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karóforma karószerü; asemănător unui par; pfahlför-
mig/artig. 1735: (Az) Udvarhaznakis, Delre vágjon egj 
hitván, két felé nyilo Sövény Kapuja, két hitvány Jege-
nye fákból állo karo forma felekben, madzaggokon for-
gó [Szentjakab TA; JHb IX/9. 3]. 

károgás kb. csárogás, zsibongás; croncănire; Qua-
ken. 1568: mikor Koppány lorinc Bornemiza János az 
ko fal mellet voltak; akor nagy karogassal zallottak ala 
a ko falról András Kato, seres Anna es Bornemiza Mar-
git [Kv; TJk III/1. 228]. 

karóhasogató kb. karóhasogatásra való hely; locul 
unde se despică pari; Platz/Ort zum Pfahlspalten. Hn. 
1730: A karo hasogato alias Serfôzõ nevű hellyben (sz) 
[Szentmargita SzD; EHA]. 

karóhely locul ţåruşului; Pfahlstelle. 1620: ott az földe 
hatarának karo helyeket is mŭtogata enneke(m) [RLt O. 
5 Sos Mihály kidej (48) Doboka m. vicebírájának vall.]. 

karókert kb. karós sövénykerítés; gard de pari; Pfahl-
zaun. Hn. 1769: Karo kertnél (sz) [Lázárfva Cs; EHA]. 

karókiadó kb. karóosztó vásárvámos; inspector de pia-
ţă/vameş care împarte/distribuie pari; Pfahle verteilen-
der Marktzöllner. 1774: közüliünk némellyikŭnk Vásár, 
és Sing Vám Szedők, némellyikŭnk pedig Deszka, Létz 
és Karo Kiadok voltunk [Mocs K; KS Conscr. 102-4]. 

karókihordás karókiszállítás; transportarea parílor/ 
aracilor; Pfahlbeförderung. 1600: Veszzeo es karo ki 
hordasertt az zeoleos kerttbe Atta(m) d 56 [Kv; Szám. 
9/XIII. 34 Damakos Máté isp. m. kezével]. 

károkozás kártétel; păgubire, pagubă; Schädigung. 
1817: a' Szamos csavarosan follyván Gyakori ki 
ütésekett és kár okozásokatt tött [Dés; DLt az 1825. évi 
iratok közt]. 

káról károsnak ítél; a considera ceva drept pagubă; 
als schädlich beurteilen. 1664: Egy Sima Arany Láncz, 
melyben vagyo(n) Arany nro. 51. Ennek felét Emarita-
tiojára intéztük, károlván el vágni az másik felét mely-
ben vagyo(n) Arany nro 25 1/2 [Beszt.; SL]. 

karólopás karótolvajlás; furt de par; Pfahldiebstahl. 
1593: Berthalmi András vallia Mikoron en az kalan-
dosok Attia volnék panaszt teonek Keueli Mihalira . . 
hogi karót lopot volna, megh hagiuk neki hogi megh tizti-
cha magat ki vetwk az kalandosbol, miért hogi az karo 
lopasbol sem tiztitotta vala ki magat [Kv; TJk V/l. 393]. 

károlyi vsz a Nagykároly tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Nagykároly/Ca-
rei; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
Nagykároly. Szn. 1721: Karalyi ura(m) Eŏ Ngysaga 
[WassLt Veres Ferencz dobokai hites szb kezével]. 1739: 
ŭdŏsb Karali Samuelné [Ne; Incz. IX. 8b]. 

káromkodás gyalázkodás, szitkozódás; înjurătură; 
Fluch, Lästerung. 1662: Ez diétaa néhány hetekig tartott 
vala, amellynek utolján egy ötvös, Thoroczkai nevü, ká-

romkodásért megsententiáztatott és die 17-a Julii meg is 
köveztetett vala [SKr 193. — aAz 1638 júliusában Désen 
tartott, a szombatosokra kegyetlen ítéletet kimondó 
ogy]. 1678: Varakozzek az Aszszony Ura uta(n) Szekely 
Boldisar uta(n), ha pedig azonközb(en) haza találna jüni 
az Tiszteket kénszericzek meg fogasra es az káromkodá-
sért megh büntetesre [SzJk 133]. 1705: Deliberatum. 
Minthogy Ketskeméti Istvánnak az előtti káronkodá-
sáért ollyan deliberatuma lőtt, hogy par exemplo alio-
r(um) ha többször efféleb(en) comperaltatik meg pál-
czáztatik a piaczon, ezen dolgát penig most ujjolag utá-
latos Jstent és embereket irtóztató káronkodásokkal és 
egjéb utálatos szitkokkal ujjitotta. Azért . . . az előbbi 
deliberatuma szerint most elsőb(en) in exempl(um) alio-
r(um) a piaczon meg palczaztassek, ennek utánna penig, 
ha ezen dolgát csak mi kicsib(en) ujjitya és Isten ellen ká-
ronkodik, meg bizanyosodva(n) a dolog, két vagy há-
rom szava bé vehető emberek által, az Ország Törvénye 
és az Constitutio szerint halállal büntettetik meg [Dés; 
Jk 349a]. 1747: az J . . . az káromkodásokért kövei 
agjon verettessék és meg hallyon [Torda; TJkT III. 134]. 
1761: Szabó Josef egj alkalmatossággal Lazar Gergelj 
uramot, kõ teremtettével szidgya vala es igeri vala ke-
ménjen hogj az fejér nyiko tömessében bele veti egjeb ka-
romkodasokkalis karomolja vala de mitsoda szokal 
nem emlekezik [Sf Simenfalván3 lakó Balint András és 
Mirtse Istvánné Bokor Sára bizonyságlev. — aU]. 1801: 
Juon hajtani kezdette Enyed felé a hajót, de azon 
meg haraguván a hajós le vetette a rudat a kéziből, és 
nagy káramkodással azt mondotta, No hajtsad már te a 
hajót s. v. fututz mortzi tej [Ne; DobLev. IV/841. lb]. — 
L. még Ethn. XXIV, 86-7; MetTr 414. 

Szk: ~ra fakad. 1796: Tusa László . . . újra káranko-
dásra fokadatt [Fodorháza K; RLt Odorheján Nyikita 
(30) zs vall.] * ~t cselekszik. 1736: világosan Constál, 
hogj hol és mitsoda helyeken 's kik ellen, minemű 
I(ste)n ellen való káromkodásokat, invasiot és fenye-
getéseket tselekedett Contra Leges Patriae [Dés; Jk 
206b] * - / követ el. 1762: az Ik . az I(ste)ni félelmetis 
férre tévén, az tellyes Sz: Háromság egj bizony örök I(s-
te)n, és annak két személlye úgymint Fiu, és Sz: Lélek 
I(ste)n ellen sokféle kereszténységben halhatatlan ká-
romkodásokot követtek el [Torda; TJkT V. 109] * 
mond. 1736: az Incta . . . hallatlan káromkodásokat 
tőtt, 's Papjaikat 's Eklésiánkat Tüzes menykővel üttet-
te, el mondván azt is hogy a Tatár hajttsa el, 's rutul Te-
remtettézvén sokféle káromkodásokat mondván [Dés; 
Jk 202b] * ~t patrál. 1737: mitsoda alkalmatossággal 
minemű I(ste)n ellen való káromkodásokat patrált az I. 
exhibeálandó Cit(a)toriamból világosonn Constál [Dés; 
Jk 255a] * ~ t tesz ~ t mond * -1 visz végbe. 1747: az 
J. . tŏb gonoszsági u. m. lopási, paráznasági, vereke-
desi vérengezesei között, az I(ste)nnek ditsŏséges sz: ne-
vét nem félvén nem rettegvén irtóztató karomkodasokat 
vitt végbe [Torda; TJkT III. 144]. 

Ha. 1756: káronkodásait [Petek U; Hr 3/15]. 1761: 
káronkodásokkal. káronkadásáért [Torda; TJkT V 
43]. 1769: káramkadásait [Bukuresd H; Ks]. 1781: ká-
romkadásokkal [Ádámos KK; Pk 7]. 

káromkodik a înjura; ñuchen, schimpfen. 1653: 
Eligge szolitottuk róla, hogy halgasson De eo 
ugian nem halgata, hane(m) annal inkább káromkodot 



203 káromkodó 

[Ne; KemLev. 1394]. 1762: Az . Inquisitoria Relato-
ria fel olvastatván, világoson ki jŏ Váradi Szabó Pál-
nak nyilván lett káromkodása . . . midőn elsŏbenis ir-
tóztató, s embert rettentő, mind I(ste)n, Religio, mind 
Nemes Várasunk Hadnagja ellen, kutya, menkŏ, langa-
zos teremptettével szitkozodni, karonkodni sokaknak 
hallottára bátorkodot . azért az Város Piattzán lévő 
fa lora, az holnapi, u.m. Szomboti vásár napján fel ültes-
sék, 8 órától fogva 10 oraig, ottan tartattassék, conse-
quenter midőn onnan le vétetik, . . . az fen irt 40 palcza 
ütéseket végje, azután eresztessék szabadon, ugy mind-
azáltal, hogy ha né talám továbbis magát meg ne(m) job-
bítana . . s azon rósz cselekedetek(ne)k tételéb(en) de-
prehendaltatnek, halállal bŭntetŏdgyék [Torda; TJkT 
V. 113]. 1777: Tyiu György . részeg vagy józan korá-
ba káramkodotté . . . ? [H; Ks 114. 61. 128 vk]. 1794: õ 
Nsaga nem káramkadat, sem nem eröszakaskadatt [Ko-
ronka MT; Told. 42/1]. 1827: Bodi István fia András jöt 
egy karóval nagy kárinkodva ezt mondván ki nyul az 
udvari cselédhez [Peselnek Hsz; HSzjP]. — L. még Met-
Tr 416. 

Szk: atta teremtettével 1771: En Verekedőnek Ve-
rengezőnek és Isten ellen szörnyen káromkodonak tu-
dom Imbrefi szőts Ferentzet kutya Baszam Ŏrdőg és 
a mi száján ki fért atta Teremtettével káromkodot [Dés; 
DLt 321. 26b-7a] * attával 1701/1786: Etzken Mik-
lós . . nagy orditva attával, teremtettével, káromkodva 
jő a Jószágra [Albis Hsz; BLev.]. 1752: Simo János . 
Kortsmákot gjakorlott, ott részegeskedett, Isten ellen 
attával, teremptettével Káromkodotté [Msz; Pf vk] * 
disznó teremtettével 1762: az Ajtotis be rontá Kaffai 
János, s Disznó teremtettékkel, s-egyéb szitkokkalis ru-
tul káromkodék [Geges MT; IB. Agilis Paulus Pétsi jun. 
(20) vall.] * eb-adtával 1739: ördög és Eb-attával s 
teremtettével káromkodott légjen [Dés; DLt] * 
mennykő teremtettével 1772: hallottam . . . Hogy 
Borbély István Menkŏ ŏrdŏg Teremtettével káromko-
dott mikor kivált részeg volt [Dés; DLt 321. 51b Eva 
Dobai Rel. Vid. Nob. quondam Michaelis Zilahi aliás 
Gombkötő (50) vall.] * millingos teremtettével 1772: 
Tulajdon szájából Latz Ferentz Uram(na)k hallottam 
égy versen hogy Millingos (!) Teremtettével káromko-
dott Tit. Zilahi István Uram házánál [Dés; DLt 321. 
79b] * ördög-adtával 1737: Székely András meg-
részegedvénn, Nms Várasunk uttzáinn ördög attá-
val 's ŏrdŏg teremtettével irtóztató képpen káromko-
dott [Dés; Jk 261b] * ördög teremtettével 1772: hal-
lottam . Hogy Borbély István Menkŏ ŏrdŏg Terem-
tettével káromkodott mikor kivált részeg volt [Dés; DLt 
321. 51b Eva Dobai Relicta Vidua Nob. quondam Mi-
chaelis Zilahi aliás Gombkötő (50) vall.] * tüzes adtával 

XV 111. sz. eleje: Latam hogj egj kaszaval az öcsit 
Kun Jánost levaga Kun Miklós káromkodot is Tüzes 
ataval Teremtetevel [Karatna Hsz; HSzjP] * tüzes 
mennykővel 1735: Atta val Teremtettévelis Tüzes 
Menkövel s egjeb szitkoknak nemivelis káromkodott 
[Dés; Jk]. 

káromkodó I. mn 1. care înjură; fluchend, schimpfend. 
1662: a kolosvári káromkodó ötvös megköveztetik8 

[SKr 192. — aAz 1638 júliusában Désen tartott ogy 
»utóján" (SKr 193)]. 1704: Ha kik elébbeni vétkes, 

káromkodo magok viseléssének ezen parantsolatunk 

meg vetésével véget vetni nem akarnának . . . elsőben 
meg veszszőztesse, másodszor páltzáztassa, harmadszo-
ri és utólszori bűntettesekre kővel agyonverettesse [Usz-
Lt IX/77. 79]. 1751: Én itt Balástelkén lakó Vándor ne-
vezetű Familiáta ismerem . . Ns Kŏkŏllŏ Vár-
megjében sŏt talám az egész Országban is ezeknél isten-
telenebb igasságtalanobb, verekedŏbb, vérengezŏbb, 
erŏszakosobb, káromkodobb emberek nincsenek [Ba-
lázstelke KK; IB. Michael Rempler (60) jb vall. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1762: Kovács Ferencz Uram el 
bucsuzása alkalmatosságával vagy szavaival, vagy ma-
ga viselesevel szolgaltatote okat . . azan karankodo, fe-
nyegetŏdzŏ es mocskolodo szemellyek(ne)k hogy egész 
Familiaját Szidgyak, mocskollyak? [Msz; MbK IX. 29 
vk]. 1769: Szörnyű kárankado Tyua György [Bukuresd 
H; Ks. — a01v.: Tyiu]. 1844: Szakmán Ferentzet ugy az 
ágyasát esmérem; egy égtelen káromkodo parázna éle-
tet folytato gaz ember [A.sófva U; DLt 1441]. 

Szk: ~ száj. 1771: Pap Andrásnét hallottam szidni az 
Urát . . . az Ura pedig nem halgathatván motskos és ká-
romkodo száját, fel ment és a kender közibe bújt előtte, 
de oda is fel ment utánna és Ezt mondá: Buj ki, Buj ki, 
àbbol a kenderből kutya Menkŏ Teremtette, mert 
mindgyárt fel gyújtom a házodat [Dés; DLt 321. 37b St. 
Kis (33) ns vall.] * ~ szitkozódás. 1671: Az nem régen 
az hazában bé-jŏtt káromkodó szitkozódás melly hallat-
lan dolog légyen; Azért valaki az illyen káromló szitko-
zódáson deprehendaltatik ugyan ott, és azon helynek 
Birái által büntettessenek tŏrvénv szerént s' szitkoknak 
mivoltához képesta [CC 52-3. — Köv. a részi.] * ~ szi-
tok. 1662: az égtelen káromkodó szitkok . . a vétkek-
nek mivoltok szerint feszületbe bizonyos órákig való té-
tettetés alatt megtiltattak vala [SKr 583]. 1670: Hallot-
tadé azon Kotsis Ferenczet kik szidalmaztak volna, Is-
ten ellen Isten s az orszagh tŏrvenyeb(en) megh tiltatot 
Káromkodo szitkok(na)k nemevei s mi formaban 
[Szentimre MT; RLt 1 vk]. 1690: Néhai Nemzet(es) Ko-
losvári Mislei Péter Hajadon Léánkájának Annisnak 

. . házoknál . . . Isten ellen rutt káromkodo szitkokkal 
szidalmazta az Ac(tort) [Kv; TJk XIII/1. 444] * - szó. 
1684: születésétől fogva tőlle a máj napig bút bánatot, és 
gyalázatot, sőtt magam személyemben is sok átkot és 
káromkodó szokat szenvedtem [PatN]. 1844: (Szakmán 
Ferenc) most Vasárnap is ollyan gazlodást tett le, hogy 

káronkodo szok kőzött kurvának szidta Cseresnyés 
Danielnét [A.sófva U; DLt 1441]. 

2. kb. istenkáromló; blasfem, sacrileg; gottesläs-
terlich. 1710 k.: micsoda káromkodó absurdum volna 
azt hinni, hogy az Isten az én vigasztalásomat az ör-
dögre bízta volna, hiszen az angyalok tiszti [BIm. 
1033]. 

I I . f n persoană care înjură; Lästerer, Schmäher. 1705: 
(Stephanus Végh de Déés) mindenütt, kivált a Város 
piacza(n) és a Városon kivül szerte széllyel ŏrdŏg attá-
val, Teremtettével, es születtével Déés Városra hivatalos 
magiar Papját, Tiszteletes Almási István Uramat szidal-
mazta bestelenitette az illyen káronkodo juxta 
Constitutionem Oppidi Déés büntetődgjék [Dés; Jk 
349a]. 1710 k.: a káromkodot is, noha meg kell kövezni, 
de akkor is nem szidni, hanem szánni, siratni, érte kö-
nyörögni kell [Bön. 431]. 1771: En Verekedőnek Veren-
gezŏnek és Isten ellen szörnyen káromkodonak tudom 
Imbrefi szŏts Ferentzet [Dés; DLt 321. 26b-7a]. 
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káromlás 1. gyalázás, gyalázkodás; înjurare, hulire; 
Lästerung, Schmähung. 1662: Isten nevének rettenetes 
szabadjában való káromlása [SKr 713]. 1689: Tisztele-
tes) Szent Királyi György Ur(am) fia Samuël vallásnak 
káromlásáért meg kalodáztassék [SzJk 240]. 1747: az élŏ 
Mindenható Nagj I(ste)nnek ditsŏsséges névének ká-
romlása és szidalmazása semmiképpen nem engedi, hogj 
az Inctus élete továbra terjedhessen . . az I(na)k 
másoknak példájokra az feje vétettessék és meg hallyon 
[Torda; TJkT III. 180]. 1844: Csizmadia Szakmári Fe-
rencz szembesitetett; és a' fennebbi Vaddgyai, bűnei, és 
Tett mocskolodásai aránt értesitetett; a' melyre Közön-
ségesen azt felelte, hogy a' káromlások nem igazak . . . ; 
az Tkes K: Biro Urat nem gazoltta. — Azt elismeri, 
hogy Cseresnyés Dánielnét szidta [A.sófva U; DLt 
1441]. 

2. gyalázó/káromló szitok; cuvînt de ocară, înjurătu-
rã; Schimpfwort, Verwünschung. 1653: Akkori napok-
band hallottál volna egész Erdélyben . . praedicatorok-
tól a praedicáló székből sok káromlásokat és módnélkül 
való kárpálódásokat a két religio, úgymint a calvinista 
és ariana religión valóktól disputálást hallottál volna 
[ETA I, 29 NSz. — aA XVI. század közepi „hitbéli vál-
toztatás" idején]. 1739: ő kegyelme be szaladván maga 
házában és ajtaját be tévén . . és engemetis rut, irtózta-
tó káromlásokkal káromolván [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP Blasius Molnár (45) jb vall.]. 1740: igen kegyetle-
nül bánt minnyájunkal Vdvarbiró Vram, minden ki 
gondolható káromlásokkal őszve gazolván minket 
[Rogna SzD; Ks 54. 72]. 1798: Petröczi Györgj ur loha-
ton paltza lévén kezében elömbe jüvén s engemet szidni 
tolvajazni kezde mely szidalom (!) káromlások között a 
szekeret töllem el vévén . magaval hivut bé az . . ŏ 
nga Udvaraba a Tiszt eleibe [Ádámos KK; JHb XIX/ 
58]. 1801: bé jött Bálás Marton a házba és előmbe állott, 
a kezével mind az orrom előtt hadarászott, születésem 
óráját, üdvösségemet, Teremtésemet szidván, nem lévén 
semmi szítok és káromlás, a mellyel ne szidott volna, 
igyekezett belém kötni [Bács K; RKA]. 1804: elönkbe 
szökdösének Firtos Varollyai Jancsi Miklós Uram fiai, 
Égre kiáltó káromlással Szidalmozni, káromolni, tolva-
jozni kezdenek [Pálfva U; Pf Dömötör György (19) sza-
bad székely vall.]. 

Szk: ~t szól. 1601: (Akik) az religio ellen blasfelmal-
tak, es ez vthannis káromlást zolnanak tehát affélékét 

megh bizoniultattwan affele dolgok rea mindeneket 
megh beontessenek, az blasfematort az Kalodaban 

tegyek es ott tartassek az regy mod zere(n)t [Kv; TanJk 
1/1. 393] * ~t tesz. 1650: Damasdi Istuannak helieből 
ki kelletet menni, eztendeie előt . . . Hogi az Sz. Ivánji 
ur(am) predicatioia ellenis azt az káromlást tőtte hogi 
szarik alfele predicatioba(n) [SzJk 182]. 

Ha. 1842: káramalására [Dés; DLt 1516]. 

káromló gyalázó, gyalázkodó; de ocară, înjurios; 
schimpfend, schmähend. 1671: Az nem régen az hazá-
ban bé-jŏtt káromkodó szitkozódás melly hallatlan do-
log légyen; Azért valaki az illyen káromló szitkozódá-
son deprehendaltatik ugyan ott, és azon helynek Birái 
által büntettessenek s' a szitkoknak mivoltához képest 
[CC 52-3]. 1735: Constál Exhibealando Citatoria Rela-
toriam(na)k siriesséból hol, mikor, és minemű Istent ká-
romló káromkodásokká! káromkodott az I [Torda; 

TJkT I. 57]. 1747: az J. . . . azért hogj edgj étszaka a* 
tŏmlŏczb(en) kellet halnia, rut káromkodásokkal te-
remtettézesekkel káromlotta a Magistratust . . . com-
probalván meg kévánom a' Jure, hogj azon I(ste)n ellen 
lőtt káromlo szavai(na)k érdemlett büntetését el végje 
[Torda; i.h. III. 161]. 1761: mitsoda fenyegetőző károm-
lo szókkal illettek az Mélgos Exponens urat . .? [H; 
JHb XXXV/45 vk]. 

karomnyi karvastagságú; de grosimea braţului; 
arm(es)dick. 1802: egy Karomnyi Fát vévén kezébe 
a' kotsist meg ütötte kétszer [Mv; Bora. XXXIX. 53 
Franc. Szathmári jun. (23) vall.]. 

káromol 1. gyaláz, gyalázkodik; a înjura/huli; schmä-
hen, schimpfen. 1673: Desi István midőn Tatar Mi-
haly(na)k megh holt szolgaját temették volna Deakink 

enekelven, deakinkat, kantorunkat rut illetlen po-
gány módra való bőgesevel megh czufolta, az Istennek 
igejet mellyet szollotta(na)k karomlotta [Kv; TJk VIII/ 
11. 328]. 1745: Senkit nem hallottam, hogy káromlat 
volna senkitis [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag]. 
1752: ő Kglme irtóztató káromkodással kezde káromla-
ni, s Tolvajozotis [Abosfva KK; Ks 8. XXIX]. 1786: 
meg támadót jámbor embert minden oknélkűlt károm-
lotta, tépte, rongálta [Illyefva Hsz; HSzjP]. 1799: Ne ha-
ragudgyék ked szomszéd Uram s ne is káromoljon ok 
nélkül [Dés; DLt]. 1842: káramolta a Hadnagyat [Dés; 
DLt 1516]. 

