matossággal uram kűltem eö Ngok számokra egy né-
hány fő uy kaposztatt [Balázsfva; UtI]. 1726: együttis, 
másuttis azzal bestelenitett és diffamalt, hogy én 33 
fő káposztáját el loptam volna [Dés; Jk]. 1759: Gyergjo-
ba Kábosztát, Hajgmát s egjebet küldőt el adni [Nyá-
rádsztlászló MT; Sár.]. 1788: most két lovon kŭldek: 
egy Désa fris vajat . . egy Sos Sajtat egy vekányi 
zöld fuszujt, egy kevés borsot, hét fő káposztát [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: ~ kérni. 1572: Dely Martonne Marta, azt vall-
ya, hogy egy Nap estwefeleh vgy Mint vachorakor Ment 
volt Eő kapozta kerny Keomyes Georgnehez [Kv; TJk 
III/3. 4] * ~ gyaluló masina. 1808: edgy káposzta gya-
luló Machina [Bodola Hsz; BLt II. 11] * ~ gyaluló pad. 
1781: égy kádotska s égy káposzta gyaluló pad [Szentde-
meter U; Hr] * ~ formájú. 1790: Holitser kaposzta 
Formájú Ugorka tartó Arszetli 2 Hollitsi Spárga 
formájú Arszetli pár 1 [Sv; Ks] * ~ termő hely. 1821: a 
Malomhellyin és porondon Káposzta termő hely 
[Maroskeresztúr MT; EHA] * sóz. 1754: a Súro-
dát (!) nékem adta Mátyás hogy káposztát Sóztam beli 
[Buzd AF; Ks 22/XXIa]. 1774: kápoztát sóztak minden 
esztendőben tiz káddal [Szentdemeter U; LLt Vall. 111]. 
1798: Egy nagy Kád melyben Káposztát szoktak sózni 
[Vingárd AF; KCsl 5] * ~ vágó gyalu. 1744: Edgy ká-
poszta vágó gyalu [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ap-
rított 1671: Egy kád apritot káposztát sóztunk, Sely-
ki Pétert béllé állatván mezítláb, majd csak nem két 
oraig tapodtattuk [PatN 79a] * hasogatott fejes 
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1594: Az Várbeli hazakban ualo Jnuentarium Az 
Eelees hazban Egi rakaas hasogatot fejes kaposzta 
No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 27] * nyers ~ 1585: 
vóttem Nyers kapoztat es vgorkat tormát d. 4 [Kv; 
Szám. 3/XXII. 53]. 1591: 4 January Nyerch zeoleott 
d 6 7 January Nyerch kapoztatt az pechyenye-
heoz . d 3 [Kv; i.h. 5/X. 5]. 

5. sózott/savanyított káposzta; varză acră/murată; 
Sauerkraut. 1582: 6 April Ebedre wette(m) karazt lb 5 d. 
15 Kabozta d. 4 Olay ratany az karazt es kaboztat lb. 3 
d. 12 [Kv; Szám. 3/V. 13 Lederer Mihály sp kezével]. 
1589: 6 Bederke (!) Sostey. 5 kad kapposzta l Vagion Az 
haznalis I Berbencze Sos tey 2 Kad Kapozta [Kv; 
i.h. 4/VIII. 3, 4/XII. 21]. 1632: Alsó Porumbakia Uduar 
haz Ezen pinczeben három hordo kapozta N 3 [UC 
14/38. 180-1. aF]. 1647: Az Pincze Torkaban negy 
kad kapzta [M.királyfva KK; BK 48. 16]. 1718: Adott 

egy vidres kora Cseber Káposztát [Usz; Pf]. 1747: 
vagyon edgy Hordo káposzta bé Sózva [Spring AF; JHb 
XXV/88. 5]. 1765: A p(rae)cedenti Ratione meg mara-
dat Kapaszta Vasa 01 [Nagybarcsa H; Ks 71. 52 Szám.]. 
1788: Panaszai hogy egy kád kápasztáját el vettem vol-
na [H; Ks 76. VIIIc. 190]. 

Szk: ~ kiszedni. 1698: edgj vas villacska kaposzta ki 
szedni való [Kóród KK; LLt Fasc. 72] * ~ nyomtatni. 
1679• Kaposzta nyomtatni való malom darab kő nro 17 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 108] * ~ szedő 
villa. 1857: Káposzta Szedo villa [Bodola Hsz; BLt II. 
11] * (bejei)sózott 1648: Belseö pinczére be menvén 

ittis két kád soozott káposzta [Fog.; UF I, 939]. 
1669: Ezen pinczeben vágjon el szozot kaposzta eóregh 
kaddal [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1701: Be so-
zott káposztának es az eczetnek fele az Relictae [Kis-
solymos U; BLev.]. 1750: egy jo kád bé sozott káposzta 
[Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 4] * ſojlott 1677: 
Kad Kaposzta vagyon Nro 8. fojlott Kaposzta hordo 
Nro 4 [Radnót KK; Uti] * fojtott 1679: Pincze 
Vagyo(n) itt: Tavalyi fojtot kaposzta, haro(m) őregh 
hordoval [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 109]. 
1685 e.. Az Káposztás Pinczéreis hasonló ajtó nyilik 
Melyben vad(na)k Ket hordoban fojtot kaposzta min-
denik teli [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 17] * hasá-
bos ~ sarvalt/gyalult káposzta. 1681: Hasabos Kaposz-
ta, egi kis hordoval [Hátszeg; VhU 598] * sáfrányos ~. 
1639: eccer ismét odafuta hozzám s mondá: ides Csiszár 
Jánosné asszonyom, ha az uram ideküld, hát mondjad, 
hogy te adtad az káposztát. Én kérdem, miért, s mondá, 
hogy az piacról hozták igen szép sáfrányos káposztát, 
azt hintem meg merkuriommal [Mv; MvLt 291. 195b-
8b átírásban!] * sós ~. 1582: veottem . . sos kapozta 
feozny d. 4. Olay ratany es az kaboztahoz lb. 5 d. 20 | sos 
kaboztat weotte(m) [Kv; Szám. 3/V. 5, 21 Lederer Mi-
hály sp kezével]. 1730: 3. kád Soos káposzta [Bibarcſva 
U; Berz. 16]. 1849: egy hordotska sos káposztát el éltek 
[Dés; DLt]. 

Sz. 1600: Fogaras tartományból minden háztól egy 
egy embert kiván, kihez, amint értjük az községnek sem-
mi kedve sincs, mint az uraimnak az sós káposztához 
[SzO IV, 137]. 

6. káposztás eledel; mîncare cu varză; Krautspeise. 
1570 k.: végeztük és engedtük önékiek, hogy az uj mes-
terré lett tartozék az öreg mester<eknek> . . . adni, há-
rom tál enniva<lót>, egy káposztát, egy veder bort [Dés; 

DFaz. 10]. 1585: Fözette(m) vgyan eö knek pentekre 
Egy talra 4 font karazt ratua kapoztara az arra d. 12 
[Kv; Szám. 3/XXII. 53]. 1592: Az vraimnok feózetem 
Ebedeót Kaboztat Dizno oryatt, oŭas zalonat f — d 
7 [Kv; i.h. 5/XIV. 215-6 Éppel Péter sp kezével]. 1595: 
Iŏuenek az Lengyel király követenek az Apat Wmak 
elöl küldőt szolgai . Az Káposztához Lengyel módra 
attam 1/2 Eyttel vaiat p(ro) d 10 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 188-
9 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1609: Derekaso(n) hoz-
za kezduen az kazalashoz voltak az olahok Nro 26 Feo-
zettem egi eorwt nékiek kapoztaual [Kv; i.h. 126/IV. 
414]. 1731: az Bellicus szekretariussanak attunk kenye-
ret kapostat kolbászt Bort oldalost [Kvh; Bogáts 8]. 
1736: tehén- vagy disznóhús kaszáslével, ennél s az ká-
posztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tar-
tának ez régi időben [MetTr 322]. 

Szk: kolozsvári ~. 1832: a' világszerte hires kolosvári 
káposzta, 's más aprolékos hazai encsenbencseneknek 
hiánya [JHb P. Horváth Lázár Csáki Rozáliához Bécs-
ből] * olajos 1595: 19. Julya: Mert hogy az Olahsag 
böitelt , főzettem Olaios káposztát nekik [Kv; Szám. 
6/XVIIa 270 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — ^Valósz í -
nűleg a rákövetkező Illés-nap miatt]. 1621: Egi fazék 
olajos káposztához Veotte(m) kapoztat. d. 5 olajatis egi 
fontot d. 5 [Kv; i.h. 15b/lX. 196]. 1625: Attam . . . Az 
vtra olajos káposztát . . d 10 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 241] 
* rántott 1823-1830: Midőn a diligentiára be kellett 
volna menni Marosvásárhelyre, valami rántott káposz-
tát adtak frustukra. De én semmit sem ettem, a szász 
deák evett keveset, s midőn az inas vitte ki a káposztát, 
látván az asszony, mondja, hogy talán azok az úrñak 
nem szeretik [FogE l 12] * sós nyers ~ pec-olajjal. 1710 
k.: Kiválképpen a káposzta nékem nemcsak étel, hanem 
orvosság is volt Nagy náthahurutban, erős hagy-
máz, forró hidegben, orbáncban próbáltam a sós nyers-
káposztát pec-olajjal, de ecet nélkül, jól megettem | Va-
sárnapokon én böjtöltem a fogságban; de osztán in 
anno 1677. januariusban két hétig böjtölék egyvégtiben, 
ilyenformán: Ebédem: mint a fél kezem feje, annyi széles 
és hosszú pirított kenyér volt egy szelet, melyet szerecsen 
dióval dörzsöltem meg Vacsorám aszú szilva főve és 
szárazon, sós nyers káposzta pecolajjal, egynéhány dió, 
alma vagy aszú gyümölcs, egy szelet retek vagy nyers ré-
pa, de nem sok [Bön. 514, 690] * szalonnás 1637: 
Csiszár Pal monda hogy nem jüsze oda fel ugj mond 
edes társ, most jol főznek szalonnas káposztát, gyere 
edes társ [Mv; MvLt 291. 108b]. 

Vö. a kékkáposzta és a vereskáposzta címszóval. 

káposztácska káposztavetésecske; varză; Kohlsäät-
chen. 1768: Hagjma semmi sem lett . . . a kaposztatska 
mutattya magát, talán lesz valami belőlle [Esztény SzD; 
Told. 5a]. 

káposztafej, káposztáié căpăţînă de varză; Kraut-
kopf. 1590: Veottem eleyn 200 Kapozta feot p(ro) f. 3 
[Kv; Szám. 4/XVII. 11]. 1632: mind(en) ado fizeteő job-
bagy tartozik per annu(m) mikor az ideje eőt eőt feő ka-
posztaual, es ha azt nem prestalhattia, mind(en) kaposz-
ta fejçrt egj egj pénzt adni tartozzék [Persány F; UC 
14/38. 8]. 1680: tartoznak az Porumbáki Ioszágbol Ka-
paszta fejet mind(en) haztul ŏtt õtt fejet avagy azért de-
nar(ii) 5-5 [A.porumbák F; ÁLt Urb. 49]. 1681: Egyéb 
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féle adóval nem tartoznak, hanem . minden ember 
tartozik kaposzta fűvel, per nro 25 [Lunkány H; VhU 
114]. 1737: a Czigány gyermekeket ló háton lévén maga 
meg kapta az ustóket s ugy hordozta mint egy káposzta 
főt [Vh; Ks 83]. 

Szk: ~ re menendő fejes káposztává növekedő. 1702: 
az Veteményes kert Kaposztaföre menendő palant 
szál nro 1900 [O.brettye H; Born. XIX. 4. 9] * magnak 
való 1681: Vagyo(n) itt: Magnak való kapozta fŏ 
Nro 100 [Vh; VhU 570]. 

Sz. 1710 k.: Hívata engem mindjárt a generális, né-
kem agyarkodék szóval, a fogát is csikorgatta, mint az 
erdei kan: Te szód-é, te hired-é ez és ez? mind csak te csi-
nálod az ilyen hamis híreket az én gyülöltetćsemre, gya-
lázatomra, de bizony úgy bánok véled, hogy soha sem 
jót, sem rosszat nem csinálsz többé, káposztafejekké csi-
nálom a fejeteket [BÖn. 969]. 

káposztafészek cuib pentru varză; Krautnest. 1843: 
Káposzta Fészkeket csinált a Malom kertbe 1 gyalog 
Nap szám [Born. F. IIIc]. 

káposztaforgatás sóskáposzta-forgatás; pritocirea 
verzei; Mischen des Sauerkrauts. 1679: Kaposzta forga-
táshoz való Szarvas Tekenő nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János lelt. 109]. 

káposztafold cîmp de varză; Kohlfeld/acker. 1728: 
Vágjon egj darabocska kaposzta föld [Málnás Hsz; 
SVJk]. 1780/1804: Senkinek Birák hire nélkül Város kö-
zönséges földéből maga tetszése szerént erőszakkal fog-
lalni szabad ne légyen a' közönséges föld adásban a 
Birák a' Proportiora mindenkor vigyázván, egy kis ken-
der, káposzta földet pénz nélkül ingyen adja(na)k [To-
rockó; TLev. 38]. 1784: Amint csíktaplócai Sántus Ig-
nác praedecesorainak, úgy magának is békességes biro-
dalmában volt közönséges falu helyén egy káposztaföl-
de, az néhai Ábrán Imre és Jakab vicinitásokban [Taplo-
ca Cs; RSzF 161]. 1835: Az Allodialis Berek a' Maros 
folyása és az Allodialis Gyümöltsős kert, ugy a kaposzta 
földek szomszédtságiban [Gombás AF; EHA]. 

Ha. 1774: kapaszta föld [T; CU]. 

káposztagyalu káposztasarvaló gyalu; tăietoare/tocă-
toare de varză: Krauthobel. 1637: egy kaposzta deszkás 
gyalu vasastol [Fog.; UF I, 423]. 1745: Káposzta gjalu 
nro 2 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1756: egy káposzta 
gyalu [Déva; Ks 92. I. 32 Dévai kúrialeír.]. 1797: Égy 
káposzta gyalu [M.igen AF; DobLev. IV/777. 16]. 1816: 
Egy káposzta gyalu [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornem-
isza Krisztina conscr.]. 1828: Káposzta gyalu használ-
ható 2 Darab [Szentdemeter U; Told. 39]. 

káposztakert káposztáskert; vărzărie, grădină de zar-
zavat; Kohlgarten. 1694: Kaposzta kert va(gyo)n min-
dgyart alol . . . kiben nagy darabon va(gyo)n Kaposzta 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

Hn. 1658/1797: az Káposzta Kertben [Borberek AF; 
eHA]. 1694: A' Káposzta kert nevü hegjb(en) vágjon 
e£) hold szőlő [uo.; BfR]. 

káposztalapi káposztalapu/levél; foaie/frunză de var-
^ Krautblatt. 1794: magamis hordottam a káposzta 

káposztapalánt 

lapit meg romlott ágyékának, melyinek és más romlott 
Tagjainak raggatására és orvoslására [Eresztevény Hsz; 
HSzjP Intze Feffentz szabad személy felesége Győne 
Klára (22) vall.]. 

káposztáié 1. zeamă de varză, moaré; Krautsaft. 
1580: Az Zemet Biraknak vegeztek eo kegmek hogy 
vczanke(n)t el Iaryak az varast es kialchyak megh hogy 
se trebelt se egieb bwdós vndoksagot ky ne eosse(n) sen-
ki, se kapozta lewet se az barbelyok Az lwgot se az 
zochyek Az chyawat [Kv; TanJk V/3. 226b]. 1583: Eztis 
hallottam andras katotül ümagatül hog kaposta leuct az 
uagj cigert hordat uele andras kato lejanjaual es balási 
gergelnöl felül hajgaltak meg ijel küuel [Kv; TJk IV/1. 
194a]. 1680: Kaposzta levet forgato csebrek vadnak no 
4 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 19]. 1688: (A németek) az 
borokba(n) valogatnak nyúlósnak kapozta lenek neve-
zik, magunk szemelyebenis szidalmaznak [Kv; UtI]. 
1807: legjobb orvasság eleinten korpatzibre, káposzta-
lév [DLt 73 nyomt. kl]. 

2. káposztalé-leves; ciorbă cu zeamă de varză: 
Krautsuppe. 1593: Padotzot vaiba Ratua(n) f - d 10 
Mégis padotzot kapozta Leûel f — d 5 [Kv; Szám. 
5/XXII. 5]. 

káposztalé-leves ciorbă cu zeamă de varză; Kraut-
suppe. 1759: egjebet enni nem adtak hanem káposzta lé-
levest tormával [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 3a]. 1760: 
égy kis káposzta lév Levest fölöstöközöm vala [Kara K: 
Kf Miss.]. 

káposztaleves ciorbă cu zeamă de varză; Krautsuppe. 
1664: Még él itt Kolozsváratt az ü kegyelme hajdan szü-
beli jóakarója, a káposzta leves és ü kegyelmének szere-
tettel való szolgálatát ajánlja [TML 111, 126 Veér 
György tréfás hivogatója Teleki Mihályhoz]. 

káposztalopás furt de varză; Kraut-Diebstahl/steh-
len. 1733: A Novizans fel producalvan Relatoriajat, ma-
gát tisztességesen enodállya az gyolts és káposzta lopás 
iránt való bestelenség alól [Torda; TJkT I. 15]. 

káposztalopó szitk káposztatolvaj; hoţ de varză; 
Krautdieb. 1631: hallám, hogy Forrainé erősen mondja 
vala, hogy zsáklopó, káposzta-, ingalj-, fazék-, korsó-, 
tállopó [Mv; MvLt 290. 253a átírásban!]. 

káposztamag sămînţă de varză; Krautsamen. XV 111. 
sz. v.; A Káposzta, Répa, Retek, Caulifiol, és kauli répa 
magot . . így próbáld: Törd meg . . . és ha Siros vagy 
olajos a leve, jo és Fris ã mag [Ks Kerti œconomia]. 

káposztametélő I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ gyalu káposztagyalu, káposztasarvaló 
gyalu; tăietoare/tocătoare de varză; Krauthobel. 1632: 
Egy kapozta metellö gyalu hat kessel [Fog.; UF I, 190]. 

I I . ſ n 'ua.; idenſ 1647: Egj uy kereszten czinalta reghi 
kaposzta metelő [Marosillye H; VLt 55/5415]. 

káposztapalánt plantulă de varză; Kohlpflänzling. 
1714: egy káposztás kis kert kaposzta palantal bé ül-
tetve [Kászonfelsöfalu; LLt Fasc. 85]. 1717: kaposzta 
Palantot Circiter négy ezerig már el rakták [Darlac KK; 
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Ks 96 Fogarasi Péter lev.]. 1722: meretett . Tŏrŏkbu-
zat kaposzta Palantertis [Lezsnek H; Szer.]. 1760: 
(A jószág) be vetett fructussaval együt«török buzaval fa-
szujkaval egyűt tökkel kaposzta palantal [Kissolymos 
U; Márkoslev.]. 1777: (A) viz . füveinket es kaposzta 
palantunkot mind el iszopolta [Körispatak U; Pf). 1789: 
Káposzta Palántért 2 Rfr [Déva; Ks 95]. 1793: A Ker-
tekben) lévő vetemenyek meg lehetősök, Kaposzta pa-
lantat raktam 400 szálat és ha essŏ lenne rakatnék eleget 
mert mindenféle palántam vagyon [Szilágycseh; IB. Fo-
garasi Jstván lev.]. 

káposztapalánt-ültetés káposztapalántolás; plantarea 
plantulelor de varză; Kohlpflanzen. 1779: Fend meg 
ekéd vasát, láss az ugorláshoz Árpa, Török-buza, 
Haritska vetéshez Káposzta, és Dohány-palánt ülte-
téshez [Nsz; Vanier Jakab, Paraszti major 11,4 Miháltz 
István kezével]. 

káposztapénz (jobbágyi/zselléri) káposztaszolgálta-
tás-váltság; bani plătiţi (de către iobagi/răzeşi) ín contul 
dijmei de varză; (Leibeigenen/Inquilinen)Ablöse der 
Krautabgabe. 1674: Az 1674. esztendőbeli Fogarasi Ra-
tio az Proventussak(na)k az alab meg irt mod szerent tá-
laltatnak. Egesz Fogaras földi ide szamlaltatvan, Foga-
ras. Betlen, teszen in summa f: 920//21. Summás Faluk 
taxaja teszen f 1380 //. Barany es Kaposzta pénz f 
59//14 [Fog.; Uti]. 1708: Az szolgalo Faluktol az 
Eles buzat, vajat vago marhakat alkolmasint meg atták 

Eles baranj és káposzta pénz Roka bőr arra mind 
hátra vagyon Semmit abb(an) ne(m) adtanak [Fog.; KJ. 
Fogarasi János lev.]. — L. még UF II, 641. 

káposztás I. mn 1. káposzta termesztésére szolgáló; de 
varză, pe care se cultivă varză; was zum Kohlanbau 
dient. 1757: A Falu Alsó vegin vágjon egj darab hely 
mely az egész Faluban lévő ház hellyek utan fel nyilaz-
tatván, ki ki háza után való Káposztás helynek usuállya 
[LLt Fasc. 129]. 1795: (A) Káposztás Nyilak a Falunak 
mind felső, mind alsó részébe falu köz, s kŏvetkezendö-
leg osztatlan helyei voltanak [Gergelyfája AF; DobLev. 
IV/743. 2a]. 1796: Fogadtam meg Szilágy Csehi Jószá-
gomba kertésznek Nagy Almásról való Szász Jánost 

Ígértem Egesz Esztendőre . egy véka Aszú 
gyümőltsőt Egy Telket mellyen lakjék és a melyen 
magának veteményezŏ Káposztás helye is légyen 
[Kraszna Sz; IB]. 1798: égy Gyümőltsős helyetske és 
Pusztátska tőrőkbuzás és káposztás földetske [Kv; 
Pk 6]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: A Káposztás halom nevű helly-
ben (sz) [Ikafva Hsz]. 1765: a' Káposztás tsúp allyában 
(sz) [Mezőcsávás MT]. 1773: A Káposztás földnél (sz) 
[Vasláb Cs]. 1781: Káposztás Lókban (sz, k) [Etéd U]. 
1798: A' Káposztás hellyen (e) [Csóka MT]. 1802: Ká-
posztás Nyilakban (sz) [Gógán KK]. 1850-1860: Ká-
posztás vár (sz. k) [M.lapád AF]. 

2. káposzta tárolására/tartására szolgáló; pentru 
varză, ín care se ţine varză; zum Krauthalten/lagern 
dienend. Szk: ~ bocska káposztás hordó. XVIII. sz. ele-
je: Egy káposztás botska Egy nagy káposztás kád 
[Kv; LLt Fasc. 71] * ~ (ſöld)pince. 1681: (A pincét) ha 
megh tisztíta(na)k megh Ujitanak, es orvosolnak ighen 
jo volna akar kapasztas, akar boros pinczenek [Hátszeg; 
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VhU 600]. 1685 e.: Az Káposztás Pinczéreis hasonlo 
ajtó nyílik Melyben vad(na)k Ket hordoban fojtot ka-
poszta mindenik teli [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 
17]. 1717: ezen kamara(na)k pitvarán belől egy káposz-
tás főid pincze [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 6] * ~ 
ház. 1724: Ezen Házbul menvén a' káposztás Házban 
[Koronka MT; Told. 29/12]. 1758: a' káposztás ház 
fával bé tsinált ablaka vagyon [Déva; Ks 76. IX. 8] * ~ 
hordó. 1632: Egj kapoztas hordo [Fog.; UF I, 176]. 1761: 
Káposztás hordo, az egyikb(en) sos káposzta No 2 Ká-
posztás Kád Nro 2 [Szászvessződ NK; JHb XXIII/31. 
24]. 1841: Égy Harmincz Vedres boras hordo . Égy 
káposztás hordo fa abrants rajta [Egeres K; Ks 89] * ~ 
kád. 1600: bochatotta(m) wala Zolgamat nemy nemy 
marhaimert hogy el hosza az felijei megh irt hazbúl, ugi-
minth haro(m) feóldes hordot egy kapoztas kadatd 

[UszT 15/127-8. — aFolyt. a fels.]. 1748: Káposztás kád 
nro 5 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1750: Üres kapasztás 
kád Nro 4 [Gyeke K; Ks 83]. 1813: Hibás ontoráju fe-
nyő fenekű Káposztás Kád [Koronka MT; Told. 18]. 

3. káposztás étel; (mîncare cu) varză; Kraut(speise). 
Szk: ~ hús. 1574: Anna Azzony nehay Keore Ianosne 

vallia hogi Meg aztalanal talalta(m) vala ka-
poztas husis vala Eleottek [Kv; TJk III/3. 315]. 1585: 
Főzettem esmet Ebedre eő knek: Első tal Etek kapoztas 
hus Tehen hússal d. 7 [Kv; Szám. 3/XXII, 53]. 1592: 
Feózettem Kapoztas hust tiwkkal oryawal f 0 d 13 [Kv; 
i.h. 5/XIV. 117 Éppel Péter sp kezével]. 1627: kapoztas 
hust mit adot eŏnni, bort Innia [Mv; MvLt 290. 25b] * 
sós ~ hús. 1710 k.: A sós-káposztás hús máig is minden 
csemege-specialénál kedvesebb étel előttem [Bön. 514]. 

4. T Szn. 1336: Kapozthas Kelemen [SLt O. 13; id. 
MNy X, 371]. 

ll.fn káposztás föld; cîmp de varză; Kohlfeld. 1779: 
Csíktaplocai Kardos János sertése kárban tanáltatott az 
káposztába; Fazakas Ferenc jobbágyember a káposz-
tásban találta. Be nem hajtotta, hanem faragófészivel 
hajtólag levágta [Taploca Cs; RSzF 159]. 1800 k.: Bos-
lák Fŏldin kender föld búzával parificaltatik másod 
Esztendőn vettetik Káposztás parifícáltatott . . 
Házi kert parifícáltatott [Torockó; Bosla]. 7803: Bolha 
Szegben káposztásnak fogotta [Szentsimon Cs; EHA — 
aSzántó]. 1840: Káposztás, gyümőltsős a* fel adás sze-
rént nints [Kisszőllős KK; Told. 24]. 

Hn. 1753: Káposztás (szö) [Miriszló AF]. 1773: Ká-
posztás (e) [Csóka MT]. 1793: a Káposztásb(an) (szö) 
[M.sáros KK]. 1793 k.: A' Káposztás nevű helyb(en) (k) 
[Gógán KK]. 1805: A' Káposztásba (sz) [Timafva U]. 
1826: A* Káposztásba (sz) [Keresed TA]. 1834: A' Ká-
posztásban (sz) [Gombás AF]. 1847: A' Káposztásban 
(sz) [Mészkő TA]. 1857: A Káposztások mellett (sz) [Lő-
rincréve AF]. 1865: Káposztás nevü határrészben (sz) 
[Bölön Hsz]. 7870. Káposztás [Csombord AF]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

káposztasaláta salată de varză; Krautsalat. 7770 k.: 
Én a nyers káposztasalátát fonnyasztatlan ettem, de el-
lenben a nyers ugorkasalátát nem szerettem [Bön. 514]. 

káposztáskert vărzărie, grădină de varză; Kraut-
garten. 1598: mely helyét az Aszalonal az patak mellet 
kappoztas kertnek, be kertelt volt, falu elle(n) tette volth 
az tilalmat . . . teobzer be ne kertelyiek, hane(m) zabad 
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falú helye legie(n) minth ennek eleŏtte [UszT 12/3]. 
1632: Vagio(n) . egj káposztás kert, melib(en) ká-
posztát Zoktanak eztendeõnkint neuelni [A.porumbák 
F; UC 14/38. 191]. 1688: Ezen kertnek egy darab resze el 
vagyon rekesztve káposztás kert(ne)k mely tele van rak-
va palantal [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 7]. 1757: az ucza kö-
zönséges földén vólt egy Darabocska káposztás kert 
[Kárásztelek Sz; CU]. 1773: azon patak mikor megárad 

kinek széna tanorokját, kinek káposztás kertit el 
mossa [Vasláb Cs; LLt]. 1814: vagyon . Egy Kápasz-
tás Kertyek, mellybe . . meg terem másfél Hordora 
való Kapasztaja [Moruc3; CU. — 3Szász- v. Aranyos-
móric SzD]. 1838: vitettem A káposztás kertre 170 
karót [Usz; Pf]. 

Hn. 1700: Az Káposztás kertnek malom felőli való ré-
sze [Szentdemeter U; EHA]. 1747: Az Káposztás kért 
nevű helyben az olton tul (k) [Kilyén Hsz; EHA]. 1752: 
A kábosztás kert [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1759: Ká-
posztás kert mellett (sz) [Szentkirály Cs; EHA]. 1773: A 
Káposztás kerteknél (sz) [Vasláb Cs; EHA]. 1776: A Fa-
lun Fellyül a Káposztás kertben (sz) [Szászcsávás KK; 
EHA]. 1795: a Káposztás kertben (ke) [M.bükkös AF; 
EHA]. 1801: A Koposztás kertbe (sz) [M.királyfva KK; 
EHA]. — L. még KHn 192. 

káposztáskertecske grădină mică plantată cu varză, 
vărzărie mică; Krautgärtchen. 1746: eő Nagjga Néhai 
Csincsa Mihály nevű Jobbágjának volt egj kicsiny ká-
pasztás kertecskéje | egj essŏ Csinálta árkacskán alol lé-
vő kis Ormocskán le a fen álo kert Szegleteig . . volt is 
valami kis káposztás kertecskéje [Monor BN; Ks 7. XX. 
19]. 1766: holmi káposztás kertetskéket procurálnak az 
uton alol többire minden emberek [Szentegyed SzD; 
WassLt Barnosz Prekup (54) zs vall.]. 

káposztavetés káposztaföld, káposztás föld; cîmp de 
varză; Kohlacker/feld. 1795: (Az) osztatlan kőz föld 

az Antiqua Sessiok száma szerint feli osztassék, Ítél-
tetett, ugy mind azon által, hogy minden Földes Ur Déz-
ma mellett embereinek hagyja, és tŏllŏk el ne végye, mi-
vel káposzta vetés nélkül meg nem élhetnek [Gergelyfája 
AF; DobLev. IV/743. 6a]. 

kapott 1. primit; bekommen, erhalten. 7805; a Kis 
Mamától ezen nap kapott on katonákkal jatzodtunk 
egy keveset [Dés; KMN 88]. 1823-1830: Bemenvén az 
öcsém Marosvásárhelyre a posztóra kapott pénzből 
ivott, nem dolgozott, korhelykedett [FogE 278]. 1849: 
Bútoraim, Kőntösseim és egyebek miket Kelemen Béni 
le tartoztatott és el hordott részint a Kelemen 
Bénitől kapott pénből és ajándékokból gyűjtettek [Kv; 
Végr. Vall. 49]. 

Szk: Isten nevében ~ Isten nevében lett. 1768: rajtam 
ött márjásokat vont, hogy én Isten nevib(en) kapatt 
Disznómat vagy inkább malaczamat el tagadtam a Déz-
ma aloll [Bukurest H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

2. kezén ~ jószág kezénél/nála talált portéka; marfa 
găsită asupra lui; bei ihm/ihr gefundene Ware. 1746: O 
Thorda Várossában, a K(ö)z(önsé)g(e)s piaczon soka-
dalmi alkalmatossággal lévő Sátorát késő estve gonosz 
(embe)rek fel vervén feles végből állo jantsár patyo-
lattját <több> mint hét végett . . és egyebeket elvitték, 
eHopták, mellyek közzül egy vég patjolat az J. kezin ta-

láltatott s annak rendi szerint elis esküdtetett; . . . meg 
kivánom à jure, hogy a damnificatus(na)k kára az J. bo-
numiból refundaltatván ha Szovatyossát, nem ad-
hattja kezin kapót joszag(na)k felakasztassék [Torda; 
TJkT III. 100-1]. 

3. örökölt; moştenit; geerbt. 1826: a mely fél Telket 
az Alperes Özvegy az édes anyjától kapott Curialis 
hellye tagosittására tserélvén, mihelyt az özvegyi Curiá-
ban viszsza mégyen, azonnal a . . . fél Telek is a Felpere-
sek részekre viszsza jő [Ne; DobLev. V/1114. 8a]. 1827: 
(Az özvegy) a Férjétől kapott Joszágokot deteriorálta 
[Mv; i.h. V/1136 tábl.]. 

Szk: testamentaliter ~ végrendelet szerint örökölt. 
1828: A mi az Márko Sára . Testamentumát illeti, 
ezen Testamentum három pontokra terjed ki lör az Vra-
tol testementaliter kapott 4000 forintokra3 [Mv; i.h. 
V/l 136. lb tábl. — 3Folyt, a fels.]. 

4. vkinek jutott, vmiből nyert; primit; jm zugefallen/ 
zuteil geworden, aus etw. gewonnen. 1756 k.: a' Verős 
Kovátsok, az Mühellybeli Kovátsoknak nem akarják 
meg engedni mint eddig, hogy a munkájokért kapott 
Vas követ ki futassák és ki dolgoztassák [Torockószt-
györgy; TLev. 9/9. 2a]. 1829: Egy nevetlen némely el-
égett bankó Tzédulák beváltásával kapott pénzből 20 
Rf [BLt 12 kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 1850 u.: Ki-
mutatása mind a négy rátában öszvesen kápott kárpót-
lásaimnak falunként [BetLt 5]. 

5. kézhez vett; primit; erhalten, bekommen. 1847: a 
felséges királyi udvarnak a felséges királyi gubernium 
útján kapott rendeleténél fogva egyebet az aranyváltói 
házhoz megkívántató ölfáknál ne tegyenek [VKp 200]. 
1880: Faluról jöttem be átfázva. Leveled izgatott hangja 
s éppen azon percben kapott telegramm űzött [PLev. 72 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

6. jutott; primit; zugefallen. 1868: Minden fizetesek 
történjenek erdélyi Úrbéri kárpótlási papírokban az ille-
téket fizesse mindenik kapott resze után [Kv; Végr.]. 

Szk: sorára ~ vkinek sorrend szerint jutott. 1854: 
Czeh gyűllés tartatott a' melyben . fel hozodott és pa-
naszolodott miszerint Dalhan Josef a' Czéhtul sorá-
ra kapott legényt egy Kádár mesternek adta volna által, 
véle közös dolgoztatás véget [Kv; ACProt.]. 

7. szerzett; luat; erworben, verschafft. 1662: (A ma-
gyar katonák) az elhullott magyar és török tisztek fosz-
togatásinak, török lovak fogdozásának, kergetésének 
esnének, és az kapott prédával csak szaladton-szala-
dának s menten-mennének [SKr 175]. 1772: Feleségem 

máig is akkor kapatt nyavalyájával vesződik [Dés; 
DLt 321. 74 Sig. Dants (48) ns vall]. 1788: job Lábán ka-
pót Plezura mian egy kevesse sántikál járásában [Dés; 
DLt]. 1806: az lábán a' nagy húson lövés által ka-
pott sebének hellyei láttzanak [DLt 574 nyomt. kl]. 

Szk: csatán ~ sebhely. 1710 k.: Betheln Farkas 
harcokon, csatákon kapott tizenhét sebhellyel ment a 
koporsóba életének ötvennyolcadik eztendejében [BÖn. 
488] * ſattyúban ~ gyermek bitangban felszedett/szer-
zett fattyú/zabigyerek. 1812: (Kereszteltem) Virág Bori-
nak Fattyuban kapott Fiát Josit [Vista K; RAk 80]. 
1837: Sinko Katanak mint férjétől már 3ik évtől fogva 
elhagyattatott Személy fattyuban kapott gyermek(e) 
Márton [M.gyerőmonostor K; RAk 7] * gazon ~ bi-
tangja. 1793: He kutya pitsájábol esett parasztja Gazon 
kapott bitangja! [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 



kappagató 

kappagató halászó-eszköz; unealtă de pescuit; Fi-
schergerät. 1667: Az Olt vizében is senki szikanynyal es 
kappagatóval vagy maszlaggal halászni ne merészeilyen 
maga jószágán kivül; egyéb formán garküvel, habval 
halászhasson, három forint büntetés alatt [Szenttamás 
Cs; SzO VI, 316]. 

kappan 1. herélt kakas; clapon; Kapaun. 1584: Egy 
Jo tyúkot adgyanak per d 5 Alat valót d 4 Egy io kap-
pant d 7 [Kv; PolgK 13]. 1594: Az Bagossia Maior ház-
nál wagjon l£appan vágjon no 11 thywk vágjon No. 
100 | Az Zouani Maiorban . Kappan uagjon No. 8. 
tyúk vágjon No. 62 [UC 78/7. 18, 22. — a_1)Bagoson és 
Zoványon (Sz) levő]. 1632: Maior ház . Ezen Udva-
ron Tiuk ol N. 6 Kappan vagion No 14. Tiuk 
Vagion No 20 [Komána F; UC 14/38. 130]. 1697: Ez 
Udvaron vad(na)k szárnyas majorsagnak való 
olacskák és szin vagion szárnyas majorság ez szerint 
Kappan nro 8. Kakas nro 6. Eőreg tyúk nro 26. Ertze 
tyúk nro 16 [Borberek AF; Mk Urb. 6]. 1756: kegjmes 
Ászszonjom eő Exja elöszeri itt Létekor az konjhára köl-
töttek tyúkot és kapant 32 [Kiskend KK; Ks 71. 52 
Szám.]. 1846: Kappanyaít meg esmérte [Dés; DLt 60]. 

Szn. 1453: Gregorius kappan [Kv; TT 1882. 532]. 
1663: Varga Eörsebet Cappani Ferenc rel(ictája) jb [Ce-
ge SzD; WassLt]. 1694: Nicholaus Kappan de Dees 
[Dés; Jk]. 

Szk: ~nak megmetszetik. 1749: Midőn kapanyok-
(na)k meg metzettek döglöttek meg kakas csirkék 0 [Kis-
kend KK; Ks 70. 51 Szám.] * kövér ~ (meg)hízlalt kap-
pan. 1621: Egy keouer kappant ueuen eo kegmekys 
vonás igazoto vraym chiodalkozthak keóuersegen . . d 
11 [Kv; Szám. 15b/XI. 309). 1684: Kövér Tyúk nro 20. 
Ridegh Tyúk nro 300. Kövér káppan nro 8. Rüdegh 
kappan nro 30 [Fog.; Uti]. 1687: Kövér Tyúk no 6. Rü-
deg Tyúk no 100. Kövér Kappan no 3. Rüdeg Kappan 
no 3 [A.komána F; Uti] * német 1761: Nemet Tyú-
kok 20 effele Kakas 4 Német kappan 8 [Branyicska H; 
JHb XXXV/39. 19-20] * rideg ~ hízlalatlan kappan. 
1682: Balásfalván Rüdeg Tyúk s Tyukfi nyoltzvan 

. Rüdeg kappan egy [Uti]. 
2. főtt/sült kappanhús; carne de clapon fiartă/friptă; 

gekochtes/bratenes Kapaunfleisch. 1583: Jeremiás paxi 
vallia, Hallottam Gergeli Kovachne zaiabol hogy 

Kendi Ianossal eottek volna kappant | Az én Azzoniom 
bizoni abban Igazat mond mert az fel kapant ot ewek 
meg [Kv; TJk IV/1. 149, 156]. 1595: 7. Kappant feozet-
tem Malosa lere f —//77 [Kv; Szám. 6/XIV 13]. 
1609: Ket kappan Swtue d 23 Zalonna Ispeknek 
d 1 [Kv; i.h. 126/IV 423]. 1657: Az öregbiket3 azután 
vevé baváriai elector maga hatvanhárom esztendős ko-
rában, az menyasszony harminchárom lévén; mégis az-
után néhány gyermekek lőn, azt beszéllették, skorpióval 
hizlalt kappanokkal élt, talán abban volt valami virtus 
arravaló [Kemön. 52. — aA római császár leányát]. 
1774: más Nap reggel megintlen mentem az Udvarban, s 
Sztán Takátsat tanáltam tsak a mikoron is bé 
nézvén a Takáts Ládánkban egj fél kapant láttam 
Sülve a ládában, mellyet látván énis faltam belőle [Opra-
kercsesora F; TL]. 

kappancsirke herélt kakascsirke, táj herélt kakóca; 
claponaş; Kapaunhähnchen. 1794: minden gazda ád 
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esztendőnként egy Koppan csürkét, egy Karátson tyúk-
ját [EMLt]. 

kappanhús carne de clapon; Kapaunfleisch. 1583: Jlo-
na, Zamoskeozy Peter leania vallia, Engemet ez Gergel 
kowachne ere kenzergetet mikor az el mult Napokban 
az Toromban tartanak vala, No ugimond the leány Jlo-
na Ne felj semmit en theneked gratiat hozok, Teged sen-
ki Nem bant chak Mond ezt es vald ezt, hogy Tudod azt 
hog Balas kowachne kendy Ianossal leót volna, ot meg 
kappan hust eót volna I Barbara Kassay Kalmar Ta-
masne vallia . amit en mondotta(m) meg bizonytom 
Az Rosz Aszonialis Mert vgia(n) az kappan hustis 
meg Eowe Kendj Jánosnál Balas Kowachne [Kv; TJk 
IV/1. 147, 157]. 

kappankodás biz, tréſ szalmaözvegykedés; văduvie de 
paie; Strohwitwerschaft. 1724: én ugyan bizony meg un-
tam az kappankodast, de mégis inkab akarom, hogy le-
gyen vege az munka(na)k, mert ha el jősz, annak bizony 
nyaka szakad [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 

? kappanoló kakascsirke-herélő/miskároló; care cas-
trează cocoşii; verschneidend. 1585: Kapan allo (!) ma-
tiasnenak attam masfel3 [Kv; Szám. 3/XX. — aKöböl 
búzát]. 

kappanoz kakascsirkét herél/miskárol; a claponi/cas-
tra cocoşii; Kapaunhähnchen verschneiden. 1789: Ti-
zenket kappanozni való Csirkékért 1 Rfr [Déva; Ks 95]. 

kappanozás kakascsirke herélés/miskárolás; claponi-
re, claponare; Kapaunhähnchen verschneiden. 1837: A 
kappanyozáson eldőglőtt 4 kappany [Budatelke K; 
Born. F. Ih]. 

kappanság biz, tréf szalmaözvegység; văduvie de paie; 
Strohwitwerschaft. 1724: Az Gyermekek I(ste)nn(e)k 
hálá, jo egessegben vadnak, én bizony meg untam az 
kappanságot, algy (!) felé sem merek az gyermekektől 
menni [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nyújtódról 
(Hsz)]. 

káppelmájszter karmester; capelmaistru, şef de 
orchestră; Kapellmeister. 1625: Johannes Tesseliŭs 
kappel meister erkezwe(n) waradrol, Eőteőd maghawal 
Atta(m) Hust lib: 5 [Kv; Szám. 16/XXX1V 163]. 

kápra 1. kecske; capră; Ziege. 1587: Zent Gyeorgh 
Nap wtan walo zombaton Attak myndenesteol kezem-
heoz Johott kaprawal es Meliorawal eozze 264. Apró 
barant 114 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 26 Zabo György isp. 
m. kezével]. 1592: Ha walamely Nemes ember, vagy pa-
raszt, gilkossagh es egieb kaar tetei miath, teórweny ze-
rent megh Sulliasodik, hát ne fizethessen Capraual, 
Juhhal, hanem ez varossy mod zerint fizessen [Kv; 
Diósylnd. 28-9]. 1625: három kapra kik feierek, feketek 
es swrkek uoltak [UszT]. 1659: hungarice vocatur; az 
oláh fáta nótája, mikor kaprait az havasson elvesztette 
volna, és magát siratván, bujdosván keresné elveszett 
caprait [EOE XII, 386 ogy-i jel-ben]. 1711: Vagyon azért 
most kezem alatt eŏ naganak öreg juha nro 1 1 . . . há-
rom berbécs, három kápra, kettő tavaly [Búzásbesenyő 
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KK; BfR IV 30/26 Untyás Opra (40) jb vall.]. 1765: a 
Csets szopó Borjúk(na)k Juhok(na)k es Caprak(na)k 
szokták inkább tartani itten a Berekb(en) az hejet [Náz-
nánfva MT; Berz. 13. V/13]. 1786: A cáprákat, juhokat 
és egyéb marhákat is megtiltottam, hogy amennyiben le-
hetséges, az erdőkön ne jártassák . Ami illeti az cáp-
rákat és juhokat, azok teljességgel erdőbe nem járnak, 
mivel megparancsoltam, hogyha ott találtatnának, az 
pásztorok hozzám hozzák és licitatione mediante azon-
nal eladom s az pénzt a kié a cápra volt, viszszaadom 
[Kük.; ErdO II, 516 zágori járási szb jel.]. — L. még 
ErdO II, 369; UF I, 184, 415-6. 

2. nőstény kecske; capră; Ziege, Geiß. 1638: Paczo-
lay Peterne azzonyom joszagibol ezeket a labas marha-
katt haytottak volt Szentbenedekre . Melliora no. 
10. Ez idei berbeczy no 5. Eőregh berbeczy no. 1. 
Eőregh czap . no. 1. Kapra no. 4. Kapra ollo 
no. 1 [örményes K; RákGIr 567-8]. 1763: Kápra 
Vagjan 2tő az egjik Czápat ollozat az egjik Nöstént [Kó-
ród KK; Ks CII. 19]. 

Szk: ellő ~. 1642: Ellő juh nro 8712. Meddő 883 
Ellő capra — meddő — Summa no 733 [Gyf; TT. 

1895. 194 Rákóczi György erdélyi birt. összeír.] * (ez) 
idei (nőstény) 1646: Eoreögh neosten capra no. 
13 Taualy neosten capra . no. 3 Ez idei noesten capra 
. . no. 5. Ez idei czapocska no. 7 [örményes K; 
RákGIr. 601]. 1711: hajtottak . Idei Czapott no 2 Idei 
Kaprátt no 4 [LLt Fasc. 33. C] * fejős 1640: Fejős 
kápra van nr. 31 . . Meddő kecske nr. 10 [Marosillye 
H; HÉvk. X (1899), 134]. 1662: Eoreg Czap nro 16. Fe-
jős kapra nro 24. Bak keczke ollo nro 17. Nőstény kecz-
ke ollo nro 7. Meddeo kapra nro 11 [Bábolna SzD; UtI]. 
1745: Vágjon Fejős kápra nro 4. medü kápra nro 1 eöreg 
Czáp nro 1 [Mihálcfva AF; BálLt 71]. 1763: fejős Capra 
2 öreg fejer Berbets 5, fekete 1 Két esztendős 
Tzap . . öreg meddŭ Ketske 1 ketske ollo 2 [Szentiván 
Hsz; Ks 23. XXIIb] * majorság fejős 1632: Maior-
sagh feieős capra N 4 [A.porumbák F; UC 14/38] * 
meddő 1632: Dezmaban iutott meddeő kapra N 4 
[uo.; i.h.]. 1745: Vágjon medü kápra nro 1 . eöreg 
Czáp Nro 1 . Millora kápra nro 1 . . . millora Czap 
Nro 1 [Mihálcfva AF; BálLt 71] * mióra 1632: Ha-
uasalfeöldi hatarban leueő maiorsagh juhok . . Millió-
ra juh no 154 Eőregh kapra no. 36 Millióra kap-
ra no 6 [Fog.; RákGIr. 454] * ollós fejős 1648: 
Bárányos fejős juh vagyon . . Baranytalan fejős juh 

Ollós fejős capra Ollotlan fejős capra 
Eőregh meddü capra Eöreg czap [Fog.; RákGIr. 
520] * ollótlan fejős ~ ollós fejős ~ * öreg (fejős) ~. 
1627: Juhok. Eőregh juhok vadnak — Eőregh kosok 
vadnak —. Eőregh caprak nr. — Tavali caprak nr. — 
[Nagyalmás K; CsákyO 1/2. 674]. 1632: Hauasalfeoldi 
hatarban leueő maiorsagh juhok . Eőregh kapra 
no. 36 Millióra kapra no. 6 Eőregh berbecz no. 
37 Eőregh czápp . . . no. 2 [Fog.; RákGIr. 454]. 1711: 
hajtottanak Tavalyi kaprátt no 2 hajtottak Eöreg 
Fejős Kaprát no 3 [Fejér m.; LLt Fasc. 33. C] * öreg 
meddő ~. 1648: Eőregh meddü juh no 783 Eőregh 
meddü capra no 111 Eőregh berbecz no. 527 Eöreg 
czap no 125 . . Tavalyi czap no. 38 [Fog.; RákGIr. 
525]. 1711: Számlálván eleiben . Eoreg meddü 
kaprátt no 10 [Fejér m.: LLt Fasc. 33. C] * öreg nőstény 

ez idei nőstény ~ * öreg ollózó 1711: számlál-

ván eleiben . Eoreg ollozo kaprátt no 1 [LLt Fasc. 33. 
C] * tavalyi nőstény ~. 1642: Tavalyi nőstény capra nro 
74. Ez idei nőstény ollo nro 241 [Gyf; TT 1895. 194 Rá-
kóczi György erdélyi birt. összeír.]. 

3. fekete ~ zerge; capră neagră, capră de munte; 
Gemse. 1740: Fekete Kápra után fel küldöttem az ha-
vasb(a) de az nagj ho mia az kősziklás hellyre fel nem 
mehettek s alab semi kepen nem kaphattak tiszta jo szi-
vei kívántam volna kedveskedni G(róf) Uramn(a)k Vad 
káprával ha mod let volna szerzeseben [A.árpás F; TK1 
Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 

káprabőr kecskebőr; piele de capră; Ziegenfell/leder. 
1627: Zwch Mihalnal vagion . . tizenket niul beör, cap-
ra beor vagion 5 . . Czismasia Jánosnál eöt kapra beőr 
[Nagyalmás K; CsákyO 1/2. 677]. — L. még i.h. 665. 

káprafiú kecskegida, gödölye; ied; Kitzlein. 1592: Az 
Espotály haznal kyweol . . . Ez idey Barany, Capra fia-
kai 88 [Kv; Szám. 5/XI. 17]. 

kápraolló (kecske)gida, gödölye; ied; Kitzlein. 1638: 
Paczolay Peterne azzonyom joszagibol ezeket a labas 
marhakatt haytottak volt Szentbenedekre Eőregh 
czap . . no. 1 Kapra no. 4 Kapra ollo no 1 [Ör-
ményes K; RákGIr. 567-8]. 

káprár 1. káplár 

kapri a Kapor (SzD) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/' al toponimului Kapor/Copru; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kapor: 
Kapor határában levő; care se află/găseşte ín hotarul 
Coprului; in der Flur von Kapor befindlich. 1589: az 
fŏlduarj Gwrgy vram kapri taua gattiara labal ki megien 
az kapri hatarol es főidnek labajual ŏzue [Földvár SzD; 
SLt DE. 5]. 

kápri kápribogyó, kapornya; cappari, capparis; cape-
ră; Kaper. 1801: 2 font Szárdelli 2 Rf. 3 font Kápri 3 Rf 
[Déva; Ks 120. III. 7]. 

CzF e címszóról a kaporna növény, ill. ſüszernévre utal. ott pedig ma-
gának a növénynek részletező leírása és a lat. 'capparis' értelmezés megadá-
sa után ezt iktatja bc: „Faja: kápri kaporna“ Az OklSz legrégebbi, 
1548-bcli, de egyetlen adatát 'cappari, capparis; kaper' értelmezéssel közli. 

kapricía szeszély; capriciu; Kaprice. 1823-1830: Sem 
be nem mentem, sem nem írtam , mert az a capritiám 
volt, hogy soha egy leánynak is nem irok, ne azután má-
soknak mutogassa írásaimat [FogE 291. — aLeánykérő 
levelet]. 

kapriol (vmilyen módis) táncfajta; un fel de dans (la 
modă); Art (modischer) Tanz. 1729: közelebb Méltsgs 
Attya, Annya Hazát meg örvendeztető Isten s jó Embe-
rek előtt kedves szép Fiat kívánok, de mikor Isten meg 
adgja ŏrőmiben ugj tánczollyon mint Dávid, de Minue-
tet s Capriolt ne járjon a Keresztelőben, mert az, Szent 
Sacramentum [Légen K; TL. Szilvási Boldizsár gr. Tele-
ki Pálhoz]. 

kaproncai vmelyik Kapronca tn -/ képzős származé-
ka; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kap-
ronca; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 



kapros 

ON Kapronca. Szn: 1582/1585: Hariia Kapronczai 
György Uram [DobLev. III/596. 315. — aHariból (AF) 
való]. 1679: Hariban lakó Kapranczai istvan [Ispánlaka 
AF; JHb XXVIII/2]. 1684: Kapronczai Geŏrgyne Kü-
mües Sofia nemes személy [Dés; DLt 447]. 1725: Kap-
ranczai János [O.tordos AF; JHb XXVIII/59]. 1731: 
Kapranczai István [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/32]. 
1750: Kaprantzai Gyõrgjné [Mv; ArJk 47]. 1805: Ráko-
sán3 Lakat Magjar Igeni Kaprantzai István [Borb. — 
aAranyosrákoson (TA)]. 

Nem dönthető el, hogy a Bors-, Magyar- (Sáros m.) vagy a Maroskap-
ronca (Arad m.) tn származéka-e? 

kapros kaporral ízesített/készített; condimentat/gătit 
cu mărar; mit Dili zubereitet. 1621: Kerekes Kelemen-
neteöl ueöttem egi Belest — kaprost d 24 [Kv; Szám. 
15b/IX. 42]. 

Szk: ~ béles. 1621: veottem Kerekes Kelemenneteol 
egy kapros belest d 24 [Kv; i.h. 48-9]. 1637/1639: 
Egj kapros belesnek való Eőregh rez tál — f 1 [Kv; RDL 
l. 111]. 

kapszácska ládácska; lădiţã; Kistehén | szekrényke; 
dulăpior; Schränkchen. 1714: Egy . . Kapszátská-
b(an) foglaltatnak 1. Réz Pixisb(en) Tengeri Compasz. 
2. Microscopium födelestül. 3. Fekete Futraljkáb(an), 
két perspectiva(m) egjik zöld másik fejér. 4. Egj kis fa Is-
katulatska [AH 35]. 

A NySz kápsa 2. al. 'capsa; kapsel, schachtel' jel-sel szótározott, szerin-
tünk kápszának is olvasható, latin eredetű szó (TESz) kicsinyítőképzős 
szárm. 

kapszli 1. gyutacs; capsă; Zündkapsel. 1843: Kért egy 
kápszlit töllem — melyre én kérdezve, hogy miért ? azt 
mondotta egy puskára [Bágyon TA; KLev.]. 

2. kályhacső-kupak; capac pentru burlan de sobă; 
Ofenrohrkapsel/deckel. 1852: a konyha kementzéhez 
egy 6' hoszu könyökös tsöt tsináltam kápszlival [Kv; 
SLt Vegyes perir. Géng Ádám lak. m. kezével]. 

kapszlis gyutacsos; cu capsă; mit Zündkapsel (verse-
hen). Szk: ~ puska. 1835: Egy tőrök Flinta — Egy 
kápszlis lazarino Csóü hoszszu puska [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.]. 1843: a' kápszlis puskát az utón egy 
aluvo ember nyakából vette-ki [Bágyon TA; KLev.]. 
1846: Egy Kápszlis hoszu puska [Szászerked K; LLt]. 

kapszlitartó gyutacstartó; cutiuţă pentru capse; 
Zündkapselbehälter. 1849: Egy kapszli tartó [Dés; 
DLt]. 1851: Egy mostoni divatú kápszlitarto [Dés; 
DLt]. 

kapszula zsebóra-fedél; capac de ceas de buzunar; 
Taschenuhrdeckel. 1816: Egy ujj Frantzia próba tétel 
nélkül való 'Sebbeli Ora a1 mutató táblájának mezeje 
kék a' belső Kapszula ezüst egy fatsart Lántz 
Gyűrűvel [DLt 456 nyomt. kl]. 1841: Egy ezüst Zseb-
beli ora üvege nélkül, belől kapszulájával [Dés; DLt 
466]. 

kapszulás fedeles, fedelű; cu capac; mit Deckel. Szk: 
két ~ kétfedelű, cu capac dublu; doppeldeckelig. 1801: 
Edgy Zseb beli ezüst ora két kapsulás [Mv; MvLev. Tó-
biás Antal hagy. 1]. 
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kapta kaptafa; calapod; Leisten. 1627: Jutót . . . Var-
ga mw szerbeől. Eőregh es Apró beöreokbeol. Kaptak-
bol Czierzeő wstbeol, Czieres kádból az melliek Egi 
summaba(n) tesznek harmicz negi forintot d. 83 [Kv; 
RDL I. 135]. 1629: latek valami kaptakat [Mv; MvLt 
290. 17la]. 1662: Három keszitet Tehen bőr, Müszeris, 
kaptakkal, Csieres kaddal, üstivela [Kv; RDL I. 146. — 
aThordai Vargha Geőrgy varga házánál]. 1734: Csizma-
dija Műszer. 2 réz musta, egy Jó Tőke . . . husz pár ele-
gyes kapta [Kv; Pk 6]. 1788: Csizmadia mü szerhez való 
portékák Kapta Pár Nro 40 . Sámfa pár Nro 7 [Mv; 
MvRKLev. 6]. 1826: Mihály István Urat itten Lisz-
nyomban az Eklésia házánál elsőbben egy mustyával az 
után kaptával egybe rontotta [Lisznyó Hsz; HSzjP Da-
mo Elek gy. kat. vall.]. 

Szk: oláhos ~. 1810: Tizen három par olahos kapta3 

[Mv; MvLev. — 3Csizmadiaingóságok közt]. 1812: Ti-
zen három pár olahos kapta [Mv; MvLev. Szürtei János 
hagy. 4]. 

Sz: saruját ilyen ~ra nem ütheti. 1769: (A testamen-
tumhoz) Competentiajokot in Lines Veresiana mig meg 
nem mutatyák adig sarujokot illyen kaptára nem üthe-
tik [Hsz; Kp IV 252] * varga ne tovább a ~nál. 1662: 
Interrogantibus responde, ad consilium ne accesseris, 
antequam voceris. Minus ad judicium, clamat reus ad 
judicem. Varga ne tovább a kaptanál3 [SKr 470. — 3A 
II. Rákóczi György lemondása után fej-mé választott 
Barcsai Ákos — elődje vádjaira adott feleletéből]. 

kaptában kb. vmi után kapva; căutînd să apuce; im 
Greifen. Sz. 1662: megértvén Minnye vajda hogy 
ugyan Szejdi passa . . reá indulófélben volna, magát 
bízni nem merészlé; hanem minden javaival felkelvén 
Erdélybe általjőni kénszeríttetett vala, és így ez is az ár-
nyékhoz kaptában a koncot elejtette vala [SKr 526]. 

kaptagyártó kaptafakészítő; calapodaş, persoană 
care face calapoade; Leistenmacher. 1566: kaptagiarto 
[Kv; Szám. l/X. 202]. 

kaptál el/megnyer, szerez; a cîştiga/capta; gewinnen, 
erwerben. Szk: gráciát 1657: Révai Ferenc cap-
tált volt gratiát császárnál [Kemön. 66]. 1659: ha ő 
nagysága parancsol, megmutatom igaz hűségemet 
külömben azoknál, kik ilyen szegény legény vádlásával 
akarják az ő nagysága gratiáját captálni [TML I, 479 
Udvarhelyi György Teleki Mihályhoz Adoijánból 
(MT)]. 1705: már egynéhányan azt meg is szokták, hogy 
mások veszedelmével és becstelenségével captáljanak 
magoknak gratiat [WIN I, 491] * kedvességet 1704: 
Pekri vram . . talám gratiára kívánna hazajűni, vagy 
pedig ezeknek becstelenségekkel akarna magának vala-
mi kedvességet kaptálni3 [i.h. 265. — aA német császár-
hoz írt levelével] * promotiót ~. 1662: mert ha en lel-
kemmel s mások veszedelmével akartam volna magam-
nak promotiot kaptálni, előttem volt, mert azzal kínál-
tak [TML II, 384 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 

káptalan, kapitulum I. hiteleshely; capitul; Kapitel | a 
hiteleshely levéltára; arhiva de la capitul; Kapitelarchiv. 
1555: En Malom wyzy Kendeffy Gaspar . . Megh es-
merem hogy az erdelybely feyrwary kaptalan az Ianos 
kyraly keth leveleth kyk hártyán fygo pecytel wadnak ez 
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My Jozagonkrol ennekem megh attak Melyeknek 
Megh adasarol azon kaptalanth ezen kezem Irasawal es 
pecetewel Mente hagyom [Hácog/Gyf; GyíKápt. A. I. 
V. 101]. 1556: Es az eloth ha meg adhathyays El we-
gye(m) Es meg Adwan tarthozyam kapthalanba . . . le-
veleth Rola Adnom [Mikefva KK; BfR VI. 283/3]. 
1578: Miért Az varasnak zabadsaga es chyendez egyes-
sege nem zenwedy hogy az Nemesseg keozwnkbe zall-
ion, hogy eo kegnek is Az Nemes vraim vgy aggyak pen-
zeket vala mely varasbely embernek hazara hogy sem-
mykeppe(n) hozza nem bochyattiuk, Azért tiloggyanak 
mindenek effele pénz ky adastol Azon keppe(n) war me-
gie(n) es Conue(n)tbe es Captalanba protestallianak3 

[Kv; TanJk V/3. 176a. — aA városi tanács e célból vá-
lasztott tagjai]. 1593: Ha Eö kgie az en atta(m) leüelel 
megh ne(m) Eleghednek tartozza(m) az feliwl megh Jrt 
kötél alat Eö kgienek wagy kaptalanba(n) vagy Jtilő-
mester elötth leüelet adno(m) rolla [Perecsen Sz; WLt]. 
1641/1642: az mikor az Attiok Contractussanak ellenne 
mondottanak az Feyeruari kaptalanban az en mostani 
felesege(m) haiadon leány uala, hanem en az uta(n) uot-
tem el [Mihályfva NK; JHb XXII/37]. 1677: Az Egvházi 
rendek s' Papok kezéből a' Kaptalanok ki-vétetvén . . 
a' Fejedelmek válaszszanak és állassanak-is, mind Fejér-
vári, 's mind Váradi Káptalanokban, és Colos-Monos-
tori Conventben, jo lelki isméretŭ, és azon hivatalnak 
meg-felelésére elégséges tudományu alkalmatos embere-
ket, leg alább három három személyekből állókat . 
kiknek a' szokot Káptalani pecsétek-is kezekben adat-
tassanak [AC 207. — aAz 1557- és 1571-i ogy-i végzésre 
való hivatkozással; ekkor történt e hivatalok elvilágiasí-
tása]. 1733: Nemes Városunk(na)k Privilégiuma az 
egész Város meg Nemesittetesérol . egj leven a Nemes 
Torda Varoséval melyet mys az kaptalanb(an) be vi-
vén, s onnan ki venni expedialtuk Nótárius Dobolyi 
Márton, és Érsekújvári Szabó László Atyankfiait eö 
kglmeket [Dés; Jk 438a]. 1782: Privilégiumot nem tu-
dunk mutatni, hanem lehet reménség hogy kaptolanba 
vagy egyebütt talaltassék [Torockó; Thor. XX/4 Fr. 
Bartók (59) jb vall.]. 1790: jó lenne a' Nemes Cáptalon 
előtt Ngodnak meg kivánni, hogy az halállal maradott 
egészsz Massábol legelŏszszŏr is az a' Summa 8 vagy 
mennyi ezer forint vétetŏdnék ki Ngtok számára [Szász-
nyires SzD; Ks Miss I. Lengyel János lev.]. 1800 k.: Én 
B. Jósika Miklós a Venerabile Fejérvári Captolam 
előt Contrádicálak solemniter, atyáimnak és Eleimnek 
minden Jussaim ellen tett Contractussainak Cambiu-
mainak, el adásaknak . 22 Esztendős Koramba [JHb 
XLVII. 30]. 1845: a* K. Fejérvári káptalan személlyesse 
Kaptza Joseff [Usz; UszLt XI. 85/6. 36]. — L. még AC 
71-3, 140, 251, 258, 261; BÖn. 908; CC 75; RettE 57; 
SKr 393, 405, 500, 507; TML II, 417. 

A káptalanok a konventekkel (I. ott) együtt az újabbkori közjegyzői 
hivatalok elődei voltak, de olyan hatáskörrel, hogy nemcsak közhitelű ira-
tokat állítottak és ilyen iratokról, oklevelekről másolatokat adtak ki, 
hanem bármilyen oklevelet, iratot megőrzésre is átvettek (L. még erre 
Csefkó; MNy XL, 116; Dosa, EJt II, 96-9; Kertész, Szok. 253-5; SzE 
49-50). 

Szk: ~ pecsétje alatt káptalan pecsétjével hitelesítve. 
1585: mynd az kett feli, kolozűárra be mennyen az káp-
talan Eleyben es ezbely dologroll kaptalan pechiety alatt 
kelljen keôzôtteók leuell . . . Mikor az Vitezló The-
ke Ferencz es Komjaty MihalP, az pénz maradekanak 

meg adasara, es feli uetelere Conuent elejbe mennek, ak-
kor keőzteők mas Leuell kellyen Conuent pechiety Alatt 
[M.köblös SzD; SLt 29. J. 2]. 1659/XVII. sz.: ez levelün-
ket kolosvári káptolom pecsétje alatt bocsátottuk ki 
[EOE XII, 218]. 1702: mivel hogi az Eleinktől hallottuk, 
hogy ez mŭ szegény városunkis szabad hellj lett volna, 
arról pedig az kolosvári káptalanba levél volna Pa-
rantsolatot vévén ki vittük bé az kolosvári káptala-
noknak õ kegyelmek pedig a Leveleket tisztek szerént fel 
forgatván és azok kőzett a mŭ Privilegialis Levelŭnketis 
feltalálvan . mŭnékŭnk ki írták s kezünkben adták, 
káptalan pecséti alatt [Torockó; TLev. 4/3. lb]. 

Sz. 1853: Méltóztasson édes Néni az Újfalvi, Máthé 
és Kispál családok genealogiájokrol annyit a' mi eszibe 
jut leírni s nékem el küldeni. Üdvezült bátyám ezeket jol 
tudta, s valoságos elő kaptalan volt, utánna Néni tudgya 
legjobban [Kv; Kp II Újfalvi Sándor Kispál Lászlóné 
Máthé Klárához]. 

2. hiteleshely tisztviselője; funcţionar de la capitul; 
Beamter des Kapitels. 1568: Mykor az per es Jobagyok 
Meg Adassa keozteok weghez Megyen, Zekel János er-
reol Mester Awagy kaptalan eleott eoreokbe walo wal-
last tezen [Gyf; BfN 54/6]. 1586: 29 Maj Rapolton az 
Captalannak, az Executiotwl es Relatoriatol attam f. 2/1 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 20]. 1595: Lúkacz Deákot az Wa-
radi kaptalant vitte Hűnyadra Zabo János 2 low(on) . 
f. 1 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 32 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1642: Az mikoron Fodor Pal Deák Jktatta volna 
magat . . . az kaptalanok penig ezek voltak Bojthj Gás-
pár es Kws faludj Andras [Abrudbánya; Törzs]. 1673: 
azt az levelet az Colos monostori Conuentben az Capta-
lanok parialvan pecset alatt adták ki [Szentpál KK; Ks 
90]. 1677: A' Protocolumok a' Cáptalanokban bé-adat-
tassanak, Pecsételni soha csak egy Cáptalan-is más Col-
légájának hire és praesentiája nélkül ne mérészellyen; a' 
pecsét-is köz helyen, nem csak edgyiknél conservaltas-
sék, mely-is juramentumjoknak seriessében légyen | Fe-
jér Vármegyében Oláh Rákos és Aranyas Széken Hidas 
nevű faluknak controversiában forgo határoknak el-
igazittatása egy illendő bizonyos napra, Huszár Péter, 
Bethlen János, Lázár György, Torma Péter, a' Fejérvári 
edgyik Cáptalan Bárdi István, és a' Colos-Monostori 
Convent Pálfi István ki-bocsáttatnak, ugy mint erre de-
putatus Commissariusok, hogy ad faciem loci litigiosi 
ki-mennyenek, és ot mind a' két félnek igasságát megért-
vén, exhibitait discussio alá vévén, igazítsák finaliter ugy 
el az dolgot, hogy az egyenetlenség kőztök meg-
szŭnnyék [AC 208, 250]. 1718: haliám hogj mondá a' 
Captalan (: kéziben lévén a' határ Iárt lével :) hogy ha 
most a' Sukiak ide ki találnak jŏni mind mégh ölhetné-
nek s meg foghatnának bennŭnkŏt mért a' mint a határt 
járt levélből látom nem itt vagyon a' határ [F.zsuk K; 
SLt F. 38 Ilyés János (55) vall.]. XVIII. sz. v.: 17a p(rae-
sen)tis estvére Gyujto ur, és a' 2 kaptalan Drasson lesz-
nek, 18a a dolgot Stylusba vészszük [GyL. N. Solymosi 
Kontz József lev.]. — L. még: AC 51-2. 140, 177, 180, 
184-5, 271; BÖn. 877; CsH 78; RákCsLev. 65; SKr 95, 
394, 405, 439; WIN 1, 604. 

F. jel-re 1. Cseflcó: MNy XL, 116-7; Kertész. Szok. 254; SzE 49-51. 

3. luth, ref egyházmegye; superintendenţă; Superin-
tendentur. 1861: A' Nagy Sajói Capitulumba a' Mátéi 
Egyház Papja tisztességes nyugodalomba tétetŏdvén 
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400 v. ér. for. évi fizetés mellett pályázni lehet [Gyalu K; 
RAk 62 esp. kl]. 

E jel. a régi erdélyi luth. és ref. egyházszervezeti életben a nagysajói és 
a tckci káptalan nevében az erdélyi ref. egyházkerület egyházmegyéinek 
a múlt század második felében történt új beosztásáig megőrződött. L. 
erre: EtLcx. egyli zmegye és káptalan al. 

4. ref egyházmegyei tanács; consiliu de superinten-
denţă; Superintendenturrat. 76/2/7723: Egyházfiakat 
válaszszanak a' Capitulumban bé hozzák, itt eskessék 
meg óket, kettőt Koronkábóla, harmadikat Bodonból 
A' Koronkai Egyházfiak pedig a' Bodoni Egjjhgizfiak 
hire nélkül semmit se tselekedjenek [HbEk. — d~ MT]. 
7676 k.11687- A' melly erdőt ã Csokafalvi határba(n) 
László Jmreh erős hittel meg esküvén Sz: egyházénak 
vallott ezt az erdőt János Kováts ki botsátotta kezi-
bül, ã megye elis foglalta, 25 forint ã kőtele, ha ennek 
utánna az erdőhöz közit mondaná, kiről ő maga a Capi-
tulu(m) előtt itt Vásárhelyt kőz bírákat adott [Mv; 
MMatr. 86]. 1724 U./1770 k.: En a' Füzkuti Ekla Tiszt 
Enyedi Mihály Uram Seniorságab(an) Anno 1714 die 6 
Febr. applicaltatott a' Széki Tractushoz a' Tekei Capi-
tul um kozöns(éges) consensusából és engedelméböl in 
perpetuum irrevocabilit(er) [Füzkút SzD; SzConscr. 
105]. 

5. rk kanonokok testülete; consiliul canonicilor; 
Körperschaft der Domherren. 1672: im(m)ar az eszten-
deie elmúlt, hogi kaptala(n)ba(n) be kellett mennem, de 
ugian az Nitraj Varossi Plebanussagotis, egiszersmind 
az Nyúghatatla(n)saggal, Nyakamon hordozom 
U(ra)m eo Nga Poronczolattjabul, az Nemessi rend, es 
az kossegh kiuansaga szerint [CsÁLt F. 27. 1/38 
Georgiffi Mihalj nyitrai plébános lev. haza Csíkszt-
györgyre]. 

6. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: káptalani tisztviselő; func(ionar la ca-
pitul; Kapitelbeamter. A. (rendsz. fej-i hivatkozásban a 
szr-os) hívünk, ill. az úr fn előtt; (ín formule de adresare) 
înaintea substantivelor hívünk (credinciosului nostru) şi 
úr (domn); (in fürstlicher Bezugnahme) vor den Haupt-
wörtern hívünk (unser Getreuer), bzw. úr (Herr) mit Per-
sonalendung. 1640: Hogy az mely határjárás ennekelőt-
te az kolosvári káptalan uram Pechy János által meglett, 
elsőben az köven felöl, az ki Fekete-erdőnek mondatik, 
valamint eddig egyenlőben birták, most is és ezután is le-
gyen úgy, hogy valaki hol szereti maga marhájával, ott 
csináljon kosárt mind juhnak, disznónak és baromnak 
[Mm; ErdO I, 450]. 1641: Vitezleő Peczj János Colos 
Monostorj eggik kaptalan hiúünket boczatuan bizonios 
vallatassok veget hűsseghtek districtusaban: kiben hogy 
job modgyaval procedalhassan Kglmėsen paranczoll-
yuk hüsseghteknek Compulsorium Mandatumunk mel-
let paranczollya varasakban comparealni az districtu-
sok belj Faluk lakosit [BesztLt 140 fej.]. 1643: Doroghy 
Jakab neuw Szamosffaluj Tiztartaia Captalan Vr(amé)-
kat vgymint Thordaj Peter Deák es Palffi István Vr(a-
mé)kat melleie veuen, engemetis, menénk mind eggjüt 
Colosuarot lakó Nemzetes Bornemisza Lazlo Vr(am)-
hoz i Bornemisza Lazlo Vra(m) . Magyar Nagy Gor-
bo neuw egesz falunak Dezmajarol való Igassagat pro-
ducaluán, Captalan Vr(aimek)kal en eleottem el 
olvastatá, nekwnk meghis magjaraztatá ugjan Captalan 
Vr(amé)k altal [M.pata K; JHbK L. 7]. 1717: Most nem 
régen szerzett égy Uy Veres barsonyban kötött Leopol-

dus Császár eo Felsege adta Deák Privilegiumis függő 
nagy pecséttel ennekis parja in folio Captalan Vraimek-
tok ki adatott [Kv; ACJk 98]. 