Szk: attával 1707/1768: két fia . meg nem be-
tsüllik, az édes Attyát (így!) és az ő kegyelme Felesé-
gét . . hanem . attával, teremtettével káromlották 
[Albis Hsz; BLev.] * eb-adtával 1756: ebattával 
Menykö Teremtettével káromolja, gazolyaa [MNy 
XXXVI, 269. — aAzt, akire haragszik] * menykõ terem-
tettével • eb-adtával ~ * mordijom teremtettével ~. 
1783: az Apját szidta karomolta morgyiom Teremtetté-
vel [Udvarfva MT; Told. 44/54] * teremtettével ~ 
attával 

2. (az) lsten(é)t\istenséget ~ja istenkáromlást kö-
vet el; a comitea blasfemie; Gotteslästerung begehen/ 
tun. 1653: az Istentől mi semmit is nem félünk, mert 
a Tiszán túl hagytuk Ilyen szókkal káromlották az 
Istent3 [ETA I, 72 NSz. — aA hajdúk]. 1745: az I . a z 
elő Mindenható I(ste)nt, irtóztatóképpen káromlani 
nem irtózik [Torda; TJkT II. 39]. 1809: H. Oklándon la-
kott Kapus Imbrenek Egy bitang fia . . . Nagy fizetesért 
katonának ment, ez most az Innepre haza jőt . . . Istent 
káramait [UszLt ComGub. 1732]. 1818: a' mikor ésa, 
vagy havaz az Istenséget szidja káramollya [M.fráta K; 
KLev. — aÉrtsd: esik]. 

Ha: 1756: káromolya [Galac BN; WLtJ. 1794: káro-
molja [Ne; DobLev. 4/XL. A]. 1793: káromolják [Ilenc-
fva MT; DLev. 2]. — 1737: karomlott [Torda; TJkT I. 
134]. 1745: káromolt [uo.; i.h. II. 99]. 1760: káromlott 
[Kóród KK; Ks 17/XXXI]. 1762: káromlott [Geges 
MT; IB]. 1776: káromolt [Kiskaján SzD; BK]. 1758: 
Karomlottak [Fejér m.; TK1 19/42 vk]. 1765: káromol-
tak [Torda; TJkT V. 264]. — 1724: káromlotta [M.ki-
rályfva KK; BK]. 1728: káromlotta [Dés; Jk 39a]. 1744: 
káromlotta [Szentegyed SzD; WassLt]. 1751: káromol-
ta [Balázstelke KK; IB]. 1762: káromolta [Szenthárom-
ság MT; Berz. 1. 10/39]. 1786: káramalta [Hídvég MT; 
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GyL]. 1794: káromlotta [Ne; DobLev. IV/128; lb, 4a, 
5a]. 1796: káromolta [Ilencfva MT; DLev. 4/XI. A]. 
1799: káromolta [Dés; DLt]. 1806: káromlotta [Dés; 
DLt 249/1808]. 1807: Káramalta [K; KLev.]. 1786: Ka-
ramalták. Káramalták [Hídvég MT; GyL]. 1799: Ká-
romlották [Dés; DLt]. — 1747: káromollya vala [Hagy-
másbodon MT; Berz. 1. 8. 1]. 1761: karomolja vala 
[Usz; Sf]. 1762: káromolya vala [Geges MT; IB] || 1761: 
karomlotta volna [Branyicska H; JHb XXXV/45. 10]. 
1783: káromolta volna [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 
1774: káromlották volna [Zoltán Hsz; HSsjP]. 1786: 
káromalták volna [Torockó; TLev. 4/13. 28] || 1751: ka-
romolni [Balázstelke KK; IB]. 1761: káromolni [Torda; 
TJkT V. 54]. 

káromoltatás gyaláztatás; înjurie, hulire; Schmä-
hung, Lästerung. 1818: Kedves Fiam! . , . az Unokám 

Mint a' Hegyi Tolvaj meg tárnod, Boszorkánynak, 
Borsó szalma alá valónak ítél, iszonyú káromoltatásom 
között halállal fenyeget [M.régen MT; TLt Praes. ir. 
321/818-hoz Palatkai Anna fiához]. 

káromoltatik gyalážkodással/gyalázkodó szóval illet-
tetik; a fi pîngărit; geschmäht/lästert werden. 1636: Azt 
sajnálá leg keservesben, az Isten az Dávid két szarvas vét-
keiben, hogy az ártatlan Uriásnak kegyetlenül való meg 
őlettetésęvel meg káromlattatá az ő nevét az Ammoni-
tákkal, az ŏ ellenségivel . Ezzel ortzázza vala az szent 
Pál-is az keresztyéni név alatt pogányul élõ Romaiakot, 
hogy ŏ miattok káromlattatik az Pogányok kŏzŏtt az Is-
tennek neve [ÖQf 7]. 1661: Nézzétefeurak az temploma 
kat, lovak istállóivá tétettenek! és ahol ennekelőtte az 
Úrnak neve tiszteltetik vala, ott most az pogányoktól 
káramoltatik [Kemlr. 340J. 1783- már nem Földes 
Uraknak, hanem Hoheroknak hivattattunk, Tiszteink 
's mellette lévők az utzákon teli torokkal káxomahatnak 
{Torockó; Tfeev. 4/9]. 

karonfogva egymásba karolva; braţ ta/de braţ; einge-
hängt, Arar in Arm. 1807: Egész nap szép ídô volt a 
Szúnyogok az uttzákon tépelődtek, és a Legyek karon 
fogva sétáltak [Dés; KMN 2č&t 

karóopt vhány karóból álló; fåcut dintr-un anumit 
numär de pari; aus einigen Pfahlen bestehend. 1794: 
szinte 1000 karonyi kertet keletvén fel álitanom, bizony 
meg valóm, hogy az akax.at meg vagyon, de most semmi 
tehetségem nintsen [Déva; Ks 75. VII. 256]. 1797: Imre 
Daoiel az honan be akadta hajtani a' Kőltze Josef és 
Költze Sigmood Marhái* nem is volt azon Hely körül 
egy Karoni jó Kertis mais mind résbe vagyon [Málnás 
Hsz; Mk II. 8/260feh. Barabas Moses (67) gy. kat. vall.]. 

karópénz vniiíyen vásári vámjövedelemi; un fel de ve-
nit realizati dia vama încasatá la tîrguri; iigendein Markt-
zolleinkommen. 1827: Itten Czegébe* . . . Esztendőn-
ként kettzer szokot Vásár esni .... Vásár Czedulákbõl 
Deszka, és karo pénzből a valoságos jövedelem 5 Rftoc-
nál váltóba nem tőbb [WassLt Conscr. 85. — aSzDJ. 

karérépamag T 1735: Tövis répa mag egy Sacskóba. 
Karo repa mag. közönséges repa mag [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXIIb]. 

karos 1. karfás; cu rezemătoare; mit Armlehne. 1589: 
Ket padzek karos gyontaros [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 68]. 
1656: Ket vasas koczi, eggyik bőrös, másik karos viselö-
sők [Doboka; Mk Inv. 7]. 1767: Egy béletlen, és bŏret-
len, négy szegeletin való karika forma vasakkal, régi féle 
nagy karos szék, másika félviseltes bőr szék karos [Ma-
rossztkirály MT; Berz. 38. P. 2]. 

Szk: ~ bõrösszék. 1704: (Az úr) a kancelláriusnét 
meg akarván csókolni, egy nagy karos bőrös széken ál-
talestek mind a ketten [WIN I, 84-5] * ~ deszkapad. 
1821: a Kapu előtt kívülről mind két felől vagyon két 
kisded ereszetskea mind a kettőben végig vagyon egy 
szakáll szárasztó karos deszka pad [Koronka MT; Told. 
— aA nob. kúria előtt] * ~ fakanapé. 1849: Két karas 
fa kanapék gyöngy szinŭek [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] * ~ fenyõſapad. 1826: Két karas fenyő Fa padok 
[Dés; DLt 1827/82] * - forgószék. 1853: Eg^ eleibe3 já-
ró zöld bőrű karos forgo szék [Mv; TSb 4. — aAz íróasz-
tal elé] * ~ hosszúszék. 1753: Karjos hoszszu szék N 2 
Edjes szék N 2 [Marossztkirály AF; Told. 18]* — ka-
napé. 1849: Egy nagy fejér karas kanapé, ŭlete szalma 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * - karszék. 1632: Két 
karos giantaros kár szék Eggjes karszék [Fog.; UF 
I, 157] * ~ pad. 1631: Onnat nyilik be paraszt zaru 
ayto egy hazra benne egy karos pad [Fog.; UF I, 
401]. 1799: az aszszonyok a tüzhellyröl fel kelvén a 
Gazdám ágya eleiben a karos padra mentek [Bárót Hsz; 
HSzjP] * - 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.] * ~ padszék. 
1656: Egy karos padszek; ket Kehely [Doboka; Mk Inv. 
3J. 1680: Asztal egj karjos pad szek egy [A.porumbák F; 
ALt Inv. 18] * ~ ülõszék. 1802: Két karos, ki töltött, s 
egészszen bé boritatt ŭlő székek . Tizen egy ugyan ki 
töltett, de karatlan ülő szekek [Mv; TGsz 52]. 

2. fakorlátos; cu balustradă de lemn; mit Holzgelän-
der. 1632: (A) Huszár uaron palankon uagion egy eö-
regh kapu • Az kapu felett egy dezkaual bellett niari 
haz . Keöreös keörniwl foliosoia karos es padlott, ol-
dalai dezkazatlanok | Az hid padlót, karos, gombos, uas 
szegekkel szegezetth [Fog.; UF I, 130, 177]. 1681: Ezen 
előb menvén vagyon az nyári házra bé menő kis karos 
tornáczocska Ezen tornáczon belől vagyon egy bo-
kor bőr törő korlát [CsVh 90]. 1745: a' felső Contigna-
tiokra feljáró deszkával bérlett, kaijos ujj grádits [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18]. 

3. ~ fal karfa; balustradă; Geländer, Handläufer. 
1744: a Tornacza jo tágos alol tégla Pádimentomos 
feljül virágos Deszka menyezetu Sztergábol mettzett ka-
ros. fáé [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

4 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.]. 1801: Vagyon 
a kő falra fel Szegezet két fogas egyik kaijos a más kar 
nélkül való [Vargyas U; CsS]. 

Szk: — fogas. 1679: Festet, hoszzu, karos fogas az fa-
lon nro 5 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt.]. 1694: 
Vannak itt a' falon négy darab paraszt Fogasok és egj 
darab Karos Fogas [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpa-
taki János lelt.]. 1745: hat kaijas, és egj gjalog réz fogú 
fogasok [Marossztkirály AF; Told. 18] * ~ fogasocska. 
1747: találtatnak . . . két Kō házak . . . Ezek közül a 
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külsőben találtatnak katona Fogasok 3 A Belsőben 
penig katona Fogas 2 Karos Fogasocska 1 [Királyhal-
ma NK; Ks 23. XXlIb] * - gúnyafogas. 1802: Egy kis 
karos és egy karatlan kisded gúnya fogosok és egy pi-
pa fogas három pipa szárokkal [Ne; DobLev. IV/858. 
4b]. 

Ha. 1723: karas [Ludvég K; Told. 29/7]. 1735: Karjos 
[Marossztjakab TA; JHb XI/9. 4]. 1736: Karjos [Bölön 
Hsz; Berecz lev.]. 1756: karas [Somkerék SzD; Ks]. 
1760: karjos [Szentdemeter U; LLt]. 1768: Kaijos [Fe-
jérd K; ApLt B. V]. 1793: Karas [MvLev.]. 1801: Karjos 
[Vargyas U; CsS]. 1807: Karjas [Körtvélyfája MT; 
LLt]. 1849: karas [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1854: 
karjos [Sárd KK; WassLt]. 

karós 1. karófából álló; (făcut/format) din pari; aus 
Pfahlen/Pflöcken (bestehend). 1681: Tyukász Major 
Ennek Udvara Sövénnyel vala Kerítve Egi felé nyí-
ló, paraszt karós kapuja [Vh; VhU 566]. 1810: az ájjba 

szép felserdült fiatalas, Letzes, Karos Erdő [Vaja 
MT; EHA]. 1829: vett Jenei Joseff és Kovats Joseflſ ma-
sokkal edgyŭtt a Kemény Anna Létzes és karos erdejé-
ből egy nyíl erdőt [Asszonynépe AF; DobLev. V/1184 
Zabolai Pál Kŏkŏsi Dobolyi Sigmondhoz]. 

Szn. 1567: Petro Kaaros [Kv; TJk III/l. 37]. 1568: 
petri Kaaros [Kv; i.h. 230]. 1573: Karos Jacab [Kv; TJk 
III/3. 135]. 1592: Karos Peter [Kv; Szám. 5/XIV. 102]. 
1594: Kaaros Peter [Kv; i.h. 6/III. 12]. 1597: Kaross pe-
ter [Kv; i.h. 7/XIV 22]. 1598: Kaross peter [Kv; i.h. 
7/XVIII. 92]. 

A Kaaros adalékok ugyan inkább Károsnak olvashatók, de az 1592-'u 
1594-beli és az /595-ból való Karos ~ Kaaros ~ Kaross aligha lehet külön-
böző személy. 

Hn. 1604: Karos fal neww helyben (sz) [Kissolymos 
U; EHA]. 1797: Karoson (k) [Tordátfva U; EHA]. 

2. ~ borsó mazăre de grădină; Gartenerbse. 1765: 
Vetésre vagyis ültetésre karos borso erogal(tatott) Metr. 
2 Gyalog borso Metr. 2 [Nagybarcsa H; Ks 71. 52]. 

3. ~ ſuszulyka karósbab/paszuly; fasole de grădină 
volubilă; Stengelbohne. 1747: Karos faszulyka Metr 2 
[Borsa K; Told. 24]. 1851: Az egész kert ásható része fel 
van ásva, és válogatott karós fuszulykával bé ültetve 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

káros I. mn 1. károsult, kárvallott; care a suferit o pa-
gubă; geschädigt. 1570: Zeoch Antal, Ezt Recognoscall-
ya hogy Mykor . Bezel volt Zekel peterrel azt montha 
neky, hogy ados is vagiok, vgi Mond, Karokath vallot-
ta(m) hazambely Nep Myais karos vagiok [Kv; TJk 
II1/2. 160]. 1598: Gegeó Peter Vra(m) karos ember 
uala [UszT 13/36]. 1671: Történt ollyan dolog-is hogy 
némelly Nemes Embernek lovát el-lopván, az nyomát 
Egyházi rend Praedikátor házához nyomozták honnat 
a' Lator el-szaladván javait a* káros Embernek még 
Tiszt kérésére-is ki nem adta volna3 [CC 1-2. — aA pap]. 
1714: a' káros Gazdáknak Praetensio szerént volt héjjá 
a' nyájnak Meddŭ Juh 7 [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 
1768: szolga Biránk Bŏlŏni Peter uram vice Ispány Ur 
képiben parantsolta a mŭ Falunk(na)k Szäsz szent Lász-
lónak hogy az Oláh Rákosi káros oláh Papnak a Cont-
roversias határb(an) meg nyúzott ôkrit fizessük meg 
[Szentlászló TA; JHb XXXVI/17]. 1809: a ' kantza 
ejtszaka viradtig eldőglőtt . . . a károsodásban okozza 

a' Káros Gazda a' pásztorokot [F.rákos U; Falujk 40 
Sebe János pap-not. kezével]. 

Szk: ~sá hagy. 1571: Kmed erchye megh az aszo-
nyom Jobagya Jgassagath Kmed elygytesse megh teór-
uyny zerynt, mert altalan fogua károssá nem Hagyuk az 
aszonjom Jobagyath [Kodor SzD; BesztLt 3562]. 1626: 
az másik fél nem hadgia károssá, Hanem meg Elegitti 
[Mezőbergenye MT; LLt Fasc. 155] * ~sá hagyhat. 
1557: ez el mwlt napokba eg yobaguk (!) ment wolt K. 
eleybe walamy marhaya wezet wolt el . . az zekyn em-
bert karosa nem haghatom [Somkerék SzD; BesztLt 32 
Erdély myklos somkereky zolnok warmegey yspan a 
beszt-i bíróhoz és a száz emberhez]. 

2. kárt okozó/tevő, kárral járó; păgubitor; jm Scha-
den zufügend, schadend. 1560: Jol tudgia keg: azt hog' 
aza ennekem igen karos uolna [Apanagyfalu SzD; 
BesztLt 41. — aA dézmálás]. 1566: panazolkodnak my-
nekeonk az Bezterczey hiweink, hogy az el mwlt napog-
ban oda Deesre az my Nepeonk tartasara Negyedfel zaz 
Coloswary keobeol zabot keoldeottek wolna, Es chyak 
16 wagy het het pinzt attanak wolna ot keobleyert . . . 
Eok az Bezterczey piaczon 30 pinzen veottek wolna 
keoblet Eonekik felette karos wolna [BesztLt 6 fej.]. 
1573: Meg hattak volt Espotal Mester vramnak hogy az 
hydat az eo Molnanal meg epitene, Mellyet mynd Ez 
Ideig es eo k. Nem chelekedet meg, kyt nehez newen vez-
nek varoswl eo kegek . . . Mégis keryk eo k Towab ne 
halogassa, mert karos mind az varosnak mynd eomaga-
nak [Kv; TanJk V/3. 78a]. 1604: Zeoch Caspár királybí-
ró Vram mayora . . . felette karosnak lattzik az mostany 
wdeo allapatjahoz kepest annak az kapuhoz keozel való 
lethe [Kv; TanJk 1/1. 898]. 1653: Die 24 augusti napha-
ladtakor igen nagy káros szélvész lőn [ETA I, 116 NSz]. 
1746: eõ Kegyelme az ujj Malomnak építtetését el-
lenzette és tiltotta, hogy ne epitsék mert Káros Lészen 
[Ádámos KK; JHb XIX/8]. 1791: most lévén a leg szor-
gosabb nyári munka annyi dolog tévő Embereket káros-
nak tartott el szakasztani [Szilágycseh; IB. Fogarasi Ist-
ván lev.]. 1828: Mészáros Atyánkfiainak ki kiáltattatott 
jus kivánása egészszen hellytelen, meg tarthatatlan és 
mind réánk mind Nagyságtokra nézve felette káros [To-
rockó; TLev. 13/3]. 

3. kárveszélyes; care (poate) aduce pagube/prejudi-
cii; schadend, schädigend. 1573: Zabo Marton eskwt 
polgár Azt vallia hogi . . . Kakas Andrasnak karos vol-
na az Hemmig (!) Iacab Be Iaro helye ky feleol az per 
vagion keoztek [Kv; TJk III/3. 188]. 1599: Biro vram 
. . . megh paranchyolia hogy minden helyeken az 
Teozeleo helyeket es kemenyeket keorteoket megh cir-
callianak (így!) es Ahwn, feleimesnek karosnak talalta-
tik le rontassak [Kv; TanJk 1/1. 335]. 1698: A mi hata-
runk . tudgjak hogj mitsoda karos az viz miat, az Kü-
küllö gjakrabban minden esztendőn el rontya [A.kará-
csonfva MT; Told. 31]. 1759: ha azon . . . igen káros új 
Malmot meg is fel építhetné, és annak Gáttya meg köt-
tethetnék a . . . város felől való részén fekvő sok 
szép és hasznos szántó főigyeit kaszáló réttyeét . . . az 
víz el borítván éppen haszontalanná és Semmivé tenné 
[Mv; EHA]. 1800: igy igen Horgoson, és mind a nyílók-
ra, mind a kaszálóra való nézve igen Káros lenne az utt 
[Backamadaras MT; Hr 1/40] | Eza a patak miat káros 
vizenyes Cziheres [Bikszád Hsz; HG Conscr. 27. — aA 
kaszáló]. 1820: (A kaszálót) Káros volta miatt haszo-
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nolni nem lehet . füvit meg étetik a helyit pedig a 
Sertések fel hánnyák ugy annyira hogy Kaszalás idején 
tsak tsuszát kaszálnak [Martonos U; Pf]. 

Szk: ~ hely. 1570: Az Borbel Marton Suplicatioyara 
eo K. Azt Mongiak hogy az Mynemw helt kewan 
aztis lassak megh, ha karos helien Nem lezen, eo k. megh 
latyak [Kv; TanJk V/3. 17a]. 1793/1794: a' Bágyoni Ré-
szen levőknek Nevében Pávai László Ur Jelenté, hogy 
La Bérk nevezetű Erdő a tőbb Erdőknél károsabb 
hellyen lévén, azt nem lehetne egészszen tsak egy Nyil-
ban lenni [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 16b] * - kert. 
1620: az meg irt karos kertnek szinere menuen, az alko-
tast el kezdeók keőzteők [Szentrontás MT; Sár.] * ~ 
rész. 1775: azon iparkogyék kgld hogy az Ut felől Szán-
tassan kgld számomra nem pedig a Patak felől mert a' 
kárasabb rész [Gálfva KK; Ks 66.45. 17c] * - víz. 1826 
k.: Ha a Kelementelki közönség károsnak érzi a tulaj-
don alsó felső fordulo határainn Csulok ágy patakjokat, 
mitsoda igasság ítélhesse meg azt önékiek, hogy az ők 
káros vizeket egyes egyedül a Gyalakuti közönségnek 
kárt tétel végett mind egy cseppig határára ezen Patak 
tétettessék .? [Gyalakuta MT; GyL]. 

4. ~ eset káreset, károsodás; păgubire; Schädigung. 
1579: Kérik . biro vramat hogy ismegh Az feyedelmet 
talallyak megh, es Jelenchie megh az zegeny varosnak 
sok kwlemb kwlemb Niomorusagat, es fyzetesset karos 
essetit [Kv; TanJk V/3. 201b]. 

5. 1675: ha Kegyelmeddel beszélhetnék, nem volna 
káros [TML VII, 11 Teleki Mihály Baxaa Istvánhoz. — 
a01v.: Baksa]. 

II. ſn károsult/kárvallott személy; păgubaş; Geschä-
digte(r). 1669: My Daczo György Doboka varmegienek 
Fŭ biraia es Thorday Ianos Ezen varmegyenek vice Js-
pannya: Adgyuk az Testimonialis Cedulankat pro Fu-
turo Cautela magiar koblosia Monar Janosnak mivel 
Lopasb(an) Talaltatot. melyről karossavai Concordalt 
[Szék SzD; RLt 1 Thorday Ianos kezével. — aSzD]. 
1671: A' Székelységben a' Latrok prosequaltatásában 
bé-vŏtt ususok úgymint, károsoktol, vagy egyéb aránt 
meg bántodott felektől való kezes kérés, és tőbb törvé-
nyes utakat s' modokat meg-gátlo akadályok-is . . . tol-
laltassanak [CC 40]. 1777: Eztet a kárasnak ante 
Iudicium meg igyirte [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1779: mi vá-
rosostol azért soha azon károsaktol meg nem kerestet-
tünk s péréltettünk [BfN Bh-i cs]. 1795: Déák Juvon 
Marhái is el ehezvén az hidegben károsadtak el, ebben is 
tsak az edgyik all perés . . . tartozik fizetni feleresziben 

felit szenvedje a káras [Msz; MbK 104]. — L. még 
RSzF 105, 193. 

Ha. 1774: Karosokot [Msz; Pf]. 1778: Káras [Csicsó-
mihályfva SzD; LLt 34/6]. 1812: káras [F.rákos U; Fa-
!ujk 77-8 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 1831: Kára-
i k [Dés; DLt 332]. 

károsan kárt okozva; provocînd pagube, păgubitor; 
schadend, schädigend. 1580: vala ky talaltatyk hogy 
Kawazul, karosson es chyalardul zant Annak az zantas-
nak bery el wezze(n) minde(n)ok wetetle(n) [Kv; TanJk 

215a]. 1667: (A major) az eõ kgme Juhai hasznát 
ayagy gyűjteményét igen károson, haszontalanul és so-
ványul administralta ugjmint az sajtot, ordat, vajat pe-

semmit sem adott be [Cege SzD; WassLt]. 1723: az 
^ s i malomnak penig vize bőven eleg vagyon . . . de ha 

fellyebb köttetik az gát . . vagy az viznek egy keves ara-
dasa leszen is az Szent Benedeki malom károsán Inpe-
dialtatik bizonyos [Szentbenedek SzD; Ks 25. IV. 6]. 
1790: a Szőllő Pásztor . . ha a' fennebb meg írt, kőtö-
lősségei ellen Törvénytelenül károsan és hibáson viseli 
magát, egy héttelis szüret előt minden fizetés nélkült a 
Szőllős Gazdák ki vethessék a' Szőllőböl [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 1846: A Fogado Házat a' rá zuhont kö-
vek károsan rombolják [Dés; DLt 856]. 

Szk: - esik. 1625: De az Falu az Foldőymett By-
rakal el merettek mellyet lattua(n) hogh enneke(m) ka-
roszon eszik nem leöt mitt tenem Teorueniniel megh 
tiltotam [UszT 94a]. 1701: Tagadhatatlan dolog, hogy 
midőn Gõcs Sára Aszszony es . Gŏcs Kata Suki 
Pálné Aszszonyom ŏ kglmek közt Atyai Joszágok azon 
adhibealt Becsŭlletes Emberek által subdividaltatott 
volna, tehát ekkor Suki Pálné Asszonyom felettéb még 
bántodott, és igen károson esett volna az ŏ kglme részé-
ről azon Divisio [Kv; SLt FG. 55]. 1735: (A torockóiak) 
nem tsak kasza vasat készítenek hanem lapas és sing va-
sakatis, és igy ha tsak a vas szám és nem a mérték vétet-
nék fel igen kárason esnék [Torockó; TLev. 4/11. 2b]. 

karósánc şanţ împrejmuit cu ţăruşi/çari; Pfahlschan-
ze. 1662: mihelyt ostromnak jőnek vala a törésen belől, 
a karósáncok között nagyon megfelesedvén, a sánc 
miatt pedig a várba be nem üthetvén . azon karósán-
coknak bevágásán akármint munkálkodnának, ha né-
hány ezeren lesznek vala is azok, egy szempillantásban 
rettenetes veszedelemmel a por miatt mind elvesznek va-
la [SKr 605. — aA törökök Várad várának 1660. évi ost-
romakor]. 

károsít 1. kárt okoz, megkárosít; a păgubi; schädigen. 
1571: Aggyak ertenwnk hogy, Az mynemeo Vetes Buza, 
Zab kender es egijeb Mayorsag, a mezeon vagyon 
Most a valtozasba Mynd feo nep lo feo mynd keosseg, 
Barmawal etetne Nyomottatna karossytana kigiel-
meteknek legyen gongya a meg eorzetesere hogy el ne 
vezzen, Barom mya [SzO II, 337 a fej. az usz-i királybí-
rókhoz]. 1677: ha kik méltatlanul fogdosnának, károsí-
tanának, vagy törvénnyel is vexalnának valakiket, és 
méltatlan panaszokat tennének, ezen meg-irt processus 
mellet in poenam talionis incurallyanak [AC 158-9]. 
1683: (A tisztek) annak előtte egykor a Zalaknaj Joszá-
got akartak sattzoltatni, s Batizi ur(am) nem fogta en-
gedni hogy karosittsák magok hasznokért [Balázsfva 
AF; UtI]. 1759: László Péter . . . a Sokadalmakb(an) 
károsittani szokta à Kereskedőket és Görögöket [Újbá-
rest H; Ks 112 Vegyes ír.]. 1773: kik verték, arestalták és 
zálogosították az Gyogyiakot . . . mikb(en) károsítot-
ták Vexálták őket a Csáklyaiak Circumstantialiter be-
széllye elé a Tanú [Fejér m.; WH vk]. 1794: Bulz János 
Sugya . . . az Udvartis sok képpen kárasitotta [Vályeb-
rád H; Ks 75. VIII. 172]. 1821: Csernátoni Sámuel . a 
föld népe által administralt Naturak be vételekor és ki 
adásakor a' Föld népét nagy mértékben károsittya 
[Szászrégen; TLt Prses. ír. 65/827-hez Bethlen Imre gr. 
aláírásával]. 

2. kb. pusztít, tönkretesz; a distruge; verwüsten, zu-
grunde richten. 1625: az uiz az mi saiat eöreoksegunket 
zena fuunket minden nap zaggattia es karosittia [UszLt 
VI/56. 22a]. 1806: az Exponens Groffné Aszszony ö 
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Nagysága Majorját ezen ujj, folyom vize felettébb ron-
totta . . károsította [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1820: 
Ezen helység három határát együve fel véve fele jó s' 
könnyebben mívelhető s' takaródó, a más fele pedig 
alább való és nagyobb munkával mívelhető, s' bajos ta-
karódó, hegyes lévén helységünk a zápor essö károsittya 
[Bágy U; MvÁLt Usz-i urb. összeír. 2]. 

Ha. 1716: karosittani [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1796: kárositatta [Kv; AggmLt]. 1807: károsittani 
[Dés; DLt 198]. 1811: kárasitatta [Kiscég K; KLev.]. 
1816: kárositatta [Kövend TA; Borb.]. 1818: kárasittya 
[M.fráta K; KLev.]. 

károsítás 1. károkozás/tétel; păgubire; Schädigung. 
1818: 1814dik Esztendőben azon panaszlo Topánfalvi 
Tutajos által Mlgs Miksa Imre Ur Hajós Malma meg 
károsittatott A víz a Malom alá hajtotta a Deszka 
Tutajokot, s' ugy rontotta őszve az Malmot — Mely ká-
rosittás kétszáz Rforintokot meg ért [TLt Adm. ír. 1527-
hez]. 1832: szám tartom kárasittásába bizony nem gyö-
nyörködöm [Csapó MT; Berz. 20]. 1833: A maga Tüzi-
töl szármozo karosittásról Felelettel tartozik az égi és 
szomszedokbol harapózható tűznek terhetől mente tete-
tik [Dés; Törzs. Dési taxalisták 50]. 

2. megkárosítás; păgubire; Beschädigung. 1669: má-
sok károsétásaért Citál valamely szegént [Dés; Jk]. 
1670: Bízom Kegyelmed hozzám való atyafiságára s af-
fectiojára, nem kételkedvén, böcsületecskémnek inkább 
mint kisebbségemnek s károsításomnak örül [TML V, 
402 Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1710: (Jósika Im-
rét) ezért a bolond, de halált, vagy egyéb jovaiban való 
károsítást nem érdemlett írásért nem akarták rategsen-
tentiazni [CsH 345]. 

károsíthat kárt okozhat, megkárosíthat; a putea 
păgubi; (be)schädigen können. 1710 k.: minthogy én 
rajtam a világnak üldözése rendkívül való volt az én ifjú-
ságomtól fogva azt fogja a dolgokat nem tudó mara-
dék vagy világ mondani, hogy talán Erdélyben leglat-
rabb ember én voltam, hogy annyit szenvedtem . . . ki 
úgy fog ítílni és szólani . . . a maradékimot szomoríthat-
ja, sőt talán károsíthatják, bosszúsággal illethetik né-
melyek én reám való bosszúból őket [BÖn. 406]. 

károsító károkozó/tevő; persoană care provoacă o 
pagubă; Schädling. 1814: meg mondotta a Boszorkány 
Péternek, hogy melyik volt a' károsittó vagy pénz el lopó 
[Banyica K; BfR 117/1]. 

károsított károsult, kárvallott; păgubaş; Geschädig-
te(r). 1740: azon személlyekre adattatott nyilok vétettes-
senek el és fordíttassanak a károsittattak számokra 
[Dés; Jk 537a]. 1838: Egy kissebb 8-ad iv alakú* nyom-
tatott bőr pugillaris, a' belső bőrre nyomott kép alá irt 
nevével a' Kárositottnak | Egy nagy fa kalamaris mely-
nek fenekén aligha a károsított neve nincs felírva [Kv; 
RLt O. t nyomt. kl Mike Sándor ellopott ingóságai]. 

károsíttatás károkoztatás, megkárosíttatás; păgubi-
re; Beschädigung. 1680: Kglmesse(n) es seriō paran-
csolylyuk . . . keglmetek(ne)k Gyulaffi Lászlō Ur(a)t 
minden akadály és károsittatás nélkül eltesse, és a' meg 
irt Dezmak(na)k maga szamara való perceptjoját meg 

engedgje [Törzs. fej.]. 1681: Brettyén3, es ahoz tartózó 
Némely Falukból jŏvének illyen Querelákis be, à Con-
numerator es vélle levő böczületes emberek elejb(en); 
panaszolkodván á szegény jobbágyok à végre, hogi 
majd el szenvedhetetlen megh bantodasok karosittata-
sak meg orvosoltatnek [VhU 118. — aH]. 1795: mivel az 
Nsgtok nevezett Malma az elébbeni sok rendbéli jelen-
tett károsittottásokra s azokat meg elŏztettni, s el hárit-
totni kívánó Admonitiokra, s Törvényes p(rae)cautiok-
rais . edgy Singelis alább nem szálittatott . melly-
ből ismét tsak a következnék, s azis következik hogy 
minden elébbeni károsittotások meg ujittotnak [Ádá-
mos KK; JHb XIX/48]. 1800: Colunussai . . sok szen-
vedésekét, és Kárasittatásakat kéntelenítettek ki állani 
[Körösbánya H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1816: Hogj a T(e)-
k(inte)t(e)s Tisztség Resolutioja az Exponenseket uta-
sittja a Tőrvíny rendes uttyára, azért nem kellene alatta-
mas kárasittatásokkal akadájaztatni a hasznat venni 
akarókat hanem Tőrvínyes után prosequalni [Kövend 
TA; Borb. II Gál Sigmond ns nyíl.]. 

Ha. 1766: kárasittatását [Torda; TJkT V. 349]. 1775: 
kárasittatása [Kv; Sár.]. 1814: kárasittatás [Aranyosrá-
kos TA; Borb.] | kárasittatásamba [Szentháromság 
MT; Sár.]. 1825: kárasittatása [Ne; DobLev. V/1088, 
la]. 

károsíttatik megkárosíttatik vki; a fi păgubit; beschä-
digt werden. 1766: Constál fenyegetoczese (!) az Inak az 
A. ur ellen, ugy a dolognak történt léte, hogy a sertes el 
dögölvén, az A. ur károsittatott . arravaló nézt az el-
károsittatott sertés legitimálandó árát az I fizesse meg 
[Torda; TJkT V. 334]. 

Ha. 1790: kárasittassék [Magyaró MT; MvLev. Ve-
gyes anyag 8]. 

károsodás károsulás; pagubă, păgubire; Schädigung, 
Eintrag. 1697: tüz miatt való szertelen károsodást 
valamiképpen vigyazassal elharithatnok rollunk [Dés; 
Jk]. 1703: az nemes hazának könnyebbségire nézve kel-
lett szállani az militianak véghelyekre, münekünk nagy 
terhviselésünkre és sok károsodásunkra és azokbol lett 
károsodásinkot és terhviselésinket alázatosan bonificál-
tatni kévánjuk [Csíkszereda; SzO VII, 111 Cssz, Gysz és 
Ksz panasza a német katonákra tett költség miatt]. 
1785: közönséges kárasadása ezen Hellységnek 
Hogy ide az Metallurgiáhaz prívilegiált Erdők egy részit 
az . Remeteiek el foglalták [Torockó; TLev. 6/1. 13a]. 
1842: a két renden lévő Bírák . . . el mentek az írt Erdős 
hellyen jelen lévő Gidofalvi Domokos úrhoz kinek is 
tudtára adták hogy a Barthos famillía Erdőbéli károso-
dását akaija meg láttatni általunk [Albis Hsz; BLev.]. 

Ha. 1831: Kárasadásaik [Aranyosrákos TA; Borb.j. 
1834: kárasodását [Dés; BetLt 5]. 1836: kárasadását 
[Dés; DLt 556]. 

károsodhatik károsulhat; a putea suferí o pagubă; 
Schaden nehmen können. 1774: károsodhatot Marhái-
ban) a szénátlanság miatt [Told. 23]. 

károsodik károsul, kárt szenved; a suferi o pagubă; 
Schaden erleiden. 1634: Czüreinkben való fogiatkozá-
sokat iol meg visgállyon . . . benne való takarmányunk 
ne károsodgiék [Fog.; UF I, 336 I. Rákóczi György 
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gazd. ut.]. 1677: minden helyek, az Országnak régi vége-
zési szerint, a' ben való önzések, vigyázások által . jo 
gondviseléssel tartassanak: hogy igy vétek nélkül ne ká-
rosodgyanak az emberek, a* kin való és idegen gonosz 
tévők által történt dologért [AC 232]. 1770: Vagyon még 

ezen patak(na)k két felén és ezen Tanya körül 
mint egj szekeretske szénát termő hellye az hol is mi-
dőn essŏzesek s árvizek járnak a viz ki vetven réája káro-
sodott de egyébkor szarazabb időben Semmi kár 
benne Nintsen [Berekeresztúr MT; BetLt 7] | a kárt 
osszák kétfele, egyik se károsodjék ereje felett [M.her-
mány U; RSzF 213]. 1786: Mostoha Atyám . . nem 
karasadik a szolgálatban [Mezőbánd MT; MbK XI. 
74]. 1800: végye az B. Exactoratus igazításba hogy ne 
kárasadgyunk [Torockó; TLev. 5]. 1806: ha ezen darab-
szám fizetést el-huzzuk, legényeink el mennek, és más 
Városokon Czéhunkat el híresitvén majd Legények nem 
jönnek, és ugy az uraságok munkái is haladnak, miis so-
kat károsodunk [Kv; ACLev.]. 

károsodott károsult (személy); păgubaş (persoană 
care a suferit o pagubă); Geschädigte(r), Verlusttragen-
de(r). 1835: Sz Agotha nevü helységben tüz által káro-
sodtak(na)k alamisna pénz szedés rendeltetik [Nagyka-
pus K; RAk 9 esp. kl]. 

karospad bancă cu rezemătoare; Bank mit Armlehne. 
1613: egy rövid szerű karjos pad [HSzj udvarház al.]. 
1723: egj hitván karas pad labak nélkül [Ludvég K; 
Told. 29/7]. 1735: ezen Házban találtunk . . béllet gya-
log Padott nro 1 Oh Karjos Padott nro 2 [Mezősztjakab 
TA; JHb IX/9]. 1736: egy Karjos pad [Bölön Hsz; Be-
recz lev.]. 1762: a' melly etzaka pedig fel költöztetek 
Bormezei Juditoth őtt szekéren hozák fel a' Portékákot 

. üstött hozot 3mat karjos padot egyet [Oltszem Hsz; 
Mk RN. IX/109]. 1768: Karjos pad nro 1 [Fejérd K; 
SzNMúz. Apor lev. B. Fasc. 5]. 1793: Egy Karas pad 
[Mv; MvLev.]. 1801: Vagyon egy jo Karjos Pad [Var-
gyas U; CsS]. 

karosszék karszék; jilţ, jeţ, scaun cu braţe; Lehnstuhl. 
1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium Az 
Keözepseő hazban Aztal uagjon No. 1 . Az aztal keő-
rul karos zek ládástul No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22]. 
1636: vagyon egy Zeŏldel festet gyantaros karas szek 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 1680: az fal mellet ket darab 
béllet pad szek. Item karjas szek no. 2 [A.porumbák F; 
ALt Inv. 12]. 1681: Vagyon . két új kötött pad szék, 
egy régi edgyes karjos székkel [CsVh 95]. 1696: Fejer 
Gyalult uj Karos szek nó 3 [Bethlen SzD; BK]. 1753: 
Edgjen szék N 2 Karjós szék N 1 [Bece AF; Told. 18] | 
Hoszszu fejer karjos szék N 18 [Marossztkirály AF; i.h.] 
! Rövidebb gyontáros festett karos székek [Mezőzáh 
TA; Told. 18]. 1763: Két posztos karjos szék Floh. 15 
Három karjotlan Floh 4 dr 50 [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 
1786: Egy párnás karos szék [Nagyalmás K; JHbK 
XXIX/36]. 1849: Két veress festékü bõrŏs töltött Karos 
székek | Két nagy körül karazatt, hat pedig ugyantsak 
kissebb karas székek sárgán poriturazva massiv . . . ve-
E* tarkáju massával bé húzva [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

Ha. 1680: Karjas Szek [A.porumbák F; ÁLt Inv. 21]. 
I755: Karjos Szék [Batiz H; BK sub nr. 1020 Naláczi 

conscr.] | karjos szék [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 1760: 
karjas Szék [Kissáros KK; SLt PQ 10] j karjos . . szék 
[Szentdemeter U; LLt]. 1761: Karjos Szék [Siménfva U; 
JHb LXX/2]. 1788: Karas Szék [Somogyom KK; Told. 
44a]. 1807: karjos Szék [Körtvélyfája MT; LLt]. 1810: 
karas szék [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. — Vö. a karat-
lan címszóval. 

karosszékecske karszékecske; jilt/jeţ mic; Lehnstühl-
chen. 1585: chinaltatúnk Aztalos Benedekel az Schola-
ban az Mester hazaban egy Aztalt es egy karos Zekech-
ket, es egy fenywfabol chinalt padzeket, attunk az china-
lassatol f. 1. d. 20 [Kv; Szám. 3/XIX. 29]. 1594: Az Ecze-
tes hazban Karos zekechke No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 25]. 1638: vagion az szamtarto haz . Egy kis pit-
varkajara nilik eggj kis paraszt aitoczka. Vagion benne 
eggj eggjes karos szekecske [Fog.; UF I, 661]. 1685 e.: 
Rövid karos szekecske Nro 1 [Borberek AF; MvR-
KLev. Urb. 7]. 

károsult I. mn károsodott/kárvallott; păgubit; ge-
schädigt, verlusttragend. 1840: a Tiroli jég, és Felleg-
szakadás által károsultak A Lombárd-velenczei 
áradás által károsult lakosok számára alamizsna 
szedés parancsoltatik [Nagykapus K; RAk 17 esp. kl]. 

II. ſn kárvallott személy; păgubaş; Geschädigte(r), 
Verlusttragende(r). 1840: a Tiroli jég, és Felleg-szaka-
dás által károsultak . számára . alamizsna szedés 
parancsoltatik [uo.; i.h. ua.] | A' Tiroli jég és felleg sza-
kadás által károsultak [Szucság K; RAk 67 ua.]. 

? kárószín 1850 k.: égy káró szin uj tibet iberok 
[Pk 2]. 

karóvágás tăierea parilor; Pfahl/Pflockhauen. 1852: 
A' Berek Pásztor Télbe mennyi karó vágás esik az 
Berekbe szolgálaton fejül Tartozik vágni 10. kéve szőllő 
kőtő veszszőt szedni [Nagylak AF; DobLev. V/1341 
Dobolyi Bálint kezével]. 

karóvágatás tăiatul parilor; Pfahl/Pflockhauen. 1842: 
a' Sogor . panaszollya . hogy a' karó vágatás ideje 
itt vagyon 's néki nints honnan vágatni, mert azt Te 
mind le vágatod [Veresegyháza AF; DobLev. V/1241]. 

karóvas karózóvas (karóveréshez való eszköz); uneal-
tã de fier cu care se bat parii/aracii; Eisenwerkzeug zum 
Pfahl/Pflock(ein)rammen. 1797: szőlőbe való két kis-
sebb karó vas. Lábra kőtő karozo vas egy [M.igen AF; 
DobLev. IV/777. 13]. — Vö. a karózóvas címszóval. 

karó-vastagságú karóvastagságnyi; de grosimea unui 
par; pfahl/pflockdick. 1847: az őlyvesi erdő, karo vas-
tagságú szép fiatal erdő [Méra K; EH A]. 

karóvég karócsonk; capăt/ciot de par; Pfahlstumpf. 
1827: én a' Flóra kertyéböl, egy száraz Fűzfa karót ki 
törtem, és azzal egyet a' kosokjára ütöttem, a' karo vég 
azonnal el törött [Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110]. 

karóvigyázás karóőrzés; păzirea parilor; Pfahl/ 
Pflockbewachung. 1590: Myert hogj penig Biro vram 
tanachawal egiembe az sok kileomb kileomb fele egieb 
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gondok miath, Nem zynte eleghedendeokeppen ex-
tendalhattiak gondwisseleseketh az karo vigiazasban, 
Azért Az Capitan vraimys arra vigiazzanak vgj, hogj 
ezekbe Iusson, mint eskwttenek meg à varosnak hasznos 
zabadsaganak megh Eorizesere [Kv; TanJk 1/1. 126]. 

karóz (szőlőhöz) karót ver; a arăci (via); anpfählen, 
stützen. 1573: péter Hertel karozny volt velem az en 
zeöleőimben es akor azt monda hogy En netom nem 
leön Teöb karom az 52nel kit Teöled vöttem [Kv; TJk 
III/3. 162 Anna Azony nehay Simon Hendelne vall.J. 
1600: Karozás 27 Marcy kezdettem el az szeoleot karoz-
ni [Kv; Szám. 9/XII. 79 Igyarto Simon isp. m. kezével]. 
1777: (A szőlő) regi viseltes hãsäb karóval, de nagyob 
részént kerek karokkal vagyon karozva [Ne; DobLev. 
11/591]. 1784: Somlyó csehi Szöllö Hegyen lévő szöllö-
jökbe fogadtam Vintzellérnek Tulokdi János Ö 
kimet tartozik õ klme, az őszszel vett Palánt Szőllőt 
is Maga, kellete koránt ki-nyitni, vagy nyittatni, meg 
metzeni, karózni, homlitani, köttetni, háromszor min-
denütt meg kapálni, szüreten jelen lenni, és illendőképen 
elfedni [Somlyó Sz; IB]. 1790: A Kik(ne)k Šzőllőjek 
vagyon, egyebkor Szőllŏ karót Házához vinni ne meré-
szeilyen hanem tsak mikor Szőllőjét karozza [Karácson-
fva MT; Told. 76]. 

karózás karóverés; arăcit; Anpfahlen, Stützen. 1589: 
9 die Marty kezdettem el a' Zólónek elsó miuet az karo-
zast, voltanak elsó napon 8 karozok, attam eggiknek 
eggiknek d. 12 tt. f — d. 96 [Kv; Szám. 4/XI. 27-8]. 
1595: Rendeltek volt eo kegmeok azoknak az zeoleok-
nek gongiawisselesserol hoz Lukachot es Sviffner Ma-
thiast Karozasra ment 12 napzam . f 1/44. [Kv; 
i.h. 6/XIII. 30]. 1679: Majors(ag)Szőlő . . kezdettek 
eppéteni in A(nno) 1675; harmoda beis ültetett, karo-
zassal vagyon [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
140]. 1683 k.: Wagyon az Parochiahoz egy Szőllő Melly-
nek ki nyitásával, metczesevel, Karozasaval es Karokat 
bele hordasavai es egyszeri kapallasaval az Samsoniak 
Tartoznaka [Sámson Sz; SzVJk 166. — aA lelkésznek]. 
1746: egy darab szőlő tavaszi munkáját végbenis vi-
tette, úgy mint hajtását, karózását és egyszeri kapálásá-
nak jobb részit [Torda; TJkT III. 78]. 1852: A' Szőllők 
karozására kertek javittására altal adom . . . az Tana-
rog körül és az malom Patakjánnál lévő fűzfákat [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi Bálint kezével]. 

karozat karfa; balustrada (scării); Holzgeländer/ba-
lustrade. 1850: az épület elejen Tornátz van a kara-
zattyai meg vágynák, de bomlo félbe [öyéressztkirály 
TA; DE 5]. 

karózatlan karótlan; fãră araci; nicht angepfahlt, un-
gestützt. 1708 k.: harmad fel hold szolőtt ki karoztunk, 
a' többi megj karózatlan, s mjveletlen [Harangláb KK; 
SLt AK. 36 Hoszszu Demeter P. Horváth Miklóshoz]. 
1829: a' Szŏllõm karózatlan marad s el pusztul 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/l 154]. 

karózó I. mn karóveréshez való; pentru/de bătut pari/ 
araci; zurammen von Píahlen/Pflöcken dienend. 'Szk: 
— fejsze. 1747: karazo fejsze egy [Aranykút K; Ks 
73/55]. 