B. szn előtt foglalkozásra utaló jelzőként; lîngă nume 
de persoane, ca atribut, indică ocupaţia; vor Personen-
namen als auf die Beschäftigung hinweisendes Attribut. 
1643: Az mint Kaptalan Peter Deák ur(am) eleŏtt ez 
eleott, ualo napokban vegeztem uolt en Veres Istua(n) 
ugy mint Ziluasi Andrasne asz(ony) Plenipotentiariussa 
[Kv; Törzs]. 1712: Kaptalan Marton Deák ur(am) cons-
tituala Plenipotentiarius(na)k Nzts Kurtanj Joseph vra-
mot [Kv; TJk XV/1. 93]. 1745: Káptalan Nagy János 
uram [Torda; KW]. 1768: Kaptolan Nagy Josef. Kapta-
lan Nagy Josef [uo.; KW]. — A két első kijegyzésben a 
címszó vn-nek is tekinthető. 

káptalanbeli káptalani (hiteleshelyi/helybeli); de la ca-
pitul; Kapitel-. 1633: az Joszagnak kezeben eresztese, s 
az adós leuelek kezben adásais akkor mindjárt megh-
legjen, az mikor az Captalanbeli fassio celebraltatik 
[Gerlaa; JHb LVII. — aSzúv egyik részének neve]. 1724: 
Bizony csak elhiszem nagy busulasa van az Egri Kapto-
lon béli adosag iránt a Nagy Aszszonnak [Altorja Hsz; 
ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbára férjéhez]. 1805: 
A . . . káptalan beli adósság interesseként Hf 10 [Maros-
sztimre AF; DobLev. IV/20b]. 1844: az előttem fel olva-
sott kaptalanbeli irás . . hasonlolag azt mondgya 
[Szászfenes K; KmULev. 1 Szigyártó Mitruj (60) col. 
vall.]. — L. még CsH 78; RettE 205; SKr 615-6; TML 
111,41. 

káptalanhely ? káptalani birtok; proprietatea capitu-
lară; Kapitelgut. 1657: Klastrom nevű káptalanhely . . . 
felette pedig Sznió nevű vár nagy kőszikla tetején3 

[Kemön. 233. — aTúróc m-ben]. 

káptalani1 káptalanbeli (hiteleshelyi); de la capitul; 
Kapitel-, Stifts-. 1670: N. Bányai Vr(am) eő kglme Sen-
tentiojának executioja, mint hogy mosta(n) Rákosi 
Ur(amna)k eő kglmének szükséges képpe(n) az ország 
Gyűlésére captaiani tiszti szerént el mennj eÖ kglmek ál-
tal dilatáltatik [Kv; TanJk V/l. 726]. 

Szk: ~ pecsét. 1677: a' Fejedelmek válaszszanak és 
állassanak-is, mind Fejérvári, s' mind Váradi Káptala-
nokban, és Colos-Monostori Conventben, jó lelki ismé-
retü, és azon hivatalnak meg-felelésére elégséges tudo-
mányu alkalmatos embereket kiknek a' szokot Káp-
talani pecsétek-is kezekben adattassanak [AC 207] * ~ 
pecsét alatt káptalani pecséttel hitelesítve. 1675/1760 k.: 
Elsŏbbenis producálá(na)k ŏ kglmek egy captaiani 
Petsét alatt emanáltatott Regestromot [Ne; DobLev. 
1/316. 10a]. 

káptalani2 a Káptalan (AF) tn -/ képzős szárm; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Káptalan/Căp-
tălan; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Káptalan. 1. Káptalanban lakó; care locuieşte ín 
Káptalan/Căptălan; in Káptalan wohnend. 1829: Káp-
toloni Mészáros Juon Telke [Nagylak AF; DobLev. 
V/1150]. 

2. Káptalan határában levő; care se afiă/găseşte ín 
hotarul din Káptalan/Căptălan; in der Flur von Kápta-
lan befindlich. Hn. 1836: A Káptalani Tyúkok rétjén 
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(ku) [uo.; EHA]. 1848: A' Káptalani térbe (k) [uo.; 
EHA]. 

káptalanjószág káptalani birtok; proprietate/posesiu-
ne al capitulului; Kapitelgut. 1744: Sokan p(rae)tendal-
nak Pankotához, úgyis beszéllik bizonyossan hogy 
örökké Captalan Jószág lett volna [Déva; Ks 101 Po-
gány József lev.]. 

káptalan-levéltartóbáz káptalani levéltár; arhivă capi-
tulară; Kapitelarchiv. 1662: A szegény fejedelem3 

hat esztendeig való regnálása, uralkodása alatt amennyi 
donátiói költenek ki, megmutatják csak az országbéli 
káptalanokra igazgattatott iktató és a meglett iktatá-
sokról való 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, hát a fejérvári káptalanban, kolos-
monostori conventben vittek végben [Syftr 92. — 
aAz 1613-ban lekaszabolt Báthory Gábor. Váradnak 
török kézre kerülése (1660)]. 

káptalanos káptalanban működő; care funcíionează 
la capitul; im Kapitel tätig. 1768: A pátronusaink joval-
lasabol testimonium vetelere hogy t.i. nincsen a privilé-
giumunk a Captalanokba töltettem 5 nopot mivel a 
Captalanas Ur nem adatt addig testimoniumat míg 
egeszszen meg nem visgaltatta a Captalant [Torockó; 
TLev. 5/3]. 1777: melly hellyet most . az Váradi Káp-
talanos Urak birnak [BfN Vegyes ir.]. 

káptalanoz a káptalant emlegeti; a çomeni de capitul; 
das Kapitel erwähnen. XVIII. sz. v.; Engem Ngod mél-
tóztassék irni: Tks N. Solymosi Kontz J(ózsef) urnák 
mert Gyujto azt mondja; majd a' káptalanok reám pök-
nek azt gondolván: Inassa vagyok Ngodnak . . nékem 
ollyan Instructiot külgyenek, a' mint fennebb irám, de 
jobb lenne, a' G(ene)ralis Plenipotentia, mert igy semmi-
től sem lehetne félteni, 's Gyujto Ur is nem káptalanozna 
[GyL. N. Solymosi Koncz József lev.]. 

káptalanpecsét káptalani/hiteleshelyi pecsét; ştampila 
capitulului; Kapitelstempel. 1651: Kaptalan pecziet alat 
való leueletis mutatua(n) nekeönk Tordai Keczeli Peter 
az Diuisiorol [Szászcegő SzD; JHbK XIX/26]. 1662: 
Várad veszedelmének s megmaradásának állapotában 
járván a dolog, közönséges tetszésbül mind a fejedelem-
nek, s mind az országnak a városi lakosi rendek nevek-
kel is illendő levelek írattak vala, és azon . erdélyi úr 
és a passával lett szóbeszéd káptalan pecsét alatt hitele-
sen az országnak is megküldetett vala [SKr 507-8]. 

káptalanpecsétes káptalani pecséttel ellátott; care are 
Ştampila capitulului; mit dem Kapitelstempel versehen. 
1598: Georgius Zent Juani Requisitor Colosmonostorien-
s(is) fideliter et conscientiose retúlit in hunc modú(m) 
Amire Bornemizza Gergely vram kérd az Kalmar Peter 
haza reze el adasa feleol arról Captalan pechetes lewele ex-
tal, en annal sem teobbet sem kewesbet az dologban ne(m) 
thŭdok ami ot vagion irwa (így!) [Kv; TJk V/l. 155]. 

káptalanság káptalan; capitul; Kapitel. 1662: Benn a 
várban is pedig itt is eleget épített® . . . Az kapu bástyái 

kaptárbeli 

oldalában egy szép tornyot pléhes szép mesterséges héj-
jazattal . az alatt levő erős bolt pedig és az előtt más 
egy bolt is rakattatván, hogy az káptalansághoz való le-
velek ahol régenten szoktak vala tartatni, azoknak az új 
építések miatt el kellett volna bontatniok, ezek azok he-
lyébe conservatóriumul, levéltartó házul fordíttattak 
vala [SKr 297-8. — aI. Rákóczi György a váradi vár-
ban]. — L. még CsH 391. 

? kaptáló ' Hn. 1797: A Kaptálo Hegyen [Ajtón K; 
EHA]. 

kaptány csapda; capcană, cursă; Falle. 1753: Egy 
nagy Lántzos Kaptany N 1 [Marossztkirály AF; Told. 
18]. 1812: Egy Kaptány [M.gyerőmonostor K; KCsl 
11]. 

Hn: 1730 u.: a Kaptán lyukban (sz) [Mezőmadaras 
MT; MMatr. 377]. 1738: A Kaptány lyuknál (sz) [uo.; 
EHA]. 1754: az két Kaptán juknál [uo.; EHA]. 

kaptányoz csapdával vadászik; a vîna cu capcană/ 
cursă; mit der Falle jagen, Falle/Schlinge stellen. 1681: 
A dicit . Relatoriamb(an) specificalt napon hellyen es 
esztendőben Csűt hant, az halót3 nekemis tőb bőcsűlle-
te^emberek(ne)k Ebei bele esven megh holtak J. de merí-
tő Ertem hogy az eo kglme idejeben mások az eo 
kglme Karara az n(em)esc hataran Csűztem es kapta-
nyaztam volna ollyat semmit sem , azért kevano(m) 
hogy eo kglme specifice conproballya az Articulus sze-
rent, hogy vagy eo kglme(ne)k vagy masnak az en 
Csűmmel az eo Klme idejeb(en) masak hatar(an) Csűz-
tem es jcaptanyoztam valna [Dés; Jk 51a. — Értsd: az 
holojt. Tollban maradt: replicat. Collban maradt: vá-
ros. Ide kívánkozik: tettem]. 

kaptár 1. méhkas; stup, coşniţă; Bienenstock. 1662: 
Úgymint amelly igazgatást a felséges Isten a teremtésbéli 
és természetbéli dolgokban is mintegy kiábrázolt és előnk-
be rajzolt A méhecskéknek kaptárjokban egy bizo-
nyos anyjok és mintegy királyuk vagyon, ki mind teste ál-
lapotjával, s mind az ő tornyos friss hajlékával a lép kö-
zött a többi közönséges méhektől megkülönböztetik. És 
azzal is, hogy noha a többi a gyűjtemény megszerzéséért 
nagy szorgalmatossággal jőnek-mennek, fáradnak, de ő 
természetes helyét megtartván kaptáijában és mintegy 
székiben, helybéli tisztét viszi végbe, melly által az egész 
kaptárbélieknek életek, megmaradások vagyon [SKr 70]. 

2. ? (fatörzsbe vájt) méhészkedő odu; buduroi; Fang-
stock (in der Waldbienenzucht). Hn. 1743: Kaptárhegy 
alatt (sz) [Balavásár KK; EHA]. 7789; a' Kaptár oldalán 
(sz) [Csitsztiván MT; EHA]. — E kétes jel-re 1. a TESz-t. 

kaptárbeli I. mn kaptárban élő/levő (méh); din stup; 
aus dem Bienenstock. 1662: olly méltósággal ajándé-
koztatott meg a természettől3, hogy ha őnéki elesése tör-
ténik a seregnyáj közül, nála nélkül nagy kaptárbéli mé-
hek meg nem élhetnek, semmivé lesznek [SKr 70-1. — 
a A méhkirálynő]. 

II. fn kaptárban élő méh; albine din stup; Biene im 
Bienenstock. 1662: ő a természetes helyét megtartván 
kaptárjában és mintegy székiben, helybéli tisztét viszi 
végbe, melly által az egész kaptárbélieknek életek, meg-
maradások vagyon [SKr 70. —• aA méhkirálynő]. 
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kaptáros ? (fatörzsbe vájt) méhészkedő odús hely; loc 
unde se găsesc buduroaie pentru stupărit; Fangstock-
stelle in einem Baumstammloch. Hn. 1823: A Kaptáros-
ba (sz) [Szépkenyerüsztmárton SzD; EHA]. 

kaptat vmire rákapat/szoktat; a deprinde pe cineva cu 
ceva; jm etw. angewöhnen. 1710 k.: A logikában sok 
üdőt töltöttünk . Egyszer, mikor avval a sok quaes-
tióval s responsióval eltöltötte elménket és az argumen-
tumok, syllogismusok formálására kaptatott az eltanult 
quaestiókból, csak a matériákat kezdé adni: Erről írja-
tok argumentumokat, lássuk melyiketek tud többet ír-
ni? [Bön. 539-40]. 

kaptatetem pók (a ló lábán); vezigon/molet(e) articu-
lar; Gallé, Schwamm. 1629: mikor Czimbalmos István 
az lovat berben atta volt, es Zabo Istuan raita el mene, 
akkor az egy kapta tetemen kivül semmi nyavalyaia nem 
volt | kerem Czimbalmos Jstuant hogj agja ide az louat 
had hozak Zenat rajta en egjebett nem lattam hanem 
az elseö laban uala kapta tetem de egjeb njaualyaiat nem 
lattam [Kv; TJk VII/3. 60-1]. — A jel-re 1. MTsz; 
MPászt. 261, 316, 334. 

kaptató meredek hegy/domboldal, kapaszkodó; ur-
cuş, suiş; Steigung, Anstieg. 1773: Tompa Gligor a 
Kaptatón . . maga ökreivel nem birta ki vontatni a ter-
het [Hesdát TA; JHb II/3] | Hogj Oláh Létai3 Illye Silip-
nek terhét, midőn magamis az Havasra mentem volna, 
edgj kis kaptatón látván hogj nem birják az ökrei, kéré-
sére én adtam néki segittséget mig azon hellyen ki hala-
dott, annak utánna a Lejtőnek fogvan, mint mehetett 
nem tudom, mert énis sietven . . utamot követtem [uo/ 
i.h. Tompa Gligor (25) vall. — aTA]. 1809-1815: a Hu-
hui oldalb(an) a Csatánb(a^a járó ut kaptatóján innen az 
Eszokban [Dés; EHA. — A várossal tőszomszédos te-
lepülés]. 1837: csak egy kanyarodónál van egy kis tettző 
hágás, de nem kaptató [Magyaros U; MvLev. 9 Utak, 
hidak cs.]. 

kaptély ivalakozó; cofraj pentru bolţi/arce; Bogen-
lehre. 1585: Ez epyletnek megh chinalassara zerzeotúnk 
meg a kemywessel Bachy Peter vram Jelen leteben pro f. 
25. Miért hogy az elseo zegetsegben nem volt a bolt hogy 
kaptelyra legyen, tetzet az vraim kézül sokaknak hogy 
egy kewes keoltsegre nem kel nezny, hanem kaptelra le-
gen a boltozassa, attunk ket kapteltul, haromtul f. 1. 
Tezzen f 2 d 33 | Az boltasban a falba hogy a kaptelyakat 
be chinaltak, akoron is ket embernek attunk . . d 16 

Az arkossokat be chinaltak ket ember hordot keo-
wet es keo port ala es az arkossokat segítetek be chi-
nalny, attúnk d 16 [Kv; Szám. 3/XIV. 29, 31]. 1589! 
XVII. sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edgik mester 
remekeh legien edgi Aito, Kaptelios, es szép egienes tet-
tetes Zymizes (!) minden ahoz való kornisokkal kap-
teliokkal megh ekesittetet, meljnek minden állása farag-
ua igaz mertekbe legien [Kv; KőmCArt. 8-9]. 

kaptélyos ívelt; boltit; gewölbt. 1589IXVII. sz. eleje: 
Az Faragó Legennek az eő edgik mester remekeh legien 
edgi Aito, Kaptelios [Kv; KőmCArt. 8-9]. 

Szk: ~ ajtó. 1589/XVII. sz. eleje: minden Rakó Lege-
nyek cziak az Bolt czinalast tartoznak . . . Mester Re-

mekwl megh kŏuetni, az Kaptelios aitot nem tartoznak 
megh czinalni | Miért hogy penigh ez keőmiuességh 
kęt fçle Mesterekből áll: Faragóból es Rakobol: Az ki 
azért Faragó mester akar lenni, mind až kęt féle Mester 
Remeket tartozik megh czinalni . . . az Rakok effęle fa-
raguantol teliesseggel wressek legienek, mint hogy eők 
vagy nem akarták vagy nem tutták az faragasnak Reme-
ket az Kaptélyos aitot meg czinalni [Kv; i.h. l l, 20]. 

kaptiva I. mn fogoly/letartóztatott (nő); arestată; ge-
fangene, festgenommene. 1632: Hallottam en ettől az 
captiua Azzonytoll az eo hitves urat megh sententiaztak 
[Mv; MvLt 290. 97a]. 1647: Diosi Mihalyne Aszoni(om) 
ki hozatua(n) az Captiva Szolgaloiat suspiciot felel hoz-
za, hogy leanyanak ladaczikaját fel nytva(n) negy 
gwrwjet uette uolna el . Az Captiua leány . minde-
neket tagad eskudgyek megh raita, hogi sem hire 
sem tanaczia az el ueszet gywrwknek (így!) [Kv; TJk 
VIII/4. 232]. 1664: Ezek uta(n) az Actorokis exhibeal-
va(n) az Captiva ellen való fassiojokat, kivánnyák ã jure 
megh büntettetni az Captiva Aszszonyt, mivel vilaghos 
bizonsaghok jeőttek be büiös báiossághárol [Kv; TJk 
X/4. 252]. 1671: eő vitte vezette oda azon házhoz azt az 
kar tevő szemely szolgálot . . ismeretes volt vélle ezen 
captiva őregh Asz(szon)y, mint hogy suttogottis . . . 
velle égybe hajolván ackor mikor el szeokeőt [Kv; TJk 
VIII/U. 153]. 

11. fn fogoly/letartóztatott nő; femeie arestată/deţinu-
tă; Gefangene, Festgenommene. 1647: az Captiua . 
lopot volt egy ezwst kapczios palastot [Kv; TJk VIII/4. 
443]. 1648: Directores ciuitatis ki hozatua(n) Kapusi 
Kathat es Sipos Ersebeth new captivakot paraznasagot 
felelnek hozzajok, mint fattia uetettekhez [Kv; i.h. 272]. 
1672: Mint hogy az Captivának Colosi Cathának go-
nosz czelekedetit, paraznalkodását az testisek importáll-
yák, Teczet ã tőrvénynek mint hogy korsagos az 
captiva, ám bátor az pelengeren megh ne verettessek, 
hane(m) szalma koszorú tetetve(n) fejében, az mester ál-
tal az városbol ki késértessék [Kv; TJk VlI I / l l . 197]. 
1697: Constal e' két p(rae)sens Captivak(na)k Parazna-
sagok az eő Nga Széki előtt, mellyel az Respublicat meg-
mocskoltak [Dés; Jk]. 

kaptivál elfog, fogságra vet; a prinde, a lua ín captivi-
tate; gefangennehmen, festnehmen. 1629: eo engemet 
nem captivaltathatot volna, ha penigh Captivalnj akart 
ott kellet volna chyelekednj [Kv; TJk VII/3. 199]. 7667: 
hűseged az orszagh törvínyével semmit nem gondolván, 
szolgánkat maga autoritássával captivalta Mely Igy lé-
ve(n) el nem szenvedhettyűk [WassLt a fej. Czegei Vas 
Jánoshoz]. 1679: captivalvan eőket sok ijjegetesek utan 

. . az Aszszony ember megh vállá hogy eő maga vitte 
oda a tüzet [Dés; Jk]. 1714: Kgmetek azért Tisztekŭl 
ezen parancsolatunkat keze allatt levő minden helyek-
ben . . . publicallya, és rá vigyázzon s vigyáztasson, 
hogy Senkiisa helyebol ki ne mozdullyon es bontakozzék 

kūlŏmben ha kiket depraehendaltat kgmetek in 
transfugio, immediate Captivallya, es elébbi helyekre re-
ducallya [WassLt a gub. Nsz-ből. — ^ i . zsellér]. 

kaptiválhat elfoghat, fogságra vethet; a putea lua ín 
captivitate; festnehmen können. 1646: Captivus . . . di-
ceret, allegat Ertem minemű dologért Captiualtattal en-
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gemet ket louadnak karat forgatod raitam s aztis csak 
suspitiora fundálod, azért azt mondom, hogi engemet 
ezért az Constitutio, Decretu(m), s orszagh articulussa 
szerentis nem captiualhattal uolna [Kv; TJk VIII/4. 
106]. 

kaptivált elfogott, fogságra vetett; captiv, prins; fest-
genommen. 1637: Ezek az . mostani kaptivalt szemel-
iek mind penigh ezeknek atjafiaj vagj baratjok semi szin 
alat semi nemw Suki Pal Uramhoz tartozok kozwl soha 
injuriat nem patralnak, ha penigh Comparialtatnek 
hogi valami szin alat azok . Injuriat patralnanak feje-
ken maragianak erette [K; SLt D. 10]. 

kaptiváltat elfogat, fogságra vettet; a aresta/deţine; 
festnehmen lassen. 1625: Az kulseo Farkas vczaj Capi-
tanok accusalua(n) Byro Vrammal Balogh Molnár Mi-
halt es Bekesi Cata azzont, nemunemu vetkekert 
Captiualtatua(n) es harmad napon teoruenire ki hozat-
ua(n) Attu(n)k az porozlok(na)k f — d 20 [Kv; 
Szám. 16/XXXIII. 21-2]. 1647: Zekeli Gorgiot et Lo-
dingos Georginet Kata azzont, illie(n) okért kaptiualtat-
tak Director vraimek, hogi paraznasagba leledzet-
tek [Kv; TJk VIII/4. 176]. 1674: Kemény Jánosné Asz-
szonyom Eo Nga moso Aszszonyat captivaltattuk ter-
hes állapattal vádoltatván, adtunk az város szolgájának 

d 6 [Kv; Szám. 32/L.]. 1735: ha ot lészen azon Oláh 
azon Czigánjnéval együt captiváltassák [Bárót Hsz; 
ApLt 4 Cserei Sámuel Apor Péterhez]. 

kaptiváltathat elfogathat, fogságra vettethet; a putea 
dispune (ca cineva) să fie arestat; festnehmen lassen 
können. 1629: eo engemet nem captivaltathatot volna 
[Kv; TJk VII/3. 199]. 1645: Banyai Janosnak nem volt 
ollyan teorvenye hogy az It Captiualtathassa, hane(m) 
Exequutiora kellet volna mennj es ha semmie nem leot 
volna ugy nyulhatot volna szemelyihez a varos priuile-
giuma szerent [Kv; TJk VIII/4. 7]. 

kaptiváltatbatik elfogattathatik; a putea fi arestat/ 
prins; festgenommen werden können. 1677: Lator jó-
szágtalan Nemes, a' Tisztektől captiváltathassék 
[AC 262]. 

kaptiváltatik elfogatik, fogságra vettetik; a fi arestat/ 
prins; festgenommen werden. 1670: az Aszony . . cap-
tivaltatott, és tortúrával való ijesztés ala subycialtatott 
[Kv; TanJk II/l. 721]. 1671: ha kiknek annyi javok nem 
lenne hogy a' károsoknak satis facialhatnának be-
lőlle plenarie, captivaltassanak és mind addig fogva tar-
tassanak, mig a károst nem contentallyák [CC 66]. 1677: 
végeztetet hogy minden rendek . . . kereshessenek, és ké-
szíthessenek Kénesőt, ily módok alat mindazonáltal 
senkinek másnak eladni szabados ne légyen, hanem csak 
a' Fiscus Tárházában avagy Kamorájában tartozzanak 
bé-szolgáltatni Ha ki penig bé nem adná, rajta éret-
tetvén a' factumon, mind az ado, mind penig a' vévŏ 
meg-fogattassanak a' residentiatlan Nemes embe-
rek penig, modo ut supra a' nemtelen emberek felől irat-
tatot, captivaltassanak, és Tiszt kézhez adattatván bŭn-
tetŏdgyenek-is [AC 48-9]. 1745: Az Incta captivaltatván 
gyanóra, és feles időkig ott tartatván rabságban . . . 
ezért hogy eddig való raboskodása után simpliciter ab-

solváltassék és el botsáttassék itiltetett [Torda; TJkT II. 
94]. 

kaptivus I. mn elfogott, fogságra vetett; arestat; fest-
genommen. 1637: Eö kglmek az ket felnek feleleteket es 
az bizonsagoknak, vallasit diligenter discutialtak, de az 
bizonsagok igen homaliosok inkab azt comperiall-
iak eö kglmek az bizonsagok vallasibol, hogj az szegenj 
megh holt legeny . haitotta volna hasbanis az Capti-
vus legentt [Mv; MvLt 291. 104a]. 1670: Az captivus J 

az magam áruló satoromba(n), invadalván enge(m) 
rut I(sten) elle(n) való szitkokkal szidot [Kv; TJk 
XI/1. 14]. 

II. ſn fogoly; prizonier, deţinut; Gefangene(r). 1597: 
Myerthogy az Actor walamy nylwan valót . . az cap-
tiúúshoz nem bizonytot az Captiuús Iurallion tertio-
se honestis personis hogy abban az orzasban sem hire 
sem tanachia ninchen, es semmi reze sem volt benne ha 
Iural absolútús lezen [Kv; TJk VI/1. 5a]. 1625: Azon 
Captivusok ellen Tizenket Tanút ideztetue(n) at-
tunk Csillag Jstuannak f — d. 24 [Kv; Szám. 16/ 
XXXIII. 21]. 1645: az fogolnak szabadsaga vagyon az 
maga ki hozatasara, es ha az foghtato vei contumaciter 
vei verő ex negligentia absentallya magat, ã Biro absol-
valhattya a fogsaghbol a Captivust [Kv; TJk VIII/4. 13]. 
1695: Mivel ez praesens Captivus gonoszul el veszet 
vagy el Lopatat Iklodi Kadar Simon két ökrei ugyan 
ezen Captivus kezenel talaltattak az Desi hatar szilben 
Etczakanak idejen, világosán Constal maga procurato-
ra al(ta)l való nyelve vallasabul hogy az Uraval Cseh mi-
hallyal edgyüt hajtottak s Loptak azon két ökröket 
[Dés; Jk 192-3]. 1737: az captivus két szombaton 
. . . meg paltzáztassék a Piaczon in exemplu(m) itiltetett 
[Torda; TJkT I. 134]. 

? kaptolyos V 1653: csinaltam nro 22 sing kaptolyos 
fogast, facit f 7 d 33 [Kv; ACJk 69b]. 

A címszó a kaptėlyos elírása, esetleg alakváltozata is lehet? 

káptya kergekór, kergeség; cenuroza/căpierea oilor; 
Drehsucht. 1821: A 3om kirlán közül edgyik még a' me-
leg Ősztől fogva hasmenéssel kénlodott 's abba el gyen-
gülvén el döglött, à más kettő meg káptyósodott ez a' 
káptya az Mikor a' Junok olyan nagy fő fájása van hogy 
szédül s nem lát belé kovájog mig el gyengül s el vesz 
[LLt]. 

kapu 1. épület v. telekkapu; poartă; Haus/Grund-
stüektor. 1556: Kepyro Antal Az kapura chimortha chy-
nalth [Kv; Szám. 1/IV. 204. — aOlv.: cimört, értsd: cí-
mert]. 1589: egi azzont az Kapuhoz tamaztot vala es 
vgia(n) ropog vala az kapu [Dés; DLt 226]. 1595: Ga-
lambfalua(n) az my kapunk elót kezemet foga en nekem 
Varga Thamas [UszT 10/21]. 1626: az molnár megh al-
lapodek az Czedeo Leorinczi kapuia eleot [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3 Ficz Mihalj (60) pix vall.]. 1690: az Actor ő ke-
gyelme ioszaganak kapujat verte szitta ördög lelkűnek 
hítta is ki bajra [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1730: A meg 
emlitet Foglalás Vármezőn mikor eset a' Foglalo 
Deákok akkor a' kiket el foglaltak s egyszer s mind 
kapujokot meg is czedulázták [Vármező Sz; TK1 Hol-
hoz Vaszily (66) jb vall.]. 1779: Az Udvar kapoiára, 2 
korikát, és egj tsopat tsináltom xr. 12. A Maiar kopoiá-
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ra, egj nagj Sarkat, 2 hargat, és 4 létz szeget tsináltam xr. 
9 [Szászváros; BK. Kováts Mátyás kov. m. kezével]. 

Szk: ~ bálványa kapufélfa. 1636: (A kapu) mellett 
egy gyalogh kapu eőregh, fa kilinczies es pántos, az fel-
seo sarka szeles vas kapoczial foglaltatot az kapu balua-
nyahoz [Sövényfva KK; JHb Inv.] * ~ boltozata bolt-
hajtásos kapualj. 1736: az hol most az convictus templo-
ma vagyon , ott vala egy ház, az is csak köz rend ház va-
la, abban volt az szent mise; de abban igen kevés ember 
fért . némelyek az kapu boltozatja alatt voltanak, 
azoknak ott székek volt [MetTr 425-6. — dA ma piarista 
templom néven emlegetett templom] * ~ j a köve kerék-
vető-kő. 1593: gywto Marthonnak fizettem hogy az wa-
ras Jstaloia kapuia kowet fel Czinalta f 1 [Kv; Szám. 
5/XXI. 64] * ~(ja) köze (bolthajtásos) kapualj. 1570: 
János deák Kismester vchay vallya hogy . . jelen 
volt mykor Zabo Symon Magat az hazba . Be Jktata 

Az wrbeger haza kapwya keozy feleol Teortek ky 
egy aythot es azon Mentek Be [Kv; TJk III/2. 117]. 
1647: Az Kapu közi uyolagh padlót [Marosillye H; VLt 
55/5415]. 1652: Ugya(n) ezen kapun van retez es vas re-
tezfŏ egy öreg biko forma lakattyaval kulcsával, az kapu 
kőzi pogo(n) bot hajtásra van csinálva [Görgény MT; 
Törzs]. 1681: Vajda Hunyad vára . A Kapu kőzi keö 
boltos [Vh; VhU 502, 508] * ~ja közé kapualjba. 1573: 
Belocz Ianos Es Thorday Imre Azt valliak hitek 
vtan hogi Halaz Gergel Mond hogi Igen Ehet-
nek es Ihatnak hiak Be eotet az Thimar Gergel hazahoz 
az Borra Mykor oda az kapw keozze Be Mennenek 
lattak hogi teobekel egembe Molnár Kelemen otth wl 
wolt [Kv; TJk III/3. 278]. 1600: Molnár Janosne Kis 
Sophi azzony vallya az Zeoreos fogoly ember el vete 
az chiuprot be futamék az kapw keozze es vgy ragada 
dardath azonban az kapw keozeott vgy kezde gyak-
dosny [Kv; TJk VI/1. 455]. 1718: be viven(e)k az kas-
télyba) az Aszszony eleibe az Aszszony arestumb(a) te-
tete az kapu közzé [Branyicska H; JHb Fülei Csak Fe-
rencz gondv. vall.]. 1819: Azon szobának két ajtaja 
lévén az edgyik nyilatt a kapu közé a' hátulsó ház felöl 
[Kv; Pk 2] * ~(ja) közötti közt kapualjban. 1568: az 
zabo Balint kapuja kçzçth eset vala el az lean . . mon-
dek zabo Balintnenak, myre bantyatok zegent [Kv; TJk 
III/1. 200]. 1570: Varga Peter vallya, hogy Az ar 
wyzkor vetet volt három Bort Mely Boroknak har-
mat az vrbéger haza kapuya keozet arwlta ky [Kv; TJk 
III/2. 120]. 1637: az Kovacz legenis megh foga Istuan 
Deákot, s ott az kapu közöt valtigh huzak vonak egi 
mast [Mv; MvLt 291. 119a]. 1717: Az kapu közt Job fe-
löl egy Tömlecz [Pálos NK; LLt Fasc. 140]. 1774: (A) 
Lakatok(na)k kóltsait 'a kapu között lévő Vak ablak-
ban bé dugtam [O.zsákod KK; LLt Vall. 195] * ~ leve-
le a kapu táblája/szárnya. 1582: weottem Zabo Marton-
toll az ketth kapú Balwantt p(ro) f. 2 . . . Az kapú lewe-
leheoz eg' fatt p(ro) f — d. 13 [Kv; Szám. 3/VIII. 43]. 
1621: Az keozepseo kapu leuelere Czinalt egy pántot Vy 
vasból /20 Az saramponal való kapulevelenek meg 
igazitasatol attam . . . /6 [Kv; i.h. 15b/IX. 240] * ~ táb-
lája. 1791: vagyon bemenetel az irt nobilitárius cu-
riára égy toldott cserfakapu fedelekre alkotott, avadag 
fenyődeszkából való, zsendellyel fedetett galambúgos, 
égyes nyílású kapun, melynek nyílásánál vagyon égy 
törpe gyalogajtócska és mindez, mind pedig a kapu táb-
lája vassarkokra vágynák alkalmaztatva [Ludvég K; 

ETF 108. 13] * ~ torka. 1744: Kapu torkára való pánt 
vas 2 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ~ tornáca ka-
pualj. 1744: a Kapu tornáczában találtunk egy Gyalog 
Sajtotskát cum suis appertinentiis [LLt Fasc. 67] * bejá-
ró ~ utcakapu. 1750: a' Bejáró kapu Tõgy fából tsi-
nalt fa sarkú, fa kilentsü és Zárju [Szamosfva K; JHbK 
LVII1/4] * bolthajtásos 1681/1748: A Kastelly 
hidgyán belől bolt hajtásos kapu [Balázsfva; KvAkKt 
Mss lat. 236] * galambbucos) galambbugos 1632: 
Kocziolatai Uduarhaz . . Az Ucza feleől egy eőregh 
dezkas galambuczos sindelies kapu, mellette egj kis 
Ayto [Kocsoláta F; UC 14/38. 134]. 1636: az haz vegi-
be(n) vagyon egy daraboczka keõ kerites es az mellett 
egy eőregh Galambúgos kapu syndelies jo es epp minde-
nestül fogua, sem(m)i vas nincz rayta [Siménfva U; JHb 
Inv.]. — Magára a kapufajtára galambbugos kapu al. 
még fölös számú adalék és részletező feldolgozás: ETF 
108. 7, 17; Ethn. LXXXVIII, 302-28 az elterjedésre von. 
térképvázlattal; NNyv 392-433 * galambos ~ galamb-
búgos kapu. 1768: Ezen curialis helynek a napnyu-
goti része közepetáján vagyon kötött kapulábakon 
vassarkokon és kapcsokon, fenyődeszkából csináltatott 
kétfelé nyíló, régi romladozott galambas kapu, mellette 
lévő ugyan vassarkokon járó kis ajtajával együtt [Mező-
szengyel TA; ETF 108. 18]. 1812: 'Sendely fedél alatt lé-
vő Kő Udvar Ház . Az Uttza felől való Galambas ka-
pu [Sorostély AF; Born XXXV. 66 gr. Teleki Pál 
conscr.] * kötött ~ kötéses telekkapu. 1699: az Udvar-
háznak vágjon edgj nagj Galambug nélkül való jó 
Szarvazattyú Sendelyezett kötött kapuja kis kapujával 
edgjütt [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 1734: 
Az Nemes Curiara bé menvén találtunk egy uj kötött ka-
put Sendelyest galambug(ost) az Ns Curia körös körül 
palánkal bé kerittetett, szalmával meg fedve, és kalodáz-
va [Datk NK; JHbB D. l gr. Bethlen Farkas lelt.]. 1773: 
A kapu fenyőfából valló medve talpon allo Nagy 
Kötött Kapu ennek fiók ajtója is hozzá lévén ragasztva 
[Tekerőpatak Cs; LLt] * zsindelyes ~ galambbucos/ 
galambbugos ~. 

Sz: ~ró/ ~ r a hordoz széltében-hosszában gyaláz. 
1619: Startzer ment volt az budai Mehmet aga hírével 
Görcsi apánkhoz . . Görcsi uram igen rútul szidta 
Startzert, csaknem kivetette az ajtaján is. Azt mondotta 
Startzernek: Rossz eb, kapuról kapura hordosz engem, 
gyalász, hogy én bontottam fel az uraddal az frigyet 
Többé engem kapuról kapura ne hordozz, mert én ugy 
megveretlek, hogy másnak is példa lész [BTN 366-7] * 
kiáll a ~ba vakarózni feltűnési viszketegsége van. 1879: 
Kapdebo Frici Nyomtattassa ki a verseit Azt irja 

hogy neki nincs e versekkel semmi művészeti célja 
csak azt akarja megtudni — vajon mit szól a kritika 

. . . Úgy rémlik nekem, mintha ezt mondaná: „Uraim, 
dámáim, énnekem nem viszket. Egyáltalán nem viszket 
— semmi bajom hál' Istennek; de kiállók azért a kapuba 
vakarózni, csupán azért, hadd lássam, mit szólnak hoz-
zá a járókelők [PLev. 60 Petelei István Jakab Ödönhöz] 
* olyan horgas a keze mint a ~ban való cigánynak. 
1573: Erdélyi gaspar azt vallya, hogy eoneky ezt Monta 
Ágoston te Erdély gaspar olyan Boszorkány az Anyád 
hogi Neked kezedet Megh keotette hogi leaniat Megh 
Neh verhesd soha Myg Te els, Mert az egi chigan ollian 
horgas az keze Mint a kapwban való chigannak, Arrolis 
ismere(m) hogi az hogy az hayat ely Nirte es az Leanya-
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nakis rwhaiaba keotet benne hogi megh ne(m) verhesd 
[Kv; TJk III/3. 87]. 

2. kerítéskapu; poarta gardului; Zauntor. 1588: 9. 
7br(is) Az varas zenayanal, hogy az kapw le deolt volt, 
az Korchyoliasnak attam munkaiaban d. 12 [Kv; Szám. 
4/1. 38]. 1597: A. C(om)p(ro)bat hogy eó az Molnos Pe-
ter kylseò Vduara kapuiat es az Tiboldi Mihály haza fele 
walo Vetes kert fóliását soha ne(m) wegezett az falúúal 
hogy eó chinallya, es hogy Tiboldi Mihalt, chak az Regy 
Vetes kert foliasabűl valaztotta kert bironak, ezek felöli 
ne(m) valaztotta [UszT 12/131]. 1621: intik eő kglmek 
varosul Ado szedeő vrajmat, hogj kaput ne rekeszgesse-
nek, Cziordat be ne hajczianak, mert az szegenisegh bar-
maj es marhaj vtha(n) el [Kv; TanJk 11/1. 320]. 1699: 
ezen fás kertbe az csűr kertből jőnek bė cserefa kötőt ka-
pu mellyiékü vas kapcson forgo holnyolt bükfa deszká-
ból allo kapun [Szentdemeter U; LLt Inv. 31]. 1717: Az 
Udvarról a Csűröskertb(e) nyilo kapu leveles, kapufe-
lestől jó [Dés; DLt 504]. 1757: a Csűrös kert . Cserefa 
lapotzkákbol állo két létzekben véset, s rostéllyosson 
foglalt Kapuja [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 1829: 
Az Istálo szegeletétől kezdve, a Csűrös kert kapujáig két 
tábla Deszka kert avatég [Csekelaka AF; KCsl 6]. 

Szk: ~t hagy kerítésen átjáró kaput készít. 1626: 
Monda Mattius János uram, edes öczem az Imatsagnak 
haza lezen, kaput hagiok raia, had Jarion Ide az 
Aniamis Imatkozny [Maksa Hsz; HSzjP Posony István 
Papolczy (44) pp vall.] * ~tnyit 'ua'. 1691: A' Kőz ker-
teken ő kglmek édgyik ã másik meg édgyezett akarattya 
kivül s ellene kaput vagy ajtót ne nyisson hogy édgyik a 
másik miá megh ne károsodgyék [Berekeresztúr MT; 
Berz. 15. XXIV/21] * karós 1681: Marha akol 
Keretese fedet sövényes volna, de nemely helye(n) eszt is 
renoválni kellene, Egi fele nyilo közönséges, karós kapu-
ja Nro 1 [Vh; VhU 570] * magyarországi formára csinált 
~ 1666: vagyon egy csűrös kert, mind körül táma-
szos, tövises, lészás, az kerten egy magyarországi formá-
ra csinált kapu mellette egy záros ajtó [Gyalu K; 
ETF 108. 18] * tanorok ~ja kaszálókerítés-kapu. 7608; 
Mely eoreoksegnek mellette foly az Thanrok kapuia 
eleot ala folio kws patak mas feleol az falu darek vttia 
mellette [Papolc Hsz; HSzjP]. 

3. kapuszárny/tábla; canat de poartă; Torflügel. 
1570: Barbara vxor Stephani Pechy fassa est, hogy 

eg'zer megien wolt az Kakas Ándras haza elót . 
nytwa wolt az Andras vram kapwia [Kv; TJk III/2. 41]. 
1599: Nagy János ereosse(n) kere zep zokkal hogy el 
mennye(n), be tęűe az kaput Nagy János, soha el ne(m) 
mene [UszT 13/105 Matthias Chanj de Rugonffalua ns 
vall.]. 1630: en azt nem tudom ha vagtake taszitottake 
vagy penigh az szel rontotta akkor ejel be az kaput [Mv; 
MvLt 290. 223a]. 1731: Vagyon a deciaráit Curianak 
kapuja ad Occidentem kötött Tölgyfából allo faragott 
kapu lábja, romladozáshoz közelitett kapuja pedig régi 
fűrész deszkákból való [Kászonimpérfva BCs]. 1767: 
tsak parasztossan épült két tserefa alatson oszlopok kö-
zé sövényből font kapu [Csapó KK; Berz. 7. C. 6]. 7782/ 
1795: Az Vdvarba bé menő Kapunál ujj Galambugos 
Kapu-Lábak, feles Galambal, Kapu Tölgyfa Létzekből 
jo, és tisztességesen csinálva [Sorostély AF; Ks 80 gr. Te-
leki Károly udvarának leír.]. 1814: Anti csíntalan 
gyermek lévén, otton otton fel mászott a' rósz Kapura 

• • magát ott rángatván a' Kapun, a Kaput magára 

rántotta, és a' Kapu agyon utotte [Dés; Ks 79. 29. 795]. 
— L. még CsVh 48; ETF 108. 7. 

Szk: ~ ostora. 1592: Az Monostor Kapuban a Keŏ 
kert aitaia el romlot vola, A kapu ostoranak való fat 
veõttem Éppel Peterteŏl d 44 [Kv; Szám. 5/XIV 140 
Éppel Péter sp kezével]. 1593: lakatos balint az ka-
pura az kapu ostoranak bezarlasara lanczot Czinalt 
[Kv; i.h. 5/XXI. 19]. 1681: Vajda Hunyad vára Ka-
puja, két felé nyilo, romladozott deszkás Nro l . Bé 
zárashoz való pánt az kapu ostora véghin Nro 1 [Vh; 
VhU 502] * bélelt ~ deszkabéléssel borított kapu-
szárny. 1623: Kapw mellyeket es felseö kúzeöbet igen 
zep Czyffrason teölgy fabol czyenaltasso(n), szép bellet 
az vagy keczeres kaputt ket felę Nylot gyalult deszkából 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1817: (A kúriának) 
utzárol bé járó két felé nyillo, fenyő deszkákból készült 
berlett kapuja [Ördöngösfüzes SzD; ÖrmMúz. Inv. 1] * 
betevő ~. 1694: vagion a' szekér szin . . az Udvar felöl 
is a' mint áll kapuja tsak puszta, be tévő kapuja nélkül 
való [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kú-
rialeír.] * csipkés ~ fürészelt díszes kapuszárny. 1732: 
(Az udvar kapuja) Tõlgj fa deszkából egj felé nyilo csip-
kés kapu, melette lévő kisded ki jaro ajtóval [LLt 244. B] 
* deszkás 1680: Nyilik ki innen az Uczara sendely 
fedél alat való kŏtŏt ŏrŏgh Tölgy fa kapu, mellyek kõzõt 
egy deszkás kapu, mely fellyül fahorogb(a) allol penig 
perseljben vas csapon forog vas karikas Sarkával [Á.po-
rumbák F; Ált Inv. 26] * duplás ~ kettős kapuszárny. 
1679: Udvar Kapuja Ezen kapu mint hogi romlado-
zott renoválni kellene duplás kapuval [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt.] * egyes nyílású ~ egyszárnyú/ 
táblájú kapu, levélkapu. 1791: vagyon bemenetel az írt 

nobilitárius curiára égy toldott cserefakapu fedelek-
re alkotott, avadag fenyődeszkából való, zsendellyel fe-
detett galambúgos, égyes nyílású kapun, melynek nyílá-
sánál vagyon égy törpe gyalogajtócska és mindez, mind 
pedig a kapu táblája vassarkokra vágynák alkalmaztat-
va [Ludvég K; ETF 108. 13] * egyfelé nyíló ~ 'ua' 
1715: a Curia(nak) . fenyő leczekből Csinált rövid 
Zabekkal egy felé nyilo kapuja van [Nagyercse K; Told. 
27/17]. 1753: avatag egy felé nyilo kapu, égy Gyalog bé 
járó fa Sarkakon forgo Bikfa deszkákból készítetett aj-
tacskájával együtt [Sajókeresztúr SzD; JHbK XXIX/7] 
* fenyődeszkás ~. 1681: Másik Csűrös kert Ucza-
rol való, két fele nyilo Rámás, fenyő deszkás kapuja Nro 
1 [Vh; VhU 571]. 1694: iflju Bálpataki János Ur(am) 
Borbereki háza, avagj nobilitar(is) Curiája Udvará-
ra, njilik az uttzárol, két felé nyiló, párkánjos fenyő desz-
kás kapu [Borberek AF; BfR] * kétfelé nyíló ~ kettős/ 
kétszárnyú/táblájú kapu. 1699: Cseri fa sorkokon forgo 

ket feli nyilo kapu [Szentdemeter U; LLt]. 1742: 
Azon Curiának Vass sorkokon forgo két felé nyilo 
regi fenyő deszkából épült kapuját találtuk, mely kapu-
nak is a bal kézre nyilo felin ki járó, gjalog ajtócska is 
vágjon [Gyeke K; Ks 4. VII. 1]. 1852: A két felé nyilo ka-
pu . Felső két Sorkai vas pipái persellyei meg vágynák 
[Körvélyfája MT; LLt] * kétszeres ~ bélelt ~ * 
lándzsás 1786: Vagyon csűr, ágassai jók, fedeleís al-
kalmas, kertelése nincsen, hanem fejül egy Láncsás kapu 
ez is romladojába találtatott [Mezősámsond MT; Berz. 
15. XX/18] * leveles 1589: Hogy az Keozep vzay le-
ueles kapunak ki esset volt a sarka, fizettem az kouacz-
nak hogi megh czinalta d. 10 [Kv; Szám. 4/X. 14]. 1677: 
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Vagyon egy kőtőt Kapu fél, azon egy Leveles Kapu sen-
dely nelkűlt [Dés; Borb. II] * ostoros 1679: Csűrös 
kert . Öregh ket felé nyilo, rámás, ostoros kapuja, fe-
nyő deszkaval buritott nro l [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János lelt. l 30] * párkányos ~. 1652: két fele nyilo 
párkányos gyalult temerdek fejes szegekkel vert, fa sar-
kon forgo kapu [Görgény MT; Törzs]. 1699: nyilik be az 
hintó színben parkányos kapu [Szentdemeter U; 
LLt] * pártázatos 1679: Vagyon egi Uri Udvar-
ház Udvar Kapuja. Ez az keretesnek nap kelet felől 
való oldalan vagyon fa Oszlopokra eppettetve. Két fele 
nyilo, felszer, romladozot partazatos Kapuja No. 1 [Uz-
disztpéter K; TL] * rámás ~ ostoros ~ * rostélyos 
~ rácsos kapuszárny. 1702: Ezen Csűrös kertnek 
rostélyos kapuja vagyon, az kis ajtaja fellyül p(rae)stillá-
val fedett, de még bé tevő ajtaja nincsen egy cseppis 
[O.brettye H; Born. XXIX. 4. 11]. 1839: A' Csűrös kert, 
mellybe egy használható rostélyos kapu viszen, jo kapu 
felekkel, 's deszka ajtóval [Mezőszilvás K; TSb 2] * sta-
kétás ~ léc-kapuszárny. 1849: A' Színtől a marhák paj-
tájáig vagyon égy hegyes karotskákkal el látott Csínos 
kert — tölgy fa sasokba vagyon a' közepén egy stakétás 
két felé nyillo kapu vas sarkokon reteszszel el látva 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

4. (városi) kaputorony; poarta oraşului; (städtischer) 
Torturm. 1557: valamy kor walamy gonosz hyr wagyon 
az zegen Mywes Nep(ne)k Thomokba kel zolgalny ees 
wygyazny Ees Eyel Nappal kapwn, ees Az kewfalon ees, 
Az waras zerybe kel wygyazny [Kv; TanJk V/l. 19]. 
1574: Minden kapun Minden Nap egy egy tyzed Eoryz-
zen, Mely tizednek hozza látásához eo k. Byro vram 
Rendellien az Tanachbely vraimba Mind az kapuknak 
Meg Nitasakor es Be Tetelekor ky lezen ot ky Nem, Az 
kapuk Mostany Ideoben Negi horakor Nitassanak meg 
[Kv; i.h. V/3. 103a]. 1586: fizettem a három kapwra3 ti-
zen hat ho penszt [Kv; Szám. 3/XXIV. 3. — aA Híd-, 
Közép- és Monostor-kapu darabontjaira von]. 1597: 
Achy Lukachinak . miŭel az emelchieo hidat, ezen 
kapunal, fel emelte és a chiapiat vionnan be chinalta 
fizettem neky f 2 d 40 [Kv; i.h. 7/XII. 22 Filstich Lőrincz 
sp kezével]. 1605: Az regy rendtartas ellen nem tetczet 
hogy Delbe(n) fel vonatassek az kapú, hanem nytwa le-
gyen de erre zorgalmatos gonduiselese legyen biro vram-
nak hogy megh legyen paranchiolua az ott vigyázó pol-
garnak hogy senky az eo hyrenekwl . semmy vthon az 
kapun való vigyazatrol el ne mereszellyenek menny [Kv; 
TanJk 1/1. 495]. 1657: ualasztatik ket feŏ Inspector, Ma-
gyar es Szász az kik az alkalmatosság szerent dirigallia-
(na)k ez városba(n) minde(n) Rendbelieket, attól fwgje-
nek az Torniokba(n) es uárfokoko(n) leueŏ Cehek, fer-
taliok(na)k kapitanny, Tizedesi, kapukba(n) leueo 
vigiazok, es az szwkseghez kepest minde(n) hadi ordi-
nantia azo(n) vrajnke legyen [Kv; KvLt Vegyes III/127]. 
1823-1830: Kapuja négy vagyon a kerítésnek3 [FogE 
194. — aÉrtsd: a lipsiai (lipcsei) városfalnak 1796-ban]. 

Hn. 1573: Keozep Kapu. az hid kapw [Kv; TanJk 
V/3. 82a, TJk III/3. 77]. 1582: Az monostor kapu [Kv; 
Szám. 3/V 11 Lederer Mihály sp kezével]. 1591: Mo-
nostor utza kapuban [Kv; i.h. 5/1. 108. 1595: Közép 
utzai kapú [Kv; i.h. 6/XVIIa. 241 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

A kv-i toronykapukra I. KvTel. adattári részében az egyes címszók al. 

Szk: a ~ hídja a kaputorony felvonó hídja. 1581: 
Reggel mykor le ereztyk az kapw hidgyat ot leg'enek 
mindnyaia(n)3, es le ne merezzellyenek fekunny ismegh 
[Kv; TanJk V/3, 244a. — aA kapuőrző darabontok] * a 
~/i kiveret a városból kiseprűztet/üzet. 1574: Istwan 
kovacz vallia Mond hogy Enneke(m) Nem kely 
az esse kwrwa semmyre. De addeg Boszont hogy en meg 
lessem egywt Bestie kwrwanak fely haszogatato(m) 
Inget es ky verete(m) az kapwn [Kv; TJk III/3. 380] * 

áll kaputornyot őriz. 1603: Myerthogy eo kgmek 
egesz varosul igen failaliak seot vgyan gyalazatnak 
tartyak hogy zabadsagunk ellen varosunknak kapuit az 
Nemeth gyalogok kezdettek allany Eo kgmek azért 
magok gyalazattyara holot egesz varosul az Romay cha-
szarnak, eo fel(se)genek hwteoseok, Nem akaryak ott 
zendúedny hanem az kapuknak eorizetit magoknak 
akarjak tartany varosul [Kv; TanJk 1/1. 442] * bo-
csát. 1574.Ĕ Meg Értettek eo K. varoswl Byro vramnak 
az posták myat való Nywghatatlansagat, Es azoknak 
Eyely Alkolmatlan Ideoben való Jeoweteleket az kapu-
ra es be keoweczeseket . . kjert Talaltatnak meg az 
feyedelmet, hogi ha eo N. Io akaratia volna . . hogi 
Eyely Ideoben Neh kellenek nekyk kapwt Bochatany, 
kywalkeppen az Mostany felelmos Ideoben [Kv; i.h. 
V/3. 103] * megnyit a városkaput megnyitja (az el-
lenség előtt), a várost feladja. 1660: Ragadván a Jancsá-
rok, mint az ebet, vi<vé>nek az cigányok házok megi, fe-
jemet akarván venni; még elküldvén az kapura, hogy 
nyittassam meg az kaput. Menvén a felvonóhídhoz, az 
kötélkieresztő lyukon behajolván, mondván Szeöleösi 
Gábornak: kéreczgzem (!) én be, kérvén, hogy megnyis-
sátok a kaput, de semmiképpen meg ne nyissátok és be 
ne bocsássatok, mert el kell vesznetek | ismét visszahoz-
tanak, hogy mégis szóljak, hogy nyissák meg a kaput, 
mert az vezér jóakarattal lévén hozzájok, az várost akar-
ván az vezér megőriztetni [Kv; KvE 181 LJ] * ~ / meg-
nyittat. 1660: még elküldvén az kapura, hogy nyittas-
sam meg az kaput [Kv; i.h.] * ~ t nyit. 1605: Tetczet az 
mostany wdeonek allapottya zerenth hogy az varosnak 
kapu kolchay allyanak az feo es királybíró Vram kézéi-
nél mikor kaput kell nytny reggel az szász nation való 
kolchtarto mennyen az feo birohoz, az magyar penigh 
az királybíróhoz es vgy vegyek kezekhez az kolchyokat, 
Estwe vizontagh az zerent vigyek esmet azon birak 
vraim kezekhez [Kv; TanJk 1/1. 495] * a város ~ja. 
1710 k.: menénk Heidelbergába, és ott szállást fogadánk 
a város kapuján kívül, amint a városba felmégyen egy 
utca [BÖn. 572]. 

5. várkapu; poartă a cetăţii; Burgtor. 1594: Az Vár-
beli hazakban ualo Inuentarium . . . Az belseő kapu 
mellet. Wagjon Oregh kerek Soo No 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 29]. 1605: Az Bastiakon szakalasok mindenes-
twl vagion Numero 4 Az kapuban, kanotos puska 
numero 6 [Gyalu K; Sennyei 11/47 fej-i inv.]. 1623: Az 
Palank hozza ala az olt felç igen Jgienesse(n) 75. Eóll le-
gyen es ott az Zegeten Egy zep Bastiaczyka mostani for-
mán kiben 25 puskás legeny feryen Zw<kse>gnek Jde-
yen . . az kapu felet Egy igen zep dezkas Nyary hazat 
Czyenaltasso(n) olliat Labakra kib(en) 20 Ember ell fer-
hesse(n) az az vachioralhassek benne aky akar [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1652: Az belső régi oh kapu 

ez kapu alat az kapu előt való árkon altal egy kis 
emelcsős híd, vas retez retezfő, öreg lakattal kulcsai, vas 
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tengelye(n) forog [Görgény MT; Törzs]. 1681: Kapu fe-
lett lévő Kő Ház Palotta gerendás, Zölden festett 
deszka mennyezetes, az allya teglaval padimentomozott 
[Vh; VhU 534]. 1685: Fogaras Várába(n), az belső ka-
pub(an) lévő Tömlöc Tartó ház [BCs]. 1694: A külső 
Var Kapuja előtt va(gyo)n egy Kő sziklából vagot hit-
va(n) Aarok, az mellyen va(gyo)n egy reghi Sorvadot 
hid, az hidon egy ahoz hasonlo vastag Deszkából csinált 
emelcsős Palló | Belső vár, és annak kapuja Azon 
kapunak közepe iránt egy keskeny Palló formara fel 
vono Hidacskaja is van [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1703: Az 
varbelj kapura Gemre ajtókra szegnek vettem , vasat 
fl: 3 // 6 [Szu; UszLt XIII/94]. — L. még BTN2 53, 205, 
252; MetTr 397; SKr 81-2, 266, 287, 295-6, 299, 301-2, 
442, 589, 598, 601, 613, 648. 

Hn. 1662: a Bethlen- és Csonkakapu [Nagyvárad; 
SKr 607]. 

Szk: ~ n szolgál. 1666/1681. Teleken lakó Muntyán 
Sztanczul Supplicatiojara való valasz. Ezutanis Szolgaly 
kapumon, ugy mint eddigh szolgáltál mikor rended va-
gyon [Vh; VhU 445 Zolyomi Miklós vál j * betevő • 
felvonó ~ * emelcsős ~ felvonóhidas várkapu. 1681: 
Vajda Hunyad vára . Vár emecsős kapuja . (: ez fe-
lett vagyo(n) esztendő szám, 1480 :) Ennek Tengelyenek 
két veghin temerdek vas csap Nro 2. ã Tengelyen vagyon 
temerdek vas Karika Nro 6. Hid deszkáit ószve foglaló 
temerdek vas rud Nro 6 Tekervenyes szü hoszszu Lán-
cza à kapunak Nro 2 Temerdek Lánczos retez az hidon 
Nro 2 Ehez à kapu fél kőben retez fő Nro 2 öregh Lakat 
ezekhez Nro 2 A le eresztő hid külső szélen is . retez, 
retez főstől Nro 2 [Vh; VhU 502, 508] * felvonó 
1629: A fel vono kapun Vagyon három vas láncz [Szu; 
SzO VI, 91 Székelytámadt vár lelt.]. 1662: Azon főkapu-
ra4 pedig felvonó kapu intéztetett vala, mint régenten is 
lett volna [SKr 483. — aA váradi vár főkapujára]. 1681: 
Vajda Hunyad vára A fel vono és bé tevő kapu kö-
zött két felöl, ülö pad szék Nro 2 | Fel vono kapura való, 
foglaló hoszszu rud vas Nro 5 [Vh; VhU 502, 508, 510]. 
1694: Ezeket perlustralva(n) es inventalván az fel 
vono Kapuhoz vissza mentünk | (Az) oldal Bastya az fel 
vono Kapu mellet be menőleg bal kez felől nyúl fel [Kő-
vár Szt; JHb Inv.] * leeresztő 1647: Az öreg le eresz-
tő kapun ket Vas Lantz csigakon jaro Az Kapu kőzőt 
ket cziga orso fa kin az kaput alá s fel vonnjak es eresz-
tik, az Csiga fán egy darab Lántz [Marosillye H; VLt 55/ 
5415]. 1681: Lugas kert a vár mellet nap kelet felől 
vagyo(n) . szép recreatiora való hely volna; kivalkep-
pen ha ă várból erre jaro hidaczkat czinalna(na)k (: mint 
régen volt es még mostis ă vár oldalan ahoz való le eresz-
tő kapu megh vagyon :) [Vh; VhU 573] * levonó 
1694: Arx Keővár . Az leg alsó es küső kapuja eleiben 
menvén ki az Varnak Ezen belől mindgyárt van, egy 
köböl rákot Arkocska, mely Árkon van egy Vastag 
Tölgy fa Deszkából csinaltatot Fel- s le vono Kapu, an-
nak felső zapia vegin, mind ket felől hozzaja alkalmaz-
tatva, ket hosszú nagy erős Vas Lancz [Kővár Szt; JHb 
Inv.] * sánc ~ja vársánc/töltés kapuja. 1662: A lengye-
fek a sáncok felső kapujánál menvén ostromnak, nja-
gyon emberkedvén, a sánc kapuján felesen be is ütötték 
vala. De végre a belső erő megsokasodván ellenek, 
visszanyomattanak [SKr 329]. 1708: ertegettúk azt hogj 
az sancz kapujáb(an) megh vagyon hagyva Senkinek 

karazsia-szoknya 

meg ne engedtessék hordostol oda bort vigyenek be 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 

Sz. 1630: őfelségének szinte úgy kell egy ideig (még 
őfelsége tökéletesen meg nem állapodik az fejedelemség-
ben) az hadra gondot viselni, mintha az kapu alatt volna 
az ellenség [BTN 434]. 

6. fele kapufélfája; stîlpul porţii sale; sein/ihr 
Torpfosten. 1662: Gyulai Ferenc néhai Bonczidai 
János maradéki kezétül nyert vala egy kőházat . . . 
mellynek kapuja is nagy erős bolt, azon felül levő 
sorházak alatt nyílik vala be udvarára, felül a vár felől 
való kapujafélin is nagy tágos két erős boltok valának, 
minémüekbe, míg az törökökkel való jó szomszédság 
tartatnék, Bethlen fejedelem idejében leginkább Gyulá-
ról, Lippárul, szinte Szegedről is az áros kereskedő törö-
kök feljárván, szállani, árulni és azoktól jó bért is fizetni 
szoktak vala [SKr 628-9]. 

Sz. 1764: 7-ma Januarii hala meg a szegény Décsei 
Zsigmond uram . felette nagy keserűséggel vagyon a 
szegény asszony utána. Nem is csuda, mert akármit s 
akárhogy tetszik az asszonyoknak, de ha özvegyen ma-
radnak, csak özvegyek ők, ha aranyos is a kapuja-fele, 
amint szokták mondani [RettE 159-60]. 

7. mező/vetéskapu; poarta ţarinii; Wiesen/Feldtor. 
1592: az my hatarunk orozhegy hatar altal ket vetes el-
len való kapukon Jótettek oda es Jótók, azért semmy ha-
tarossagtok Byrodalmatok oda Nynczyen | Tudom 
hogy ket vetes kapw altal mennek fel Nywladba(n) es 
egy barom ellen való kapw altal [UszT]. 1610: mikor az 
falú birsaghban megh hirdete hogi az Kapu czinalny me-
nyen minden ember ó is el mentt a faluual egòtt czinalta 
az kaput [i.h. 40a]. 7696; Kovács János feleségestől feli 
méne az úton s bé az Pásztorhoz, s az Marháját ki ereszté 
az Kapun, s onnan maga Kovács János mingjárt ki a 
Kerteken az Pásztor után, s az Pásztor haza felé futni 
kezde előtte [Mikháza MT; Berz. 17. Fasc. XII.]. 1715: 
Vagyon a patakra menőben a Kapun kívül egy hold az 
Utat által keli [Étfva Hsz; Borb. II]. 1734: az Strasálast 
Nemes Városunkb(an) fel kellett allittatnunk ugy — 
hogy minden nap egj étczakával míg el kerül a Város, ott 
helyen úgymint a Piaczon, a Hidon, a Szamosujvár fele 
be jövő Kapunál, A Borsos Utczaj Kapunál és Akna fe-
lőli a Kodor felőli bé jővö kőz helynél tartoznak 10/10 
Embert; egy helyre két két embert állítani [Dés]. 1736: 
ahol az Porgolát kert vágjon, ot kapu volt a hidas és Egj 
malom, és az Malomra it jártanak és az hidasra [Szent-
margita SzD]. 1750/1797: Tudok itt a Falun alól is egy 
darab kaszállót, melly is a' kapúra jár véggel [Kisdoba 
Sz; Borb. II Nemes Víg Márton (46) vallj. 

A falvak és kerítetlen, erődítés nélküli mezővárosok határát és a telepü-
lések biztonságát a települések lakóterületének szélein vont kerítéssel, pa-
lánkkal védték a határba kiszabaduló barmok, ill. a kívülről jővő idegen 
rendbontók és tolvajok ellen. E niezõ/vctéskcríiéseknek a főútvonalak, ill. 
utcák torkolatánál álló be- és kijárati helyeit kapu névvel illették. 

Hn. 1684: az Hid kapu [Dés]. 1686: Szál dobos kapu-
janal (sz) [Bikfva Hsz]. 1720: Kabala kapun alol (sz) 
[Menaság Cs]. 1722: az Zekely falvi kapunal [Mv]. 1734: 
A Borsos Utczaj Kapunál [Dés]. 1767' Az Székellyfalvi 
kapunál a Rövidben [Mv]. 1781: A Gagyi kapunál (sz) 
[Andrásfva U]. 

Szk: ~t állít mezőkaput készít. 1793: a Tomnatye-
kiek az Orzag uttyan először Kaput alittani, és a' Tilal-
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mas kertet egészszen az Gyalu Solmuluig hol az Bulzesdi 
hatar Conterminalodik fel tenni tartozonak [Grohot H; 
Ks 80. XL. 25] * (be) tart. 1666(1793: Mivel sokak-
nak Telekjek kaszáló kertjek, Csűr kertjck a Falu hatá-
rára függ bé nimeljek kaput, nimeljek rést, nimeljek pe-
dig jukakot szoktak bé tartani, azért az illjen heljeket 

meg circaltasson (így!) a Biro [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1806: Senki-is 2l Jószágának, a' faluból kr-rugo 
végin kaput semmi szin alatt ne tartson; mert ha valami 
kára történik, és a* nyom talál, a' Falu meg nem for-
dittya [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 

8. hegykapu; poartă de vie; Bergtor. 1790: A Szöllö 
Bíróság vagy Eskűttsćg Esztendeig viseltessék, melly kö-
vetkezzék Házalat szerént . 'A Szöllö Bírák kőtőlős-
ségek ezis hogy a két Szöllö Hegyekre, azoknak 
Gyepüire, Kapuira, Pásztoraira s, azokrol Szollo min-
den Törvénnyeire Ilitek szerént Gondot tartsanak | a' 
Kapuk minden időben be téve tartassanak a' Szollöben 
be járó hágso á Szöllős Gazdák közönséges igazitasak 
szeren légyen [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1810: 
mihent azon a' Szöllö hegy Kapuján kijöttenek [Dés; 
DLt 82J. 1819: a Hátulsó Czitz hegynek a' Gyöngy Hegy 
felől való régi kapuja [Dés]. 

A s/ólõtcrmelô települések szőlőhegyi területét kcrttcl/keritésscl védték 
a pásztor nélkül kóborló v. gondatlanul őrzött állatok és a tolvajok ellen. A 
szőlőhegy kerítéskapuján csak a hegyben birtokosnak és a szőlőpásztor-
nak veii joga belépni, ill. azon beiül olt tartózkodni. 

Hn. 1646: Az Kapunal való Szeoleo (szö) [Mezőki-
rály fva K]. 1658: Az Nagy hegyben az felscö labba(n) az 
kapun beleól (szö) [Mv]. 1793: A1 Kapunál (szö) [M.sá-
ros KK]. 1804: a1 Szöllö kapunál a' felső fordulon (sz) 
[Geges MT]. 

9. nyílás, rés; dcschizătură; Spalt, Ritze, Öffnung. 
IÖ53: Egy szereda napon délután meg vizsgálók azt: 
hun menyen cl a császár szekere. És a mi szekereinket 
mennél láthatóbb helyre lehete és közelebb, kereken úgy 
állatok, hogy egy kaput hagyánk rajta, a szekér-táboron 
és elvárok a császárt [ETA I, 133 NSz. — aA török szul-
tánt]. 1662: A7 Aranyos-bástyának is pedig kőfala egy-
néhány ölnyi szélességüven nagyon kihasíttatván és sza-
kasztatván, annak is törésén ostromnak mehetnének, és 
így immár a várra öt helyen való törés és rés s kapu nyit-
tatott vala [SKr 606]. 1725: a1 melly hellyen Sárdi Jstván, 
Tisztartoságáb(an) edgy borozdát vonatott, azon víz fo-
lyamatnak Hideg kut felöl a patakon innét alól fellyül a' 
mesgjén volt edgy kis kapuja [Hévíz NK; JHbT]. 

10. országos adórovatai és katonaállítás egysége; 
poartă (ca unitate administrativă); Einheit der Landes-
steuerzahlung und Soldatenstellung. 1567: Nylwan 
vagion nalatok, mykeppen ez erdei orzagbely hyweink 
három nemzeteol ez mynapy réz zerént walo gyeolesek-
be meliet my nekik zent András napyarad Zebenbe hir-
detteonk wala egienleo akarattal végezek hog' az nemes-
ség az elebbely Rawas zerent Zaz Sebesnek epetesere az 
w Jozagokbol minden kapwtol hwzon eot eot pynzt, az 
mely nemes embernek penig Jobagy Rawason nem vol-
nanak, azok eotwen pynzt, az eghazhely nemesek kedig 
hwzon eot eot pynzt aggianak kikkel az Zekelseg is 
egienleo terhet veon magara [SzO II, 212 fej. — aNov. 
30]. 1614: Miuel hogi penigh Feieruar lezen ennekutan-
nais, az Ngd es Ieouendeobelj feiedelmek Lakó helie, an-
nak epwletitis (így!) igirwnk Ngd(na)k minden ka-
putol egi egi forintot, az Adoual eggiwt . . . be szolgál-

tatni | igirwnk . . . minden kapuról egi egi Embert, Eót 
kapuról egi Negi Eokrw zekeret ugi hogi ezek Esz-
tendeoben egiszer egi holnapigh munkalodgianak ott 
[Ks 87 ogy-i végzés]. 1621: Die 17 Juny Kelletett Vrunk 
eö fge paranchyolattyabol Kapu szam Vta(n) hat kapu-
ról egy louast rendelue(n), ahoz rendeluen Jaray Mihály 
deák imèt (!) masfel kapuiaval, Kamuti Farkasnak Hes-
dati Jószágát egy kaput, mellyet reánk irtak volt, egy lo-
uast kellett allatnunk, es nekie fizetnwnk, Kamuti Far-
kas Joszagara esett volt f 3 . . Az varos Jószágáról ne-
gyedfél kapuról fizettwnk f 10 d 50 [Kv; Szám. 15b/VII. 
26]. 1664: Nemzetes Bartsi Baldisar Uram az bartsi Jo-
szaghrol az Mustoha Anyammal egjüt az Három Talle-
ros adob(an) ket kapuról negy rot emberől Ad(mini)st-
ralt Tal 71/1 [WassLt]. 1677: A' Kapu Szam utan való 
Adóról E' Szegény Hazának állapottya, a' mint 
egyebekben-is ugy a1 Kapu Szám után járandó adojok 
dolgában-is. külőmb külőmb karban forgott eleitől fog-
va, és az időknek, s' azokban lévő szükségeknek mivol-
tokhoz alkalmaztatot, az Ország lakosinak-is számok-
hoz képest: ugy hogy az 1545 Esztendőbéli Articulusok-
bol a' mint láttatik, egy kapuról nem többet, hanem csak 
den. 60. rendeltenek és adtanak; de annak utánna hábo-
ruságos idŏk-is következvén, noha az ado fizető nép ke-
vesedet, mindazáltal a szükség nevekedvén, a' kŏltés-
nek-is nevekedni kellet, a' szerint az ado fizetésbeli sum-
mának-is; ugy hogy a' mint a* régi Articulusok mu-
tattyák, elsőben den. 25-el, az után denar. 50-el, annak 
utánna denar. 75-el, és igy rendel fellyeb fellyeb neve-
kedvén, ment-fel szintén ad fior. 22. mindazáltal nem 
tŏbszŏr, hanem in anno 1634 | Az Adó, az Országbéli 
adó fizető kősségnek fel-számlálása szerint való Kapu 
Számok után jár, mely már közönségesen rovásnak ne-
veztetik, mely rovás és fél-számlálás szerint tiz emberek 
irattattanak, és rendeltettenek egy Kapu Számra, mely 
tiz ember számot hogy ha Isten kegyelmességébõl ez Ha-
zának békességében valahánnyal meg-haladná-is a* 
mostani emberek száma, mindazáltal ugyan csak azon 
egy Kapunak tartatik, és a többi tartozik a' fel-rót embe-
reket az ŏ állapottyoknak mivoltokhoz képest segíteni 
[AC 67-8]. 1699: Ravatal. Vágjon ezen falun edgy kapu 
melly(ne)k 8 Ravatallyat az Gyulafi rész supportallja 
[Pipe KK; LLt Inv. 89]. — L. még SKr 654. 

Szk: fél 1677: a' Fejedelemnek parancsolattyára, 
Nemessi praerogativával élő minden rendek, tartozza-
nak fel-ülni. Ha kik fel nem ülnének . méltó és igaz 
mentségek nem találtatván, a' Vármegyének Tisztei eo 
facto egyházhelyi Nemes emberen tizenkét forint poenat 
exigaltassanak; más rendbéli Nemes emberen ki portio-
natus, és ház helyei, annál inkáb, ha jobbágyi vadnak, 
mindazonáltal fél kaput fellyül nem haladta annak me-
nyisége, floren. 25 bŭntettessenek-meg. A* fél Kapun 
fellyül való értékű Nemes ember, ötven forintal mulctal-
tassék; ha penig az egy Kapun fellyül terjed jószágának 
quantitása, száz forintra | Midőn penig, nem személy 
szerint való insurrectiojának kelletik lenni a' Nemesség-
nek egyházhelyi Nemes emberek tizen állassanak 
egy lovast; fél Kapun alol lévő joszáguak nyolezan; fél 
Kaput biro Nemesség hat állasson egy jo lovast 
Gyalogot penig minden két két Kapuról, jo készülettel 
tartozzanak edgyet edgyet állatni [AC 92, 95]. 

11. a török porta; Poartă; die Hohe Pforte. 1620: ha 
Ferdinandus az hatalmas császárral s muzulmán nem-
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zettel akarna vagy akart volna frigyet-békességet kötni, 
ennyi ideig, azmiolta ellene támadott ennyi országa, hi-
szem vagy egy postájával, vagy egy levelével kelleţt vol-
na az hatalmas császár Kapuját megtalálni [BTN" 388]. 
1662: Isten kegyelmességéből valaki még ez mai napig 
az ozmán nemzet fényes kapujához szabad akarat sze-
rint folyamodott, kárát nem vallotta, neked is károdra, 
gonoszodra nem leszen [SKr 427]. — L. még SKr 355. 

12. magasrangú török tisztségviselő udvarkapuja/ 
udvara; curtea unui înalt demnitar turc; Hof(tor) eines 
hochrangigen türkischen Beamten. 1619: Légyen hálá 
az Istennek, akármelyik vezér Kapuján megismernek | 
Miko Ferenc Engem külde el Mehmet pasa uram-
hoz, hogy kérjem, hogy jó reggel jőjön elő az pasa kapu-
jára [BTN 222, 287]. 1669: Kapihia Bőer Sigmond 
magát ugj alkalmaztassa, hogy elseöbennis az Vezér es 
Kaimaka(m) kapui előtt jo akarókat szerezzen, hason-
lokeppe(n) az teob Divánt ŭleŏ vezérek kapujnis, hogj 

ez által dolgainkat jol kormániozhattia [Törzs, fej-i 
ut.]. 

Szk: ~ra/vki ~jára megy kb. kihallgatásra v. tisztel-
gő látogatásra megy. 1618: 29 die Augusti mentem a pa-
sa Kapujára de az nap azmiért mentem vala, elha-
lasztám, és nem lők szembe a pasával i 2 die Decembris 
menék az kajmekám Kapujára és ott ő maga béhivata 
legmaga belső házába [BTN2 128, 157]. 1668: A Csausz 
Passával való szemben léteire . alkolmatosságot ke-
resvén . kértem azon, hogy Nagod tekintetiert mutas-
sa olly joakarattyat, jelenthessem meg az kajmekamnak 
halogatásnekűl . . holnap reggel kapura megyek s 
audentiat szerzek [KJMiss. Székely Moyzes portai követ 
a fej-hez Drinápolyból]. 

13. a portus ~ja a kikötő bejárata; intrarea portului; 
Eingang/fahrt zum Hafen. 1710 k.: amint a portusa szá-
ja vagy kapuja erős tölgygerendákkal, cövekekkel vala 
megerősítve: a szélvész ereje, vagy a kormányos tudat-
lansága miatt-é, a hajónak az oldala . . valami fában 
vagy kőben megütközék s meglyukada [BÖn. 588. — 
Doverben, az emlékíró külföldi utazása alkalmával]. 