II. fn karóverő/karózó napszámos; zilier care lu-
crează la arăcit; Tag(e)löhner, der die Einrammung der 
Stützen verrichtet. 1587: fizettem kerülbe 56 karozonak 

* i j f eo) 10<J. Tezen f. 5 d. 60 [Kv; Szám. 3/XXVI. 21 Sii-
weges Gergęly isp. m. kezével]. 1595: Az hasongarthj zeo-
léohoz vettem 200 karót f— d 64. Karozok voltanak 
4 tezen f—d'48. [Kv; i.h. 6/XIII. 13]. 1682: vegeztük hogy 
az Karozok(na)k Kapasok(na)k per djem d. 12. 12 adgya-
nak az Hajtok(na)k per djem 9. 9 (Dés; Jk 18a]. W00: 
Die 14 Marty . . . Isten akarattyabol a' dolog tevő tava-
szi napok bç köszönvén a munkások diurnuma limitalta-
tott e szerint: A* karozonak //12 hajtonak // 6. kapasnak 
//12. homlitonak // 15. leveledzőnek //6 [Dés; Jk 305b]. 

karózókacor szőlőműves kés; cosorul viticultorului; 
Weinbauernmesser. 1629: Egy karozokaczor [Kv; RDL 
I. 132]. 1658: Kett karozo kaczor d 25 [Kv; KJ]. 1734: 
Egy pár Karozo kaczor [Kv; Pk 6]. 1839: Egy karozoka-
tzor, s karozo vas [Kv; Pk 3]. 

karózószekerce securice pentru bătut araci/pari; 
Stützen/Anpfåhlaxt. 1693: Andrisnak egy karozo 
szekerce [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1812: Egy kis karozo 
Szekertze x 24 [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 23]. 

karozott szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szék karszék; jeţ, jilţ (scaun cu braţe); Lehn-
stuhl. 1849: Két nagy körül karazatt, hat pedig ugyan-
csak kissebb karas székek sárgán poriturazva masszív 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

karózott cu araci/pari; angepfahlt, gestützt. 1732: A 
Kerek hegyben . . vagyon edgy láb, homlokos s vápás 
szőlő, kűlŏmben hasáb Csere karokkal karozott [Szász-
sztjakab SzD; EHA] | A Majorság szőlő . . elegjes 
gömbölyeg karokkal karózott [Erdőszengyel MT; Told. 
11/67]. 

karózóvas karóverő vaseszköz; unealtă de fier cu care 
se bat parii/aracii; Eisenwerkzeug zum Stützen/Anpfah-
len. 1662: adtunk Egj karoszo vasat [Kv; RDL I. 
147]. 1726: Egy karozo vas [Kv; Pk 6]. 1780: A Tiszti 
Lakó Házban Karozo vas 2 [Bethlen SzD; BK]. 
1787: Ket avatag Karozo vas [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 8.]. 1797: Szőlőbe való két kissebb karo 
vas. Lábra kőtő karozo vas egy [M.igen AF; DobLev. 
IV/777. 13]. 1802: Egy otska karozo vas [Dés; DLt]. 
1827: Karozo vas négy [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. — 
Vö. a karóvas címszóval. 

karóztat 1. karózó munkát végeztet; a pune/angaja pe 
cineva la arăcit; anpfahlen/stützen lassen. 1717: Az Ur 
levelet az jnnep harmadnapján atták még. ném is léhetét 
az jnnep elöt karoztatnom most erössen karoznak talám 
a karozást holnap él végzik [Búzásbocsárd AF; BÍR Sig-
mond János lev.]. 

2. nyársba húzat, felnyársaitat; a dispune să fie tras 
ín ţeapă; pfahlen/an den Spieß stecken lassen. 1662: Vá-
rad várának a hatalmas muzurmány nemzet számára el-
foglaltatni kellene De ha meg nem adnák fegy-
verrel is nem sokára megvennék őka, de mint s hogy nyú-
zatnak, karóztatnák, süttetnék a benne valókat [SKr 
591. — aA törökök]. 
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karóztatás karózó munka végeztetése; arăcit; An-
pfahlung. 1684: Április* 18. Kezdettem az martalji szölö 
karoztatásához és hajtásához; volt két hajtó s egy karó-
zó, Istók [SzZs 263]. 1763: hideg télnek idején minden fe-
le való szolgáltatás kutak, jég vermek ásatás (!) fa-
gyos földbenn való karóztatás, kerteltetés, fagyos hony-
tsokoknak egyenessen való doroszoltatása és meg szű-
nés nélkül való építés [Hsz; UszLt 16]. 1843.\a' Haszon-
bérlő a haszonbérbe vett Szöllönek jo móddal lejen-
dő karoztatásáért a' Negyedik télen lejendő levágáskor 
résziben hogyatván [Nagylak AF; DobLev. V/1248]. 

karöltő ? karmantyú; manşon; Schlupf, Schliefer. 
1788: Egy fejér kék pántlikás fôkŏtŏ Egy fekete homlok 
kőtő. Egy pár fekete fodor fátyol ingujj, hozzá való kar 
öltővel [Mv; TSb 47]. 

kárpál 1. kb. karattyol; a trăncăni; quatschen, gak-
keln. 1638: Aztis haliam hogy bizoni valtigh karpala az 
Ura oda be szida is valtigh inte [Mv; MvLt 291. 159b]. 

2. ~ vki után kb. szitkot szór (az elmenő után); a spu-
ne vorbe de ocară (după/la plecarea cuiva); hinter jm 
herschimpfen. 1638: valtigh karpala az Eöregbik utan 
az ura erette [Mv; i.h.]. 

3. ts gyaláz; a huli/ocări; schmähen, lästem. 1618: 
Mikor azféle sok fenyegető szavát eluntam volna, végre 
mondáma, hogy: Látom, hogy kegyelmed mind engem 
kárpál [BTN 87. — aAz emlékíró felettesének, Kamuthi 
Farkas portai követnek]. 1710 k.: Én mindjárt látám, 
hogy Rabutin a szegény Bethlen Lászlóban engem car-
Pál [BÖn. 918]. 

4. ~ rajta kb. feni vkin a nyelvét; a spune vorbe de 
ocară la adresa cuiva; an jm die Zunge schärfen. 1630: 
az minap iznak vala házunknál Szanto Marton s Kop-
Pani János eözveszolalkozanak az elebbi veszekedés 
lelet Szanto Marton megh haita egj tanierral Czon-
ka Jánost, azonban az felesege oda jöue Szanto Márton-
nak, s monda hogj czak rajtunk kárpálnák de bizony 
megh verem egiszer eökett [Mv; MvLt 290. 202a]. 

kárpálás kb. pirongatás; dojană, mustrare; Schelte, 
Rüge. 1676: en Ura(m) ennel tŏbít (!) eben nem tudok, 
hanem ellenben kglek karpalasara bizonj méltatlan le-
uen szajnalom (!) hogi pirongatoczik mint ha en az 
kglek prouentussat magamnak akama(m) reserualnj 
[Adámos KK; MvRKLev. Mikola Zsigmond lev.]. 

kárpálódás kb. gyalázkodás; hulă, ocară; Schmä-
hung, Lästerung. 1653: Akkori napokbana hallottál 
volna egész Erdélyben . praedicatoroktól a praedicá-
ló székből sok káromlásokat és mód nélkül való kárpá-
lódásokat a két religio, úgymint a calvinista és ariana re-
ügion valóktól disputalást hallottál volna [ETA I, 29 
NSz. — aA XVI. század közepe táján, a hitviták idején]. 

kárpász kb. karattyoló, szószátyárkodó; flecar, gura-
liv; Quatschkopf. 1746: az I.a ő Kglme engemet minden 
Jgaz ok nélkült I(ste)n s Haza Törvénye ellen motskolt 
Karpásznak, fososnak, S.v. kurvának pronuntialt, tőbb 
pestelen szókkalis illetett, mellyeket irtozom ide bé 
£atni, mivel keresztény embernek nem illenék [Torda; 
p kT III. 72. — aVaradi Mihályné Sáska Sára. bRácz 
Janosné Fogarasi Annát]. 

k á r t é t e l 

kárpénz V 1847: Minden két ökörre jó kötéllel haran-
got kötni köteles a gazda és a szükség idejibc elegendő 
eregeltetőt ad a közönség. Kárpénzt 3-om krajcár; mi-
dőn pedig csordának fele itthon vagyon, akkor köteles 
egy pásztornak melléje állani; eregeltetőt ad a közönség 
[Zalán Hsz; RSzF 203]. 

karperec brăţară; Armband/spange. 1845: remekező 
ifjú Arany mives Kováts Ferentz remek-rajzát el-készit-
vén ezennel bé-mutatja, mely áll égy kettős kigyo fejű 
karperetzből, és égy őszve font pántlika állású mejj-tő-
ből [Kv; ÖCJk]. 1846: Egy pár bársony bronzba foglalt 
karperecz [Dés; Berz.]. 

kárpit 1. carpetă; Wandbehang. 1564: Kerem Kegiel-
meteket mint vraimot hogy kegielmetek Ez mostany 
zewksegemre ágion valamy ewreka vas fazekakot tala-
kot es Talnierokot giertia Tartokot es karpitokot [Vin-
gárt AF; BesztLt 38 Zerecien Christina az nehay Patho-
cy Ferenczyneh a beszt-i polgármesterhez és királybíró-
hoz. — aÉrtsd: öreg]. 1588: Egy vazonra boritot kárpit 
Irot madarakai vadakai [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 19]. 
1602: Bogathy Miklós irt volt kegyelmednek falra való 
kárpitok es szőnyegek felől, az mint erttyük az Kgm(e)d 
Bogathj Miklósnak irt leúeleböl ott aflelek talaltatnak is 
[Gyf; PLPr 43-4 Báthory Zsigmond fej. Gellyen Imre 
kv-i „senator primarius“-hoz]. 1623: Fogarasban 
Az palotakboll az karpytokot zedesse le tiztittassa megh 
es az kik megh zakadoztanak varogattassa megh twryek 
igen zepen be es rakyak zeöld hazban be az aztalokra az 
faltol tawol, hogy az egerek megh ne ragyak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1684: Az Fejervári N. Palota 
Karpitinak ujitására vettem Sido Moysestül Miniumat 
Libr 1/2 p(er) f. // 30 [UtI]. 1714: Külömbfele Históriá-
kat repraesentáló s Phrigiai tövei ki varrott két kiseb-
bekkel egjutt Kárpitok (így!) No 6 [AH]. — L. még Met-
Tr 392; TML IV, 463; UF I, 408, II, 732-3. 

Szk: aranyos ~. 1599: Ket parazt Karpytt — // 7. 1 
Aranios karpitt f 2 [Kv; Szám. 8/XIV. 30 Hj] * bécsi 
~. 1589: Ket Darab Jo Bechy kárpit Es Eot hitwa(n) za-
kadozot [Kv; KvLt Inv. 1/2. 37] * falra való 1595: 
Tóth András uite Cancellarius Vram zolgaitt harman 
uóltak falra ualo karpitokal egiúth es kepekkel, gialu-
ban 3 louan zekeren f — // 37 1/2 [Kv; Szám. 6/XIV. 36]. 
1638: Uzonbola vitte(ne)k el Falra való kárpitot nr 
29 [BLt 1. — aHsz] * flandriai 1628: Egy Vegh 
Flandriay kárpit Veres Diuanj szóniegh Nr. 36 [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/14. 2]. 1681: Flandriai rongios kárpit 
Nro 2 [BLev. 554] * iratos ~. 1669: Ezen palota(na)k 

. Három ŏregh iratos kárpit a fal oldalan [Király-
halma NK; Ks 67.46. 24a] * írott ~. 1637: Az felseo ki-
czin boltban egy Irot kárpit [Teremi KK; Ks 69. 50. 
44] * kalmár 1614: Egy kalmar kárpit egy ölnie [Kv; 
PLPr 1612-15] * krakkói 1599: Eot krakay kar-
pithott . . . // 12 .. Ĕgietmas Krakay aprolekott [Kv; 
Szám. 8/XIV. 10 Hj] * lovas (bécsi) 1634: Egy falra 
walo Lengyel országi lovas kárpit, melj az elseo hazban 
az falon vagyon [Kv; RDL I. 105]. 1637/1639: vagyon 
az Első ablaktol foguant az bolt aitoigh egy louas Bechy 
kárpit [Kv; i.h. 111] * norimbergai/norimbergi ~ 1627: 
Ket norimbergai Kárpit aestimaltuk tt f. 1 | Három ui-
selt Beczi Kárpit Ket norimbergy Kárpit aestimal-
tuk tt. f. 1 [Kv; i.h. 132] * nyiredékes 1588: Het da-
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rab apró hitvan Nyredekes karpith [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
24]. 1589: Niredekes kárpitok mindenesteol [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 49] * oszlopos ~. 1647: egy kis haz . . 
vagion benne Egy Teoreok oszlopos kárpit az haz 
oldalan [Királyfva KK; BK 16] * perzsiai 1656: 
Ezen palotanak karpitt fŭgeszteő zeölden festett fogási 
vadnak keörōs keõrnyül, kiken vagyon küleömb kü-
leömb formákon szeót hét darab Persiai karpitt füg-
gesztve [Fog.; UF II, 134]. 1674: Vagyon egy falra való 
persiai kárpit [Beszt.; WassLt]. 1678: Uzonbol vitte-
(ne)k el . . persiai kárpitot [BLt] * székely ~. 1627: 
Egj szekelj Kárpit viselt f — d — 50. Ittem negj szakado-
zott szekelj Kárpitok f. 1 [Kv; RDL I. 134 néhai Kanta 
Mihály Farkas utcai házánál levő hagyatékából jutott 
unokájának, Istóknak]. 1647: Az palankon kwl egy 
szalmas Swteo haz . egy parazt kemencze, Egy hituan 
szekel kárpit [M.királyfva KK; BK Fasc. 18]. 1704: Egy 
rongyos fekete szőr Székelly Kárpit [Kv; WassLt Vass 
Dániel portékai közt] * szőr • székely ~ * tarka bé-
csi 1637/1639: az kemencze megett az aitonal egy 
tartka Bechj kárpit [Kv; RDL I. 111] * török 1591: 
Reghy teoreok kárpit 1 [Kv; AggmLt A. 53]. 1714: Kü-
lömféle figurakkal ékesített Tőrök Kárpitok No 7 sok 
hellje(n) lyukas fl. Hung. 44. [AH] * vászonra írott ~. 
1656: Az haznak falaj dirib darab vazonra irott kárpi-
tokkal be vonva [Doboka; Mk Inv. 2] * velencei (bőr) 
~. 1656: Ezen palotaknak falain vágjon ramakra fîigesz-
tett 6 rendbeli nyomtatott virágos velenczej beör kárpit 
[Fog.; UFa II, 137]. 1662: (Bethlen Gábor) naponkint 
erősödvén3, és tárháza is épülvén, az fejedelmi házakat 

székes helyén nagy friss és pompás épülettel be-
lül . azokat sok ezer tallér-érő különbnél-különb velen-
cei drága kárpitokkal megékesítvén, mellyekben holmi 
római és Julius császár históriái voltak csudálatos szép 
mesterséggel szőtetve [SKr 96. — a 1613-tól. Gyf-ott] * 
zöld bécsi 1637/1639: az Bolt aitotol foguant az ke-
mencze megeigh más zöld Bechy kárpit [Kv; RDL I. 111]. 

2. felhőfüggöny; perdea de nori; Wolkenwand. 
1811: Apolló serkeny-fel már nyugodalmadból . Òsz-
lasd a felleget előtted, 's az éjjel Homályát okozó kár-
pitot rántsd széjjel [ÁrÉ 117]. 

kárpitdeszka ? falburkolat-deszka; scîndură pentru 
lambriu; Wandbehang/Tapetenbrett. 1656: Az legenjek 
hazabol . . nilik regi bellett ajtó . Az fal mellett 
eleö egi felöl festett kárpit deszka [Fog.; UF II, 162]. 
1662: tartozzék az hazbol akkor ki menni, azon haz-
bali kemenczeket pohár szekeket, padokat, aytokat, 
kárpit dezkakkal edgyŭt . . semmit onna(n) el ne vi-
gyen se vitessen [Mája MT; BálLt 50]. 1772: Diófa festé-
kes Kárpit Deszka nro 2. edgyik festet, a másik parasz-
tos vagyis festetlen [Mv; DLev. 5. XVII. 3]. 

kárpitſüggesztő szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ pártázat ? kárpitkeret/ráma; ramă de/pentru 
lambrechin; Wandbehangrahmen. 1658: (A palotában a) 
falon fen kőrös kornyül karpitt fíigezteö partazat, mellje-
ken vagyon 4 darab velenczei tarkason njomtatott aranyas 
virágos bör kárpitok viseltessek [Fog.; UF II, 133]. 

kárpitíró kárpitfestő; pictor de lambrechine; Wand-
behangmaler. Szm 1648: Kárpit Iro János [Kv; TJk 
VIII/4. 301]. 
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kárpitocska carpetâ micá; kleiner Wandbehang. 
1647: Vágjon két reghi karpitoczka, ember kep rajta 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1656: vagyon az szam-
tarto hazban az falhoz szegezve 2 labas fogas egyik 
alat vagyon ramara szegezett karpitocska [Fog.; UF I, 
111-2]. 

kárpitos 1. kárpittal bevont; tapisat, tapiţat; (auf)ge-
polstert, tapeziert. Szk: ~ pad. 1782: Kárpitas Padak | 
Agja, Asztala, Fogassa, Kárpitos padgyai tisztességesek 
[Mv; DLev. 4. XXXVI]. 

2. kárpitkészítő; tapiţer; Tapezierer. Szn. 1587: Car-
pitos peter [Kv; Szám. 3/XXX. 27 Seres István sp kezé-
vel]. 1591: karpittos Peter [Kv; i.h. 5/1. 33-4]. 1597: Car-
pitos Peter [Kv; TJk VI/1. 9]. 

kárpitosné a kárpitkészítő/kárpitos felesége; soţia ta-
piţerului; Frau des Tapezierers. 1597: menenk Bornem-
izza Thamas hazahoz aholot mondek hogy egj boltba 
volna megh marhaia karpitosnenak I Joannes Rosas 
fassus est, Enneke(m) az bechews vraim semmit az en 
adossagomban ne(m) bechewlleottek az Cantor Pal 
marhaibol hanem az Carpitosne marhaibol hazi ezkeö-
zeböl [Kv; TJk VI/I. 3, 4]. 

kárpitráma kárpitkeret; ramă de/pentru lambre-
chin; Wandbehangrahmen. 1637: (A szoba) menyeze-
ti kwleömb-kwleömb viragokra meszbeöl ki meczett 
. . . az falon keöreös keörwl kárpit rama [Fog.; UF I, 
408]. 

kárpitszeg cui de tapiţerie; Tapeziernagel. 1599: Biró 
Vram Urunk szamara kárpit szegnek uitetet 3 Vasat 
d 36 [Kv; Szám. 8/XI. 4]. 

kárpittartó szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ párta kárpitfüggesztő keret; ramă pentru fi-
xát lambrechinul; Rahmen zum Aufhängen des Wand-
behangs. 1632: Elseö ház . Az falon keöreös keörwl 
kárpit tartó festet parta ennihani darab [Fog.; UF I, 
167-8] * ~ ráma 'ua.; idem' 1632: (A palotában) Az 
falon keörnieős keörniwl kárpit tartó ramak [uo.; i.h. 
168] * — vasszeg kb. kárpitozó szeg; cui de tapiţerie; 
Tapeziernagel. 1679: Az Pohár szekek feli hajtott desz-
kabul való menjezetes, Sarga festekkel csillagoso(n) az 
falra szegezve festet hoszzu katona fogas nro 4. Ezek-
ben), fegyver, avagi kárpit tartó hajtőt vas szegh nro 43. 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 50]. 

kárpótlás 1. kártérítés; despăgubire; Schadenersatz. 
1823-1830: a tótok kérni kezdették a szekeres gazdám-
tól a hagyma árát. A gazda kárpótlásban ígért három fo-
rintot [FogE 264]. 1850: Lavai el lopása kárpótlásául 

fizetett T. Dobai Balint Ur Bara Joseffnek hatvan az 
az 60 pengő forintokat [Nagylak AF; DobLev. V/1295 
Kóréh György kezével]. 

2. úrbéri kártérítés; despăgubire urbarială; urbaria-
ler Schadenersatz. 1852: felsőbb rendelvények nyomán 
is az urbéríségeken alapult adosságok fel vétele a' telyes 
kárpótlás meg történtéig felvan függesztve [Nagylak 
AF; DobLev. V/1330]. 1856: én azon allodiumokért ö 
Felségetől egy fillér kárpótlást nem nyertem [Koppánd 
AF; i.h. V/1403]. 
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3. úrbéri kártérítési összeg; suma despăgubirii urba-
riale; urbariale Schadenersatzsumme. 1850 u.: Kimuta-
tása mind a négy rátában öszvesen kápott kárpótlásaim-
nak falunként [BetLt 5], 1865: Kedves unokámnak An-
tos Klárának hagyom Bányabükki és Puszta Szent 
Mártoni öszves birtokamat, az ezen birtokak után járó 
mindennemű kárpótlással együtt [Kv; Végr.]. 

Szk: úrbéri ~. 1863: A Szilágyságban fekvő . rész-
joszágokat . . . az úrbéri és dézmakárpotlásokat ide nem 
értve, azonban az úrbéri megváltásokat beleértve, 
osszák fel egy formán [Kv; i.h.]. 

kárpótlási szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: úrbéri ~ papír úrbéri kárpótlási kötvény; obligáté 
de despágubire urbarială; urbarialer Schadenersatz-
Schuldschein. 1868: Minden fizetések történjenek erdé-
lyi Úrbéri kárpótlási papírokban az illetéket fizesse min-
denik kapott resze után [Kv; Végr.]. 

kárpótol 1. kárt megtérít; a despăgubi; Schaden erset-
zen, entschädigen. 1852: Ha akár a' mivelés elhanyago-
lásából vagy rósz mivelésből, akár a' maga idejében meg 
nem tett bé takarításból a' tulajdonos Urnák bár mi ne-
mű kára ütné ki magát telyesen kár potolni kötelesek 
[Ne; DobLev. V/1354. — aA részes művelők]. 1863: 
Alajos fiam pénzbeli örökségéhez képest meg rövidí-
tést szenvedett 's anyai kötelességemnek nézem őt ez-
iránt némüleg kárpotolni [Kv; Végr.]. 

2. kipótol; a completa; ersetzen. 1765: kárpotoltuk a 
quantumnak tsonkaságát [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 29]. 

3. úrbéri kártérítést eszközöl; a efectua despăgubire 
urbarială; urbarialen Schadenersatz entrichten. 1852: 
A' Tőkét . a' magas kormány engedellye nyomán 
csak akkor fizeténdem, midőn a' vesztett Urbériségek 
kárpótolva leéndenek [Nagylak AF; DobLev. V/1351]. 

kárpótoltatik vkinek kára megtéríttetik; a fi despăgu-
hit; entschädigt werden. 1852: Ezen tőkepénz tartozás 

. a' kőztünk történt jószág vásárból folyt; ezen jo-
szághoz urbériségek tartoztak melyeket elvesztettem, 
következőleg a* bennek fekvő summát sem fizethetem 
mind addig, mig érettek nem kárpotoltatom [Nagylak 
AF; DobLev. V/1330]. 

karszék karosszék; jeţ; jilţ (scaun cu braje); Lehn-
stuhl. 1585: Ket Karzek gyontaros volt, égik orsos f 0/90 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2. 3]. 1589: vgion eo neky chinalta-
tûnk frankennek egy kor zeket, egj Aztalt, egj Niozoliat, 
Aztalos Imrehnek attunk f. 1 d. 48 JKv; Szám. 4/IX. 1 ÍJ. 
1647: Lakó haz . . . Vagion benne ket pad szek; ket kar-
szék; egy pohár Szék [Nagyteremi KK; BK]. 1706: 
pbb pad szék bellett, nro. 2. Egy kaij szék, de az karja 
kŭlen hever [UtI]. 1729: Pad, Kár szék, Asztal, Agjfa 
Pohár szék minden maradott mind jo gazda Paraszt em-
bernek szokott lenni [Petek U; TK1 Petki Nagy cs. szám. 
80a]. 

Szk: cifrán ~ 1658: Egy beőreős zetselszek Est f 2 
Egy Cifras karszék Est f 1 Három karszekek Est f 1 [Kv; 
KJ] * e g y e s ^ / 756; Vágjon egjes Kar szék, egjike el 
hasadván 3. szkábával erősitetett meg nro 8 [Nagyrápolt 
H; JHb XXXV/35. 25] * fejér 1629: az végső bolt-
h*z . . Egy fejér karszék [Szu; SzO VI, 97-8 Székelytá-
madt vár lelt.]. 1656: az fal mellet . . . egy fejér kar szék 

[Fog.; UF II, 173] * festett ~. 1656: vagyon bennea egy 
paraszt nioszollia, egy festett karszék, egy asztal ladafia-
val [Fog.; UF II, 96. — aA szobában]. * gyontáros ~. 
1673: Wagion egi Záros fias asztal à hazban . . . Egi jo 
giontaros orsos Kár szék. Egi eggies Kár szek [WassLt 
Borsai István hagy.]. 1687: Egy gyantéros karszék Hor-
vát Adam neve rajta [Déva; Szer.]. 1739: két uj gyántá-
ros láda, égy gyantáros karszék, égy gyantáros ágy [Tor-
da; TJkT I. 165] * hímes 1618: Egj himes karzek ket 
oloz korsoual . . . tt. f. — d. 75 [Kv; RDL I. 104 Andr. 
Junck kezével] * hosszú ~. 1681: vagyo(n) ezen ház-
ban: Bellett pad szék à fal mellett Nro 2. 4 singes hoszzu 
kar szék Nro 1 2 singes hoszszu kar szék Nro 1 [Brettye 
H; VhU 588] * olasz-korsós ~ olasz reneszánsz-korsó-
mintás karosszék. 1622: Egj papirosos olosz korsos kar-
zek tt. f. — d. 75 [Kv; RDL I. 119] * orsós • gyontá-
ros ~ * politúros ~. 1850: Hat darab politúros kar szék 
4 bevont loszőrrel töltött párnájú [Algyógy K; Born. F. 
Ii] * rostélyos ~ kb. áttört/rácsos támlájú karszék. 
1615: Egj io Eöreögh Niozolia az Eöreögh boldba(n) es 
egj rosteljos kar zek f. — d. 80 [Kv; RDL 1.97] * szekfü-
ves ~ szekfű-mintásan festett támlájú karosszék. 1611: 
Egj zeölden festet zekfeöues karzek oloz korsos [Kv; i.h. 
88] * tarka ~. 1629: Egy tarka kar szek aestimaltuk tt f. 
— d. 80 [Kv; i.h. 132] * zöld (gyontáros) 1629: Egy 
hymes láda ér tt f. 1 d. — Egy Zeold kar szek ér. tt f. 1 
Egy zeold gyontáros karszék [Kv; i.h. 143, 146]. 1664: 
Zöld gyontáros kar szek [Dés; Hr 2/23] * zöldes ~ . Egj 
Jo zeòldes kar szek f. — d. 80 [Kv; RDL I. 123]. 

karszékecske karosszékecske; jeţ/jilţ mic; Lehnstühl-
chen. 1632: Komanai Uduarhaz az Szakacz hazra 
nilik egy parazt felszer Ayto ebben vagio(n) . . Két pa-
razt pad szék N 2 . . . Egy kis kar szekeczke N 1 [Komá-
na F; UC 14/38. 120]. 

karszékli, karszétli női ujjas; camizol; Frauenjäck-
chen/Kamisol. 1788: Fekete mor karszétli mejjtartójá-
val együtt viseltes [Mv; TSb 47]. 1799: Egy sima patyo-
lat szoknya ki csipkézve hozzá való karszetlivel [Kele-
mentelke MT; LLt]. 1809: Két pergált aufstät Lájbi, ki-
urgolt patyolattal gárnerozva, hozzá való két Fersingji-
vel, és két ujjas karszéklijivel [Koronka MT; Told. 19]. 
1810: Három Fejér Kar-Székli [Kv; Berz. 20]. 1817: Egy 
Krepp Asszonyi Karszékli [DLt 598 nyomt. kl]. — Vö. a 
háló-karszétli és a karton-karszétli címszóval. 

E viseletdarab divatjára nézve ez a századvégi viselettōrténeti érdekessé-
gû észrevétel idézhető: 1893: A tordai nõk régen karszétlit viseltek; ez deré-
kig érő szűk ujjas volt tarka kartonból | A karszékli az ötvenes években 
maradt le [Jankó; TAszT 109]. 

kárszenvedés kárvallás; pierdere, pagubă; Einbuße, 
Verlust. 1806: Sok Dolog tsak ollykor lesz hirivel az 
Városnak a midőn az Város a Nagy fízetesbe s kár szen-
vedesbe esik [Szu; UszLt ComGub. 1753u.]. 

kárt fakanna; cofö, doniţă; hölzerne Kanne. 1609: 
Egy öreg kartot egy vedrest nyolcz pénzen d. 8 Az 
deberke valamennyi vedres, adjanak minden vedertől 
négy pénzt . . . d. 4 [EOE VI, 151 ogy-i végzés]. 1632: 
Kománai Uduarház . . . Eőteödik Palota . . . Három 
Czjeber N 3. Egj kart N 1 [Komána F; UC 19/38. 128]. 
1636: egy uy desa, es kart, egy seres hordo, es Ser tŏlteŏ 
liju [Siménfva U; JHb Inv.]. 1669: Vagyon ezen pincze-
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ben Egy desaban szŏleŏ egres. Egy kis kartban sos 
Tarkonj [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1679: vanna 
nro 1. kart nro 1 [Uzdisztpéter K; TI. Bajomi János inv. 
27]. 1699: edgy ejtel Nro 1. Kárt nr. 1 [O.csesztve AF; 
LLt Gyulafi László inv.]. — Vö. a kártya, kárta címszó-
val. 

Szk: abroncsos 1685 e.: Szász Sebesen . . . vadnak 
. . Abroncsos kartok [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 
18-9] * borhordó 1594: Bor hordo kart No. 1 [Som-
lyó Sz; UC 78/7. 22] * vízhordó 1652: Az felső regi 
oh kapu . . . vagyon 2 vizhordo kart [Görgény MT; 
Törzs]. 1688: Egy viz hordo kárt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 
3]. 1699: Szapullo fenjŏ kad Nro 1. . . Viz hordo kárt. 
Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.] * vízme-
rő 1679: Viz merő kárt [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 67]. 

? karta 1807/1818:1 Karta szalop régi modi [Mv; 
Told.]. 

A szöv-bcn ugyan karia-szalup összetétellel is számolhatni, de ezt sem 
tudjuk értelmezni. 

kárta1 halotti emléklap/chárta; chartă (filă de înmor-
mîntare); Beisetzungscharta. 1705: A koporsóa majes-
tason volt . A templom mind végig be volt vonva fe-
kete posztóval, az oltárok és legfelül a kétfejű sas . . . 
Ezeken kívül a templomban egynéhány kárták figurák-
kal egyben [WIN I, 476. — aAz I. Lipót császáré]. — Vö. 
a charta címszóval. 

kárta2 1. kártya, kárta 

kartabeánka váltó; poliţă, cambie; Wechsel. 1762: 
Mlgs Felső Magy(ar) Suki Suki János Ur . . . adott vala 
kezünkben maga által subscribált pecsétes Cartha beán-
kát, Mostan azon summát . . Suki János Ur ex toto 
exolválá, az Carthabeánka el tevellyedvén soholt meg 
nem kaphattyuk [Kv; SLt XXXV. 6]. 1772: Háromszáz 
német Forintokrol való Kárta béánka [Koronka MT; 
Told. 26]. 1809: Méltóztatik az Ur asztott írni hogy az 
által adott quietantiát Sohult nem találja a végre 
küldöm ezen záratékba való Cártabeánkát hogy amíg az 
originális quiaetantia meg kerülne szolgáljon, meg 
találvan pedig asztot Méltóztatik visza küldeni [M.bikal 
K; BetLt 2]. — A NySz kartabianka címszóval szótároz-
ta. 

kártábus ' 1818: tsudálkozom a Groffon hogy miért 
hadja nyitva a Háló Háza Ajtóját A Tot Tsizmadéa legé-
nyeknek Hogy ot meregessék a nagy vén kártábusokat a 
drága székeken [Kv; GyL. Székely István lev.]. 

E becsmérlő szöv-ben a címszó a r. caltaboş ~ cartaboş 'májas(hurka)' 
szó átvétele lehet. 

kartács cartace; Kartätsche. 1632: Beczybeöl az mi-
nemw marhakat . Kantha Mihály hozott . . Kar-
tecziott f 12 d — Rez vezzŏtt f 13 d — Pwska palazkot f 
12 [Kv; KvLt 11/69 VectTr]. 1662: (A) megnyittatott ka-
samatáról közkőfalon levő törésre rohant sokaságba 
kartácsokkal, szakadékokkal való lövések miatt nem 
kevesen elveszvén, nagy sok kárral hátraállanának és 
szaladnának" [SKr 607. — aA törökök]. 1667: Kortács-
nak való fa kupák nro 30. Hetinek nincs fedele [Fog.; 

UF II, 341]. 1673: Pléhben való kordátsok nro. 57. Fa-
ban való kordátsok nro. 140. Vászonban való kortácsok 
nro 88. Kortacsnak való üres kupa nro. 130 [uo.; i.h. 
539]. 1681: (A) kis házacska kőboltos Vagyon itt 
. . . Szakállashoz és seregbontohoz való vas golyobis 
Nro 2965. Kortacz Saczkoban, s annelkül is libr. 74a | 
Nebojsza Bástya . . . Kartácsb(a) való vas szakadék 
Libr. 1 [Vh; VhU 515, 558. — aA hadi eszközök bő leírá-
sából kiszakasztott szövegrész]. 1705: Ma is a generális 
kiment vala3 es bombákat, kartácsokat hányatván pró-
bálgattatta őket, de mind rosszul succedáltanak [WIN I, 
574. — aNsz-ből]. — L. még UF II, 338, 537; WIN I, 
569. 

kártácska kb. hirdetményecske, falragasz; înştiinţare 
scurtă; Anschlag. 1698: Az pápista atyafiak november-
ben indítának olyan hírt, hogy nekik akadémiájok le-
szen, és ugyan egy nyomtatott kártácskát is ragasztának 
az óvári, immár 3 esztendők előtt az unitáriusoktól el-
vött schola ajtajára [Kv; KvE 271 SzF]. 

kartácsszeg kárpitosszeg-fajta; cui de tapiţerie: Tape-
zier/Polsteraagel. 1796: 1000 Kartáts szegre 1 [WLt 
Cserei Heléna jk. — aFt]. — A jel-re 1. Krauss, WbNSH-
wspr. 463. 

kárta-gyöngy félgyöngy; mărgele din piatră semipre-
ţioasă; Art Perle. 1710: Tettzin pantlikara Varrott 
gyöngjős parta kilentz boglár benne, kett kett szem Car-
ta gyöngy a Boglár mellett [Told. 19]. 1715: Edgy Áll 
hajj 40 szem öreg kárta gyöngy rajta, s két gyöngy rósa, 
edgy edgy arany boglár benne [LLt Fasc. 148]. 1723: 
Egy kerek arany függő melly(ne)k az kŏzepib(en) egy 
nagy veres szabású szinü Sötét Hiacintus, kŏrŭlette hat 
szem jo fele kártya gjõngj, haro(m) gjémánt, három ru-
bint [WassLt Oszt. lev.]. 1809: Egy filegrán munkáju 
arany Pászli, harmintz kilentz jó féle kártya Gyöngyei 
meg-rakva [Koronka MT; Told. 19]. 

A NySz két adalékát német 'kartenperle' értelmezéssel közli. E gyöngy-
nevet Ballagi, NMSz-a a fenn megadott jel-sel szótározta. 

kárta-készítés halotti emléklap/chárta-nyomtatás; ti-
părirea cartelor/filelor de înmormîntare; Drucken von 
Beisetzungscharten. 1700: Typographus(na)k Carta ké-
szítésért fl 3 q // CC [Abrudbánya; Pk 6]. — Az előtagra 
nézve 1. a charta és a kárta címszót. 

kartalan karfátlan; fåră rezemătoare; ohne Armleh-
ne. 1857: Szegletes kartalan szék [Bodola Hsz; BLt 11]. 
— Vö. a karatlan címszóval. 

kártándli, kártendli kartondoboz; cutie de carton; 
Kartonschachtel. 1792: Igen rongyos kártendli [TL 
Conscr.]. 1823: Három nagy Cartándli, mindenféle uj-
jabb s viseltesebb virágokkal teli Egy keskeny Cartandli, 
kŭlŏmbféle Tollakbul [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 1834: 
Egy mintegy fel sing hoszszuságu, más fél fertály széles-
ségű egy jo hüvelykes Tenyér magosságu tarka papiros-
sal bé vont Kártándliba, melynek a' felső részin 4 petsét 
helye látzik voltak következendő portékák [TLt Praes. 
ír. 1062 özv. Báró Kemény Simonné lelt.]. 

Szk: papiros ~. 1821: Van egy pappiros kartandii ke-
vés keményittö benne [Veresegyház AF; Told. 19] * 
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rózsás ~. 1846: Egy virág tartó magoss arannyos Urna 
égy asztalra való rosás chártándi [SLt 17]. 

kartécs 1. kartács 

kártékony I. kártevő; păgubitor, dăunător; schäd-
lich. A. Állatra von.; referitor la animale; in bezúg auf 
Tiere. 1607: (A disznót) mindenek lattara Vczara kelleót 
volna kj vonni kit ha czjelekedeót volna az Jncta az teor-
ŭenj semmi poena(n) az dizno Megh eolesert minthogj 
kartekoni volt, Ne(m) hatta volna [Mv; MvLt 290. 12]. 
1799 k.: (A szántóföldet) Szükséges képen kelletett vol-
na a praetendensnek mint maga főldgyit vagy, kertel 
vagy Sántzal oltalmazni a kártékon Marháktol [Albis 
Hsz; BLev.]. 1814: az Exponensek elkárositatt sertései 
szokásas Kártékanyak voltak é? [Aranyosrákos TA; 
Borb. vk]. 1816: a Felperes sertéssei kártékanyak és szo-
kásasak nem voltanak [Kövend TA; i.h.]. 1819: a' kér-
désben forgo kutya az Marhákra tanult volt, és Mitu 
Csernának a' panaszlo meg is fizette egy kecskéit 
mint hogy azon kártékony kutyát magánál meg szen-
vedte szenvedgye azon kutya által okozott kárát [H; JF 
36 Prot. 10]. 

B. Emberre von.; referitor la oameni; in bezúg auf 
Menschen. 1760 k.: az illjetén kártékony pásztor a körül 
levő szŏllõ Hegyek Pásztorait ŏszve gyŭjtŏte fòtt Ţŏrŏk-
buza bálra . . . és igy egész éjjel dorbézoltanak a Birtoko-
sok tetemes kárára [Torda; KW]. 1794: (Ha az ifjú) dis-
solutiohoz szokik, egy incommunicabilis, szenvedhetet-
len, kártékony ember lesz belőle, semmi rend, engedel-
messég a nyakára nem fér [Csetri, Körösi Csorna 93 Na-
láczi József testőriró, generális jel. a Ref. Főkonz-hoz]. 

Szk: ~ módra kártékonyán. 1814: Tudja é hogy a 
• •. Kis aszszony Körtvéllyfáji .. árendába más által 
biratott Jószágát valaki csipte, harapta, és foglalgatta 
volna? Vetéseit és Kaszálloit kártékony módra marhái-
val étette és prédálta volna? [LLt vk]. 

2. kb. ártalmas; dăunător; schädlich. 1828: felette 
ártalmas, s erössen pusztito Dér-Hoharmat, Aszály, 
Rogya, és az idő follyásának . más mostoha kárté-
kony, de közönségesen mindenféle Uralkodo vi-
szontagságai [Kv; SLt Vegyes perir.]. 

kártékonykodik kárt okoz/tesz; a pricinui (cuiva) o 
Pagubă; Schaden anrichten, schaden. 1806: 1803ban 
öszszel Szilva Szedéskor Basa Denielnek ött Darab Ser-
téssei az Alsó Czitzhegyében kartekonykodni be mente-
nek .. ki Gyepüjén mentenek be? [Dés; DLt 82/1810 
vk]. 1807: szoktanaké másoknak is gyŭmőltsŏs, vetemé-
nyes Kerteikben gabonaikban kártekonykodni pusztit-
tasokat prédálásokat űzni, ha igen mi modon és mikben 
állanak azok? [Kakasd MT; DLev. XXXV. 13 vk]. 

kártékonyos kártékony, kártevő; păgubitor; schäd-
lich. 1776: Az utrizált személyeket jol esmérem, olyas 
nevezetes kártékonyos Emberek(ne)k eleitől fogva nem 
esmértem [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

kártékonyosocska kártevőcske; păgubitor; kleine 
Schäden anrichtend/machend. 1776: Popa Györgyről 
ţjondhatom azt hogy eleitől fogva kártekonyosotska 
Şmber(ne)k tapasztaltam lenni [Tyéj H; Ks 113 Vegyes 

kártékonyság tilalmas hely; opritură; Gehege, Scho-
nung. 1840: amely marhát szánszándékból való kárté-
konyságba való odahajtással megtapasztalnak s ott ta-
nálnak, hajtsák bírókézre az ilyes marhát gazdástól 
[Taploca Cs; RSzF 175]. 

kartell fogolykiadási egyezmény; cartel, convenţie 
pentru schimbul prizonierilor; Vertrag zur Auslieferung 
von Gefangenen. 1705: Mi az őfelsége cartellja szerint a 
rabokat kiadjuk, ha kiváltják, de eddig még sem herce-
geket, sem grófokat, annál inkább alábbvalókat tőlünk 
ki nem váltottanak, sőt még választ sem adnak leve-
leinkre [WIN I, 649]. — Az értelmezésre 1. a TESz-t. 

kártély, kártélyos 1. kvártély, kvártélyos 

kártérítés despăgubire; Schadenersatz. 1846: Férjétől 
bírt Zálagas Kis Eskűllői részek részleges el kárasadá-
sok kár térítése [Kisesküllő K; Somb.]. 

kártét károkozás/tétel; păgubire; Schädigung. 1677: 
A' Mely szolga szegŏdŏt idejét jámborul ki-tőlti, s' an-
nak Ura contentalni nem akarná . ha comperiáltatik 
igaz praetensioja . . tartozzanak Urának javaiból sa-
tisfactiot tenni a' Tisztek ugy mindazáltal, hogy ha 
kár tétét, vagy egyéb méltó okát, nem comprobálhatná 
az Exponensnek Ura [AC 244]. 1772: akár Juh akár 
Csorda Pásztor legyen, ha bé adatik az Határ Biro bün-
tesse egy forintig valahányszor a Gabonabeli kár tétel 
vádoltatik [HSzj juhpásztor alj. 

kártétel 1. károkozás/tevés; păgubire; Schädigung. 
1570: Bozy Isthwan, Azt vallya hogy Nem Mezze az 
zakal Ambrus zeoleyet eorzeotte Eo Mykor Jaray János 
az ferencz deák zeoleyet urzy (!) volt, De eo Nem lathot 
semy kar tethelt [Kv; TJk III/2. 200]. 1594: Leot pana-
zolkodas hogi az vetesen zabadon niúlaznanak, es 
az vetesben nagi kart tennenek, niomottatnak, Azért bi-
ro vram kialtassa megh, hogi valakit az vetesen, vagi 
zeoleoben kaphatnak hogi niülaz, tahat nylakkal puska-
ual meg leoueoldeozik, mert lattiak eo kegmek hogi 
egiebkeppen sem akarnak effele níulazok az kar tetelteol 
megh zwnni [Kv; TanJk 1/1. 236]. 1629: Nemis tudom 
hogy Jo Annán kar teöt volna az legeny. De hallotta(m) 
azért mastol hogj eŏ dolga voltt az kar tetei [Mv; MvLt 
290. 36a]. 1677: A' Halas Tokban sok károkat szoktak 
tenni a' halat lopók ha meg-fogattathatik, dijjának 
le-tételével szabadullyon-fel . ha penig annak utánna 
tudatik-meg, a' Tisztek floren. 12 büntessék, és a' kár té-
telnek meg-tudhato volta szerint a' meg-irt poena-
nak két része a' panaszlo félé, harmada az Executoroké 
légyen [AC 110]. 1716: az malomnak . el szenvedhe-
tetlen . . . kár tételit ugjmint ország uttjának kŏzenseges 
révnek el bomlását eddig nem tapasztaltam most 
sem tapasztalom [Sövényfva KK; MbK 111]. 1757: az 
Exponensek(ne)k Sem Potentiarioskodása (!) sokat 
Sem Marhájokkal való szánszandékos Kártételeket 
nem tudom [T; Ks 8. XXI. 13]. — L. még RSzF 157, 
TML III, 600. 