14. átv. vall. 1710 k.: Hogy egy holnap, egy esztendő 
ennyi vagy amannyi napokból álljon, azt ugyan az em-
berek vették úgy rendben, mégpedig sok különbözések-
kel, veszekedésekkel; de mindazoknak fundamentoma 
és Istentől nyitott kapuja, I. Móz. I: 14., az Isten órájá-
nak két nagy manusa vagy malleusa igazította rá az em-
bereket: a nap és a hold [BÖn. 452]. 

Szk: a halál ~ja. 1710 k.: a halál kapuján az üdőből 
örökkévalóságra általment lélek bizonyos arról, hogy 
amely állapotba ő akkor tétetik, az osztán soha nem vál-
tozik, sem el nem végeződik, ez már az örök élet, a 
mennyország, vagy örök halál, pokol [BÖn. 465] * az 
örökkévalóság ~ja. 1710 k.. mikor én . az örökkéva-
lóság kapuján benézek, mely is már én előttem végig 
nyitva vagyon, s bé kell mennem rajta, és talán csak 
annyi órám sincsen hátra, amennyi esztendőt már eltöl-
töttem, meg kell állanom a te itélőszéked előtt, mivel ál-
lok meg? [BIm. 1013]. * a pokol 1710: a pokolnak 
Kapui soha győzedelmet nem vesznek az Isten ecclesiá-
Jan [CsH 99]. 

O Hn. 1632/1664Ĕ- Az Kapura menőbe(n) az Juh há-
rsban (sz) [Koronka MT]. XVIII. sz. köz.: Az hideg-
^gh kapuianal (sz) [Szentmárton Cs]. 1651: Menasag-
r°l az Uasand kapujara ki meneo utt az Giepw kert mel-

karazsia-szoknya 

let [Menaság Cs]. 1667: az Pallag főben . az Kapun 
belől (k) [Nyárádsztlászló MT]. 1671: Az Szén egetönel 
való kapunal (k, sz) [Szentsimon Cs]. 1683: Hid kapu | 
penes Locum Vas Kapu dictum (sz) [Dés]. 1685: az 
hoszu Bük, az Vass Kapuban [Bh; KHn 7]. 1687: A Ka-
pu nyílásánál (sz) [Désfva KK]. 1693: Derék Rétb(en) a' 
Kapu(n) belől (k) [Kissárd KK]. 1711: az Lokon Farkas 
kapu arányában (sz) [Menaság Cs]. 1713: az Varhegj 
Kapujánál (sz) [M.sáros KK]. 1716: Az Porgolát kapu-
janál (sz) [Csekelaka AF]. 1720: Kabala kapun (sz) [Me-
naság Cs]. 1722: A' Vajas Alma Kapunál (sz) [Csorna-
kőrös Hsz]. 1732: a retbeli kapunal (k) [Bikfva Hsz]. 
1737: Kőrtély kapura járó ország uttya mellett (sz) 
[Unoka MT]. 1748: A Falu gjepüje mellet a Csics kapu-
ján fellyul (sz) [Nagykend KK] | A Váczmán Kapu neve-
zet alat lévő Völgyben [Koronka MT]. 1749: Nyir Ka-
punál (k) [Etéd U]. 1754: A' Kőrtvélyes kapunál (k) [Er-
döcsinád MT] | A Ketskes kapunál (sz) [Sárpatak MT]. 
1760: Felső Határban Kŭs Cserje nevű heljben a gjepŭ 
mellett Kŭs Cserje kapuján belől egj darab bokros helj 
. . vicinusa feljel . . az Hatar gjepŭje [Etéd U]. 1767: 
A bértz kapunál (sz) [Göcs MT]. 1772: az Virág János 
kapujánál [Szentsimon Cs]. 1773: Sugo Kapuja (sz) 
[Szárhegy Cs]. 1793: A' Viz kapunál (k) [Torboszló MT; 
MMatr. 456]. 7796: A Kapu alatt (k) [Gyalu K]. XVIII. 
sz. v.: a gyilkos kapunál (sz) [Verebes Cs] I a' Rákos ka-
púnál (sz) [Gelence Hsz]. 1800: A Horgos kapujánál (sz) 
[Kisillye MT]. 1808: Nyir Mezőben a Vetés Kapunál, 
mely Regenten Csobot kapujanakis hivattattott [Szent-
simon Cs] | cserés kapunál (sz) [Köpec Hsz]. 1809: Szilos 
Kapunál (sz) [Szövérd MT]. 1809-1815: Égés kapuján a 
nagy mező gyepŭjéi [Dés]. 1818: A' Nyír kútnál vagyis 
Farkas kapunál (sz) [Ilyefva Hsz]. 1827' Kerek Bükk 
Kapuja [Bede MT]. 1836: a Huhu kapujánál lévő Dc-
berke holt árka [Dés]. 

O Szk: nyit a deschide larg porţile; Tor öfínen. 
1653: De ezenközben, mivel már minden újításra kaput 
nyitott vala a Luther és Calvinus az az: anababtisták tu-
dománya, tehát támada akkorban egy Dávid Ferenc ne-
vű tudományos ember [ETA I, 27 NSz] * ~ / nyithat a 
putea să deschide larg porţile; Tor öffnen/aufmachen 
können. 1662: Ezekhez képest a hatalmas nemzet min-
den tanácsát arra kezdé fordítani, hogy Erdélyt ugyan 
derekasan magáévá tehesse . s Magyarországnak 
megmaradott kevés részecskéjének holdoltatásához és 
foglalásához is nagyobb kaput nyithasson [SKr 531]. 

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

kapuajtó kapuszárny; canat de poartă; Torflügel. 
1629: Az kapu-ajtó vas sarkakon jár, annak zárlója la-
kathoz való elő tolyó vas kolcs, retesz fejével egyetem-
ben [Szu; SzO VI, 91 Székelytámadt vár lelt.]. 1822: (A) 
curia . . . északi részén vagyon a közönséges béjáróhely, 
az holott is tanáltatott ugyanazon edgy fedél alatt edgy 
kisebb fenyődeszkákból készült, már meg is avult ajtó 

. egy nagyobb ugyan deszkákból készített, kétfelé 
nyíló kapuajtók, felyülről vaskapocs (!) régi sarkok va-
gyon, megavult cserefa lábak között, melynek tetejében 
vagyon egy sendellyel fedett galambbúg is [Gerővásár-
hely K; ETF 108. 12]. 

kapualj ? kapuszárny alsó pereme; bordura de jos a 
canatului porţii; der untere Rand des Torflügels. 1723: 



kapualjfa 

enis vagtam egy Szán talpat Eplent, labnak valott, egy 
Tesolát, egy Kapu allynak való fát [Rőd K; Ks 33 Rőd 
II. 57]. 

kapualjfa kapuszárny alsó peremének való fa; lemn 
pentru bordura de jos a canatului porţii; Holz für den 
unteren Rand des Torflügels. 1729: Az Ur erdejeből 
vagtam . egj Kapu ally fát, s, egj agasocskat | egj Ka-
pu aly fát vágok sarkostol [Karácsonfva MT; Told. 31]. 
1763: Láttam . . . Mányika Iuont Fiával edgyütt 
Húsvét előtt egy Kapu alfának való Cserefát vágott, me-
lyet osztán el is hozott [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 27 Pa-
taki István (30) jb vall.]. 

kapuálló kapuőr; portar, paznic; Torwärter. 1636: En 
mivel akkor az be jaro kis ajtón kapu alló valek, az 
templum porticusaban valek [Mv; MvLt 291. 67b]. 

kapubálvány kapufélfa/oszlop, táj kapuzábé; bulu-
mac, stîlpul porţii; Torpfosten. 1566: Ambrosius 
Koachy ad promuralia Suburby Medie vnúm lignúm 
Kapu bálvány vocatum dedisset d 35 [Kv; Szám. 
1/X. 238]. 1587: Az oda ala walo Espotaly bely kapw 
kerteheoz veottem egy kapw balwant, mynd keoteo, es 
fel fayawal eozze f. 2 [Kv; i.h. 3/XXXIV. 12 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1588: Keozep úczay Capun 
Kyweól esmeg 2 Legeny Ásott Capú Boluanak helt at-
tam f — d 12 [Kv; i.h. 4/III. 21]. 1636: Az uduar haz es 
keŏ Istalo keŏzŏtt uagyon egy uy mostan fel allatott 
kapu baluany, kapu nelkŏll ualo [Siménfva U; JHb 
Inv.]. 1692: Ezen hoszu istallonak . . . kapu balvannyi, 
heveder és szemöldök faja tölgy fabul valók [Görgény-
sztimre MT; JHb Inv.]. 1699: A csűrés kert kapuja . . . 
kapu balvanyai meg rodhadtanak [Boroskrakkó AF; 
BfN dobozolt anyag VI]. — L. még ETF 108. 8, 15; HSzj 
bálvány és léckapu al.; UF I, 411, II, 150, 152, 164, 168, 
170, 177-9. 

kapubálványſa kapufélfa, táj kapuzábé; bulumac, stîl-
pul porţii; Torpfosten. 1694: iffju Bálpataki János 
Ur(am) Borbereki háza Udvarára njilik az uttzá-
rol, két felé njiló, párkányos fenyő deszkás kapu . . . En-
nek kapu bálván fái töljfábol valók, kőtésesek, és kivül 
felől, mettzésekkel is cziffrazatossak [Borberek AF; 
BfR]. 

kapubálványos kapufélfás; cu bulumac; mit Torpfo-
sten. 1679: (A majorházon) alól vagyon az csűrös kert, 
melyre nyilik kapubálványos és deszkás galambbugos 
sövényből font kapu, mellette egy kis gyalog-kapu fa-
zárjával együtt [Mezőbodon TA; ETF 108. 17]. 

kapubástya kaputorony; turnul porţii; Torturm. 
1653: Az apám Nagy Szabó János bíróságában rakák 
egy esztendőn3 a kapu bástyáját, mindenképpen elvége-
zek die 28 junii, kezdették vala el die 15 április [ETA I, 
112 NSz. — a 1613-ban]. 1662: Benn a várban is pedig itt 
is eleget épített3 mert a Csonka-bástyát, mellyet 1598-
ban a törökök meg rontattak vala, másfél ölnyivel fel-
jebb rakatta vala, az közkőfalat is egész az Aranyos-bás-
tyáig egyfelől, másfelől is pedig a kapubástyáig felrakat-
ta vala [SKr 297. — aA váradi várban I. Rákóczi 
György]. 
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kapubejárás kapubejárat; intrarea porţii; Torein-
gang. 1629: Aíz kapu be Jarast ketten biriak. Az vduart 
kertet kutat Egy Arant biriak az Eötseuel [Kv; RDL I. 
132]. 1815 k.: A többi alacsonyabb kapuk és kis ajtók 
bástyaszerûleg voltak építve a fedéllel ellátva anélkül, 
hogy a kapu-bejárás fölötti jó vastag, erős lőrésekkel el-
látott s magas helyiségeikben valaki lakott volna [Kv; 
ETF 107. 15]. 

kapubejáró szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ helyecske bejárat; intrare; Eingang. 1726: Ab 
A(nn)o 1714 Busittatom Becsületes Perceptor Uramék-
tol, ez mostani magyar utzai házam végiben levő kapu 
bejáró helyecském iránt [Kv; Pk 6]. 

kapubeli 1. (vmelyik város)kapun lévő, ahhoz tarto-
zó; care aparţine porţii (unui oraş); zu (irgendeinem 
Stadt)Tor gehörig. 1577: Értettenek az Monostor 
vcza kapubely Temeteo hel felöl is panazt, hogy Aytaia 
nytwa es lakat nelkwl ál [Kv; TanJk V/3. 140b]. 1588: 
Veottem az Monostor Kapubeli Emelchyeohöz keet ge-
rendát . . . 1 f . . d. 95 [Kv; Szám. 4/1. 34]. 1592: vettem 
Esmeg Az hiidt kapubely hiidthoz 2 Erog kettelett kyûel 
Az hydott fel vonzak Kettel weró Jakabtol p(ro) f 1 d 75 
[Kv; i.h. 5/XIV. 267 Éppel Péter sp kezével]. 1595: Padi-
mentomoztak meg és foldgattak (!) az Hidúczaj kapú 
balj hjdat [Kv; i.h. 6/XVIIa. 244 ifj. Heltai Gáspár sp ke-
zével]. 1609: Az Hiducza kapubelj Gemheoz veottem 
Kerekes Georgiteol egi zaal fenjufat d 75 [Kv; i.h. 
126/IV. 168]. 1621: Fazakas Jstuan . . az keozep kapu-
beli Hetes hazban az kemenczet meg Czinalta f — / 80 
[Kv; i.h. 15b/IX. 243]. 

2. (vmelyik város)kapun szolgáló, kapuőrző; care 
face de pază la poartă (unui oraş); (irgendein Stadt)Tor 
hütend. 1575: Az kapubely Drabantok . . . Igen gond-
wiseletlenwl vadnak . . Reszegek . az Tyzedesek sem 
Byr velek teolle Nem halgatnak [Kv; TanJk V/3. 119a]. 
1582: Keowetkezyk az három kapwbelj 18. Drabantok-
nak fyzetessek [Kv; Szám. 3/V. 57 Lederer Mihály sp ke-
zével]. 1588: Az három kapwbelj hetes Drabantok fize-
tessek Hidwcza kapwban . . f. 5 [Kv; i.h. 4/1. 49]. 1596: 
Közép Kapubalj tizedesnek Nagy Matenak f 2 [Kv; i.h. 
6/XXIX. 179 Bachi Tamás sp kezével]. 1646: Az negy 
kapubeli Drabantoknak az elseo Cantorra Januar. 
Febr. Martyusra, az három hóra fl. 24 [Mv; MvLt A Ali. 
6]. 

3. becsm kapuban ácsorgó/lebzselő; care stă gură-
cască la poartă; Torgaffer. 1573: Zekel András Azt vall-
ia hogi Mikor Immár p(er)be volna agoston Katowal, 
Eccher Megen hazahoz agostonnak, tezen Zo bezedeket 
kato felél, Mond hogi vgian Bozorkan az ely higed ollian 
az mynt az kapwbely chigan horgas keormw | Anna 
Molnár Istwanne, azt vallia hogi Ment volt az kato ha-
zahoz Azomba Ieo oda agoston Mond neky Kató-
nak Te Nylwan való bozorkan vagi kapubely chigan 
vagi Inkab lakna(m) egi hazba egi ebel hogi ne(m) weled 
mert annalis alab való vagi horgas kĕrmed vagion [Kv; 
TJk III/3. 87]. 

kapubetétei kapuzárás; închiderea porţii; Torschlie-
ßen. 1652: Egy kis agoson való rez harangocskais, kivel 
az kapu betéteire és be eresztesre szoktak csengetni 
[Görgény MT; Törzs]. 
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kapubezárlás kapuzárás; închiderea porţii; Tor-
schluß. 1656: a gradicz felin vagyon egy réz csengettjü, 
melljel kapu nitas es be zarlas idejen szoktanak csengetni 
[Fog.; UF I, 97]. 

? kapuc 1816: Petinét Kaputz 3 Rft 15xr [Kv; 
Born. IV. 41]. 

kapucán 1. (lovak jártatásakor/idomitásakor hasz-
nált) orrfék; iavaşa (de nas); Kappzaum, Nasenbremse. 
1722: A . . . Lovakat afféle kerengőn kapacsánon jó 
fárasztani és tanítani . de mikor hátas is jó a ka-
patsánt két felöl a kengyel szijhoz kötni, hogy a fejét meg 
szegje [EMLt]. 1761: Viseltes Kapuczán szár nélkül 1 
[Branyicska H; JHb XXXV/39. 23] | Kaputzán Nro 4 
Egyik Kapuczánnak a szára Istráng az más haromnak 
sziju [Siménfva U; JHb XXIII/31. 20]. 1785: Lo Szer-
számok találtatnak eszerint . Egy készŭletü hoszszu 
Spárgás Kaputzán Nro 2a [Bányabükk TA; MkG. — 
aFolyt a fels.]. 1812: Udvarbíró Tekintetes Pap Ferencz 
Ur, keze ala dolgoztam az álább, meg irtakot 1. Egy 
Lo, fogo nagy Kötelet 4 Rf. 30 kr. 2. Egy uj Kapotzánt 
vassavai és Czigli szárával együt 3 Rf 40 xr. 3. Egy más 
Kapotzánnák Czigli szarával tsinálasáért vasa nélkült 2 
Rf. 30 xr. [Nagynyulas K; IB. Hérman János kezével]. 
— L. még a címszó téves értelmezésével MNyTK 107. 
24. 

2. orrfék; iavaşa (de nas); Kappzaum | álladzólánc v. 
a vele ellátott zabla; strună (la cal); Kinnkette od. das 
mit ihr versehene Gebiß. 1755: Láttam benne3 két 
Kapuczánt, két s.v. kutya nyakára való Csigás ŏlvet 
[Gernyeszeg MT; TGsz 35. — aA ládában]. 1782: Egy 
Kapucszán [Nalác H; CsS]. 1807: Lovaglo kantár kettő 

. . Tranzli kettő. Kaputzány egy [Szentmargita SzD; 
Ks 67. 49. 41]. 1810: Égy kaputzán . . Rf l xr 12 [Mv; 
MvLev. Trincseni Mihály hagy. 23]. 1816: Két Ka-
patzán . 50 xr [Kv; Born. IV 41]. 1824: Egy Kaput-
zánt hozzá valóival meg vette Nagy István [CsV]. 
1832: Egy rossz kaputzán . . Egy rossz otska kantár 

Egy hitván kaputzán [LLt]. 1849: 1. festett loszekér 
• . . 75 Rft Trinzlik, kaputzánok, s aproságok . 75 
Rft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIV d] i Negy Ka-
putzán — kettő kantár nélkül [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

Szk: kantáros 1753: Egy Kantáros Kaputsan N 1 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 

3. (a fedező ménnek az orrára húzott) vaskarika; 
belciug, cercel (la nările armăsarilor de montă); Eisen-
ring um die Nase des Hengstes bei der Beschälung. 
1848: A' menes patikája beli orvos szerek 3 pokrocz 
• • • ket kapoczán 3. trinczli szárastol [Bilak BN; 
LLt]. 

Szk: lóhágató 1840: Egy lo hágato kapotzán, el-
adatott 3l xr [HSzj lóhágató kapocán al.]. 

kapuciner 1808: Uj Agy Kaputziner Fa piklivel 
Rfr. 8. Uj ravasz tartóstól Rfr. 1 | Uj kaputziner Ágy Fa 
piklivel xr. 12 [Kv; TKhf puskaműv.]. 

kapucinus capucin; Kaquziner. 1705: a több prede-
cessorok11 is mind azokban feküsznek ott a sírban a ca-
Pucinusoknál, több koporsó lévén réz ott húsznál [WIN 
I, 453. — aCsászári előd. A koporsókban]. 

karazsia-szoknya 

kapucinus-játék vmilyen játékfajta; un fel de joc; ir-
gendeine Art Spiel. 1788: Egy viseltes ostábla kotzka 
nélkül Kaputzinus Játék [Mv; TSb 47]. 

kapucsi, kapucsia 1. a török porta követe; capugiu, 
trimis al sultanului; Gesandter der türkischen Pforte. 
1620: beszéllé Szölfikar aga, hogy azmely lator magyar-
ból lőtt Haszon kapucsi akkor jött meg Budáról, tegnap 
hívatta volt bé az vezér az császár dívánjába, hogy az 
egész díván előtt beszélje meg, micsoda hírt hozott Bu-
dáról? [BTN 386]. 1664: Ma el érkezik az kapucsi az éj-
jel Déván hált, 30 lóval vagyon, bizonyoson urunkért 
jött [TML III, 145 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Vá-
radjáról (AF)]. 1665: Jött a fővezérnek hozzám egy ka-
pucsiája [AMN 91]. 1671: Az Kegyelmed elmenetele 
után érkezik az kapudsi is, ki is fővezér és jenei pasa leve-
lét hozá [TML V, 466 Naláczy István Teleki Mihály-
hoz]. 1684: Az Fenyes portarol erkezven Kapucsi hozott 
ollyan levelet melyben eddig szokasban nem volt kevan-
saga vagyon az Fenyes portanak melyhez az Nemes or-
szág tetczese kivŭl szólni, nem akarunk [UszLt IX. 76. 
20 fej.] | Az Kapucsinak Serbethre f 3 | Pap János kezé-
ben az Kapucsi szamára hol mi kívántató egjet másra f 
10 | Isak Gőrőgtűl veven ö t sing Megyszin Angliait Alsó 
Ur(am) szamára az Kapucsi mellett való forgolódásáért 
singit in f 4 // 50 Tesz(en) f 22//50 [UtI]. 

2. török ajtónálló/kapuőr; capugiu, uşier/portar 
ţurc; türkischer Türsteher. 1619: Értem Nagyságod 
jámbor szolgáitól, mely difíicultásnak tartja Nagyságod 
az kapucsiakra való költséget [BTN 219]. 1657: vala 
hatalmas gyülekezet császár udvarában, holott nékem 
egy Székely János nevű régi öreg legény szolgámat jól 
meg is ütögetek és döfölék az nádpálcával az kapucsiak, 
mert felettébb előmenvén, noha intettem róla, de nem 
fogadván, esék rajta a dolog [Kemön. 88-9]. 

kapucsi-aga török portai követ/küldött; capugiu, tri-
mis; Gesandter der türkischen Pforte. 1670: Az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága kegyelmesen parancsolván, 
hogy a váradi pasa és az jeneiek ellen az kajmekám ő 
nagysága előtt panaszt tegyek, ím Uram, panaszunkra 
egy kapucsi agáját küldötte ö nagysága az ki minden do-
lognak eligazítására s végére való menetelire küldetett 
[TML V, 96-7 Bojér Zsigmond portai követ Teleki Mi-
hályhoz Thessalonikából]. 

kapucsi-basa, kapucsi-pasa a török porta követe; ca-
pugi-başă, trimis al sultanului; Gesandter der türki-
schen Pforte. 1615: Ali bassa . azt irta és izente az ka-
putsi basától, hogy hatalmas császár se az Erdélyi követ 
Balassi Ferencz, se az éna szómnak semmit se higgyen, 
mert minden dolgunk merő hamis csalárdság [ToldE 
224-5. — dAz emlékíró, Toldalagi Mihály, erdélyi kapi-
tiha]. 1619: Mikor Ahmet császár egykor Drénápolyból 
hazajött vala, és az drénápolyi kapun pompával behoz-
ták vala . . . ott voltak éppen az császár kapucsi pasái, 
mutafarakái, szpái agák, csauszok, ezek mellett szörnyű 
népnek sokasága [BTN 268]. 1657: Üjobban esmét né-
kikészüle Erdélyből, s kiveré az vajdát székiből, az porta 
esmét más vajdát küldvén reá, kivel császár botja, zász-
lója, kapucsi pasája és sok fő boérok is lévén, azzal is 
megharcola Máté [KemÖn. 171-2]. 1659: az útnak ne-
hez volta miat nem keues bayal érkezhettünk be ide az 
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Portara; Az mely Kapuczi Bassa oda be is leon, velünkis 
iara, mingyarast jeoue szallasunkra az Vezer paranczo-
lattyabol: Kezde kerdezni menyi lehet az be hozot pénz 
[Borb. I követjel. Konstantinápolyból]. 1662: Az fejede-
lem is pedig, hogy már itt kinn is dolga félelmes nem vol-
na, és a portároI az athnáméval és confirmátióval kiin-
dult kapucsi basát is Fejérváratt akarná excipiálni, nem 
késék Váradról székibe bemenni [SKr 141]. 1678: Kapu-
czi Basa jöt ki az Országba(n), melynek ki jövetele min-
denkor változást szerez [Gyergyóújfalu; LLt Fasc. 120]. 
1687: Augustus 3. Jött a fővezértől kapucsi pasa, ki a né-
metek táborának Eszéknél való megverettetését meg-
hozta [AMN 278]. — L. még TML I, 357, III, 145, 355, 
VI, 181, 425, VIII, 59. 

a ſô-kapucsipasa címszóval. 

kapucsinálás kapuállítás/készítés; făcutul unei porţi; 
Tormachen/herstellen. 1589: Thudom hogy az birsagot 
az kapu czinalasaertt fizete az varas Tudgia aztis 
hogy ez kapu czinalasertt fizettek Berze Matthe hogy 
perlett az varossal, az birsagott [Szu; UszT]. 

kapucska 1. portiţă; Pforte, Durchlaß. 1637: Az var-
ból kj menven az jstallokfele, nylik be az jstallokra egy 
nagy eőregh deszkás kapu s mas egy kws kapocsykaia, 
mellyeknek kapu baluany czifrasok [Fog.; UF I, 411]. 
1676: (A) kapucskan tul az Majorhaz elleneben vagyan 
sások kőzze boronában fel rokott tapaszos jstallo 
[Fog.; UF II, 74]. 1717: vagyon egy kitsid kapucska 
[Körispatak U; Pfl. 1736: Azon fedél alatt van a* Hintó 
Szin fa szegekkel Csekelly Hevederre szegezett ka-
putskája két felé nyilik [Várhegy MT; CU XIII/1. 111 — 
2]. 1842: Egy rongyos kaputska és hasonlo ajtó nyilik 
égy őszve hánt kerittésen belől a' szilvásba [F.árpás F; 
TSb 51]. 

Szk: egyes ~ egyszárnyú kapucska. 1842: A' Csűrös 
kert, melybe a' major kertből égy rongyos édgyes ka-
putska nyilik az uttzárol a' bejárás égy két felé nyilo 
avaték kapun van [Oprakercisóra F; TSb 51] * félszeres 
~ 'ua' 1681: Innen elébb menvén, vagyon az vas hámor 
gáttyára nyíló, fenyő fábul csinált mellyékű vastag desz-
kákbul álló, ugyan afféle deszkákkal meg fedett, fa kilin-
csetlen fél szeres kapucska [CsVh 90] * ſenyõdeszka ~. 
1715: az nagy Tanorokra nyilik égy sendelyzés alat való 
Kapu fél fák kŏzzŏt fa Sorkokon forgo Fenyő deszka 
Kapucska, melynekis Fa Zára Fenyő Deszkából csinál-
tatot [O.brettye H; Born. XXIXa. 2 néhai Bodoni Ba-
lázs conscr.]. 

2. kiskapu; poartă mică; portiíă; Einlaßpforte. 
1656: Tudom hogy Damokos Thamasnit szolghaltam es 
BeczeŐ Miklosne kapuczkat tartót ot ki az Beczõ Peter 
hazanal ki az templom fele [Ikafva Hsz; HSzjP Koczis 
Ferenczne (70) vall.]. 7680: nyilik . az hazok meget 
való kertre fa Sarkon egj gerezdes kolcsos kapucska 
[A.porumbák F; Ált Inv. 22]. 1732: ezen Csűrös kertből 

a gjŭmőlcsős kertbe njilik egj kapucska [Kóród 
KK; Ks 12. I]. 1742: Nyilik egj kis fenyő deszkából csi-
nált káputska a' Major haz udvarára | reteszfejes ka-
putska a' Gyümőltsős kertbe [Pókafva AF; JHb XXV/ 
58]. 

Szk: bejáró (kis) ~. 1698: Mely udvarházon Észak-
ról nyilik tölgyfából faragott bálványu állo vas kávás 
két fele nyilo fenyő deszka kapu bejáró kis kapucskával 

vas be tolyo zárjával edgyütt [HSzj faragot t-bálvány al.]. 
1758: vagyon edgy bé járó kaputska [Kiskapus K; Mk] 
* kis/kisded (benyíló) 1680: az harmadik vetemc-
nyes kertb(e) nyilik . . fa sarkon fa gerezdes, kol-
csos egy kisded kapucska [A.porumbák F; ÁLt Inv. 28]. 
7697: ezen udvarházhoz ez ut felól vagyon egy Fenyő 
Deszkából álló viseltes kapu vas sorkakon fŭggó, melly-
hez vagyon applicálva egy kŭsded kaputska ugyan Fe-
nyő Deszkából csinaltatot egy kisded bé nyilo ka-
pucska vas sorkon állo, ugyan Fenyő fából való 
[O.brettye H; Born. XXIXa. 2 néhai Bodoni Balázs 
conscr.]. 1758: (A) Két rend galambbugos kapu3 as-
pectusa napnyugotra néz mellette lévő kis kapucskájá-
val együtt [Kiskapus K; Mk. — aNéhai Gyerőffi Kata 
udvarházának telkén]. 1775: vagyon ezen emiitett Nagy 
Kapu mellett egy Kis Kaputska [Mihálcfva AF; LLt 
Csáky-per 106. L. 13]. — Vö. a gyalogkapucska címszó-
val. 

3. kisajtó; uşiţă, usuliţă; Einlaß. Szk: leveles 
1680: Az Sütő haznak pitvarából nyilik az kemeny 
allyara fa Sarkakon egy leveles kapucska [A.porumbák 
F; ÁLt Inv. 7]. 

4. felvonó ~ felvonóhidacska; podişcă (punte sus-
pendată mobilă); Aufziehbrückchen. 1694: Az Garádi-
cson fellyül az leg felsőb varnak fel vono Kapucskaján 
kivül va(gyo)n egy boltozatos Szugalyat [Kővár Szt; 
JHb Inv.]. 1754: A' kő folyosóról mennek bé a Paloták-
ra egy reteszes, reteszfős vas kaptsos fel vonó kaputs-
kán, melly(ne)k két mellyékin vannak vas kaptsos Táb-
lák [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

kapu-ellenző \ 1673: Ezen ház héjával a kapu ellen-
ző, vasas rostélj, csigájával egjűtt, lanczaival kötve le 
függ [Fog.; UF II, 536]. 

kapufa kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Torpfo-
sten. 1656: Az jstalonal való szeker szin, melire nilik 
egi fele nilo alol fa sark feliül vas pantal foglalt kapufa-
jan forgo vas szegekkel szegezve, való kapu, melljnek 
vágjon fa zegezője zarja kolczaval együtt [Fog.; UF II, 
142]. 1792: (Ha) ezen kapufákot is toties quoties hibá-
son találtatnák, hatalma legyen a falusi bírónak meg-
büntetni és az azokon lett károkat exequálni [Árkos 
Hsz; RSzF 148]. 

Hn. 1891: Kapufao(ldal) [Bogártelke K; KHn 187]. 
Sz. 1570: Agotha Zamoskezy Myhalne, Ezt vallya 

hogy halotta sok Rwth zydalmokal zythkozodot Kys 
Myhal felesegeis zolgay es zolgaloyra . ky mya 
Nem Jgen Twgia hogi eztendeot Teoltettek volna Naía, 
hane(m) Mind kapw fayatwl veznek Bwchwt [Kv; TJk 
III/2. 128]. 

kapufél 1. kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Torpfo-
sten. 1675: Vagyon egy rosz sövényből czinalt kapú Dal-
naki Vr(am) haza felől ket rosz kapu felél edgyŭt [Dés; 
Borb. II]. 1679: Csűrös kert . öregh ket felé nyilo, rá-
más, ostoros kapuja, fenyő deszkaval buritott nro 1 . . 
Kapu feli jo sindelyes [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 130]. 1740: Ezen Curiara mennek bé egj fedél 
nélkül való Nagj Kapun, melly(ne)k kapu felei és szem-
öldök fája tölgy fából valók [Algyógy H; Ks 89 Inv. 61]. 
1742: a' Csűr kapuja 3 kapu féllel leveles bé tévő kapu 
[Bh; Told. 25], 1824: Egy régi ele dőlt faragott kapu fél 
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szemőldőkőstől rothadásba indult [Erdőszengyei MT; 
TSb 43]. 1849: Ezen Kapu feleken fellyül vágynák két 
Urnák kőből faragattak [Somkerék SzD; Ks 73/55]. — 
L. még ETF 108. 11. 

Szk: galambbúgos ~ 1765: Volt egy galambúgos 
kapufél, deszkakapu rajta [M.gyerőmonostor K; ETF 
108. 13] * kötött ~ 1677: Vagyon egy kőtőt Kapu 
fél, azon egy Leveles Kapu sendely nelkült [Dés; Borb. 
II]. 

Sz. 1640: Michaël Szekj Rector Scholae Bettlenianae 
. Cegeben mesterségen lakua(n) sallariomat fel vötte, 

es kapu feltől vőtte Buczűjat melliert az Patrinus is Vas 
Giőrgh kergette, de nem kaphatta [SzJk 52]. 1758: Egy-
szóval nyomorúságos állapotban lévén, meguntam azon 
udvari állapotot, s egy jó reggel a kapuféltől vevék bú-
csút s eljövék haza [RettE 63]. 

2. ? kapu melletti falrész; zidul de lîngă poartă; 
Wandteil neben dem Tor. 1652: két felől az kapu felén 
három vak ablak [Görgény MT; Törzs]. 1662: egymás-
után kétszer ütötte vala meg a mennykő a várat. Elő-
ször azt a . toronybástyát Azután ismét csakha-
mar a kapufélen való harangos és órás, pléhekkel héjjáz-
tatott tornyot [SKr 197-8. — aVárad várát]. 1681: Dra-
bant ház. Az Palank nagi kapujan bejővén, bal kéz felől 
à kapu félen vagyon [Vh; VhU 506]. 1694: A' Csűrös 
kert kapu félen kivül, jobbkéz felőli vágjon, Barom állá-
sara való Pajta [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki 
János urb.]. 

kapuſélſa kapubálvány, táj kapuzábé; bulumac, stîl-
pul porţii; Torpfosten. 1694: Csűrös kert kap<u> 
vekonj szerű kapu fél fáival egjgjütt [Kisenyed AF; BfR 
néhai Bálpataki János urb.]. 1699: vágjon edgj nagj Ga-
lambug nélkül való jó Szarvazattyú Sendelyezett kötött 
kapuja kis kapujával edgjütt; melly(ne)k kapu fél faji és 
kapujinak Sarkai és hevederei Szarvazattyai is Csere fá-
ból valók [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 
1715: az nagy Tanorokra nyilik sendelyezés alat való 
Kapu fél fák kõzzöt fa Sorkokon forgo Fenyő deszka 
Kapucska, melynekis Fa Zára vagyon [Pálos NK; LLt 
Fasc. 140]. 1738: Az Udvar kapu kapu fél fái s felső 
gerendája Tölgy fából valók szepen faragottak [Szász-
vessződ NK; Born. XX. 12]. 1789: Vagyon egy Jószág a' 
Vár mellett melly(ne)k Kerittese mindenfelőll Sas fákba 
rakott Fenyő Deszka, egy rend Sendelly Fedellel, ennek 
Kapu fél Fáji Cserefáboí valók; a' Kapuja 's ezen való 
Záros Ajtója gyalult fenyő Deszkákból Vas Sarkokon 
[Mv; ConscrAp. 18]. 1815: ket otska kapufél Fa, kapu 
nélkül a mellette levő Fenyő fa Ajtotskával [Kostest H; 
Ks 111 Vegyes ir.]. 

Sz. 1845: Székelly Anikó Azt meg esméri . . . 
hogy nállom az irt időben és alatt szolgált, 's hogy a' Ka-
Pu fél fától véve butsút honnem létembe(n) elillantott 
[Dés; DLt 591]. 

kapufélfájú vmilyen kapufćlías; cu bulumaci oare-
care; mit irgendwelchem Torpfosten. 1808: a falu kö-
zönséges utcájától nyillik befelé az udvarház udvarára 
égy fenyődeszkából készült vassarkokon és kapcsokon 
forgó rongyos zsendelyes, galambbúgos fedelű, alkal-
mas kapufélfájú kapu és mellette égy kis fasarkokon 
aUó, vaskilincs-tartójú kis ajtó [Gyulatelke K; ETF 108. 

kapufél-kő kö-kapufél; stîlp de poartă din piatră; 
Torpfosten aus Stein. 1681: Vajda Hunyad vára Vár 
emelcsős kapuja . . Ennek Tengelyenek két veghen te-
merdek vas csap Nro 2 . . . Tekervenyes szemű hoszszu 
Láncza à kapunak Nro 2 Temerdek Lánczos retez az hi-
don Nro 2 Ehez à kapu fél kőben retez fő Nro 2 Őregh 
Lakat ezekhez Nro 2 [Vh; VhU 502, 508). 

kapufelvonás kapuzárás; ridicarea/închiderea porţii; 
Torschließen. 1621: Szekeli János es Zabo Marton kapu 
fel vonáskor erkezuen az hauaselfeoldi keouetek eleól (!) 

attam nekik Etelt. Italt [Kv; Szám. 15b/XI. 13]. 

kapufoldozás kapujavítás; repararea/reparatul porţii; 
Torausbesserung. 1654: fizetet . . Ablak rámáktól. 
Item az Catedratol. Item a Capu foldozastul [Kv; EM 
XLVIII, 353]. 

kapuforma kapuszerű; de forma unei porţi; torartig. 
1652: Az Harcsa Fark Bástyára, vagyon egy bolt for-
mán faragot küböl rákot kapu forma bê járó hely, hat 
fog' fa lépcső grádics előtte [Görgény MT; Törzs]. 1662: 
egy igen nagy kapuforma alkotmánvt fundáltak vala 
[SKr 600]. 

kapugyámol kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Tor-
pfosten. 1600: Az ki megh Asta az kapu Giamolnak ar-
katt es az pinchebeol ki hordotta az feoldett kostái eozze 
Atta(m) d 16 [Kv; Szám. 9/XIII. 9 Damakos Máté isp. 
m. kezével]. 

kapuhely 1. kapubejárat/bejáró (kapufélfák közötti 
hely); intrarea porţii (locul dintre bulumaci); Torein-
gang (Raum zwischen den Torpfosten). 1851: Az udvar 
kerítése a' két cserefa sasok között lévő kapu hely 
tövissel van bé rakva, hol a' főidőn hever egy nagy kő 
kapuzábé is [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. mező/vetéskapu-hely; locul pentru poarta ţarinii; 
Stelle des Wiesen/Feldtors. 1739: Minthogy . szoross 
parancsolatunk vágjon várasunk békerittetésére, végez-
tük, hogy Hadnagj atyánkfia, mentől hamarébb, a? ta-
valyi mód szerint jól bé kerittesse, csak három kapu 
hellyek hagyattatván, úgy mint: az Hídnál, Szamosúj-
vár felé, és Borsos uttza végin, egjébütt mindenütt jól bé 
kerittessék, a* kapu helyekre jó sertés fák csináltassanak, 
's oda jó strásák állíttassanak, kik Passus nélkül senkit 
bé ne bocsássan(a)k; se úr, se köz rendet [Dés; Jk 524]. 
1792: Midőn az árkosi communitás az új határokot, 
úgymint Gelje mezejit és Dió Szegjit elosztotta, 
szükségesképpen azon két határokban bejáró kapuhe-
lyeket is hadni kelletett; minthogy hagyott is; mely ka-
puhelyeket annak utána bizonyos falusi emberek ma-
gokra vettek és vállaltak . . . hogy eltartják és azokra 

. szorgalmatos gondot viselnek [Árkos Hsz; RSzF 
148]. 

kapuhúzó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ tölgyfa-tengely '?' XIX. sz. e. f : 4 db kapú huzó 
tölgyfa tengely a' felső rekeszekhez [Marosbogát TA/ 
Kv; GyK kv-i építőmester malomszám-a]. 

kapuköz kapualj; intrarea porţii; Torgang. 1570: Az-
talos Peterne azt wallya, hogy . . . hywatta volt eothet 
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Segesuary Damakasne hazahoz, Es Mykor oda Menth 
volna Talalta Az Kapu keozbe [Kv; TJk III/2. 130]. 
1592: Zabo Bartos vallia azt tudom hog' mindeltigh 
Az kapu keóz Berekzazi feleól boltos volt [Kv; TJk V/l. 
277]. 1597: fizettem egi Lang fogoert Zakmari Janosnak 
melliet Chinaltak az Monostor vtzai kapukeozben, az 
Matias hazaban f — d 15 [Kv; Szám. 7/XII. 33]. 1629: 
Az kapu-közben vagyon egy tömlöcz Ember lábára 
két pár vas Kalodára való egy retesz [Szu; SzO VI, 
91 Székelytámadt vár lelt]. 1637: mely hazat . . . becsül-
leottünk az elseo hazban ualo gyontaros dezkakal, 
padokkal . . . es az kapu keoz felet ualo tiz szal fürez 
dezkaual Egjütt három szaz forintra [Kv; RDL I. 24]. 

kapuközi 1. kapualjbeli; in gangul porţii, de la intra-
rea porţii; im Torgang. 1730: Gubernium kapu kőzia 

padimentumozásért [Kv; Szám. 56/XIX. 16. — aEz a 
kapukŏz birt. szr-os alakjának is tekinthető]. 1870 k./ 
1914: télen 8, nyáron 9 órakor bezáratott a főkapu s at-
tól kezdve a reggeli nyitásig kezdődött a deák- és kapu-
közi vigil őrzése [MvErt. 19-20]. 

2. ~ bér kapualj bér/használati díj; taxă pentru folo-
sirea spaţiului din gangul porţii; Torganggebühr/taxe. 
1768: Pénznek Percept(ioja) Szamos Újvári kordo-
ványos Örményektől 4. Sokadalmakkor kapukőzi bért 
Hf 12 [K; DobLev. 11/390. 19a]. 

kapukulcs cheie de la poartă; Torschlüssel. 1605: 
Tetczet az mostany wdeonek allapattya zerenth hogy az 
varosnak kapu kolchay allyanak az feo es királybíró 
Vram kézéinél mikor kaput kell nytny reggel az szász 
nation való kolchtarto mennyen az feo birohoz, az ma-
gyar penigh az kiralybirohoz es vgy vegyek kezekhez az 
kolchyokat, Estwe vizontagh az zerent vigyek esmet 
azon birak vraim kezekhez [Kv; TanJk 1/1. 495]. 1852: 
Egy otska Kapu kotsnak egész tollat tsináltam és elfor-
dítottam 55 xr [Kv; SLt Vegyes perir. Géng Ádám lak. 
m. kezével]. 

Szk: ~ ö tartója. 1576: Myerthogi az Magiar wcay 
Kis Ajtó tawol vagion, Es kapw kolca tartoyanak oda 
Iarny Sáros Ideoben Nehez, Azért Annak kolcztartoyat 
Az ky eddeg volt helyen hagiak [Kv; TanJk V/3. 135a]. 

kapukulcstartó városkapukulcs-őrző; persoană însăr-
cinată cu păstrarea cheii porţii oraşului; Torschlüssel-
wărter. 1594: Megh ertettek eo kegmek biro vramnak 
panazolkodasat az eorzes dolga feleol, Azért eo kegmek 
ekkeppen vegeztenek feleolle hogi az Birak vraim kwwl, 
Tanachbeli tizt viseleok, polgárok, kwwl kapu kolch 
tartok, Jspotali mesterek kwwl, minden rendbeli ze-
meliek eorizzenek, es senki attól magat ki ne vonnia 
[Kv; TanJk 1/1. 233]. 

kapuláb kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Tor-
pfosten. 1600: Borso Gergely azth mo(n)gya, hogy eő 
egyebet ne(m) chelekedet, hane(m) egy kapu labat wo-
natot el onnat [UszT 15/32]. 1609: tudo(m) az kapulabat 
marton peter uite el [Szentmárton Cs; BLt 3 Demeter 
Giörgj z(ent) martonj soljmar (45) vall.]. 1714: az régi el 
romlot kapu lábnak szál fából való Ágya és kõtŏzćsi 
[Kászonſelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 1731: Vagyon a decla-
rált Curianak kapuja ad Occidentem kötött Tölgyfából 
allo faragott kapu lábja, romladozáshoz közelitett ka-

puja pedig régi fűrész deszkából való [Kászonimpérfva; 
BCs]. 1732: ezen major udvarra az Uczárolis nyilik két-
felé egj jó Sendelj fedél alatt, egj rendű fenjŏ deszkából 
csinált galambug alatt állo, négy szegre faragott kapu lá-
bakon állo, vas sorkokon forgo, fenjŏ deszkákból csere-
fa hevederekre szegezett kötetes öreg kapu [Kv; Ks 40. 
Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond lelt.]. 1839: 
Fel állítottam három kapu lábot . . . aztat Zsendellyel 
megfedettem a kapu eleibe egy Ülő széket fedezővel 
együt csináltattam [HSzj ülõ-szék al.]. — L. még ETF 
108. 10; UF I, 421. 

Szk: galambbugos 1782/1795: Az Vdvarba bé me-
nő Kapunál ujj Galambúgos Kapu-Lábak, feles Galam-
bal, Kapu Tölgyfa Létzekből jo, és tisztességesen csinál-
va [Sorostély ĂF; Ks gr. Teleki Károly udvarának leír.] 
* kötött ~ kötéses kapufélfa. 1737: Nyílik . ajtó a 
csűrös kertben járó sikátorra . . egy zsendellyel fedett 
kötött kapulábon [Széplak KK; ETF 108. 10]. 1768: 
Ezen curialis helynek a napnyugoti része közepetá-
ján vagyon kötött kapulábakon . vassarkokon és 
kapcsokon kétfelé nyíló, régi romladozott galambas 
kapu [Mezőszengyei TA; i.h. 18]. 

kapulábfa kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Tor-
pfosten. 1732: (Á kúriához) mennek be három négy 
szegre faragot, huvarlot, fŏldb(en) fel asot, kötőt kapu 
lab fakón, fa sorkokon ősve jaro, s ket fele nyilo deszkás 
nagy kapun [Tancs K; Told. 11/70]. 

kapulábú vmilyen kapufélfás; cu bulumaci oarecare; 
mit irgendwelchem Torpfosten. Szk: galambbugos ~ 
galambbugos kapufélfájú; cu bulumaci cu porumbar; 
mit Torpfosten mit Taubenschlag. 1698: A templom fe-
lől vagyon egy Tölgyfából faragot bálványu Ga-
lambúgos kapu labu sövényből font kapujának deszkás 
beiaro kis ajtóival romladozott sendelyezet alatta [HSzj 
ſaragott-bálvány al.]. 

kapulat V Hn. 1768: In Loco a Kapulat felett való 
Cserék (e). Kapulatba [Gyalu K; EHA]. 1773: Kapulat 
felett Cserék. Kapulatban (sz) [uo.; EHA]. 

kapulátás mező/vetéskapu-ellenőrzés/szemle; inspec-
ţie fåcută la poarta ţarinii; Überprüfung/Kontrolle des 
Wiesen/Feldtors. 1592: Szentlelekieknek az kapu latas-
ra es vt latasra zek attak Hadnagy Peter molomffalui, 
es Koúachj Peter Bogartffaluj [UszT. — aOlv.: szék ad-
ták. Értsd: a szék által a jelzett feladat elvégzésére kije-
lölt személyek]. 

kapulevél kapuszárny; canat de poartă; Torflügel. 
1588: Keozep Kapuban Sarampot meg foldoztak 
Az Czyganok Chinaltanak valamy Retez feoket. Horga-
ŭal egyetembe Az Capú leuelekre hogy ne Jngadozanak 
— attam f. — d. 50 [Kv; Szám. 4/III. 29]. 1732: Nagj jo 
kapu, melette való kisded ajtajával s rajtok lévő kapu le-
velekkel | Vagyon harmadik kapu azon Curian a' mint a* 
Csűrös kertben bé szoktak járni, kertből font kapu level-
lel [LLt 244. B]. 1747: vagyon kétfelé nyiló tölgyfa köté-
sékre Vas szegekkel, felszegezett fenyő deszkákból álló 
vas kaptsokon és vas tsapokon forgo egj egj vas kariká-
val Kapu levél, melly Kapu Levélis megrongyollott, s 
egynehány Vas szeg hijais van [Borsa K; Told. 24]. 
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1757: a Kapu . . . Bal kéz felől lévő Két Kapu felei kö-
zött Szolgál bé Fa sorkokon három három fa hevederek-
hez Szegzett Fenyő Fűréz avatag Deszkából való két felé 
nyilo Kapu Levele, vagyis Táblája, job Kéz felől mellette 
lévő Kisded be nyilo Kapuval együtt [Budatelke K; LLt 
Fasc. 129]. 1774: a' régiség miatt meg rongyollatt rosz 
kapu levelek két jo kemény Vass sarkakan forgok 
[T; CU]. 

kapumellék 1. kapufél; bulumac, stîlpul porţii; Tor-
pfosten. 1597: Az Fenesi Keo zegeoteol Lenart Tamas-
tol veottwnk 45 Darab keouet f 4 d 50 Az szegelet keoue-
ket es az kapu melieket Es ket hozzu kapu mellieket f 1 
[Kv; Szám. 7/V. 5]. 1623: Kapw mellyeket es felseö ký-
zeőbet igen zep Czyffrason teölgy fabol czyenaltasso(n), 
zep bellet az vagy keczeres kaputt ket fele Nylot gyalult 
deszkából [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1657: (Az) 
áruló udvarbírót . . egy kapumellékre akasztatá fel az 
fejedelem3 [Kemön. 115. — aAz 1644. évi hadjárat al-
kalmával]. 1680: az Csur(ne)k vágynák fa horgon jaro 
alol pedig Perselyes vas csapos, es vas karikas sarkos 
negy ŏregh fa szegekkel ŏszve szegezet deszkás kapui, 
mindenik(ne)k kapu mellyekib(en) vagyon egy egy vas 
retez [A.porumbák F; ÁLt Inv. 31]. — L. még UF II, 
156, 179. 

2. kerékvető(kő); piatră/bornă apără-roate; Prell/ 
Abweisstein. 1638: Czikor Giörgy Nagy szeker fakat 
megh uet s be vitette, bizoni geőrzeőlte valtigh az haz ol-
dalat, s ugia(n) hullot le az tapasz, De . . azuta(n) hogj 
az beŏczületes Tanacz imponalta volt hogi kapu mellie-
ket Czenallio(n) Czikor Gieörgj, nem láttam hogy az haz 
falat rontatta volna, seöt inkab ugj ereztette be az 
szekeret, hogy az haz falat megh ne erje [Mv; MvLt 291. 
163b]. 

kapumellékû vmilyen kapufélfás; cu bulumaci oare-
care; mit irgendwelchem Torpfosten. 1699: ezen fás 
kertbe ez csűr kertből jőnek bé cserfa kötőt kapu 
mellyiékü vas kapcson forgo holnyolt (!) bükfa deszká-
ból allo kapun [Szentdemeter U; LLt Inv. 31]. 

kapunálló I. mn kapuőrző; care face de pază la poartă; 
Tor bewachend. 1581: Megh ertettek eo kegmek varos-
sul Az panazt a ky essyk mindenfelől az kapunallo dra-
bantokra feokeppe(n) Az Reggely fel ne(m) keles felől 
mykor az kapukat megh nyttiak, Biro vramat Azért ke-
ryk hogy fenytekbe tarchyak eoket [Kv; TanJk V/3. 
244a]. 

II. fn kapuőr; portar, paznic; Torwächter/Wache. 
1572: Balint Lakatos Peter fia, Azt vallia hogy hal-
lota otth hogi egy gwbas kapwnallo Mongia volt az Cas-
parnak hogi Neh kialtana Mert megh verne [Kv; TJk 
líI/3. 25]. 1583: Orsolia Nag Istwannę vallia . . . azt 
monda a' leány hog meg bizonithattia a* kapwn Allok-
kalis [Kv; TJk IV/1. 158]. 

Szn. 1554: Kaponallo paal [Kv; Szám. 1/IV 45]. 
1556: Kapun alo paal [Kv; i.h. 176], 1563: Capúnallo 
Pal [Kv; i.h. l/VII. 102]. 1585: Lucia Kapun Allo Laios-
ne [Kv; TJk IV/l. 417]. 

kapunyi kapu-nagyságű; de mărimea unei porţi; in 
der Größe eines Tors. 1653: Básta mikor bészállani 
akart Kolosvárraa . . . nem bocsáták bé a városba . . . 

És mikor ott állana, a hadai a kapu előtt várakozván, 
tehát egy darab kőfal — nagyobb egy kapunyi helynél 
— magától leomlott, és Básta parancsolta a muska-
térosoknak, hogy azon az omláson mennének bé [ETA 
I, 91 NSz. — ^1603-ban]. 1781: kivül felöl mind egy 
kapuné nyílás ëppen anyi vala [Kisszőlős KK; Ks 19/ 
IV 8]. 

kapunyitás 1. városkapu-nyitás: deschiderea porţii 
oraşului; Toröffnung. 1575: Biro vram eo k Emle-
kezek meg az feyedelemnek, hogy ha eo N. Io akaratia 
lenne az Eyeli kapw Nitas neh lenne [Kv; TanJk V/3. 
122a]. 7602: minden nap io reggel eot orakor harangoz-
tassanak, s igy az Jsteny tiztelet kapw nytas eleot veghez 
mehet [Kv; TanJk I/l . 425]. 1656: az gradicz felin va-
gyon egy rez csengettjü, melljel kapu nitas es be zarlas 
idejen szoktanak csengettni [Fog.; UF I, 97]. 

2. ~kor kapunyitás idején; la ora deschiderii/la des-
chiderea porţii oraşului; zur Zeit des Toröffnung. 7676/ 
1681: Az várakb(an) a nemet vitezekis . kapu zá-
rás es nyitáskor mindnyáján az Isteni szólgálato(n) es az 
Imadsago(n) jelen legyenek [Vh; VhU 661]. 

kapuostor kapurész; parte (componentă) a unei porţi; 
Teil des Tors. 1600: Az Zenas kertt kapu ostoranak való 
fat veottem d 25 [Kv; Szám. 9/XIII. 4 Damakos Máté 
isp. m. kezével]. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Hintó 
szin . . . Deszkás kapuja két fele nyilo, mind ket felől ol-
dal rámája vas sarkos; Az kapu ostora be zaro pántos, 
retez fejes, Lakatos Nro 1 [Vh; VhU 505]. 

kapuoszlop kapufélfa; bulumac, stîlpul porţii; Tor-
pfosten. 1774: 'a meg irt Erdőben Csere fákot vágtanak, 
kettőt nagy Galamb búvósa kapu oszlopnak [Szénave-
rős KK; LLt Vall. 224. — aígy, de alkalmasint tollvétség 
bŭgos h.]. 

kapuőrzés paza porţii; Torbewachung. 1570: Veres 
Gergh Zwr lîiakach, hythy zerent azont vallya Minth 
Zigarto András, Mert eggywt voltanak az kapu wrzesen 
[Kv; TJk III/2. 82]. 

kapuráma kapukeret; rama unei porţi; Torrahmen. 
1681: Másik Csűrös kert Uczarol való, két fele nylo, 
Rámás, fenyő deszkás kapuja Nro 1 . . . kapu rámájá-
nak az két oldal oszlopán Sark vas Par 4 egyik oldal rá-
mán vas karika Nro 2 [Vh; VhU 571]. 

kapus I. mn 1. (prevăzut) cu poartă; mit Tor (verse-
hen). 1759: a' Tiszt. Páter Minoriták még eddig épület 
nélkült való kapus Udvarok [Ne; DobLev. 1/288. la]. 

2. kapuőrző (vár/városkapuban szolgáló); care face 
de pază la poarta unei cetăţi/unui oraş; (Stadt)Tor be-
wachend. 1681: Conventioja Hunyadi várbeli kapus 
Nemeteknek Hó pinzes fizetesek, hat hetre rendeltetett3 

[Vh; VhU 643. — aKöv. a részl.]. 
Szn. 1614: Kapus János Dwchieo Z. Martony zs 

[Szombatfva U; BethU 135]. 
Szk: ~ darabont. 1601: Attam rudnaj Jstwa(n) kezí-

hez az kathonaknak walo ho penzekbe f. 3000 
Az kapus drabantoknak haro(m) ho penzekbe at-
ta(m) az adobol f. 37 | Az menjett Senniey vra(m) ada-
tott en wele(m) az maga zolgajnak, az kapus drabantok-
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nak: es az Brassaj drabantoknak, es az fogadott draban-
toknak, es egjeb zwksegjre f. 221/40 [Lécfva Hsz; 
Törzs]. 1635: 1 Testis Pap Ianos, 2. Farkas Gergely, 3 
Zaz varga Jstva(n) varos hutos kápus Dárábantj [Mv; 
MvLt 291. 46b]. 1652: Egri Georgy . . Kapus Drabant 
[Km; GyU 131]. 1822: Négy Kapusz Darabontak ezek 
voltakd [Mv; MvRLt. — Tornai László kijegyzése — 
aKöv. a fels.] * ~ hadnagy. 1662: (Bízatott a váradi) 
Kapu és Toronybástya belényesi Komáromi Ferencre 

mellette Bott János, Török András, Halász István. 
Ezek mellé kolosvári Szüts István hadnagyokkal, 
kapus hadnaggyal, kevés számú gyaloggal [SKr 585]. 

3. ~ út kb. (eredetileg) kapuval elrekesztett határút; 
drum de hotar (iniţial) închis cu poartă; (ursprünglich) 
mit einem Feldtor gesperrter Feldweg. 1572: Azon Birz 
Thetheyn eleo Jndwlwan zallank ala Egy Kapws vtra 
kyt pestesya Kapwsnak Neweznek [Dés; DLt 184. — 
aPestes, a várossal szomszédos település]. 

Hn. 1572: az Kapus vtrol az Birczen megyen eleo az 
Chatanyak es Pestesyek kezt walo hathar [Dés]. 1597: az 
Kapus vt mellet (e) [Gyeke K]. 1793 k.: A' Kapus útba 
[Gógán KK]. 

4. csorba; ştirbit; abgebrochen. 1812: Az égyik ökör 
szürke középszerű testű az első foga kapus [DLt 318 
nyomt. kl]. 

Szk: ~ fogú. 1825: Czirold János ötves Legény 
elöl felyül kapus fogú [DLt 433 ua.]. 

O Hn. 1300/1733: in uno Byrch Kapus. Kapus Byrch 
[Bogártelke K; KHn 183]. 1646: Az Kapus teteon (sz) 
[Mezőkirályfva K]. 1648/1786: Az Kapus oldalon 
[Mocs K]. 1663: Az Kapus patak [Gyalu K]. 1681/1748: 
Kabalás nevű Fordulóban: a' Kapus oldalon (sz) [Tűr 
AF]. 1690: Az kapus oldalon (sz) [Dányán KK]. 1699: A 
Kapus lábján (sz) [Szentdemeter U]. 1729: Az Kapus te-
tönn (sz) [Dányán KK]. 1737: a Kapus Bérczecskék mel-
lett le follyo Patakon vagyon edgy Too [Nagyida K] | 
Kapus fŭ (sz) [Erdöcsinád MT]. 1745: A Kapus odalon 
az alsó láb (sz) [Szentdemeter U]. 1754: A' Kapus fő-
bcnn (sz). A Kapus főidben (sz). A' Kapus-fűben (sz) 
[Erdöcsinád MT]. 1782: a Kapus tető nevezetű helyen 
[Burjánosóbuda K; BHn 43]. 1793 k.: A' Kapus útba 
(sz) [Gógán KK]. 1801: A Kapus kertbe (sz) [A.üveg-
csűr Hsz]. 1814: az ugj nevezett Kapus máli szőllő hegj-
bcn (sző) [Aranyosrákos TA]. 1833: a Kapus vagy Ta-
karó mái nevű szőllő hegybe (sző) [Kövend TA]. 

II. ſn 1. kb. (eredetileg) határkapuval elrekesztett, ill. 
védett hely; teren/cîmp (iniţial) închis cu poartă; (ur-
sprünglich) mit einem Feldtor versperrter, gehegter 
Platz. Hn. 1350: (Meta) transit per quendam locum Ka-
puus nominatum Versus Cykud [BfO I, 174]. 1353: Item 
pertinentes ad possessionem deche vadunt sic a parte 
Castri Baluanus, Malunfekw Kapus et inde ad 
monticulum Beerch vocatum [M.décse SzD; MNy X, 
236, MNy XXXIV, 254, Nyír 200]. 1427,1542: Rywu-
lum Kapus vocatum [M.valkó K; KHn 101]. 1590: Ka-
pus [Szentdemeter U]. 1620/1687 k.: ä Kapus megett (e) 
[Ménes MT; MMatr. 407]. 1646: Kapusban (k) [Kozár-
vár SzD]. 1680: Kapus vegiben [Oroszfája K]. 1681/ 
1748: a' Kapuson által menő út [Balázsfva AF] ! Telek 
kapusán belől (k) [M.péterfva KK]. 1690: Az kapussan 
(k) [Dányán KK]. 1693: az Várhegye kapussa szomszéd-
ságában) [M.sáros KK]. 1699: Kapusnak az alsó lábja 
(sz) [Nagykend KK]. 1713: az Kapusan fellyŭl (sz) 
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[Mocs K; JHbK LVI. 7]. 1725: a Kapus alatt [Vízszilvás 
SzD: WassLt]. 1732: A Középső kapus alat a Dombra 
megyen veggel [Nagyida K]. 1737' a Kapus hidgyánál 
(sz) [Erdöcsinád MT]. 1740: Az Magyar kapusban (sz) 
[Egerespatak Sz]. 1751: Az Bontz Hida felől való Ka-
pusban (sz) [Visa K]. 1751 /XVIII. sz. m.ſ.: az Bogát Ca-
pussánál (sz) [Bágyon TA]. 1755: A Kapusb(an) (sz, k) 
[Gógán KK]. 1757' A Kapusban (sz) [Csomortán Cs]. 
1763: A Kapusb(an) (sz) [Csávás KK]. 1768: a Kapus 
kőzi (sz). Kapus kőzött (sz) [Gyalu K]. 1784: A' Magya-
ros Kapusnál (sz) [Szásznyíres SzD]. 1791: a* Kapus 
alatt (sz) [Aranyosrákos TA]. 1795: A Kapusan belőll 
[Köbölkút K; CU] | A Töves ájjon vagy is a Kapus 
uttyánál [Göcs MT]. 1826: A Kis Kapusnál (sz). A Nagy 
Kapusban (sz) [Pusztakamarás K]. 1828: 'A Felső Ka-
puson (sz) [Szentdemeter U]. 1846: A' Kapus verőfé-
nyén (sz) [M.zsombor K]. 

2. kapuőr/őrző; portar; Torwächter. 1664: senki le-
velét bé nem bocsátják hanem én kezemben hozzák, az 
kapusoknak parancsolva vagyon [TML III, 77 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

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

kapusarok kapusarokvas, táj pipa; ţîţînă/balama de 
poartă; Torangel. 1621: hogy el loptak azon kapu sar-
kat Apahidan veottwnk ket sing vasat pro d 16 Az 
Czigannak fizettwnk d 12 esmet hogy az Varmegye 
hada le verte az kapu sarkat veöttwnk egy singh vasat 
p(ro) d 12 Chynalasatol az Czigannak adtunk d 6 [Kv: 
Szám. 15b/VII. 24]. 1666/1793: azon tilalmas Erdőből 
nyir, nyár és Gyertyán fából Falubeli embernek szüksé-
gire lőtsfát . . . kapu sorkot, ekeszarvát, nyújtót és 
apró szerszámnak való fát ki embernek hirtelen kelletik 
. . . pénz nélkül szabad hozni [A.csernáton Hsz; SzékFt 
19]. 

kapusarokfa sarkos kapufélfa; bulumac cu ţîţînă; 
Torpfosten mit Angel. 1669: a' Kapu Sarokfa az Simon 
Antalne joszagaban all [Szotyor Hsz; BLt]. 

kapusarokvas táj pipa; ţîţînă/balama de poartă; Tor-
angel. 1692: Kapu sarok vas kettő [Szárhegy Cs; LLt]. 

kapuskodik várkapu-őrként szolgál; a sluji ca paznic 
la poarta unei cetăţi; als Burgtorwächter dienen. 1679/ 
1681: Ezen hunyadi Joszághban feles szabadosok lévén, 
kikis negi karban allattattak; egi része Lova hátán szói-
gál, más része az en jó akaratomig Taxára bocsáttatott; 
harmadik részéből kettő kettő az alsó kapuban Con-
tinue kapuskodik; viszont a negyedik része virrasztosá-
gal szolgai [Vh; VhU 674]. 

kapusorompó kb. kapukorlát: barieră la poartă; Tor-
schranke/sperrbaum. 1588: veottem esmeg 4 Teolgy fat 
az Capŭ Sarampohoz p(ro) f 1 (Kv; Szám. 4/III. 24]. 

kapuszám adórovatali egységek száma; numărul por-
ţilor (privite ca unităţi administrative); Zahl der Steuer-
zahlungseinheiten. 1570: Toaba keg: Ezteondeonkenth 
tartozik Az Nemes Vraymnak Egenleo kepe(n) az Nótá-
riusnak kapw zam zerynth ket ket penzel [BesztLt 47]. 
1594: Wagjon jt kapw zam No. 46. Pwzta haz heli vá-
gjon jtt No. — [Bagos Sz; UC 113/5. 17]. 1601: Az melj 3 
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forintos adott kapu zam zerint rendeltek wala in subsi-
d(io) regny Annak exitussa [Hsz; Törzs]. 1614: Igirwnk 

kapu zam zerint Ngd(na)k vduara Nepe tartasara, 
Portara, es egieb minden fele zwksegere niolcz niolcz fo-
rintot [Ks 87 ogy-i végzés]. 1621: Eő Felseghe Paranczo-
lattiara kapu Zam Vtan az Colosuarmegiebeli Jozagbol 
Louast kellett allatnunk az fel rendeles szerenth Az Apa-
hidi 9 Jobbagitol Attam f l [Kv; Szám. lSb/VII. l4]. 
1653: 1583 esztendőben . . Egy kapuszámról volt az 
adó ugy mint dr. 90 [ETA I, 40 NSz]. 1671• Mivel Isten 
után ez hazának meg-maradása áll az Porta kedve kere-
sésében, a' melly-is fundáltatott az adóban: mellyre néz-
ve senkinek sem kedvezvén ez hazában, kelletett adót 
mostana felvetnünk ez alább meg-irt mód szerént. Kapu 
szám után vetettünk egy kapura Tall. 15. Fejérvár me-
gyében vagyon kapu szám a' pecsétes Regestum szerént 
portae, num 355 Col. 5 Rovatlan Falu vagyon, 2 
Kŭkŭllõ Vármegyében vagyon kapu szám, num. 218. 
Col. 4. Rovatlan Falu 6 Torda Vármegyében va^ 
gyon kapu szám, num. 152. Col. 2 Rovatlan Faluk, 6 
[CC 95. — a 1667-ben a mv-i ogv-en. A kijegyzés kiha-
gyásokkal és befejezetlenül]. Í692: Igaz dologh feles 
Kapu szamjokra nezwe keves hija hogj az Szász Natio az 
terehnek felét ne(m) supportalta ha az Colosvari accor-
daban oda engedet adozo rendeket hozzajok szamlal-
lyuk, de ha azt oda ne(m) szamlalljuk fele rajok nem eset 
ne(m) hogj két része az mint p(rae)tendalljak [Szőkefva 
KK; Törzs. Sárosj János kezével]. 1749: Gróff Vass 
Wass (így!) Vrak édes Attya, Nagy Attya a Ravatal 
alkalmatosságával bizonyos házhellyekért a kapú szá-
mot le tévén ugy appropiálták volna magok(na)k [Dob.; 
WassLt]. - - L. még AC 67-72; CC 68; 93-4; CsH 320; 
TML I, 296, 307, III, 46, 78, 107, VIII, 214; WIN I, 396. 

Szk: ~ után felvetett adó kapuszám szerint kirótt adó. 
1662: Fogarasban lakó Boer Sigmond, jŏven mi elonk-
be(n), ide Medgyesre az mi Keglmes Urunk es az Nemes 
Országh rendelésebõl szá(m) vételre kŭldetet személlyek 
eleiben àda szamot két rendbeli adókról, A kapu szám 
utan fel vetet husz forintos adorol, Melylyet csak maga 
Percipialt a Fogaras városába(n) levő Nemes emberek-
től Görögöktől es Nemesi eózvegy Asszonyoktol. Es à 
huszón eōt Talleros Adorol [Szád.]. 1690: Nemzetes pet-
rigevita Horvát Miklós Uram, az 1689 esztendöbeli 
Gyula Feiervari öszi nemes ország gyülésib(en) kapu 
szam utan fel vettet ket szazjorintas adob(an) nemes 
Torda varmcgyib(en) pakai (!) egy rovatai alat való za-
logas joszagarul, az szerint mint az falu magak kŏzõt fel 
vetete admi(ni)st(ralt) kezemb(e) f. 15//78 [Vécs MT; 
SLt AU. 58. — aIgy, de szokásosabb alakban: Petriche-
vich. Pókai (MT)] * ~ után járandó!való adó kapu-
szám szerint fizetendő adó. 1677: A' Kapu Szám utan 
való Adóról E' Szegény Hazának állapottya, a' mint 
egyebekben-is ugy a' Kapu Szám után járandó adojok 
dolgában-is, külőmb külőmb karban forgott eleitől fog-
va, és az időknek, s' azokban lévő szükségeknek mivol-
tokhoz alkalmaztatot, az Ország lakosinak-is számok-
hoz képest | Jobbagyokrol Földes Urokat állapot-
tyok szerint szolgálni tartozzanak, a' szerint a' Kapu 
szám után való adót-is részek szerint meg-adnid [AC 67-

227. — aHivatkozással az 1629- és 1638-beli ogy-i 
végzésre]. 1753/1781: Jósika Imre ur . . Bétsben lété-
ben a kapu szám után való adaját a Mostoha fiainak 
meg kissebbitette [Máda H; JHb LXX1/3. 272] * ~ 
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után való gyalog kapuszám szerint állított gyalogkatona. 
1710 k.: Az ország hada, vármegye, székely, mind üljön 
fel Bethlen Gergely commendója alatt, Gyulafi László 
udvari főkapitány is a mezei katonákkal; a szász natio 
kétezer jó fegyveres gyalogot állítson; a vármegyéken is 
a kapuszám után való gyalog előálljon [BÖn. 759] * ~ 
után való zsoldos állatás kapuszám szerinti zsoldos-kato-
na adási kötelezettség. 1658: Nemzetes Gyerŏ Monosto-
ri Ebeni Laszlo U(ramna)k bŏcsülletes fŏ ember szol-
gank(na)k Erdélyi minden Varmegjenkben, kapu-
szam utan való Soldos allotasat minden nemű joszagirol 

megh engettük [WassLt fej.]. 

kapu-szemöldökgerenda stinghia transversală a por-
ţii; Torgesimsträger. 1774: A kapuja ezen majornak 
észak felöl vagyon és építtetett vastag cserefából, négy-
szegre faragott s földbe rakott vagy felásott kapuzábék-
ból, vagy három kapufélfákból olyan formálag, hogy 
azoknak felső végeiben egy kifaragott kapu szemöldök-
gerenda húzattatott s belévésettetvén. kötésekkel arkasa 

formára kerekíttetett, mely szemöldök-gerendákban ke-
resztül fák vésettetvén s azokra gyalult deszkákból ga-
lambúg építtetvén bé is zsendelyeztetett [Erdösztgyörgy 
MT; ETF 108. 14. aÉrtsd: árkus]. 

kaput1 felsőkabát; surtuc; Geh/Kaputrock. 1787: 
Egy viseltes Kender magos Kaput Dr. 50 [Mv; MvLev. 
Nagy György hagy. 8]. 1790: Egy Rendbéli Szürke ma-
téria köntös 1 Egy kaput Szederjes [Királyhalma NK; 
Ks 67. 46. 24c] i Arany por szinü kaput Bárány Bör Bér-
léssel hozzá való nadrággal és Lajblival [Sv; Ks]. 1791 
A Második kocsisok Kaputyokra 4 tuczet gombért 48 xr 
[H; Ks 108 Vegyes ír.]. 1809: Groff kaputtyának fejér 
Nyúllal való bérelése a Szőts Munkaval edgyüt 17 Rf 
[Kv; TKhf] | Hát a Kaputad fillentyüjén látzo ujj szaka-
dás hol lett és mikor kivel való Dulakodásban .? 
[Dés; DLt vk]. 1827: gallér nélkül való kaputjak volt 
[DLt 1261 nyomt. kl]. 1843: a kufferből egy Lepedőbe 
takarva talált portékákat ki vettük s talaltunk benne egy 
Nadrágot — Kaputat3 [Bágyon TA: KLev. Törők Ist-
ván (26) vall. — aFolyt. a fels.]. — L. még FogE 110, 143, 
161,202, 272; PLev. 61. 

Szk: asszonyember német ~ német módis női kabát. 
1797: Egy megy szin ánglia Aszsz(ony)ember német Ka-
put [Koronka MT; Told. 34] * civil 1825: Felszökése-
kor magával vittel (!) egy setét zöld Civil caputot [DLt 
736 nyomt. kl] * felső 1847: Egy felső Kaput 
Fain bársony Galir és hajtóka hoza [Kv; Pk 6] * hosszú 

1813: Ígértem3 Két Hoszszu Kaputakat, és há-
roni kitsi Lajblikat [Nyárádsztbenedek MT; Told. 45. 
— Szabóinasnak szegődésekor a mester]. 1820: bár-
sany gallérú hoszszu kaput [DLt nyomt. klj * kurta ~ 
rövid felsőkabát, bekecsféle. 1801: Vinter Adám . vi-
sel hamu szin szürke kurta Kaputot [DLt nyomt. kl] | 
Egy Zöld kurta kaput fekete hajtokával és Sárga Réz 
gombokkal együtt [Vargyas U; CsS] * német 1781: 
Egy Bolha Szin Német Kaput Egy királly Szín német 
Kaput [Mv; Told. 9a] * nyári 1790: Czapo Andris 
vett egy Anglia Kaputott és más nyári kaputot [LLt]. 
1828: Egy viseltes ezüst szin nyári kaput [DLt l 18/1829 
nyomt. kl] * szőr-matéria 1790: Egy fejér szőr Maté-
ria kaput Hf 7 Dr 50 [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 
4] * téli ~. 1826: egy fekete posztobol készült ásztrákán 
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bőrrel meg prémezett téli kaput [DLt 1123 nyomt. kl]. 
1847: A' lelkem Anyám pedig küld égy türetlen 6 sing 
ázur posztot per se téli kaputnak valónak [Kv; Pk 7]. 
1858: se köpenyeg — se téli kaputom nincsen [Mv; DE 
2] * teveszõr-matéria ~ teveszőr kabát. 1793: Bolha-
szin teve szőr matéria kaput és Lájbel nyári paszoman-
tos [TL Conscr.]. 

kaput2 1. fejezet; capitol; Kapitel. 1662: Maga a mi 
fordítónk is a caputok summájában mindenütt ezt fog-
lalta és tette föl | Ó, melly nagy eszköze s alkalmatossága 
lőn aztán ez az Izrael bűnének s veszedelmének Lásd 
meg Nádábon kezdvén, mellyet itt ez 12. caputban is fe-
lette emlékezetesen jegyzett fel az Istennek lelke [SKr 
686, 705]. 1806: 4 rendet irtam, és egy darab Caputat 
nagy kínnal elnyekegtem [Dés; KMN 167]. 1823-1830: 
Unalmas volt a teológiája3 Némely caputról sok 
hónapokig elbeszélt, osztán sok caputokat elmellőzett, 
amiről pedig tanított, arról mindent el akart beszéleni, 
amit valaha hallott vagy olvasott [FogE 139-40. — aBa-
sa István (1743-1808) mv-i koll-i teológiai tanárnak]. 
1870 k.11914: Caput: a fordítás és tanulmány alatt levő 
latin és görög olvasmányok szakaszait, fejezeteit nevez-
ték így [MvÉrt. 7]. — L. még i.h. 37; MNy XXV, 262. 