Szk: ~ben megtaláltatik vki. 1605: Az zantassal pe-
nig az Ŏzy vetesnek kartt ne tegyenek az fordülassal és 
rea való menessel, Mert à ky effele kar teteiben meg ta-
laltatik az kartt meg vezik raita [Kv; TanJk 1/1. 502] * 
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~en kap vkit. 1757: Frenk Uramnak egy Jobbágyát a' 
Kár tételen kapták, s meg nem adván magát . a pász-
torok meg verték [Mocs K; JHbK XLVII/17] * - esik 
vmiben. 1677: ha valamely gabonában, vagy szőlőben 
kár-tétel esnék törvény szerint büntessék [AC 217] 
* visz végbe. 1736: kerettem vólna kézben az õ Kgl-
me Josef nevű fiát Relatoriamban meg nevezett 
ettzakai tolvajságokat lopásokat és kártételeket vitt vég-
ben I(ste)n és haza törvénye ellen [Torda; TJkT I. 123]. 

Sz. 1620: De vallaha, tullaha, billaha! az németek ne-
künk a bolond vári kártételt megfizették; Vácot, Fiieket, 
Nógrádot s mind az több várakat^ melyeket az muzul-
mán nemzet bírt, megígérték [BTN 398]. 

2. a károkozás helye; locul producerii pagubei; Schä-
digungsstelle | a károkozás eredménye; rezultatul păgu-
birii; Schädigungsergebnis. 1573: Rach Mihal azt vallia 
hogi mykor meg vagta volt tehenes myklos Kis mihal 
dyznaiat Eotet Ely hitta volt hogi meg Mwtassa neky az 
heliet az karteteltis, Eo ely Ment vele latta az helt, deh 
ne(m) az eo felden volt hane(m) az zomzediaen hwl meg 
vagta, Latta az kar teteltis, es hwl ky zeoket az dyzno az 
zeowenien [Kv; TJk III/3. 148]. 1630: mutogata Borsos 
Ura(m) az kar teteit | Latta(m) enis mind az kar teteit, s 
mind penigh az marha tapodast ganelast [Mv; MvLt 
290. 222-3]. 1783: Lázár Imreh Ur rész erdejében reá 
akadván egj helljen a' kár tételre, Erdő Pásztor Társam-
mal edgyütt fel vevők a' Szekér nyomot, meljel el vitték 
a' lé vágatt veszszöt [Kissáros KK; JHb XX/8. 13]. 

3. megkárosítás; păgubire; Beschädigung. 1805: a 
Verös kovatsoknak felette el aradván lopások s Gazda-
joknak kár tetelek ennek el tavaztatásara hataroztatik 
hogy senki is se kovátsának se Segítőinek vassal fizetni 
12 for. büntetés alatt ne mereszeljen [Torockó; TLev. 
7/12]. 

kártétető I. mn károkoztató; care acţionează ín aşa fel 
încît să se producă pagube; Schaden anrichten lassend. 
1680 k.. látván az határainknak el vesztegetését az 
sok kár tétető gonosz potentiariusok mia rendel-
tünk ezek(et) úgymint gondviselőknek: Jankó György 
atyánkfiát, és ő kegyelme mellé záloglókot, hajtókot Mi-
kes Pál uram két bíráját [Zágon Hsz; Barabás, SzO 383— 
4]-

II. //i károkoztató személy; persoană care acţionează 
ín aşa fel încît să se producă pagube; Person, die Scha-
den anrichten läßt. 1680 k.: így végezénk hogy en-
nek utánna az sok kár tétetők refrenáltassanak, hogy en-
nekutána ha valakit vádolnak valakik, zálogoljanak 
meg egy forintig [uo.; i.h.]. 

kártevés károkozás/tétel; păgubire, provocare de 
daune; Schadenzufügung. 1666/1793: Mivel sokaknak 
Telekjek kaszáló kertjek, Csűr kertjek, a Falu határára 
függ be, nimeljek kaput nímeljek rést, nímeljek pedig ju-
kakat szoktak be tartani, azért az illjen heljeket kár te-
vésnek idein minden Holnapban meg circáltasson a Bíró 
[SzékFt 22-3]. 

kártevő I. mn 1. károkozó; care aduce pagube/preju-
dicii, păgubitor; Schaden zufügend, schadend. 1592/ 
1593: Hogy penigh az kaar thyveó Barmokat eleollem el 
veottik . . . aztis beochywywel varom megh az Teoruen-
teol, Item karomatis beochyewel varom megh [Dés; Ks 

35. V 12]. 1605: minden ember labas marhaynak paz-
tort tarchion senky az kertek keozeot zabadon ne Jártás-
sá, mert valaky ott talalya megh leohessek es egyeb 
arantis el eolhessek affele kar teweo marhakat [Kv; 
TanJk 1/1. 525]. 1736: (A rét kerülői) a Rét őrizéséhez 
szorgalmatosabb(an) lássanak, és a kártevő marhákat 
bé-hajttsák [Dés; Jk 464b]. 1756: A tilalmasban talált 
Lovaktól a' Gornikok patkó pénzben 8. pénzt, szarvas 
Marhától 3. pénzt vegyenek, és a kárt a kár tévő mar-
háknak Gazdája meg fizesse [Born. XXXVIII. 8 abrud-
bányai bányászok törv.]. 1790: (Domokos Istvánnak) 
némely kártevő udvari ebek két juhait elszaggatták [Ár-
kos Hsz; RSzF 279]. — L. még RSzF 173. 

Sz. 1686: paraszt példáb(an) szokták mondani az kár-
tevő macskát meg szokták verni hogi mászor kárt ne te-
gy(en) [Kv; TJk XIII/1. 311]. 

2. ~ hely tilos (tilalmas hely); loc oprit, opritură; Ge-
hege, Schonung. 1606: ha Mare faluanak Marhaia az 
Remetej hatarban kar teueö heljre megjen kart tezen ha 
otth talaltatik be haiczak [UszT 20/89]. 1647: ha vala-
mellyik Czejdi ember latna valaki marhajat az kár tevő 
helyben [Csejd MT; Told. Huszár 17a}. 1671: (A pászto-
rok) praetendallyák azt, hogy kár teveő tilalmas helyről 
bé haytando marhajt az Incta potentiose el vőtte volna 
[Kv; TJk VIII/11. 114]. 1674: Péter Miklóst citaltattuk 
hogy az Mezeo pásztoroktol kár téveo helyről bé hajtott 
marhákat el veott | Pásztor Mártonnak égy Gyeorgy 
nevü szolgáját kérettük fel hogy kár téveo helyről bé haj-
tott marhákat az mezeó pásztoroktol hatalmasul el 
veott [Kv; Szám. 34/L. 4-5]. 1769: Simon Jánosnét . a 
hunnét bé hoztak kártévő hely volt e [Koronka MT; 
Told. 19/45]. 

II. ſn károkozó személy; persoană care aduce pagube; 
Schädling. 1605: Az Zeoleo keozeot való nyulaztatas-
rolis azon vegezes obserúaltassek: A' kik effele kar te-
weoket penigh be mondanak biro Vram(na)k awagy az 
Tanachnak tehát tíz forintnak harmada annak adassék 
[Kv; TanJk 1/1. 511]. 1732: hami kar fog lenni, az kár te-
vő fizeti meg [Dés; Jk 426b]. 1755: az Ngod Jószágá-
ban) nem voltam kár tivő Sőtt inkáb haszan tevő 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt kezé-
vel]. 1783: az fel vert Fűzfa Karokat s Tŏviss kertet helj-
re plántájja s tsinálja a' kártevő [Ádámos KK; Pk 7]. 
1792: a Kár tévőkett, az Udvar büntette, másnak szova 
eddig elé nem volt a Tilalmas rontásért [Déva; Ks 73. 74. 
VII. 98]. 1852: Luka Színyíonné . sok károkot oko-
zott, azért bériből akkor el huztunk, mint kár tevőtől, és 
bodorgo cselédtől [Nagylak AF; DobLev. V/1282]. 

karthágóbeli karthágói; din Cartago: aus Karthago. 
1710: (A) magos és szoros havasokon régenlen a cartha-
góbeli híres Hannibál bement vala [CsH 325]. 

kartifiol karfiol, kelvirág; conopidă; Karfiol, Blu-
menkohl. 1715: az kaulefioli Szépen ki kelvén, a bolha 
által ell veszet [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 
1717: Küldöttem . . . Féjés káposztát vagj három Cau-
lofiolét is [Abosfva KK; Ks 96 Mátis István lev.]. 1724: 
az kertek tiszták, az Cauliñolik erőssen nilnak [ApLt 2 
Apor Péter feleségéhez Nyújtódról (Hsz)]. 1734: A mi 
kárdifiol vólt a' harmat előtt Pinczébe tettük [Szamosfva 
K; Ks 99 Veres János lev.]. 1751: Kártifiol Kalarabi 
[Kv; RKA]. 1787: Küldök ez úttal Gligor által újságba 
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egy kevés tseresznyét, epret, Zöld borsot, kardifiolit 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1791: a kertekb(en) 

Cárfioli is ugyan szépen vagyon de immár fel kezdett 
magzani [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1793: 
Ezen alkalmatosságból . . küldők Nagyságod számára 

sákba bé tsinálva 8 kàrtifiolát [Hadad Sz; JF 36 
LevK 286 Benkő Elek lev.]. 1815: Czékla, Kartifiol és 
Répa is felesen [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50]. 
1817: A kertész már a Táblákot fel asatta . a hova a 
Káposztát szoktak ŭltottni és a Kártifiolát [Héderfája 
KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 

kartifiol-mag sămînţă de conopidă; Karñolsamen. 
1711: tettem le négy Német forintot kaulifiol, ar-
ticsóka, téli és nyári endivia magra [Nagyalmás K; Ks 
96 Gyulay Ferenc lev.]. 1724: en eddig elé kaulifiol ma-
got, ugy olasz kaposzta magot ket izbenis küldöttem 
[ApLt 1 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 1789: Karti-
fiole Mag 8 Loth [Mv; ConscrAp. 30]. XVIII. sz. v.: A 
Káposzta, Répa, Retek, Caulifiol és kauli répa magot 

igy próbáld: Törd meg . és ha Siros vagy olajos a 
leve, jo és Fris ã mag [Ks Kerti oeconomia]. 1796: Papi-
rosban Balsam mag Cartifiol mag [Déva; Ks 
76. IX. 26]. 

Szk: nyári 1816: Küldöttem a' Görgényi Kertész-
nek 2. Loth. Téli, és Nyári Kartifiol magot [Mezőmada-
ras MT; Born. XVb]. 1824: A' Nyári kártifiol, nyári ko-
rolábé, és nyári Olosz káposzta Magokat, mellyeket — 
Nagyságod levelébe bé petsetelve küldeni méltóztatott, 
— Ma a Meleg ágyba el vettettem [Perecsen Sz; IB. Ta-
más Mózes lev.] * téli ~. 1830: Téli Nyári Kártifiol és 
őszi Korélábé mag vétetett Bésztertzen 36 xr [Sajóke-
resztúr SzD; Born. F. Ilg]. 

kártocska fakannácska, táj kártusocska, kártyácska; 
cofiţă, donicioară; hölzernes Kännchen. 1679: Kicsiny 
fedeles kártocska nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 28.]. 1688: Luczai Sándor administrált Kár-
tocskát, nro 6. [Porumbák F; UtI]. 

karton pamutvászon; stambă, carton; Kattun. 1757: 
A Kis Boltban a két ablakon két ele vont kártonbol való 
supellat [Jobbágyfva MT; BálLt 71]. 1758: Egy veszszős 
hoszszu Német Schlaffrock tafotából, kartonnal bérlett 
[Nsz; TSb 21]. 1769: 3 1/3 Sing cartany [Gyf; Berz. 7. 
69/1]. 1803: 3 sing Kartany [Mv; DE 3]. 1805: Paplanak 
fain kartanbol [Hosszútelke AF; Kath.] | Két darab-
batska Ujj Kartan [Szamosfva K; BLt 9]. 1813: 8 1/2 
sing moldony . 3 sing kartony [Mv; DE 3]. 1840: 
1 Bujbelének való Kartony [Dés; DLt 1248]. 1856: Var-
ga Susi fizetése . . . 2 fersing lajbistol egyik karton egyik 
kotzkása [Körtvélyfája MT; LLt. — aFolyt. a fels.J. — 
Vö. a cickarton címszóval. 

Szk: csíkos 1812: Egy Donyha haj csikós kárton-
bol [Mv; MvLev. Szabadi Josef hagy. 9]. 1838: két csí-
kos karton ablakra való forhang drot vasával [Gidófva 
Hsz; HSzjP] * kék ~ 1841: Egy karos és hat kék kar-
tonnyal bé vont égyes Székek [Egeres K; Ks 89] * tarka 

1816: Egy Olosz fal fenyő fából torka kartonnal 
[Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 
1833: Egy tőltótt jo diófa kanapé zöld csiku tarka kor-
ánnal bé vonva [Katona K; Ks 73/55] * török 1804: 
1 Fekete tafota ruha hozza való ket rendbeli Karton 

egyik jo féle Czitz az másik Tőrök Karton [M.köblös 
SzD; RLt Mohai Farkas hozomány-elismervénye] * vi-
rágos 1754: Con ferált Májai Ferenczne Szabó Má-
ria Aszszony az Ur asztalara a Bőia Refr. Eklesiaban egy 
asztalra valót melynek a kózepe veres virágos Karton, 
körül egy tenyérnyi kék virágos szőr matéria [DobLev. 
V/265. — aMT]. 

Ha. 1808: Kartany [Mv; Told. 22]. 1828: kartant 
[Mv; DE 3]. 1831: Kartony [Mezőgerebenes MT; TLt 
Közig. ir. ad 1315] | Kortony [Marosludas MT; i.h.]. 
1841: kartan [Dés; DLt 365]. 

karton-ágytakaró cuvertură de pat din stambă/car-
ton; Kattun-Bettdecke. 1768: Egész Karton derekajj 
halj 2 Egész Karton vánkos haj 4 — Egy karton ágy 
takaró Viseltes Karton paplan [LLt Fasc. 11]. 1801: 
Édgy rongyos Karton ágy takaró [Mv; MvLev. Tóbiás 
Antal hagy. 6]. 1805: Egy Kartany Agy Takaró Ket 
darabotska Ujj Kartan [Szamosfva K; BLt 9]. 1830: égy 
Kartony ágy Tokoro [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 
174]. 

karton-alsószoknya jupon de stambä/carton; Kattun-
Unterrock. 1789: vettem kezemhez 2. Gyoltsal bér-
lett Karton alsó Szoknyákot [Meggyesfva MT; JHb 
XLVI/1 Torma Éva kel.]. 

karton-bújbelé pamutvászon rékli; bluză (femeiască) 
de stambă/carton; Kattun-Tulifant (Leibchen). 1839: 
Egy rongyos Karton Bujbelé [M.lápos SzD; DLt az 
1846. évi iratok közt]. 

karton-derékalj un fel de saltea subţire de puf, facută 
din stambă/carton; Kattun-Unterbett. 1819: egy kék 
Karton Kotzkás kissebb derekaly [Kv; Pk 3]. 

karton-derékaljhaj kartonderékalj huzat; învelitoare 
de stambă/carton cu care se îmbracă salteaua de puf; 
kattunener Unterbettbezug. 1768: Egész Karton derek-
ajj halj 2 [LLt Fasc. 11]. 

karton-előruha kartonkötény; şorţ de stambă/carton; 
Kattunschürze. 1790: Egy viseltes gyolts elő ruha. Más 
viseltes Karton elő ruha. Egy viseltes Bagazia elő ruha 
[Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 4]. 1811. visel égy 
fejér gyapot gyolts fersinget, égy fejér korton veres csil-
lagotskákkal elő ruhát [DLt 508 nyomt. kl]. 

kartonfersing kartonszoknya; fustă de stambă/ 
carton; Kattunrock. 1781: Karton fersing egy [Koron-
ka MT; Told. 10]. 1817: Egy kartan Fersing [Mv; 
MvLev.]. 

Szk: pettyegetett 1817: Egy petyegetett tarka kar-
ton fersing [Mv; DLev. 3. XXIIIA] * tarka ~ pettye-
getett ~ * virágos 1817: Egy fejér virágos kartan 
Fersing RF1 10 [Mv; MvLev. Simonflfi Zsuzsánna hagy. 
3]. 1849: a Jónás Ferencz szolgálójától el lopott 
Egy kékes és veresses virágos viseltes kartony fersinget 
[DLt nyomt. kl]. 

karton-főkötő scufie/scufiţă de stambă/carton; Kat-
tunhäubchen. 1790: Két Karton Főkötő, Két fejér 
gyolts Főkötő [Mv; MvLev. Boka Katalin hagy.]. 
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kartonfuggöny perdea de stambă/carton; Kattunvor-
hang. 1850: Két karton nagy függönyök 5 vft [Al-
gyógy H; Born. F. Ii]. 

kartonhaj karton-párnahuzat; faţă de pernă din stam-
bă/carton; kattunener Kissenbezug. 1768: Három píyhe 
Derekaly: egyik karton hajjal, kettő kék Diktával [Csá-
szári SzD; WassLt Wass Ágnes ágynemü-lelt.]. 1787: 
Négy közönséges nagyságú Párna, mindeniken kék kar-
tan haj Rf. 2 Dr 72 [Mv; MvLev. 8]. 1812: Ket Nagy 
parna kender Tokjavai (így!) Botbeli kek karton Hajá-
val [Mv; i.h. Szürtei Josef hagy.]. 

kartonhéj karton-párnahuzat; faţă de pernă din stam-
bă/carton; kattunener Kissenbezug. 1766: Négy nagy 
vánkosok, Ugy három kisebb lintzi Gyolts Zöld és kar-
masin Selyemmel varrót híjakkal a nagyobak(na)k, de a 
kissebek(ne)k karton hijak vagyon [Lesnek H; Szer. 
Harsányi Éva inv.]. 1789: 3. párna jo féle Karton hejjá-
val, edgyike tépett Toluval, Ketteje pijhével [Mv; 
ConscrAp. 21]. 

kartonhéjú kartonhuzatos; cu faţă de pernă din stam-
bă/carton; mit kattunenem Bezúg. 1836: égy Karton 
paplan . és két kis karton héjju párna [Szentimre MT; 
BalLev. Balog Klára kel.]. 

karton-karszétli női kartonujjas; camizol de stambă/ 
carton; kattunenes Frauenjäckchen. 1810: Egy Karton 
Karszétli Rf 6 [Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 2]. 

kartonköntös kartonruha; rochie de stambă/carton; 
Kattunkleid. 1789: vettem kezemhez . Egy viseltes 
veres karton köntöst Szoknyástul [Meggyesfva MT; 
JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 1800: Három karton 
köntös, az edgyik kalamajka [Kisborosnyó Hsz; 
HSzjP]. 1805: Egy viala szín atlacz köntös . . Két Kar-
tony Köntös [M.köblös SzD; RLt Majtényi Istvánné 
Rettegi Sára kel.]. 1820: Kartony Köntösök Nro 4 [Fe-
lőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.]. 

Szk: babos 1816: Kék babos karton köntes 10 Rf 
[Kv; Born. IV/41] * samoá 1823: Schamoa viseltes 
karton köntös [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

kartonlájbi kartonmellényke; vestă de stambă/car-
ton; Kattunleibchen. 1817: Egy virágos Sellyem, más fe-
jér Pikét, és égy kartan fejérnép kurta Lájbik Rfl 6 [Mv; 
MvLev. Simonffi Zsuzsánna hagy. 3]. 

karton-nyakravaló papion de stambă/carton; Kattun-
Halsbinde. 1880: a lájbid felett két csücskéje látszik ki 
valami kék babos karton nyakravalónak [PLev. 77 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz]. 

kartonos kartonnal bevont; îmbrăcat cu stambă/car-
ton; mit Kattun überzogen. 1823: Egy tarka-kartonos 
kanapéé [Nsz; DobLev. V/1080]. 1849: egy tarka karta-
nos töltött szék [Somkerék SzD; Ks 73/59]. 

kartonpaplan plapumă de stambă/carton; Kattun-
Bettdecke. 1761/1784: egy karton paplannya [Kővár-
hosszúfalu Szt; TKhf Com. Anna Teleki (61) vall.]. 
1787: Egy viseltes Karton Paplan Hf 3 [Mv; MvLev. 

Nagy György hagy. 4]. 1810: 2. Kartan Paplany viseltes 
[Mv; DLev. 2. XIX A]. 1818: Égy Karton Paplany uj 
berke gyapjúval töltve . . 149 Rf [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina kelj. 1850: egj darab karton paplan 7 vft [Al-
gyógy H; Born. F. Ii]. 

Szk: babos ~. 1838: Egy veres babos karton viseltes 
paplan [Kv; Pk 3] * kékIkékes 1788: Kékes virágos 
nyári karton Paplan Kék virágos karton nyári pap-
lan [Mv; TSb 47] * nyári ~ kék/kékes ~ * tarka ~. 
1764: égy közönséges Küsded tarka Karton Paplan [Kál 
MT; Berz. 6. 54. L. 2]. 1790: Egy viseltes gyapottal töl-
tött tarka karton Paplany [Mv; MvLev. Boka Katalin 
hagyj * veres • babos ~ * virágos ~ kék/kékes 
~ * zöldes 1849: Egy zöldes karton paplan [Mv-
Lev.]. 

kartonpárna karton vánkos; pernă de stambă/carton; 
Kattunkissen. 1805: Egy Tölgy Fa régi modi kanapé 
Kartany parnakkal [A.jára TA; BLt 9]. 

karton-párnahaj karton-párnahuzat; faţă de pernă 
din stambă/carton; kattunener Kissenbezug. 1797: négy 
fajin karton párna haljak [M.köblös SzD; RLt]. 1812: 
Egy veresses Karton párna haj Rf 3 [Mv; MvLev. Sza-
badi Josef hagy. 8]. 

kartonportéka marfã din stambă/carton; Kattunwa-
re. 1831: az Görgenyi Járásban ez előtt öt Esztendőkkel 
Görgényben volt egy Boltos, a' ki Kovákkal Pipákkal 
Gyapattal Fejtövei, és holmi kartan portekakkal keres-
kedett [M.régen MT; TLt Közig. ír. ad 1315]. 

kartonrokolya kartonszoknya; fustă de stambă/car-
ton; Kattunrock. 1804: egy karton Rokkolya 7 Rf. 
[Kvh; HSzjP]. 1820: Vagyon 1 karton Rokolya Surtzal 
együt 11 Rf [Kvh; i.h.]. 

Szk: ſaolajos ~. 1837: Egy veres fa olajos karton ro-
koja surtzával együt [Kvh; i.h.]. 

kartonruha kartonköntös; rochie de stambă/carton; 
Kattunkleid. 1817: Egy Veress Kartan Ruha Rfl. 4 [Mv; 
MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy. 3]. 1817: Egy kartan 
Fersing, és égy kartan Ruha [Mv; MvLev.]. 1848: Kar-
ton ruhára 2 ftot adott [Kv; Végr.]. 

karton-surc kartonkötény; sorţ de stambă/carton; 
Kattunschürze. 1805: Tsináltattam a Szolgálonak egy 
kartany surtzatt 1 f 40 x [Tresztia H; Ks Vegyes ir. 109]. 
1829: Vagyon két karton rokolya ehez karton Surtzal 
együtt 20 flór. [Kvh; HSzjP]. 

kartonszélû kartonszegélyű; cu marginile de stambă/ 
carton; mit kattunenem Saum. 1797: Király szin tafata 
közepü Karton szélű Paplan [M.köblös SzD; RLt]. 
1797: Egy Király szin Selyem kőzepű és Kartan szélű 
rongyos paplan [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 

karton-szuperlát kartonfŭggöny; perdea de stambă/ 
carton; Kattunvorhang. 1749: egy kárton Supellát 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 116]. 1789: vettem kezemhez 

2 uti rosa szin atlatz paplant, 1 uti karton Superlá-
tot, ahoz hasonlo ágy takaróval édgyűt [Meggyesfva 
MT; JHb XLVI/1J. 
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karton-takaró kartonterítő; cuvertură de stambă/car-
ton; Kattundecke. 1803: Egy babos karton Takaró a' 
Praedikállo széken [Szentháromság MT; UnVJk 263]. 

kartonujjas jachetă de stambă/carton; Kattunjacke. 
1838: Egy ujj hoszszu bunda, égy köpönyeg, egy prémes 
ujjas, négy karton ujjas . . ezek mellé adattak kilentz 
Lájbik égy Selyem, a' többi karton [Szentimre MT; Bal-
Lev. Balog Klára kel.]. 

karton-ûberrokk karton felsőkabát/felöltő; pardesiu 
de stambă/carton; Kattunüberrock. 1837: Egy karton 
iberok parkét bérléssel [Dés; DLt 526/1838]. 

karton-vánkoshaj karton-párnahaj; ſaţă de pernă din 
stambă/carton; kattunener Kissenbezug. 1768: Egész 
Karton derekajj haly 2 Egész Karton vánkos haj 4 

. Egy Karton ágy takaró Viseltes Karton paplan 
[LLt Fasc. 11]. 

karton-vtganó karton-szoknyafajta; un fel de fustă 
din stambă/carton; Art Kattunrock | egybeszabott női 
felsőruha/köntös; rochie de stambă/carton dintr-o sin-
gură bucată; in einem geschnittenes Frauenkleid/ge-
wand. 1813: Egy gyolts vagy karton Vigáno vagy Iber-
rok megfestésiert . . 1 Rfl 31 xr [Kv; MNy XI, 35 A' 
Festők Miveinek Limitatioja 21]. 1816: Kartan vigáno 5 
Rf 11 xr [Kv; Born. IV 41]. 1823: Bartsné Kata . . 
szörnyű gálántoson jár többnyire karton és tsipkés 
vigánoval [DLt 254 nyomt. kl]. 

A lehetséges kétféle jel-re 1. az ÉrtSz viganô al. Az erdélyi adalékokban 
azonban nagy valószínűséggel inkább csak a 'szoknyafajta' jel-sel kell szá-
molni. 

Szk: hamuszín virágos ~ * tarka ~. 1803: Egy 
Tarka karton vigáno [Kvh; HSzjP]. 1817: Egy tarka 
karton vigáno [Mv; DLev. 3. XXVIII. A] * virágos 
1818: Egy hamu szin virágos karton vigáno viseltes [Kv; 
HG Ádámosi Végh lev.]. 

kártos, kártus 1. fakanna, táj kárta, kártyus; cofa, do-
niţă; hölzerne Kanne. 1722: az ö kglme Felesége hozzája 
menvén kérte tőlle a korsojat hogj igjek, az szolgálois 
oda adá s Nagj Ferenczne Assz(ony) foga s az földhöz 
üte, az után a kartosát is az földhöz ŭte, s annak akkor 
csak a Feneke esek ki [Göc SzD; WassLt Marosán Ger-
gely (60) zs vall.]. 1731: Csabai László Uram ŏ kglme 
Gligor nevű szolgájátt Láttam az fogadoban, az holottis 
egy kártosban két kupa bort vön [Császári SzD; i.h. Bá-
lás Thodor (22) vall.]. 1753: Egj kártas raszsz [Szent-
margita SzD; Ks 18. CII]. 1773: a' Vármegye Stáb há-
zaitól égy Kártossal ivo Viz Után a Szamosra menvén 
láttam Jobbágyát [Dés; Ks 32. XXXII]. 1780: ma-
gam Szemeimmel láttam Sokakot onnéd Kártussal, 
kantsoval, és Fazékkal vinni Bort [Déva; Ks 113 Vegyes 
^.J. 1780: A Velmitzében 20 vedres egetbor főző üst 1. 15 
vedres egetbor főző üst 1 ezek(ne)k Sisakjok, tsős 
kádjok, tső alá való kártussok egy egy külön külön 
yagynak . Nagy kartus 1 [Bethlen SzD; BK]. 1799: 
egy kărtos Petreselyem maggal tele [F.zsuk K; SLt Ve-
gyes perir.]. 

Szk: ivó 1742: Ivo Kártos [Bh; Told. 25] * merítő 
** 1757: az Arany a' porond kőzt meg ülepedik me-
nedékesen lábakra más fél öl hoszszaságu deszkát állít-

ván, mossák czondra poszto fótakkal bé teritven edgyik 
a' porandat szüntelen tölti a deszka teteire, másikra pe-
dig merítő kártassal a' vizet, s ekképpen le mosodván a 
porond megülepedik az Arany a fotakan [Zalatna AF; 
JHb Borsai István kezével] * öntöző 1735: Ŏntŏzŏ 
Kártos nem igen jok 2 [Kóród KK; Ks 65. 45. 171] * tő-
kési 1836: Hat új Tökési Kártos [MNy XXXVIII, 
207] * vizes ~. 1745: csobolyó forma vizes kártos nro 2. 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 1814: A' Cseled Ház Aj-
taján bemenve . egy vizes Kártos, egy tehen fejő Saj-
tár [Mezősályi TA; RLt] * vízhordó 1722: (A kony-
hában) egj viz hordo kártos, ket korso [Algyógy H; 
Born. XXIXa 9 Bornemisza János conscr. 1]. 1740: Viz 
hordó jó kártos 2 [Gyéressztkirály TA; Ks 89 Inv. 7]. 
1781: Viz hordo kártos [Körtvélyfája MT; LLt] * víz ön-
töző 1788: Egy viz ŏntŏzŏ Kártyos [Mv; TSb 47]. 

2. vhány fakannányi; de un anumit număr de cofe/ 
doniţe; von einigen hölzemen Kannen. 1752: Csak két 
Kártyus bort hoztanak volna [Algyógy H; BK]. 1755: 
magamis bé menvén az Burdéllyba, láték ottan egy kár-
tos bort [Déva; Ks 101]. 1828: hozzám behozott volna 
egy kártus és karafina mustot [Dés; DLt 161]. 

3. fémkanna; cană de metál; Metallkanne. 1730: égy 
trébellyezet kanna Ürmös Bornak valo. égy kártos 
egeszszen arannyas [Kv; Ks 15. LVIII.. 6]. 1732: Egy 
Ezüst Arannyos kártos [Kv; Ks 35]. 

? O Hn. 1774: a' kis kártos utya' hoszában [Gerend 
TA; EH A]. — Vö. a kártya, kárta címszó hn-i adalékai-
val. 

kartőn karon(fogva); de braţ; am Arm (führend). 
1603: Barabas olahot ket felöl kar ton fogta wala deák 
Jstuan, mas felöl az Imreh kowaczy fia, mihalj wjfalwy 
[UszT 17/41 Demeter mihalj Bezedi zabad zekel vall.]. 
1879: Nehogy azt véld, hogy nem eszeltem én ki már ma-
gamnak, hogyan nézhetsz ki(!) hogy nem láttalak én 
már abban a nagy fás sorban — ott a kertben — sétálni a 
feleségeddel karton, nagyokat lépve [PLev. 58 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

kártya 1. játékkártya; carte de joc; Spielkarte. 1694: 
Itt láttam Egy lovat; ki . . A kártyában amennyi 
szem volt, annyiszor ütötte a földhez a lábát [Kv; KvE 
231-2 VBGy. — aA sokadalomban]. 1736: Innepekben, 
de kivált sátoros innepekben Akkor kártyával is 
szabad volt játszódni, de másszor nem [MertTr 432]. 
1798: 1 játék fainab kártya xr 42 [Déva; Ks 73-74]. 
1847: a' slájfer kártyát kért [Dés; DLt 498]. 

Szk: francia 1756: kávéra s pár Franczia kártyára 
Reh F. 3 xr. 6 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 75b]. 
1800: 2 Játék magyar kártya . . 4 Játék megint francia 
kártya [Mv; Told. 74]. 1851: 2 tuttzet francia kártya 
[Dés; DLt] * magyar 1800: 2 Játék magyar kártya 
[Mv; Told. 74]. 1808: 2 Játék Francia Kártya 1 Já-
ték magyar Kártya [Mv; Told. 22]. 

2. kártyajáték; joc de cărţi; Kartenspiel. 1583: Joan-
nes Kalmar Iunior fassus est Azt(is) tudom hogy 
Kapa Mihály Iol lakot Bechben de Nem lattam hogi 
kartiara Awagj egieb helre tekozlotta penzet [Kv; TJk 
IV/1. 124]. 1657: az usualis moneta bő volt csak kártyá-
ra is udvarában3 [KemÖn. 141. — a1631 táján Bethlen 
Gábor özvegyének, Brandenburgi Katalin fejedelem-
asszonyénak]. 1710 k.: a játékban telhetetlen s fáradha-
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tatlan volt az én gyermekségem és felserdült ifjúságom; 
de nem veszteg ülő, mint a kocka, kártya, szák, sakk 
[BÖn. 501]. 1819: a Legények között a Kártya, kugli 
s több a félek szorossan meg tiltassanak [Kv; Mész-
CLev.]. 

Szk: ~hoz fog kártyázásba/kártyázni kezd. 1704: 
kártyához fogván, egész későig mind kártyáztak [WIN 
I, 79] * ~ra megy kártyázni megy. 1704: az urak mente-
nek Haller István uramhoz3 kártyára [i.h. 78. — aNsz-
ben] * ~ / játszik kártyázik. 1573: Kiral Mate azt vallia 
hogi . az Ianos deák hazanal latta hogi veres Antalal 
kartiat Iachot gergel, antal ely Nerte penzet [Kv; TJk 
II1/3. 282]. 1593: Aztalos Lukach vallia Albert Mar-
ton kartiat koczkat jacczot korchomakon, es eleg 
pinze volt [Kv; TJk V/l. 421] * ~t játszódik. 1806: ját-
zodtunk kártyát, szembekőtősdit [Dés; KMN 190] * 
vmennyit elveszt a ~n. 1704: Bethlen Sámuel vram egy-
nehány forintot el is vesztett a kártyán [WIN I, 90]. 

kártya, kárta 1. fakanna, táj kártyus; cofë, doniţă; 
hölzerne Kanne. 1598: mo(n)da Nagy Gaborne, Jeozte 
rongios beste kúrúa, azton be mene a pitúarba suiteô (!) 
hazaba ki hoza az kartiat az feoldhez ytç [UszT 13/30—1 
Catherina consors agilis Lucae Somogy ppix vall.]. 
1669: Hat legely ket kartya ket meregeteŏ sajtar Egy liu 
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1697: Egy kis kártyá-
ban) sendeljszeg [Borberek AF; Mk Urb.]. 1705: a 
Schlick generállal lévő hadak Felül a hordóknak 
dongáit bevagdalták és kártákkal mérték a hordókból3 

[WIN I, 630. — aA bort]. 1723: Egy korso, 2 légely, 1 
kártya [Holtmaros MT; Told. 29/7]. 1738: Az Fa Edé-
nyek száma Fel kéz Csőber 4 Kártya 4 [Papolc Hsz; 
ApLt Jeszenszki Pál Apor Peteméhez]. 1752: Hallottuk 

hogy Olosz Ferentz ur, ide való udvar ház alatt 
lévő pintzéit, étzakának idejin fel vervén: kártyákkal 
hordatták volna a bort [Algyógy H; BK. Csengér And-
ris (65) jb és Onu Lázár (37) jb vall.]. 1801: A Palinka 
Házba találtatik egy nagy Kártya IHéderfája KK; 
IB]. 

Szk: csecses ~. 1738: egy Fedeles tsetses kártya 
[M.bikal K; KLev.] * fedeles ~ csecses ~ * kétſŭlü 

1767: két fülű kártya [Marossztkirály MT; Berz. 5. 
38. P. 2] * meregető ~. 1827: egy meregető Kártya fer-
tályos [Koronka MT; Told. 34] * merítő 1789: Egy 
Merittő Kártya Rf — Xr 3 [Mv; ConscrAp.] * moslék-
merő 1790: Egy moslék merő Kártya [Mv; MvLev. 
Cimbalmos Ferencné hagy. 2]. 1836: egy moslék merő 
kis kártya [M.péterlaka MT; TGsz 18] * öntöző 
1747• Öntöző kártya báldog Csővel [Királyhalma NK; 
Ks 23. XXIIb]. 1804: Rosz ŏntõzõ kártya [Borosbene-
dek AF; SLev.]. 1817: Egy öntöző kártya 35 xr [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41] * sótartó ~. 1736: Fenyő Edények: 
. . Fö hordo cseber nro 2 Só tartó kis kartya 1 . 
[Várhegy MT; CU XIII/1. 93 néhai gr. Keresztes Már-
ton gyermekei kúriájának leírása]. * vetemény öntöző 

. 1770: A Pinczében Vetemény őntŏzŏ kártya nro. 
2 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * vízhordó 1598: 
vala az Inek egy vizhord(o) kartiaia kezzembe [UszT 
13/27]. 1725: Sŭtŏ házb(an) egy viz hordo Kărtja 
[Beresztelke MT; Eszt-Mk Inv. 6]. 1775: Gyertya már-
tani való rongyos kártya . . . Közönséges viz hordo kár-
tya 1. Egy vedres viz hordo kártya [Szentdemeter U; LLt 
Fasc. 153] * vízivó a. (fa) ivóedény. 1771: A' már 
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meg romlott Gátnak hibái és jukai ugy a nagy silipnek el 
törött talpa miatt nagy jukak esvén . . . ugy el ment a' 
viz, hogy még annyi sem ment a kerekekre, a' mennyi 
egy jo víz ivó kártyán keresztül térne [Ádámos KK; JHb 
LXVII/166]. — b. vhány (fa-) ivóedénnyi. 1800: idevaló 
Vintzellér Levatyáne egy Viz ivo kártya Szilvát adott egy 
fel fertaj eget borért [Somkerék SzD; JF. Andreka Bul-
buk (42) újparaszt vall.] * vízmerítőjmerő ~. 1773: ta-
láltunk benne .. öt rosz viz merő Kártyát, két Víz 
hordo légelyt [Ksz; LLt]. 1795: Nagyobb viz merittő 
kárttya [Kosesd H; Ks 78. XVII. 13]. 

2. vhány fakannányi/kannára való; de un anumit nu-
măr de cofe/doniţe; von einigen hölzernen Kannen. 
1758: Kolosvárt vásároltatt(am) nyolcz Sing Német 
Posztot Rhf. 8 . . . Egy Kártya sárga szőr, xr. 51 [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 211a]. 1774: én a kútra jár-
tam egy kártya vízért [Vaja MT; Told. 46/14]. 1800: ide-
való Vintzeller Leontyáne adott egy kartya Szilvát . . 
Sido Hersnek [Somkerék SzD; JF. Andreka Szevinka 
(14) újparaszt vall.]. 

? O Hn. 1774: a' kis kártya nevezet alatt lévő helyben 
való földek.a' Nagy kartya nevü földben (sz). a* nagy 
kartya földek Haraszt felöl való oldalánál (sz) [Gerend 
TA; EHA]. — Vö. a kártos címszó hn-i adalékával. 

kártyácska, kártyáska fakannácska, táj kártyusocs-
ka; cofiţă, donicioară; hölzernes Kännchen. 1748: Kis 
kartyátska no 1 [Nagyida K; Told. 11/95]. 1822: Kre-
tsun Nutzuj egy Kis Kartyába egy Kupa Bort vett magá-
hoz, ezen Kártyáska borral Nagy tűzzel Nagy Indulat-
tal, felém jött [KLev.]. 

kártyajátszás kártyázás; joc de cărţi; Kartenspielen. 
1573: Olajos Myhal Azt vallia hogi . Zeoch gěrgy es 
fekete Matté Az kartya Iaczason Egbe veztek, hallotta 
hogi chigannak chalardnak hamisnak Monta Zeoch 
gérgy Matet | Veres Antal Azt vallia hogi Az owarbely 
János deák hazahoz Ment volt korchomara teob tarsa-
sagal egembe . . ott addeg Isznak hogi kartia Jaczas-
nak elegetek3 hogi ely Nerte volt penzet vgi Mint fl 3 
[Kv; TJk III/3. 224, 282. — a01v.: elegyedtek]. 1584: Az 
Lezzegeő (!) Legeniek feleől valamennel Iobba(n) tud-
nak eo kgmek tanachul wegezny, eo kgmek lassak es 
bewntessek es talallianak oly modot hog' dologra 
Mennienek es az korchoma(n) karthia Iaczasba(n) he-
nyelesbe(n) zitkozodasba(n) kialtozasba(n) Ne hewer-
yenek [Kv; TanJk V/3. 281b]. 1593: Ilona Cyposwteo 
Azzonj Torday vallia, hogy oda Járt Vince es Estwe ké-
sén latta karthia Jazzasokat [Kv; TJk V/l. 423]. 1599: 
Zabo János al(ia)s Luch vallja eolenk egj aztal-
hoz valamy kartya Jatzasnak okaert mikoron penig 
Jatzanak Munkott . . . Boldisar vonny kezde az Zeket 
Zabo Georgy alol [Kv; TJk VI/1. 287]. 

kártya-májszter nagy kártyás; cartofor; Kartenspie-
ler. 1861: Olunítz (?) Juon Fogarasban jelenleg alkalma-
sint flaszter koptato és kártya maiszter [Msz; TSb 38]. 

kártyás1 (szenvedélyes) kártyajátékos; cartofor; lei-
denschaftlicher Kartenspieler. 1704: Ma reggel prédiká-
lott Zilahi uram . . . amelynek alkalmatosságával . . . a 
kártyásokat igen kiprédikálá [WIN I, 79]. 1831: Dávid 
Antal egy részeges, kártyás korhel ember lévén, a' mult 
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uj esztendő napján Sz: Mise előtt Offen Bányán kártyá-
zott, s . az oda való K. Ispány Ur meg vágotta [A.jára 
TA; TLt Közig. ir. nro 403 Csíktaplocai Lázár Antal szb 
kezével]. 1836: Vári János . . . nagy kártyás, kuglis, bi-
liárdos és tánczos, gyakran dohányoz [DLt 577 nyomt. 
kl]. 

Szn. 1584: Kártyás Mihal [Kv; Szám. 3/XIII. 3]. 
1594: Karttias Mihal [Kv; i.h. 6/IV 72]. 

A szn-i adalékok a kártyás' szónak felvehető 'kártya/ſakanna készítő' 
jel-c alá is tartozhatnak. 

kártyás2 vhány ſakanna féröjü/űrtartalmú; cu o capa-
citate de cofe/doniţe; einige Holzkannen (viel). 
1758: egy 5 kártyás Pálinkafőző üst csebrekel és 
Kártyákkal együtt [HSzj csõs-cseber alj . 

kártyasajtó 1857: Abrosz s szervét sajtó 1 Kártya 
sajtó 1 [Bodola Hsz; BLt 11]. 

Valamelyes valószínűséggel a játékkártya-köteget együtt tartó présfélé-
re gondolhatni. 

kártyásnyi fakanna-vastagságú; de grosimea cofei/ 
doniţei; holzkannendick, dick wie eine hölzeme Kanne. 
1826: az alkujok let volna tsak egy kartásnyi vastagságú 
Fákra [Klic SzD; BálLt]. 

kártyász kártyajátékos; jucător de cărţi; Kartenspie-
ler. 1842: Etzaka 9-től 12. Órakorig jártam ki a' pulver 
várdáig és bé a' városra mely alkalommal holmi kártyá-
szokot el idéztem [Kvh; HSzjP]. 

kártyázás kártyajáték; joc de cărţi; Kartenspiel. 1710 
k.: Az ország keserves állapotjárói beszélgettünk; több 
sok szó után mond Apor3: Ez elveszett és még inkább is 
elvész, és ennek a többi között nagy oka a gubernátor 
rendkívül való tunyasága, kártyázása és mindenekfelett 
a szörnyű fondorkodása és a tanácsnak elárulása a ge-
nerális előtt [Bön. 971. — aGr. Apor István, a fejede-
lemkorban tanácsúr, majd kincstartó]. 1756: Tit. Né-
methi István Uramat kártyázás közbe találtam [Kv; Mk 
IX Vall. 31]. 1771: Vasárnapokra nem egyebet csinál-
nak tsak a kártyázásban egész napot töltettek és a 
Templom felé sem mennek [Dés; DLt 321. 10a St. Tot 
ex Ormánya (27) ns vall. — aSzD]. 1845: átallyában 
minden kortsomarozástol és a kártyázástol kivánam a 
férjemet el tartoztatni, hogy ne pazéroljan [Dés; DLt 
502]. 

kártyázik a juca cărţi; Karten spielen. 1702: En tsak 
iszom kártyázom az pénz szinten el fogyot küldenél bár 
csak tíz forintot [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 1752: 
a kŏzellyeb el mult fársángba estve vacsora előtt 
kártyázni lévén az Ur eo Nga [Altorja Hsz; HSzjP Cate-
rina Sándor (19) ppa vall.]. 1756: Némethi István Uram 
legottan az Asztalhoz tsapván in Specie tizen egy új, és 
egy ó aranyat, azt mondá a' Felcsernek, aló bankó Ta-
más, 's azonnal mingyárt kártyázni kezdettek ketten há-
rom Márjásokba [Kv; Mk IX Vall. 33]. 1844: a' Doctor 
Jndenhoffert újba érte a' gutta, de azért kártyázik [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 

kártyázó 1. kártyajátékot játszó; care joacă cărţi; 
Karten spielend. 1836: Kontz Ignátz ur . . . egyebet nem 

csinált hanem a' volt kártyázó, mese mondo, és pipázó 
társait egybe gyűjtvén csak nem mind rollam tudakozo-
dot [Vécke U; Ks 101 Varga György lev.]. 

Szk: ~ kompánia kártyakompánia. 1823-1830: Má-
thé László is hazaérkezik a kártyázó kompániából, ahol 
kétségkívül ittanak is [FogE 82]. 

2. ~ asztal kártyaasztal; masă/măsuţă pentru jocul 
de cărţi; Karten/Spieltisch. 1823-1830: a palotának3 al-
só végében volt egy igen nagy asztal, pénzváltó és kár-
tyázó asztal. Soha is életemben olyan nagy csomó arany-
és ezüstpénzeket, mint ezen asztalon, nem láttam [i.h. 
248-9. — aA németországi Kassel báltermének]. 1849: 
Kártyázó diófa asztal. 1. lábon 30 Rft [Görgényszt-
imre MT; Born. XXIVd]. 1854: a Nappali Házba 
találtatik . égy Kártyázó asztal Zöld posztoval bé 
húzva Jo [Sárd KK; WassLt]. 

kártyos, kártyus 1. fakanna; cofa, doniţă; hölzerne 
Kanne. 1752: bé menvén Két kártyussal, és egy jo nagy 
szivo lopóval bort hozván ki a pincéből Alb Opra 
hazahoz vittük [Algyógy H; BK. Bukur Opra (25) jb 
vall.]. 1756: Ujj kártyós 1 avatag mosogató cseber 1 
[Branyicska H; JHb XXXV/35]. 1775: 1 Soitar. 1. kár-
tyos, és 1. kalany tartó x 4 [Déva; Ks 76. IX. 18. 1/4]. 
1816: Két rongyos kártyos egynek file nints [Varsolc Sz; 
Born. IV/41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 1851: két 
spurkát cseber egy kis teknyö- és kártyus- és egy sajtár-
galáta [M.bogáta SzD; BetLt 2]. 