2. (bibliai) rész; parte/verset (din Biblie); Kapitel (in 
der Bibel). 1662: Tiszta istenes ember lévén3 estve 
hálóházában való bemenésekor magánosan is az isteni 
tiszteletet soha el nem múlatja vala. Az bibliábul pedig 
rendszerint minden estve két két caputokat akárminémü 
gondos dolgai közben is el nem vesztegli vala [SKr 293. 
— dI. Rákóczi György]. 1710 k.: tempore examinis le-
gyen a biblia a gyermek kezében, és ha tudja is, ha nem 
tudja is, mikor a praeceptornak felel Kerestesse fel 
véle, és lészen az igaz, valóságos localis memória. Ezt 
akárki experiálhatja magán, caputot, verset sokszor 
nem tudja, de tudja, hogy a faciesen mely tájon vagyon, s 
úgy talál reá [BÖn. 543]. 

3. (számadásbeli) pont; punct (ín registrul de soco-
teli); (Rechnungs)Kapitel. 1585: az eo Zam Ado Reges-
tumaban Vgian ez Caputba, menj pénzt percipialt, 
árult beleole megh Iria [Kv; KvLt Vegyes 111/19]. 1586: 
Az Juhoknak, Bárányról, Giapiayrol, Beorireól, Saytia-
rol, Waiarol, Thuroiarol, Sosteyereol hozza tudwan, 
Meny maradót kezenel az Zamwetel vtan, eg' Summaba 
mindenik felet prouentusba megh Mutasson (így!) Es 
vgian ez Caputba, meny pénzt percipialt, árult, beleolle 
megh Iria [Kv; PolgK 19]. 

kaputartó I. mn mezö/vetéskapu-fenntartásra kötele-
zett; însărcinat cu întreţinerea porţii ţarinii; zur Wiesen/ 
Feldtor-Erhaltung verpflichtet. Szk: ~ (gazda)ember. 
1712: Ha valamely ember a tanorok kaput nyitva hagy-
ná, legyen a büntetés flo. 1 és ha a tanorokkapu rósz ta-
lál lenni és kár esik a kapuról, azon kaputarto emberek 
tartoznak a kapuról tett kárt megfizetni [HSzj tanorok-
kapu al.]. 1780: Azért . olyan gondot viseljen minden 
mezőre kijáró kapu tartó gazdaember, hogy akármine-
mű kára legyen rajta, akár marhájába, még ha idegen 
. . . lesz is, és marháját ottan kiviszik, soha a communi-
tás meg nem fizeti [Árkos Hsz; RSzF 146]. 

II. fn mező/vetéskert fenntartó személy; persoana 
care este însărcinată cu întreţinerea porţii ţarinii; zur 
Wiesen/Feldtor-Erhaltung verpflichtete Person. 1778: 

158 

Tovul illő határkapu építtessék. Azon kaputartónak az 
Töltés alsó részin való helyből mindenekelőtt bizonyos 
rész kiszakíttassék; illőképpen jutalmául [Taploca Cs; 
RSzF 145]. 

kaputbeli (számadásban) vhányadik pontbeli; la unui 
din punctele (din registrul de socoteli); aus irgendwel-
chem Kapitel (in der Rechnungslegung). 1586: Az Exi-
tusnak modgía. Az elseo Capitulumra theryen3, es vala-
minemeo keolchegh circa Primum Capitulum leott, ez-
tendeo Altal az Zamwetel Napiatol fogwa eztendeo 
Zamvetel Napigh igazan megh Iria, hog' meg latogiek 
my Jeo beleolle es my megien róla, hasznos volté vagy 
Nem, Az Malom az Zantas wetes, es az elseo Caputbelj 
Maiorságh [Kv; PolgK 21. — aAz isp. m.]. 

kaputcsinálás kabátkészíttetés; facutul unui surtuc; 
Gehrockmachen. 1785: kaput leibli nadrag tsinálas 5/2 
[WLt Cserei Heléna jk 7a]. 1791: Egy Kaput tsinálás 
2/18 [i.h. 50b]. 1810: Egy Tubák Szinü téli Kaput tsiná-
lás [Kv; Hodor lev.]. 

kaputocska1 kabátka; surtucel; Gehröckchen. Szk: 
anginét 1813: Belmán György Bavariai anginét 
Kaputotskát visel [DLt 229 nyomt. kl]. 

kaputocska2 fejezetecske; capitol mic; Kapitelchen. 
1806: dél előt egy Caputotskát el mondottam Repetitio-
ba [Dés; KMN 197]. 

kaputrokk felsőkabát; surtucel, surtucaş; Kaputrock. 
1772: Kaputrok Zöld Hf 5 Egy Ujj fianer Lájbli Hf 1 
[Déva; Ks 113 Vegyes ír.]. 1810: Dávid Ábrahám 
'Sido . visel Csikós zöldes hoszu nadrágot, Mantsesz-
ter matériából, hoszu olaj szin poszto Kaputrákot [DLt 
582 nyomt. kl]. — L. még katona-kaputrokk al. 

kaputvásárlás kabátvétel; cumpărarea unui surtuc; 
Gehrockkauf. 1847: Cseh Antalnak egy Kaput vásárlás 
2 Rf 50 xr [Kv; ACSzám. 18]. 

kapuvám vásárvám; vamă la piaţă/de barieră; Markt-
zoll. 1481: absque aliquali solucione et exaccione tributi, 
wlgo Capu wam uel wasarwam nuncupati [Kv; KvLt 
Fasc. T. 56, 57, 58. — Kiadva KvTOkl. I, 264-6]. 1491: 
wlgo Capu vam vei Wasar vam [Kv; i.h. 65. — Kiss 
András kijegyzése]. 1499: wlgo kapwwam vei wasar 
wam [Kv; i.h. 71 ua.]. 1519: wlgo Kapw vam vei vasar 
wam [Kv; i.h. 74 ua.]. 1521: wlgo Kapu wam vei wasar-
wam | wlgo kapu-wamoth et wasar wamoth [Kv; i.h. 76-
8 ua.]. 

A latin szövegből kiemelt szórványokban a kapuvám és a vásárvám kö-
zött álló latin vei 'vagy' a két elnevezés azonosságára mutat, viszont az utol-
só adalékban a latin et 'cs' miatt két külön vámſajtára gondolhatunk. 

kapuverem T 7588; Az Hyducay Capún kyweol 
Elseoben nem Jo hellyre talalkoztanak Capú vermet As-
nya mas helt Ásattam wellek attam nekyek d 18 
[Kv; Szám. 4/III. 20]. 

A címszó alkalmasint a városkapu előtti, a támadók behatolását akadá-
lyozó-nehezítő gödörre v. veremre vonatkozhatik. 

kapuvonó I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ gém felvonóhíd-rész; parte de podişcă; 
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Teil der Zugbrücke. 1694: Arx Keővár . Az leg alsó es 
külső kapuja eleiben menven ki az Varnak . . Ezen be-
lől mindgyart van, egy kőből rákot Arkocska, mely Ár-
kon van egy Vastag Tölgy fa Deszkából csinaltatot Fel-
s le vono Kapu, annak felső zapia vegin, mind ket felől 
hozzaja alkalmaztatva, ket hosszú nagy erős Vas Lancz 
az mely ket Lancz az Kapu felet jaro ket fel vono Ge-
mek(ne)k az ket Vegekre van kötözve . Ennek az Ka-
pu vono Gemnek az Kőzepin, az Tengelye vas karikas 
ket felől, Vas Kávákon forog, erős vas szegekkel vad-
(na)k az gemjei az Tengelyb(en) segezve [Kővár Szt; 
JHb Inv.]. 

II. ſn kb. (város)kapuőr; paznic la poarta unui oraş; 
(Stadt) Torwächter. 1746: Kilencz kapu vono az három 
kapura [Kv; Ks 11. XLVI. 25]. 

kapuzábé kapufélfa/sasfa, kapubálvány; bulumac, 
stîlpul porţii; Torpfosten. 1638: Czeker Giörgi kapu 
zabét Czenalion [Mv; MvLt 291. 162b]. 1699: elsőben 
Nyega Mihály vágott kette az Kapu Zabe mellett egy ka-
rót [Rücs TA; KvAkKt 344]. 1743: az Expon(ens) földes 
Urunk ŏ Ngok ide való tilalmas erdejekbŏl . Tisztar-
tó Hévizi vr(am) kapu zábé(na)k való két jó, és élő csere 
fákot vitetett el [Herepe AF; BK Herepei lev. Szimion 
Gábor (44) jb vall.]. 1761: Ezen vdvarra Nap nyugott fe-
löli földben meg rŏkõnyŏdŏtt galambúgos még kevés 
ideig tartó sendelj fedel alatt levő kapu zábék kőzött nyi-
lik kupás kövön állo tserefa sorkon ujj fenyő deszkából 
kötött, tsak egj felé nyilo nagy kapu [Siménfva U; JHbK 
37. LXVIII/1. 37]. 1781: (Az) Uttza Kapu . . Kapu Zá-
béji négy Szegre faragott Tölgyfából valók [Mákó K; 
Hr]. 1814: (A) Dálnoki Telek a' . Salánki Háznak 
tsepegésetöl fogva kezdődött szélessége, és ment a' 
Borbély István Telkének kapu Zábéáig [Dés; Ks 79. 29. 
777-8 Kis Marjai István vall.]. 1816: Ezen Jobbágy-
falvi udvarházra ád bé menetelt kivülröl meg czif-
rásztatott újj kapu Zábékon épült két felé nyíló 
nagy kapu [Jobbágyfva MT; BálLt 67]. — L. még ETF 
108. 7, 14. 

Szk: kötött 1744: Ezen vámos hidon innen vá-
gjon Cserefa agasokbol faragott kötött magos kapu zá-
bé zendely fedél alatt [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

kapuzábéfa kapufélfa; stîlp de poartă, bulumac; 
Torpfosten. 1763: (Az udvarházhelyre) vastag csere fák-
ból faragott, s cziffrán ki mettzett, Veres festésű galam-
búgos Zsendelly fedél alat lévő kapu zábék között csere 
hevederekhez Lapos fejű vas szegekkel gyalult fenyő fü-
rész deszkákból szegzett, retzésen mettzett tetejű, Vas 
Sorku Kapu Zábé fáihoz Vas Kaptsokkal foglalt két felé 
nyiló közönséges jóságú Kapú szolgál be [Szászvessződ 
NK; JHbK LXVIII/I. 197]. 

kapuzárás 1. închiderea porţii; Torschließen/schluß. 
1676/768/; Az várakb(an), az jó vigyazasert szoktak à 
Praesidiumokat tartani; a nemet vitezekis jo vi-
giazassal legyenek, à kaput ne tágítsák, ejjel nappal vár-
tát tarcsanak; kapu zárás es nyitáskor mindnyáján az Is-
teni szólgálato(n) es az Imadsago(n) jelen legyenek ă do-
bolastol fogva à kapu nyitas(na)k vagi zárás(na)k ide-
jeigh gyújtót kanotokkal fegiveresse(n) szép rendett 
aljya(na)k [Vh; VhU 661]. 1870 k./1914: Kapuzárás: 
minden estve egy negyedórai beharangozás (a nagy 

csengettyűvel) után télen 8, nyáron 9 órakor bezáratott 
a főkapu s attól kezdve a reggeli nyitásig kezdődött a 
deák- és kapuközi vigil őrzése [MvÉrt. 19-20]. 

2. kapuzárás idején; la închiderea porţii; zur 
Zeit des Torschlusses. 1676/1681: Az várakban . . a ne-
met vitezekis kapu zárás es nyitáskor mindnyájan az 
Isteni szólgálato(n) es az Imadsago(n) jelen legyenek 
[Vh; VhU 661. — A teljesebb szöv. 1. al.]. 

kapuzáró szk-ban; ín consctrucţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ strázsamester kb. kapus-őrmester; sergent-ma-
jor însărcinat cu straja porţii; Tor-Wachtmeister. 1740: 
Militaris Tisztek segitő Szállásai Placz Major Vram-
(na)k cseledi szamara 3a Kapu zaro Strasa Mester-
nek 3 [Kv; Ks 11. XLVI. 25. — âFolyt. a fels.]. 

kapuzás cliákny kb. (a kollégiumi) kapuban állingálás; 
aşteptare îndelungată la poarta unui cămin; Herumste-
hen im Tor (des Kollegiums). 1870 k./1914: Kapu-
zás . a kollégium főkapujában reggeli 5 órai nyitástól 
esti 8-9 órai zárásig 3-4 órás felváltással állandólag egy 
szolga (cursor) állott őrt. Ennek kötelessége volt az ott 
állingálókat vagy ki, vagy be tessékelni. E tilalmat azon-
ban az utcánjárókra nézelődni (ma fixirozni) szerető na-
gyobb deákok nem respektálták, s így állandóan volt né-
hány kapuzó; kik a karfákra felülve, vagy hozzájuk dűl-
ve, léháskodva, fütyörészve, dudorászva, pletykálva, el-
menőkre megjegyzéseket téve, incselkedve, csínyeket 
tervezgetve „hivalkodának" [MvÉrt. 19]. 

kapuzlár vmilyen török tisztség; denumirea unei func-
ţii la turci; irgendeine türkische Würde. 1670: Uram, le-
gyen azon, hogy az mikor megfordul, urunk ő nagysága 
mind az kajmekámnak ő nagyságának, s mind a tihájá-
nak, fővezér urunk ő nagysága kapitihájának, kapuzlár 
tihájának ajándékot küldjen . úgy lészen nagyobb te-
kéntet az ő nagysága dolgaira is, mivel úgy látom, 
Uram, hogy ez az török világ csak adammal jár [TML V, 
97 Bojér Sigmond portai követ Teleki Mihályhoz]. 

kapuzó diákny kb. (a kollégiumi) kapuban ácsorgó/ál-
lingáló (diák); elev care aşteaptă timp îndelungat la 
poarta unui cămin; im Tor (des Kollegiums) herumste-
hend(er Student/Schüler). 1870 kJ 1914: a kollégium fő-
kapujában állandóan volt néhány kapuzó; kik 
léháskodva . elmenőkre megjegyzéseket téve . „hi-
valkodának" [MvÉrt. 19. — A teljesebb szöv. kapuzás 
al.]. 

kapzsi I. ſn 1. harács, zsákmány; jaf, pradă; Beute. 
Szk: ~nak esik harácsnak/zsákmánynak esik neki; a 
face jaf; über die Beute herfallen. 1653: A több közönsé-
ges had a mi volt azt úgy igazgatták és instruálták, hogy 
mutasson elfutó képet és fusson ki a táborból, mindent a 
sátorban hagyván; mert tudta azt — valaki volt a ki ezt 
az okos stratagemát gondolta és dirigálta is — hogy a 
magyar kapsinak szokott esni, és úgy könnyebb vele bír-
ni. Nem is csalta meg a reménység őket. Mert mikor lát-
ta volna a keresztyén azt, hogy fut a táborból a török, 
nem tudván a titkot, neki noszogatták egymást [ETA I, 
49 NSz]. 1657: az várast megvövők . és hogyha az 
kapsinak nem esnek vala az városban, hátokon mehe-
tünk vala az várba is [Kemön. 260]. 
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2. kb. harácsoló/kapzsi osztozkodás; împărţeală la 
care participanţii încearcă să obţină cît mai mult; (zu-
sammen)scharrende/habsüchtige Teilunş. 1760: Varsá-
nyi Zsigmond gyermekei az öregről maradott mo-
bile bonumokat, marhát s egyéb házieszközöket felosz-
tának. Annak utána a szegény Varsányi Pál mobi-
liáihoz fogának. Bizony sok szép portékái s készületei 
maradtak szegénynek. Mely is oly kapzsi volt ezen fel-
jebb megnevezett atyafiaknál, hogy szintén úgy resz-
ketett mindenik míg kezéhez nem ment a nyíl [RettE 
112-3. '1A nagyatyáról, Varsányi Benedekről]. 

Szk: tesz/vet benne harácsoló/kapari osztozko-
dást visz véghez. k.: Magyari tamas monda Az Az-
zonnak hogy ha Engom hattak tutornak, Azt keuantom 
hogy megh lassúk meny Az pénz, hozd ele az pénzt. Azt 
akarom hogi legjen pechiet alath mert en teollem za-
moth veznek. Az Azzonj Nagi syrast kezde tenni monda 
hogi megh sem holth Az en vram addigh kapsit akarnak 
benne tenny, monda magiari Tamas Jo Azzonj en kapsit 
nem vetek benne de azt Akarom hogy Az en tutorsagom 
alath pechiet alat légien [Szu; UszT] rút ~ ocsmány 
harácsolás. 1657: A lopott pénzt kik reá lestek, el-
fosztották; volt rút kapzsi szegénynek javaiban 
[KemÖn. 106J. 

11. mn kapari, pénzsóvár; lacom/avid de bani; habgie-
rig. 1657: tudom vala Bakos Gábor uramot csak egy 
hcrtelen és kapzsi embernek lenni, az mint hogy nem is 
tön egyéb hasznot, hanem csak elpusztítá az földet az 
több hadak előtt [i.h. 199]. 

kar1 1. átv is braţ; Arm. 1573: Zeles Antal azt vallia 
hogi Eo arwlia volt az Bort Az kor haytotta keozyk-
be peter ez merteket latta hogi az Nagi Pal hozza vá-
gót, eo Ragatta meg az karyat [Kv; TJk 1II/3. 203]. 
1589: az Parta az karyaba vala az leannak az leány igen 
borzas vala [Dés: DLt 226]. 1625: Fekete Marton 
Az karja megh teőreőt [Kv; Szám. 16/XXXIV 214]. 
1637: Patkós Thamas . . monda hogi ò talalta ütni Hi-
degh Gyorgiot, mert ois ige(n) ütte neki az kariat [Szent-
györgy Cs; BLt 3 Barrabas Mihály pp vall.]. 1736: Mi-
helyt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyverhordozó 
inas, aranyas köves hüvelyü kard s fejedelmi buzogány 
lévén keresztül téve a karján, mind ott állott az fejedelem 
háta megett, mig asztaltól felköltek [MetTr 335]. 1794: 
látom, hogy hoznak két véres, karakkal hátra kötö-
zött nyegö embereket [Somlyó Sz; BfN dobozolt anyag 
VI]. 1797: rám egy tekerő fát ragadván kezében elsőben 
a' karamat s az után a Vallamat ugy meg batolta, hogy 
két hetekig nem dolgazhatton (!) keze verése miatt [Náz-
nánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. 1854: ők is érzik bár a' 
balsors nehéz karjait [ŰjfE 3]. 

Szk: ~jain hordoz vkit. 1823: Rátz Salamon sza-
bóinas az apám műhelyében dicsekedve emlegeti, 
hogy sokat hordozott a karjain [FogE 59] * ~ow fog. 
1636: ezt a fogoly legent . . . Nagy Zabo István karon 
foghta vala, es ugy vonza uala [Mv; MvLt 291. 68a] * 
~ró/ lövöldöz. 1710 k.: majd harmincnégy vagy még 
több esztendős koromban kezdettem srétes puskával ál-
lani az erdőben nem is igen hibáztam hatvan esz-
tendős koromig, noha csak karról lövöldöztem [BÖn. 
502] * bal 1761: a nevezett Tiszt csak neki ugrék ke-
zebeli égy vékonka ostorménfa pálcával, és egyszer a 
nyakát, mászszor a jobb karját, harmadszor bal karját 

meg ütvén, ekkor égy kisség a Veréstől cessala a Tiszt ő 
kegyelme [BSz; Ks 25. III. 69]. 1763: Panaszt tévén Báró 
Bornemissza Jgnatz Ur eo Excllja . az I . a piaczon 
meg-verte, rongálta, elanyéra, hogj bal karja egésszen 

. el kékült [Torda: TJkT V 171] * eláll a ~ja. 1782: 
már a karjainkis ei állatt (így!) a sok hordozás és emelés 
miatt [Mv; DLev 4/XXXVI] * fél 1812: Más alkal-
matosággal ismét őszve veszvén a GrofTné a Gróffal fél 
karjáról az inget lehasogatta [Héderfája KK; IB. nemes 
Jánosi Ersebeth Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sá-
muel tisztnéje vall.] * jobb 1662: Africai Scipio vitéz, 
jobb karját, országa láttára menvén, elégette [SKr 471]. 

Sz. 1662: Lássák azért azok, ámbátor jóért gonosszal 
fizessenek: mi hogy valóságos keresztyének és magya-
rok vagyunk, még karunkat s kardunkat felbírjuk, ke-
resztyénség és nemzetünk oltalmazásában kívánjuk el-
fogyatni életünket [SKr 475]. 

2. a mente ~ ja a mente ujja; mîneca surtucului; Ármel 
des (Husaren)rockes. 1710 k.: csak csoportra verők ma-
gunkat tizenheten lovon, még én büszkén, mint harcra, a 
hegyes tőrt mezítelen a mentém karján általütém. és a 
pisztolyt jobb kezembe és úgy jövénk el [BÖn. 562]. 

3. (szék)karfa; rezemătoare (de scaun); Armlehne. 
1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium . . Az 
Kwlseő Zenes hazban . . Karos zek uagjon No. 2. Kar 
nelkeöl ualo vleo zek No. I [Somlyó Sz; UC 78. 7/22, 
24]. 1637/1639: 4 vj karszék az egjknek az karia le teort 
[Kv; RDL I. 111]. 1706: Egy karj szék, de az karja kŭlen 
hever [UtI]. 

4. (fogas)kampó; parte a cuierului; Hakenteil. 1650: 
három fogasnak csinaltam megh az karyat d 20 [Kv; 
ACJk 57b]. 1677: Paraszt fogosak karjaival edgyüt és 
egy küsded fegyvernek való fogas [Mezőmadaras MT; 
Borb. II]. 1801: Vagyon a kő falra fel Szegezet két fogas 
egyik karjos a más kar nélkül való [Vargyas U; CsS]. 

5. köszörű-rész; parte a tocilei; Teil der Schleifma-
schinc. 1790: Egy jó nagy köszörű karostol lábastol 
[Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné hagy.]. 

6. szövőszék-rész; parte a războiului; Teil des Web-
stuhls. 1768: Osztováta karjavai édgyütt [Mezőszt-
györgy K; Ks 23. XXIIb]. 

Kalotaszegen a kár 'a szövőszéken az a két függőleges fa, melyeknek 
szarvain a nyüst és a borda függ [DolgD L. 71, 86]. L. a képét i.h. és 
SzaniSz osztováta al.). 

7. lépcsőkarfa/korlát; balustradă; Treppengeländer. 
1659: Die 4 Apr. ez Garandicz karjat megh czinaltat-
va(n) . keóltségh mind egywt tesze(n) f 2 // 40 [Kv; 
SzCLev.]. 1661: csinaltam az felház graditsahoz egy kart 
f. 2 [Kv; ACJk 15b]. 1670: (A malomházban) az kő pád-
nál az fa padlasra megyen fel egy rósz eot lepczeöjjü fa 
gradicz karja nélkül [Középlak K; WassLt]. 1692: Ezen 

hazakbul az Udvarra szolgai le egy filigorias tölgyfa 
talpokon allo ket szakaszban levő grádics, deszkazat, 
párkányos karjai ket felől [Szentimre MT; JHb Inv.]. 

8. hídkorlát/karfa; balustrada podului, parapet; 
Brückenbrüstung. 1816: Az ujjonnan Fából állítandó 
Kardosfalvi Hidnak . . 9 vagy 10 Czolos Vastagságú 
Tölgy Fa: 16 Czővekkeknek való kívántatik . . . 18 osz-
lopok a Hid Kaijanak hellyre állítására [Km; KmULev. 
2]. 1826: (A) meg avult Vámos hidnak meg avult 
karjait, és Függő Jármait le szedni az hidnak uj kar-
jait, és függő jármait szél deszkákkal az esőzések ellen 
borítni felülről [Dés; DLt az 1827. évi iratok közt]. 
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9. (templomi) kórus/karzat; balcon; Chor. 1581: 1 
Decembris veottúnk Zenet az harangozónak ket Zekerel 
az Kysz hazban Az Karban ky wagio(n) fyzettúnk erete 
f. l d. 80 [Kv; Szám. 3/IV 20]. 1601: Az templom hea-
zattyat hogy megh foldoztak, es hogy az pulpitomat fel 
vitte az karban Achy Lukachynak f l [Kv; i.h. 9/XV. l l 
Jer. Nekel kezével]. 1621: Az Eóregbik acz Górgy 
Az nagy karba(n)nis az polgárok eleot ket Zeket czinalt 
fizettwnk neki d 20 [Kv; Szám. l5b/IV. 12]. 1734/1770 
k.: (A templomot) tsaknem ex fundamento fel-épitette 

. újdon uj szekekkel, karral, és a' Templom körül való 
Czinteremmel el-készitette [Vajdakamarás K; Sz-
Conscr. 45]. 1873: a templomban levő karnak megkészi-
tése is inditványoztatott [Burjánosóbuda K; RAk 18]. 

10. színházi emelet v. karzat; balcon; Galerie. 1823-
1830: Parternek neveztetik3 a teátrumon az a hely, mely-
ben a földszínen vágynák az ülőszékek, galériának ne-
veztetnek pedig az úgynevezett karok | Ezen bálházból a 
teátrum s akkorra való ülőszéke^ ki voltak hordva, a 
karok vagy lózsék megmaradtak [FogE 172, 248. 
d 1795-ben Bécsben. Ugyan a tájt Kasselben]. 

11. 1851: Az alsó nagy Szőlő hegyben lévő sajtó 
szin . . Van benne egy nagyon jó állapotban lévő csere-
fa sajtó, kádja rajta levő karjai, deszkái jók [Erdőszt-
györgy MT; TSb 34]. 

12. '?' Hn. 1801: Ásvány karján (!) valami berkes Ka-
szalo hely [Szováta MT; EHA]. 1820/1851: A' Pad kar-
jában (k) [Erdösztgyörgy MT; EHA]. 

O Szk: a fizetést más ~ba fordítja a fizetést másként 
rendezi; a (re)distribui ín altfel salariile; js Gehalt/Lohn 
anders ordnen/arrangieren. 1673/1681: Hedri Benedek 
Ur(am) lévén az Fiscus részérül Tiszt, akarván hűségét 
azzalis mutatni, úgymint a kinek nem bornya nem 
nyallya az magyari értelemként . fordította az Minis-
terek fizetésének némely részét más karban [Vh; VhU 
465]. 

kar2 1. kb. csoport; grupă; Gruppé. 1679/1681: Ezen 
hunyadi Jószágban feles szabadosok lévén kikis negi 
karban allattattak; egi része Lova hátán szolgál, más ré-
sze az en jó akaratomig Taxára bocsáttatott [Vh; VhU 
674. — aKöv. a további részi.]. 1681: Mivel a Joszágbeli 
emberek egi nyihány karbul es rendből állanak (: ugi 
mint Lovas szabadosokbol, gyalogh szabadosokbol, 
marhavai szolgalo jobbagyokbol es jovevenj Sellerek-
ből :) szúkseges mind azok(na)k szolgalattjok disting-
valtassék [VhU 199]. 

2. tanári ~ (tanári) tantestület; corp didactic; Lehr-
körper. 1879: Hermannt Elcsapták azért, mert . . . 
csúf nyilatkozatokat tett a tanári karról [PLev. 47 Jakab 
Ödön Petelei Istvánhoz]. 

3. állapot; stare; Zustand. 1824: Egy õszve járó Két 
Táblából állo fenyő deszka fejér asztal meg lehetős kar-
ban [Erdőszengyel MT; TSb 43]. 

Szk: állíttatik. 1667: máris karba állíttattak az 
dolgok [TML IV, 81 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz] 
* mi ~ban áll/lesz/van. 1659: Az mi az te elkezdett dol-
godat nézi, én bizony soha nem tudom, mi karban le-
gyen [TML I, 333 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihály-
hoz]. 1669: kiglmeteknel nilvan Vagyon hogi az Dérzi 
Joszagh most mi karban vagyon [Beresztelke MT; KS 
101]. 1675: Az Donát Farkasné aszszonyom rákosi jó-
sága mi karban áll, e szerint következik3 [Rákos Cs; 

CsVh 64. — aKöv. a részl.]. 1777: Mitsoda épületek, s mi 
karban 's állapotban voltanak az el adáskor . . . nem 
emlékezem [Dés; Ks 79. 29] * mi ~ban hagy. 1679: ké-
rem gyakran tudosítson azokat az elfoglalt vá-
rakat is az német mi karban hagyá [TML VIII, 440 Tele-
ki Mihály Ispán Ferenchez] * vmilyen ~ba állat/állít. 
1659: Hogy Kegyelmed, édes öcsém uram . az én dol-
gomat jó karba állata, ha Isten éltet, megszolgálom Ke-
gyelmednek [TML I, 381 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 1710: (Bocskai István) két esztendei hadako-
zás után megbékéllek az akkori német császárral, Ru-
dolfussal3 s a magyarországi állapotot jó rendbe s karba 
állítá [CsH 68. — 3Az 1606-ban megkötött bécsi béké-
ben] * vmilyen ~ba hozódik a dolog. 1676: Az nap sem-
mire sem vehettem, hanem ma sok beszélgetések után, 
hozódott ilyen karban a dolog, az mint feljebb írám 
[TML VII, 211 Matskási Boldizsár Teleki Mihály-
hoz] * vmilyen ~ba jõ. 1817: meg kell azt jegyezni, 
hogy ezen szőlő helyek a' néhai Urakról, az Exponens 
Aszszonyra igen rosz karban jöttek [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1008] * vmilyen ~ban áll/vagyon. 1662: (A 
dolgok) már, Istennek hála, jó karban vannak [TML II, 
300 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 7679: 
megvigyáztunk mindeneket házakot, Istállót . az csűr 
jó karban állván és ház, istálló, az sütőn kivül, mivel nem 
ollyas [Zágon Hsz; Barabás, SzO 381] * vmilyen ~ban 
hagy. 1725: Ha penig mü Pünkőstig ki nem mennenk, az 
hazakot, had jo karba [ApLt Apor Péter feleségéhez] * 
vmilyen ~ban tart. 1769: A kiknek pallojok rendeltetet 
mindenkor olyan karban tartsák, s ugy Curalyák, hogy 
fogyatkozasban ne tálaltassanak [Zetelaka Ü; UszLt 
XII. 89]. 

4. helyzet; situaţie; Lage. 1657: elég hely lészen még 
mind őnagysága és az haza dolgainak jobb karban való 
állításában, mind több atyánkfiainak szabadításokban 
[Kemlr. 324]. 1662: Sokáig ezen karban hazának állapo-
ta nem maradhat [SKr 390]. 1681: A Töuissi3 portio ket 
karba(n) áll. Az edgyik része mely Szegény Atyámról 
maradót régj ŏrõkŏs . A másik része a Töuissi portio-
nak senkiuel se közős [BálLt 1. — aAF]. 

5. állapot; stare; Zustand | helyzet; situape; Lage. 
Szk: bizonyos ~ba állat. 1677: Az Hadban szolgálo Lo-
fö és Darabanti renden lévő Székelyeknek, a* kőztök la-
kó Nemességtől bántodását, és azok miat az Ország 
szolgálattyára való hadakozo népnek kevesedését lát-
ván boldog emlekezetü idŏsbik Rákóczi György Fejede-
lem, azoknak állapottyokat bizonyos karban akarta ál-
latni [AC 15] * bizonyos ~ba állíttatik. 1677: Annak-
utánna penig, midőn a1 több Fiscalisoknak-is dolgok bi-
zonyos karban állittatot, iteratis vicibus confirmaltatot 
[AC 60] * a dolog mi ~ban hagy a tik. 1668: az mennyi-
ben én is portán experiálhattam vala az német dolgait és 
magyarországit, általuk mi karban hagyatott volna Er-
délylyel együtt, sok becsületes nagy úri rendek keván-
nák, érteni és tudni [TML IV, 363 Pakó Kristóf Teleki 
Mihályhoz Kővárból] * a dolog mi ~ban vagyon. 1663: 
emberé lévén a munka Istené az boldogítás, mindezek 
után mi karban légyen a hatalmas nemzetek között az 
dolog és azok között az mi szegény hazánk állapotja is, 
kegyelmednél elég nyilván van [SzO VI, 283 Bánffy Dé-
nes Béldi Pálhoz] * jó ~ba állat/állít (dolgot). 1657: 
Ezt azért ekképpen jó karban állítván . . . ez dolgokkal 
nékem elöl ki kelleték jünöm az fejedelemhez portáról 
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[KemÖn. 91]. 1660: Ezek után Isten tartson meg jó 
egészségben, dolgaitokat pedig állassa jó karban [TML 
I, 584 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz Sárospa-
takról] * jó ~ba állat tátik vminek állapot ja. 1677: Pos-
tálkodásnak állapottya, egy bizonyos jo karban állattas-
sék [AC 266] * jó ~ ba hoz. 1663: én is az mit segíthetek 

bizony el nem mulatom, talán Isten az dolgokat is 
jobb karban hozza és Isten Kegyelmednek is dolgát bol-
dogítja [TML II, 584 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1664: Kegyelmed itt létében minden dolgokat jó karban 
hoza [TML III, 6l Kászonyi Márton ua-hoz] * jó ~ban 
hagyja a dolgot. 1660: édes szerelmes Feleségem, én is 
mentest indulok, Nagy-Bányára megyek elsőben, ott 
minden dolgaimat jó karban hagyván, haza megyek on-
nét [TML I, 490 Teleki Mihály Pekri Sófiához] * más 
~ba rendel vkit. 1664: az vigyázás és az strásáltatás két 
képpen vagyon mostan, mintsem azelőtt volt. Maga az 
kapitán . más karban rendeli őket [TML III, 37 Kato-
na Mihály Teleki Mihályhoz] * mi ~ban forog átlapol-
ja. 1662: Kapnikbányai jószágnak állapotja mi karban 
forogjon, Kegyelmed nem tudósított [TML II, 257 Ke-
mény Simon ua-hoz. — dSzt] * változó ~ban forog álla-
pota. 1677: A' jezsuita szerzetnek igen változó kar-
ban-is forgott állapottyok [AC 6] * vmilyen ~ban forog 
vminek állapota. 1677: E' Szegény Hazának állapottya, 
a' mint egyebekben-is ugy a' Kapu Szám után járandó 
adojok dolgában-is, kŭlŏmb kŭlŏmb karban forgott 
eleitől fogva [AC 67] * vmilyen ~ ban forog vminek a 
dolga kb. vhogyan áll/van vminek (birtokjogi) helyzete. 
1681. Teleknek is penig a Leány Ággal azon karban for-
got dolga, az mint ŭdvezült szüle Atyám le irta [BálLt 
1] * vmilyen ~ban hagyat tátik. 1677: A' Szász Nátion 
lévő Possessor Patronusoknak Vármegyebéli joszágok, 
mellyeket eddig-is nem kŭlŏmben bírtak mint más Ne-
mes emberek, ez után-is azon karban hagyattatnak [AC 
121] * vmilyen ~ban marad. 1677: a' kik publicis 
Constitutionibus Regni proscribaltattanak, vagy egyéb 
iránt való Nótáknak poenájában incurraltanak, és azok 
alol legitimé nem absolvaltattak, ez után-is azon karban 
és állapotban maradgyanak [AC 82]. 

kár I. Jh 1. átv is pagubă; Schaden. 1566: az deesi 
keobleot senky hwzonnegy pinznek alatta el ne vegye 
Mert my meg agywk minden Jámbor zolganknak az eo 
fizeteset, Az keossegnek sek (!) kewanywk teorwentelen 
walo karat [BesztLt 6 a fej. Gábriel Peokryhez, az erdélyi 
mezei hadak kapitányához. — aBúzát]. 1585: Balas ko-
wach vallia Monda Andras kowach, lm be megiek 
Az gazdaszonnak megh Ielente(m) ha Akaria a ' bekesse-
geth, ki Jeowe, es azt Monda hogy Ne(m) Akaria A' be-
keseget, Mert sok karaual vagion [Kv; TJk IV/1. 91]. 
1604: Balas Ferencz. — akkor azt fogatta uala hogy 

. . ket Eokret ad ennekem az en keoltsegimert . . en 
uelek ne(m) nyughata(m), latua(n) karaimat el kelletek 
jeonem [UszT 18/43]. 1610: nem volt karaual az Zaz 
Azonnak hogj mi oda Jártunk [Dés; DLt 321]. 1671: 
Nyilván való kárunkat látván a' Vékának és ejtelnek 
nem egyenlő voltok miatt, kikből is nagy confusio va-
gyon az Országban: Azért concludaltuk hogy mindenŭt 
az Országban méressék az ejtel és véka a' Colosvári ejtel-
hez és vékához [CC 88]. 1710: obligálá magát . . . Hor-
váth GyŐrgi Ur(am) az praespecificált kezesek(ne)k ugi 
hogi magok károk el távoztatásáért, az magok hasznok-

ra valami job formáb(an) való contractust Csinálhatnak 
ollyant Csinálhassanak [Csíkszereda; Borb. I]. 

Szk: ~ becsülni. 1752: Nemes Mihaila két pénzt adot 
az akkori Falus Bironak . . akkor mikor már a gabo-
nát el vitték volt a főidről hogy kár betsűlleni jőjjőn ki 
Esküttivel edgyűtt, ki jővén . Biro Sámuel Uramis ide 
jött és a Birot magához szollítván azt mondá; Biro mire 
jöttél ide az Eskűttekkel edjűtt, felelvén monda, kár 
betsülni jöttünk, az Ur mondá néki, ha kárbetsűlni jötte-
tek, nékemis hirt kellet volna adni; monda a Biro; Nem 
kár betsülni jöttünk hanem bírság innya [Nagylak AF; 
DobLev. 1/251. 3a Molduván Paschuly (35) jb vall.]. 
1756: bé ne menje(ne)k kár betsülni ezen erdőben [Ve-
resegyháza AF; Told. 30] * ~ látni. 1592/1593: Mely 
kaart vgian akkor mindgiarasth az kegmetek Delibera-
tioiából megh lattattam, Bírót vittem az kaar latnj 
eo kegmek io keet zeker zynara itiltek [Dés; Ks 35. V 
12]. 1684: Mentünk kár-látni az Széna-fűre . . . ; láttuk 
az kárt hatodfél szekér szénára [Torda; SzZs 249]. 1758: 
azon főid a kornetelki praediumban vagyon, az hova 
mindenkor szabad volt az Erdőallyi Bíráknak kár látni, 
bétsülleni, s executiora menni [Erdőalja KK; Ks 66. 44. 
17f] * ~ láttatni. 1646: ha comp(ro)baltatik hogy herte-
len kar lattatni kellet kj mennj, le szal az onus [Kv; TJk 
VII/4. 105] * ~ ába következik vkinek. 1663: ha késni 
fogsz nem keués károdba kőuetkezik [Pólyán Hsz; 
BálLt] * ~ában forog a dolog. 1642: eő Nsganak ore te-
nus megh mondottak miczioda nagy karaban forogh 
kgmeteknek az ă dologh [Sófva BN; BesztLt 115 
Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 1764: vévén . észre 
Petki István Ur hogy kárában forog a dolog, Tyúkkal, 
kaláccsal kezde Szatsvai Uram után járni [Udvarfva 
MT; Told. 14/26] * ~ában jár vkinek. 1687: mentést 
vétess az falukon husz lovat de ne legyének aprók 
vegyenek ugyan jokot mert mind becsülletemben jár s, 
nagy kárombannis [ApLt Káinoki Sámuel feleségé-
hez] * ~ ű érkezik vkinek kár ér vkit. 1660: ha nékem 
valami károm érkezik, törekedjék urunk előtt, mivel én 
nekem későn esik értésemre [TML I, 509 Bornemisza 
Susánna Teleki Mihályhoz] * ~ ű forog vkinek/vminek 
vmiben. 1708: Végeztetett hogy minden héten két két iff-
iu Mester ember rend szerént az Hársfára vigyázzon 
Monostor kapu elót s az Piatzonnis mivel az Cehnek 
igen nagy kara forog benne [Kv; ACJk 54]. 1780.ü szám-
ba venni tartozzék a' Birák (így!) ha a' Verők fel vad-
nake mind fogva, ekkor talalván Vacantiába maradott 
Verőket, mellyeknek heverésében a' Mlgs Familianak, 
az Országnakis közönségesen nagy kára forog, tehát az 
illyen vacans Verőket a' bírák publicállyák [Torockó; 
TLev. 6b-7a] * következik vkinek/vminek. 1587: 
hogy az portusson sónknak sokajg való leteleben ka-
runk ne keöuetkezek az be hordo embereknek berekben 
minden feotül igirunk hat hat pénzt [GyK. — A dési cel-
lérek végezése Gyulafi Lászlóval]. 1592: (A polgárok) 
Biro vram mellet vgi forgogianak engedelmesen, hogi az 
zegeni varosnak az eo engedetlensegek miat kara ne keo-
uetkezzek [Kv; TanJk 1/1. 185]. 1639: Uitezleó Pettki 
Istua(n) Ura(m) az Oláh Tiukossi4 Uyzett el asatta 
es be uitette volna az maga udvaraba, mely Uyz aroknak 
el asassa es fel dugassa mjatt Eó Nekik nagy karok keó-
uetkezett volna azon Uizen való Molnokban [Ks 67. 46. 
24a. — aNK] * ~árű esik vkinek/vminek. 1662: ez a kö-
zönséges jónak is valóban kárára esék | az egész várbé-
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liekneka nagy szomorúságokra s károkra esett vala, 
hogy azon ellenség ellen való rohanásban fején lövés ál-
tal megsebesíttetnék [SKr 58 l, 609. — aA Várad várbe-
lieknek. Ibrányi Mihály] * ~ára fordul vkinek. 1681: 
(A bánya- és hámoreszközökre) viseljen szorgalmatos 
gondot és ha mellyeket szükség orvosoltassa és jobbit-
tassa, hogy azokban s azok miatt esendő fogyatkozás 
maga kárára ne forduljon [Szu; CsVh 106. — Az ub] * 
~ára forog. 1811: hogy az esztenatársaság ne nyereked-
jék, így határoztaték meg: hogy ezután minden eszten-
dőben 2 esztena azon havasba tétetődjék; minthogy en-
nek előtte is az nemes mixta communitásnak nagy kárá-
ra forgott, hogy csak egy esztena bírta [Szárhegy Cs; 
RSzF 184. — Az esztenatartásra legjobbnak ítélt Bük-
Havasba] * ~ára igyekszik vkinek. 1618: az konihan 
forgodo attiankfiaitol ertetwk hogj karunkra Igiekszika 

[Kv; RDL I. 103. — aA fej.]. 1758: Senkinek kárára so-
ha nem igyekeztem inkább szerettem magam szenvedni 
mástól, mint más tőlem szenvedjen [RettE 81] * ~űra 
intéz vmit vkinek. 1826: mivel a' Gróf az Oculatiot éppen 
a' mü történhető kárunkra intézi akadályozni . . pro-
testálunk [Msz; GyL] * ~ ára következik vkinek. 1654: 
el hiszem az szegénység más ideghen nemes emberekteol 
fogh must fejében magának venni kőltséghet az ki nek-
tek ne(m) hasznotokra hanem karatokra fogh keóvet-
kezni [Bükkös AF; KemLev. 1425] * ~árű lesztnincs/ 
van. 1563: Jm ertem az myth Jrth keg:tek az Barbcly fe-
löly, Azért ith Semmy karth ne(m) wallonak es Karokra 
sem lezen, az ith walo letelek [BesztLt 42. Tomas Daczo 
Casp. Szwchy beszt-i bíróhoz]. 1570: Az kowach keo-
niorgeset eo kmek meg ertettek, eo kme Byro lattassa 
megh az kezerw helt es ha az warosnak karara ninch en-
gediek meg Neky [Kv; TanJk V/3. 11a]. 1660: az pogány 
valóban nagy kárára volt ennek az darab helynek 
[TML I, 512 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz. 
— dVárad környékének] * ~ ára szolgál vkinek/vminek. 
1754: az Ulj malom . mind az falunak . . mind 
közönséges személjes emberek(ne)k nagj károkra szol-
gál s vágjon nevezetesen az berekre kaszáló retre [Nyá-
rádkarácsonfva MT; Berz. 15. XXXII. 10]. 1772: ha 
ezek meg nem orvosoltatnak, mind az Alsó Detrehemi 
Mlgs Possessoratusnak, mind a' Falunak igen Nagy 
pr(ae)judiciumára s kárára szolgálnak [A.detrehem TA; 
Born. IX. 47] * ~ áról megelégít vkit. 1667: SÍZ Alperes 
• . . tartozik megh elégitteni Vas János Vramat karáról 
[Cege SzD; WassLt] * ~ áról megelégíttet vkit. 1569: az 
w felge jobagia dolga felwl az elettis kgnek jrtam egny-
hanzor es kertemis kgdet hog kgmed zegenth elegyttetne 
meg az w kararol [BesztLt] * ~ű / érzi. 1779: mikoron 
mind az Mltgos Familia3 lágyalkodása, mind az Torocz-
kai Birák vigyázatlansága es kedvezese, mind pedig 
Communitasunkban lévő némely vakmerő és nyakos 
Embereknek álhatatlan és tehetetlen indulattya miatt 
Communitásunk Törvényeit fel rúgta, es azokkal visz-
szá élt, mindenkor siralmas kárát érzette [Torockó; 
Thor. 21/20. — aA Thoroczkay család] * ~át kívánja 
vkinek. 1588: My mint kegies Attiak senkinek karat kis-
sebseget Nem kewantuk [Kv; TanJk 1/1. 73]. 1680: Édes 
Jnczedi Ur(am) . . . Kegyelmedet mint Uramat kerem 
alázatosan tekincsen Istent, s arva gyamoltalan vol-
tomat; s annak felette szegeny-legenségemet ne ki-
vannya karomat [Diód AF; Incz. Baló László lev.]. 
1763: tudom hogy Csekely Szegénylegénységemet Mgd 

is meg Tekintvén káromat nem kivánnya [Jobbágyfva 
MT; BálLt] * ~ á / látja vmiben. 1800: Nagy köszönettel 
venné Társaságunk ha ebbe a sovány pénz kereső ŭdŏbe 
az ŏ nga assistentiaja mellett meg nyerhetné aztis hogy 
az Lo hajtok szolgák fizetésit . . a Constitutiob(an) ki 
irt articulushoz alkalmazta<tat>ák, nevezetes kárát lát-
ván abba hogy a midőn a Vasnak ár<ra> esztendőnként 
alább alább száll azok(na)k bére esztendőnként sza-
p<o>rodik [Torockó; TLev. 9/3 l] * ~ű / munkálkodja 
vkinek. 1711: Ha hogy azért akarki . . magának prima-
rietast vendicalna maga nagyzásával más(na)k kíssebsé-
get bestelenséget annál inkább kárát munkálkodni 
csak akarná is, a Commembra . . közzül pénzének le 
tételével amovealtassa [Dés; Jk 489] * pótolhatja. 
1806: ha a pásztorok tetemes kárt vallanának, oly<an>-
kor a négyökrü gazda tartozik a bérbe a pásztoroknak 
egy véka tiszta búzát fizetni, mellyből is a maga kárát 
pótolhassa [F.rákos U; RSzF 197] * ~ á / szenvedi. 
1594: Erreolis megh fenychek valóba Zent palit, hogy Jo 
Gondwiseleo embert tarchion a' haznal hogy vigiazzon 
zolgallion az varos keozibe, mert ha mj teortenik vesze-
delem, eo lezen oka, eo zenwedj a' karatis [Kv; TanJk 
1/1. 231] * ~át tapasztalja. 1753: Nem keves karat Ta-
pasztalvan mind az Bodolai T. Possessoratus mind Bo-
dola ut falu az gyümölcs fáinak le vagasa meg hantasa 
miat mind az ertetlen erőszakos emberek es Kecskek 
miat [BLt] * ~ á / vallja. 1569: vegzet tudományodat 
Mas ember zouara elne hagiad, Mint az Jart vtat az Já-
ratlanért, Mert karat vallod [Nsz; MKsz 1896. 355]. 
1613: ha kegmetek eles haitonknak szaúat nem fo-
gadgya karat vallyatok [Kv; PLPr 63]. * ~ ával esik 
(meg) vkinek vmi. 1737: M: Haller Kata Asz(sz)ony eo 
Nga . . maga tehettsége szerént egyszer is mászszor is 
az M: Vr kévantato szükségeire interesre kölcsön Pénzt 
adgyon, mivel ha ez mostani jővődelmetlenségre nézve 
mástol kéntelenittetik kérni, né talám az meg irt Melto-
ságos Atyafiaknak esik károkkal [Kv; JHbK XLV/23]. 
1814: Sinfalvi közönség Falus Birája Szabó Márton . . 
Falu képébenn és nevében Repellált, ezt mondván 
cum protestatione: Az Falu nevébenn és képébenn Re-
pellalok ide Senki bé ne lépjék, mivel most nagy karun-
kal esnék meg, az Árok kinyittatása [Asz; Borb. II] * 
~òű belehoz. 1763: a mostani It. inocens lévén belé 
akarta a kárba hozni [Torda; TJkT V. 157] * ~ba ejt. 
1573: Erzen Iarto Myhal azt vallia, hogi Egykor Pa-
lochy kery volt Teole hogy Massat írassa az regestum-
nak, Eo egyeleosser Nem akarta adny Palochy haragzik 
volt es fennegette erte hogi karba eyty myert nem atta 
[Kv; TJk III/3. 84]. 1750: kárban ejtett gondviseletlensé-
ge vagy el tőkéilet boszszuságbúl, a bort ki nem osztotta, 
hanem a Korcsmorost kárban ejtette [Szság; Told. 3] * 

ejtetik. 1763: Procuratora el menvén Varasunkról 
az Novizáns Inak ki Cau(sajana)k defensiojat magára 
válolta vala, hogj attól esett meg tsalottatasa illen-
dő, ne hogj . . . meg szorittassék, és kárban ejtessék 
[Torda; TJkT V. 145] * ~ba ejti magát. 1775: A felesé-
ge . . . sokszor intette s azt is eléhozta, micsoda szörnyű 
bajba s kárba ejtette magát, amikor negyvenezer forin-
tot fizetett [RettE 354] * ~ba esik. 1570: Az Debre-
cheny leweleket eo k. Megh Ertettek . . . visellienek gon-
dot Rea, hogy Ez varossy Bwntelen emberek Azok mya 
karba neh Essenek [Kv; TanJk V/3. 7b]. 1574: Borbei 
Demeter Azt vallia hogi . . . Zekel Mate . . . eleg karba 
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esset myatta azis az zeoket zolga myat volt [Kv; TJk 
III/3. 342]. 1740: egj jo tehene . karban eset meg holt 
karul eset [Vadad MT; VK] * ~ba hajt. 1861: Nagysá-
god nem kiván münkőtt illyen nyomorult emberekett 
ekkora kárba hajtani [M.zsákod U; Told. 31] * ~ba 
hoz. 1558: Mosthan myndenyk fel azon ygyekezyk, 
hogy az warosth nagy karba hozzak Merth mynd az 
három Byro Wrammal ees az thanaczal akarnak perelny 
[Kv; TanJk V/l. 47]. 1590: az al peres fogadasa zerentt 
dolgomatt el wezteglette, es engem nagy karba hozott, 
mert engem Palaticzj uram Capitalison Ertt miért Jelen 
nem woltam, es ertem Zolo sem wolt melj dolgot tiz fo-
rintal wegeztem el Palaticz urammal [UszT] * ~ba 
megy. 1791: Egy fejős Juh Meg vérhedvén, hogy kárba 
ne menyen a cselédek számára meg Nyúzattam [K; Ks 
108 Vegyes ir.] * ~ban forog. 1701: Czegei Vas Dániel 
uram eö kglme Instántiájára Oculátorok(nak)k exmit-
táltassanak az ŏ kglme . . Viz Szilvási határon lévő 
Malma allapottyának revisiojára és jo Lelki ismeret-
tel revideállyák ha mind az D(omi)n(us) Instáns 
Malma, Mind az Ország uttya, Révek, és határokis 
Szinte ollyan kárban forognak a mint praetendáltatik 
[Dob.; WassLt] * ~ban hagy. 1570: Ha hol penig .k. 
meg ne(m) eligitetj az zegin kezess embereket az 36 fo-
rintról eg' altalliaba az w flfelsige iobbagjt karba ne(m) 
haggiűk [Retteg SzD; BesztLt 3514 Barius János Rettegj 
porkoláb a beszt-i bíróhoz]. 7804; ŏtet sem akarom kár-
ba hagyni [F.berekszó Sz; BfR III. 12/7 Pogyina Györ-
gyi (40) col. vall.] * ~ban lesz!van. 1583: az en perem-
nek lattam haladozását wgy wagion hogj eo felse-
geth talaltam wala meg feleolle, miért hogy illien twrhe-
tetlen karba wagiok [Hsz; BálLt 80]. 1805: Anyinoszai 
Dán Dobra panaszolja hogy ez előtt 3 esztendők(kel) 
egy oda való szegény özvegy Aszszonynak a lovát posta-
ságra ki rendelvén egy Limitáneus Tiszt alá, a' lova az 
útba el döglött — és ő máig is kárba van [H; JF 36] * 
~ban marad. 1568: mikor my Colosy Gasparnak kez-
denk szantany, akor szantua vala mellette az Balas ko-
wach fçlde, es mi három borozdat oda zantank forga-
tank az Balas kowach fçlde fele benne, tudatlanságun-
kat de hogy ezwnkbe vewok, esmet viza zantok, mert la-
tok hogy karba marad kolosy gaspàr [Kv; TJk III/1. 
222] * ~ban maradhat. 1753: hogyi ha ő Ngát vala-
ki ezen tőlünk impignorált Bonumokban, akár belső, 
akár kűlsőkb(en) turbálná, ő Nga kárban nem marad-
hatván akár mellyik Portionkat el foglalhassa 
[O.szilvás AF; DobLev. 1/254. lb] * ~ba tesz. 1842: 
Vagyon közönségünknek az egyik határba Árokelvé ne-
vű mezőben . . két temérdek láb földek között, egy vé-
gig nyulo gyepje, vagyis üdülője mely oly elkerülhetetlen 
szükséges, hogy annak nem léte miatt . . . gabonájokat 
el sem hordhatják, ha tsak mindenkor más felebarátok-
nak gabonáját el nem rontják 's kárba nem teszik 
[HSzjP] * ~ ér vkit. 1675/1688 u.: ha kik . . ollyanok 
találtatná(na)k, kik földeimet meg szantanak, be vet-
nek, annak fel takarítasara io idein gondod legien 
hogj igi földeim el ne idegenedgyenek, nekemis az illyent 
ertesemre advan. Kar ez irantis ne eijen [Borb. I Petki 
János ut-a csíkcsicsai jb-bírájához]. 1785: Minémü ha-
szon vételei vadnak ezen Hegységnek, és Határjának? 
avagy ellenben minémü károk szokták közönségesen ér-
ni hellységét és Hatáiját? [K; TLev. 6/1. 9b] * ~ esik 
rajta. 1697: Vizi Jánost Büntette az Becz: Céh azért 

hogy hentessel Társalkodot disznó Vásárlásb(an) fl 1 d 
50 aztis Tekintvén hogy sok károk estenek Rajta [Kv; 
MészCLev.] * ~ fordul vkire/vmire. 1662: nagyon ir-
tóztatná elméjöket, tartván, hogy jövendőben familiá-
jokra kár ne kezdene fordulni belőle [SKr 197] * ~ há-
ramolhatik vkire/vmire. 1812: az igavonó marháknak 
oktalan elpusztításából, mind az egész hazára, mind pe-
dig magokra az Adózókra, igen felettébb nagy, és tsak-
nem elviselhetetlen kár háromolhatik [Kv; TVJk 1353 a 
gub. Torda város tanácsához] * ~ jöhet vkire. 1595: 
Amy Nezy Azokath, kik az varos keonyweben magokat 
be nem Írattak volna ezeket eleob megh examinal-
wa(n) minemo zemely, ha ninche(n) valami Niawalia es 
tereh alat kinek it lakasa miat kar ez varosra ne(m) Ieo-
hetne, Be iratasra magat kenzerithessek annak moggya 
zerent [Kv; TanJk 1/1. 250] * ~ jõ vmiből. 1573: Adot 
eo k. Nem vetnek Mert az kyt vetetekis Iol értik hogi 
Nagiob Reze Restanciaba al . Az okaert zediek fely es 
viselienek oly gondot Rea hogi Nagiob kar az Varosra 
Ne Ieoien beleole [Kv; i.h. V/3. 88a] * ~ követ vmit. 
1662: Boldvai Márton Tokajba . érkezett vala 

felföldi sok szép magyar és horvát könnyű hadakkal 
az vármegyékrül elegendő élések szolgáltatván, 

hogy őfelsége birodalmát is valami kár követni ne kez-
dené [SKr 626] * ~ következik vmiben. 1743/1747: ken-
der, köles, borsó, faszujka, árpa vetéseib(en) . . sok ká-
rok kővetkeztenek az Falubeli Marhák által el gazoltat-
ván [Dob.; WassLt vk]. 1793: (A főkvártás) olly respon-
sabilitást vállal magára — hogy ha negligentiája miatt 
tapasztalható kár következnék a' Dézma gabonában, 
annak refusiojára magát kötelesnek fogja esmérni [Kv; 
SRE 292] * ~ következik vmiből. 1852: ha a' mező gaz-
daság a' közigazgatás által még anyira sem támogattatik 
hogy pénzünk után munkás kezeket kapjunk, nem csak 
egyéni de országos kár és elszegényedés következik be-
lőlle [Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bálint 
nyíl.] * ~ mellé áll. 1768: Bátya! ne hajtsd bé ezen Mar-
hákat ha valami kárt tettek betsültessük meg, s ké-
szek leszünk a kár mellé állani [Mezőmadaras MT; BK. 
Kalányos Miklós (30) jb vall.] * ~ mellé hív. 1805: (A) 
barom a vadak által megöletett Akkor is, megtudván, 
hívta a gazda a pásztort a kár mellé és megnyúzására, de 
akkor is nem ment [F.rákos U; RSzF 219] * ~rû/ illet 
vkit. 1647: Hüseghteknek Tisztihez való kőtelessegiert 
serő poronczollyuk az megh nevezet latrokot fel keresse 
s erdemek szerint meghis büntesse, seőtt masokotis effe-
le czelekedetekteől arczeallyon s karral eőket illetni ne 
engedje [BesztLt 130 fej.]. 1782: kit hallat hogy . . . elei-
től fogvast ö tanacsalta volna kisseb Fiát edes Attya el-
len felette sok karokkalis illette volna Ydŏsbik Kovács 
Peter Uramat Absentiajab(an) Borát, Buzázáját (!) ki 
csalván kisseb Fia kezebőll . es hogy Földes jo Uri 
Aszszanyanakis fejet fejül haladó sok károkat tett lé-
gyen [Msz; MbK IX. 29 vk] * ~ral marad. 1786: Mind 
a két félnek hiteles elegendő bizonysága nem lévén és 
mmd a kettő falu egyezése ellen cselekedett, az káros a 
kárral maradjon [Taploca Cs; RSzF 216]. 1796: én nem 
perlek vélle, mert ŏ gazdag ember, erőszakos, én pedig 
Szegény ember lévén, engem el hurtzolna, 's mégis a kár-
ral maradnék [Bács K; RKA] * ~ré vall 1638: 
Iurallion az Tamasfalvi Biro hogj az mint karre vallotta 
Gal Miklós az arpatt, nem eò miatta vagion az kar [Kő-
vászna Hsz; HSzjP]. 1703: a bor akit kűttél igen Sze-
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retyük, hogy meg eczetesettek az többi valóban bänom 
valami formában ha mézzel vagy egyébbel meg csinál-
hatnád, hogy tellyeseggel kärĕ ne vallanok [Ks 96 Kor-
nis István feleségéhez]. 1753: én bizony eo kglmével meg 
nem békellem, ha káré vallomis a mi kevés nállam van 
[Fog.; JHbT Árva Bethlen Kata lev.]. 1853: hallottam 
hogy 800 forinton 4 ŏkrŏt vettél, kár most venni sok he-
lyeken ki ütőt a marhadög nehogy kárré valjad [Kv; Pk 
6] * ~ré lesz. 1841: a gabona káré lesz [Bogártelke 
K/Km; KmULev. 3] * ~ ról megelégít. 1626: meg Ele-
gitti az karról [Mezöbergenye MT; LLt Fasc. 155]* ~ / 
becsül (vmennyire). 1757: meg is becsültettem négy Sze-
kér Szénára betsŭllõttek a kárt [Gyszm; DE 3]. 7809: 
Fazakass Imre tiszttartó hűtősöket vivén ki a helyszíni-
re, és az helységen lévő kárt becsülték 8 szekér szénára 
[Szárhegy Cs; RSzF 174-5]. 1849: Ezen fel rombolt Por-
tékák el becsülöi3 . . le tett hitek után becsüllék a kárt 
[Héjjasfva NK; CsZ. — aKöv. a nevek fels.] * ~ r ejt 
vkin. 1629: hiua fel Aszonyom hogy megh mutassa . 
michoda kart akartak ejtenj raita [Kv; TJk VII/3. 22] * 
~f hoz vkire/vmire. 1575: Balogdy Farkas Be hywassek, 
Es meg Erchye Byro vram teolle kyk legienek az teoby 
kyk Akarnak az feiedelem Melle Menny, Es otth zolga-
latiokat meg Mwtatni vgi celekednenek hogi vala-
mynemw Bwt kart haragot az varosra Neh hozzanak 
[Kv; TanJk V/3. 123a]. 1578: Az ispanokis vgy wysellye-
nek gondot mindenekre hogy, az eo gondwysseletle(n)-
segek myat valamy kart ne hozzanak az warasra [Kv; 
i.h. 160a] * ~t intéz. 1750/1778: Törökbuza Pásztor 
Fekete János panaszát hallotta el vonta tartotta Déák 
István Vram anyi Törökbuza fizetését a' menyi kárt in-
téztek a' betsŭsŏk [Ilencfva MT; DLev. 6] * ítél 
vmennyire. 1726: itiltuk a kart hat m: Forintokra [Esz-
tény SzD; Told. 29] * ~t kimond. 1760: a becsű Pohár-
ral meg kinálván a Falus birot és eskŭttyeit a Károsok, 
hogy a Kärt ki mondanák, Semmi képpen ki nem akar-
ván mondani [Mihálcfva AF; Eszt-Mk] * ~ t lát a. kárt 
vall. 1785: En Bentzentzen félb(en) hagyattam a Mester 
emberekkel a munkát, mert több kárt láttam benne, 
mint hasznat [Szászváros; BK. Bara Ferenc lev.]. — 
b. kárt megállapít. 1588: Kérik varosul az Negy vrai-
math hogy Ahol kart latnak az videkiek miat az hata-
rokba(n) vagy valamj chipkedest kesedelemnelkwl megh 
Ielenchek [Kv; TanJk 1/1. 65]. 1634: kart vallok miaja és 
vallottam, im lassa kgd az kárt [Mv; MvLt 291. 3a]. 
1752: azon Rakosiak . . . kezességen marhájokat kikér-
ték . és magok adtak két pénztis a kendermezei Birák-
nak, hogj menjenek ki kárt látni és betsülni, a minthogy 
ki is is mente(ne)k és 22 szekér kárig becsültenekis 
[Dob.; Somb. I] * láttat. 1699: nemely Böcs. Embe-
rek relatiojabol constal hogy primo Szabó György 
Uram(na)k Törvényes kertye nem volt: 2do rést és kart 
nem lattatott és bőcsültetett® [Dés; Jk 278b. — aKöv. a 
további részi.] * ~t megbecsül. 1592 k.: Azt bizonytia 
Pal Thamas hogy meg beczyltette az karth, mellieth az 
Georgy Lukach Eókre tett az eò buzaiaban. Primus 
test(is) Petrus Kowach de Orozhegy Jogagio . . . My be-
czyüeòk megh az Karth az Pal Thamas búzaiaban3 

[UszT. — aKöv. a további részl.]. 1782: Se à kart meg 
betsülni, Sem pedig Marhaikat ki Valtaní ne méré-
szellyék [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 8 Juráth Ignáth jb vall.]. 
1845: Ip Helysége Hüttes Birái adjuk ezen betsű Leve-
lünket) . . . ki rendelvén bennünket Rendes Al Ispány 

Tekintetes Kabos Josef Ur, hogy az Méltoságos Bi-
ro László Ur Erdejébe tett Kárt betsülnuk meg [Ipp Sz; 
Végr.] * ~ t megbecsültei ~ t megbecsül * ~ t meglát. 
1724: meg akarván tartoztatni óket a' biro mig a* kárt 
rend szerint a* vagy bŏcsü szerint meg lattyák . . tolvajt 
kiáltott a' biro [Szentiván SzD; Ks 32. XXXII] * 
mutat. 1582: hyttak wala mynket az Coloswary Byrak es 
Tanaczy vraynk valamy vysz Thorlasnak meg latasara 

. my nekywk kartys mútatnak vala, de my nem mehe-
tenk oda az nagy vyzteol, Az menyere láthattúk, azt lát-
tuk hogy Isten Beochywlhette volna meg az kart, My-
nemyw nagy karokra vala, az Gatt Myatt való Torlas 
[Kv; KvLt VII/42 a km-i konvent okl.] * mivel. 
1662: ollyan kárt és nagy bolondságot miért mívelné-
nek, a tatár nyilától ott benne a várban3 is elannyira 
miért félnének? [SKr 451. — 31658-ban Várad várá-
ban] * ~t okoz. 1765: Az Executorok sokkal több 
kárt hogy sem hasznot okoztak [Szcszcsor H; Eszt-Mk 
Vall. 254]. 1782: Tudgyae a' Tanú . . hogy Alsó 
'Suki Lakosok az . . . Nemes Suki Határban némely . 
Földeikben Kaszálloikban Marhájok által igen feles ká-
rakat okoztanak volna? [K; SLt XLII. 5. 5 vk]. 1831: a 
Guját oda hagyván kárt okoztál szerte szellel való járka-
lasoddal [Dés; DLt 332] * okozhat. 1793: az Mlgs 
Sándor Mozesne Aszszony Tisztyei fa Silipeken 
a nagy és drága Udvar ház fundamentoma töviben 
emelték az vizet, és félő hogy annak csepegése nagy kárt 
okozhat az egész udvar házakb(an) [Kisrápolt H; JHb 
XXXI/36]. 1852: a munkát máról holnapra marasztani 
nagy kárt okozandhat [Kadács U; Pf Pálffi Dávid Pálfli 
Lajoshoz] * ~ / szenved. 1647: Egy Albas Simon nevű 
gonosz tevőreis felette sok panasz vagyo(n), ki miatis 
ne(m) kevés kárt, es injuriakot szenvednek naponkint 
[Dés; BesztLt fej-i rend. Máramaros főtiszteihez] * ~ t 
szenvedhet. 1841: az árvák . apjok hibás tetteiért kárt 
nem szenvedhetnek [Dob.; Somb. II] * ~ / szerez. 1569: 
horwat Lwkach . . . latorsagokat, kart s bwt szeorzet 
[Mihálcfva AF; BesztLt 87 Wolffangus (!) Bornemyzza 
de Kapolna a beszt-i bíróhoz]. 1653: Bethlen Gábor 
más embereknek egész országszerte igen nagy kárt tuda 
szerezni [ETA I, 141 NSz]. 1761: iffiabb Ferentz Lörintz 
Ferentz Jánosnak kárt kívánt egy alkalmatossággal sze-
rezni [Szászsztiván KK; BK. Laurentius Kólcsár (68) jb 
vall.] * ~ / tehet. 1623: Megh itilhetj Ketek bölcsen, 
hogi enis magamnak es Giermekimnek kart nem tehetek 
[Szamosfva K; KCs IV/102 Ioannes Mikola lev.]. 1724: 
minthogj az Ember halandŏ, s az idöis váltazo maradé-
kimnak kárt nem tehetek [Ne; DobLev 1/122] * tesz 
magának. 1671: az ilyen dologban ember néha más ba-
rátjával akarván jól tenni, azt sem cselekedheti s magá-
nak is kárt teszen [TML V, 44 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * tesz vkinek. 1552: Mely Thot3, meeg az 
eleott való oltár mesterekys, Nem birhattanak Jo mo-
dan. kynel Nog'ab kaarth, es keolchegeth Nem teottek 
volna [Mezőszengyei TA; BfR. — aA Monyaros alath 
való tavat]. 1748: a miolta esmérjük Argyelán Joszivot 
. . . nem is tudjuk hogy babonaságokkal élt volna vagy 
élne annál inkább hogy valakinek aval kárt tett vagy 
használt volna [Déva; Ks l 12 Vegyes ir.] * ~ t tesz vmi-
ben. 1598: Zombatfaluan zaladas keppen ment 
volt ki egj yneö tehenem, es menth volt be az I. kertin, 
tett volt kart zabiaban [UszT II/2. D. 54]. 1720: a Pász-
tort meg fogattak . . . a' Túróban kart tett, az orda fozö 
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üstöt elvitte, a juhokba is Sok kart tőtt [Magyaros U; 
BNB]. 1773: Hogy Valami kárt tet volna Tőrők Ioszívné 
kertiben a questionalt golda nem tudjuk [Déva; Ks 113 
Vegyes ir.] * ~ / vall. 1548: Ez En Lewelemeth Adom 
Menedekul, Neky, hogy . ha Megh nem oltalmazhat-
nam tahat valami karth val, Ezen lewel Ereieuel Az Jo-
bagiomon Megh vehessye [Somkerék SzD; BesztLt 64 
Erdélyi Bertalan elismervénye]. 1568: Catherina Sth(e-
pha)ni Reody consors iur(ata) fassa est, Ezt tudom hogy 
az Kodory Gasparne mellettem lakoth sok kart es hábo-
rúságot vallottam myatta [Kv; TJk III/1. 223] * ~w/ 
esik ~ba esik * ~w/ vall. 1773: ne vallya kárul azt a 
sok pénzt [Aranyosrákos TA; Borb.] * egy ~ra és ha-
szonra közös kárra és haszonra. 1810: Az ökör és Tehen 
Csordákot, együtt a' lovakkal őrzik egy kárra és haszon-
ra3 JF.rákos U; Falujk 64 Sebe János pap-not. kezével. 
— Köv. a pásztornevek fels.] * vmennyi ~on szól. 
1597: Bagy juhos nepek Zolia Lukaczy es az teobby 
zolitotak Sandorffalúát es a' birot Juhoknak be haitas-
saerth, holott egy Jűhert megh ytettek, mast megh 
mechettek, es az paztort megh vertçk, tiz forint karo(n) 
zolnak [UszT 12/97]. 1598: A(no)no 1598 Albert Mihály 
Adosúlt megh ket zeker zenaert zantassal. Azért egy fo-
rint karo(n) zol. Az zenaert (is) egy for(in)ton zoll [i.h. 
12/116]. 

Sz: (maga) ~án tanul. 1662: maga kárán tanul [SKr 
649]. 1696: tanulok, magam kárán noha a kit eddig, hun 
pár ŏkrõkvel, hun paripával, s hun. magam rõvidetissi-
vel, csendesittett(em) énís aláb hagjok az ajándéko-
zásban) [Monostorszeg SzD; Ks 11. XLVI. 12 Budai 
Zsigmond lev.J * maga ~ával tapasztal. 1662: hogy 
azon hajdúvárosok az felföldi végekbéli katonaságnak 
ugyan kiváltképpen való fészkei volnának, nagyon eszé-
be vette és maga kárával tapasztalja vala [SKr 530] * 
sem ~át, sem hasznát nem nézi, csak a becsületit. 1618: 
vagy igírte vagy nem, de örökké az ottomány nemzetség 
nem hadja, sem kárát, sem hasznát nem nézi, csak az bö-
csületit [BTN2 134]. 

2. hadi emberveszteség; pierderi de vieţi omeneşti (ín 
război); Menschenverlust im Krieg. 1653: a várat is 
megvevék és ott is levágák a törököt — semmi kár nélkül 

Abban igen kevés szaladt el seb nélkül és kár nélkül, de 
nem is voltanak sokan [ETA I, 45, 144 NSz]. 1705: Die 
15 mensis Junii per accordam Medgyest Forgách uram-
nak megadják; mindez üdő alatt erősen lőtteté őexcel-
lentiája, és egyszer sok ember kárával meg is ostromol-
tatta [Kv; KvE 244 GM]. 1759: in anno 1758 Leitme-
ricznél valami kevés victoriát reportáltak volna a 
mieink, melyet igen nagy kárral és vérrel consequáltak 
[RettE 83]. 1790: Itt mi körűlettűnk az a rosz hir foly, 
hogy a Törők Belgrádot sok kárunkal ismét viszsza vet-
te [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: ~ávalesik vkinek. 1662: lövőszerszámink, a fe-
jedelem sátorai s feles szekerei is elnyerettetvén, noha az 
ellenségnek sok kárával és nagy vére kiontásával esék 

mindazáltal a győzedelem ugyancsak az ő részekre 
esett vala [SKr 554] * ~ esik vkiben. 1662: a janicsárok-
ban az ostromon hogy sok kár esett volna, a bosszúra 
olly igen nekidühödtek vala . . a fokokon levő lövőhe-
lyekre annyira figyelmeznének hogy csak valami 
mozdulást sajdíthatnának . a bástyákon tiz-ti-
zenkét janicsárpuska sül vala [SKr 612] * ~t ejt. 1662: 
Gaudi kevés lovas néppel a sok pogányságnak eleibe 

sietvén a Pece vize széléig . . csuda, melly sok ideig tar-
tóztatá és bennek amennyi kárt is ejt vala [SKr 450] * 

tesz. 1653: 1631 esztendőben egy Császár Péter 
nevü paraszt ember, Kassa táján nagy paraszt hadat tá-
maszt, és a nemességnek nagy károkat tesznek [ETA I, 
143-4]. 1707: Ez idő alatt báron Tige kiütvén Szebenből, 
sok károkat teszen, és Nagyszegi Gábort, a kurucok 
commendérozó brigadérosát elevenen elfogja, sokat pe-
nig levág [Kv; KvE 250 VBGy] * vall. 1562: 1532 
esztendőben Szulimán török császár esmét kétszázezer 
emberrel Bécs alá indula . . ki jóllehet kimentiben né-
pében nagy kárt valla, mindazonáltal békével haza méne 
országába [ETA I, 13 BS]. 

3. testi károsodás/sérülés; leziune corporală; Kör-
perschaden. 1588: Erdeőthelki marthon . 1587 Ez-
tendeiben Az en fiam jobagyat, chyan János neweótt 

. halalos sebbel illette holt eleweneől hatta 
mellyet Az potencián kyweól, Az my Jobagyonk karaert 
es Nyomorussagaertt negywen forintért fel nem veótt 
wolna [Somlyó Sz; WLt]. 1796 k.: Minden fele Marha 
elég jol telelt és elég jol ment ki az télből mégis mos 
amiolta a Mezőn járn(a)k nagy kár esett bennek [Banyi-
ca K; IB. Gombos István lev.]. 1810: Mind ezen romlá-
sok által azon Bikában okozott kárt betsülték 40 ~ 
Negyven vforintokra, ha meg nem gyógyulna, vagy ha 
meg gyógyulna is, de ha ezek miat félszegség maradna 
azon Bikában 40 vforintra betsŭltetett [Marossztkirály 
MT; Berz. 11. 75]. 1841: Tagadni azt, hogy ők okozták a 
tsikomba a káromat, — tudgyák, de aztat mégis, hogy a 
tsikom lába azon kőrakásba, mellyet mutattak, — törté-
netesen akadatt volna s éppen azon általok ott mutatott 
jukra, és hogy meg annál történetesebben ottan kellett el 
törnie . . a könyőkin jóval fellyül, — bé nem bizonyí-
tották [Dés; DLt 1541]. — L. még RSzF 196. 

Szk: ~r<? vall. 1855: minél elébb téli meleg gúnyáról 
gondoskodjék, ha nem akarja a nagy hidegben kárré 
vallani [ÚjfE 293]. 

4. káreset; pagubă materială; Sachschaden | kártétel; 
păgubire; Schädigung. 1552: az Moduay vayda . . so-
ha karrnekkwel ky nem menth [Torda; LevT I, 95 Bank 
Pál, Peter porkoláb, Chakor Ferench Batori Andrass er-
délyi vajdához]. 1573: Maloza leorinch Azt vallia hogi 

mykor az kar leot veres peterne hazanal azkor az 
Boron Mind ketten Bertalan es gergel ott voltak egi tar-
sasagon [Kv; TJk III/3. 282]. 1605: az mikor eóket felel-
ni hitta volt, az karért hitta úolt az A(ctor) [UszT 19/13]. 
1727: az kárról kezest kell adni és meg kell fizetni [Sze-
merja Hsz; SzO VII, 332]. 1767: őt embert elis fogtanak 
volt azon kárért, de azok nem tudom mi okon meg sza-
badultanak hoszszas rabaskadások után [Abosfva KK; 
Ks 4 Mart. Antal (43) jb vall.]. 1793: gabonája ha olly 
káros helyen vagyon hogy lopástol vagy kártol féjti, és 
ehhez hasonlo casusok hirt tévén az hiteseknek vagy ha-
tár őrzőknek fogyaték kalongyáját gabonáját bé hoz-
hatja [A.csernáton Hsz; SzékFt 30]. 

Szk: eshetik vkinek. 1768: a Gáton fellyül lévő ál-
loványos vizre a Poss(esso)ratus(na)k azonn rendben lé-
vő Colonicalis Sesióji réá rúgván, itt esiké vagy eshetiké 
több, vagy kevesebb kár, mint a fennebb emiitett Láb 
Főidőkben? [Abafája MT; Told. Huszár lev. vk]. 1773: 
nem lehet képzelni, hogj a Querulansoknak Kára es-
hetett volna3 mint Havasi meredek és tekervényes 
Hellyeken [Hesdát TA; JHb II/3. — aUtána kimaradha-
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tott: másutt] ~ ű esik vkinek jvminek. 1573: Berekza-
sy Mate Azt vallia hogi az tehenes myklos Zeoleo 
Eoreksegenek pwzta zêuentelen volta myat szok karok 
estenek zomzedinak nekies ez vallónak [Kv; TJk III/3. 
148]. 1649: Eo kegyelmek Tanacziul az Birak vraim 
teorueniet azzal emendalliäk, hogy Kegyelmes Urunk-
(na)k eo Naga(na)k hvttel keotelezett Reuersalisos szol-
gaia volt vgy kellet volna uigiazni hogy miatta kara az 
fiscus(na)k ne essek [Kv; TJk VIII/4. 385]. 1706: A' mult 
ŏszszel az Armadától ár Viz modgyára el boríttatván, 
mint hogy ă meg ehezett népnek minden gongya az volt 
hogj meg elégedgjék; igen sok káraink estenek, nagyob 
reszént azokról Quietantiaink nincsenek [Kv; KvLt 
1/193 Kv városa gr. Bánffy György kormányzóhoz]. 
1801: valami orotvánt midőn tisztították volna tőrők-
buzának való bé vetésre, a gezemuzát meg Gyújtották, s 
hogy a szél futt abból a Mlgos Groff Exp(onens) Asz-
szony Erdeje meg Gyúlt és sok kárai estenek [Erdőszt-
györgy MT; WH. Tanti György (40) cig. vall.] * ~a 
okozódik vkinek. 1787: a Helység Határán a' Tilalma-
saknak szoross megtartásokrais nagy vigyázással légye-
nek a' Notariusok a Falus Bírákra, hogy . . . ha leg kis-
sebb szánt szándékos kára valakinek okozodik a' Birák 
keményen meg bŭntettettnek, és azonkívül a' károsnak 
okozott kárát egyenesen a' Bírák fizetik meg [Torockó; 
TLev. 3/2. 2a] * ~(a) történik (vkinek). 1806: Senki-is 
a' Jószágának, a' faluból ki-rugo végin kaput semmi szin 
alatt ne tartson; mert ha valami kára történik, és a' 
nyom arra talál, a' Falu . meg nem fordittya [Oltszem 
Hsz; Mk II. 4/115]. 1817: Falunkban teméntelen károk 
történtenek, de hogy ö okoztaé azon károkat nem 
tudom [Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 1858: ha mi hanyagsá-
gunkból kár történne tartozunk kárpotolni [Álvinc 
AF; lncz.] * ~ ér vkit. 1675/1688 u.: Takarodas(na)k 
idein minden feli gabonak(na)k aratasara, be hordasara, 
az szenanak gyűjtetesire, őszve rakasara io üdőt valasz, 
hogi valami kár ne eryen, mert ha mi kar lesz benne, te fi-
zeted megh [Borb. I Petki János ut-a csíkcsicsai jb-bírá-
jához] * ~ esik vkitõl. 1589jXVII. sz. eleje: ha ez kár az 
Gazdatol esik . az Gazda szenuedgie [Kv; KőmCArt. 
18] * ~ esik vmiben. 1756: azon eczaka nagy Ho eset és 
ha Pako Uram oda nem érkezet volna nagyob kár és ve-
szedelem eset volna az Juhokban [Butyásza Szt; TK1]. 
1786: (Az erdőket) az Communitas szorgalmatasan őrzi 
vedelmezi, hogy kár bennek ne essék [Torockó; TLev. 
4/13. 10]. 1791: Feles károk estenek az Széplaki Johak-
b(an) Sokakot meg is Nyúztak [Széplak KK; SLt 
évr.]. 1835: A moderatus Lignationis Usus meg engedte-
tik ugy hogy az Erdő rendibe ne vágattassék hanem tsak 
imit amot ritkítva az Hajtó jelen letibe oly vigyázattal 
ritkítva vágattassék, hogy az által az Erdőkbe préda és 
semi kár ne essék [Sófva BN; Somb. II]. * ~ esik vmin. 
1594: Az Ghonosz vtaknak meg latasara, es itiletire 
mint s hogy s hol kel epíteny, valaztottak varosul illie(n) 
vraimat3 . Kiknek varosul oly Authoritast Adtak 
hogy kinek kinek feolde(n) Amy kar esnek, illendeokep-
pe(n) meg fizeteodgiek [Kv; TanJk 1/1. 238. — aKöv. a 
nevek fels.] * ~ követ vkit/vmit. 1662: (Haller Gábor-
nak) Jenő környül semmi jószága nem lévén, amely mel-
lett ott continuus, szünetlenül való lakása lehetne, ott 
nem lakhatása miatt csakhamar minémü nagy kár kö-
vette vala a véghelyet, ide alább megértjük [SKr 308]. 
1694: ha . . . Mező Bándfalva3 egesz mind(en) renden 

levő Uraimék ezen meg irt darab határnak bírásától meg 
nem szűnnek . tehát senkinek nem másnak, hanem 
magoknak tulajdonidzák (!), ha mi kár talállya es keo-
veti eŏ kglmeket [MbK 75a. — aMT] * ~ talál vkit. 
1621: az ell multt napokban . . Nagy rettenetes Kar ta-
laluan bennünket, wgy mintt Híd vczaban leweo hazam 
az twz miat ell eget telliessegesen [Kv; RDL I. 112] * ~ / 
cselekszik. 1598: ezek a zemelyek chyelekettek ezeket az 
potentiakat es karokat [Alparét SzD; Ks]. 1599: ha hor-
danannak, es fat vinnenek, az frathay János Vra(m) er-
deyebeoll akár honnét az Gjrotj benedek vra(m) zopory 
Jobagy . az ky az karth chyelekedj, az erdeo byrsagott 
. . megh veh<e>sse [M.fráta K; SLt U. 41]. 1677: Akar 
Fiscusnak, akar Uraknak, és egyéb embereknek gŏbõly, 
és egyéb féle csoport marhákat hajtván, ha tilalmas he-
lyekben károkat, vagy egyéb hatalmaskodásokat és in-
solentiakat cselekesznek a' mellettek lévő, s' kárt té-
tetet béres leginyeket azoknak marhájokat ares-
tallyák, s' a' kárt, avagy egyéb vétket meg-láttatván, 
azokon vegyenek satisfactiot [AC 215] * ~ / csinál. 
1634: Tudom hogy Tholdalagi János Vramnak egy czi-
ganya ide fel az Sziluăs keozeott vagdal vala valami 
czontorek Szylua fa teorzeókeokett Szennek valott 
az czigany monda, nem czinalok en semmi kartt cziak 
teorseok darab fakat vágok [Dés; DLt 383]. 1763: a 
Praelukaiak igen sok teméntelen károkat irtásokat tsi-
náltak [Szelnice SzD; TGsz 70] * elszenved. 1723: 
Tudom az egész Falu is akarja ennek a Malomnak meg 
maradását; méltónak Ítélem azt a kárt el szenvedni, 
mely ennek Gáttya miatt eshetik [Sövényfva KK; MbK 
150] * ~ tétetik. 1795: (A) Gátnak el szakadásával 
mind eŏ Nsgoknak mind pedig a Dombai Közön-
ségnek szörnyű karok tétettek [Ádámos KK; JHb 
XXX/48] * ~ tétetõdik. 1844: A földekben kaszálókba 
nem tudom hogy kár tétetődött volna az Arendátor által 
[Abafája MT; TSb 22] * megejt vkin. 1597: En-
ge(m) Kis Bodo Gergelj kere hogy el men(n)jek Nagy 
Bodo Janosni, mo(n)dgia(m) megh zep zoúal hogy fog-
ianak embert bechyltessek megh az kart mind faiaba(n) 
kertibe(n) fjúebe(n) s monda Bodo Gergely, zereteó 
Tamas Vra(m) migh az io zomzedúnk s io Atiankfia my 
raitunk az kart megh nem eyte de hogy Im(m)ar az 
fiúét megh kazalta, mert abban az labunkol ha mit nyo-
mottúnk, de kart ne(m) tettúnk [UszT 12/38 Thomas Si-
ma de S. Kiralj lib. vall.] * ~tól megóvatik. 1869: A pap 
és tanító kérik a consistoriumot, intézkedjék, hogy 
az egyház javaiban csonkulás ne essék sőt a kártol meg-
óvassanak [M.bikal K; RAk 279] * ~/ó/ megőriz. 
1784: Még eddig a Jo Isten minden olyas kártol meg őr-
zette Nagtokot [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * 

oltalmaz. 1578: Az Kys falwdi tohoz, ky immár 
kez, Jol hozza lásson, hallal ha mit hol kaphat megh rak-
ia, es kartol kiwalt keppe(n) vidratol oltalmazza [Kisfa-
lud AF; OL M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 
Fol. 104-6 V Kovachoczy ut. Math. Niary gondv-höz]. 
1606: Kwldöttek az vraim Marefaluara kerettek egy 
mast hogy otalmozzuk egymást kaartul [UszT 20/90]. 
1790: mind végig a Szedetlen és hátra maradat Szõllőt, 
mig meg szedődhetik, a Kártol őrizni és oltalmazni köte-
leztetik [Karácsonfva MT; Told. 76] * ~/ó/ oltalmaz-
hat. 1651: az en határomra hatta(m) volt hogy Gátat czi-
nallja(na)k hogy inkab regi folyamjab(an) menven el az 
Viz, nagyób kártol magamot oltalmazhatuan annal, az 
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melly rajta(m) esett [Uzon Hsz; BLt] * ~fó l őriz 
~tól oltalmaz * ~ történik. 1789: az Néhai Vladár 
Adám Legénnyei egy bizonyos nap a Petséteket le 
szakadva találták, de kár hogy történt volnad, még eddig 
nem odserválták [Mv; ConscrAp. 1. — dA pincében]. 
1810: ha az arendat(or) által a gabanákban . és gá-
tokban kár történnék az iránt tartazik jot állani [Km; 
KmULev. 3] * szenved. 1671: Minémü károkat 
szenvedgyenek az Szathmár Vármegyebéliektŏl annak 
szomszédságában lévő Atyánkfiai panaszszokbol ért-
yŭk [CC 89J. 1782: Sok kárakat kelletik szenvedniek 
mellyet az Álso Suki Marhák tettek [F.zsuk K; SLt 
XLI1. 5. 12 Molduván alias Morosán Alexa (36) zs 
vall.]. 

Szk. 1653: a had dolga olyan, hogy kár nélkül nem jár 
a hol had jár [ETA I, 83 NSz]. 

5. kárpótlás/térítés; despăgubire; Schadenersatz. 
1749: egy Banatusi ember az erdőhátsagon . meg 
fosztatván, midőn maga kára keresésében Sollicitusko-
dott volna, nyilvánságossá tetetődőt Csorogár László 

által vighez vitt meg fosztattatása [Kismuncsel H; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 1765: (Konsztántin és fiai) Sokakat 
meg tsufaltak, és vertek, ollyan emberek, hogy az uton 
állo Tolvajok olyan dolgát nem tselekesznek, a kárun-
katis el hadgyuk, tsak Szónk vélek ne legyen [Marosbo-
gát TA; Mk V V/97 László János (58) jb vall.]. 

Szk: (meg)keresi (vkin). 1592: en mindenesteöl 
fogúa te miattad vagjok az karba en az en karomath ke-
restem es keresemis [UszT]. 1604: Talaluan megh egi 
Verczie szabasu szürke hereit louat egy Fogarasi 
Geőrgi neuü legeny alat ha io szauatossat nem ad-
hatia, hogi áldomás itallal uötte, es czerelte . . annakis3 

karat rajta keresi [Kv; TJk VIII/4. 115. — aA másik el-
veszett lónak]. 1738: hogy ha . . Nobilitaris Curiajan el 
égne, minden a miatt történhető kárait eö Nsaga Ke-
gyelmeden fogja meg keresni [Mv; Told. 47/51]. 1818: 
Ha Gyenge Péter magát károsnak üsméri, keresse a ká-
rát a gyűjtőn [Jenöfva Cs; RSzF 185] * ~ű / megkívánja 
vminek. 1583: egj Jaro hatarába el foglala az decre-
tom tartasa zerint walo poenaiat warom az káráth meg 
kewanom kit azolta wallottam miatta [Pólyán Hsz; 
BálLt 80] * ~ű / megveszi rajta. 1570: Az Tehen Barmot 
es Jwhot Az ky karba talal haycha ba (!) es vegie megh 
karat Rayta [Kv; TanJk V/3. 9b] * ~ban fizet. 1776: ki-
nek-kinek írása: maga kötése, írott törvénye; azért tar-
tozik őkegyelmek az kárba fizetni [Zalán Hsz; RSzF 
104]. 1796: Tudom a Sánta Szőts hozott vala hozzánk 
egy Lovat s el adta egy Lügeti embernek az atta a Ma-
gyarosi Duhálmoknak, a Duhálmok kárba fizették egy 
Magyarosi Szásznak [Hídvég Hsz; HSzjP] * kiad. 
1782: A csitkós kancákat az oldalföldek mellé ne cöve-
keljék; vagy ha cövekelik, csitkaját pásztorolják akiké; 
különben ha kárt tészen, az annyát lehessen bevinni és 
kárra kiadni [Oroszfalu Hsz; RSzF 172] * ~ / követ 
vkin. 1597: Im(m)ar az fiúét megh kazalta, mert abban 
az labonkol ha mit nyomottúnk, de kart ne(m) tettúnk 

Sententia Az merth pedigh nyomodasert wis 
kart keöúet az Actr(ix)o(n), azis megh lehetne hogy 
megh ne(m) elegitettek es engezteltek de mind az altal 
mindenik fçl tyrje el eddig való karat [UszT 12/38]. 7720/ 
1770: Ha mi kárt és injuriáltatást követtek eddig a' szép-
lakiakon Bethlen Ferentz Uram a' széplakiaknak 
contentatiot tegyen [KK; SLt Transm. 236] * ~ t meg-

vehet vkin. 1589/XVII. sz. eleje: (A felfogadott mester) 
kártis ne tegien az Gazdaknak, mert raita meg uehessek 
az kárt [Kv; KőmCArt. 17-8] * ~t vehet. 1782: Az 
simplex vádra . . nem büntethet az határpásztor, se 
kárt nem vehet [Oroszfalu Hsz; RSzF 152]. 

6. káros/sajnálatos dolog; lucru regretabil; bedauer-
liche Sache. 1629: az Klastrom utca végén való gyümöl-
csös kertemnek . . derekát én magam vettem volt az el-
ső feleségemmel, Huszár Borbárával, és azt én úgy colál-
tam, építettem, hogy2elszaggatni egymástól, hasogatni 
nagy kár volna [BTN 420 végr.]. 1634: Az mi penig az 
Rez Tablara való kepeimet illethj, es Romabol hozott 
Oltár Reliquiaimat, ha az Páterek be jeohetnek, es itt az 
Orszagban Collegium lehet, azokbol egy igen szép 
Oltárt epiczenek, eo kegmek magoknak, mert kaar vol-
na egymástól el szaggatni eoket [WassLt Wass János 
lelt. — aJezsuita páterek]. 1681: Áz Ebédlő palota, es 
nagi Tornacz alattis volna egi gerendás nagi pincze, de 
mi okért hattak el veszni nem tudatik; kár illyen 
épületet el hadni veszni [Hátszeg; VhU 600]. 1722: A Pej 
hámos Lovak szépek . . . Jo hámosokis, kár volna Pos-
tára hurczolni őket [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1741: 
őa az oka minden rosz tselekedetnek, s nem is volna kár 
meg égetni, s meg is érdemlené [Sámsond MT; Ks 184. 
LXXXVIII. — aKloczáné]. 1762: az A: . hallani is ir-
tózás azt mondotta az Annya felől . . Nem kár volna 
puska porral fel vettettni [Torda; TJkT V. 77]. 

Szk: hogy sajnos/sajnálatos/sajnálható, hogy 
1568: Eleget zol vgmond Bezzek kaar vgy mond 

hogy effele parnath Jllyen roz dizno zaggattia [Kv; TJk 
III/1. 154]. 1585: az Az Azonj azt monta Markos Mihal-
nak, Bizony kár hog zep hozzw bouzod vagion, es 
Ne(m) tucc Igazat mondani hane(m) hamis vagy [Kv; 
TJk IV/1. 448]. 1632: monda Szakolczaine Feltotinak 

. tókelletlensig minde(n) dolgod hitetle(n) szakalu 
ember, kar hogi illie(n) szakalod uagio(n), es tokeletlen-
sig minden dolgod [Mv; MvLt 290. 93b]. 

7. 1670: nekem maga Szilágyi Janosne Aszszonyom 
beszéllé az minapib(an), hogy ment Szilagyi Peteme-
hez kerte azonnis hogy a Menyenek egy szolgalot 
hozzon, azonban Kotsis Ferentz mondot ollya(n) 
szot hogy az is kar oda az ki ott van csak kenyer héjjal 
tartyák [Görgénysztimre MT; RLt 1 Margarita Farkas 
cons. Petri Literati (40) ns vall.]. 

8. tilos/tilalmas hely; loc oprit; Gehege, Schonung. 
1716: hallottam hogy . . . a Császári beresekre a szeku-
laiak fél tamadtak volt és a karból meg kötőt õkrŏkŏt 
erőszakoson vottek el [Szentegyed SzD; WassLt]. 1761: 
az ökrekis tieid a' mellyek kárban vadnak [Majos MT; 
Told. 35]. 

Szk: ereszt. 1734: akar nappal, annál inkább 
ejjel a marha mellett Ember legjen, hogj kárb(a) ne eresz-
sze [Dés; Jk 449b] * ~ba megy. 1768: Soha Sem tiltotta 
eő Nga hogy a Marháit kárból bé ne hajtsák, sőt fülünk 
hallottára gyakorta parancsolta, hogy valamikor mar-
hái kárba mennek, hajtsák bé, és azonnal hirt tévén Eő 
Nga mindenkor meg fizet érettek, és a kárért [Nagyajta 
Hsz; JHb XVIII/29]. 1804: (A dési sertéscsordának) kü-
lönös Sertés Pásztora ugyan nem volt, hanem . . . Házi 
Cselégyei is vigyáztak a Sertésekre, hogy kárban ne 
mennyenek [Dés; DLt 83/1810]. 1847: Köteles a pásztor 
a bikára jó gondot viselni . valamely gazdához tehe-
nye után elmégyen a bika, és kirekeszti, elcsapja s kárba 
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menne, az a gazda köteles megfizetni [Zalán Hsz; RSzF 
203-4] * ~ban talál. 1570: Az Tehen Barmot es Jwhot 
Az ky karba talal haycha ba (!), es vegie megh karat 
Rayta [Kv; TanJk V/3. 9b] * ~ban találtatott. 1749: 
(Az alperes) maga kárb(an) találtatott ökreit midőn azo-
kat bé akartak volna hajtani, mera et absoluta potentia 
media(nte), az hajtok(na)k nem tsak resistalt hanem a' 
marhakat pari potentia elis vŏtte [Torda; TJkT III. 255] 
* ~£ű szalad. 1712: Ha marhái kárba szalad-
nak és a határ pásztor megkapja, büntetése dénár 6 
[HSzj szaladás al.]. 1759: Ha Barmai valamikor a' sza-
bad helyből kárba szaladnának, tartozzanak csak zálla-
got venni de munkálkodó Barmait vagy Cseledjit ne 
incaptiválhassák, hogy így Dolgában kár interveniályon 
[Torockó/Gyertyános AF; Bosla]. 1816: Nem tapasz-
taltam egyszer is hogy az Exponens Marhája kárt tett 
volna a' Báró Ur ö Nsága Javaiban, annyival inkább 
azt sem ha mikor marhája kárba szaladott az onnan Te-
ríttőt agyba főbe való veréssel fenyegette volna [Mező-
madaras MT; Born. XV Pap István (40) szolgáló ember 
vall.] * szalaszt. 1792: ha történetből kárban sza-
lasztotta az őkrekett, a kárt meg kellett fizettni [Déva; 
Ks 73. 74. VII. 98] * ~òó/ behajt. 1730: marháját az 
kárbul be hajtani nem engedte [Dés; DLt]. 1782: az kár-
ból Alsó 'Suki Marhákat hajtván bé, kénszeritetéké az 
Alsó Sukiakat hogy a' kárt betsültessék meg [K; SLt 
XLII. 5. 5 vk] * ~ból bekaphat. 1751: Vándorék(na)k 

ha ez efféle vigjázo Határ Pásztorok valami kárból 
néha be kaphattyák is be hajtott megh kötözött Marhá-
jokat ha valami kárt marhájokra becsültetnek azt 
számban sem veszik [Balázstelke KK; IB] * ~òó/ elhajt. 
1767: nem tudgyuk kik voltanak azon hatalmos embe-
rek, kik az kárból el hajtani kezdett marhákat az hajtok 
előli el vették [Mocs K; JHbK XLVIII/1. 23-4] * ~oh 
talál. 1592: Cyki (!) Peter azt mo(n)dgia eő latta volt 
holúa Az diznot, es eó igazította rah Por Thamast hogy 
megh nyusza bochkornak, merth eő karon talalta, es vgy 
wtette megh | Azt Akaro(m) megh erteny my az oka 
hogy megh ytetted az en diznomath Az valazt tezem 
hogy Az eggyet meghytettem, merth szabómba3 karo(n) 
talaltam [UszT. — aErtsd: zabomban] * ~ ró / behajt. 
1588: Az wtan az tilalmasból az karról be hajtam vala-
mi barmokath be rekeztem, hon nem letembe fel keolth 
Nilas Tiwadar vgyan ith való Sombori vram Jobagia 

ereowel ell boczyatta az marhat kit az karról hay-
totta(m) vala be [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlabas jb 
vall.]. 

II. ritk mn-i jell-ü haszn-ban; cu funcţie de adj.; als 
Adjektiv gebraucht: káros; păgubitor, dăunător; 
schädlich, schadhaft. 1669: (A német) oly várát rontotta 
el a magyar nemzetnek, ki kárabb Váradnál természet 
szerint való erősségre nézve [TML IV, 524 Gyulaffy 
László Teleki Mihályhoz]. 

O Hn. 1674/1687 k.: A' Kár hágó vápájában (sz) [Ha-
vadtő MT; MMatr. 144]. 1680/1792: a' Kárba hágos-
ban (sz) [Albis Hsz; EHA]. 1765: A Miklosvára felé való 
Határban: Kárhágo alatt (sz) [Köpec Hsz; EHA]. 1766: 
Kár bérez oldalon [Nagyfalu Sz; EHA]. 1780: A Kár pa-
takban (sz) [Harasztkerék MT; EHA]. 1826: 'a Kárbük 
(e) [Zsobok K; KHn 323]. 

O Szk: ~ esik vmilyen élelemben elkárosodik/romlik 
vmilyen élelmiszer; a se altera/strica un aliment; (Le-
bensmittel) schlecht werden, verderben. 1791: hirtelen a 

szekeret se akartam tartoztatni hogy kár ne essék az áza-
lékokb(an) [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Ha. 1632: károkot [Kv; KvE 164 SB]. 1640: Kárakat 
[Holbak F; UC 14/48, 45]. 1642: károkot [Dés; DLt 
424]. 1672: károkot [Ádámos KK; JHbK XXI/16]. 
1688: karé (vall) [O.újfalu F; DLt l. VI. B. 20]. 1699: 
kárré [Vaja MT; VH]. 1717: kárré (vall) [Sárd KK; Uti]. 
1740: károkot [Abosfva KK; Ks 99 Györki János lev.]. 
1744: károkot [Vadad MT; VK]. 1746: kárakat [Ádá-
mos KK; JHb XIX/B] | kárakat [Dicsősztmárton; i.h.]. 
1749: (másoknak) károkra [Torda; TJkT III. 267] | ká-
rokot [Zágor KK; Ks 15. LXXVII. 4]. 1753: (az ő) kára-
kat [Grohot H; Ks 80. 40/5 Román Ignát (28) jb vall.] ! 
karamat [Lőrincfva MT; SLt XLIV 13 al. Suki László 
Gálfalvi Ádámhoz]. 1754: károkot [Angyalos Hsz; 
HSzjP]. 1756: (A gazdáknak) kárak [Born. XXXVIII. 8 
az abrudbányai bányászok törv.]. 1757: (az ő) károkra 
[Torockó; Bosla]. 1761: kárakat [Szászsztiván KK; BK. 
Laurentius Kólcsár (68), Séra János (51), Takács 
György (46) jb vall] | károkot [Szirb H; JHb XXXV/79]. 
1762: károkot [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 
1763: káramra [Nagyercse MT; Told. 22] | károkot [Ud-
varfva MT; EHA]. 1770: károkot [Berekeresztúr MT; 
BetLt 7]. 1771: károkot [Grohot H; Ks 80. XL. 17] | ká-
rak [Radulesd H; Ks 93. XIX. 6]. 7772: Kárammal 
[Kük.; JHb LXVII/220] | karokot [Szászfenes K; Beth-
Kt Mikes conscr.]. 1775: káromot [Vadad MT; Berz. 11. 
84. 13]. 7776: károkot [Backamadaras MT; CsS]. 1777: 
kárakot [uo.; CsS]. 1778: károkot [Albis Hsz; BLev.] | 
Kárammal [Csicsómihályfva SzD; LLt 34/16]. 1782: 
Káré, Kárré (vall) [Km; KLev.]. 1786: (az ő) karak [To-
rockó; TLev. 4/13. 48]. 1788: károkot [Báld K; BLt]. 
1831: kárakat [Dés; DLt 332. 3, 5]. 1832: káré (vall) 
[Bordos U; Told. 39]. 1836: kárré (vall) [Dés; DLt 
731/1840]. 

karabély rég karabin; carabină; Karabiner. 1661: Az 
karabélyt lehozza Kegyelmed magával [TML II, 79 Ka-
pi György Teleki Mihályhoz]. 1666: Miklós pap Uram õ 
Kegyelme Gyárfás Mihály(na)k . . adot egy 
hat forintos karabelt lodingostol [Angyalos Hsz; 
BLev.]. 1678: az mi kglmes Aszszonyuk (!) ö Nga alta-
lam parancsolván Fogarasi Vicè Capitany Madarasz 
Mátyás U(ramna)k hogy . adasson Carabelyok-
b(a) való töltést ezertt [Fog.; Szád.]. 7679: Karabély, 
mely(ne)k 6 Sarkanya el torott nro l [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 62]. 1692: Egy nagy Karabei 
három tőlcseres korabei kerekes . Egy paraszt Kara-
béj [Szárhegy Cs; LLt]. 1747: (A katonáknak) kard-
gyok, pár puskájok és karabélyok vala [Désakna; Ks 27. 
XVII. b]. 1756: Semmire kellő atzél nélkül való karabély 
3 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 22]. 1808: A' kísseb-
bik Karabély . A' Kápjába felyűl egy sroff szeg xr. 12 
[Kv; TKhf műv. számla]. 1822: Egy karabé jo Szerszám-
mal [Szentanna MT; MvLev. 8]. 1827: Egy kisded hit-
ván Karabéj két forintba [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 
— L. még CsH 229; UF II, 538; WIN I, 168, 391. — Vö. 
a parasztkarabély címszóval. 

Magára a jel-re nézve 1. karabin al. a jegyzetet. A karabély korabeli for-
májára és harcászati alkalmazásra von. ismeretekre nézve 1. RMFegyv 
221—2; az egykorú példányok képét 1. i.h. 165-6 kép. 

Szk: damaszcérozott 1823: Egy kurta Damastze-
rozot karabej sárga kötojevël [BK Inv.] * kurta 
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1823: Egy Par nyakba való kurta korabéj [i.h.] * nyak-
ba való ~ kurta ~ * prusszus 1754: Egy Prussus 
mundér Karabelly [Nsz; Told. 19] * tölcséres 1692: 
három tőlcseres karabei kerekes [Szárhegy Cs; LLt]. 
1729: a' Tisztarto házban egj tölcséres karabéllj [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1736: Némelyek ki 
gyöngyházzal, ki czifra csonttal kirakott tölcséres kara-
bélyt is viseltenek, de azt az szolga hordozta [MetTr 
371]. 

Szn. 1692: Karabélj Andr(ás) [Hermány U; UszLt IV 
53]. 

karabélycső ţeava carabinei; Karabinerlauf. 1756: 
Karabély tsö 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 22]. 

karabélyforma ín formă de carabină; karabinerför-
mig. 1652: Karabély forma ki hosszab s ki rövidebb N. 9 
[Görgény MT; Törzs]. 

karabélyos carabinier; Karabinier. 1682: adatot eo 
Nga Hetvenhét személyből állo egy kornyeta allya kara-
bélyosok(na)k egy ho penzeket [UtI]. 

karabélysárkány cocoşul carabinei; Karabinerhahn. 
1758: Egy Karabély Sárkányért, és egy flinta irányzóért 
Xr 48 [TL. Teleki Adám költségnaplója 175b]. 

karabin karabély; carabină; Karabiner. 1642: De 
mégh kezénél volnának negy pistolyok, egy karábin 
ket szablyák, ket hegyes teöreŏk [KJ]. 1659: Egy karabi-
nom is vagyon az Vér György házánál levő lakatosnál, 
ha eddig el nem készüle, készíttesse el Kegyelmed [TML 
I, 442 Vér Sigmond Teleki Mihályhoz]. 1665: Felső 
czejk haz vágjon . . Tesseni puska no. 3. Karabin 
no. 4a [Fog.; UF II, 313. aFels-ból kiemelve]. 1714: 
Egy kisded Karabin fa agja elephant tsont viragokkal 
kerekes, régi modi fl. Hung. 2 | Karabin elephant tsont 
Viragokkal fl. Hung. 10 [AH 14, 26]. 

A karabin: karabély azonosítás a RMFegyv. 221 köv. felvilágosítása 
láttán fogadható cl: «A lovasság a nehéz kcréklakatos pisztoly csövét kétes 
értékű hatása miatt mindinkább meghosszabbította, amelynek következ-
tében egy üjabb lövõfegyvertipus keletkezett, az aránylag rövid és köny-
nyed lovaspuska, az „arquebuse", mely azonban más irányú fejlődése miatt 
nem egyeztethető össze a gyalogság által használt könnyű szakállas puská-
val. A lovas arquebuse a pisztolyból fejlődött ki. Elnevezése rövidesen 
megváltozott, 1589 óta francia neve után „karabin" néven ismeretes, ma-
gyar neve karabély (1. i.h. 165. kép). A karab arab szó, jelentése: „rövid"». 

karaboly ? (fekete) bőrfesték; vopsea (neagră) pentru 
piele; (schwarze) Lederfarbe. 1684: e szerént vadnak az 
czeitházban: Karaboly, egy mása [Zalatna AF; 
UtI]. 1724: az en házamhoz tartózó föld van egy darab 

biija Kovásznai uram egy puskáért, egy pipáért és 
két font karabolyért, ugy hallottam hogy a puska ért 
volna f. 6. a pipa negy sustákot a karaboly penig tiz polt-
rát [Felfalu MT; Mk 9 Ferencz Luka (50) jb vall.]. 

karácsony 1. crăciun; Weihnacht(en). 1568: Thomas 
budai . . fassus e(st) ez el mult eztendçbe fylstych 
Lçrinc birosagaba, karaezon elçth, akor volt az pzue ve-
zes Jtues (!) orban es çtues gergel kpzçt [Kv; TJk III/1. 
179]. 1640: Itt az korezomat kraezontol fogua Z(ent) 
Mihály Napig Az Ur szamara tartiak [Gyalu K; GyU 
56] | Korczoma kraezontol fogua Z(ent): Mihály napig 
[Szászlóna K; GyU 64]. 1652: Educillatio. Karatsontul 

fogua Sz(ent) Mihály napig az Urea, Ennek eleőtte, s 
mind utanna az szegenysege [Kajántó K; GyU 126. — 
aA korcsoma]. 1755: az olahok remínkednek hogj az 
Karácsonjuk első napján ne külgjem el [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1757: mikor vág-
tunk a kglmetek két karacsonyak kőzött3 a Csonka hé-
ten voltunk [Spring AF; BK sub nro 834. — aAzaz nagy-
és kiskarácsony (újév) között]. 1762: Magyar Igenben 
lakó Epescopalis (!) Seller . falyamadat . . . Danczkai 
Josef Urtol percipialni 50 id est ötven m<a>gyar farinta-
kat a pénzt a kőzeleb esendő Karatsanra . . . 
<tartaz>zek bé fizetni [M.igen AF; DobLev. 11/337]. 
1775/1781: adunk . . . a több Erdőhati Falukkgl3 . . . 
minden esztendőben karátsonrá egy egy vágót [JHb 
LXXI/3. 399-400. — aKöv. 9 falu fels. *Ertsd: vágni va-
ló marhát]. 

Szn. 1573: Ilona néhai Karacon Janosne [Kv; TJk 
III/3. 107]. 1591: Karacho(n) Mihály [UszT 13/69]. 
1604: Mogiorosi Karachion János [i.h. 16/53]. 1614: 
Karaczyon Imreh lib. [Szentlélek Cs; BethU 436]. 1668: 
Karatson János [SzJk 104]. 1688/1782: Karátson Bálás 
[Szentgerice MT; CsS]. 1833: Angyalosi Pr(ovida) 
Csákány Jánosné Karátson Julianna [Angyalos Hsz; 
HSzjP]. 

Hn. 1714: Alsó Karaczan falva [Karácsonyfva AF; 
EHA]. 1744: Karácson falva [uo.; EHA]. 1754: A' Ka-
ratson Telkin (sz) [Sárpatak MT; EHA]. 1759: A Kará-
tson völgyiben (sz) [M.palatka K; EHA]. 1796/XIX. sz. 
eleje: A Karátson Horgossában [M.lapád AF; EHA]. 
1814: Karátson Kuttyánál (k). A' Karátson Kuttyánál 
(sz) [Pusztakamarás K; EHA]. 

Szk: ~ böjtje. 1723: az utolso Mirigy alkalmatosság-
gal (!) 1709 esztendőben Karácson bŭti elöt három hét-
tel [Kisdevecser SzD; Ks 39. XXIII. 1]. 1774: En csak az 
ŏszel az olahok karátson Böjtiben mentem az Uraság 
Motsi Toi Malmában [Mocs K; KS Conscr. Áts István 
(30) molitor vall.]. — Vö. a karácsony-böjt címszóval * 
~ estéje. 1625: az Bethlen Gábor pénzét nem szerették; 
végre ugyan el is veszték mind az ötpénzes garast és az 
aprópénzt is . osztán koronás pénzt veretett, ötpén-
zest és aprópénzt is; és az előbbeli pénzt szintén kará-
csony estin elveszték [Kv; KvE 156 SB] * ~ harmad 
napja. 1664: Fogattam meg Giórgiot az tavali szolga-
mot Karaczion harmad napian [Albis Hsz; HSzjP] * ~ 
hete. 1590: karaczion hetiben Jeoweonk vala Sombat fa-
la feleol [Szu; UszT]. 1798: A' Nagyságod szénáját még 
Karátson Hetiben jó móddal el-adtam [Torda; Borb. II 
Kolosvári N. István kezével] * ~ innepe. 1632: Azután 
csak most karácson innepiben odament volt Berkesziné 
az Szöcs Péterné házokhoz, ahol most is laknak [Mv; 
MvLt 290. 79b átírásban!)]. 1837: Karátson innepe kö-
rül fa vágáson találtatott [Kakasd MT; DM Lev. 1. II. 
28] * ~ másodnapja. 1582: Az Regestum be adassa vtan 
adot Zamot vgmint Karachon Másod napian Nemine-
meo exitusrol zekerezesreól ki theót f 80/73 [Kv; Szám. 
3/VI. 11 Diósy Gergely not. kezével] * ~ napja. 1593: 
Eö kgie Enghemet meg böczwllötth es az napot3 ez Jö-
uendö Karachion napiara 1593 eztendöben lewőre ha-
laztotta [Perecsen Sz; WLt. — aA kölcsön megadásának 
napját]. 1763: kőzőlebb esendő karátson napjára [Ki-
lyén Hsz; LLt]. — Vö. a karácsony-nap címszóval * ~ 
sokadalma karácsonytáji nagy- v. országos vásár (nap-
ja). 1809: most az közelebb elenyészett 1808-dik eszten-
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dőben karácson sokadalmának utolsó napján vásárlott 
lett volt egy ökörtinót Szabó Ferenc . Barabás 
Balázstól 20 magyar forintokkal az anyjának, Szabó 
Antalnénak; holott kellett volna ünőtinót hogy végyen 
[Szárhegy Cs; RSzF 285] * ~ szenvedője. 1781: A köze-
lebb mult Karácson szenvedein Csemátomban ki tette 
Kálnoki Ferencz Uramnak tenyerét a térdeire? [A.cser-
náton Hsz; HSzjP] * ~ szombatja. 1724: Most Kará-
tsony Szombatyán Pekri Uramhoz mentem [Királyfva 
KK; BK. Fekés (?) Házi Péterné (25) ns vall.]. 1783: Kö-
mives alias Bandi Miskat . meg fogok mint hogj tűzi 
fát vág vala . . de sok könyörgésére Karácson Szom-
battja lévén el bocsáttok magát [Kissáros KK; JHb 
XX/8. 1 3 ] * — tájban/tájékán/tájott. 1675: azon jobbá-
gyok . . tartoztak Karácson tájban egy szekér fával 
[Fog.; UF II, 602]. 1739: kocsisok Felejtarok és lová-
szok utan eleget jártotom de még edig nem kaphatom, 
karacson Tajban inkab kaphatót volna az ember [Pálos 
NK; Ks 99 Géczi László lev.]. 1801: Lázár Ádámnak a 
Felesége Árgya Eva vette bĕ magához kará-
csony tájot Sándor Jantsit [Erdősztgyörgy MT; WH]. 
1823: a közelebb mult Karátson tájékán a' Kémények 
takaritatlanság miatt ki gyúlt [Mv; LLt] * ~ tájig. 
1658: Rákóczi fejedelem pedig feljött vala Gőrgény Vá-
rába, és ott lőn karácson-tájig [ETA I, 166 NSz] * szé-
kely 1896: Decemberben a székely karácsony éne-
keit, szokásait ismertetjük3 [PLev. 185 Petelei István Ja-
kab Ödönhöz. — aA Kemény Zsigmond Társaságban]. 

Sz: ~ tájban minden jó végezések visszafordíttatnak. 
1619: Uram, sokat nem írok, sem senkit nem ijesztek, de 
ha a dato presentium két hétre őkegyelmek itt benn nem 
találnak lenni, én bizony félek, hogy azmint az kalendá-
rium is mondja, hogy: „karácson tájba minden jó vége-
zések visszafordíttatnak", csak ne telnék mirajtunk meg 
[BTN 375] * szekeres ~ t szánas húsvét szokta követni. 
1686: Április 15. Húsvét másod napja. Nagy hó lött, 
és most töl be, hogy: „szekeres karácsont szánas húsvét 
szokta követni" [SzZs 506]. 

2. ~ban/kort la/de crăciun; zu Weihnachten. 1577' 
Wegeztek eztis eo kegmek hogy minde(n) tyztek az 
Regy io zokas zerent karachionba wegezeggyenek el 
[Kv; TanJk V/3. 155b]. 1585: Karachomban a' három 
falú3 tartozik zabbal cub. 15. vgian karachionban tar-
toznak az olahok az Ispanoknak három chergewel a' ha-
ro(m) faluból [Kv; Szám. 3/XVI. 48. — aKv három jb-
faluja: A.- és F.füle, Asszonyfva TA] | Dorottia Zakal 
B(ene)dek Zolgaloia vallia, meegh eztendeo kara-
chonkort latta(m) hogy volt fekete Gyeorgy Vendelebe, 
lopást hozza Ne(m) tudok [Kv; TJk IV/1. 517]. 7647: 
Karaczonban minden Ember egy egy Tykot ada 

[Meggykerék AF; BK 48. l6. — aA földesuraknak]. 
1736: Pro A 1736 fogadtam meg kis szolgalonák Gyer-
mek mellé Gyorffi Klárát, kinekis fizetésé lészena 

karátsonba uj Csizma [Szék SzD; ArJk 34. — aKöv. a 
fels.]. 1850: Karátsonba-Husvétba- és Pünkösdbe az 
Udvar tartozik nékiek egy egy Véka gabonát adni min-
den gazdának [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

3. ~ hava december; luna crăciunului, decembrie; 
Dezember, Christmond/monat. 1565: 1565 esztendőben 
karácson havában megszállák3 Tokaj várát [ETA I, 
22 BS. — aA németek]. 1600: Karaczon havának 15dik 
Napia(n) veottem Eot keobeol búzát [Kv; Szám. 
9/XIII. 13 Damokos Máté isp. m. kezével]. 1662: Az idő 

karazsia-szoknya 

pedig már karácson havára járván, naponként neki kez-
de nehezedni [SKr 522]. 1743: Karátson havában Új 
Esztendõigh a* kiknek Lovok vagyon a' Papnak két 
Ló fát, a Mesternek egy Lo fát megh vigyenek [Torockó; 
TLev. 10/1.]. 1819: az szintén el enyészőfélben lévő 
1819ik Esztendő, Karátsan Havának 25-ik Napján . . . 
jövének mi elönkben . . . kővetkező Nemtelen Szemé-
lyek3 [Szentbenedek AF; DobLev. V/1027. — aKöv. a 
nevek fels]. — L. még RettE 214; SKr 312. 

4. ~ adója a földesúrnak járó (évi) adó-szolgáltatás; 
dare (anuală) faţă de moşier, adunată la crăciun; 
(Jahres-)Abgabe für den Feudalherrn. 1585: mind a* ha-
ro(m) faluból3 . . . Ado kitt karachion Adaianak hinak 
facit f. 24 [Kv; Szám. 3/XVI. 32. — aKv három jb-fa-
luja: A.- és F.füle, Asszonyfva TA]. 1590: Karachion 
Adaiaba egj egy Negied Zab mind(en) Nylas emberteol 
[Kajántó K; GyU 17]. 1621: Ez idei Z. Marton, auuagy 
Karachyon Adaya mëgh restal, miuel hogy ebben az 
Zendwlesbe(n) fel ne(m) szedhettwk raytok f 27 [Kv; 
Szám. l5b/VII. 12]. 1685 e.: Census. Juhbol méhbŏl és 
minden fele leguminabol dezmát, karacson adaját Cub. 
2 [Demeterpataka AF; MvRKLev. 3l]. 1774: Karátson 
adójából . . mennyi jöhetett bé? [KS gub-i vk] | Ka-
rátson adojaban pediglen minden Gazda itten ád egy 
tyúkot, vagy égy Garast Harmad Ideiig mind pénzül 
vették fel jött minden Esztendőben az Motsi, és Ké-
széi3 Emberektől 2. Nemet forint és 6 Grajtzár [Mocs K; 
KS Conscr. 18, 48. — aKeszüi (K)J. — L. még UF I, 
866. 

5. ~ csirkéje a földesúrnak járó (évi) csirke-szolgál-
tatás; obligaţie (anuală) ín pui faţă de moşier (adunată 
la crăciun); (Jahres-)Hühnchenabgabe für den Feudal-
herrn. 1699: Ezen Jobbágyok Karácson Csŭrkéjét is 
Szoktak adni mindenik tizet, tizet esztendőnként 
[O.csesztve AF; LLt Litt. C\å — Vö. a karácsony-csirke 
címszóval. 

6. ~ tikja/tyúkja a. a földesúrnak járó (évi) tyúk-
szolgáltatás; obligaţie (anuală) ín găini faţă de moşier 
(adunată la crăciun); (Jahres-)Hühnerabgabe für den 
Feudalherrn. 1590: Karacio(n) thiukia egi egy thiuk [Ti-
burc K; GyU 19]. 1640: Munera: Kraczon Tikia No. 2 
[Gyalu K; GyU 57]. 1692: Census. Mindenütt való örö-
kös Jobbágyok, és Sellyérek, az kiknek marhájok va-
gyon capitatim tartoznak adni egy egy köböl Zabot, két 
két karacson Tyúkját: Az őkretlenek-is tartoznak adni 
két két Tyúkot [Mezőbodon TA; BK Inv. 3]. 1694: Mu-
nera, mind(en) hazas emb(e)r, ád egj egj Karatson Tjuk-
ját, a ' nőtelen iffjak mind az által, azzal ne(m) terheltet-
(ne)k [Láz AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 
1716: Ánnuatim minden Gazda Karacsany Tyúkját ad-
ni tartozik [Grid H; BfN 92/4]. 1725: (A) Jobbágyok 
minden Esztendőben tartoznak adni karátson Tyúkját 
kettőt kettőt [Toplica MT; Eszt-Mk Inv. 21]. 1752: min-
den Jobbágj és sellér Gazda ember ád Esztendőnként az 
Uraság számára 5'/. őt tyúkot aprostol (: melly Kará-
tson tyúkjának mondatik :) [Somkút SzD; JHbB 247]. 
1769/1778: minden Esztendőben (: melly az Karátson 
Tyúkján kivül nem régen ragadott fel:) adtunk egy kot-
lós Tyúkot Tiz Tsirkéjivel edgyütt, azon kivül, más Tyú-
kot Karátson Tyúkjának, egy kakas Tsirkét Kappan-
nak valót [Kárásztelke Sz; BfN DDD/4]. 1824: Kará-
tsan Tyúkja [Háporton AF; Kath.]. — Vö. a karácsony-
tyúk címszóval. 
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b. a városi tanács (évi) tyúk-járandósága; obligaţie 
(anuală) ín găini faţă de consilierii/asesorii orăşeneşti; 
(Jahres-)Hühnerabgabe für den Stadtrat. 1731: Tisztele-
tes Kamarasi László Urunk(na)k Lakadalmi Solenitás-
sára (!) . . . Csatánbul4 az Tktes Nemes Tanácsot illető 
14. Karácson Tyúkját, Amelle meg megannyi Tyúkot 
szerezzen Csatáni Ispán Atyánfia [Dés; Jk 425b. — 
aSzD]. 

Az a. alatti szolgáltatásra nézve I. a GyU Mut-jában jelzett helyeket, 
NNyv 441—2, UF II, 63 és ez utóbbi forrás mindkét kötetében az egyes tele-
pülések szolgáltatására von. gazdag adalékanyagot. 

7. ~ tyúkmonyai tojása a földesúrnak járó (évi) tyúk-
tojás-szolgáltatás; obligaţie (anuală) ín ouă faţă de mo-
şier (adunată la crăciun); (Jahres-)Hühnereierabgabe 
für den Feudalherm. 1672: Karacsony Tyukyát és Tyúk 
monyát ugy mint az Tőb Olahok attak [Kisgoroszló Sz; 
Born. 6/24]. 1782: Majorságot nagyobbára pénzen ve-
szünk magunk szükségére is, még is meg kell lenni, hogy 
Tyúkot, és Tojást adjuk, Karátson Tyúkja s Tojássá Ti-
tulussá alatt [Torockó; Thor. XX/5]. 1810: Szent Már-
ton Lúdját, Karácson Tyúkját, Tojássát és Zabját, Nyá-
ri Csirkéket vagy egyébb Ádományokat (: Daciakat :) 
szoktanak é a' Szolgálo Emberek az Uraság számára 
praestálni? [Dob.; Ks 76 Conscr. 13 vk], — Vö. a kará-
csony* tojás és a karácsony-tyúkmony címszóval. A to-
jásadásra l. NNyv 447. 

8. ~ zabja a földesúrnak járó (évi) zab-szolgáltatás; 
obligaţie (anuală) ín ovăz faţă de moşier (adunată la cră-
ciun); (Jahres-)Haferabgabe für den Feudalherrn. 7590; 
Karachion Zabia cub. 32 [Bács K; GyU 21] | Karachion 
Zabia mind(en) Nylas embertói egj Negied Zab [Jegenye 
K; GyU 25]. 1592: az három faluna Zeóttunk fel kara-
ezon Zabiat 15 keóblót [Kv; Szám. 5/XII. 2. — aA város 
három jb-faluja: A.- és F.füle, Asszonyfva TA]. 1725: 
(A) Jobbágyok minden Esztendőben tartoznék adni 
karacson Zabiat ugy mint az Négy ökrös Gazda negy 
Vekat az ket Okros ket Vëkát, az Marhatlan is ket ket 
Vekat adni [Toplica MT; Eszt-Mk Inv. 21]. 1760: min-
denféle Colonus pedig, egy egy Karátson Tyúkjával, és 
négy, négy véka Zabbal tartoznak, Karátson Zabja, és 
Tyúkja nevezeti alatt [Novoly K; BLt]. 1768: Ajtonbol 
kerátson Zabját (: minthogy sokan3 dologgal szokták le 
fizetni :) Ingrediált Gelin. 18 [Ajtón K; DobLev. II/390. 
6a. — A jb-ok közül]. 1801: ad Karátsony Zabja 
nevezete alatt 4. véka zabot [Nagynyulas K; DLev. 5]. 
1815: Farkas György . Daciája. Ád 2 ~ két véka Ka-
rátson zabját. 1 ~ egy Tyúkot. 1 ~ egy Csirkét. 10 ~ tiz 
tojást [Bálványosváralja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 1075]. 
— Vö. a karácsony-zab címszóval. E szolgál tatásnemre 
1. EM XLV, 7; NNyv 442. 

9. ~ fája a. a földesúrnak járó (évi) fa-szolgáltatás; 
obligaţie (anuală) ín lemne faţă de moşier; (Jahres-) 
Holzabgabe für den Feudalherrn. 1681: hogi valami 
Confusio ne légyen; . . . az sessiok distingvaltattak . . . 
Húsvét, es Karaczo(n) Tyúkja nro 38 Karaczon faja 
Curr. nro 7 [Szentkirály H; VhU 89, 92]. 1785: kinek 
mennyi Lova vagyon, Ugyan Annyi terhe Karátson fá-
ját adunk | Karátson fájátis két Lo terűt külön külön 
minden Esztendőben Adunk [Torockó; TLev. 6/1. 
3b, 7b Transs.]. 

b. kb. (bányavárosokban) a fenti szolgáltatás váltsá-
ga; (ín oraşele miniere) răscumpărarea obligaţiilor de 
mai sus; (in Bergstädten) Ablösung obiger Abgaben. 

1785: Az Karátsan fáját az Első Classisbéliek váltyuk 
meg három sing vassal, az második Classisbéliek kettő-
vel; az Harmadik Classisbéliek egy sing vassal [uo.; i.h. 
5a ua.]. 

c. a városi tanácsbeliek/asszesszorok évi fa-járandó-
sága; retribuţia ín lemne a consilierilor/asesorilor orăşe-
neşti; Holzentlohnung der städtischen Ratsherren/ 
Assessoren. 1715: Assessor uraimék(na)k járandó Ka-
rácson fáját esztendőt által p(rae)stálni [Dés; DLt 501]. 
1764: A Tizenkét Tanácsbeliek(ne)k Szokoţ Karatson-
faját . . . vitetet a Spotály3 Embereivel [Méra K; Aggm-
Lt C. 30. — 3A Szent Erzsébet ispotály. Kv jb-faluja]. 

10. ~ ajándéka a földesúrnak adott karácsonyi aján-
dék; cadou facut moşierului de crăciun; dem Feudal-
herrn gegebenes Weihnachtsgeschenk. 7590; Karachion 
aiandikaba Adnak 3 keobeól zabot [Tiburc K; GyU 19] 
| Karachion Ajandokaba mind(en) Nylas ember Ad fel 
keobeol zabot [Bogártelke K; GyU 23]. 

11. 1800: Hogy Arkossi László karátson kaláttsát 
Peretsenben, a kotsisok directioja alatt fogja meg enni 
Gáspár István ki nékem nagy ellenségem annyira el hir-
dette, hogy nem tsak nekem tudtomraesett, hanem az 
egész V(á)r(me)gyében a hol járok szánokozással súgják 
Fülem<be> hogy vigyázzak magamra, még tsak a pa-
raszt Gyerkekis tsufolva kiabálják utánnam [Perecsen 
Sz; IB]. 

Ha. 1568: Karachyon [Sajókeresztúr SzD; KJ]. 1570: 
Karachonra. karachonnak [Kv; TJk III/2. 28, 170]. 
1593: karachontol [Kv; TanJk 1/1. 218]. 1594: kara-
chionba [Győrtelek Sz; UC 113/5. 46]. 1711: karácson 
után [Szentpál KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1726: ka-
rátsonig [Pagocsa MT; Told. 28]. 1729: Karácsonig 
[Kv; ACJk 14]. 1730: karátsonra [Noszoly SzD; ApLt 
Só János deák lev.]. 1731: Karácson [Szelistye H; Born. 
XXXIX. 16]. 1736: karácsonyig [Torda; TJkT I. 114]. 
1829: Karátsan [Mezőkölpény MT; TSb Korso János 
(43) vall.]. 

karácsony-böjt szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hagyása karácsonyi böjt vége; sfîrşitul 
postului crăciunului; Ende des Weihnachtsfastens. 
1741: az fogados Kindai Ferencz, az Karátson böjt 
hagyásakor eczakának idején részegen az házára ment 
Boka Bumbulnak, hogy meg verje [M.fráta K; BLt 1 
Molduván Nekita (30) zs vall.]. — Vö. a karácsony 1. ~ 
böjtje szk-tal. 

karácsony-csirke a földesúrnak járó (évi) csirke-szol-
gáltatás; obligaţie (anuală) ín pui faţă de moşier (aduna-
tă la crăciun); (Jahres-)Hühnchenabgabe fur den Feu-
dalherrn. 1836: A Karátson tsűrkét és tojást fel kell sze-
detni és azokat ide Csapóra küldeni [Csapó KK; Berz. 
21]. — L. még karácsony 5. al. 

karácsony-csizma cselédbérbeli csizmajárandóság; 
cizme date ca retribuţie servitoarei la crăciun; Stiefelbe-
züge als Lohn. XVIII. sz.: Egy pár piros Karátson tsiz-
mára Flór 1 Dr. 68 [Backamadaras MT; LLt 336 Litt. 
B]. 1827: kétt pár fejelés Csizma, s egy pár karátson 
Csizma3 [Tarcsafva U; Pf. — 3Cseléd-fizetésben]. 

karácsonyfa alk karácsonyi hírlapmelléklet; supli-
ment de ziar la crăciun; Weihnachts-Zeitungsbeilage. 
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1881: S vajon okvetlenül szükséges, hogy ama melléklet-
nél te is azt keresd, amibe belé lehet csipeszkedni, s elfe-
lejtsd, hogy általában véve a mi karácsonyfánk állott 
azon a nívón, amelyen a budapesti újságok hasonló ka-
rácsonyi melléklete? [PLev. 86 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 1887: Nagyságos Uram! Kérem írjon egy 
araszos cikket a karácsonyfámra [i.h. 136 ua. Szilágyi 
Sándorhoz]. 

A szó 'Weihnachtsbaum' jel-ben — a fenti alk használatú, másodlagos 
jel-t örzõ adalékokon kívül nem fordul elő kijegyzéseinkben. Ez érthető 
is, mert a karácsonyfa-állítás szokása Erdélyben csak a múlt század máso-
dik felében kezdett német hatásra terjedezni, és igazában csak századunk-
ban vált általánossá. 

karácsonyfalvi I. mn A. a (Nyárád)karácsonyfalva 
(MT) tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i 
al toponimului (Nyárád)karácsonyfalva/Crăciuneşti; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
(Nyárád)karácsonyfalva. 1687 k.: AC Karatson falvi ha-
táron vagyon égy kaszáló rét [Karácsonfva MT; 
MMatr. 78]. 1748/1784: A Karátsan falvi határan [Msz; 
Told. 28]. 1762: egy ide való Karátsonfalvi Illyés Antal 
nevü ember [Folyfva MT; i.h. 3a]. 

B. a (Homoród)karácsonyfalva (U) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
(Homoród)karácsonyfalva/Crăciunel; mit dem Ablei-
tungssuffix -/ gebildete Form des ON (Homoród)kará-
csonyfalva. 1606: ennekóm az Karachio(n) falui hazam-
hoz kellet Jónóm | Kouacz Tamas Karaczionfaly (60) 
ppix [UszT 20/45, 20/237]. 1610: az Actornak másod 
magaual kel meg eskennj hogj az melj Njomot az kara-
chion falj hatarban vittek az az Nyom az eö eökre Njo-
ma volt [i.h. 46d]. 1758: vágjon a' Karátsonfalvi Homo-
rodon két kerekű, egj kása tórö, es egj dürützkŏlŏ [Ho-
moródsztpál U; Ks 15. LXXVIII. 2]. 

II. fn A. (Nyárád)karácsonyfalva (MT) lakosa; locui-
tor din (Nyárád)karácsonyfalva/Crăciuneşti; Einwoh-
ner von (Nyárád)karácsonyfalva. 1634/1687 k.: AC Visi-
ta(ti)okor meg Ígérték ä Karátson falviak hogy a' Pastor 
rétit ä bokroktol meg irtyák [Karácsonyfva MT; 
MMatr. 79]. 

B. (Homoród)karácsonyfalva (U) lakosa; locuitor 
din (Homoród)karácsonyfalva/Crăciunel; Einwohner 
von (Homoród)karácsonyfalva. 1606: Mjert az Alpere-
seket az Hermaniakot az bizonisag beöueben tartotta 
meg hogy nem feleltenek az tizt ellen meg Zabadultanak 
az Actoroknak Keresetiteöl az Karaczionfaljak ellen 
[UszT 20/323]. 

O Szn. 1590: Karaczionffaly Giorgy deák [UszT]. 
1603: Andreas Karáchionfalvi [Erdősztgyörgy MT; 
SzO V, 249]. 1606: Karachonfalui Ferencz. Karaczon-
falui Balas [UszT 20/107]. 1610: Karaczionfalj Ferencz 
[i.h. 46b]. 1614: Karachionfaluy Jstua(n) pp [Karácson-
fva U; BethU 107] | Karachionfaluy János lib. [Zetelaka 
U; i.h. 129]. 1621: Karachionfoluy Mihali [Kv; Szám. 
15b/XI. 305]. 

O Hn. 1745: Kratsunfalvy ut. Kratsonfalvi út [Kará-
csonyfva AF; EHA]. 

karácsonyi de crăciun; Weihnachts-. 1799: Pálfi 
Györgynél a' közelebb mult Karátsoni Szt Innepi na-
pokbanis volt bor 's a' mint látom mostis a* Czégér fenn 
vagyon [Makfva MT; DLev. 5]. 1832: A közelebbről va-
ló kalatsoni (!) Szent Innepi Napokot kívánom hogy a' 

karazsia-szoknya 

Tekintetes Sogor érhesse el még sok számos Esztendők-
be őrömmel, friss jo egésseggel és áldott békességben Uri 
Kedvesseivel edgyütt [O.asszonynépe AF; DobLev. 
V/1184]. 

Szk: ~ adó a földesúrnak járó (évi) adószolgáltatás; 
impozit (anual) plătit moşierului la crăciun; dem Feu-
dalherrn gebührende (Jahres)Steuerleistung. 1632: 
Adaiokat ez ide ele megh irt mód szerent keczer admi-
nistralliak per annum, egiszer Karaczionban, egiszer 
Pwnkestben. Az Pwnkeösdi ado mellett faluiul tartoz-
nak adni f. l. melliet hinak ezwst pinznek. Az karaezoni 
ado mellett penigh adnak Eötue(n) pénzt, ~ d. 50. kit 
eök szoktak hini hal penznek [Grid F; UC 14/38. 3]. 
7680: ezeka az Pünkŏsti ado melli szoktak adni ezüst 
pénzt fl l //. Az Karacsoni ado melli penig Hal penszt de-
nar 50//. szoktak adni [Korb F; ÁLt Urb. 73. — aA kor-
biak]. — L. még AUt 327; UF II, 640. Vö. karácsony 4. 
szk-tal. * ~ áldomás feladás. 1805: ítéltetett, hogy fele 
rész légyen a' gazda kára azért, mivel nem kell vala tsak 
egy (!) vaktáb(an) kitsapni, hanem ha ki hajtotta, a' ma-
ga tsordájához kell vala hajtani, fele kár pedig a' pászto-
ré; Mivel a' Karátsoni áldomás feladás szerént, tartozik 
vala a' pásztor, azon utzábolis szinte ugy ki kiáltani a 
tsodát (!), mint szintén a' több utzáibol a' funaka (!), a* 
mit a' pásztoris elmulatott, és igy nem tudott a' gazda 
mihez tartani magát [F.rákos U; Falujk 3-4. — Toll-
vétség falunak h.] * ~ böjt-hagyás. 1788: Azon Házba 

laktam az Karátsoni böjt hagyásig [Déva; Ks 
75. VlIIb. 110] * ~ honorárium. 1640: Census Ró-
ka bőrt, Karátsoni honoráriumban falujul N. 4 aut f. 8a 

[Paroh F; UF I, 705. — aFels-ból kiemelve]. 1667: Foga-
rasi udvarbíránk administrált tárházunkban az 
komanai Asszesszor bojérok hozta karácsonyi honorá-
riumot fl. 19. 50 [AUt 6] * ~ innep. 1760: Töltöttem 
a karácsonyi szent innepeket Macskáson3 Décsei Zsig-
mond uramnál, Istennek hála jó egészségben, jó kedvvel 
[RettE 113. — aK]. 1783: egy néhányon Legénjekül ven-
dégséget csináltunk volt az említett Karácsoni Innepe-
ken [Kissáros KK; JHb XX/8. 21]. 1877: Terhes foglala-
tosságaim nem engedték hogy ígéretem szerént a Kará-
csoni ünnepeket eggyütt tőlesük [M.décse3; Tolvaly lev. 
Tolvaj Károly lev. anyjához. — aValószínűleg Marosdé-
cse AF] * ~ kommunió karácsonyi úrvacsoraosztás. 
1834: Karatsani Communiokor Borra [Mezőmé-
nes MT; MRLt] * ~ melléklet. 1881: S vajon okvetle-
nül szükséges, hogy ama mellékletnél te is azt keresd, 
amibe belé lehet csipeszkedni, s elfelejtsd, hogy általá-
ban véve a mi karácsonyfánk állott azon a nívón, ame-
lyen a budapesti újságok hasonló karácsonyi mellékle-
te? [PLev. 86 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

karácsony-innepnap sărbătoarea crăciunului; Weih-
nachtsfeiertag. 1835: Kedves Uram Ecsem! a köze-
lebbi Karatson Innep napokan szokásunk szerént a 
Tiszteletes Ministereinket meg vendegelni hon nem lé-
tünk mian nem tudtuk [Kadács U; Pf Pálffi Dávid lev.]. 

karácsonynap ziua de crăciun; Weihnachtstag. 1562/ 
1567: Ez lewel keolt pokafalwan azon Napon Mikor az 
Jozagot meg kereok Karachyon nap vtan való Kedden3 

[Pókafva AF; JHb XXVI/33. — aDec. 29]. 1581: Ezeket 
Karachyon naptol fogwa veottem zen (!) vincze napig3 

[Kv; Szám. 3/1. 3 Éppel András mb kezével. — 3Jan. 22-
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ig]. 1594: Huswet napban az Jspannak tartoznak aian-
dekban ket auagi három tikmonnial egi egi kalachial ha 
kalachiot nem adhat egi darab kenieret ad . . . Kara-
chjon napban penigh egi egi disznó labat es egi egi kala-
chiot [Bagos Sz; UC 113/5. 16]. 1672: En Pánczel Csehi 
Vajda János Assecuralo(m) ezen oláh Tivadar nevű Szű-
kereki Jobbagjo(jm) által az kik mű földünkre Szűkerek-
re51 es Pintekben szállanak idegen emberek, hogy ene-
kem esztendő által semmit ne szolgálljanak, ha(n)em őt 
őt forintot adgjo(n) egy, egy ember, s az felet annakis, 
Pünkösd napra szolgáltassa be, az felét jœnigh karátson 
napra [Páncélcseh SzD; RLt O. 5. — SzD]. 1729: ada 
Pálosi Grópa János(na)k az Föd Vári Ferencz ur(am) 
jobbágyá(na)k tiz magyar forintot az jõvŏ Karácson na-
pig [TK1 Petki Nagy cs. szám. 84a]. 

Szk: ~ tájában!tájban/tájott. 1595: Karachon nap 
tajba mo(n)dotta hogy az paztorok egy hyaúal attak 
megh az eò Juhokot [UszT 13/77]. 1606: az Telbe(n) Ka-
rachion nap tayaban Zologmaba(n)3 valek az Bakó Pe-
ter hazanal . Dymyen Boldisar ot uala . . . ualamj Eô-
róksege(n) alkozunk uala uele [i.h. 20/125 Siklody Bara-
bas Samo (32) vall. — aU]. 1636: Anno presenti (!) 1636 
karatson nap taiat [Bözödújfalu U; Pf]. 

karácsonytojás a földesúrnak járó (évi) tojás-szolgál-
tatás; obligaţie (anuală) ín ouă faţă de moşier (adunată 
la crăciun); (Jahres-)Eierabgabe für den Feudalherrn. 
1836: A Karátson tsürkét és tojást fel kell szedetni és 
azokat ide Csapóra küldeni [Csapó KK; Berz. 21]. — 
Vö. a karácsony 7. szk-tal. 

karácsonytyúk a földesúrnak járó (évi) tyúk-szolgál-
tatás; obligaţie (anuală) de găini faţă de moşier (adunată 
la crăciun); (Jahres-)Hühnerabgabe für den Feudal-
herrn. 1585: Az Ispanoknak tartoznak az három falu-
ból3 karachon tywkkal 24 [Kv; Szám. 3/XVI. 27. — aKv 
három jb-faluja: A.- és F.füle, Asszonyfva TA]. 1590: 
Karachion tik egj egj Thiwk [Bogártelke K; GyU 23]. 
1683: Penzen vett Tyúk no 70 Karácson Tyúk no 80 
[Radnót KK; UtI]. 1767: az idevaló Jobbágyok és 'sellé-
rek minden facultásokbol ã tizediket ki szokták adni ã 
földes úraknak, a mellett Karácsony Tyúkot is adnak 
[O.sályi KK; Berz. 3. 7. C. 6.]. 1827: Steff Luka nevű 
Colonus Ád Égy karacson Tyúkot Tíz Tojást 
két kapanynak való Csűrkét, és két veka karatson zabot 
vagy a hellyet két napszamot gyalog Szerben [Gőc SzD; 
WassLt Conscr. 111, 115]. 1842: édgy Kárátson Tyúk, 
Tiz Tojás . . . minden fele termeseból Dézma adas da-
tiaaknak (!) tellyesittesekre [Törzs. Desi taxalisták 75]. 
— Vö. a karácsony 6. szk-tal. 

karácsony-tyúkmony a földesúrnak járó (évi) tyúk-
tojás-szolgáltatás; obligaţie (anuală) ín ouă faţă de 
moşier (adunată la crăciun); (Jahres-)Hühnereierabga-
be für den Feudalherrn. 1672: Szelszeghi Ado reghi űdő-
be(n) . Vagho marhával, karácsony Tyúkkal es Tyuk-
monnyal ugy mint a többi tartoznak [Szélszeg Sz; Born. 
VId. 24] | Nagy Goroszlay3 Ado, boldogh ŭdőbe(n) . . . 
Szent György, Szent Miţialy Adayaval ugy Drabant, és 
Tretina pénzel, Vagoval , Karacson Tÿukkal és Tyuk-
monnyal tartoznak [Szság; i.h. — aSz. Értsd: vágómar-
hával], — Vö. a karácsony 7.szk-tal és a karácsony-tojás 
címszóval. 

karácsony-zab a földesúrnak járó (évi) zab-szolgálta-
tás; obligaţie (anuală) ín ovăz faţă de moşier (adunată la 
crăciun); (Jahres-)Haferabgabe für den Feudalherrn. 
1629 k.: Karaczio(n) zab: Cub: 12 M.- [Kv; RDL I. 
132]. 1815: Daciaja Ádomanya esztendő által 2 véka ka-
rácson zab, 1 egy Tyúk. 1 egy kappannak való Csirke, és 
10 tiz Tojás [Bálványosváralja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 
1120]. 1827: Steff Luka nevű Colonus . Ád Égy 
karacson Tyúkot Tíz Tojást és két veka karatson za-
bot vagy a hellyet két napszamot gyalog Szerben [Gőc 
SzD; WassLt Conscr. 111, 115]. — Vö. a karácsony 8. 
szk-tal. 

karafin, karafina 1. (üveg)palack; garafă, carafa; Ka-
raffe | butélia; butelie; Bouteille. 1735: Karafina Ko-
r(ód) Sz. M(árton)3 Kolosvár 2. Fincsia Sz. Benedek(en) 
[Szentbenedek SzD; Ks 66. 45. 171. — aKK]. 1736: nem 
vala ekkor hire az karafinának, mert ha eléhoztad volna 
hogy: karafin, más megharagudott volna, mert azt gon-
dolta volna — hogy kurafiázod [MetTr 325]. 1748: Az 
ebedlö palatan egy fias pohár Szék Ebben vagyon ka-
raphina Nro 5 [Mezősály TA; Ks 7. XVII. 12]. 1778: 
Négj Lábas pohár karafinával [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 
1796: Kupás Fiaskó 5. Karifina 3 Boros pohár 6 [Tresz-
tia H; Ks 115] | 9 nagyob Karafin per 4 — 36 [WLt Cse-
rei Heléna jk 87b]. 1819: maga Rákosi Ur a' pálinkát 
töbnyire egyedül hordotta fel a' pintzéböl égy zöldes na-
gyotska karafinával [Kv; Pk 2]. 1823: Etzettel teli Cilin-
der 11 Kissebb és nagyobb karafinak 10 [Nsz; DobLev. 
V/1080. 3a]. — L. még FogE 135. 

Szk: ~ forma. 1735: Karafina forma Kristály Kan-
csók 4 [Ks 38. V Clenodia] * aranyos 1736: Aran-
nyos Karafina egy pár 2 Arannyozatlan nyakas kis Ka-
rafina 1 [CU] * aranyos szájú ~. 1805: Négy Bor vizes 
Üveg . . Három Aranyas Szájú mettzet Karafina [Sza-
mosfva K; BLt 10 Conscr. 109] * aranyozatlan • 
aranyos ~ * cseh ~. 1832: Cseh metszett itzes Karafina 
[LLt] * ecetes 1744: Eczetes Sorofos Csorba Karafi-
na [Buza SzD; LLt 181. B]. 1797: Etzetes karafina kettő 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 7]. 1803: Egy tört talpú fa 
olajos és etzetes hojagos egybe ragadott horgas szájú ka-
rafina . . . Más ehez hasonlo ép horgas nyakú kettős ka-
rafinák [Ne; i.h. IV/858. 2b] * faolajos ~ ecetes ~ * 
faolajtartó 1839: Egy kisdég faolajtarto karafina 
[Kv; Pk 3] * faragott 1782: Két faragat lábatlan 
rosólisos pohár apró faragat karafíina [Nalác H; 
CsS] * fél ejteles ~. 1803: Egy fél ejteles kerek Karafina 
. . . Egy négy szegeletü firtajas karafina [Ne; DobLev. 
IV/858.2b] * fél kupás 1819: mutatván égy fél kupás 
karafint elő Szilva pálinkát . . . pintzéjéböl fel hor-
dozoskodni szokta vala [Kv; Pk 2]. 1832: Ro'solis a ' 
Grófné Ŏ Nságáé két kupás Czilinderekbe, és egy fél ku-
pás karafinba [Sáromberke MT; TSb 26] * fertályos ~. 
1761: Három Simma, Kisded, karafin 3 megint Meczett 
kristály karafin 2 Egy egy fertalyos meczett karafin 2 
Simma efféle karafin 2 [Kémend H; JHb XXXV/39. 28]. 
1817: Egy Fertályos Karofina xr. 13 [Mv; MvLev. ifj. 
Simonffi Ioseff hagy. 8] 1831: Három darab Sima fain 
fertállyos karafinák [Mv; MvLev.] * hólyagos ~ ece-
tes ~ * horgas nyakú ~. 1803: ép horgas nyakú kettős 
karafinák [Ne; DobLev. IV/858. 2b] * horgas szájú ~ 
-> ecetes ~ * hosszú nyakú ~. 1802: Négy kerek nya-
kas fertájos karafinák hosszukok . . . Hosszú Nyakú ke-
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rek fertájos karafinak No 2 . Egy négy szegeletű 
hosszú Nyakú fertájos karafina [Ne; DobLev. IV/858. 
3a] * iccés ~ cseh ~ * kerek ~. 1802: Négy kerek 
nyakas fertájos karafinák hosszukok . . . Hosszú Nya-
kú kerek fertájos karafinak No 2 [Ne; DobLev. IV/858. 
3a]. 1848: Üveg Némük . . Egy kerek Metzet karafina 
1 [Szászerked K; LLt] * kettős 1782: Egy kettős fa 
alajnak etszetnek való karaffina [Nalác H; CsS]. 1803: 
ép horgas nyakú kettős karafinák [Ne; DobLev. IV/858 
2b] * másfél fertàlynyi ~. 1823: Ezen adósságba inhy-
pothecálva van egy Kis cistába egy másfél fertálynyi Ka-
rafinába valami (: amint tartatik :) Ro'sa Olaj [Nsz; 
DobLev. V/1080, lb] * metszett 1761: Három Sim-
ma, Kisded, karafin 3 megint Meczett kristály karafin 2 
Egy egy fertalyos meczett karafin 2 Simma efféle karafin 
2 [Kémend H; JHb XXXV/39. 28]. 1802: 17. metzet ka-
rafina 8 Rf 30 xr. [Déva; Ks 120. III. 8] * négy szege-
letű ~ 1802: Egy négy szegeletű hosszú Nyakú fertájos 
karafina [Ne; DobLev. IV/858. 3a]. 7803: Egy négy sze-
geletű firtajas karafina [Ne; i.h. 2b] * nyakas 1736: 
Arannyozatlan nyakas kis Karafina [CU]. 1791: Nya-
kas karafin [Nagyercse MT; Told. 19] * ormos 
1823-1830: (Id. gr. Bethlen Pál) Magának s elsőbb ran-
gú vendégeinek külön és jobb bort tartott, és egy fer-
tályosnál kisebb, széles talpú, ormos karafinban tették 
fel [FogE 135] * pálinkás 1797: Rosolinos talpas po-
hár egy talpatlan is egy . Pálinkás Kis Karafina há-
rom [M.igen AF; DobLev. IV/777. 7] * pennatartó 
1730: Égy asztalra való Kalamáris Porozojavall, Penna 
tartó Karafinnyával és Tablajával édgyŭtt [Kv; Ks 15. 
LVIII. 6] * sima 1753: Simma Karafina Nro 2 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1801: Simma Apró Ka-
rafin [Vargyas U; CsS]. 1831: Három darab Sima fain 
fertállyos karafinák [Mv; MvLev.] * sróſos ~ -> ecetes 
~ * úti ~ . 7802: Egy kötött Uti fertájos karafin [Ne; 
DobLev. IV/858. 3a] * virágos 1797: Egy virágos 
Karafina . . Egy Sima Karafina [M.igen AF; i.h. 
IV/777. 12]. 1817: Egy virágos fertályos karafina xr 10 
[Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy. 4]. 1841: Két 
virágos Karafina [Kv; SL] * vizes 1804: Kupás 
Üveg Fiaskó nro. 1 Vizes Karafina nro 5 [Tresztia H; Ks 
108]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány (üveg)palacknyi; de un anumit 
număr de garafa; von einigen Karaflen (viel) | vhány 
butéliányi; de un anumit număr de butelie; von einigen 
Bouteillen (viel). 1823-1830: Igen úri asztala volt3, ül-
tünk gyermekeivel együtt haton az asztalnál. A rendsze-
rént való ital volt a ser, hanem az asztalnak négy szegele-
ténél volt négy karafina bor, Rhenus mellékéről való 
[FogE 206. — aEislebenben egy Tölpe nevű Ober Berg-
Commissionsrath-nak]. 1828: hozzám behozott volna 
egy kártus és karafina mustot [Dés; DLt 161]. 

karafina-fedél palackfedél; capac de garafå; Karaf-
fendeckel. 1736: Arannyozatlan nyakas kis Karafina 1 
Karafina fedél 2 [CU]. 

karafina-üvegdugó üveg-palackdugó; dop de sticlă 
pentru garafa; gläserner Karaffenpfropfen. 1849: 15 ka-
rafina üveg dugó [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

karaj 1. karé 

karakó női otthonka; capot; Frauen-Hauskleid | 
pongyola; halat; Morgenrock. Szk: bársony 1800: 
Egy veres bársony hajtókával, ar<any> lántzolással ké-
szült fekete bár<sony> karrakó Egy fekete Creditor 
karrakó [LLt]. 1811: egy fekete bársony Karakó Veres 
bársony hajtokaval s Lantzalassal [Mv; LLt] * török 
karton 1797: Egy viselő Tarka Tőrök Karton karak-
kó Fersengestől [M.köblös SzD; RLt Kisbudaki Rettegi 
Terézia kel.] * ujjas 1811: egy Ujjas kurta Karakó 
Publikan szin [Mv; LLt]. 

A franciából a németbe s onnan a magyarba került szóra és jel-érc 1. 
Hartnagel Erzsébet: MNy XXXIII, 229-30. 

karakter 1. rang; rang (grad); Rang. 1726: A székek-
nek és statusoknak proprietássa tartassék a régi usus és 
mód szerént, cum hac tamen declaratione, hogy egy ca-
racterben lévő bizonyos számú személyeknek adassék 
egy szék sine determinatione, hogy melyik végin vagy 
közepin legyen, ha pedig decedalna a széket felváltó sze-
mély sine semine, a szék redealjon az ecclesiahoz és az 
ecclesia más béradó embereknek adhassa hasonló carac-
terben lévőnek pro denariis ötven [SzO VII, 324]. 1731 
k.: Néhai Keresztesi Sámuel Ur(am) derekas 
Tistcségekre, Ugi mint Consiliáriatússágra, az után 
Praesidensi officiumra, s Characterre promovéáltatott 
[JHb XLII]. 1764: En bizony Bátyám Uramat minden-
kor maga Űri Charactere szerént respectaltom ez utanis 
a szerent kivánom respectalni, ha szintén maga Atyafi-
ságat tőllem meg vonyais [Középlak K; BfR]. 1807: mi-
nekutánna én meg-halok az én meg Lelketlenitett 
Tetemeimet Famíliámhoz 's Characteremhez illő 
tisztességgel temetessen (!) el [Kv; Ks 14. XLIIIb gr. Te-
leki Tamás végr.]. 1813: tsudálotoson esik nékem, hogy 
én az igyekezetemér (!) tsak ezt hallom, hogy ne járjak 
landerist: ez a Szokatlan tántz, nem az en Caracterem-
hez való . méltóztatik Ngod meg látni, hogy én Istalot 
és Házat epittek, Somjora3, nem pedig landalist járok és 
a Szőllőköt meg igazittom [Perencsen Sz; IB. Botos Pe-
ter gr. Korda Annához. — Sz]. — L. még MNy XLIII, 
208-9; RettE 247. 

E jel-re 1. Horger: Nép és Nyelv I, 241; Csefkó: MNy XLIII, 208-9; 
TESz. — Ilyenféle jel-re Geleji Katona Istvántól 1645-ből, tehát az itt idé-
zetteknél jóval korábbi adalékot ismerünk (MNy LXVI, 234). 

2. jellem; caracter; Charakter. 1765: Becze László 
feleségét 20 esztendős koromban annyira szerettem, 

hogy ha neki is annyi esze lett volna, mint nekem, elvet-
tem volna. De ő látta, hogy nem hozzám való sem aeta-
sára, sem characterére nézve [RettE 186]. 1825: ezen elő 
számlált Tanuk a Blozsai3 Birtokosok(na)k mind Coin-
teressatus Zálogság Jussán s bébirok attyafiai, ki Sogor-
ság, ki pedig más attyafiságos nexusson, s közönségesen 
ugy tudom hogy Caracterekre nézveis Mediocris hirü 
nevű emberek [TSb 47. — aSzD]. 

Szk: erkölcsi 1813: Nemes Háromszéki Körösi 
Csorna Sándor tanítványunk eleitől fogva . . . eggy volt 
mindenkor a' leg jobbak közül. Hozzá járul ehez szelíd 
és jámbor természete, becsülletes maga viselete, és szép 
erkölcsi karaktere [Ne; NylrK XII, 137] * morális 
1827: kéntelenittetünk Újjbol . . esedezni Méltóztat-
nak . . ezen se Hazánk sem Isten Tőrvennyével nem 
gondolo Lelki esmérettöl sem Emberi szeméremtől nem 
vezérelhető minden morális Charactert magáról le vet-
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kezett Embertől* menté tenni, s oda Helyheztetni 
parantsolni, a honnét sem nekünk se más Felebarátunk-
nak ártalmára ne lehessen [Nagylak AF; DobLev. 
V/1125. — aGergeljfi Borbéj Ihmrétől] * vmi nem mu-
tatna semmi ~ re nem nagy jellemre mutatna. 1855: nem 
mutatott volna semmi characterre, nékem ártani, mivel 
én soha sem a' Forradalom előtt sem után nem kíván-
tam önnek sem égy sem más tekintetbe ártani [Káptalan 
AF; i.h. V/1394]. 

3. becsület; cinste; Éhre. 1834: Én Nagyságos Grof 
Ur! Papi Characterem, söt Papságom el vesztése alatt 
erösittem e dologban lévő artatlanságomot, s ugyan 
azért instálom Nagyságod méltóztasson e dolognak szo-
rossan utánna járatván a Tiszten eleget vetetni [Bögöz 
U; IB. Bentzedi Sánfor ref. pap lev.]. 

Szk: ~érõl jótáll. 1823-1830: a gróf becsületére 
írhatja, hogy sokáig laktam a nagyatyja udvarában, s 
vele is idegen országokon utaztam, azért karakteremről 
jótáll stb. [FogE 298]. 

4. jelleg; particularitate; Eigenart. 1710 k.: Ekkor 
kelletvén Száva Mihálynak számadásra feljőni a kama-
rára, Apord adta pajzsul néki a katholikus státus követje 
characterét és instructiót [BÖn. 919. — aApor István, er-
délyi kincstartó]. 

5. írásjelleg; particularitate a scrisului; Schreibart. 
1798/1799: az Ál Peres Báró Úr, a' processus follya-
matjában nem ezt erőssitti, hogy ezen Recognitiójaa 

extrajudicialis lett volna, hanem tsak azt állítja, hogy az 
illusive lett vólna a' midőn az Al-Peres Báró Ur a' 
kért Privilegialisnak Betűit, Charactereit, Contextussát, 
idejét, Adóját egyszóval Circumstantialis voltát dec-
larálta, 's ezt a' Királyi Tábla-is illusionak nem Ítélte 
[Torockó; TLev. 5/16. 424 Transs. — aAnnak elisme-
rése, hogy a perben forgó kiváltságlev. birtokában 
van]. 

6. kb. vmilyen állapotbeli helyzet; poziţie/atitudine 
(a cuiva) într-o anumită situaţie; Lage in irgendeinem 
Zustand. 1737: Minthogj Nms Várasunk Protocollumi-
b(an) fel-találtatik és mind a Tktes Nms Tanáts 's Uni-
versitas recens abb(an), hogy Hentes Atyánkfiai, a melly 
Hentességi Characterekb(en) ma vagjnak, ex Consensu 
et annuentia D(omi)noru(m) Lanionum lőtt, egjgjmás 
kőzött meg-egjgjezvé(n); azért in Statu quo, Hentes 
Atyánkfiai meg-maradnak [Dés; Jk 255a]. 1761: az 
aqvisitumok hason fele illeti ä Relictat más fele 
pedig ã fiakot . . ugy mind azon által hogy vita durante 
ä relicta azokbol éllyen charactere szerént de sem(m)it 
belŏllŏk se ne abealienállyon (!), se másnak ne hagyhas-
son hanem ã meg irt regula(ti)o in vigore maradgyan 
hólta utan ă fiáké legyen [Hsz; BLev.]. 1782: (Veress Sá-
muelnek) tanácslották, hogj édes Ánnyarol maradott 
Joszágotskája s vagjonkája ne pusztuljon el, váltsa fel 
inasi apród még hátra lévő esztendeit és a' Mészáros 
Czéhis nem tsak inasi apród esztendeit relaxálta, ha-
nem kéresire legényi caracterben is tartattatni declárá-
ta (!) [Torda; KW]. — L. még RettE 66. 

7. 1818: Fel kell tenni . . . A vőlegénynek vevezték és 
keresztnevét Characterét, hogy nemes é? vagy nemte-
len? [Méra K; RAk 21]. 

karakterizál jellemez; a caracteriza; charakterisieren. 
1836: azon ki nyilt Szívből költ Testamentum az Alperes 
özvegyet annyira Characterizálya, hogy illyen Testa-

mentummal kevés özvegyek ditsekedhetnek, hogy fér-
jeknek gyámolai légyenek | (A) bizonyittás nélkült lett 
vexálo réá fogások az Felpereseket nem kevésbé ugy 
Characterizályák, hogy motskolodo írásaiknak leg kis-
sebb hitele nem lehet [Ne; DobLev. V/1213, la, 3b]. 

karakterű 1. vmilyen jellemű; care are un anumit ca-
racter; von irgendeinem/welchem Charakter. 1783: 
Ezek(ne)k edes Atyokat a Tanú életben érte é? vagy pe-
dig bizonyos hallomásból mitsoda Caracterŭ Ember-
n e k tudja len(n)i? [KSz; Borb. II vk]. 1813: mindezen 
kérdésbe nevezett Szeméjek rósz Characterü, rósz hirü 
nevű és magok viseletű emberek(ne)k tartatnak ezen Fa-
luban [F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Pogyine Togyer (50) 
col. vall.]. 1838: Esmerié a' Tanú az Exponenst? és 
minő erköltsű, Carakterű, és természetű Embernek tud-
ja, és esméri? [Ne; DobLev. V/1221, lb vk]. — L. még 
FogE 137, 155. 

2. rangú-rendű; de rangul; vom Rangé und Stand. 
1788: E Nemes Vármegye Fő Közép és Alsó rendbéli 
minden Caracterű Tiszt Urainak és Tisztviselőinek illen-
dő betsületeket tartózó kötelességem szerint kész enge-
delmességgel mindenekben meg adom, s parantsolattyo-
kat. Tanításokat, Oktatásokat tellyes igyekezettel fel 
venni . Magistratusomhoz illendő engedelmességgel, 
szelídséggel leszek [BLev.]. 

karalábé, kalarábé gulie; Kohlrabi. A. 1771: Caurerá-
bc egy kŏbŭl [Katona K; Born. VI. 7]. 1803: Korélá-
béért, Kaposzta zöldségért és Murokért . . [Kissáros 
KK; UnVJk 153]. 1855: Hagyma Korélábi fok-
hagyma [Mezőerked K; LLt]. 

B. 1717: az földön Czékla, és az hordok véginél Cau-
lerapé [Abafája MT; JHbK XXIV/20. 3] \ Caulirábet 9 

küldöttem [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton 
lev.]. 1750: vágjon . . egj falka Caulerape circiter edgj 
szekerei [Szamosfva K; i.h. LVII1/4. 4.]. 1751: Kártifiol 

. Kalarabi Kell [Kv; RKA]. 
Szk: téli 1831: Téli koralábé vagyon ötven véka 

[Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 
Sz. XIX. sz. m.ſ.: Azér ettem korelábét Hogy a lábam 

iárjan prádéta [Ász; EMKt Egyes versek gyűjt. — 
Tánc szó]. 

karalábé-hántó karalábé-hántáshoz való eszköz; ins-
trument de curăţat gulii; Kohlrabischäler. 1874: Koré-
lábi hántó Spékelő tű [TSb 7]. 

karalábémag, kalarábémag sămînţă de gulie; Kohlra-
bisamen. 1724: im küldöttem kártifiol magot, egy lotot 

kaulerape magot küldöttem karelápe és articsó-
ka magot! küldöttem kaularape magot [MNy LXI, 474 
Apor Péter lev.]. 1789: Czeller Mag 1 1/2 Loth Rf — xr 
24 . Kalarábé Mag 2. Loth Rf — xr 30 Kartifiole 
Mag 8 Loth [Mv; ConscrAp. 30]. 

Szk: fejér 1796: Fejér Karalabé mag . . . Elegyes 
kék karalábé, és kehi magok [Déva; Ks 76. IX. 26] * kék 

fejér ~ * nyári ~. 1824: A' Nyári kártifiol, nyári 
korolábé, és nyári olosz káposzta Magokat Ma a 
Meleg ágyba el vettettem [Perecsen Sz; IB. Tamás Mó-
zes lev.] * őszi ~. 1830: Téli Nyári Kártifiol és őszi Ko-
rélábé mag vétetett Besztertzen 36 xr [Sajókeresztúr 
SzD; Born. F. Ilg]. 
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karám (bányász-)szállás; sălaş(ul minerilor); (Bergar-
beiter)Unterkunft. 1772: Tudgyaé a* Tanú . . szemei-
vel láttáé, vagy szavabevehetö emberektől hallottaé, 
hogy in A(nn)o Dieq(ue) Supra Specificatis a' Kis Bug 
nevezetű bányán a' legények karámjában mitsoda tu-
multus orialodott Almási Mihály és Vemes Jánosék kö-
zött? [Asz; Bosla vk] j Tudom világosan láttam sze-
meimmel a' Specificalt napon azon tumultusból orialo-
dott actust a* meg nevezett kis Bugi legények karámjá-
ban, mivel magamis ott voltam [Torockó; i.h. Vidallyi 
Mada Száv (40) zs vall.]. 

karamel “ 1793: Karamel, vagy meritö serpenyő [TL 
Conscr.]. 

karamida tégla; cărămidă; Ziegel. Hn. 1800: Alsó for-
duló: A Karamidáknál (sz) [Ispánlaka AF; EHA]. 

karasia 1. karazsia 

karasíroz kb. szeretget; a tot dezmierda; karessieren. 
1764: Azt is hallottam felölök, hogy Szebenben a többi 
között maszkarában lévén öltözve mind a kettő úgy, 
hogy egyik, úgymint az asszony nem ismerte az urát 
Haller Pált, mivel úgy tettette, hogy ő nem megyen a bál-
ba. De annak utána elmenvén, a feleségét mint más, nem 
Haller Pál, karasirozni kezdette. Amaz is engedvén né-
kie, alkalmatosságot keresett, hogy együtt dolgokat vé-
gezzék [RettE 168]. 

kárász 1. carassius carassius; caracudă; Karausche. 
1579: karazt vóttem p(ro) d. 7 [Kv; Szám. 1/XVIII. 13]. 
1584: Az Hall dolga. Zamos Retkenek, ky három fonth, 
Awagy nagiob Niomw, Aggiak fonthiat Lib. p.d. III 
Chwkanak Aggiak fontiat Lib. p.d. IIII. . Eőregh ka-
raznak ky Egy egy fontot Niom Áwagy nagiobat Lib p.d. 
III. Ennél Apró (!) karaz, kinek kettey wagy penigh har-
ma niom egy fontot Lib. p.d. II. [Kv; KvLt Vegyes III/7-
9]. 1585: 8. Janua: Fŏzette(m) pentekre Egy talra 4 
font karazt ratua kapoztara az arra d. 12. Kapoztat wótt 
hozza vagua d. 4. peczhe (!) olayt masfel fontot az arra 
d. 9 [Kv; Szám. 3/XXII. 53]. 1652: Vagyon egy teolteőt 
halas tois, mellyet czak Tiborczi Thonak hynak. Ebb(en) 
Czuka, Czompo, Karaz igen szepek teremnek [Tiborc 
K; GyU 128]. 1720: Vágjon ezen Küs Lozna3 mellett Sza-
mosbol szakadott Tó Csik, Csuka Czompo Kárászai tely-
lyes, de tsak Telnek idejen halaszhatni meg, Veszekkel, 
az Jobbágjoktol es Sellerektŏl tilalmas [JHbK XXVI/12. 
— aKőlózna SzD]. 1797: Vagyon égy nagy . . Halas To 
. . terem ezenn Tóba Tsuka, Po'sár, Kárász, Tzompo 
Keszege, Csik [Cege SzD; WassLt Conscr. 558]. 

Án. 1674: Karasz (kopó) [EM XLIX, 535]. 
Szk: ~ rátarti. 1585: Ólait Karaz Ratany es Tiúkmo-

niat Sutnj wotte(m) f. — d. 12 [Kv; Szám. 3/XVIII. 18b 
Gellien Imre sp kezével]. 

2. mîncare preparată din caracude; Karauschenspei-
se. 1592: Három font karaz ratwa f 0 d 9 [Kv; Szám. 
5/XIV. 123 Éppel Péter sp kezével]. 1596: Második tal 
etek karaz eles lewel varosé, melliet zabadkozasommal 
meg maraztotta(m) vrunk konihaiatol [Kv; i.h. 
6/XXIX. 61 Bachi Tamás sp kezével]. 

O Szn. 1570: Karas Myklos [Kv; TJk III/2. 136b]. 
1590: Karaz Kelemen. Karasz Miklós [Kv: Szám. 

4/XXII. 50]. 1593: karaz Leorincz [Kv; TJk V/l. 435]. 
1596: Karaz Leorinczne [Kv; Szám. 6/XXIX. 129 Bachi 
Tamás sp kezével]. 1631/1733: Kárász Péter [Balázstel-
ke KK; JHbK XXXIII/4]. 

O Hn. 1723/1799: a Karász patak nevű helly mellett 
(sz) [Harangláb KK; EHA]. 1754: A Boltán innen való 
Tónak a véginél egy darab Kárász n. sz. főid [Dés; ETF 
101. 36]. 1803: A' Kárász nevezetű helyben (sz) [Ha-
rangláb KK; EHA]. 7850: Kozárvári fordulóban A' 
Kárász tónál (sz, k) [Dés; ETF 101. 37]. 

O Sz. 1786: Hazug Vén Kopatz s. t. ! jöj el, hol-
nap, mert ha el nem jösz nem látz s punctum, ha holnap 
is el nem jösz Piritat Kárász, még pedig Vásárhellyi az 
orod végire [Szászalmás NK; IB. gr. Toldi Zsigmond 
durván tréf. lev. gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

karasznai 1. krasznai 

kárászos (eredetileg) kárászban gazdag; (iniţial) bo-
gát ín caracude; (ursprünglich) reich an Karauschen. 
Hn. 1632: (Szénafű) vagion az Dobolyi reten, a Kara-
szos tót altal keli [Aldoboly Hsz; EHA]. 1696: Al Dobo-
lyi Réten Kárászos tó hátán (k) [uo.; EHA]. 1728: Hegj 
farkon Kárászos tónál (sz) [Lisznyó Hsz; EHA]. 

kárásztelki a Kárásztelek (Sz) tn -/ képzős szárm.: de-
rivatul formát cu suñxul -i al toponimului Kárásztelek/ 
Carastelec; mit dem Ableitungssufix -i gebildete Form 
des ON Kárásztelek. 1. Kárásztelkén lakó; care locuieş-
te la/în Kárásztelek/Carastelec; in Kárásztelek wohn-
haft. 1606: Martinus Zabo Kalazteleky hungarus [Kv; 
PolgK 113]. 

2. Kárásztelkéhez tartozó; care aparţine de Kárász-
telek/Carastelec; zu Kárásztelek gehörig. XIX. sz. köz.: 
A Karaszteleki Hatar felöl az Ereszvény alatti kaszálló 
[Somlyóújlak Sz; EHA]. 

karát carat; Karat. 7558 k.: wgy veriek az aranyath, 
hogy Meg Legien az karat zam, tudny Illik az 25 1/2 ka-
rath | azth kewannyak Mind kŏsseg es Mind aranywal-
to, hogy Jo garattal es bouon walo Nyomással wsse meg 
az aranyat, de Mikeppen wthety Meg azkor az Pondust, 
Mikor zwkön es konyw Mertekel agiak be Mind ezwst es 
Mind aranyath [Nsz; MKsz 1896. 295-6]. 7575: Mikor 
az primma Inposiciot betöttem volna es az első twzböl 
kywottem volna, lön karat 23, esmeg be löm felet es 
Vwm az tekelletes gradusra az twzet, de semmit Nem 
haznala, hane(m) vgian azon graduson Marada [Nsz; 
i.h. 367]. 1839: Egy brilliántokbol való bokréta 14 karat 
560 Rf [Kv; LLt]. — L. még MKsz 1896. 355, 368. 

karata ? varrásminta-fajta; un anumit model de bro-
derie; Art Stickmuster. 1674: Harmadik abrosz kékes 
fejéres az kőzepiben. Negyedik Gallos Gyolcs Spanyor 
him az kőzepiben. Eőtődik Zöld Sejemmel, arannyal 
varrót, kőzepiben karáta, két asztalra való [Beszt.; 
WassLt 72/6]. 

karataforma ? varrásminta-fajta; un anumit model de 
broderie; Art Stickmuster. 1699: az Ur Asztalara való 
szőnyegek Abroszok Keszkenők . . . Egy karata formá-
ra varrott kendő Egy négy Szélben levő bors forma-
ra Szŭtt gyapott abrosz [Kv; KvRLt X. A. 43b]. 
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karatás ? vmilyen varrásmintás; cu un anumit model 
de broderie; mit irgendeinem Stickmuster. 1674: szám-
láltam megh az mely varrottakat magam varrattam Ág-
nes számára Vagyon más bokor lepedőben való Tő-
rök varrassa! varrott Ezüst es arany fonallal edgyüt . 
Vagyon más ket bokor lepedőben való karatás fejéres 
[Beszt.; WassLt 72/6]. 

karatlan 1. kar(fa) nélküli; fară rezemătoare/braţ; 
ohne Armlehne. 1763: Ket posztos karjos szék Floh. 15 
Három karjotlan Floh 4 dr. 80 [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

Szk: ~ deszkaszék. 1679: Paraszt, hosszú, karotlan, 
fejér szék nro 1. Karotlan hoszszu szék nro 2 [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 42] * ~ egyesszék. 1632: 
Meg holt Kgls Vrunka hátulsó haza Egj karatlan 
edgjes szek [Fog.; UF I, 167. — aBethlen Gábor]. 1656: 
Egy karatlan egyes szék [uo. UF II, 108] * ~ fenyőfa-
szék. 1816: öt rósz karatlan fenyő fa Szék [Friss BN; 
BálLt 66] * ~ pad. 1710 k.: ültetének egy hitván fekete 
posztós karatlan padra [BÖn. 718]. 1733: Karotlan Pad 
az Palotan 1 . Hosszú karos szek 1 [Kozmás Cs; Ks]. 
1756: Hoszszu Karatlan Pad 1 [Piskinc H; JHb XXXV/ 
35. 38] * ~ padláda. 1840: Egy Karos pad Láda R. for. 
3 . Egy karatlan pad láda R. for. 2 xr 30 [Várhegy 
MT; TLt Közig. ir. 1024 Bencze Illyés lelt.] * ~ pad-
szék. 1656: Vagyon az fal mellett eleö 2 darab bellett 
padszek, másik egi karotlan padszek [Fog.; UF II, 151]. 
1724: Négy hoszszu kar Szék Karatlan pad szék 
nyóltz [Koronka MT; Told. 29/12] * ~ parasztpad. 
1793: Egy Karatlan paraszt Pad Dr. 20 [Mv; MvLev. 
Prágai Tamás hagy. 1] * ~ parasztszék. 1632: Egj hit-
uan karatlan paraszt szek [Fog.; UF I, 156]. 1699: Fenjŏ 
deszkából való karotlan paraszt Székek nro 3 [O.cseszt-
ve AF; LLt Gyulafi László lelt.] * ~ szék. 1676: vagion 

Egi karszék, masikis egi karatlan szék [Fog.; UF II, 
713]. 1756: 6 Zöld karas tõltett székek Karatlan tŏltett 
székek, hata egj szinŭ, hata penig más szinŭ Nro 12 
[Somkerék SzD; Ks gr. Bethlen Imre lelt.] * ~ ülőszék. 
1802: Két karos, ki töltött, s egészszen bé boritatt ülő 
székek . Tizen egy ugyan ki töltett, de karatlan ülő 
székek [Mv; TGsz 52]. 

2. T 1737: (A szoba) oldalan körős kŏrnyŭl vas sze-
gekkel fel szegezett festetlen Fogasok vagy(na)k négy 
darabja Karos, ŏte penig karatlan [Széplak KK; CU 
Petrichevich-Horváth Boldizsár conscr.]. 1793: Negy 
Karas fogas Hf. 1 Dr 46 Egy hitvan Fogas karatlan 
Dr. 05 [Mv; MvLev. Prágai Tamás hagy. 1]. 

Szk: ~ fogas. 1681: Ezen Udvarbirák házából nyilo 
belső Kő Ház Karotlan fogas az falon [Vh; VhU 
547]. 1694: Vannak . . . itt karotlan festett Fogasok 
[Borberek AF; BfR]. 1762: Az Cseléd Hazban . két 
karotlan fogas [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3] * ~ 
gúnyafogas. 1802: Egy kis karos és egy karatlan kisded 
gúnya fogosok és egy pipa fogas három pipa szárokkal 
[Ne; DobLev. IV/858. 4b]. 

3. T 1817: Egy karotlan Fa veder xr. 9 [Mv; MvLev. 
ifj. Simonffi Joseff hagy. 8]. 

Ha. 1747: karottlan [Aranykűt K; Ks 73/55]. 1753: 
karatlan. karotlan [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1756: 
karatlan [Branyicska H; JHb XXXV/35]. 1778: karat-
lan [Csapó MT; Berz. 4. 8. C. 18]. 1788: karatlan [Somo-
gyom KK; Told. 44a]. 1797: karatlan [Náznánfva MT; 
Berz. 4. 22. N. 22]. 1813: Karotlan [Veresegyháza AF; 

Told. 18]. 1849: karatlan [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 
1860: karatlan [Kv; Végr.]. 

Vö. a karos és a kartalan címszóval. 

karátszám numărul de carate; Karatzahl. 1558 k.: az 
aranywalto Meeg azerth is zol, hogy wgy veriek az 
aranyath, hogy Meg legien az karat zam, tudny Illik az 
23 1/2 karath [Nsz; MKsz 1896. 295]. 

karátú vhány karátos; de carate; karätig. 1558 k.: 
ha az arany 8, 9, 10 auagy 11 garatua, jtahat ezt e Mixtú-
rát auagy az addicioth keziched Neky olwazd çzue 
es, hogy pzue oluadot, tahath granald meg es tarch dol-
godhoz az Mikor zwkseg [Nsz; MKsz 1896. £97. — 
Alább és fennebb garato és karatú alakban is. Köv. a 

leír.]. 

karazat karfázat; balustradă; Geländer. 1849: Bás-
tyába feljárhatásra épült fa garadits karazattal, jó mód-
dal épülve [Szentbenedek SzD; Ks 78/55]. 

karazsia 1. posztófajta; caragiu (un fel de postav); 
Karasie (Art gemeines, zweimal gewalktes Tuch). 1532: 
Ittem dominus quondam Georgius Stolcz pro quoddam 
panno karasia et aliis quoque quibus obligabatur, exce-
pit centenaria ferri IIII, qui tum fecissent fl VII [DomH 
124]. 1561: duodecim vlnas panny karasia . . 8 vlna-
r(um) karasia et octo vlna panni barazlaj [Kv; TanJk 
V/l. 69]. 1573: Veg gergel azt vallia hogi az zent Mar-
tony zokadalomba Eo vytte volt vincet es galt valamy 
karasiaual [Kv; TJk III/3. 123]. 1582: 16 Apr Biro V es 
az tanachy wegezesebeol weottem az pûska targyra há-
rom sing karasiat attam erette f. 1/95 [Kv; Szám. 3/V. 14 
Lederer Mihály sp kezével]. 1637: egj dolmannak való 
karassiatis veszünk | eő nekys tiz sing karasiat, inget lab-
ra valót igirtek volt [Mv; MvLt 291. 91b, 92b]. 1655: 
Szauaba(n)8 lakó Vajda Istvánne es Szodorai Istvanne 
Aszszonyom kivana mi teŏllünk Szavaban prédikátort, 
igirvén a Prédikátornak Vajda Istvánné Aszszo-
nyom minden esztendőre egy egy dolmant vagy mentét 
vagy felsó ruhát iō koz landisbol vagy io karasiabol va-
lót [SzJk 175. — aK]. 1670: Szamtartonak . Ruhazat-
yara egy végh Karasia [A.komána F; UtI]. — L. még 
BTN2 81; UF II, 324. 

Szk: brassai 1636: Indumenta ex genere brassai 
aut keöz karasia vulgo vocato No. 1 [Kővár Szt; Rák-
GIr. 425] * danckai ~. 1644: Czeffey Laszlo vra(mna)k 
Adgyon Gőcz Pal vram, egy vig Danczkai Karasiatt, az 
jo felet [Kv; Szám. 42.42] * fejér ~ -> sárga ~ és vurec-
ki ~ * guresz/gureszki ~ '?' 1630: Kouaczi Gaspar 
Hozot lengiel orszagbol . . 32. végh Gures karasiat tt f 
6 40 . Gáspár deák. Hozot Jároszlárol 21. vegh Gu-
rezki karasiat tt f 4 d 20 [Kv; Szám. 18b/IV. 61] * fekete-
kék ~. 1588: Az Chigan Vaidanakís veottem 8 sing fe-
kete kek karasiat, singit d. 65 teze(n) f. 5 d. 20 [Kv; i.h. 
4/1. 45]. 1597: Hozzw Ianos . wallia . lattam hogi 

Thordan egi sokadalomban ada Kalmanchehy 
Miklós deák . egy vegh fekete kek karasiat Bomemiz-
za Benedeknek [Kv; TJk VI/4. 49] * fekete-zöld 
1597: B wram w kegelme hagiasabwl hoszattam az pws-
ka Targ loűo Mesternek . . . 3 weg fekete szeold karasiat 

2/10 [Kv; Szám. 7/XIV. 10 Th. Masass sp kezével] 
* kék 1621: B. V. Tanaczj akarattjabol az puska tar-



179 karazsia-szoknya 

giot Ki adata meljre zokas zerint . veottem . . ha-
ro(m) sing kek karasiat . f 2/85 [Kv; i.h. l5b/IX. 194] 
* sárga 1629: Elseoben valami Dirib, darab posz-
tok, kwleomb, kwleomb, szinwuek, Sarga, Zeold, feyr 
Karasia fay londis (!) Kesniczer [Kv; RDL I. 132] * ve-
res ~ 1585: Az Puska Tárgyhoz wöttem Húswetban 3 
szing weres karasiat . . f 1 d. 95 [Kv; Szám. 3/XVIII. 
20b Gellien Imre sp kezével] * világos színű ~. 1594: 
Varadi Zabo Pal vallia hazanal voltam Barath Se-
bestiennek, hogi világos zinw karasiat ada f 13 végit hoz-
zu Jstuannak [Kv; TJk V/l. 474] * vurecki 1628: 
Egy eóreógh himez Ladaban Egy darab kek Vurecz-
ki karazia egibe gieőngeőrleőt. Mas darab kek karazia 
ugian Vureczki. Egy Uegh feier karazia [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 9]. Alkalmasint azonos a guresz/gu-
reszki ~ szk al. szótározott kelmefajtával * zöld ~ 
1573: Lakatos Albert . vallia egebet ne(m) latot 
ha ne(m) egi darab zeold karasiat, valamy pozto zelt 
[Kv; TJk III/3. 122]. 1628/1635: Poztok. Egj uegh kek 
karasia pozto . . . Egj uegh zold karasia [Bodola Hsz; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1635 k.: hozot egi 
szokniat Fekete szinü Zold krassia singit vóttek uolt egi 
egi flo d. 20 [Usz; Pf]. 

2. karazsiából való; de caragiu, făcut din caragiu; aus 
Karasie, Karasie-. 1560: Egy feyer Nadrag Karasia fel-
zer [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1570: Arról walo 
memóriái, Ferenc deák kezehöz mit attonk Zabo János 
Hagiomasat . l fekete főlső ruha felzőr . l feier wy 
nadrag karasia [Kv; TJk III/2. 8b]. 1629: Dolmani ka-
razja. aba nadragh. Brasai mente ala barani beor [Uti]. 

karazsía-dolmány dolman de caragiu; Karasiemantel. 
1586: Januariusban keonierge az Trombitás Eó kegnek 
Thanachiwl, hogj felseo rwhaiat meg bellettettnek eo 
kegmeok . . február: 28 veottunk egi kek karasia dol-
mantis nekie — f 5 [Kv; Szám. 3/XXIV. 43]. 1589: Egy 
Roz karasia dolmány f 1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 37]. 
1632: en vettem vala . egi zöld karasia dolmant az sze-
geny Uramnak [Mv; MvLt 290. 63b]. 

karazsia-felsőruha redingotă de caragiu; Karasie-
Oberrock. 1683 k.: Adott egy karasia Dolmányt es Fel-
seo ruhát [Görcsön Sz; SzVJk 81]. 

karazsia-kérés cerere de caragiu; Bitté um Karasie. 
1595: Czakor Petert es Kerey Balast Wrunk ő fge postait 
(: Czakor Peter jöt wala 200 weg kek karasia kérni . . :) 
vitte Thordaig Neb Lörintz d 50 . Monda Biro W. 
hogy jo frösteke(m)mel mútatna(m) el őket az karasia 
kérésről [Kv; Szám. 6/XVIIa. 72 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

karazsia-köntös haine de caragiu; Karasie-Gewand. 
1633: az Aszoni azt mo(n)dotta az fertelmes kuruak 
az vásárhely legeniek ha egi karasia köntöst kaphatnak 
oly keueljek velle hogy nekik sem szolhatok [Mv; MvLt 
290. 123a]. 

? karazsiamál-suba şubă de caragiu; Karasie-Pelz-
mantel. 1560: Temeswary András wyteteth el egy zewld 
stameth nest Subatg, Egy skarlath Tórók Nyak subath 
harmadykath kek karachia (!) Mai Subath [JHb QQ Te-
mesvary János reg.]. 

karazsia-maradék rămăşiţe/resturi de caragiu; Ka-
rasierest. 1628: Egy eóreógh himez Ladaban ket di-
rib darab karazia maradék [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 
9]. 

karazsia-mente mintean de caragiu; Karasie-Leib-
rock. 1595: Egy egesz Scharlat nestel bellet karasia men-
the f. 131 [Zsombor K; SL]. 1611: Egj oh viselt ka-
rasia mente hitua(n) malal belelt es zakadozot zöld f 
5 [Kv; RDL I. 88]. 

karazsia-nadrág nădragi/pantaloni de caragiu; Kara-
sie-Hose. 7585: Biro vram Tanachawal Egietemben az 
Púska Por Chinalonak Búchút adanak . . Egy Karasia 
Nadragot wöttem Nekie Jsmet f 2 [Kv; Szám. 3/XVIII. 
28b Gellien Imre sp kezével]. 1589: Egy kek karasia 
Nadragh Egy karassia veres Nadragh [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 66]. 1595: Az tziganok fizetese: 11. Jan: He-
janak: Biro W. hagyasabol vöttem 1. kek karasia 
Nagydragot p(er) f 1 d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1600: Andrást, az eőregh Legént fo-
gattam megh esztendeigh f 22 Kçtt Jnghbe, kett gattya-
ba, Egy szeór mentebe, Egi karasia Nadragba eg' siweg-
be [Kv; i.h. 9/XII. 61 ígyártó Simon isp. m. kezével]. 
1646: Varos szolgainak Nagy Mathenak . Egy kara-
sia Nadragra attunk fl. 3 [Mv; MvLt AA11. 6]. 

karazsia-posztó caragiu; Karasietuch. 1578: (A gond-
viselőnek) Lezen fizetese ez gondwiselesre. f. 24. Egy 
wegh karasia poztoia [Kisfalud AF; OL M. Kamara 
Instr. E-136 Fasc. 34 Fol. 104-6 V Kowachoczy ut. 
Math. Niary gondv-höz]. 1588: Vrunknak Ieott volt 
keet Tizedesse, kik feyer es keek karasia poztott kerestek 
[Kv; Szám. 4/1. 31]. 1595: Niolch singh karasia poztotis 
monda hogy vagyon Azt az giermekinek hagia [UszT 
10/59]. 1622: Jutót Istok(na)k niolcz sing s' egj fertalj 
zeöld karasia pozto meljnek singet tudua(n) 1 p(er) d. 90 
tt. f. 7. d. 20 [Kv; RDL I. 119]. 1675: Egj karasia szok-
nya . 2 sing karasia poztó [Andrásfva MT; Told. 76]. 
1681: Conventioja Hunyadi Magyar Praedicator(na)k 

Fajlondis poszto öt singh Karasia poszto, ki-
lencz sing [Vh; VhU 640]. 

Szk: ? duróczki 1644/1759: Vagyon heted fél sing 
Duroczki setét szinü karasia poszto pro florenis Hat 
[Ne; DobLev. III/651. 4b]. 

karazsia-saru cipici/papuci de caragiu; Karasieschuh/ 
opanke. 1574: Kalmar Ianos vallas tetele . hywa hoz-
zam Brassoy Keresy lwkacyott ky illyen vallast tyn en 
Elyttem Attam volt en vgi mond istwan vramnak 
Eg' Berbencyeben 152 Karasya sarut ez el mwltt wdyk-
ben [Kv; TJk III/3. 392b]. 

karazsia-szél val de caragiu; Karasie-Blatt (Breite). 
7599: Zaz Jstwan Vizén. Zakmarra 5 Veg Zeles ka-
rasia Zeltt // 25 3 Veg keskeny karasia Zeltt — // 
9 [Kv; Szám. 8/XIV. 9 hjj. 

karazsia-szoknya fustă de caragiu; Karasie-Frauen-
rock. 1592: tudo(m) hogy mêgh teobb marhayays (!) 
voltak Balas Janosnak de Azokbol, az keòntest, es az 
karasia zokniat . ket parnat heastol az en leanio(m)-
nak Katanak hagiott vala Balas Janosne Katalin 
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[UszT]. 1675: Egj karasia szoknya [Andrásfva MT; 
Told. 76]. 

karbani szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruk-
tion: jó ~ tartás jó állapotban való tartás; întreţienere, 
păstrare ín starc bună; Haltén in gutem Zustand. 1864: 
Hivatalosan kéretik fel minden pap a nép iskolák felvi-
gyázására és annak jó karbanni tartására [Szászlóna K; 
RAk 149 esp. kl]. 

kárbecsülő kárbecslő/látó; expert de daune, persoană 
care evaluează daunele/pagubele; Schadenabschätzer. 
1785: senki a meg lett károkra (: a szegény károsokon 
kivül :) nem hajt mondják hogy kár ki kereső s be-
tsŭllő com(m)issáriusok jŏnek . azok(na)k betsűjeket 
ki hiszi meg? [Szászváros; BK. Bara Ferenc lev.]. 

karbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
legelső ~ legjobb rendbeli; (aflat) ín cea mai bună stare 
ffizică); aus/von bestem Stand. 1780: Nagy excessus ta-
pasztaltatván a' szolgák fizetésének meg sokasitásá-
val, azért ezután az ollyan szolgáknak akik . Ta-
vasszal állanak szolgálatra, a leg első vagy jobb karbe-
lieknek egész öltõzõ gúnya mellett harmincz Vonás fo-
rint [Torockó; TLev. 8]. 

kárbéli veszteségbéli; de daune/pierderi; Schaden-. 
1662: a vármegyék . . császárhoz követséget rendel-
vén, az Várad megsegítésének szükséges voltáta mind a 
confoederátiókbéli, s mind a magyar birodalomra azon 
véghelynek elveszésébül következendő nagy károkbéli 
okokkal megmutogatták vala [SKr 627. — A töröknek 
1660-beli ostromló szándéka miatt]. 1677: ha mi kárt a' 
Possessornak tet az occupans, azt is refundallya, benè 
quidem, és a' panaszlo fél-is el-vegye simpliciter, s' an-
nak kezéhez vételére azon Székből exmittallyanak a' pa-
naszt tet ember mellet, Tisztet avagy bizonyos Commis-
sariust, az ekképpen való kézhez vételre, s' assignálására 
a' meg irt jószágnak, és kárbéli refusionak [AC 80]. 

karbonári köpönyeg ujjatlan, bő köpönyeg, tréf ma-
laclopó; macferlan, pelerină; Radmantel. 1827: Szeder-
jes kárbonári köpönyeg mellynek galléija fekete matska 
bőrrel volt prémezve [DLt 1156 nyomt. kl]. — A jel-re 1. 
ÉKSz. 

karbonári-sapka sapkafajta; un fel de şapcă; Art 
Mütze. 1829: egy Giráf Kázèmér Laibli f. 8. egy spentzel 
Csinálása f 6 egy Karbonary sapka [Ks 31. XXXb 
Dobray Peter Notta-ja]. 

karbonár-köpönyeg ujjatlan, bő köpönyeg, tréf ma-
laclopó; macferlan, pelerină; Radmantel. 1840 k.: egy 
jó Kárbonár Köpenyeg [BetLt 3]. 

kárbunkulus nestemată roşie, granat; Karbunkel. 
1811: Nagyok a szemei, tiszták, 's ha forognak, Két 
nagy Kárbunkulus módjára ragyognak3 [ÁrE 156. — 
dGr. Bethlen János szerint a ménesbe való szép ló egyik 
értékes testi tulajdonsága]. 

karcer iskolai diákzárka; carceră; Karzer. 1823-
1830: Az akadémiaa épülete egyemeletű . . . fenn a con-

tignatioban vagyon a karcer, melynek ablakából köntö-
seket összekötve ereszkedtek is le éjjel detentusok [FogE 
235. — aA göttingaij. 1870 kJ 1914: Carcer: félnaptól 
két napig terjedő bezárásra büntetett tanulók házi foga-
dója3 | Piskiria: (carcer, custodia) azon sötét kis szo-
bácska, melyet a bezárásra itélt tanuló fogságára hasz-
náltak [MvErt. 7, 31. — aSajtóhiba fogdája h.]. 

karcfalvi a Karcfalva (Cs) tn -/ képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Karcfalva/Cîrţa; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
Karcfalva. I. mn 1. Karcfalvárói való; originar din 
Karcfalva/Cîrţa; aus Karcfalva stammend. 1772: Karc-
falvi Korda Márton [Jenőfva Cs; RSzF 134]. 1790: 
karcfalvi Miháj Andrásné [uo.; i.h. 239]. 

2. Karcfalva területén levő; care se află ín/la Karcfal-
va/Cîrţa; in Karcfalva befindlich. 1772: Köd felé fordu-
ló karcfalvi határban Korda Márton nagy erdőt 
aszalt le [uo.; i.h. 134]. 

II. ſn Karcfalva lakosa; locuitor din Karcfalva/Cîrţa; 
Bewohner von Karcfalva. 1681: Karczfalviak Márkus 
Gergely, Gidro István, Gidro János [CsVh 101]. 

karcolás 1. zgîrietură; Kratzer, Schürfung. 1669: lm 
az császár képét is Kegyelmeteknek felküldtem, kérvén 

hogy frisseltesse meg ő nagysága és azon képíróval 
rectificaltassa ezt az karcolásokot [TML III, 463 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1722: tudom es lattam; mi-
dőn meg holt volna néhai Nimeth Sigmond Ura(m), 
hogy az orczajan lattczot egj kis karczolas es bőr el me-
nes [Hosszúaszó KK; Szentk. G. Takács (30) jb vall.]. 
1773: Tardi Uram Stefán Nevezetű Béressinek a kartzo-
lást láttam a Nyakán . . Tardi Uram . . Béresse mu-
tatta a nyakát Nékem is, melyen a Kardvágás Jol esmér-
szet 's valoságoson nem Kortzolás hanem vágás volt 
[Burjánosóbuda; KLev.]. 1802: találtam rajta e követ-
kezendő Sebet Vakűtést tőb tetemes Kartzolásokkal 
együt Az Fején Vak ütés igen kemény meg ké-
külve törött Vérrel el telve [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 
1843: Bottyán Mihálly . meg mutatta nékem az or-
tzáján lévő Kortzolást [Bágyon TA; KLev. Csép Sámuel 
(28) vall.]. 

2. firkantás; trăsătură de condei; Kritzelei, Ge-
schreibsel. 1679: Ők egy karczolást sem tehetnek [TML 
VIII, 265 Teleki Mihály lev.]. 1847: Jósi addig bol-
dog, míg falun időzhet, ronthat, építhet matyoghat, 's 
nem kell rontani termetét a' félbetük karczolásával [Kv; 
Pk 7]. 

Ha. 1816: kartzalások [Dés; DLt 416]. 

karcolat schiţă; Skizze. 1879: Megírtam, amihez hoz-
zákezdettem. Á Kálmánról szóló karcolatot. Sikerült 
[PLev. 37 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

karcolt zgîriat, cu zgîrieturi; gekratzt. 1852: a* kő 
göröncsös, karcolt [Kv; Pk 7], 

karcsont osul braţului; Oberarmknochen. 1840: 
Nagy Mihály találtatott e' szerint Az Jobb felőli 
való részen az Nyak Inas hust meg szúrva egy fél Czol-
nyira hatva . . . ennek megbántodása mián a Kar csont-
nak feje és Váll Lapotzka meg vagyon Dagadva és fáj-
dalmasan érzi [Dés; DLt 848c]. 
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karcsú 1. zvelt, subţire; schlank. 1814: bizony tsak 
szép az a* Vajna Rósi, be kartsú! be tsinos [Mv; TSb 12]. 

Szk: ~ termetű. 1802: Anniska . . . közép kartsu ter-
metű, hoszszatska száraz ábrázatú [DLt nyomt. kl]. 
1809: kisség kartsu sovány termetű [DLt ua.]. 

2. kecses alakú; gingaş, delicat; zierlich. 1637/1639: 
Egy karcsú Ezüst kanna, az allya spiczre lyukaztasos m. 
2 p. 36 — f. 44 Egy mas karcsú Ezúst kanna annakis az 
alya spiczre lyukaztasos m. 2 p. 22 — f. 39 d. 33 [Kv; 
RDL I. l 11]. 1670: Vagyon égy két eiteles Karcsiu Kan-
na az keozepin abronczy [Kv; SzCLev.]. 1672: Keovet-
kezik az ön szerszám Vagyon égy két eiteles karcsiu 
kanna [Kv; i.h.]. 

O ? Hn. 1798/1812: A Kartsu nevezetű helyen (sz) 
[Köszvényes MT; EHA]. 

kard 1. sabie; Schwert. 1568: Bestye kuruaffi soha 
ne(m) felek En a te kardodttwl [Kv; TJk III/l. 140]. 
1574: Balint Lakatos peter fia Azt vallia hogi . . . az zab-
lia Kelemen kezebe Marad, Azt meg latwan Lakatos 
Istwan Meg fwtamya Kelement es Mind kardostwl az 
feoldhez vty [Kv; TJk III/3. 316]. 1603: Chizar Jstwan 

vallia: a7 Nemet Tothaza (!) Jstwannalis 
eozze Chapot vala s a' kardgiok eozze ragadot vala [Kv; 
TJk VI/l. 708]. XVIII. sz. eleje: Vettem . Egj kardat 
Andris(na)k flór. 4 [Kutyfva AF; Törzs]. 1728: Egy szál 
kardomot hüvelyestől . elkérte [Kovászna; HSzjP]. 
1736: Az kard szíjához volt függve kötve az nagy szab-
lyatarsoly, az szintén olyanformában volt elkészítve 
mint az lóding [MetTr 371]. 1761: az I . egy Kardat az 
Fogados híre es akarattya ellen el lopott [Torda; 
TJkT V. 30]. 

Szk: ~dal rámegy. 1782: rea mentek vala puskával, 
kardal [Szörcse Hsz; HSzjP Donát Györgyné Tompa 
Kata £60) ns vall.] * ~Aoz nyúl. 1710: Tegyétek lebúgy-
mond a puskát, mert több puska vagyon amott . . . 
hanem minden ember a kardhoz nyúljon [CsH 53. — A 
győztes Kucsuk basa a Kemény Jánossal való 1662. jan. 
22-i nagyszöllősi csatában. Az ellenségnél, Kemény ha-
dainál] * ~ját kivonja. 1657: én is kardomat kivonván, 
az enyimet kezdem mutogatni [Kemön. 147] * be-
dug. 1812: Grantzki . Csak ugyan bé dugván a' kar-
dot bé-ment az udvarban [Héderfája KK; IB. Takáts Jo-
seff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall.] * (fel-
köt. 1599: Polyák Marto(n) es Makraj Peter ki ughra-
nak, Nagy János be mene az hazba, fel keòtę kardgyat, 
en megh foga(m), de sem(m)ikepe(n) megh ne(m) tartha-
ta(m) [UszT 13/105 Matth. Chanj de Rugonffalva ns. 
vall.]. 1823-1830: a gróf kardot köt derekára, s kiin-
dul a házból [FogE 99] * ~ot fog (vki ellen). 1614: in-
nét penig az német-magyar had miatt oly igen megfo-
gyatkozott volt az török császár ereje, hogy ha Bocskai 
István akkora az német ellen kardot nem fogott volna 

az magyar birodalom az magyar korona alá vissza-
jött volna [BTN2 55. — a1603-ban]. 1620: (Ha) az ország 
kardot fogna az hatalmas császár*1 hada ellen . . . nagy 
veszedelem következnék ebből az dologból [i.h. 394. — 
A török szultán] * ~ö / (ki) húz. 1724: Naláczi László 

ur(am) is kargyát hívelyébŏl ki húzván az Pasko Sig-
mond feje félé (!) ereszté, és homlokban meg Sebhete 
meg véresité [Mihályfva NK; BK nro. 984 Lad. Tordaj 
(35) ns vall.]. 1749: Damokos uramot láttuk hogy kar-
dot húzott volt . . . eo Nga Béressire [Balavásár KK; Ks 

15. LXXVIII. 17] * (ki)ránt. 1584: Nagy János 
Aytony, Farkas Pal Coloswary valliak, Ez Kis Mihallial 
egiwt Izünk vala, Es eozwe vesze eg legenniel ez Mihály 
ky ranta kargiat es hozza chapa a legenheoz [Kv; TJk 
IV/1. 322]. 1586: az darabantok az Monostor vczay 
kapuban egymáshoz kardot rantottanak [Kv; TanJk 
1/1. 23]. 1603: Fajdossi Benedek rantot kardoth hozzaja 
es vgy chyapta [Kv; TJk VI/1. 671]. 1753: Damokos Pé-
ter ur(am) . . . kardot is rántván réàja, tsapdasat hozzá-
ja [Balavásár KK; Ks 15. LXXVIII. 17] * ~o / (ki) von. 
1562: az székelyek . . . a király ellen s az urak és a nemes-
ség ellen kardot akarának vonni [ETA I, 18 BS]. 1772: 
ezen szokat szollá azon katona . vagy te meg halsz 
vagy én meg halok ki vonván a kardgyát [Dés; DLt 32 l. 
69 Fr. Lutz (32) ns vall.] * vonhat. 1619: (Az or-
szág) rea támadhat urára, fejedelmire és kardat vonhat 
ellene, mert ő szegte meg az esküvést [BTN 298] * ~ ot 
vonsz. 1619: őka az csehekkel régtől fogva egy fejedelem-
ség alatt lévén . . . megesküdtek, hogy egymás ellen kar-
dot nem vonsznak [i.h. 306. — aA magyarok] * 
hány kardélre hány. 1705: a rácok mind kardra hányják 
a kolozsváriakat [WIN I, 637]. 1772: a muszka . . raj-
tament, hogy kardra hányja őketa [RettE 276. — aA len-
gyeleket] * ~ r a hányat kardélre hányat. 1704: Ma pa-
rancsolt ki a generál a Maroson innét valókra, hogy 
mindeneket behozzák, hanem csak a télre való szüksé-
gekre hagyjanak élést, már bizony mind kardra hányat-
ja üket [WIN I, 272]. 1710 k.: mely nehezen oltalmazok 
meg Tordát Aporral ketten tőlea, hogy fel ne égesse, 
kardra ne hányassa [Bön. 965. — aRabutintól] * ~ r a 
kap. 1855: a Zsibói falusi legénység botra, azoka 

meg kardra kapván, gonoszul eldöngették egymást 
[ÚjfE 267. — aA toborzó huszárok] * ~ r a kel. 1657: 
megvivém az választ, de Csákinak nem igen kedvest, ki-
vel egy kertben sétálva s beszélve, kevésbé múlék, kardra 
nem kelénk [Kemön. 150] * acélos 1823: Egy atzc-
los kard [Nsz; DobLev. V/1080. 2b Demény György 
hagy.] * aranyos 1628: Egy kis Ueres barsonios 
Arannias kard [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 5]. 1755: 
egy Aranyas drága köves, és egy más ezüstös kardgya, és 
valami két szolga kardgya marat vala eő Exclljanak 
[Gernyeszeg MT; TGsz 35] * aranyos-ezüstös ~. 1627: 
Egj aran(n)ias ezwsteos kard, bogláros maicz raita [BLt 
1 Béldi Kelemen inv.] * aranyos maroklatú 1730: egy 
arannyas Maroklatú Zománczos, Viola szin Barsonnyal 
borított Kard [Kv; Ks 15. LVIII. 6] * aranyozott 
1805: Egy aranyozott rezes franczia kard, a' Marengo-
nal el-esett Franczia Generálisé volt [Mv; TGsz 52] * 
bársony ~ bársonnyal bevont kard. 1653: Kemeny Ja-
nosnak egy veres barsonj aranios kardot portai formát 
[KCs 1402 Mészáros Péter Fejér m-i viceisp. végr.] * 
bársonyos ~ 'ua.' 1628: Egy Veres Barsonios arannias 
twrkezez kard [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 10]. 1669: 
Egy Veres Bársonias Ezüstös Kardnak az áráboi 
bőcsű szerent jutót negyed része kilencz forint [Fog.; 
Szád.]. 1688: Egy szederjes bársonyos, ezüstös Aranyas 
kard Báthori Andrásé volt [Born. II. 18 Mikola László 
inv.] * bogláros 1673: Egj bogláros merő ezüstes 
kard [Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagy-
ból Bethlen István inv.] * capás ~ sagrénbőrrel bevont 
kard. 1652: Egy portai nyakb(a) vető ezüstes aranyas 
kard fekete czap(ás). Más ezüstes aranyas czapás kard 
[Nsz; IB. X. 2 Bethlen István inv.]. 1688: Egy fekete 
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Czapás Portaj Arányas kárd kek selyem sinor raita 
[Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 1757: Egj fekete Czapás Ara-
nyos ezüst Kard [Jobbágyfva MT; BálLt. 71] * drága-
köves ~ aranyos ~ * egyenes ~. 1674: vagyon egy 
kard mely az Uram eleije volt aranyas szeles horgas kard 

. Vagyon más egy Viseltes egyenes kard mely az sze-
gény atyámé volt [Beszt.; WassLt 72/6] * ezüst-aranyos 

1736: Ritka volt akkor az ezüst aranyas kard, senki 
nem is viselte más, hanem az embereknek az igen nagyja, 
és azok is rendszerént igen az közönséges kardot viselték 
[MetTr 371] * ezüst-aranyos hüvelyű 1628: Egy me-
reő ezwst arannias giongyhazzal bellet hwuelw kard 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 10] * ezüstdrótos 1805: 
ezüst drotos Magyar kard maroklattyával [Mv; TGsz 
52] * ezüstös ~. 1595: Egy regy modon chjnalt ezwsteos 
kard Aranjas [Zsombor K; SL]. 1823: Berínger Ignátz 

meg esmeri hogy Regestrans Demény Úrtól által 
vette, a Roesler Ur inhypothekalt ezüstös kardját [Nsz; 
DobLev. V/1080, lb] * ezüstös-aranyos 1645: Egy 
Portai formán czinalt ezüstös Aranias kard, Szyaual 
boglaraual, Szablia tarsaliaual egiut [LLt Fasc. 125] * 
francia ~ -> aranyozott ~ * horgas ~ görbe pengéjű 
kard. 1697: Egj horgas kard szijjas bogláros tarsollyával 
[Borberek AF; Mk Alvinczi Péter lelt. 8]. 1823-1830: 
Régen hosszú horgas kardjok volt a magyaroknak 
[FogE 64] * hüvelyes 1723: Néhai Told(alagi) János 
Vr(am) maga viselte tzapás fekete zomántzos hüvelyes 
kard [Koronka MT; Told. 29/2] * jágeri 1804: Egy 
Jageri Kard [Hosszútelke AF; Kath.] * kadéti 1849: 
el vettem Égy Kadéti kardot lagérozott szíjjal és pordu-
péval [Dés; DLt] * kazul ~ perzsa kard. 1642: egy 
arannyas kazul kard, az sziia kek maicz | egy aranyas ka-
zul kard [Koronka MT; Told. 26, la. II Toldalagi Mi-
hály portai követ inv.] * magyar ~. 1805: Egy Török 
vas úti kard, aczélos Német hüvelyben, ezüst drotos Ma-
gyar kard maroklattyával [Mv; TGsz 52]. 1823: Egy 
hoszszu ezüstös Magyar kard [BK Inv.] * mezítelen ~. 
1584: Balassy Ambrus . . . latta hogy Mezítelen kardot 
Rantot volt [Kv; TJk IV/1. 311]. 1794: mezítelen kardal 
vitezkedett [Déva; Ks 79. XXVI. 10] * nyakbavető 
1688: Egy viseltes Nyakban vető ezüstös kard paraszt 
szijval fel kötve [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 1711: 1 nyak-
ban vető kard ezüstös 20 [ApLt Apor Péter inv.] * por-
tai 1673: Egj portai fekete czapas regi forma kard 
szijjaval, Más egj portaj kard sziy nélkül [Marossztki-
rály AF; IB. Bethlen Domokos hagy-ból Bethlen István 
Inv.] * rezes 1788: Egy viseltes rosdás rezes kard 
[Mv; TSb 47]. 1802: Egy rezes kard szijjak nélkül [Ne; 
DobLev. IV/7b] * sásélű 1588: Egy Regy Sas elew 
kard [Kv; KvLt Inv. 1/2. 19] * szarvascsont-maroklatú 

1755: a' Szt Péteri Sokadalomra edgy Sárga hodos, 
és edgy pej Gyermek Lovakonn bé menénk . . s azokat 
ottan edgy Szarvas Csont maroklatu Kardért adá eö 
Naga3 egy Szilágysági Zilai nevű Embernek [Gernye-
szeg MT; TGsz 35 Alex. Varró (24) jb vall. — aTeleki 
Sándor] * tarsolyos 1676: Egy kék posztójú tasso-
lyos kard. Más egy tassoly nélkül való hitvá(n) kard 
[Kv; RDL I. 155a] * tombak ~ T 1763: Egy Tompák 
(!) arannyas mostani modi ujj kard ezűstel arannyal ele-
gyesen varrott, Viola szin barsonnyal bellet kőtŏjivel 
[Szentiván Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1765: (Hagyok) Ferkõ-
nek egy tumbak aranyos kardot [Torda; Pk 2] * lombá-
kos 1781: Tombákos Kardok [Mv; Told. 9a] * török 

1714: Török Kard, Vörös Barsonnjal borított hu-
velyell fl. Hung. 18 [AH 46]. 1723: Egy rövid Török kard 
hüvelye semmire kellő [Koronka MT; Told. 29/2] * tür-
kiszes 7688: Véres Bársonyra tisztességes tűrkeses 
Portaj kard selyem Majczal fel kötve [Beszt.; Ks S. Mise. 
27] * uniformis ~. 1836: Egy uniformis Frakk. Egy uni-
formis Kalap. Egy uniformis Kard [Kv; RKA] * viselő 

1653: Balasífalui Udvarbironák (!) az viseleõ kard-
gyata [KemLev. 1402 Mészáros Péter Fejér m-i alisp. 
végr. — aHagyja a végrendelkező] * zománcos ~. 1699: 
zamáncos Kard Lodingostól tarsalyostol [LLt Fasc. 28. 
C]. 1788: Egy viseltes Zamántzos kard [Mv; TSb 47]. 

2. város ~ja a város pallosa; paloşul oraşului; Stadt-
pallasch/beil. 1585: Az varos kargyat meg tyztytatta(m) 
d. 25. Az elŏttis tyztytatta(m) Egyzer merth Rosdas volt 
Czhyzar Ferenczhnek fyzette(m) d. 25 [Kv; Szám. 
3/XXII. 78]. 1591: vettetem Zamott Chyzar ferenczel, az 
varos kordyatt haromzor Tyztitota Megh atta(m) f — d. 
75 [Kv; i.h. 5/1. 45]. — A fővesztésre ítéltek kivégzéséhez 
használt pallos. 

3. átv fegyveres erő; forţă armată; Waffengewalt. 
1619: jól elővegye Kegyelmed az hét mesterséget, mert 
ezeknek csak kettő vagyon: szép szó és kard | az én 
urama s az ország, ha lehetett volna, eddig is megadta 
volna Jenőt; de mondom ezt az várbéli népre képest, 
hogy soha azok kard nékül azt az várat meg nem adják 
[BTN2 225, 278. — aBethlen Gábor]. — L. még BTN2 

277. 
Szk: ~ dal fejedelemmé tesz. 1662: (Zolyomi Dávid a) 

fejedelemnek is kedvetlenségét látná magához, az ellen 
is, hogy amelly karddal fejedelemmé tettea, ugyanazon-
nal le is tenni hatalmában volna, együtt is, másutt is 
hintegetni, beszélleni kezdette vala [SKr 150. — aI. Rá-
kóczi György a török hozzájárulásával került a fej-i 
székbe]. * ~dal megvesz fegyveres erővel elfoglal. 1619: 
mondám . . . , hogy Jenőt karddal kellene megvenni 
[BTN2 204-5] * ~ja erejéből. 1662: íme Váradorlsten-
nek kegyelmességébül, hatalmas császár serénységébül, 
éles kardja erejébül elfoglalta volna és már bírná [SKr 
634. — aVáradot a török 1660 júliusában 50 000 ember-
rel vette ostrom alá] * ~nak kell odamenni. 1619: Mon-
da arra az pasa: . . . adják eleikbe az várbélieknek8, 
hogy magát veszti el az ország miatta, ha kardnak kell 
odamenni, mert azhová az had megyen, oztán ott nem 
kémélik sem urat, sem szegényembert [BTN 278. — 
aBorosjenő vára őrségének] * ~o / visz vhováfvmire. 
1619: Monda az pasa: Hát te ugyan kardot akarsz vinni 
az országra? Én mondám arra: Nagyságos uram, az én 
fejem olyan, mint az ország, hogy vinnék én az én uram-
ra s fejemre szablyát? [i.h.j * ~ra kél a dolog. 1619: 
Mondám neki: . . mondd meg, érted-é, ha vagyon 
valami correspondentiajok őfelségével római császárral, 
ha kardra kél az dolog? | Hát mit bolondoskodnak 
ezek? Magoktól ők is semmik, ha kardra kél a dolog [i.h. 
259]. 

Sz: ~ ki, kardra megyen a dolog. 1678: naponként lá-
tom gonoszabbá s halálosabbá válik az hazának az nya-
valyája, kivált ha ugyan kard ki kardra megyen az dolog 
[TML VIII, 48 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz] * éles 
a muzulmán nemzetnek a ~ja. 1619: Ha az barátom az 
hatalmas császár zsoldját felveszi, őrizze is az országot 
érette, mert mindenkor az a híre, hogy éles az muzulmán 
nemzetnek az kardja [BTN 189] * keresztény vérében 
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füröszti ~ját. 1663: A másik is pediglen mint oly nagy 
pogány, ki mindenkor keresztény vérében feresztvén 
kardját, úgy szereztette messze ki terjedett birodalmát 
[TML II, 489 Teleki Mihály Lónyai Annához] * nem 
békesség kell, hanem ~. 1676: az tihája azt mondotta, 
tökéletlen emberek azok a lengyelek, nem békesség kell 
azoknak, hanem kard [TML VII, 170 Naláczy István és 
Székely László Teleki Mihályhoz] * talál más szeget is 

. ~já/ ahová függessze. 1678: az muszka készületi 
a táborra oly nagy, hogy még soha olyan nem volt . 
midőn objiciáltam . minek való az nagy haszontalan 
költség, ha az békesség meg lesz, azt felelték rá: noster 
imperátor et bellandi semper promptus et pacificanti 
paratus, talál más szeget is hatalmas császár maga kard-
ját az hová függessze [TML VIII, 72 Kapi György ua-
hoz]. 

karda 1. gárgya 

kardalészára szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hagy kb. gondviseletlen(ül) hagy; a lăsa de 
izbelişte/fără supraveghere; ohne Pflege lassen. 1760 k.: 
annak is végire járjon a Dékány hogy ha oljan Emberé 
az Marha hogj aki szokásos marháját kardaleszára had-
ni, és szánszándékkal el hadja minden ŏròzetnél kül igy 
az illjen Gazdát az Fŏ Jnspectorral egyet értve bé jelent-
se a Tekintetes Fŏ Hadnagy Urnák [Torda; KW]. — Vö. 
a kardalis tár a cimszóval. 

kardalistára szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hagy kb. gondvisleletlen(ül) hagy; a lăsa de 
izbelişte/la voia întîmplării; ohne Pflege lassen. 1801: le-
hetetlen . . . meg-érkezése előtt itten hagynam a' Házat 
kardalistára; hogy eddigis itt nem hagytam, bezzeg vólt 
haszna; mert nem tsak le-arattattam ősz Búzámat ha-
nem jo szárazon az esőzés előtt bé-is takarittattam [Kv; 
SLt Lázár István P. Horváth Ferenchez]. — Vö. a kar-
daleszára címszóval. 

kard-dupej kardbojt; dragon de sabie; Degentroddel. 
1808: 1 arany Kard dupej [Mv; Told. 22]. 

kardéra vaktában; orbeşte, la întîmplare; blindlings. 
1661: Az mint az ló felől ír Kegyelmed, úgy vagyon, vol-
na ugyan három vagy négy paripám, kiket csak ilyen 
kardéra ki nem küldhettem mostan, hanem . nem so-
kára kimenvén, kiviszek magammal bennek és . . . 
könnyű megalkunnunk [TML II, 5-12 Lázár István Te-
leki Mihályhoz Szárhegyről (Cs)]. — Vö. a kardóra és a 
kordé címszóval. 

kardhordozás kardviselés; purtatul săbiei; Schwert-
tragen. 1583: eó kgme Biro vram talaUia meg Az papa 
keowetet, kerie arra hogy effele kard es fegyver hordo-
zastol az Iffiakat el fogiak [Kv; TanJk V/3. 272a. — A 
teljesebb szöv. átalrekesztetik al.]. 1823-1830: Bolondul 
is volt írva, kivált a magyar öltözet annak, aki Németor-
szágra akart utazni . hát még a kardhordozástól mint 
irtódzattam [FogE 143-4]. 

kardikó kardocska; săbiuţă; Schwertlein. 1738: Az 
úrfi Kardikoját ki hozattam Bányárul [Nagysomkút 
Szt; TLMiss.]. 

kardinális mn 1. kb. törzs-, rég derék-; cardinal, fun-
damental; Grund-. 1818: a' Cárdinálisobb Adósság ed-
dig elé ment 120 R forintra [Mv; DLev. 3. XXVIIIA]. 

2. ~ tiszt fő tisztségviselő; funcţionar superior; 
Oberbeamte(r). 1704: első, cardinális tiszt lévén a guber-
nátor, második a kancellarius és így az director pro-
sequálhatja [WIN I, 155-6]. 

3. '?' 177011771: Hogy Juxta numerum antiquar(um) 
Sessionum légyen az osztály, azis tsak ollyan hellyekre 
illik, az hol a' cardinális, s consequenter a' kissebbekis 
külömben nem eliciáltathatnak [Fejér m.; DobLev. 
II/428. 3a]. 

kardinális, kardinál ſn bíboros; cardinal; Kardinal. 
1589:7 febr. Hogi be iutot eo maga Cardinal vram veot-
tem egi niolcad borsot d. 28 [Kv; Szám. 4/X. 10] | 9 Feb 

B v p Gardinalnak feo Louainak Pokrozot, es egyeb 
gunyayat vitte deák adam 3 loual attam Tordayg f. — d. 
75 Esmeg vitte Kalmar András, az Gardinalnak Zowet-
nekyt vgian Tordara Ket Loual attam f. — d. 50 [Kv; 
i.h. 98 Stenzely András sp kezével]. 1594: 24. Marty 
Ghardinal es Báthory Boldisar vramnak itt letelekor az 
kik zenatt hoztak: azoknak fizettem Jllen Rendena [Kv; 
Szám. 6/IV. 92. — aKöv. a szám.]. 1599: Sennyey vram-
nak . . kwltwnk ayandekot mint hogy Gardinaly elei-
ben ieót [Kv; i.h. 8/XIII. 5 Szabó András sp kezével]. 
1633: Beneo Mihalj Feyeruari Cardinal Ur(am) eo Na-
ga Secretariussa [Ks 90]. 1653: De e tájatt, hogy Mihály 
vajda Erdélyre és a Cardinalisra3 készüle, alsó Magyar-
országban Bocskai István is nagy hajdú és magyar had-
dal megindulván, bejött Erdélybe [ETA I, 53 NSz. — 
aBáthory András bíboros, fej.]. 1697: Ez nap jöt(t) az 
császár az Boldogságos Szúz képéhez, volt nagy solem-
(ni)tas, az cardinal3 celebrált [AIN 147. — aKolonics Li-
pót bíboros]. 1815 k.: Vólt még régen Kolosvárt fonda-
tio . . Cardinalis Batthyáni Jóseftől 20 convertitára8 

[JHbCs. — aKözhasznú humánus intézetek feláll.]. — L. 
még Bön. 173, 412, 593, 913; BTN2 201; CsH 314, 359; 
ETA I, 51-2, 53, 159; FogE 183; Kemön. 23, 85, 104, 
105, 111; SKr 100, 110; WIN I, 314. 

Ha. 1592/1593: Cardinal [Szentmargita SzD; Ks]. 
1597: Gardinal [Dob.; Ks]. 1657: kardinál, cardinál 
[Kemön. 37, 56]. 1710 k.: cardinal. kardinális [Bön. 
418, 894]. 1711: Cardinalis [Szentpál KK; Ks 96 Haller 
Gábor lev.]. 1736: cardinál [MetTr 423]. 

kardinális-ruha bíborosköntös; veşmînt de cardinal; 
Kardinalkleid/gewand. 1653: A székelyek . felöltöz-
tetvén cardinalis ruhába és süvegbe, a papok és Mihály 
vajda is jelen lévén sok fő rendekkel, eltemetek a nyava-
lyás papot3 a fejérvári templomba [ETA I, 53 NSz. — 
Az 1599-ben bíborosból fej-mé választott Báthory 

Andrást]. 

kardinális-süveg bíborosföveg/süveg; tichie cauc/pot-
cap de cardinal; Kardinalshut. 1653: A székelyek 
felöltöztetvén cardinalis ruhába és süvegbe elteme-
tek a nyavalyás papot [ETA I, 53 Nsz. — Vö. a kardiná-
lis-ruha címszóval]. 

kardinálság bíborosság, bíborosi méltóság; cardina-
lat, demnitate de cardinal; Kardinalswürde. 1676: Csáki 
uram Kegyelmednek írt levelében úgy olvastuk, hogy 
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cardinálságot adtak neki [TML VII, 146 Naláczy István 
és Székely László Teleki Mihályhoz]. 

kardkivonás kardkirántás; scoaterea săbiei din teacă; 
Schwertziehen. 1816: ha szekeret adni . nem aka-
runk, következése a' Kard ki vonás, és lapozás [K; 
KLev.]. 

kardkötő kardöv/szíj; centură de legát sabia; Säbel-
koppel/gehenk. 1842: Egj vitéz kötés, és égy fekete kard 
kőtő [Dés; Újf. 3 Újfalvi György hagy.]. 

kardlapoz kardlappal sújt/üt; a lovi cu latul sabiei; 
mit der Aachen Klinge schlagen. 1745: láttam hogy 
Gyulaianus himlő helyes katona egy embert kard lapoz 
[Domb K; Ks 5. X. 6 Gátvai Márton (38) zs vall.]. 1749: 
Domokos uramot láttuk hogy kardot huzot volt eo 
Nga Béressire de hogj kard lapozta volna 
mŭ nem látuk [Balavásár KK; Ks 15. LXXVIII. 17]. 

kardlapozás kardlappal sújtás/ütés; lovire cu latul sa-
biei; Schlagen mit der Aachen Klinge. 1816: ha szekeret 
adni nem akarunk, következése a' Kard ki vonás, és 
lapozás [K; KLev.]. 

kardmaroklat kardmarkolat; mînerul sabiei; 
Schwertgriff. 1750: egy rósz vasas kard maraklat [Bez-
ded SzD; LLt B]. 

kardóban szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ áll fordulóponton van; a fi ín punctul crucial; 
auf dem Wendepunkt sein. 1618: Eddig penig, Kegyel-
mes uram, micsoda cardóban álljon az dolog, Nagysá-
godat így certificálhatom, sőt eddig itt igen kellett gon-
dolnom az vezérek előtt az Nagyságodnak második 
szolgámtól küldött levelemre . . kiből Nagyságod hi-
szem hogy eddig való suspicálásit és énnékem kötelessé-
gem aJatt való injungált írásomot bőségesen megértette 
[BTN2 157], 

kardocska săbiuţă; Schwertlein. 1700: Egy kis Zöld 
aranyos Gyermek(ne)k való kardocska [Hr 1/20]. 1714: 
Kisscbb szabija Zöld barsonnjal borított, markolattja 
hasonlóképpen meg aranjozott ezüstel s selyem Szijal fl. 
Hung. 24 . . Kardotska hasonlokeppen ékesitett, Vö-
rös barsonnjal borított futraljb(an) fl. Hung. 16 [AH 7]. 
1737 k.: Edgy kis kardocska [Brassó; ApLt Apor Péter 
inv.]. 1763: egy fekete kardotska fekete sellyem maitz 
köteivel Egv kitsiny veres bársonyos kardotska 
Gyermek(ne)k való [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

Szk: aranyos ~. 1688: Egy Gyermek(ne)k való Portaj 
Arányas kárdocska véres barsonnyal boritot szyval fel 
kötve boglarosson szablya tasalys (!) rajta [Beszt.; Ks S. 
Mise. 27] * ezüstös 1823-1830: csak a consiliariuso-
kat láttam gyermekkoromba kicsiny ezüstös horgos 
kardocskával járni, későbbre a Királyi Tábla assessorait 
[FogE 64] * horgos • ezüstös ~ * portai ~ ara-
nyos 

kardóra szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ hagy gondviseletlen(ül) hagy; a lăsa de izbelişte/ 
la voia întîmplării; ohne Pflege lassen. 1751: egj hétig 
sem lakik az Ur ő Nga Udvaráb(an) . . . és az ur ő Nga 

Udvarában levő epületeket is tsak kardora hadgja rom-
lásit nem epidgeti [Marossztkirály MT; Told. 29]. 

kardos kardot viselő; care poartă sabie; Schwert tra-
gend. 1794: Városi Szolga Biro Korponai Sámuel Vram 

. egy kardos Cancellistával vagy Tisztartoval a' Czi-
gányok közzé Mazurhoz ment hogy hivja musikálni 
[Ne; DobLev. IV/728. lb]. 1849: Vagyon . . ezen Szo-
bába itt egy mestersegesen formált kis Huszár-gya-
log kardos- és dolmányos [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

Szn. 1563: Kardos János [Kv; Szám. 1/VII. 81]. 1570: 
kardos Myklos [Kv; TJk III/2. 38]. 1600: Kardos Mik-
losne, Erdeŏ teleky Borbalazzony [Perecsen Sz; WLt]. 
1602: Kardos Albert. Kardos Imre. Kardos János. Kar-
dos Miklós. [Taploca Cs; SzO V, 230]. 1603: Blasius 
Kardos szab. [Iszló MT; i.h. 259] | Andr. Kardos jb 
[Gálfva MT; i.h. 261]. 1614: Kardos Andras lib. [Csejd 
MT; BethU 47] | Kardos Andras lib. [Nagyajta Hsz; i.h. 
198] | Kardos Antal jb. Kardos Mihály jb [Gelence Hsz; 
i.h. 377]. 1623: Johannes Kardos alias Durka (60) jb 
[Küsmöd U; JHb]. 1737: Kardos Lászlóné [Désfva KK; 
EHA]. 1768: Néhai Ajtai alias Kardas István Uram 
[F.sinfva TA; AbN]. 1817: Kardas Sámuel [Asz; Borb. 
I]. 1828: Kardas János. Kardas György [Sinfva TA; 
i.h.]. 1840: Kardas András [Várfva TA; Bosla]. 1850: 
Kardos Josi (béres) [Dés; DLt 1320]. 1851: Kardas Ág-
nes [Asz; Borb. I]. 

Hn. 1745/XVIII. sz. v.: erdő alat Kardos nevű helyben 
(sz) [Szentsimon Cs; EHA]. 1746: Kardosban (sz) [uo.; 
EHA]. 1773: Heveder fenyő nevü helyben két darabocs-
ka szántó földet edgyik Kardos felé megjen véggel [uo.; 
EHA]. 1801: A Kardos széna fü a Siposba (k) [Bibarcfva 
U; EHA]. — A hn-i adalékok alkalmasint szn-i erede-
tűek lehetnek. 

kardosan karddal; înarmat cu sabie; mit einem 
Schwert (versehen). 1736: Vacsora előtta az leányt ebéd-
lőpalotában kihozták, . azután az legény . . czifrán, 
kardoson, lódingoson az leányhoz ment [MetTr 376. — 
aA kézfogás napján]. 1757: Áz Urak magok kardoson 
voltanak [Csicsókeresztűr SzD; LLt 49/1277]. 1764: 
Murvai János . . azonn házhoz kardosanis ment vólt, 
melyből lucide következik, hogy eleve el tőkéilet veren-
gező gyilkos szándékkal ment az Inctusok kőzé [Torda; 
TJkT V. 227]. 1823-1830: Vasárnap reggel Szathmári 
panaszra ment, s két direktor, szolgabíró, három város-
szolgája, porkoláb kardosan keresték templom után 
[FogE 278]. 

Szk: magyar 1823-1830: Lipsiában létünk alatt 
egy banquiroshoz voltunk invitálva ebédre. Az úrfi és a 
doktor felöltöznek egész gálába, a Bécsben készíttetett 
drága magyar öltözetbe, mentébe, dolmányba, övesen, 
magyar kardosan [i.h. 202. — aLipcsében]. 

kardosfalvi a Kardosfva (K) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kardosfalva/ 
Cordoş; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 
ON Kardosfalva. 1816: Az ujjonnan Fából fel állítandó 
Kardosfalvia Hidnak 9 vagy 10 Czolos Vastagságú 
Tölgy Fa; 16 Czővekeknek való kívántatik a két közbül-
ső és a két szélső Jármakhoz [Km; KmULev. 2. — aAk-
kor Kv határában kisebb település, ma a város egyik 
külvárosa]. 1842: megkerese engemet Titt Sándor Lász-
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lo Ur hogy mennék el Szélles Györgyhöz és kér-
deznem meg aztat hogy ŏ a midőn a kardasfalvi Malmat 
Haszonbérben tartotta akkoron mitsoda álapatban 
volt? és most is mitsoda állapotban vann? [Kv; i.h. Ve-
restoy Cséri Farkas szb kezével]. 

kardosfuszujka babfajta; un soi de fasole; Bohnenart. 
1811: Termesztet a kertész Fuszujkát Fejért Met. 6 l/2 
Fekete tarka fuszujka kupa 13 Barát Fuszujka Met. l 
kupa 5 Fejér kardos Fuszujka kupa 10 Sárga Fuszujka 4 
[Hsz; Mk IX/109-hez]. — A valószínű, közelebbi értel-
mezésre 1. CzF kardospaszuly címszavát. 

kardoskodás 1. vagdalkozás; lovituri date (orbeşte) 
încoace şi încolo cu sabia; Herumhauen. 1688: A sz: 
Partialis Nemegyei Mihály Uramnak az egyszeri csele-
kedetiről, részegeskedésiről kardoskodasárol condonál 
de illyen conditioval, hogy a Vissai8 Ecclesiat compla-
callya meg kövesse, es obligallya magat maga kezének 
subscriptiojával, hogy ha többé e fele enormitasokba 
elegyítené magát a' sz: Társasagtol rejicialtassék [SzJk 
223. — aK]. 

2. hadakozás; război, luptă; Kriegsführung. 7662: 
És így ez nevezetes fő-végház is, a keresztyénségnek 
egyik főbástyája3, midőn 1598-béli megszálláskor, ak-
kor is török császárral majd hasonló formában való kar-
doskodásban el nem foglaltathatott volna, imez mostani 
ujj vonásban, azon megszállás után hatvankettődik esz-
tendőben, szegény nemzetünktől így vesze el [SKr 619. 
— aVárad vára]. — L. még SKr 455, 576, 577. 

3. gúny hetykélkedés, hősködés, vitézkedés; fanfaro-
nadă, lăudăroşenie; Übermütigkeit. 1662: A vezér . 
illyen elviselhetetlen vasigát és járamot vetvén az ország 
nyakába . . illyen gyümölcsei lőnek egyelőször a 
török császárral való ujjvonásnak, kardoskodásnak, 
magyaros magyarkodásnak [SKr 455]. 

kardoskodik 1. (karddal) vagdalkozik; a lovi (orbeşte) 
încoace şi încolo cu sabia; mit dem Schwert herumfuch-
teln. 1570: feyrwary Ambrus . mongya wala byzon 
nem kardoskodnál ytth [Erked K; JHbK XIII. 23]. 
1585: Zegedy Gergelj . vallia, Mikoron az hayduk ot 
kardoskodnak vala, eg eleobe ingien sem latta(m) Egher 
Leorinczet, hane(m) az vta(n) latam hogy . . meg fogot 
egy Magas Iffiw leghent, es azt mongya vala Neky, hogy 
Te vagal vgmond engemet te vagal [Kv; TJk IV/1. 521]. 
1630: Az sz. Marton napi sokadalomkor az Czirkalobol 
megiünk haza s lata(m) hogj ez az Halona (?) Gieörgj 

ot az Aztalos Marton haza eleöt kardoskodik vala, 
szidgja vala ereőssen Asztalos Martont esse lilék fianak 
[Mv; MvLt 290. 258b]. 1631- latta(m) az sok ember keö-
zöt hogi kardoskodnak vala s lehet ekkor eset az seb Mi-
hály Deákon [Mv; i.h. 242a]. 

2. útv is hadakozik; a se război/lupta; kämpíen. 
I662ě- De ellenben mihelyt Báthori Zsigmond . . . a sze-
gény országnak frigye ellen a török nemzetre kardos-
kodni kezde, azonnal mint jára az ország, nem mutat-
hatják-e csakugyan azon Szászságon levő friss kőépüle-
teknek fennálló sűrű puszta kéményei, az égés és régen 
pusztában való állás miatt romladozott kőfalai ? 
[SKr 81]. 1690: 10 Decembris Az város3 népe is az 
nemes ország presidi urnával együtt kardoskodván az ta-
tárok ellen, esett el kard miatt közülünk mintegy har-

m i n c h a t mives) ember [Kv; KvE 220 BP. — aKv]. 
1872: A cserére vonatkozólag a cath. egyház ügyvéde 
felszolitást tett ekklankhoz, hogy a csere állása ellen ne 
kardoskodjanak, hanem megtörténtnek tekintsük [Bur-
jánosóbuda K; RAk 118]. 

Ha. 1692: Kardoskodat [Mv; MvRLt Series Causa-
rum]. 

? kardszablya kardfajta; un fel de sabie; Art Schwert. 
1693: Andrisnak. Egy kard szablya tarsolyostol Lodin-
gostol Ezüst karikastol, kolcsostoll [Ne; DobLev. 1/38. 
10]. 

kardszíj rég kardkötő; centură de legát sabia; Schwert-
gurt, Säbelkoppel. 1711: Kék selyem Majcz viseltes kard 
sziu hozzá valō szi-végével Pikkelyeivel edgyütt [Told. 
19]. 1717: Egy Kard Szi boglárok rajta [TSb 26]. 1719 
k.: Egy veres elegyes iszkomfiummal varrót tarsoly, 
Schofiumal Selyemel szŏt kardszij rajta [LLt]. 1736: Az 
kardszíj volt vagy bagariából vagy selyem majczból; 
kinek tiszta ezüst, kinek ezüst aranyas csatja, az boglári 
s végin való csat is ezüst volt, kinek penig csak réz vagy 
aczél csatja volt [MetTr 371]. 1742: Pantallér-szíj. Kard-
szíj [Szu; SzO VII, 418], 1810: Egy tarísnya szijju 
tengejes csattal Rf 1 xr 56 . . Egy kard szijju réz csattal 
Rf 4 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 12]. 

kardtörés kardpárbaj/viadal; duel cu sabia; Säbel-
duell. 1710 k.: (A zsoltárokból3) vették a keresztyének is 
a temetésekbéli sok bolond ceremóniát, zászlót, címert, 
kard-, kopiatörést etc. [Bön. 420. — aÁ fog. homályos, 
zavaros volta miatt bizonytalan ez az utalás.]. 

kardvágás lovitură de sabie; Säbelhieb. 1773: Tardi 
Uram . . Béresse mutatta a nyakát Nékemis, melyen a 
Kardvágás Jol esmérszet *s valoságosan nem Kortzolás 
hanem vágás volt [Buijánosóbuda K; KLev.]. 

kardvas kardpenge; lamă/tăiş de sabie; Säbelklinge. 
7599: Nierges Jianas. Hozot . . l keotes kard Vasat . . 
— //2l [Kv; Szám. 8/XIV. 5 hj]. 1657: Én is csináltatván 

egy kardvasat foka felöl darabig arannyal megveret-
tem vala [Kemön. 54]. 1761: Egy két darabba tőrt kard 
vass [Branyicska H; JHb XXXV/39. 6J. 

Szk: magyar 1805: Egy Magyar kard-vas [Mv; 
TGsz 52]. 

kardvillogás kardcsillanás/csillogás; luciri de săbii; 
Säbelflimmern. 1766: több Puska roppanásokis esének 

amint egybe keveredének kard villogásis láttzott 
[Kökös Hsz; Kp I. 234 Paullus Serester (46) miles equ. 
vall.]! sokan kiis szaladozánk s hallók a Puska ropogást, 
látánk Kardvillogást [uo.; i.h. St. Falka (35) ua.]! Kard-
villogástis láttam, de kik miképpen sebhették egjmást én 
nem láthattam [uo.; i.h. St. Illyés (70) jb vall.]. 

kardviselés kardhordozás; purtatul săbiei; Säbeltra-
gen. 1759: De a törökkel való hadakozás alatt annyira 
felvettük vala a kard s tarsoly viselést, hogy ritka ifjúem-
ber járt a nélkül [RettE 90]. 

kardvonás átv támadás; atac; Angriff. 1665: Úgy lá-
tom az ő nagysága írásábúl, hogy Somlyó muniálását és 



karlszbádi-muskéton-pisztoly 186 

segítségét török császár ellen való kardvonásnak tartja ő 
nagysága, noha azt is akkor kellett volna meggondolni, 
mikor bele küldöttek az praesidiumot [TML III, 499 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

karé \ 1811: Itt' tiszta legelő, amott sürü bokrok 
Itt legelődnek a' Csíkok egész nyáron gyors szarvas 
módra futják a' karékot [ÁrÉ 149-50]. 

karé, karéj 1. kb. kanyarulat, kanyar; curbă, cotitură; 
Biegung. Hn. 1592 k.: Jstwan kowaczynakis vala az 
nagy veolgy kareyan orotasa [UszT]. 1600: az diznowal 

a karéba iariunk [UszT 15/106 Bartha Marto(n), 
malo(m)falui, Zabad Zekely (25) vall.]. 1604: Az ó cyk 
vttiatul fogua ala a1 Karén, szaldók szeghre I az lasz ka-
reigh kj [Abásfva U]. 1623: Völgy Kareja(n) (sz) [Sszgy]. 
1678: az Domb karén külliel (sz) [Datk NK] | vulgo Töl-
gyes oldala alat való mező Bogát pataka karea (!) [Hévíz 
NK]. 1681: Lisznyo felé való határban az Tot karén (sz) 
[Bikfva Hsz]. 1702: Szép mezőn való határon Labor 
vőlgje karéyán (sz) [Sszgy]. 1719: egy nyír erdő István 
karéján [Szováta MT]. 1728: A Felső horgas tó karaján 
(k) [Komolló Hsz]. 1757: Az Omlás karéjan (sz). Az 
Omlás Karén (sz) [Csomortán Cs]. 1758: a Pálfi János 
Gödre karéján (k) [Selye MT]. 1771/1817: Pad Karélyán 
(sz) [Kadicsfva U]. 1781: A fel osztando Erdők ezek: 
. . . Égett oldal háttya Medve verem karéáig [Mogyorós 
MT]. 1782: A Csereháton Nagy völgy Keréjján (sz) 
[Szu]. 1801: A Sombor karéjján [Á.üvegcsűr Hsz]. 1805: 
Matska likb(an) (k) vicin(usa) kereken a Karé 
[Makfva MT]. 1828: a' Pad karéjo (!) nevű hejen (k) [Er-
dősztgyörgy MT]. 1838: Nyálas (!) bértz karéjja alatt 
Asztagos felől (e) [Kissolymos U]. 1858: A* Bükkben a' 
kerén (sz) [Mikóújfalu Hsz]. 1864: Küsasszony karéja 
egy hegy orom kereken [Homoródalmás U; Pesty, Mg-
Hnt LVII, 158b]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-
ból valók. 

2. T Szn. 1765: az Karéj3 Péter Cserinél az ut mel-
lett (sz) [Köpec Hsz; EHA. — aAz előbbi föld egyik 
szomszédjaként Karély Ferenczet említik]. 1768: A Ka-
rélly péter Cseréin (sz) [uo.; EHA]. 1813: a Karé péter 
tserein (sz) [uo.; EHA]. 1837: a Karé péter tseréjin [uo.-
EHA]. 

3. perem; margine; Rand, Saum. 1728: Egj ezüst 
tangjerocska, a karéja meg romlott [Besenyő Hsz; 
SVJk]. 1729: Gyóntató pohár plehbõl való arany füstös 
a karéja [Erősd Hsz; i.h.]. 

karéjú vmilyen peremű; cu un anumit fel de margine; 
mit irgendeinem Rand. 1728: Vágjon egj ezüst kehe-
lyecske (!) arannyas karéjú [Szacsva Hsz; SVJk]. 1729: 
Vágjon egj kehely ezüstből való aranyas kareju [Bodola 
Hsz; i.h.]. 

karélás rostálás; ciuruire, cernere; Sieben, Schwin-
gen. 1807: El-tsépelvén Gabonáját, visgállya-meg, a' 
mag kőzött nintsen-é Bolond-buza? ha lészen, azt karé-
lás által, mint a' Taklást tisztittsa-ki [Dés; DLt 73]. 

Magára az igei alapszóra nincsen adalékunk. A jel-re nézve 1. CzF karéi 
címszavának értelmezését. 

káreset károsítás, kártétel; păgubire; Schädigung, 
Schadenzufügung. 1862: a* Távirdai drotokon és por-

tzellán csengetyŭkŏn, a' tudatlanok és rosz akaratú né-
pek által sok károsítások tétetvén . . fel szollittatnak a' 
T. Papok, hogy intsék a' népet, s világosittsák fel hogy 
hasonlo kár esetektől ovakodjanak [Gyalu K; RAk 73 
esp. kl]. 

káresett kárul esett; pierit, care trebuia sacrificat; 
Schaden erlitten. 1724: valamikor azon erdőb(en) kár 
eset marhák meg nyuzattatása iránt mindenkor . . . mi 
Falustól fizettük megh [Gergelyfája AF; JHb XXVII/2]. 

karfa 1. fakorlát; balustradă; Holzgeländer/balustra-
de. 1574: Pal Ambrus eorizeo azt vallia hogy latta az 
gĕrgy oda Ieot es kar fara keonyekleot volt [Kv; TJk 
III/3. 394]. 1596: Attam en magam ket gerendát az Alsó 
karfanak f — d 80 ket kozorufat felseo karfanak f — d 
76 [Kv; Szám. 6/XXIX. 64 Bachi Tamás sp kezével]. 
1598: Az Torda wesza kyss Aytoban eltorot wolt wala-
mí kaarfaia [Kv; i.h. 7/XVIII. 126. Th. Masass sp kezé-
vel]. 1650: a Malomba le menŏleg vagyon egy karfa 
[Gyéressztkirálv TA; DE 5]. 1681: Vagyo(n) . . . Groff 
ur(am) eő Nga számara egi Udvar ház Kapu előtt 
levő Filegoria, földben ásott fa oszlopoko(n) áll, fellyül 
jo sindelyes; körül lévő kar fai deszkazatlanok [Hátszeg 
H; VhU 595. — aGr. Thökölyi Imre]. 1694: Ezen Filego-
ria(na)k három felőli való részei, karfasok és karfai 
deszkazatossak, deszkazati parkanjossak [Borberek 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János lelt.]. 

2. lépcső- v. tornác-karfa/korlát; mînă curentă, ba-
lustradă; Handgeländer/lăufer. 1652: Ezen Harcsa fark 
bastya Padlásáról egy 13. lépcsős grádicson fel menvén, 
kinek két felől való karfai ajtó mellyeke gyalult fenyeo 
deszkaval béllett Filegoria [Görgény MT; Törzs]. 1681: 
az gradicz karfai nagyobb reszent deszkazatlanok 
[Brettye H; VhU 588]. 1694: Megjen fel ennek az haznak 
parasztossan meg deszkasztatot Folyosojára egy tiz Lé-
pésből allo romladozot fa Garadics, kinekis hasonlo 
gyenge rosz Karfaia [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1697: Tor-
nácz. Ez mind végig vagyo(n) az házak előtt; mellyis kö-
nyöklős Kar fajaval együtt mind veghig partazatos desz-
kaval buritott [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt.]. 
1699: ezen njari haz kőből való . . . Pitvarab(an) két fe-
lőli lévén fel járó jo Grádicsok karfaival es deszka-
zattyaival edgjütt [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
lelt.] | vagyon nyolez cseri fa köteses oszlopokon allo fo-
josocska karfa nélkült [Szentdemeter U; LLt]. — L. még 
UF II, 153, 593. 

3. hídkorlát/karfa; balustradă de pod; Brückenge-
länder. 1594: Az karfaiat az palonak, le Rontottag (!) 
vala, vett(em) Mass karfatt hozaia . . . d 14 [Kv; Szám. 
6/VIII. 118 Casp. Semel sp kezével]. 1597: Acz ferencz 
fepldoszta (!) meg az palot az plebanoss Maioranal az 
kaarfaya Romlot wolt le . . . f 0/12 [Kv; i.h. 7/XIV. 109 
Th. Massas sp kezével]. 1656: az hid reghi rosz kar fai 
. . . bomlo felben vadnak [Fog.; UF II, 93]. 1846: fa híd-
hoz . . . 11 híd padlók az oszlopok irányába, mellyekbe 
a karfa közép és kisebb oszlopai tevődnek [Dés; DLt 
858/1847]. 

4. kb. taligaoldal; pereţi de cotigă; Karrenseite/lei-
ter. 1581: Vottem egy gyekent Az Taligara p(ro) d. 16 

Az Taligahoz Chynaltatta(m) három Kar fat fyzet-
tem d. 8 [Kv; Szám. 3/III. 7 Chyanady Thamas mb kezé-
vel]. 
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? karſa-kocsiláda 1655: Egy ŏregh kotsi lada . . 
Egy rosz reghi fekw lada . . Masfel singes Záros karffa 
lada. Egy jo vasas karffa koczi lada jo Záros [Kv; RDL 
I. 29]. 

? karfa-láda ' 1655: Masfel singes Záros karffa lada. 
Egy jo vasas karffa koczi lada jo Záros [Kv; RDL I. 29]. 

karfa-oszlop karfa-láb; balustru, stîlp de balustradă; 
Geländersäule, Docke. 1838: Sukon, a' Szamos Vízére 
építendő ujj Pallohoz meg kívántatnak a' következendő 
Fa Materialék 12 darab . karfa oszlopok . . 12 
darab . karfa oszlop támaszok . 10 darab kar-
fák [SLt Vegyes perir. mérnöki rajzmelléklet]. 

karſaoszlop-támasz karfaláb-támaszték; proptea la 
balustru; Dockenstütze. 1838: Sukon, a' Szamos Vízére 
építendő ujj Pallohoz meg kívántatnak . . 12 darab . 
karfa oszlop támaszok [SLt Vegyes perir. mellékelt mér-
nöki rajz]. 

karfás (fa)korlátos; cu balustradă (de lemn); mit 
Holzgeländer. 1632: uagion egj ala iaro fa gradicz, kar-
fas, sindelies az fele [Fog.; UF I, 138]. 1636: egy berena-
bol rótt haz tornaczos karfas | az kis Tornaczbol uagyon 
mas ayto hely egy eőregh Tornaczra, az Tornacznakis 
(:mely uduarlo Tornacz:) ket oldala karfas, dezkazott 
partazot es bellet [Siménfva U; JHb Inv.]. 1647: Aíz Ve-
res bastyara fel menven; Vágjon egj fel jaro reghi Gra-
dicz karfás | Az Wár hidgya jo, mind ket felől karfás 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1679: Ezen Contignatio-
nak haro(m) oldala veresse(n) festett orsos Karfas . . . 
Felső Contignatioja . . . külső folyosojanak haro(m) ol-
dala, zőldel veressel festet orsós kar fás [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt.]. 7680: nyúl fel az kertben való 
czifran epitet Filegoriara egy kar fas fa grádics, melly-
nek felső véginél vagyon az filegoria körül keskenj fo-
lyoso Ezen feljül meg irt Fillegoria holyagosson kar 
fásson vagyon Sindelyezve es czifrazva [A.porumbák F; 
ÁLt Inv. 9]. 7687: Vajda Hunyad Vára . . Garadicz 
külső széle orsos kar fas mind véghig I Dobolo Bástya 
. . . A dobolo hely Talpfakra csinált Kar fás az oldala 
deszkával borított [Vh; VhU 543, 564]. 1694: ezen az 
Var árkán altal vágjon egy keskeny hitván reghi Karfas 
Hidacska, az kŏzepin ennek erős Palló va(gyo)n [Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 

karfásan karfázottan, karfázva; cu balustradă; gelän-
dert. 1680: (A) Fillegoria holyagosson kar fásson va-
gyon Sindelyezve es czifrazva [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
9]. 1681: Vajda Hunyad vára . Nap keletről való . . . 
kő bastyaja az Palank(na)k Felső Contignatioja kar 
feso(n) van csinalva | Az folyoso fábul kar faso(n), alol 
gerendáson vagyon épétve folyosonak külső oldala 
karfás, festett deszkával borított [Vh; VhU 502, 504, 531]. 

karfátlan föră balustradă; ohne Geländer, geländer-
los. 1656: Ezen malom előtt való tornáczra, hejazatt alat 
12 lepczökbeöl allo, karfatlan gradicz [Fog.; UF II, 
158]. 

karfáz fakorláttal/karfával lát el; a prevedea cu balus-
tradă de lemn; mit Holzgeländer versehen. 1681: To-

nácz, esztis most kezdettek karfázni [Brettye H; VhU 
588]. 

karfázatú fakorlátú, karfájú; (prevăzut) cu balustra-
dă de lemn; mit Holzgeländer (versehen). 1747: tölgyfa 
oszlopokon és Talpokon állo fenyő karfázatú Tornátzos 
épület [Borsa K; Told. 24]. 

karfázott fakorláttal/karfával ellátott; prevăzut cu 
balustradă de lemn; mit Holzgeländer versehen. 1636: 
az molnár haza ellenébe(n) egy olay ŭteŏ szin agasokra 
epituen, uydŏn uy karfazott keőrős keőrŭl | Ez uduar-
haznak . Tornacza auagy eresze mind ueghigh karfa-
zott es deszkazott, az harmad resze an(n)akis partazott 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 

kárfizetés kártérítés; despăgubire; Schadenersatz, 
Entschädigung. 1757: ezert méltán mi sem Kár fizetessel 
sem tiltások ellen való tselekedetŭnkért Onussal nem 
tartazunk [Torockó; Bosla]. 1777: Midőn . a pásztor 
mellette8 lévén, a vad miatt kár lészen, fele kárfizetéssel 
tartozik [Zalán Hsz; RSzF 190. — aA csorda mellett]. 
1832: a Pityókás Kert őrzése esmerjék kötelessé-
geknek azon kertet őrizetek alá venni, őrizni, onnan 
minden marhát egy-egy garas hajtópénzért hajtsák 
bé kárfizetés mellett [Árkos Hsz; RSzF 155]. 

karhegedű ' 1758: Muzsikán is kaptam, de az karhe-
gedümet mikor tanultam volna egy barátom ellopá 
és öszverontá, azután csak flautálni tanultam [RettE 
80]. 

kárhozás kárhozat, elkárhozás; damnaţiune; Ver-
dammnis. 1672: Nagyságod . . . kegyelmes parancsolat-
ját értem és annak engednem életem elfogyásával is kész 
vagyok; de lelkem kárhozását Nagyságod sem kívánja, 
tudom, én sem cselekedhetem [TML VI, 292 Teleki Mi-
hály a fej-hez]. 

kárhozat elkárhozás; damnaţiune; Verdammnis. 
1619: Egy embera által jött bé az világra az halál, kárho-
zat, bűn etc. s egy ember által jött bé az megszabadulás 
is [BTN2 229. — aA bibliai első ember, Ádám. bA Meg-
váltó, Jézus Krisztus]. 1657: Dicsőség adassék Uram Te-
néked ezért is, hogy a' Te rettenetes búsulásod között is 
megemlékezvén irgalmasságodról megmértékletted a' 
büntetést, mert mi ennél sokkal is nagyobbakat, sőt a* 
gyalázatos és véghetetlen kárhozatot érdemeljük vala, 
ha a1 mi bűneink szerént cselekszel vala vélünk [Kemlr. 
332]. 1710 k.: nem hoztam semmit is a magamét e világ-
ra, hanem csak a bűnt, halált és kárhozatot, mezítelen 
ismét kimegyek [BIm. 1015]. — L. még BIm. 1012-3, 
1037-8; Bön. 426, 440-1, 468, 482-3, 507-8; TML IV, 
485, VIII, 35. 

Szk: örök 1710 k.: meg kell állanom a te ítélőszé-
ked előtt, mivel állok meg? a magaméval? az irtóztató, 
örök kárhozat sententia hallására [BIm. 1013]. 1806: Én 
esküszöm az egy igaz Istenre és az ő Szent Evangeliomá-
ra, aki Atya, fiu, Szent Lélek, hogy engemet úgy se-
géljen, úgy adja ezen a világon való szerencsémet, más 
világon pedig tegye örök kárhozatra a lelkemet, valami-
csoda igazán én esküszöm, hogy Kari Ferenc huszár 
őkegyelme lopta el az én pénzemet [Szárhegy Cs; RSzF 
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263] * vkinek lelke ~jában jár vmi. 1620: Ferdinandus 
soha az hatalmas császárral igaz frigyet-békességet nem 
köt Németország képiben, mert az őneki lelke kárho-
zatjába járna [BTN 388]. 

kárhozatos 1. elkárhozást/kárhozatot hozó/okozó; 
care duce la pierzanie; verdammlich. 1658: az uradnak 
is nem tartozol kárhozatos dologban szolgálni [TML I, 
167 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1677: 
nem-is szereti felebaráttyát a' lopo, sŏt inkáb rontya; 

másokat-is maga mentségének alkalmatosságával 
kárhozatos hamis hitekre viszen [AC 123]. — L. még AC 
13; SKr 435. 

2. kárhozatra méltó/való; a fi condamnat, reproba-
bil; verdammungswürdig. 1657: proponálta magában, 
hogy haddal menjen római császár birodalmán által sve-
cus mellé, melyet értvén lők nagy tribulatióban, mert el-
titkolnom uramtól kötelességem ellen kárhozatos volna 
[Kemön. 158]. 1818: fajtalan és kárhazatos életű Kotsi 
Jánas Ur [M.fráta K; KLev.]. — L. még T M L IV, 442. 

3. kb. átkozott/átkozottul rossz; foarte rău; ver-
flucht schlecht. 1801: az Némái ſogadotol fogva egesz az 
ki kapo Hegyig, oly kárhozatos Ut vagyon [Dés; DLt]. 

Szk: ~ hírbe egyeledik. 1669: Magam részéről adta 
volna Isten, hogy ma holtam volna meg, sem mint ily 
gyalázatos és kárhozatos hírbe egyeiettünk volna [TML 
IV, 430 Bánffy Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 

kárhozik elkárhozik; a fi damnat, a fi osîndit la iad; 
verdammt werden. 1710 k.: Ezen ősszel hala meg az én 
szép, jó feleségem Halála előtt negyednappal dél-
után néki háborodék . . sikoltani kezde: Jaj, jaj, bizony 
elkárhoztam. Meg-meg imádkozott, s monda: Nem kár-
hoztam. Ismét: Jaj, bizony elkárhoztam. Meg imádko-
zott, s mondta: Nem kárhoztam [BÖn. 744]. 

kárhozott 1. elkárhozott; damnat; verdammt. 1710 
k.: Vedd fel már keresztyén lélek, az üdvözült léleknek 
ezt az örökkévaló boldogságát, annak azon mértékben 
és módokkal való ellenkezője a kárhozott léleknek az ő 
szomorúsága [BÖn. 466]. — L. még i.h. 475. 

2. kb. átkozott; blestemat; verflucht/wünscht. 1742: 
karhozott léleknek pronuncialt, szememben is pökvén 
[Martonfva Hsz; HSzjP]. 

kárhoztat 1. okol vkit (vmiért); a învinui pe cineva 
(pentru ceva); jm etw. zur Schuld legen. 1652: Mikor az 
Fekete Matthias unokaja halalos Agyba(n) fekűt 
cumminecaturaual az Birot kárhoztattak, hogy az eö 
Verése miat kel megh halni [Balotafva Szt; Ks 90]. 1724: 
Ersok nevű Szolg(áló)játis tudom meg kebelesedni, 
miértis a Kotsist kárhoztatták [M.királyfva KK; BK. 
Fodor Peter (66) manumissionalis szolga vall.]. 

2. vádol vkit vmivel; a acuza pe cineva de ceva; jn be-
schuldigen. 1583: Orsolia Kendi Ianos zolgaloia vallia 

Monda Vram, Az Isten vg segillie(n) hogy en sem is-
merem, es lm latodé miwel karhoztatnak [Kv; TJk IV/1. 
146]. 1633: hogi Varga Miklosne el akaria vala az vrat 
hadni, akkor hallottam hogi azzal karhoztatta az vrat 
Bölöni Miklóst, hogi az eö Vra az aztalra teolteött volt 
pénzt kj, es ot törsoli volt [MvLt 290. 138b/2]. 

3. megró: a dojeni/mustra; tadeln. 1636: Oh menyi 
bajom volt az kotáknak igazgattatásokkal, kevés próbát 

hoztak az mellyben egy néhány hiba nem lőtt vólna, s-
meg mászor kellett metszetnem; Ez késlelte egygyik az 
munkát meg, noha el hittem hogy még-is ne(m) minde-
nütt az kotálás ugy az mint némellyek szeretnék, az 
mellyért engemet senki ne kárhoztasson [ÖGr Aj.]. 
1689: az én földemre hire(m) nélkvl epittetett Malmot el 
hanyattam, azért talám enghem kgltekis ne(m) fog kár-
hoztatni [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János lev.]. — L. 
még BÖn. 540; Kemlr. 333. 

4. kb. átkoz; a blestema; jn verdammen/fluchen | szi-
dalmaz; a înjura; beschimpfen, schmähen. 1657: De 
mégis mivel nem mindeneknek3 eshetett kedvek szerént, 
ahhoz képest Bethlen Gábornak aziránt való cselekede-
tit is sokan kárhoztatják: nem is voltak vétek nélkül né-
mely ő dolgai is [Kemön. 33. — aAz ország rendeinek]. 
1662: Árulók vágynák közöttünk, elárultak, elárultak 
bennünket! — sűrűn kezdek kiáltani, s nevezet szerint a 
főrendeket kárhoztatván [SKr 173-4]. — L. még FogE 
83, 87; Kemlr. 320; SKr 381. 

5. kárhozatra juttat; a lăsa să cadă anatéma; der Ver-
dammnis anheimfallen lassen. 1612/1613: Nagi Orsolia-
nak itt zasz Somboron3 lőn giermeke, kerdeztűk hogy 
kivel czinaltotta . . . azt mondotta, hogi senki lelket se 
imezzel se amazzal ne karhoztassa, mert Czereny Gás-
pár czinalta ezt a* giermeket [KJ. — aSzD]. 1840: jobb 
volna Ferenczi Urnakis adósságai le-fizetésén törni a* fe-
jét ne-gyanakodjék oknélkült — ne — kárhoztassa — 
Leleki esméretét [Dés; DLt 277 Balogh László folyj. 

kárhoztatandó megrovandó; de condamnat, condam-
nabil; zu lästernd. 1661: Bizonyosan adaték értésünkre, 
hogy Kegyelmetek a jelen való hónak második napjára 
rendelte volna Kisselyken való gyülekezetit, hogy ott az 
hazának megmaradásáról tanácskoznék és végezne. 
Mely szándék csak lenne rendesen és annak módja és 
szokása szerint, magában nem volna kárhoztatandó, de 
ha az szép szóknak és jó végnek szine alatt más fekszik 

jól meglássa, mit cselekszik [Kemlr. 348 Kemény Já-
nos fej. kiáltványa az erdélyi rendekhez]. 

kárhoztatás vádoltatás; învinovăţire, învinuire, acu-
zare; Anschuldigung/klage. 1678: Kétség kívül kell hin-
nem, némelyeknek . . . mind csúfos dolognak, mind az 
én ítiltetésemre és kárhoztatásomra elégséges oknak lát-
tassék mostani szándékom és igyekezetem [TML VIII, 
162 Teleki Mihály az ország rendeihez]. 

kárhoztathat 1. megróhat; a putea condamna; rügen/ 
tadeln können. 1657: az jövendő mondót senki nem kár-
hoztathatja, ha jót, ha gonoszt mond is [TML I, 63 Bó-
nis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1672: Ha ki conscientiose 
szólott az dologhoz, nem kárhoztathatom [TML VI, 399 
Béldi Pál ua-hoz]. 

2. vádolhat; a putea acuza; beschuldigen können. 
1665: senki . . . azért méltán senkit is nem kárhoztathat 
[TML III, 370 Teleki Mihály Boldvai Mártonhoz]. 
1678: Ha keresztyénül gondolkozik a dolog felől, nem 
kárhoztathat [TML VIII, 2 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 

kárhoztatbatik kb. vádoltathatik; a putea fi acuzat; 
beschuldigt werden können. 1558: Jĕwe En hozzam 
Kendy Anthal lobagya Seres Myhal. ki mongya egh 
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fyath o kneel fogwa lenny es walamy wetekert tartathny 
deh az wetek Nem oly volna mellyerth wezedelmenek 
kellene kĕwethkezny, mert perewsse sem wolna ke-
reom k det, hogy Ah kinek perewsse Nynch az nem 
karhoztathatik Annyra [Kv; BesztLt 20 Fr. de Kend a 
beszt-i bíróhoz]. 1677: Kegyelmed ügye lévén a mi 
ügyünk, mint szintén miénk, ne kárhoztathassék senki-
től Kegyelmed [TML VII, 543 Vesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 

kárhoztatik kb. vádoltatik; a ñ acuzat; beschuldigt 
werden. 1659: Az jó Haller és Balog Máté uramék igaz 
hazafiúságokat bár másképpen mutatnák, méltán lelkek 
ismeretek ellen való dologgal ne kárhoztatnának [TML 
I, 437 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1679: ne kárhoz-
tassam azért is s velek se bestelenkedjem [TML VIII, 397 
Vesselényi Pál ua-hoz]. 

kárhoztatott kb. átkozott; blestemat; verflucht/ 
wünscht. 1710 k.: a méltatlan kárhoztatott s meggyaláz-
tatott embert, ha az egész világ gyalázza is, de ha az ő lel-
kiismerete ellenkezőt tud s mond: elég vigasztalás néki 
[Bön. 418]. 

karicsál fecseg, karattyol; a trăncăni/flecări/turui; 
plappern, gackeln. 1847: A' kicsi fattyam megint helyre 
állott, víg, eleven, karitsál őszve vísza mindent, értelme-
sen [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

karigyertyatartó karos gyertyatartó; candelabru pen-
tru lumînări; Armleuchter. 1846: Egy öntött üveg kari-
gyertyatartó [Dés; Berz. 20]. 

karika 1.1. verigă, belciug, inel; Ring. 1560: Egy nagy 
Ezwstós zablia keth karykaual mely az zyian vagion 
[JHb QQ Temeswary János reg.]. 1581: Az Nagy Temp-
lomban hogy fel mennenek az gradychyon Chynaltat-
tam ket Karykat az Keofalba [Kv; Szám. 3/IV 15-6]. 
1590: Chinaltattam Az Monostor vtzay Capún az von-
no hydra egy karykat Chyapostol Peter kowachynak at-
tam f. — d. 12 [Kv; i.h. 4/XX. 19 Hooz Lőrinc sp kezé-
vel]. 1681: Lőcshöz való Uy vas káva, karikástol Nro 3 
[Vh; VhU 523]. 1692: Egy hámorra való verő nyel derek 
karikája [Szárhegy Cs; LLt]. 1747: Váltó ekéhez Való 
Kormány rajtok lévő két karikáival s három horgokkal 
[Borsa K; Told. 24]. 1779: Specificatio Arol a Munkáról 
a mit . Dolgosztom Két korikás Marak Vassat 

xr 36 Es két foito korikát meg forosztottam xr. 6 
Fel vertem a* kerekekre 15. otska korikat [Szászváros 
H; BK. Kováts Mátyás kovács számlája]. 1819: a Serté-
sek pedig Járommal és orrakba való karikákkal voltak 
[H; JF 36 Prot. 8]. 

Szk: ~ formába. 1811: Hátulja3 nem lőtsös, nem-is 
áll hám-fáson, Első lábat nem rak keresztül egymáson, 
Hanem elé-vetvén karika formába Emeli a' forgó tson-
tok* irányába [ÁrÉ 158. — aGr. Bethlen János vélemé-
nVe szerint a ménesbe való szép lónak] * aranyos-ezüst 
* • 1668: Egy karmasin vont Árany Val Arany czipke-
vel, es Arany Keskeny galonnal czifrazot, aranias ezüst 
karika rajta [Mk Kapi György lelt.] * belső ~. 1625: Az 
Talygahoz . azon tengelhez belső karikait es az ket tá-
nyér karikakat vyollan kellett Csinaltatno(m) [Kv; 
Szám. 16/XXXII. 13] * ezüst-aranyos 1560: Zala-

gon wagion Machkasinenal egy ferfynek való ezusth 
Aranias karyka [JHb QQ Temeswary János reg.] * fog-
laló ~. 1687: Egy aranyas ezüst forgács övet, mellyben 
vagyon, negyven kilencz foglalo karika [Déva; Szer.] * 
forgó ~. 1661: Mind kocsisok, mind lovászok csinálja-
nak nyergeket, pányvákat. Vétetek én itt forgós kari-
káknak való vasat is [TML II, 66 Teleki Mihály feleségé-
hez, Vér Judithoz] * kinyitó 1772: (Az ablak) Rámái 
Hársfából két kissebb, és két nagyobb Táblákra vadnak 
külõmbeztettve, két két kisded vas sorkotskákkal, és 
Forditojával edgyüt, és ki nyitó karikaival [BethKt Mi-
kes conscr.] * láncos 1673: ezen házban vagyon vas 
verő . az verő nyele fából való mellyen két lánczos ka-
rika [Cssz; CsVh 42] * ónos ~ 1810: 11 pár onos karika 
Rf 3 xr 42 210 ostorba való Vas karika Rf 3 xr 10 
[Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 14] * pántos 
7694: Ablak . abba(n) vas rostelyocska, onba(n) fog-
lalt Üveg Ablak rajta, Vas sarkos pántos Vono karikai 
fordito vasai meg vad(na)k [Kővár Szt; JHb Inv.] * szo-
rító 1813: Pofa Vasak szoritto karikával együtt 
[HSzj gangos al.] * ütköző 1749: Czinaltattam Egj 
Löcz keopwt az Talygaba(n) Az el tŏrŏt kőpwböl 
czinaltatta(m) 1 wtkózö karikat [Kv; Szám. 26. VI. 464] 
* vasas 1758: Lo rud hoza való vasas karika val 
[HSzj ló-rud al.] * vassarkos ~ pántos ~ * vonó ~ 

pántos 
Sz. XIX. sz. m.J.: Üssed üssed karikára Tégy petákot 

a hasára3 [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. Táncszó. — 
Ez és a megelőző három szó kihúzásával föléje írva: 

Hogy hajék ki az uccára]. 
2. kaszakarika; brăţară de coasă; Sensenring. 1694: 

Egy kasza karikaiual és vas Peczkiuel edgyŭt aestm. den. 
60 [Kilyén Hsz; BLt]. 1764: egj kasza karikástol kolo-
pátsostol [HSzj kaszakalapács al.]. 1819: Más kasza ka-
rikájával, nyelével és két élű kolopátsával [i.h. kasza-
karika al.]. 

3. 1879: Bolond szédüléseim vannak. Néha önkívü-
letbe esem. Egy-egy lila szín karika képződik előt-
tem, s repdes, mint egy pillangó [PLev. 38-9 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz]. 

4. gyűrű; inel; Ring. 1761: Egy Zamántzos hálál (!) 
fvves Karika [Nsz; Ks 73/55 gr. Eszterházi Kata hagy.]. 

5. tekercs; sul, vălătuc; Rolle, Spule. 7668: Egy kari-
kaban vetve het ret Arany Lancz [Mk Kapi György inv. 
14]. 1797: Karikákban kötött ki faragatt abrants 
200 [M.igen AF; DobLev. IV/777. 18]. 1826: Stacatur 
drót egy karikába [Szentdemeter U; Told. 41]. 

6. kerék; roată; Rad. 1747: Karikás ágyfa, mellynek-
is lábai jók, de egyik karikáját lerágták (!) 1. Karikás 
ágyfa, mellynek kijáró karikája vagyon 1 [Borsa K; 
Told. 24]. — A jel-re nézve 1. karikás 3. al. a szk-hoz csat-
lakozó jegyzetet. 

7. ablakszem/karika; ochi de geam rotund; Fenster-
scheibchen/einfassung. 1745: nyilik a* Nagy Palotára 
egy . . Ajtó, mellyen vannak ónba foglalt két üveg ab-
lakok két törött karikával [Marossztkirály AF; Told. 
18]. 1752: A Palotában . . . Három ónba foglalt Üveg 
Tángyér Karikás Ablakjai lévén azokban Három Kari-
ka meg repedezett [Szászvessződ NK; JHb XXIII/27]. 
1783: Az üvegeket az ablakakra, az hány karika lészen 
onastol együtt annyi garas lészen ára [Drassó AF; TSb 
24]. 1795: Két felé nyilo ablak az utza felől 5. karika hi-
báz a* felső résziben alol pedig Semmi üveg nintsen [Dé-
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va; Ks 108 Vegyes ir.]. 1802: ablak van ugyan vagva 
és meg is vágynák a rámái, de egy szál karikajak sincs 
[Kv; Pk 4]. 1824: A N. Nyugott felől valona, hibáz há-
rom üveg Tábla és egy karika [Erdőszengyei MT; TSb 
43. — aAblakon]. 

8. venyigekarika; inel pentru curpen de viţă; Reben-
ring. 1735: Az Szőlőkben esett és esendő károk aestima-
tioja iránt tett illyen determinatio . . egyben ki tőrt sző-
lőnek az arra denar(orum) 12. Karikájat le tört szőlőnek 
az arra denar<orum) 6 [Torda; TJkT I. 83]. 

9. 1681: Ez idei Nyári Juh Sajt jó, karikaval 34 [Vh; 
VhU 560]. 

<> Hn. 1662: a Karika útján beindulánaka [SKr 661. 
— aA vitézlő nép]. 1705: a harc a Karikában volt éppen | 
az Karikán a kurucok sáncot csinálván ott invadál-
ták őket [WIN I, 600, 604]. 

II. Jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; attributiv-
arlig gebraucht. 1. vhány karikányi; de cîteva cercuri; 
von einigen Ringen. 1777: tétettünk két párnahaj-
ban két karika viaszat [A.detrehem TA; DobLev. 
III/503. 3b]. 1789: Egy karika fagyú, hány font? nem tu-
datik [EMLt]. 1804: Szilágy Szegről Nadudvari gyorgy 
uram az hat mása gelétett és kilentzven karika Fejér Föl-
det el hozta [Zilah; ZFaz.]. 

2. ~ szarvú kerekszarvú; cu coarne ín formă de cerc; 
mit kreisförmigen Hörnern. 1620: neki hagjom az kari-
ka szarvú szóké únót is [HSzj ünõ al.]. 1742: negyed fűre 
menő Tehen 3. Egyik barna karika szarvú, harma-
dik szőke ugjan karika szarvú [Kisborszó SzD; TL 42]. 

3. ? vhány végnyi; de cîteva valuri; von einigen Weben/ 
Stücken. 1835: 1 korika Satirt Selyem 36 xr [Born. O. Ia]. 

4. ? abroncsos; cu bandaj/şină; mit Reifen. 1679: 
Közönséges, deszkás, Karika Kerekű, gyermek(ne)k va-
ló kis szekerke no. 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 6]. 

Ha. / 758: korika [Csejd MT; VK]. 1768: karikakot 
[Martonos U; Pf]. 

karika-aranygyűrű arany-karikagyűrű; verighetă de 
aur; goldener Ehering. 1856: A harmadik karika arany-
gyűrűt . Vincze Ferenczne Radnotfai Rozalianak ha-
gyom [Kv; Végr.]. 

karika-bor ' 1596: Varadról hoztak karika borokat, 
zabo Boldisar vizén eggiet Tordaigh. 10 Eokreon f 1 d 25 
| űzettem az korchioliasnak, hogi az karika borokat fel 
vontatta az zekerekre f — d 50 [Kv; Szám. 6/XXIX. 28, 
70 Bachi Tamás sp kezével]. 

karikacsapás átv gyerekjáték, semmiség; bagatelă, 
fleac; Kinderspiel, Kleinigkeit. 1703: ugj látom édes 
Eőcsé(m) Ur(am) hogj kgd két ezer forintnak meg adá-
sát tsak karika tsapásnak tartya mostani űdŏb(en) . . 
holott ha szintén k(ne)k ados nem volnékis illye(n) szük-
ségben) ha volna miből bizonj kk succuralnek [Zabola 
Hsz; ApLt Mikes Mihály Apor Péterhez]. — Á jel-re 
nézve 1. TESz; A NySz 'facilitas; leichtigkeit' értelme-
zéssel él. 

karikácska 1. ineluş; Ringlein. 1742: ónba rakott vas 
Sarkotskákkal, vesszőtskékkel, es karikátskákkal [Pó-
kafva AF; JHb XXV/58]. 1797: az ajtó alat egy tojogalo 
ñok vas kis karikátskával [Kőrispatak U; Pf]-

Szk: kivonó ~. 1669: (Az ablakon) ki vono karikacs-
ka hat [Krakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

2. ? ablakkarikácska (ablakszemkeret); ramă rotun-
dă de ochi de geam; Fensterringel. 1676: Ezen házon 
most vagyon két ablak . ónban foglalt üvegekkel csi-
nálva kiknek vas sarkai, pantyai, forditoi, és karikacz-
kai megh vannak [Fog.; UF II, 721]. 

karikaſorrasztó-ſogó hámorszerszám; cleşte de lipit 
inel/verigă; Ring-Lötzange. 1673: Az hámorhoz való 
eszközök ezek: Egy vas vagdaló fogó, egy kalán fogó, 
két sing fogó sparingostol, két forrasztó fogó, egy lapos 
fogó, két vas fogó egy karika forrasztó fogó [CsVh 
44-5]. 

karikagyűrű jegygyűrű; verighetă; Ehering. 1704: Ma 
fogtak a kis karikagyűrűm csinálásához is [WIN I, 95]. 
1731: Lattam Túri Ilona Asz(szonyna)k edgy arany 
karika gjűrüit [Ne; DobLev. 1/142]. 1827: Karika gyű-
rű, mellynek felső részin hoszatska négy szegelet találta-
tik [DLt 1156 nyomt. kl]. 

Szk: gránátos 1801: Egy kis gránátos karika gyű-
rű 1 Mfr. 20 pénz [Kv; Ks] * kettős ~ 1651: Edgy ket-
tős Karika Gyúrú edgy Gyémánt benne s edgy Rubint 
[WassLt Wass Judit kel.]. 

karikahordó ? kerek hordó; un fel de butoi; Art Faß. 
1582: Masas Allbertt wizen feiedelemnek eg karika Hor-
do Bortt Tordara hatt louon fizettem f 1 d 50 [Kv; Szám. 
3/VIII. 9]. 

karikájú vmilyen (kerék)abroncsú; cu un anumit ban-
daj; mit irgendeinem Radreifen. 1818: Egy ujjadon ujj 
vasazatlan Fakó Szekér, három jo szoritto karikájú he-
verő kerékkel [Kv; Born. IV. 41]. 

karikakapocs kerek kapocs; copcă rotundă; rundé 
Heftel. 1625: egy arany szin dupla tafota Zoknya 
mellyen ezüst karika kapcziok vadnak [Kv; RDL I. 
126]. 1673: egi ezüst karika kapots [WassLt Borsai Ist-
ván hagy.]. 1682/1687: attam Tizen Niolcz feier ezüst 
karika kapcsokat, meliben adminus uolt egi Tallér 
[Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 

karikalábú lőcslábú; cu picioare crăcănate; krumm/ 
säbelbeinig. 1797: Schmeltz György . . . karika lábu, 
rongyos fekete bör német nadrágba [DLt nyomt. kl]. 
1805: Lŏrintz Makavé . . . karika Lábú [DLt ua.]. 1831: 
Kusu Muntyán vékony karika lábu [DLt 100 ua.]. 

? karikapalack 1647: negy karika palaczk [M.ki-
rály ſva KK; BK 48. 16]. 

karikás I. mn I. (prevăzut) cu verigă/belciug/inel; mit 
einem Ring (versehen). 1681: Ugyanezen bolt ajtaja 
előtt vagyon egy eöreg vas kimérő és bé mérő mása, 
kompanaival és hozzá való köteleivel edgyütt. Ennek 
vagyon karikás táblája, ehhez való vas rud vasával 
edgyben [CsVh 93-4]. 1685 e.: Tár szekerhez való fe-
hecz (!)a tartós es karikas uj lajtorjak Nro 2 [Borberek 
AF; MvRKLev. Urb. 17. — aErtsd: felhérc]. 1753: Két 
vas abrantsos karikás szőlő hordo botok [Mezőzáh TA; 
Told. 18]. 1781: Ferencz Úrfi õ Nga kotsijára a* hátolso 
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tengeljre . két mákos marok vassat xr. 30. . . . ismét 
oda két Karikást-is xr. 30 [Szászváros; BK]. — L. még 
UF II, 314, 539. 

Szk: ~ derékszeg. 1665: Algjukhoz való karikas de-
rék szegh no. 53 [Fog.; UF II, 314] * ~ kapocs kerek 
kapocs. 1627: Vagion Égi új veres Czimazin szoknia 
Tiz bokor Aranias karikas kapoczi raita [Kv; RDL I. 
96b]. 1634: egy ezüst kapcziot eleo von, az mely karikas 
kapoczy vala [Mv; MvLt 291. 8b] * ~ marokvas. 1591: 
vettetem Szamot Gaal kowachyol . Chyinalt, kett ka-
rikas Marok wossat [Kv; Szám. 5/1. 10-1]. 1779: Speci-
ficatio Arol a Munkáról a mit Ngs Groff Bethlen Ger-
gelj Urnák Dolgosztom . Két korikás Marak Vassat 
is a magam Vassambol xr 36a [Szászváros; BK. Kováts 
Mátyás kovács számlája. — aFolyt. a fels.] * ~ orsó. 
1728: Az Udvarház Kamarajaban apró karikas or-
sok nro 13. öreg karikatlan nro 8 [Aranykút K; Ks 55. 
73 gr. Petki Dávid inv.]. 

2. ? fogantyús; (prevăzut) cu toartă; mit einem Griff 
(versehen). 1656: Az egyik ablakban vagion 3 lábon 
allo fadgyu olvaszto nieles karikas eőregh serpenjeö 
[Fog.; UF II, 106]. 1711: 1 Karikas réz medencze 4 //20 | 
1 Öreg karikás Serpenyő fa(cit) 2 //40 [ApLt Apor Péter 
inv.]. 

3. kerekes (kereken gördülő); (prevăzut) cu roţi/roti-
ţe; mit Rädern (versehen). 1791: Egy Karikás ezek köz-
zül edgyik alá bé járó Ágyatska [Déva; Ks 108 Vegyes ir. 
Grik Mihucz hagy.]. 7808: két festett ágy egy karikás be-
tsü árrok 4 Hflor [HSzj festett-ágy al.]. 

Szk: ~ ágy. 1795: Három nagyobb 's egy kis karikás 
ágy viseltesek, és egy más nagyobbatska [Mv; MvLev. 
Szabó Mózes hagy. 5]. 1797: Egy magos ágy tok, mely 
alá karikás ágy szokot bé járni, és most a Szakács <al-
szi>k rajta [Szu; UszLt XII. 87]. 1828: Egy Kasztén for-
ma ágy alolrol jár ki egy kis karikás ágy [Szentdemeter 
U; Told. 39]. 1870 k./1914: egy „kamarának", szobá-
nak teljes lakossága állott 5-6 nagy és 2-3 karikás 
ágyban háló és három publica mensán s ládákon alvó if-
júságból A többi ágyak két oldalt a fal mentén sora-
koztak, alattuk a karikásokkal, hol, a mennyi betért 
[MvÉrt. 15 habitatio al.] * ~ ágyfa. 1747: Karikás ágy-
fa, mellynekis lábai jók, de egyik karikáját lerágták (!) 1. 
Karikás ágyfa, mellynek kijáró karikája vagyon 1. Kő-
zünséges ágyfa 1 [Borsa K; Told. 24]. 1787: Egy Karikás 
ágyfa Dr. 36 [Mv; MvLev. Nagy György hagy. 4]. 1846: 
adjon . két egy forma Divánt melybe jár két kari-
kás ágyfa is [Kv; Végr.] * ~ nyoszolya. 1651: csinaltam 
egy karikas niuzolyat [Kv; ACJk 74n]. 1671: Csinaltam 

egy karikas niuzoliat d 80 egy fenek dezkatis attam 
bele [Kv; i.h. 54a] * kivonó ~ ágy. 1799: Kivono kari-
kas agy a Legenyeke szurkos Fekete vászonnal, és rásá-
val boritot [Szu; UszLt XII. 87]. 

Az erdélyi ref. kollégiumok bennlakásában Kv-t, Mv-l, Szászvároson, 
j)e valószínűleg másutt is a lakószobákban alvás céljára egy olyan (vas)ágy-
lajtát alkalmaztak, amely egy emeletes ágyrészbõl és alája kerekeken/ka-
j á k o n betolható, ill. alóla kihúzható alsó ágyból állott. A két ágyrész 
Jōzõtt, az emeletes ágyrészhez két fiók volt foglalva, az emeletes ágy, ill. a 
karikás ágy használójának holmija számára. Az emeletes ágyban a felsős, 
Y Vili. osztályos, a kihúzott karikás/kerekes ágyban az alsó osztályos 
d!ákok, a fikák aludtak. A fennebb, a 3. jel. al. közölt 1791-i, a szk-ok kö-
zül a ~ ágy, ill. kivonó ~ ágy al. beiktatott 1797, 1799, 1828, 1870 k. évből 
való adalékok kétségtelenül ilyenféle ágyfajtára utalnak, és igy a többi 
adalék is ide vonható. Kijegyzéseinkböl (1. fennebb) úgy látszik: az erdélyi 
J"cgiségben lehettek dívány és ilyenféle nyoszolya alá betolható alvóhe-

4. ~ láb kb. kerekes láb; trepied cu rotile; Fuß/Ge-
stell mit Rädern (versehen). 1740: Egetbor-föző üst ala 
való karikás láb [Hermány U; ApLt Apor Péterné inv.]. 

5. ~ ostor hosszú csapójú, cifra szíjostor; bici de go-
naci; Hetzpeitsche. 1697: Karikas ló hajtó ostort //12 
[Dés; Jk]. 1737: Jártott szijjubol való karikás ostor [Me-
legföldvár SzD; CU Petrichevich-Horváth Boldizsár 
Conscr.]. XVIII. sz. köz.: egy jo rojtos és karikás béres-
nek való ostor 24 den [HSzj béres-ostor al.]. 

A M.Pászt 221 ezt az ostorfajtát így értelmezi: Karikás — általánosan 
— a pásztorok hosszú, fonott, forgó-karikán járó ostora, az melynél az os-
torfej és telek közt karikasor van beiktatva. Részletes leírását és képét I. a 
NrLcx-ban. Az itt közölt adalékokból láthatni, hogy ez az ostorfajta az er-
délyi régiségben a béresek és a kocsisok állatterelõ eszköze is lehetett. 

6. ablakkarikás/szemes; cu ochiuri de geam rotunde; 
mit rundén Fensterscheibchen (versehen). 1656: Ezen 
haznak Vagyon 3 eőregh ablaka mindeniknek 
vas sarkon panthon forgo tokos üvegh ablakaj vas ve-
szösök, forditosak, karikasok, az egyik üvegh tabla ab-
lak negjed resz üvegh ablak nélkül . az többi penigh 
l l uvegh tanjer hejaval | jvegh ablakhoz való ramaczkak 
nro. 6. Vas veszeös karikas sarkos mindenik [Fog.; UF 
ll, l 19, 162]. 1692: vas sarkakos (!) karikás fordittos ab-
lak [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1793: Az Ablaka-
kat még a Hutáb(a) el nem küldhettük és hogy az ka-
rikás ablakakat is meg foldozhassuk vagy 20. karikát is 
hozatak [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1803: 
égy küsded ónban foglaltatott karikás üveg Ablakotska 
[Dicsősztmárton; UnVJk 139]. 1807: édgy Sütő Ház 
égy két felé nyilo onozott karikás Üveg Ablakkal [Szent-
margita SzD; Ks 76. 56 Conscr. 6]. — L. még UF II, 172. 

7. T 1791: Kereketlen karikás ágyú [Nagyercse MT; 
Told. 36]. 

A kijegyzés valamelyes valószínűséggel az olyan egy- v. kétfogantyús/ 
karikás ágyúcsövekre vonatkozhatik, amilyeneket a RMFegyv. 162 1. 50., a 
163. 1. 52., a 167. 1. 59-60. és a 176.1. 70. képén láthatni. 

8. 1573: Borbara veres gérgne Azt vallia hogi 
Ecckert Ianos Nagi vas Mozar teoret veot volna . . . 
Eo meg kerdy ha karikas az vege [Kv; TJk III/3. 140]. 

II. ſn kerekes ágy; pat cu rotile; Räderbett. 1870 k.j 
1914: (A diákszobában az) ágyak két oldalt a fal mentén 
sorakoztak, alattuk a karikásokkal, hol, a mennyi betért 
[MvÉrt. 15 habitatio al.; A teljesebb szöv. előbb 1. 3. ~ 
ágy szk al.]. — L. ott a jegyzetet. 

karikasátor kerek sátor; cort circular; Rundzelt. 
1681: Egy viseltes karika sátor n. l [Uti]. 1682: Dániel 
Mihály Vr(am) adta viseltes Karika sátort Donáth Vr(am) 
kezebŭl Teleki ur(am) adatta a Béjárok(na)k [Uti]. 

karikatábla üveg-ablakkarika; sticlă (de ochi) de 
ge^m rotund; rundes Fensterscheibchen. 1832: Ablak-
ja 3 kétfelé nyiló, — az Istálló felől való két fligelü, 8 ón-
ba foglalt Táblákkal — az alsó két két ñigelek ónba fog-
lalt karika Táblákkal [Sáromberke MT; TSb 26. — aA 
háznak]. 

karikátlan 1. karika nélküli; fåră inel/verigă; ohne 
Ring/Scheibchen. 1728: Az udvarház Kamarajaban . . . 
apro karikas orsok nro 13. oreg karikatlan nro 8 
[Aranykút K; Ks 55. 73 gr. Petki Dávid inv.]. 

Szk: ~ derékszeg. 1665: Algjukhoz való karikás de-
rék szegh no. 53. Ittem karikatlan derek szegh no. 38 
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[Fog.; UF II, 314]. 1673: Középső czejtház . . Agjuk-
hoz való karikas derek szegek, melljek közzül az egjik-
nek nintsen karikája nro 44. Karikátlan derek szegek 
nro. 41 [uo.; i.h. 538-9]. 

2. abroncs nélküli; fară şină/bandaj: ohnc Reifen. 
1589: Három hitwa(n) O kerek karikatla(n) IKv; KvLt 
Vegyes 1/2. 4ÍJ. 

karikatúrás kb. torzképes; cu mască caricaturală; mit 
Fratzenbild. 1823-1830: nem kell azt képzelni, hogy a 
Személyek valami tsuda állatoknak, ijesztő Vázoknak, 
rongyosoknak, matsukásoknak öltöztek volna . Áb-
rázottyakat is korommal. 's egyébbel be nem mázolták; 
sem nagy orrú vagy más karrikaturás Ábrázatot mutató 
Áll-ortzával (: lárvával :) be nem borították [FogEK 
424]. 

karikázás bucskázás; rostogolire; Überschlag. 1846: 
Déváról Laposnyakrad haza ment egy ket lovu batárdba 

.; egy lej tön a' batár kereke nem köttetvén meg, a' 
lovakra nyomult, ezek megijedtek, és elragadták a' 
hintó fel, és háromszori karikázással a' Marosba fordult 
[Kv; Pk 7. — aH]. 

karikáztat szőlőtőke venyigéjét karikába kötteti; a 
puné să ineleze viţă de vie; Reben ringweise binden las-
sen. 1857: (A szőlőben) nem idegenekkel karikáztatok 
— és én pénzes Emberekkel nem is karikáztatok [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1409 Bartók Ferenc Dobolyi Bá-
linthoz]. 

karikós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ ágy kerekes ágy; pat cu rotile; Räderbett. 1788: Egy 
magoss labu karikós ágy . Egy kítsin karikós ágy 
[Mv; TSb 47]. — Az értelmezésre nézve 1. a karikás /. 3. 
.yz/c-aihoz csatlakozó jegyzetet. 

karima 1. perem; margine; Rand. 1595. foldoztattam 
az Varos 4 ohn Taalat Sixtúsnal, miért hogy az karirna-
iok mint (!) fel zakadot vala . d 28 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 139 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1736: rend-
szerént az süveg alsó karimáján, az sinórnak helye volt 
az az kitől kitölt ezüstből, selyemből volt, némelyeknek 
csak tiszta selyemből [MetTr 348]. 1823-1830: A leá-
nyok régen pártát viseltek . . a kisasszonyoké négyujj-
nyi széles volt, alsó karimája szélesebb, mint a felső | 
Amíg háromszögű felakasztott karimájú kalapot visel-
tek, addig az horgas fésűt a kalap karimájához bedugták 
[FogE 67, 108]. 1827: Ezüst kapocs, mellynek karimája 
négy ezüst götsötskékkel ki-van tzifrázva [Kv; DLt 
1156]. 

2. szél; margine; Rand, Saum. 1811: (Az erdőnek) el-
érvén alsó karimáját, Ottan szemlélheted Ánglus Kert' 
formáját [ÁrÉ 6]. 

karima-írás kb. körirat; inscripţie marginală; Rand-
schrift. 1834: Egy fejér ónból készült, 's minden karima-
írás — nélkül lévő húszasnak, melyen az 1828-ik eszten-
dei szám, és a' pénzverőház E. betűje van [Dés; DLt]. 

karimájú vmilyen peremű; cu un anumit bor; mit ir-
gendeinem Rand versehen. 1703: az ki penig az kalapot 
veszi, nagyotska karimajut vegyen [Ks 96 Kornis István 

feleségéhez]. 1819: egy keskeny karimájú nagy files tepsi 
[Kv; Pk 3]. 1829: Árkosi István viselt nagy karimájú 
fekete kalapot [DLt 981 nyomt. kl]. 1836: Marusan 
Juonnak . Elszökésekor volt öltözője: kerek tetejű, 
széles karimájú kalap3 [DLt 505. — Köv. a részi.]. 
1838: Dima Dani szökött el Debreczeni kupeczes kis 
karimájú kalapban [DLt 1165 nyomt. kl]. 

karimás 1. vmilyen kerületű; cu un anumit perimetru; 
von irgendeinem Umfang. 1750: mutatá(na)k Nagj 
jo Karimás ősz buza Asztagokat az Első contineal 
Gelinas 250 Annak utánna mutatá(na)k egj Pár-
kányos Tavasz buza ugyan Majorság Asztagot, mellyis 
koránt sints ollyan magos és vastag mint az ősz buza 
Asztagok [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 2-3]. 

2. cu bor; krempig. 1785 k.: Papot kérnék . De 
hogy a pap csak otthon kuttogna, Nem kell nekem kari-
más kalapja [EM XX, 500 Bálás kódex. — A vén leány 
panasza]. 

karimátlan ? perem nélküli; fară margine (lucrată); 
randlos. 1622: Két cifras tormanak ualo taloczkak: Egj 
karimatlan taloczka [Kv; RDL I. 119]. 

karimáztatik \ 1662: kedvek telhetik . még az ha-
za fiai közül is, kik a véghelyeket csak mint sodorokot a 
szalonnán, annyira hajtanák, mellyek ha lemetszetné-
nek is, a szalonna ugyan egész szalonna lehetne és ma-
radhatna afelől. És íme! ó, bizonyára igen le is metélteté-
nek a sodorok. De ó vajha csak már is a szalonna is na-
gyon hozzá ne karimáztatott, szeldeltetett volna! Adná 
bár Isten, ezután is utána ne szeldeltetnék, karimáztat-
nék jobban-jobban! [SKr 628]. 

karimírozás ? szegélyezés; tivitură; Besetzung, Bor-
dierung. 1758: Egy Tarka Tafata Szoknya, az allyán ka-
rimirozássál tsínált [Nsz; TSb 21]. 

karinca 1. katrinca 

karinga szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~f nyargal körbe/keringve nyargal; a galopa de 
jur împrejur; herumrennen/galoppieren. 1839: látám 
hogy az a' lovas ember a' Lakodalmas ház előtt való 
pusztán karingát nyargala [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP 
Mart. Miklós (50) jb vall.]. 

A jel-re 1. MTsz: karingat 'keringet, körbe forgat', karingó 1. 'körbefor-
gó', 2. 'körſorgaltyú' 

kariol taligakocsi (könnyű kétkerekű kocsi); cariolă; 
Karriole. 1823-1830: Göttingából . . eljővén velem 
egy . . Lengyel József nevű jóbarátom is, Mündenig 
mentünk kariolon, kétkerekű lecticán egy lóval . Len-
gyel harmadnap visszament a kariollal s lóval Göttingá-
ba. A kariol kétkerekű kocsi, féderen jár, egy ló két rúd 
közé vagyon fogva, az hasa alatt a két rúdhoz szíjuval 
erősen odakötve, úgyhogy ha a kariol felfordul, mely 
könnyen megesik, a ló is vele felfordul, s fel nem állhat 
addig, míg az hámból fel nem oldoztatik [FogE 250-1]. 
— A jel-re 1. a n. Karriol(e) *ua\ 

karitol karicsál, locsog-fecseg; a trăncăni/flecări/tu-
rui; plappern, quatschen. 1671: egy néhányszor admo-
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nealtam az faluban ne karitollyon imit amot, ha Schola 
mester [Páké Hsz; HSzjP]. 

karkai l. karkói, krakkói l. 

karkatura 1. (szekér)teher, rakomány, táj rég tere(h), 
terű; încărcătură; Last, Fracht. 1740: adtam . negj 
kőből Zabot az zabnak vékáját adatom három Sustá-
kon az szénának karkaturajaert . kettőt kívánok 
[Kercsesora F; TK1 Mohai Mózes gr. Teleki Ádámhoz]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; attributiv 
gebraucht: vhány (szekér)tehernyi, terünyi; de cîteva 
încărcături; von einigen Wagenlasten/ladungen. 1740: 
adtam . eddig az ideig egj karkatura szénát és negj 
kőből Zabot [uo.; TK1 ua.] | Szebenben küldőtem ket 
karkatura Szénát fáta [A.árpás F; TK1 ua. — aFolyt. a 
fels.]. 

kárkeresés kb. kárnyomozás; cercetare ín legătură cu 
o pagubă suferită; Schadenfahndung. 1573: Ez el mult 
napogba bocsatam wolt ket Jobagyomat walamy kar 
wtan, zabad lewel wolt nallok Az Egyket megh fog-
tak . . El hwgye kegtek bizonyai hogy Jgaz Jarasba 
woltak Jnkab Azt zolgaltam wolna meg kegteknek 
hogy kegtek lót wolna segychygel nekyk Az kar keresis-
be [Szászfülpös3; BesztLt 3604. — aKésőbb Kisfülpös 
K]. 

Valószínűleg ellopott v. eltévelyedett állat keresésére, ill. az utána való 
nyomozásra vonatkozó szöv. 

kárkikereső kb. kárbecsülő; care evaluează daunele/ 
pagubele; Schaden abschätzend. 1785: senki a meg lett 
károkra (: a szegény károsokon kivül :) nem hajt 
mondják hogy kár ki kereső s betsullő com(m)issáriusok 
jonek . . azok(na)k betsüjeket ki hiszi meg? [Szászvá-
ros H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

karkói a Karkó/Boroskrakkó (AF) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Bo-
roskrakkó/Crîcău; mit dem Ableitungssuffix -i gebilde-
te Form des ON Karkó/Boroskrakkó: (boros)krakkói; 
din Krakkó/Crîcău; (Boros)Krakkóer. 1664: ha az kar-
kói sajtokban kihozatna Kegyelmed, akarnám [TML 
III, 4 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1677: Kegl-
mes Vrunk eo Naga Karkai Jószágában bé szűrt . . uy 
Borokrol való Generális Extractus Karkai Major-
sag hoszszu szőlő Bora. Karkai Majorság Kőrtvélyes 
Bora [Uti]. 1767: Az Karkai Kezesek Dupapeátrán ki-
nek menyi kaláts pénzt adtak? [Zaránd m.; TKhf vk]. — 
Vö. a krakkói címszóval. 

Szn. 1578: Karkay Kouacz Calman eskwth polgár 
[KemLev.]. 1594: Karkai Martton Deák [Kv; Szám. 
6/III. 12]. 

karkötő karperec; brăţară; Armspange/reif. 1749: egj 
Szivárván szin tarka pántlika kar kőtő [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 116]. 1759: Egy pár ezüstes kar kőttő . . Egy 
pár fekete ezüstes kar kőttő | Egy pár Tzitrom szin ara-
nyos kar kőttő [Alvinc AF; Berz. 20]. 1761: egy szivár-
ványos karkötő s kereszt pantlika [Koronka MT; Told. 
8 Fritsi Klára lelt.]. 1776: Egy veres Aranyos kar kőtő, 
hozá való kereszt pántlikával [M.köblös K; RLt Som-
bori Klára és Sándor lelt.]. 1788: Háram rendbeli színes 

sejmekkel való ezüstös gazdag Tradur pántlikából 
készített kar kötő | Egy pár kar kötő fél gyászos szi-
várványos pántlika, és kereszt pántlika hozzá | Egy 
pár Bakatsin fekete kar kötő, Tászli, és hozzá való Pala-
tínli (!) [Mv; TSb 47]. 1804: egy gyöngy szin atlacz Ma-
gyar Szoknya mely ki van varva, szines selymekkel 
egy pár inguj, és kar kötőnek való ezüst kötés [Koron-
ka MT; Told. 19 gr. Toldalagi Anna menyasszonyi 
kel.]. 

karkötő-pántlika banderolă, brasardă; Armbinde. 
1743: Czitrom szin kar kötő ezüstes pántlika 
Ugyanegy ezüstes kereszt Pantlika [Koronka MT; Told. 
8]. 1746: Két darab fekete karkötő pántlika [Vargyas U; 
DanielAd 256]. 1773: Zöld aranyos karkötő pantlika, 
kereszt pántlikástól együtt a' kereszt pántlikán vagyon 
egy arany gyöngyös boglár, a' kárkőtőkőn pedig egy égy 
rubintos arany boglár [RLt]. 

kárkövetelés kárpótlás-követelés; pretenţie de despă-
gubire; Entschädigungsforderung. 1868: Méltoságos 
Rettegi Imbre Ur fel szólítása következtében a nagy 
rétben . . . a métán keresztül kárkövetelés egyszersmind 
birtok háboritás métázás ki egyenesités következtében 
meg is jegyesztetet az öregek igaz hitek szerént meg is 
csováltatott és a tet kár mégis betseltetett [Nagyesküllő 
K; RLt O. 2 Sztojka János „elöljáró" kezdetleges írásá-
val]. 

karlangó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~jában/(já)ul jártat'?' 1826: Barta Imre égy lovát 
karlangojául jártatván | Székely Ferentz borját karlan-
goul jártatván | Solyom András Sertésseit karlangojá-
ban jártatván [Lukafva MT; CsS] | Tibáld Mihály Ur a 
Tilság után lovait karlangoul jártatta [Szentgerice MT; 
CsS] * ~m/ jártatás. 1826: Id. Székely Márton égy mar-
hája karlangoul jártatássert [Lukafva MT; CsS]. — Vö. 
a kallangó címszóval és CzF kalang címszavával. 

kárlátás kármegállapítás; evaluarea pagubei; Scha-
denerhebung. 1744: Mitsoda Gabonája dissipaltatott 
azonn Nyomásba lévő fŏldőnn . Annak kár látásától 
ki fogta el a * bírákat? [Dob.; WassLt vk]. 1752: ki és kit 
impediáltak ottan az kár látásban [Nagylak AF; Dob-
Lev. 1/251]. 

kárlátó I. mn kárbecslő; care evaluează daunele/pagu-
bele; Schaden abschätzend. 1752: Hát ki és kit impediál-
tak ottan az kár látásban és mitsoda hellyt állót a kárlá-
to biro vagy eskütt [Nagylak AF; DobLev. 1/251]. 

II. ſn kárbecslő személy; persoană care evaluează 
dauneíe/pagubele; Schadenabschätzer. 1639: immár 
akkor megh éset volt az kar latok hogi fel bontottak az 
szekeret ugi vettek ki az poztot [Mv; MvLt 23 l. 
86b]. 

karló l. kalló 

kárlott kb. kártolt; cardat; gekrempelt. 7609: Az 
szürmívesekről, kik lasnakot, gubát, harisnyát csinál-
nak. Egy egész vég lasnakot akárminemü szinöt, öreget, 
jót, karlottat egy forinton nyolezvan pénzen . . . f. — d. 
90 [EOE VI, 192-3 ogy-i árszabályzat]. 



karlszbádi-muskéton-pisztoly 

karlszbádi-muskéton-písztoly pisztolyfajta; un fel de 
pistol; Art Pistole. 1805: Egy pár Carlsbadi Musqueton 
Pistoly, aranyozott rezes laposa kápával [Mv; TGsz 52]. 

Sem ennek, sem az alábbi pisztolyfajtának a neve nem fordul elő az 
RMFegyv Mut-jában. 

karlszbádi-pisztoly pisztolyfajta; un fel de pistol; Art 
Pistole. 1805: Egy pár kék esőjű Carlsbadi Pistoly ara-
nyozott Sas-fő kápával [Mv; TGsz 52]. 

karlszbádi-umbrakulum karlszbádi (gyertya)árnyéko-
ló/ernyő; abajur de Karlsbad; Karlsbader (Kerzen)-
Lichtschirm. 1805: Egy Karlsbadi Kis Umbraculum 2. 
Gyertyára, Zöld taffatával [Mv; TGsz 52]. 

karmantyú manşon; Muff, Schlupf. 1732: Egy téli 
nest kestyü avagy karmantyú [Kv; Ks Kornis Zsigmond 
lelt. 6]. 1776: egy veres bársony nusztos kozák Süveg egy 
nusztos karmannyuval (!) edjüt [Hr]. 1788: Egy nuszt 
kesztyű vagy karmantyú [Mv; TSb 47]. 1789: vettem ke-
zemhez Egy Muszka országi karmantyút, vétele 4 
Császári arany [Nedgyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma 
Éva kel.]. 1794: Egy Karmantyú 20 — [WLt Cserei He-
léna jk 66b]. 

Czſ a címszót így értelmezi: Melegen bélelt henger alakú prémes öveder, 
melyet a nők télen alkarjaikat bedugva viselnek. 

karmantyú-csinálás karmantyú-készítés; confecjiona-
rea manşoanelor; Muffmachen. 1768: Karmantyú tsi-
nálás — 36 [WLt Cserei Heléna jk 13b]. 

kármány-gyolcs finom (török) gyolcsfajta; un fel de 
pînză fină (turcească); Art feine (türkische) Leinwand. 
1620: Egy Baal Karmany giolcztul f 3 ./. Egy vegh 
Bartffai giolcztul f —/6. . . Egy vegh Lengiel giolcztul f 
—/15 Egy vegh indiai haitot giolcztul f — / 6 [Kv; 
KvLt 11/69 VecTr 10-1]. 

Az előtagnak 'dél-anatóliai török népcsoport' jel-érc 1. a TESz c címsza-
vát. 

kármány-kengyel (török) kengyelfajta; un fel de scăriţă 
(turcească); Art (türkischer) Steigbügel. 1681: Szilagibol 
hozott Lovász mesterek Ladaja Nro 1 Ebb(en): Kármán 
Zabola 1 Fejér vári rudas Zabola 2 Réz kármány ken-
gyel mindenik selyem sinorostol [Vh; VhU 554]. — Vö. a 
kármány-nyereg és a kármány-vaskengyel címszóval. 

kármány-nyereg (török) nyeregfajta; un fel de şa (tur-
cesc); Art (türkischer) Sattel. 7688; Áz edgyik nyerges 
Ladaban volt egy régj karmány nyeregh véres barsonyal 
es az első s hatolsó kapaja ezűstel boritot kármány vás 
kengyelek rajta . . . Zöld barsónyál boritot Magyar nye-
régh ezüstös, ezüst kengyelek is rajta [Beszt.; Ks S. Mise. 
27]. 1708: Egi arany fonallal varrót posztós kármány 
nyeregh [ApLt néhai gr. Apor István ingóságai]. 

E nyeregfajtáról az RMFegyv. 342 ezt írja: „A török nyereg egyik fajtá-
ja .. az ún. Kármán nyereg . A nyeregfajta jellegzetessége felugró csú-
csú, karcsú gombban végződő elülső kápája . . . Hátsó kápája széles és 
egyenesen áll" (L. i.h. a 19. képen egy ilyen jellegzetes nyeregábrázolást.) 

kármány-patyolat (török) patyolatfajta; un fel de ba-
tist (turcesc); Árt (türkischer) Batist. 1688: Egy vegh 
kármán Patyalattol f — //15a [BfR VectTr. — aA szedett 
harmincad(vám)]. 
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kármány-vaskengyel (török) vaskengyelfajta; un fel 
de scăriîă (turcească); Art (türkischer) Steigbügel. 1688: 
Az edgyik nyerges Ladaban volt egy régj karmány nye-
regh véres barsonyal es az első s hatolsó kapaja ezűstel 
boritot kármány vás kengyelek rajta [Beszt.; Ks S. Mise. 
27]. — Vö. a kármány-kengyel címszóval. 

kármány-zabola (török) zabolafajta; un fel de zăbală 
(turcească); Art (türkischer) Zaum/Zügel. 1595: Zekely 
Gieorginek attam Biro vram akarattiabol egy bagarya 
fekert es karmany zabolaert f — d 75 [Kv; Szám. 6/XVI. 
132]. 1614: Egy karman szabola [Kv; PLPr 1612-1615. 
113]. 1642: Egy lora való ezwsteós aranyas szerzam 
Zwgyelleósteól, Karmany zabola rajta . Egy ezwsteós 
aranyas boritot Fejeruari zabola fekemleósteól [Koron-
ka MT; Told. 20]. 1681: Kármán Zabola 1 [Vh; VhU 
554]. 1688: Egy eőregh Szellyes Rostélyos es Arányos lo-
ra való szerszám . . ezüstös Kármány Zabolaval. kinek 
Tarka Majcz az fékemlő szara Lora való szerszám 
. . . ezüst kalmany (!) zabolara vonva [Beszt.; Ks S. Mise. 
27]. 1694: Két Kármán zabala [Kv; Berz. 2. Fasc. 29. 76]. 
1699: Ket Kármán zabola | Egy karman es egy feier vari 
zabola 2 [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1758: Egy kár-
mány Zabola kantáijával [Brassó; ApLt Apor Péter inv.]. 

A NySz — PP nyomán a 'lipatum', PPB-re utalva az 'ein scharf 
gebiss7 értelmezéssel él. — E zablafajtát az RMFegyv. zabiákról szóló feje-
zete (351—6) nem említi. 

kármány-zabolás kármány-zabolával fölszerelt; echi-
pat cu un fel de zăbală (turcească); mit Karman-Zaum 
ausgerüstet. 1630: 6 sima karman Zabolas fek agj 10 fo-
rint éró f — d 30 . . . 3 Rezes karman Zabolas fek 12 fo-
rint éró f. d. 36 [Kv; Szám. 18b/IV. 97]. 

karmazír-gyűrű gyűrüfajta; un fel de inel; Art Ring. 
1782: Ajtai Moses Déák(na)k Remek csinálásradott (!) 
az B. Czé égj Bokrétás vagj Carmazir gjürüt és égj plac-
cot jo féle kövekre [Kv; öCJk]. — Vö. a karmezíroz cím-
szóval. 

karmazsin 1. sötétvörösszínű bőr; piele cîrmîzie, car-
majin; Karmesinleder | ugyanilyen színű kelmefajta; 
stofa cîrmîzie; Karmesinstoff. 1589: Veottem . 4 
pachymagot Karmasint p(ro) f. 4 d. 20. Byro vram Pa-
ranchyiolatiabol Ayandekban Atták [Kv; Szám. 4/VI. 
14 Stenzely András szám.]. 1640: egi Görögh Papot ver-
tek fel . . . és attól njertek az karmasinokatt [Mv; Mv-
Lev. 291. 253a]. 1661: Az karmasint elhoztam, de lábad 
mértékét nem adtad, nem csináltathatom a nélkül [TML 
II, 61 Teleki Mihály feleségéhez, Vér Judithoz]. 1671: 
Carmasinbol vagj Orosz beorbeol csinált sarukat min-
den rendbelj emberek be hozhassanak es el adhassanak 
[Kv; Céhir. I. 17]. 1673: Az karmazsinakat elküldtem 
[TML VI, 446 Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 1676: 
Karmasinokot is vettem [TML VII, 157 Daczó János 
ua-hoz]. 1714: Magjar Biblia ezüst kaptsokkal fedele 
Karmazin meg aranjozott in 8 fl. Hung 5 [AH 43]. 1736: 
némelyeknek8 az belső borítékja volt virágokra czifrá-
zott szattyán bőrből, némelyeknek gordoványból, né-
melyeknek karmazsinból, némelyeknek jóféle posztó-
ból; az fejedelemnek bársonyból [MetTr 364. — A ma-
gyar hintókénak]. 

Szk: sárga 1701: Veres karmasin N. 3 . . . Sárga 
karmasin N. 2. [Csicsókeresztúr SzD; LLt 54/1481]. 
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1708: Két veres bagaria bőr. Sarga kordovány 33. Sarga 
s veres karmasin 8 [Nsz; ApLt néhai gr. Apor István in-
góságai] * szederjes ~. 1678: nekem egy szederjes kar-
masint küldjön minél hamarabb [TML VIII, 43 Vesselé-
nyi Pál Teleki Mihályhoz]. 1683: Egy darab szederjes 
karmasin [Uti] * veres 1609: vasarlottam 12 
sing veres karmasin dupla barsont singit per f 8 f 96 
Ittem Negied fel singh fekete dupla barsont singit per f 6 
ſ. 21 [Kv; Szám. 126/IV 418]. 1699: Egy kőtesben dirib 
darab veress karmasin s egy darab zöld szirony [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1710: Veres karmasinra vont, 
három ujnyi szelessegŭ ezüst aranyos rostélyos, nem 
igen derek kövekkel portai fele agj szŭgjellŏjével orrozo-
javal, Tarka selyem majtz fekemlŏ (!) szar rajta [Told. 
19]. 1832: Nagy pyhe párna veres karmasin Grosdenap-
le selyem tokkal négy [HG Br. Brukenthal lev]. — L. 
még WIN I, 195, 255. 

2. Jelzői haszn-ban; cu functie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: sötétpiros/vörös (színű), kárminpiros; 
roşu carmin (cîrmîz) închis; karminrot. 1620: Egy sing 
Karmasin Barsonitul f — 15a Egy sing Tarka Barsontul 
ſ — 15. [Kv; KvLt II/69 VectTr 7-8. — aA fizetett har-
mincadívám)]. 1688.ū Egy sing Karmasin Bársontol f — 
// 22 1/2 Tarka Bársontol —1/22 1/2 [BfN Vect.]. 1719 
k.: Három vánkos hejj; az egyik sok szinü Selyemmel 
aranyai és ezüst Csipke mogyoro merőben gazdagon 
varrót Az másik karmasin Selyemmel, és aranyai ezis 
kazdagon varrót [LLt Fasc. 115]. 1727: Karmasin 
Sellyemel varrót Párna hally egy pár, más Tenger szin 
Sellyemmel varrót párna hally egy pár [Vargyas U; CsS] 
I Egy Gazdagon Aranyai ezustel karmasin Selyemmel 
varot agyra való ket vánkos hajával s ket Lepedővel 
egyŭt [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna 
kel.]. 1763: 2 Lepedő Hajtás 4 párna Csupnak való Zöld 
és Karmazsin Selyemmel Török varrás [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.]. 1766: karmasin 
és fejér Sellye(m)mel varrót K<end>ö [Lezsnek H; Szer. 
Harsányi Éva inv.]. 1768: Karmasin és kék Selyemmel 
írás után varrott kendő [Császári SzD; WassLt gr. Wass 
Ágnes ágynemüjegyzéke]. 

A fenti adalékokban a színjelölő jelzőkkel párhuzamosan előforduló 
szintén jelzői jell-ü karmazsin láttán nagy valószínűséggel arra következtet-
hetünk, hogy az alább felsorakozó szk-okban jelentkező karmazsin jelző 
ott már éppen úgy 'sötétvörös színű' jel-sel szerepelhet, mint ahogy az ere-
detileg szintén 'vörösszínü kelmefajta' jel-ŭ skárlát kelmenév is másodlago-
san — szófaji átcsapással 'haragosvörös' jel-t vett fel (L. Bartha, 
MSzinn. 72). 

Szk: ~ atlac. 1620: Egy sing Aranyas Atlacztul f — 
/20. Egy vegh karmasin Atlacztul f 4 [Kv; KvLt II/69 
VectTr 7-8]. 1683: adtam . . Annisnak 1. veg karmasin 
Atlaczot f 6 1/ 50 [Uti]. 1688: Egy singh Karmasin At-
lacztol — // 15a [BfR Vect. — aA fizetett harmincad] * 
^ atlacselyem. 1711: 10 3/4 Lott karmazin Atlacz 
sellyem 12 // 90. 20. Lott elegyes Bécsi Atlacz 
sellyem 15 // [ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ bagazia. 
1789: vettem kezemhez . . . 2. Vas Ágyat hozzá való 
karmasin tafota superlátokkal vékony karmasin boga-
rával bérlett ágytakarókkal és paplanokkal edgyütt 
[Meggyesfva MT; JHb XLVI/1] * ~ kamelot. 1770: 6 
Smg karmasin Kaméllot [Told. 74] * ~ kamuka. 1620: 
Şgy sing Aranias Kamukatul f — /20. Egy sing Karma-
sin Kamukatul f — / 20. Egy sing Karmasin Kamukatul 

10. Egy Vegh Racz Kamukatul f — / 45 [Kv; KvLt 
H/69 VectTr 7-8]. 1688: Egy sing Aranyas Kamukátol f 

— // 30 Egy sing Karmasin Kamukátol f — // 6 [BfR 
Vect.] * ~ kanavász-szoknya. 1698: Egy karmasin ka-
navasz Szoknya [M.bükkös AF; BálLt 71] * ~ kredi-
tor. 1816: Két darabban Karmasin Kreditor 2 Rft 5 xr. 
[Kv; Born. IV/41] * ~ palatindli. 1759: Két pár, egyik 
tetzin, másik karmasin ezüstes Palatindli [Alvinc ÁF; 
Berz. 20] * ~ sája. 1599: Enedy Mattias Deák Hozot. 
Bechj Marhatt . . . 2 Veg. karmasin Saiatt 4 // 2 Veg 
Rassat 4 // — 5 Veg. Maxnar poztoth l // [Kv; Szám. 
8/XIV. 39] * ? — selyemgyeplõ. 1790: Egy pár Csézás 
Rezes Sziju Hám veres karmasin Selyem Gyeplőkkel, és 
Bokrétás Rezes Kantarokkal és karmasin Selyem Arany 
Rojtos le fűtyögőkkel pár l [Sv; Ks] * ~ selyemöv. 
1738: Egj karmasin ezŭstel elegjes sellyem ŏv l. Más egj 
karmasin ezüstel elegjes Selyem öv l [DobLev. 1/179] * 
~ selyempaplan. 1732: Karmasin Sellyem paplan [Kv; 
Ks Kornis Zsuzsanna inv.] * ~ selyemszoknya. 1738: 
Egy Karmasin sellyem szoknya ezüst Csipke allyán 
[DobLev. 1/171] * ~ taſotaszuperlát sötétvörös selyem 
drapéria-féleség. 1789: vettem kezemhez 2. Vas 
Ágyat hozzá való karmasin tafota superlátokkal vékony 
karmasin bogaziaval bérlett ágy takarókkal és papla-
nokkal edgyüt [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1]. 

karmazsinbakancs karmazsinbőr-bakancs; bocanci 
din piele cîrmîzie; Schnürschuh aus Karmesinleder. 
1771: Egy pár kék Karmasin Bakkants aranyos Sinorral 
[Nagyida K; Told. 19]. 1788: Egy pár sima kék Karma-
sin Bakkants Egy pár piros Karmasin Bakkants 
[Mv; TSb 47]. 

karmazsinbőr piele cîrmîzie, carmajin; Karmesinle-
der. 1599: Niergess János. Vizén. Carolibana . . 30 
Karmasin beoreket 1 // 50 [Kv; Szám. 8/XIV. 3 Hj. 
— aNagykárolyba]. 1620: Egy Karmasin beőrtúl f — /5. 
Egy Tczapa beőrtúl f — /5. Egy Kordovány beőrtul f — 
/5 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 2]. 1714: Négj egész Karma-
zin Bör és három hasonló darab fl. Hung. 4/ | Kőrőkes 
függő Óra figurákkal ékesített, rézb(en) foglaltatott 
ezüstes mutatóval Karmazin bőr futraljb(an) fi. Hung. 
30 [AH 30, 44]. 1732: Viola Szin Szőr Virágos Sellyem-
bõl való Vánkos karmaszin bőr az allyak [Kv; Ks Kor-
nis Zsuzsanna inv.]. 

karmazsincipellAs karmazsinbőr-lábbeli; încălţămin-
te din piele cîrmîzie/carmajin; Schuh aus Karmesinle-
der. 1679: Leannak való, Veres karmasin, nemet uj czi-
pellős jó Par. 1. Fejer karmasin nemet Czipellős Par 1. 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 27]. 

karmazsincsizma karmazsinbőr-csizma; cizme din 
piele cîrmîzie/carmajin; Stiefel aus Karmesinleder. 
1621: B V. adata Egi karmazin Csizmát f 1 d 60 | Veot-
tem Egy szép Karmasin Czizmat Vrunk eofelsege posta-
janak Nagi Ferencznek veotte(m) f — 1./. 65 [Kv; 
Szám. 15b/IX. 17, 226]. 1628: Egy Karmazin Czizma 
[Gyalu K; JHbK XII/44. 10]. 1663: 9 Bokor karmaszin 
csisma bgaria (!) talpú f 27 [Kv; KvRLt X. A. 25jJ. 
1681: mostanig való nem adozasaert adgyon az 
gyermek szamara Kéri Ferencz . . . egy Tisztesseges 
karmasin csizmát s' egy par karmasin papucsot, ezentúl 
pedig minden esztendőt altal mig ot laknak mindenik 
ember egy egy pár karmasin csizmát tartozzanak adni, 
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az mostanit pedig mind az egy gyermek lovat, s mind pe-
dig az karmasin csizmát es papucsot kapczastol Al-
dozo csŏtŏrtŏkre szolgáltassak fel [IB. Thuroczi András 
fogott közbíró Désfalván lakó kezével]. 1720: Lakodal-
mak alkalmatossagara intéztetett Karmazsin 
csizmákra f 9 [Gernyeszeg MT; WassLt]. — L. még 
TML I, 101,11, 190; WIN I, 268. 

Szk: narancsszínű 1705: Edgy Pár Narancs szinŭ 
Karmasin Szkofiummal varrat Csizma [Cege SzD; 
WassLt Vas Dánielné inv. Rettegi György kezével] * pi-
ros 1746: Egy Pár Piros Karmasin csizma ezüst Pa-
szománt s Satkantyu rata (!) [Nsz; Told. 19] * sárga 
1609: Az kohnia mesternek adtunk egi Sarga karmasin 
czizmat . f 2 d 75 [Kv; Szám. 126/IV. 297]. 1621: Ado 
zedeo vraim veotenek egy Sarga karmasin czizmat más-
fél forinton, melliet eö kgk attak az Varadi hadnagynak 
Czeghedi Gergelinek [Kv; i.h. 15b/XI. 303] * száras 
1599: Nierges János. Vizén . . . 13 Zaras karmasin Chis-
mat — // 26a [Kv; i.h. 8/XIV. 3. — aA fizetett har-
mincadívám)]. 7620; Egy Szaras Karmasin cziszmatul f 
— 14 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 3]. 1666: Viski Pál . . 
Harminczadoltata Negy bokor szaras karmasin cziz-
matt [UtI] * veres ~. 1657: Kegyelmednek küldtem egy 
veres karmazsin csizmát, sarkantyust, viselje jó egész-
séggel Kegyelmed [TML I, 47 Kövér Gábor Teleki Mi-
hályhoz]. 1699: Ket bokor berlelt szaru Aszony ember-
nek való veress karmasin csizma 2 [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 150]. 

karmazsin-csizmaszár carîmb din piele cîzmîzie/car-
majin; Stiefelschaft aus Karmesinleder. 1685 e.: Karma-
szin fekete csizma szár par Nro. 1 [Borberek AF; MvR-
KLev. Urb. 4]. 

karmazsin-jancsárkapca karmazsinbőrből v. -kelmé-
ből készült katonakapca; obiele din piele sau stofå cîr-
mîzie pentru militari; Soldaten-Fußlappen aus Karme-
sinleder od. KarmesinstoíT. 1628: Egy kek karmazin Jan-
cziar kapcza hozzw-szarw [Gyalu K; JHbK XII/44. 10]. 

karmazsinkapca karmazsinbőr-kapca; obiele din pie-
le cîrmîzie/carmajin; Fußlappen aus Karmesinleder. 
1584: Veottunk egy zaraß Chyzmat, es egy karmasin 
kapzat, Zylwassy Imrehnek Vicey Gáspártól f. 3 d. 10 
[Kv; Szám. 4/XII. 19e]. 1592: Az Vice Ispannak Orbán 
giógnek vótte(m) Egj Karmasin kapczath Thordan f. 
/55 [Kv; i.h. 5/XII. 9]. 1599: Balint Deák Vizén. Baniara 
15. kordován kapzat — / / l l 1/2 6 Bokor karmasin kap-
zat — // 19. 37 Zattian kapzatt — // 18 [Kv; i.h: 8/XIV. 
22 Hj]. 1629: Egy Karmasin Kapcza [Kv; RDL I. 132]. 
1633: Giarmati Marto(n) egi karmasin kapcza! ada 
Aszoniamnak, es Azzoniom el ueue es az szarujpba(n) 
viseli [Mv; MvLt 290. 122a]. 1699: Egy bokor sarga kar-
masin kapcza nr 1 [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150];. — L. 
még EM XLVII, 136. 

karmazsmos kb. karmazsinkelméből készülik; fîfccot 
din stofă cîrmîzie; Karmesin-, aus KaimcsinstoC 1714: 
Egy aranyos karmasinos Attyok nevet viselő keszkenő 
[Kv; Pk 6]. 

karmazsinpapucs karmazsmbőr-topánka; arndalä-
papuc din piele drmîzie/carmajin; Opanke aus Karma-

sinleder. 1681: adgyon az gyermek szamara Keri Fe-
rencz . . egy Tisztességes karmasin csizmát s' egy par 
karmasin papucsot [IB. Thuroczi András fogott közbíró 
Désfalván lakó kezével]. — A teljesebb szöv. karmazsin-
csizma al.]. 

karmazsinsaru karmazsinbőr-lábbeli; încălţăminte 
din piele cîrmîzie/carmajin; Schuhzeug aus Karmesinle-
der. 1620: Zaz szattian sarutul f — /66 . . Zaz Karma-
sin Sarutul f 1 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 2-3]. 1627: Egj 
veres Karmasin sarw tt f. I [Kv; RDL I. 134]. 1630: Tol-
czeres Lorincz Viszen 12 karmasin sarut [Kv; Szám. 
18b/IV. 98]. 1633: Abrugi az Azzonio(m)nak karmasin 
szarut uőt, az Azzonio(m) papirosba takarta az szarut, 
es az Anniahoz uitte, s meg hatta az Annianak hog' az 
maga szauaual kvlgie Azzonio(m)nak az szarut [MvLt 
290. 121b]. 

Alkalmasint ide vonható a köv. adalék is: 1574: Vrbeger Gergel Azt 
vallia hogj Istwan deák es ſenessy Mihal . . . chak valamy karmazia Sarw 
ſeleol Nem alkhatak meg [Kv; TJk 111/3. 392]. — Ebben a szövegben a kar-
mazia vagy tollvétsćg, vagy érdekes alakváltozat. 

karmazsinselyem vmilyen selyemkelme; un fel de mă-
tase; Art Seide. 1686: Harmadik főkötő karmasin Selye-
mel ezűstel arannjal kötött [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina kel.]. 1700: közönséges Veres kamuka Pety-
mettel berlett mente az Gombjai Karmasin Sellyemből 
kötőt a tetejében egy kis arany fonal csillag [Hr 1/20]. — 
A 'liláspiros selyem* jel-sel is számolhatni. 

karmazsinsólya karmazsinbőr-lábbelifajta; un fel de 
încălţăminte din piele cîrmîzie/carmajin; Art Schuhzeug 
aus Karmesinleder. 1628: Egy Sargha karmasin solia 
Egy rosz Jancziar kapcza [Gyalu K; JHbK XII/44. 10]. 

karmazsinszíj karmazsinbőr-szíj; curea din piele cîr-
mîzie/carmajin; Riemen aus Karmesinleder. 1710: Egy 
par karmasin szijon szkofiummal varrott ezüst karikaju 
agar ŏrvők hoza való ar(any) tettzin.selyem Majtz eresz-
tŏjevel edgjŭtt [Told. 19]. 

karmazsinszín kb. (kékes) kárminpiros; roşu carmin/ 
cîrmîz/închis; karminrot. 1661: Angliai, édes Uram, 
karmasin szin s viola szin vagyon [TML II, 193 Vér Judit 
férjéhez, Teleki Mihályhoz Husztról]. 1686: Fűzők szá-
ma. 1 Edgj karmasin szin ezűstel szőtt [BK Bánfi Far-
kasné Bethlen Krisztina kel.]. 1716: Becsi Pattoges 
Gyolcs, karmasin szinny [Altorja Hsz; HSzjP]. 1732: 
Szőnyegek karmasin szin dufflák vadnak nro 13 [Kv; Ks 
Kornis Zsigmond' lelt. 3], 1755: adok által Kolozsvárat 
lako Tyukodi Pál Uram feleségének Lukáts Kata Ŏtsém 
Asz($zonyita)k egy Asztalra való Szunyeget és 
kéft mely fftzŏt egyike Szekfŭ Szán az másik karmasin 
szin [Aranţyosrákos TA; Borb. II néhai Székely György 
rdicitája Csipkés Bocbéra végr. Szanisztó Sigmond ke-
zćvel], 

Staks ~ angliai mente. 1699: Egy Viselő Karmasinszin 
Aagtiai mente [Hsz; LLt]. 1733: Az boltban egj karma-
sin szin bosnt anglia menle roka málal, és hátai béllett, 
tiz ezüst gomb ket felől való pikellyel edgyütt egj pikelly 
béán [Hacasel H; JHb Jósika Zsigmond inv.}. 1755: 
Leányán Kovács. Ágnes Vit el egy Vem Karmasin 
Kán Angliai Mentet Ezüst Varasost Roka MáBal keszi-
tetet [Mezôbánd MT; MbK VIII 19] * - angliai posz-
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tó. 1708: Egi viseltes veritek czafrag karmasin szin Ang-
liai posztobol Aranj fonal virágok rajta [ApLt 5 néhai 
gr. Ápor István ingóságai]. 1742: Csináltatott T. Nmts 
Benkő Raphaelne Aszszonyunk az Arkosi Templombeli 
praedikallo székre egy karmasin szin Anglia posztobol 
való borítékot [Árkos Hsz; SVJk] * ~ anglia-váll. 
1734: Egy karmazin szin Anglia vall Ezüst csüpke 3. ren-
del és Galand rajta [Kv; Pk 6] * ~ aranyos kaftány. 
1723: Egy Paplan a' közepi karmasin szin aranyos kaf-
tány, a' Széli zöld seljem matéria [Koronka MT; Told. 
29/2] * ~ aranyos kanavác. 1683: Egy szoknya karma-
sin szin Arányas kanavácz válástól [Beszt.; Ks S. Mise. 
27] * ~ aranyos matéria. 1686: 5 Ötödik karmasin szin 
aranyas matéria [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 
kel.]. 1761!1784: Paplannya pedig jutott . . Ötsém 
Uram(na)k három, edgyiknek a' közepe volt Karmasin 
szin aranyos matéria, és kerülete volt jo féle zöld atlatz 
[Kővárhosszúfalu Szt; TK1 com. Anna Teleki (61) vall.] 
* ~ atlac. 1686: Edgj vont elegjes ezüst Arany paplan 
az kerületi Sima karmasin szin atlacz [BK. Bánfi Far-
kasné Bethlen Krisztina kel.]. 1782: Karmasin szin 
attlatzbol ket rendbéli, ezüst tzánklival készített váll, 
Mejtartostol szoknyajaval edgyütt [A.balásfva BN; 
LLt] * ~ bársony. 1788: Egy mente béllésnek való kar-
masin szín Bársony bojtos, viseltes [Mv; TSb 47] * ~ 
bársony váll. 1705: adtam házastársul, Pataki Boricza 
. . Árva leanyomat Técsi György U(ramna)k mosta(n) 
Kentelki és Czegei Eccla Praedicatoranak Ez Bori-
cza leányomnak adtam ezeket: . . Egy tisztesseges zöld 
rása szoknyát, ezüst galandos karmasin szin bársony 
vállal, az allyan penig ket rendel Arany galanda [PatN 
56. — aFolyt. a fels.] * ~ bársony vánkos. 1732: Három 
karmasin szin bársony Vánkosok [Kv; Ks Kornis Zsig-
mond lelt.] * ~ bojtosbársony. 1768: Fekete bársony 
Mente, arany Slíngerekkel, Nusztal prémezve; karma-
sin szin bojtos bársonynyal bérelve [Császári SzD; 
WassLt] * ~ bőr. 1732: Karmasin szin bőrök nro 2 
[Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt.] * ~ duflakanavác. 
1677: Folthi Pannus szamara vettem 3 singh karma-
sin szin habos dufla kanavaczot, singit 7ted fel forinton 
melly teszen flo: 19 de 50 [Beszt.; Törzs] * ~ dufla-se-
lyem öv. 1674: egy karmasin szin Dufla selyem Eő 
[Beszt.; WassLt 72/6] * ~ kamukaszoknya. 1651: Egy 
Karmasin zen Kamuka zoknia egy rend Aranias ezőst 
Csipke rajta [WassLt 72/2 Vass Judit kel.] * ~ kanavác. 
1696: Ket sing karmasin szin kanavácz [LLt 20/24] * ~ 
kanavácmente. 1701: Karmasin Szín kanavácz Szoknya 
Karmasin Szin Kanavácz mente, egy rend elegyes Csip-
ke korüllette [Csicsókeresztúr SzD; LLt Fasc. 54] * ~ 
kanavácszoknya. 1704: Egy karmasin szin kanavácz 
Szoknya kék bagaziával béllet, hét rend ezüst prém az 
allyán [Kv; WassLt]. 1717: Karmasin szin kanavácz 
szoknya elo ruhástól arany galandal sŭrŭn fel hánva 
[TSb 5] * ~ kendő. 1723: Egy karmasin szin Selyemmel 
arannyal irás után varrott kendő [Koronka MT; Told. 
29/2] * ~ kurta mente. 1750: Karmasin Szin kurta 
Mente, egy rend paszamántal [WassLt Wass Danielné 
Portékái] * ~ majc. 1683: Egy darab karmasin szin 
Majcz [Uti] * ~ nadrág. 1710: Egy karmasin szin var-
rott nadrág [DanielAd. 90] * ~ öv. 1767: Gubernátor 
Groff Kornis Sigmond Ur ő Exclája . . halálakor . . . 
Vólt égj Bársony karmasin szin öve, Ézüst kaptsolo 
Tsatt rajta [Kóród KK; Ks 21. XVIII. 78] * - pántlika. 

1727: Negy sing karmasin szin Pantlika [Dés; Jk] * ~ 
rojt. 1674: Egy kezre való karmasin szin rojt [Beszt.; 
WassLt 72/6] * ~ selyem. 1649/1687 k.: Elekesi Borbá-
la Aszszony adott à Szeredai3 Templomhoz az Ur Aszta-
lára egy karmasin szin selyemmel varrott szkofiumos 
patyolat keszkenőt, négy him vagyon benne [MMatr. 
250. — aNyárádszereda MT]. 1676: Vettem Polthi Kato 
szamara ket keszkenőt karmasin szín selyemből es szko-
fium(m)al varrottat, flo 7 de 50 [Beszt.; Törzs]. 1734: 
Karmasin Szin Selyemmel Ezüst fonallal varatt edgy pár 
kis Ing [Bora. XXXVIII. 3 Kornis Krisztina inv.] * ~ 
selyemdamaszk. 1793: egy gyöngyös mettzésü kanapé 
antik labakon, karmasin szin selyem damaskal be vonva 
[TL Conscr.] * ~ selyemöv. 1676: Egy viseltes karma-
zin szin Selyem öv [Gyf; JHb XXXI/2.]. 1716: Egy kar-
masin szin seljem ŏv [Kv; Pk 6]. 1774: Tudom ezelőtt 34 
esztendővel a magyar gyalogtiszteknek, s nevezetesen a 
Gyulai regimentjebeli tiszteknek, szederjes, rókatorkos 
mentéjek, dolmányuk, aranyas réz gombokkal, karma-
zsinszín selyemövük, magyar kardjuk volt, de most a né-
mettől nem különböznek [RettE 324] * ~ selyemszok-
nya. 1714: Karmazin szin Selyem Szoknya aranyos Vi-
rágokkal szövett f.h. 75 [AH] * ~ selyemzsinór. 1732: 
Egy ezüst arannyos elefánt csontbol való maroklatú két 
rubintocskával czifrázot régi modi kard Karmasin Szin 
vastag Selyem Sinor rajta [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 
16] * ~ selyemzsinór-öv. 1698: Karmasin Szim 
Szellyem (!) Sinor ő [M.bükkös AF; BálLt 71]. 1704: 
Egy karmasin szin sellyem sinor eő gombozatlan [LLt 
Fasc. 75] * ~ skarlát. 1714: Karmazin Szin Skarlatbul 
való Magjar Czafrang, aranj s ezüst Skofium Viragots-
kakkal körös körül ki varrót [AH 4-5] * ~ skarlátposz-
tó. 1793: egy nyereg takaró Karmasin szin skarlat 
posztobol, ezüst s arannyal ki varva, a' széle paszamant-
ba szegve, molyette [TL Conscr.] * ~ tercenella-szok-
nya. 1708: Egy karmasin szin Terczenella szoknya [LLt 
Fasc. 115] * ~ teveszőr-öv. 1763: Edgy szkofiummal 
gombozott karmasin szin teve szőr öv [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.] * ~ topánka. 
1793: egy pár arannyal varrott karmasin szin topánka 
[TL Conscr.] * ~ váll. 1763: l. Karmasin szin váll 
ezüsttel s mely tartóval [Nsz; Szer. özv. Harsányi 
Sámuelné Tisza Ágnes inv.] * ~ zsinór. 1667: Kegyel-
mednek parancsolatja szerint im a 8 vég karmasinszin si-
nort megküldtem [TML IV, 184 Veér Mihály Teleki Mi-
hályhoz] •* zsinór öv. 1716: Ezüstel vert karmasin szin 
Sinor Eŏv 25 gyöngy gomb rajta az kőtôje vegin is 
gyöngy Gombok [WassLt]. 1781: Egy karmasin szin Si-
nor Öv [Mv; Told. 9a]. 

E címszóval kapcsolatban két megjegyzést kell tennünk. 1. A szó régi-
ségbeli írott hangalakja kétségtelenül zs-vel olvasandó, hiszen az s az s és a z 
jelölésére is egyaránt használatos volt. — 2. Nehezebb kérdés a szó jel-e. 
Erre nézve szótárainkban a köv. jel-meghatározásokat találhatni: 1568: 
karmasin szin vér szabasu szin [NySz a karmazsin címszó adalékai közé be-
ledolgozva]. 1708: Karmasin-szin: Cramoefínus [PP]. 1767: Karmasin-szin 
Cramoefínus Purpur Farbe [PPB]. 1865: karmazsin 'haragos, sötétvö-
rös [CzF]. 1965: karmazsinszin élénk, kissé kékes árnyalatú sötétpiros [Éit-
Sz]. — PP latin értelmezésével a szerk-nek nincs mit kezdenie, mert a latin-
magyar részben nem szerepel az értelmezésként adott latin szó, és Finály 
sem szótározza. A PPB német értelmezése azonban 'bíborszín' jel-re mutat. 
A TESz — nyilván az ÉrtSz tájékoztatását követve a 'kissé kékes árnyalatú 
élénkpiros szín' jel-sel számol. A karmazsinpiros és a karmazsinszin fű) cím-
szót Bartha, MSzínn. 72 egyaránt 'karminrot' értelmezéssel iktatja be adat-
tárába. 

karmazsinszínű kb. (kékes) kárminpiros; drmîziu, ro-
şu carmin/cîrmîz/închis; karminrot. 1667: ada kezeben 
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Egy Terczenella szoknyát karmasin szinűt [LLt]. 
1681: Egy karmasin Színjü Aszoninak való sinor ö 
[Beszt.; LLt]. 1736: Nyári palástot is viseltenek . 
annak kivül az eleje selyem a galléra egészlen bojtos 
bársonynyal vagy karmazsin szinű vagy veres vagy zöld, 
ki mint szerette, meg volt prémezve [MetTr 343]. 1823-
1830: Ezerhétszázkilencvenen innen jött be módiba a 
sarkatlan törpepapucs és csizma. Régen karmasin és 
piros színű lábbeliket viseltek, talán a törököktől vé-
vén a szokást, kik a veres színt ma is szeretik [FogE 
65]. 

Szk: ~ atlac szoknya. 1681: Egy karmasin Szinjü 
Sima Atlacz Szoknia . . Aranias Pérém raita [Beszt.; 
LLt] * ~ gyolcskeszkenő. 1643/1687 k.: Illyés Gergely-
né . adott a Bŏia templomhoz égy karmasin szinű 
gyolcs keszkenőt [DobLev. V/264. — MT] * ~ selyem. 
1697 k.: Medgyesfalvi Templom Eszközei Egy Kar-
masin szinű selye(m)mel varrott keszkenő [Meggyesfva 
MT; MMatr. 74]. XVIII. sz./1770 k.: conferall Thu-
ri Judith Aszszony egy arany szkóñommal karmasin szi-
nű selyemmel elegyesleg varrott patyolat keszkenőt [Sz-
Conscr. 124]. 1747: Conferála a Bőia Refr Ecclesiában 
az Ur Asztalára ugyan Bői Győrfi Márton Uram egy 
gyolcs keszkenőt; melynek négy szegeletin karmasin szi-
nŭ sellyemmel négy virág van varva aranynyal elegj 
[MMatr. 264. — MT] * ~ tercenella-szoknya. 1705: 
Edgy karmasin szinŭ aranyos Terczenella Szoknya edgy 
rend galand az allyan [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné 
lelt. Rettegi György kezeírásában]. 

karmazsinveres (kékes) sötétvörös, kárminpiros; cîr-
mîziu, roşu carmin/cîrmîz/închis; karminrot. 1728: Egy 
karmasin veres selyemmel varrót gyolcs (!) keszkenő 
[Lisznyó Hsz; SVJk]. 

karmazsinzsinór (kékes) sötétpiros zsinór; şnur roşu 
închis (albăstriu); (bläuliche) karminrote Schnur. 1667: 
Az kit . . . Nagy Istvántűl küldtem . . . 6 vég teczin és 
karmasin3 sinor 24 tall. öt sing kamuka 15 florint [TML 
IV, 185 Veér Mihály Teleki Mihályhoz]. 

karmelita-szín kb. karmelita barna; castaniu (de car-
melit); karmeliterbraun. 1793: egy kerek hátú kanapé 
antik labakon karmelita szín selyem materiaval borított 
[TL Conscr.]. 1824: Egy paplan középre való két Szélből 
állo Kármelita Szin arany virágokkal Szőtt kamuka 
[Fugád AF; HG Mara lev.]. 

Bartha, MSzinn. nem szótározza ezt a színnevet. 

kármentesítés kártalanítás; despăgubire; Entschädi-
gung. 1850: Az olyan papok, kik a dézma vagy dézma 
Negyed vesztése által eddig fizetsegekben rövidséget 
szenvedtek, azon terményeknek mikből el-veszett fizeté-
sök állott értékét adják bé hogy a Fő T. Püspök 
Ur, a kár mentesítést a magas Kormánynál, annál 
hamarébb sürgethesse [Nagykapus K; RAk 5 esp. kl]. 

kármentesítő szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ intézet biztosító intézet; societate de asigu-
rări; Versicherungsanstalt. 1853: Tűz, Viz Égi háború 
ellenis Kár mentesítő intézetben bé állani [M.bikal K; 
RAk 53 esp. kl kiv.]. 

kármentő ' 1681: Csűr vagyon itt egi Csűr ereszsze-
vel együtt 24 oszlopon állo, szalmaval fedet; . . . két fe-
lől lévő kár mentőjenek tapaszos sővenye el kezdet rom-
ladozni [Vh; VhU 569]. — Talán a MTsz „a csűr szaka-
szának belső oldalfala" jel-évei számolhatunk. 

karmezíroz körülfoglal; a face o montură; umfassen. 
1827: Egy Termés köböl való gyűrű kerek fővel, mellyen 
a' termeszetöl egy élőfa bé nőve szemléltetik, Rózsaszín 
kitsin Brilliantal körül foglalva (: Kármézirozva :) [DLt 
464 kv-i nyomt. kl]. — Vö. a karmazir-gyürű címszóval. 

karniol1 karneol; cornalină; Karneol. 1589: Ket giw-
reót eggikbe Carniol, masikba czímer Keó . Megh 
Eer Eóreomest f 6 | Vagion egy gywreobe való karniol 
ket Lowaghos ember Alias benne [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
46, 64]. 1627: Egj Aranj Giwreő, akiben vagio(n) Egj 
hituan Carniol aestimaltuk ad f. 4 [Kv; RDL I. 134]. 

Szk: veres 1622: Egj zep ueres karniol d. 32 
Egy kws ueres karniol d. 20 [Kv; i.h. 119]. 

karniol2 Karniolia hercegség lakosa; locuitor din Car-
niolia; Bewohner des Herzogtums Karnolien/Krain. 
1662: Magyarországnak . . a lengyelekkel, sziléziaiak-
kal, morva- és bécsországiakkal, stíriaiakkal, karin-
tiaiakkal és karniolokkal az határok végett való viszál-
kodásokat . . . őfelsége eligazítja . . és az országokhoz 
visszahozzaa [SKr 122-3. — A Bethlen Gábor és II. 
Ferdinánd között létrejött nikolsburgi békekötés (1621) 
egyik pontja]. 

A jel-re 1. CzF köv. értelmezését: Karniolia . Hajdan herczegség, 
most az austríai örökös tartományok egyike, mely a laibachi kerülethez 
tartozik. Értsd: 1860 táján]. 

karniol-aranygyflrfi arany karneolköves gyűrű; inel 
de aur cu piatră de cornalină; goldener Ring mit Kar-
niol. 1819: egy képes Karnyiol arany gyűrű [Kv; Pk 3]. 

karniol-gyfirűcske karneolköves gyűrűcske; inel de 
cornalină; Karneolringlein. 1791: egy Garas nagyságú 
Carniol Gyűrűtske [DLt hiv. nyomt.]. 

karniol-kereszt cruce din cornalină; Kreuz aus Kar-
neol. 1801: Egy kis karniol kereszt 12 Mfr [Kv; Ks]. 

karniol-kő piatră de cornalină; Karneolstein. 1752: 
egy Carniol kőbűl való Pŏtsét nyomo [Eszt. gr. Petkiné3 

lelt. — aCsak így!]. 1839: Egy pecsétnyomo gyűrű kar-
niol kővel [Kv; Pk 3]. 

karniolos karneolköves; cu piatră de cornalină; mit 
Karneol, Karneol-. 1596: Egy mereo partha eo Carneo-
los eőregh gyeongieokkel meg wagion rakwan beo-
chyw zerint ér f 240 [Kv; RDL I. 65]. 

Szk: ~ aranygyűrű. 1589: Vagyon egy Carniolos 
Arany gywreo, Niom Masfel Araniat keowesteol szw-
keon [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 75]. 1627: Egy Karnyolos 
Arany giwrw nyom Harmadfel Aranyat aestimaltuk tt. 
f. 5 [Kv; RDL I. 132] * ~ gyűrű. 1627: Egy Carniolos 
giwrw, vagion zálagban tt f. 5. d. 50 [Kv; i.h.]. 7637/ 
1639: Egj sima zomanczos Carniolos gjűrú, nyom Ara-
(nyat) 3 f. 6 [Kv; i.h. 111] * ~ kösöntyű. 1637/1639: egj 
virágos Geongjeos, Türkeses, almadinos, Carniolos Ke-
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sentyü, annak is az keozepiben topazius . . . f. 47 [Kv; 
i.h.] * ~ pecsétes gyűrű. 1566: Ket karnyolos pechetes 
Gywrw [JHb QQ Temesvary János reg.] * ~ pecsétnyo-
mó. 1814: Regy 8, szegü kárneolos petsét nyomo 6 Rf 
[Kv; Born. IV 4l] * pecsétnyomó ~ gyűrű. 1628/1635: 
Egj peczet niomo kerniolos gywrw [Bodola Hsz; BLt 5 
néhai Uzoni Béldi Kelemenné lelt.]. 

karniol-pecsétnyomó pecete/pecetlar din cornalină; 
Petschaft aus Karneol. 1836: Egy emalirozott Arany 
ora lántz egy metzet Kárniol pecsét nyomoval es mas 
Zöld fejű kerek ora koltsal [Apahida K; RLt O. 4]. 

karniol-pikszis karneol-szelence; cutiuţă din cornali-
nă; Karneolbüchse. 1820: Egy Carniol Pixis [Mv; Told. 
19]. 

? kárait kb. gyaláz; a ocări/huli; (auf) jn schmähen/ 
schimpfen. 1736: emlékezem reája, midőn ezen szent Fe-
rencz alázatos fiai kivált valamely kálvinista faluban 
vagy más vallású falukon, városokon, mezővárosokon 
mentenek által, csúfolták, huritották, kárnították s ká-
romlották, de ezek az szent szerzetesek jó szívvel volta-
nak bolondok az Krisztusért [MetTr 437-8]. 

karnizs függönytartó; comiză, comişă; Karnies. 
1789: Egy pár Zeold perpeta firhang tetejiben való Gar-
nis [Mv; ConscrAp. 22]. 

karó 1. par; Pfahl. 1573: Magiary peter azt vallia hogi 
Botos Marton es chiuka Mathias vonznak volt egi 

Karót egimas kezebeol Azomba ely zalaztia Matias 
az karót hátra Essik, Marton hozza húzza az karót hogy 
wsse, De eo Meg zolitia hogi Ne Bancha az tyzedest [Kv-
TJk III/3. 228]. 1576: zabadda hagyak a cyk falwyakat 
hogy lezzet karót zabad legyen vagnyok [Jobbágyfva 
MT; BálLt 78. — aCsíkfva (MT) lakosai]. 1590: Amy 
Az karokot illethy es à Sendelt, melyben az eghesz Co-
loswarmegiej Nemessegh, consencialwan Az varosnak 
ereot Adot, hog' az Sendelt a* Nemessegh es Jobbagy 
három Araznyra chinalliak, Az karónak penigh hozzat 
eot singhre [Kv; TanJk 1/1. 125]. 1625: gyermek Loua-
motis be haytotta, melj be haitas miat az . . . az cziwrre 
meneö kertnek kapuianak karaiaba(n) szeokeott, mely 
miat megh holt pwnkosd Nap tauat [UszT 92aj. 
1647: Telben az mennyi karót itilnek szwksegesnek len-
ni, minden Jobbagyra az menyi illik rea vetik, es az Ur 
Erdejebeol annyt chinalnak [Gergelyfája AF; BK 48. F. 
16]. 1781: Láttam Görgenyi István Uramat hogy karó-
nak való aszszu tsapokat mikor kerülte gyakrobban 
mindenkor hozott haza [Csóka MT; Ks. — aAz erdő-
Pásztor az erdőt]. 1829: nékem a' mi kevés erdőm vol (!) 
el éltük nintsen honnét boldoguljak még egy karom sin-
tsen [Asszonynépe AF; DobLev. V/1154 Zabolai Pál 
Kŏkösi Dobolyi Sigmondhoz]. 

Szk: ~ vágatni. 1820: Apám kérdem hová men-
ne? azt felelte: Az havasra karó vágatni, de . nem ka-
ró vágatni ment, hanem a Mokányok le hivatalára [Ara-
nyosrákos TA; JHbB 48 Gán Juon (40) zs vall.] * ~ 
vágni. 1724: azon Nagy erdőre jártunk az vrak számára 
karó vágni [Gergelyfája AF; JHb XXVII/2] * ~ verni. 
1732: (A konyhában) találtunk . . . egj nagj karó verni 
való vas rudat [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 

Sz: varjat mutat. 1662: legyen azon Kegyelmetek, 
ha az békesség ugyan véghez megyen, a praesidium ad-
dig ki ne vitessék, még kinek-kinek jószága s jovai nem 
restituálódnak, mert az után, ha ki talál menni, bizony 
félek, csak karón varjat mutatnak [TML II, 357 Ebeni 
István Teleki Mihályhoz] * úgy áll, mint a 1631: 
monda Czetri Giörgj, hogj megh hidgjetek aszony embe-
rek azt ugjmond hogi soha nem gjakot eo edeseb piczat 
annal mint az uarga Menyhartneje . . mondotta aztis 
hogj egj ejel tizszeris fel ment rea s meghis ugj allot mint 
az karo teste [Mv; MvLt 290. 56b] * úgy ül belé mint a 
~ba. 1783: mikor ő Nsga Bagosona lakott, egy Nagy 
Jankó nevű szeretője lévén . Demets Bori beszélte vol-
na, Nem elégszik meg az Exponens Asszony ő Nsga a' 
rendin vélle, hanem még feljül fordul, és úgy ül belé mint 
a' karóba [Perecsen Sz; IB. — aSz]. 

2. szőlőkaró; arac, par; Stecken, Stütze. 1571: eo k.a 

aztis kyaltassa megh hogy az zeolew Mywesek keozzwl 
seh darab karót seh venyket haza Neh horgion [Kv; 
TanJk V/3. 36b. — aA bíró]. 1585: Zigiarto Ambrus 
vallia, Vincelerem vala ez Vuch Istwan Meg mondák 
égkor Nyarba hogy felesegesteol ereóssen lopia zeó-
leómbeól ky a' karokath, oda futamam lowa(m) ha-
ta(n), hat Eoreossen (!) horgiak terehbe a' karoth az zeo-
leómbeól az eo Zeoleyekbe [Kv; TJk IV/1. 391]. 1650: A 
Hídkapun levő Vrunk eő Naga ket Tized allya Dra-
bantjnak, Adatam hogj az Szőlők karaitt es kertek Ta-
maszitt be ne hadgyak hordani: Bort. Hust 10a [Kv; 
Szám. 26/VI. 419. — aFolyt. a fels.]. 1711: Szabó Mihály 
ur(am) az Ur eő Naga Gondviselője hozzám jüvén kére, 
hogy uigyek karót ki az Ur Szőlőiben . vittem az mo-
gam Szekeremen három Száz Szőlő karót az ur(am) Sző-
lőiben [Buzásbesenyő KK; BfR IV. R. 30/26]. 1726: A' 
Kózép Lombi Szőlő . . karója és fája tsak közép aránt 
va(gyo)n [Kv; KvLt VII/20a]. 1836: A Szőllők annak 
rendé szerént jo állapotban el fedve: de gyenge karokkal 
ki karozzva [Mezőerked K; LLt]. 

Szk: ~ hegyezni. 1782 k.: Karo hegyezni 3 Nap . . 
Karo vágni 3 Nap . Török buza Kapálni 3 Nap [Ne; 
DobLev. III/567. lb]. * ~ vágni -> ~ hegyezni * ~vű/ 
beállít (ki)karóz. 1789: Imreh Sára Asszonynak amely 
szőllöji Nyil húzás által keze alá mentenek azon részeket 
homlitotta é, Süjesztette é, szaporította é, ganészta é ka-
róval bé alította é? [Karácsonfva MT; Told. 76] * göm-
bölyeg 1732: A Majorság szőlő . nem régen kez-
dett jo féle szőlővel derekason épülni . . elegyes 
gŏmbŏlyeg karokkal Karozott [Erdőszengyel MT; TSb 
51] * hasított 1676/1681: Kérges nevü Falubeli Job-
bágyink arra kötöttek magokat, hogy azon Szőlőnek 
minden munkáját jol megh adgyak valamint illik, jo ker-
tekkel tartjak hasitot karót elegedendőt hordnak bele 
[Vh; VhU 342-3]. 

3. kerítéskaró; par de gard, stobor; Pflock, Pfahl. 
1579: wöttem karót az Swüenhöz mert wala o karo es d. 
6. Toaban vöttem az Süwenehöz (!) Twesset d. 20 [Kv; 
Szám. l/XVIII. 12]. 1589: Az itt való Maior kertre chi-
naltatta(m) seouent nioczua(n) karóra [Kv; i.h. 4/XI. 
26]. 1600: Mint hogy az Totth vcha véginél az kapu 
mellet az Seowent mind tamoszostol le rontottak vala, 
kelletett veszzeore, karóra, es fonok(n)ak keoltene(m) f 
2 d 86 [Kv; i.h. 9/XIII. 4 Damakos Máté isp. m. kezével]. 
1684: Sempeteri Szŏcs Mihály hordotta azon kertnek 
karojat veszszejet tehát kertelesitis maga vitte veghez 
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[Ne; DobLev. 1/29]. 1749: az Hidtol fogva föl az zabos 
Kert Körül ólj tekerŏsŏn vitték az Kertŏtt hógy Sinorra 
Csinálván két Száz Káró Száz Támaszalis Kevesebbel 
be érné az ember [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1758: Gyömocses kerti kürül levő kerteket kik hordot-
tak annak karójit Sōvenyit [Szabéd MT; Berz. 5. 44. S. 
25]. 1837: 21 korobol állo régi támaszas meg támagatot 
hitván lésza alat lévő kert [Várfva TA; Borb.]. 

4. vhány karónyi; de un anumit număr de pari/sto-
bori; von einigen Pfählen. 1571: zamtalan ezer karo ker-
teket vagatott le [SzO II, 325]. 1591: Az minth Aranzuk 
negj zaz karo kertwnket hordatta el az Alperes [UszT]. 
1596: Thodo(m) aztis hogj ket helyen hantak megh a 
falu mézejen a' Palfi Peter kertit áz Chehertfaluiak, 
minth tizen hat karo kertet vontak volt kj [i.h. 11/65 St. 
Ambrus de Tarchafalva vall.]. 1600: az el mult 1581. ez-
tendeoben, zent Gyeörgy nap taiat, walamire walo gon-
dolatokban wagtak wala le wgy mint zaz karo kerte-
meth, saiath eöreöksigemen [i.h. 15/242]. 1652: Sz: Pete-
ri Gergely Vram csináltatott ezek melle száz karo 
Kertet támaszival eggyütt [Backamadaras MT; Ks 15. 
XLVI. 13]. 

5. cölöp; stîlp, pilot; Pfosten, Pfahl. 1583: az Eott-
weoseok tornyánál byro Vra(m) Akarattiabol verettem 
fel hatt karott melliet mégis fonattam attam teole d. 5. 
[Kv; Szám. 4/1. 35]. 1623: Az Jstallok(n)ak minden faytt 
zep fakboll Czynaltassa Ereős Talpban allassa labaytt, 
azokott megh beőteőzzek Joli az karokotys mind az 
Talph fakb(an) vessek, zepen megh gerendazzak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1732: A Székely Sigmondné 
Aszszonyom Curiája és ezen Curia között való közkert 
mellett hosszan nyúlik a Lo Istálló, melj talpakb(an) rótt 
karokra sövény oldalú tapasza hulladozni kezdett [Er-
dőszengyel MT; TSb 51]. 1743: Az konyha meget van 
ágasok nélkül karóra font s Perellyésen szalmával bé fe-
det dib dáb majorság ól [Boroskrakkó AF; BfN dobo-
zolt anyag VI]. 1756: Vágjon karok közé Sövényből font 
két avatag Szalma fedelű s. v. Sertéseknek való Rekesz 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 11]. 1761: Vagyon két hit-
vány fedél nélkül való ágasokra épitett eresz és egy hit-
vány Sövény pajta tsak karóra kertelve [Szentkirály U; 
PfM]. 1839: A' rüdeg sertés ol, tömött sövény fonásbol, 
Karóba fonva, szalmával fedve, előtte lévő váluval [Me-
zőszilvás K; TSb 2]. 

6. sánckaró; ţăruş; Schanzpfahl. 1662: Melly strata-
géma, hadi fortély és mesterség kétség nélkül az ellenség 
nagy romlásával véghez is megyen vala, mert már az 
árok is megásatott s az istállók is földdel megtöltettek 
vala, az sáncnak is minden karói elkészíttetvén, fel is ál-
latni kezdetett [SKr 605]. 

7. boglya/kalangyakaró; par; Feimen/Mandelpfahl. 
1668: Kérlek, édes Feleségem, ha az idő engedi, a búzát 
hordják . . . talán jó volna az kalangyáknak az felső, in-
kább megázott kévéket raknák inkább karókban, az 
szárazabb részét asztagban [TML IV, 335 Teleki Mihály 
feleségéhez, Vér Judithoz]. 1756: Balog Uram az Csolti 
határban lévő Majorság Retyit az Uraságnak maga szá-
mára le kaszáltatta fel gyűjtette maga tselégjeivel s em-
bereivel holot lehetet 4 szekér széna s az Uraság kereszt 
vagy kalongya alá való karokkal Balog Uram szolgája 
azon szénát bé kertelte [Szelnice SzD; TK1]. 1786: Talál-
tatik oh széna 5. Karóban, kettő jo, abban vagyon Cur. 
12, más háromban mely essõ verte Iszoposis Cur. 12 

[Nagyalmás K; JHbK 34]. 1793: Drági Gondviselő In-
structioja A zabb olly kényes, nem hogy essőbe, sőt 
csak jo harmatossan sem lehet őszve kötni; azért jol meg 
szárassza, karóba rakassa, 's jo szárazon hordassa bé 
[JF 36. 189-90]. 

8. boglya; claie; Feimen. 1773: Széna tanáltatik Ka-
ró Tavalyi, és harmadidei Nro 13 [Jobbágyfva MT; Bál-
Lt 71]. 1831: Széna egy karóba kilentz szekérrel [Koron-
ka MT; Told. 73]. 

9. vhány boglya/boglyányi; de un anumit număr de 
clăi; von einigen Feimen (viel). 1761: Vagyon a Csűrös 
kertben egy karo széna F. Curr. 20 [Spring AF; JHb 
XXIII/31. 34]. 1774: 'a Csűrös kertben szoktak rakni 3. 
karó szénát, mely 3. karóban 15 szekerrel menyen 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 119]. 1786: 3 karo széna . . 
Cur 6 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36]. 1793: tizen két 
karo szénám ben-is van a Csűrbe, s a jövő héten a több 
szénăt is bé hozattatom [Drassó AF; GyL Miss.]. 1812: 
Két Karo széna, melyben vagyon 12 közönséges Szekér 
széna [Körtvélyfája MT; LLt 18/2]. 

10. paszulykaró; arac de fasole; Bohnenstange. 
1823-1830: magam láttam, hogy odakünna egész hold 
földet bevetnek komlóval az emberek, s mint itt a fu-
szulykát, hosszú karókra felfuttatják [FogE 218. — N é -
metországban]. 

11. gátkaró; stîlp/pilon/pilot pentru dig; Damm-
pfahl. 1581: Az Alperety Malomnak zwksegere 
Hogy az wyzet el weottek volt weottem 36 Karót az wyz 
elwetelnek d. 72 [Kv; Szám. 3/1. 3-4 Éppel András mb 
kezével]. 1586: veottem . két zeker Eoreg karót, volt 
zaz es Eőtven negi meljnek 35 karaiat Zabo Giorgj vi-
tette az Tarchia hazanal való Gáth meg tartasahoz at-
tam erte f 1/25. [Kv; i.h. 3/XXIV. 16]. 1762: Azon Ma-
ros Árkáról pedig úgy fogodotté el a viz, hogy valakik 
Karót vertenek Kőzepib(en) és ágot is hánytak, s' 
azokat a' Viz meghordotta iszoppal? [Körtvélyfája MT; 
BálLt 87 vk]. 

12. kb. határkaró; ţăruş de hotar; Grenzpfahl. 1593: 
Mikoron másodszor minket Andras oda hit volna az 
seoueni látni latuk hogi ahul az hatar fat mi inteztwk va-
la, attól fogua egy keuesse vgmint három vynira, nem 
tuggiuk ha zanzandekbol, vagi chak vetsegbeol esset, az 
karót nehul kwllieb verte fel [Kv; TJk V/l. 368]. 1682: az 
megh irt szanto földből az foglalo karót (: melyet el fog-
laltatta volt Patkó Abiga Aszoni:) azt en előttem ki veti 
az földből [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

13. nyárs; ţeapă; Spieß. 1669: Adja Isten, az nekem 
szánt karó helyett nagy jutalom legyen érdemem [TML 
IV, 605 Teleki Mihály Naláczy Istvánhoz]. 

Szk: ~ba tétetik nyársba húzatik, felnyársal tátik. 
1645: a fogoly . . . miuel illyen kentet varasba(n) eolte 
szeornyű halallal megh jol teott vrat . . a piacz keorül 
. . . háromszor 10 farkra keotve(n) hordoztassek, es sze-
kerre teue(n) az akaztofa alá vitessek ott negye vágattas-
sek s karoba(n) tetessek [Kv; TJk VIII/4. 47]. 1646: (A 
fogoly) mint Tolwai megh fogdostassek, es ki vitessek 
karob(an) tetessek, hogy kessel ã teomleocz tartót megh 
eolte ket keze el vagatassek [Kv; i.h. 61]. 1763: (A vád-
lott mint) nős parázna halállal büntettessék, és mint in-
toxicatrix feje karóban tétessék teste pedig kerékre [Tor-
da; TJkT V. 1 7 7 ] * ~ b a veret nyársba húzat, felnyársai-
tat. 1619: Az Jenihitsor, nagyságos uram, nem olyan pa-
rasztemberből való tolvajnak való . . . kérem én nagysá-
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godat, hogy hitre adja nékem nagyságod, hadd veressem 
karóba az ebet [BTN 238] * ~ba verethet nyársba hú-
zathat, felnyársaltathat. 1664: Hallottam Tompay 
Győrgytűl maga szajabul hogy monda Ennek az Tőrvi-
nek ha itt vígi nem lehet az Tiztek előt vegben nem vihet-
tem dolgomat nem szánom alli passahoz menny avagj az 
fü vezérhez mégis vegben viszem dolgomat, bar czak 
Égiket verethessem karroba [Göc SzD; WassLt Nagy 
György (65) ns vall.] * ~7>ű verettetik nyársba húzatik, 
felnyársal tátik. 1647: az captivus . agyo(n) uerte es 
megh eŏlte Tóth Illiest megh keuano(m) hogi meg 
kenoztassek, es an(na)k utanna neggie uagatva(n) karó-
ba uerettessek [Kv; TJk VIII/4. 249]. 7677: Ha valamely 
Falu vagy Városbéliek, mezőn és erdőn lappangó lat-
roknak gazdálkodnának, vagy azoknak kergetésére fel 
nem támadnának . a* Falu ötszáz forintal büntettes-
sék; a' Biro penig és polgárok, ha ő rajtok mulnék-el, 
harmad magockal karóba verettessenek [AC 128] * 
~7>a von felnyársal. 1710: Teleki Mihály a hazaszöktek-
ben sokakot megfogata s megsaccoltatá Holott bi-
zony ő érdemiette volna meg hogy karóban vonták vol-
na annyi sok száz ártatlan ember halálaért [CsH 196. — 
1686-ra von. feljegyzés] * ~ba vonat. 1664: Az com-
mendáns . . Egyszer vetett adót, élést fel egy esztendő-
ben azt kiszedték tűzzel, fegyverrel; bírákat karóba 
vonatott, falut elégettetett, úgy vötte az adót [TML III, 
11 Boldai Márton Teleki Mihályhoz] * vonattatik. 
1647: az Captivus . . hatalmaso(n) inuadalua(n) az 
megh holt czigan(na)k sátorát es Toluajul megh eŏlte 

Teczik az teŏruennek hogy chielekedetiert lo farkon 
uondoztassek megh, es annak utanna vonattassek karo-
ba(n) in terrore(em) aliorum [Kv; TJk VIII/4. 222] * 
~Z>ű vonsz felnyársal. 1664: Sok fenyegetés volt rajtok^ 
hogy meg lövöldözik az németek, karóban vonszszák 
[TML III, 106 Boldvai Márton Teleki Mihályhoz. — aA 
bihari kismarjaikat] * szentenciáz. 1710: Senten-
ciáztak meg egy katonát az sényői kalvénista praediká-
torért Sentenciázták tortúrára, azután karóra [SzZs 
277]. 

Sz. 1606: a tolvajoknak karó jutalma [TML III, 600 
Teleki Mihály gr. Csáky Istvánhoz]. 

O Hn. 1703: Karo szegen (sz) [Bardoc U; EHA]. 
1801: Karoszégnél (sz) [Szárazajta Hsz; EHA]. 1817: A' 
Karo Hegyzőbe (sz) [Györgyfva K; EHA]. 

karócska 1. ţăruş mic; Pfahlchen. 1768: Nyikita egy 
szekér kast akart csinálni, mely(ne)k karotskait az föld-
ben fel szurdolván, már kertelni akarta, de Nemes Tóth 
Gábor Fia Juvon kezib(en) levő bottyával az karotska-
kat el ütötte [Káján SzD; BK]. 1849: A' Színtől a mar-
hák pajtájáig vagyon égy hegyes karotskákkal el látott 
Csínos kert | Rostéllyos kertnek való hegyes karotskák 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

2. szénakarócska/boglyácska; clăiţă, claie/căpiţă mi-
că; Heufeimchen. 1819: 1818-ban termett Szedeijesi 
Széna Egy karotskába [Baca SzD; TSb 6]. 

3. vhány karócskányi/boglyácskányi; de un anumit 
număr de clăiţe/clăi mici; von einigen Feimchen (viel). 
1736: Egy Karotska Tavaji Széna cur. 2. [Martonfva 
NK; CU XIII/1. 249]. 1788: Egy Karotska sátés Széna 
[Mv; TSb 47]. 1791: égy Karotska szénáját elsőben én 
alkuttam volt meg [Gálfva MT; Sár.]. 1810: Egy karots-
ka Szénája [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]. 1816: a ' 

Bálás János Méhészinéi vagyon égy karotska Szénája 
[Mezőmadaras MT; Born. XVb Puro Juvon (50) mé-
hész vall.]. 

karódarab bucată de par; Pfahlstück. 1570: Az Talas 
Mathe haygalny kezte feoldel es karo Darabal ez Eokre-
ket [Kv; TJk III/2. 47]. 1580: karo darabot penig es zo-
leo teorseket ne hoggian Az vinceler az mwesseknek ha-
za hozny se eomagok ne hozzanak [Kv; TanJk V/3. 
214b]. 1644: Czizar Andrasne Egj karo darabbal az Sá-
torából ki wte, Es Ágion wte Georeogh Thamasnet [Mv; 
MvLt 291. 429b]. 1660: Midőn estve lőtt volna, imád-
kozni akarván térden állva az több rabokkal . . egy 
nagy karódarabot ragadván az törökök, kezdenek verni 
bennünket az imádságért [Kv; KvE 180 LJ]. 

karófa lemne pentru pari; Pfahlholz. 1583: Az Geren-
dely meg zakat volt foldoztatny veottem 2 Apró vassat d 
16, Korro (!) fat Gusnak es zegnek es fogasnak, veottem 
d 53 [Kv; Szám. 31/XII. 4 malomszám.]. 1584: Veottem 
Kártyás Mihaltol 17 Karo fath fyzettem erette f — d. 32 
[Kv; i.h. 3/XIII. 3 ua.]. 1585: Karo fat wöttem Chowek-
nek walot . . f. 1 [Kv; i.h. 3/XVIII. 36b-37a Gellien 
Imre sp kezével]. 1644/1759: Mostan a' Kertben való 
karo fákot két felé oszszák egy aránt [Ne; DobLev. 
III/651. 7a]. 1654: az Borbeliok gatianak való Karofak 
[Mv; MvLev.]. 1696: hoztak . . . az Arapataki erdőről 
Karo fat [Szentkirály Hsz; LLt]. 

karófark karócsonk/vég; ciot/capăt de par; Pfahl-
stumpf. 7626: itt eggi karo farkis nem volt, mert az egesz 
Hostat el egett uala az háborúságkor [Kv; RDL I. 129]. 
1714/1781: Gerend Lónán kétszer kellett pásinton épit-
teni, a mint most leg közelebb, tsak egy karó fark is az 
udvarház helyinn nem maradott, s ugy kellett eŏ Nagy-
ságának épittéshez kezdeni [Gerendlóna TA; JHb 
LXXI/3. 464]. 

Szk: egy ~ig eléget. 1705: kétszáz rácok . . . egészben 
elégették egy karofarkig az egész falut, mind templo-
mostul [WIN I, 623]. 

karófarknyi karócsonknyi/végnyi; de un ciot/capăt de 
par; von einem Pfahlstumpf (viel). 1771: Néhai Hora 
Péter egy karo farknyitis oda nem építtetett [Encs SzD; 
Ks 30. 26]. 

karófás Hn. 1864: Karofás sorok [Ditró Cs; 
EHA]. 

karó-ſelfonás két karóköznyi sövényfonás; împletire 
a unei porţiuni de gard de nuiele între doi pari; Zaun-
flechten zwischen zwei Pfahlen. 1587: Az Zeoleos kertt 
Sevweny fonassahoz Elseoben fogattam 3. olahott, kik-
nek attam keotzaz karo felvonastol az zazatol d. l 
Ezen Seoweny fonastol attam vizontak ezen 3 olahnak 
zaz karo fel fonastol Eozzessegel d. 66 [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 11 Szabó György isp. m. kezével]. 

karó-felverés karóbeverés; batere a unui par; Pfahl-
einrammung. 1587: fogattam 3. Magyart 70 karo fel ve-
resteol, es fonastol három karayatol attam d. 2. tezen d. 
46 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 11 Szabó György isp. m. kezé-
vel]. 