Szk: ivó 1747: Két felöl béfeneklett Ivó kártyos 
[Borsa K; Told. 24] * fü les 1794: Fenyő Füles jó kár-
tyosok [Tasnád Sz; CÜ] * öntöző ~ 1786: Ŏntõzŏ kár-
tyus 1 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36]. 1849: Egy ön-
töző kártyusra három abron (!) és uyj felső feneket csi-
nál tam 29 xr [Kv; Pk 6] * veteményöntöző 1810: Egy 
vetemény ŏntŏzŏ pléhes kártyos Rf 2 xr 2 [Mv: Mv-
Lev. Trincseni Mihály hagy. 20] * vízmeregető ~ 1798! 
1821: Viz meregető Kártyus [Kv; Pk 5] * vízöntöző ~. 
1788: Egy viz öntöző kártyos [Mv; TSb 47]. 

2. vhány fakannányi; de cîteva cofe; von einigen 
Holzkannen (viel). 1752: Mlgs Olosz Ferentz vr, ide való 
pinczéit étzakának idejin violálván, Csak két Ká-
tyús bort hoztanak volna Alb Opra Házához [H; 
BK]. 

karuc, karuca (paraszt)szekér; car, căruţă; (Bauern-) 
Wagen. 1614: Iobagiones subiugati . Chjeidi Bene-
dek Geljen Thamasnak atta magat egi karuzan [UszLt 
Bethlen Gábor összeír. Msz Érnie3. — Nagyernye MT]. 
1672: utoljára nem lévén az kozákoknak mihez kapni, 
az karuczákból ama lóvonó fát vették, avval kezdették 
magokat oltalmazni [TMÁO V, 119 Máté deák a fej-
hez]. 1759: Ezútán Zsigmond Kovács nevü Tórdai Em-
ber Músnai Évát Enyedi Leányból való Feleségét viselős 
és várandós állapotjában Tórdán egy karuezra tészi, és 
Enyedre zökögteti kimélletlenül [Herményi, EDem. 
617]. 1817: A két hitván Lova, karutzája egy v(agy) két 
kisded miveletlen szőllője . . . ugy tudom hogy Sárdon 
meg van [M.igen AF; KmULev. 3 Benkő Sámuel lev.]. 
1818: Jergel György . . . egy karutzaval és egy Loval 
Bonyhádrol elszökött [DLt 251 gub-i nyomt. kl]. 1821: 
Egy Ujj Karutza minden Reszeivel vasazatlan [Mező-
méhes TA; HG Mara lev.]. 1838-1845: karuca: „kis 
könnyű lószekér" [MNyTK 107]. 
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karucázik szekerezik; a merge cu căruţa/carul; fuhr-
werken, karren. 1843: ifj. Bottyán Minya karuczázott 
azon két loval és Szekérrel [Bágyon TA; KLev.]. 

karuly karvaly; Accipiter nisus; coroi, ulişor; Sper-
ber. 1571• ele zamlalhatatlan rajtok való ado es birsag 
zedes karulioknak eolveknek solmoknak keresesek-
re es zerzesekre fogsagokkal birsagvetelekkel ereoltetes-
sek es kynzasok [SzO II, 330 A székely nemzet foly.]. 
1594: Az vaida tartozik . Niarban annak jdein egi 
karullial [Baksa Sz; UC 13/5. 42] | Az waida Karachion-
ban az varhoz egj eozzel tartozik, es annak jdeien egi ka-
rullial [Kerestelke Sz; i.h. 60]. 1621: Ket Keouari szaba-
dos hozua(n) G.V. eo Naganak ket karúit atta(m) 
nekj etek jtokra valót / 6 | Maczkasi Vram az Varadi 
Porkoláb kereti B. Vramat hogy kulgeon eo keme va-
lamj Karuljra való eot eot zeorgeot melljet veotte(m) 
Stenczel János Vramtol Negiet f — / 20 [Kv; Szám. 15b/ 
IX. 76, 212]. 1681: Minden bányáról az Sáfárok tartoz-
(na)k adni annuatim ket ket Karulyt vagi azért fizetni 
per. 2 /— most azért az öt banyatol lészen Karuly nro. 10 
[VhU 64]. 1694: 14. (Augusti) foglyosítottam meg egy 
karulyomaţ melyet az gombkötő tanított [VassGy 187]. 
1754: (A) Jobbágyoknak ezen Specificált Taxához acce-
dálnak ezek: ugy mint két Héti Kaszálás, Gabonátská-
ból való Dézma adás, bizonyos Számú Kászu Szurok, 
egy Pár Karuly [M.gyerőmonostor K; Told. 12/40]. 
1756: Nikula mint Udvari Biro 2. Károlyt 4. Petak-
kal vett [Váka H; Mk 13]. 1768: Az szolgálaton fejül 
szoktunk az Uraságnak cgyébbelis Gazdáskodni, ugy 
mint két Karujjal, Pisztrangal, és más féle hallal [Far-
kasmező Sz; Ks 74/56 Conscr. 77]. — L. még RettE 80; 
TML II, 178. 

Hn. 1680: az Karolyb(an) vagjo(n) egj kaszáló ret 
[Backamadaras MT; Ks 15. XLVI. 15]. 7762/7779: A 
Karuly alatt (sz) [Vérvölgy Sz; EHA]. — Az 1680-beli 
adalék idetartozása kétes. 

karulyfi karvalyfióka; pui de coroi; Sperberjunge(s). 
1654: Ezen Gyapiak(na)k Exjtussa szabados Janos-
nak kett Karuly fiakertt nro 4 [Egeres K; Ks 70 Szám. 
51]. 1735: A Pávai Sojmarok Ngdnak ket Karully fiat 
visznek harman, parancsoltam volt 12tőt, tavallyis 
Sémit attanak [Imecsfva Hsz; ApLt 4 Imecs Antal Apor 
Péterhez]. 1754: Karulyfiat kultem kettőt . azok tu-
dom jókis lesznek de ezek bizony vékony állapottal vad-
nak [MúzBeth.]. 

karulymadár karvaly; Accipiter nisus; coroi, ulişor; 
Sperber. 1659: Édes öcsém uram, Kegyelmed küldjön 
nekem karul madarat [TML I, 427 Bethlen Mihályné 
Árva Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1661: Az ka-
ruly madarat köszönöm igen, édes Feleségem, kérlek vi-
seltesd gondjokat [TML II, 121 Teleki Mihály Veér Ju-
dithoz]. 1681: Karoly madar nro 10 | Vas Banya nro 5, 
adatik innen Karuly Madaris nro 10 [VhU 77, 218]. 
1725: Taxaban adott karolly madarakat a Manostori 
havason lakik [LLt 36/80]. — L. még TML II, 125. 

karulyos karvalyos; bogát ín coroi, cu mulţi coroi; 
reich an Sperbern, Sperber-. Hn. 1698: Karulyosb(an) 
egj kis csegely kaszáló. Karulyos előtt más kis sziget ka-
száló [Páncélcseh SzD; RLt O. 5 Katalinas Gábor (70) 

jb vall.]. 1713: Karulyos felett (szö) [Kémer Sz; EHA]. 
1732: Az Karoljoson (sz). Az Karolyosban [Páncélcseh 
SzD; DHn 55-6]. 1736: A Karulyos előtt [uo.; i.h. 56]. 
1744: Karujosba (sz) [M.zsákod U; EHA]. 1826: A' Kis 
Karulyasba (e) [Keresed TA; EHA]. 1832: Karujosban 
(k) [Száldobos U; EHA]. — E helynevek eredetileg kar-
valyban gazdag területre vonatkozhattak. 

karulypénz karvalyváltság (karvalyadás váltsága); 
bani de răscumpărare pentru coroi; Sperber-Lösegeld. 
1566: singuli libertini tenebantur pecunia seu censu quo-
dam, qui vulgo vocatur Karvoly pénz et eoz pénz 
den 57 [GtSz XII, 259-60 Kővár reg.]. 1603: Censum 
Caroli pénz vocatum, quem singuli iudices ac libertini 
annuatim, unum falconem redimendo per denarios 60 
solvere tenebantur facit f 82a [Makkai, SzDPuszt. 148. 
— A kővári uradalom tartozékai jb-szolgáltatásainak 
összesítése] | Deinde ad summám, ad haec census eorum 
Karolly Pénz vocatus sive Eősa pénz exiguçtur iudicibus 
et libertinibus singulis d 60 [Dragománfva ; 110. — 
aNyilvánvaló elírás v. sajtóhiba Eõz (olv. őz) h. Később 
Rózsapatak SzD] | Census Caroli pénz d. 60 Census 
Cosar per 4 [Kápolnok SzD; i.h. 116]. 

Ugyanezt a váltságot fizették a kővári vártartomány egyes települései 
közül pl. Csokotis (Csókás SzD), Fónác (Kõvárfonác Szt), Garbonác 
(SzD), Kápolnokmonostor (SzD), Kovácskápolnok (SzD), Lackonya 
(Lacháza SzD), Kötelesmezö (SzD), Magura (Nagyhegy SzD), Berence 
(Szt). Kővárgyertyános (Szt) is [i.h. 112, 115-20]. 

kárvallás kár, károsodás; păgubire; Schädigung. 
1542: Byzon kegelmes wram, hog engemeth az fel ez-
thendeyg pth tharthozthathak. zegen legen wolthomra 
nag kar wallasokrad nagwbath nem wallottham 
[Fog.; LevT I, 17 Petrus Orozy Zalay János Poson m-i 
isp-hoz és Fog. vára urához. — aElírási, fogalmazási v. 
sajtóhibából kar wallasomra h.? — Utána is felhetően 
ilyen okból értelmetlen a szöv.]. 1570: Margytthazzon 
Bwday Weres Benedekne Azt vallya hogy Eweleh (!) ele-
get Bezellet Mind Nagy Neste es Mind Zabo Balinthne 
karwallasa feleol [Kv; TJk III/2. 660]. 1597: Kidey Tha-
mass wrünk postaia Jwta Adot (!) poroszlo Martony az 
w Maga lowat Alaia Megh Reszegedet wolt . haragia-
ban Jargalta wesztegedte az Czakantis bele wakta es 
Mégis Twrositodta . w kegelmeket Talalta Megh 
Nagy kaar wallasairt adatanak w kegelmek . f 2 [Kv; 
Szám. 7/XIV. 67 Th. Masass sp kezével]. 1603: Nyreo 
Dániel vallia Az Gergely Antalne karwallasaban 
semmit nem tudok kiteol eset [Kv; TJk IV/1. 647]. 1786: 
Lévén praetentiója, osdolai lovas katona Ferencz István 
őkegyelmének 6 számból álló juhoknak elkárosodása 
végett mely kárvallásért az osdolai hütösség eleibe 
tekintetes szolgabíró úr poroncsolatjából relegáltatott 
ezen két felek között való megigazítandó dolog [Ozsdola 
Hsz; RSzF 183]. 

Szk: ~ban vagyon. 1577: Miért hogy penig az wyz 
miat mostis sok kulemb kúlemb kar wallasba wagio(n) 
az waras Nepe sok hellye(n) keryk . . Byro vramat, 
hogy talallyo(n) Modot benne hogy illye(n) kar wal-
lastul az keosseget Menchye megh [Kv; TanJk V/3. 
140b] * ~ esik. 1578: volnanak Nemynemo Sellerek, 
kereskedeo zemelyek kik varasnak Registrumaba nin-
chienek be Irwa Byro vram tanachyawal hywassa be 
az olyakat Inchye megh eoket eo kegmek hogy 
Ieowendeore is az warasra valamy haborw es kar wallas 
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myattok ne essek [Kv; i.h. 176a]. 1639: Mikkoron Gal-
ſalua(n) az karvallas esek az András Deák szekeren, enis 
ot volta(m) [Mv; MvLt 291. 186a] * - következik. 
1592: effele engedetlen emberek miat, az varosra se 
vrunknak nehessege ne zallion, se kamallasa ne keouet-
kezzek [Kv; TanJk 1/1. 190]. 1782: az emiitett Praefectus 
Ur(am) . a szegény községnek meg eskŭtt ellensége 
minden dolgait inventiojit és directiojit ugy moderallya, 
es arra dirigaîja, hogy abból a szegény, és el nyomoro-
dott népre mégis tőbb tőbb romlás, kár Vallás, és Tereh 
viselés következzék [Torockó; Thor. XX/4] * ~ t szen-
ved. 1780: ha Natságtok tekintetben nem veszi ügyün-
ket, nagy kárvallást kell méltatlan szenvednünk [uo. 
TLev. 9/17]. 

Ha. 1697/1767• kár vallásamat [Kocsárd TA; Hr 
8/16]. 1778: kárvallásam [Csicsómihályfva SzD; LLt 
34/16]. 

kárvallatlan szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ná tesz kártalanít; a despăgubi; entschädi-
gen. 1799: a' Kerületbéli Tisztek ha vagy egyikben 
vagy másikban valami Excessust találnának a* Con-
tribuenseket kárvallatlanná tegyék [AszLt 207 kv-i 
nyomt. gub-i körrend. 6014. és 6463]. 

kárvalló kárt szenvedő; păgubit; geschädigt. 1602: 
Takach Georgy . vallya Reggel latom hogy Syr vala 
ez zabo Mihály az kar valló ember akkor megh sem tut-
tam my vegre syr, Annak vthanna vgy ertettem megh 
hogy kart vallót [Kv; TJk VI/1. 616]. 

kárvallott károsult; păgubit; geschädigt. 1569: az w 
felge jobagia dolga felwl az elettis kgnek jrtam egnyhan-
zor es kertemis kgdet hog kgmed zegenth elegyttetne 
meg az w kararol, Nam az egez Orzag azzal el hog az 
Mynyre az karwalloth ember meg mer eskwdny arról 
teznek eleg tetelth kgmetek penig Nyoltz ftra bwczwltę 
az ket wkrwth [Görgény MT; BesztLt 81 G. Aknay 
prov. arcis georgen a beszt-i bíróhoz]. 1590: 20 Április 
Adatot Byro vram, Kadar Janosnak, az Tanachy kyulte 
el az Kar úallot Mezarosert 7 Eokret loptak el . at-
ta(m) f. 1 [Kv; Szám. 4/XXI. 22 Kis István sp kezével]. 
1621: káár ualoth ember uagiok, louamat ell loptak 
[Burjánosóbuda K; JHbK XXII/29]. 1677: a' Várme-
gyének, vagy Székes helyek Executori ezen Articu-
lusnak vigorával a' kár vallót embert contentaltassák 
[AC 76]. 1695: Eddégis sok panaszok voltanak és sok 
kárai az Ecclesianak, a szolgak(na)k rosz ŏrlesek miat, 
azért minden meg karositot embernek dolga törvény 
szerént haladék nélkül igazittassék el, és a' kárról 
eontentumot tétessen hogy az Ecclesia eleiben pa-
naszra ne jŏjõn a' kár vallót ember [Kv; SRE 41]. 1747: 
(Az alperes) ezen gonosz tselekedetit meg valoságositot-
la azzalis, hogy a' kár vallott Szemellyeket békességgel 
inal ta [Torda; TJkT III. 188]. 

karvaly 1. karuly 

karvas páncél ujj; brăţar, armură de braţ; Armberge/ 
fehiene. 1646: az fogaso(n) egi fekete paleza, egi bokor 
k a ' vas [M.bükkös AF; KCsl 2]. 1657• Pánczelokat, si-
sakokat, kar vasakat mind Uyolag megh tisztitattam 
^ebenbe(n) . . . fl. 12 [Borberek AF; WassLt Perc. 28]. 

1679: (Az árvának) Fegyvere . . volt egy pár polhakja 
. egy pár karvas jó . .; ezek is az tutor kezében ma-

radnak az gyermek számára egy kard(d)al, lodinggal pa-
laczkostól [Zágon Hsz; Barabás, SzO 381]. 1736: (A te-
metéskor) az ki ezen bakacsinban öltöztetett lóra ült, fe-
jében sisak lefüggve, pánczéllal az nyakán, derekában 
pánczél-ing, az két karján két karvas [MetTr 407]. 

Án. 1674: Karvas. Sisak (kutya) [EM XLIX, 535]. 
1676: Karvas (agár) [i.h. 536]. 

Szk: aranyos ~ 1759: szállíttasson el Egy más 
közönséges atzél lántzbol készült Sisakot Két ara-
nyas Kar Vasakat [Sárd AF; TSb 51] * fekete 1823: 
Két Pántzél ing arannyos boglárokkal. Három fekete 
Pantzél sapka . . Egy rez Pántzél Sapka . Három pár 
fekete karvas [BK Inv.] * német 1681: Kesztjusŏ(n) 
csinált német kar vas, ighen szép Par 1 [Vh; VhU 539]. 

karvasas páncélujjas, karvasat viselő; echipat cu bră-
Jare/cu armură de braţ; mit Armberge/schiene. 1772: 
/0-na Julii 1772 temettetett generális gr. Bethlen Ádám 
úr Kolozsváratt a Farkas utcai templomban igen nagy 
halotti pompával Vittek egy ágyút és utána egy feke-
te posztóval bevont lovat, melyen senki sem ült. Volt 
más ló is, mely fel volt öltöztetve régi, fegyver ellen való 
vasas szerszámokkal. Az ember, aki rajta ült sisakos, 
mellvasas, kar- és szárvasas volt, nagy vasbuzdogány 
keziben [RettE 280]. 

karvastagságú de grosimea braîului; arm(es)dick. 
1823-1830: Harmadik vacsora neme volt az ángolna. Ez 
kígyó forma hosszú gömbölyű hal, karvastagságú is va-
gyon [FogE 229]. 

kárvesztés . 1851: hät a' Sárosi kár vesztésről tám 
elis felejtkeztél nem adtuk fel az iragatoknak [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

Az idézet kétértelmű volta miatt a 'károsodás' és a 'kártalanítás' jel-sel 
egyaránt számolhatni. 

karvezető kb. karmester; dirijor de cor; Chorführer. 
1870 k./1914: Cantus: közönségesen az éneket, ének-
órát nevezték így. Különösebben a tanuló ifjakból kivá-
logatott és ajánlkozó jobb énekesek csoportját, melynek 
vezetője cantus praeses, karvezető volt [MvErt. 6-7]. 

karzat 1. karfa; balustradă; Geländer. 1846: A Lisz-
telŏ Malom 3 jo kéreg között forognak ezen kő pa-
don 3 kövek mind a 3 kő felett jo fenyő hullogato jo 
karzat — jo garat vagyon [Bács K; KmULev. 2]. 

2. lépcső-karfa; balustrada scării; Treppengeländer/ 
läufer. 1851: A' Malom . A' hijuba feljáró nyolez lép-
csőjü fenyő grádits a' körülte lévő felső és alsó karzattal 
jó. A' karzatot tartó oszlopok a' fiók gerendákhoz fog-
laltattak [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

3. hídkarfa; balustrada podului; Brückengeländer. 
1846: fa hidhoz .. 26 szál kétrendbeli karzathoz meg 
kívántató gerendák tsapjaikkal együtt 8 szál a' 
négy szárnyakra | az elbontando hid karzatjaiba netalán 
találtatható oszegeka kivonatván egyébaránt a felál-
líttando hidhoz kivantatnak, a' karzathoz, oszlopok tá-
maszaihoz, padlózat leszoritto gerendákhoz, 152 darab, 
9 huvejk hoszszu szegek [Dés; DLt 858/1847. — a01v. ó 
szegek]. 
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4. erkélykarfa; balustrada balconului; Altangelän-
der. 1848: A Bástya oldal Szobába Ezen háznak a 
kertfelöl való áltányra két felé nyilo ajtaja Az áltány 
karzatja vasakkal együtt 10 Rft [Szentimre MT; Born. 
G. XXIVd]. 1854: Mentünk az Palotára — mely (!) fel 
Járója Jo állapatba vagyon az áltánon lévő Pádimantum 
és karzat hasonloan Jo [Sárd KK; WassLt]. 

5. 1858: a' szála mellett lévő szoba feletti karzat pad-
lózatja jo [Mv; TSb 39]. 

karzatoszlop karfa-láb; stîlp de balustradă, balustru; 
Geländerpfosten/säule. 1838: 22 darab l-l öles karzat-
oszlop Rf. 22 12 darab hosszú fenyő fából való 
karfa. Rf 18 48 darab karzat rostély fenyő fából 

Rf. 16 [F.zsuk K; SLt Vegyes perir. — Hídépítésre 
von.]. 

karzatrostély ? karfa-rács; grilaj de şipci la balustra-
dã; Geländerlattung/'lattenwerk. 1838: 48 darab karzat 
rostély — fenyő fából Rf. 16 [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir. — A teljesebb szöv. karzat-oszlop al.]. 

kas 1. coş; Art größerer Korb. 1625: az haz hejan va-
gyon egy kasis [Kv; RDL I. 126]. 1632: Egj kasban kel 
veka azzu szilva N 2 [Komána F; UC 14/39. 125]. 1653: 
három kas labas. Egj fedeles ketţeje nem Egj kis ke-
rek kas Egj kis kas kjb(en) szozta mit tart(nak) [Ilencfva 
MT; DLev. 1. II B. 12. — a01v.: szöszt]. 1687: Az Istálló 
mellet való kamarában negy kas; az Istálló héján egy 
őregh kas [Déva; Szer.]. 1723: Bab Csípelve egy kasban 
vágjon Cub 7 met. 2 [Ludvég K; Told. 29/7]. 1750: Ma-
jorság Zab egj nagj Kas a Tsürbe tele van Ugjan ott egj 
kissebb Kasis tele Zabbal [Esztény SzD; i.h. 25]. 

Szk: búzahordó 1637: uagyon egy hozzu ka-
darlo szin, vagyon buza hordo kas nro. 10 [Fog.; UF I, 
418] * font ~ 1729: Öreg nagj font kas nro 2. kissebb 
font kas nro 1 Font kas nagj és kisded 2 [Petek U; TK1 
Petki Nagy cs. szám. 79b, 80b] * ſūzvesszöbõl font ~ 
1699: edgj fenek nélkül való hitvan kas . . edgj fűz 
vesszőből font két kőblŏs kas [Andrásfva U; LLt Inv. 
115-6]. 1840: Egy füzveszszőből font kas [Várhegy MT; 
TLt Közig. ir. 1042 Bentze Illyés lelt]. * gyümölcstartó 
~. 1681: Gyŭmőlcz tartó Kas Nro 1 Ebben Aszszu szil-
ba Cub 1 gr. 2 [Hátszeg; VhU 596] * hamutartó ~. 
1717: Az Czipo tartó kamara, melyben talaltatott 
egy kis hamu tartó kas [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 
5] * komlós ~. 1816: Egy rongyos Komlós kas [Varsolc 
Sz; Born. IV 41 Bornemisza Krisztina conscr.] Xkõhor-
dó 1756 k.: Három lóra kő és szen hordo kasra f.h. 4 
[Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/9. 1] * polyvás 
1548: lopta valamy vasas kerekeimet el, kiknek az vasait 
Nala talaltam vala megh egj poljvas kasban [HSzj vasas-
kerék a l j * polyvatartó 1785: Élőnkben jővén . . . 
Pap Istvánné, nem különben Pap István senior ő ke-
gyelme, kiktől is kérdésben tevők, minemű portékáji 
volnának Pap Istvánnál, ezek tudniillik:3 1 pojva-
tartó kas [Árkos Hsz; RSzF 238. — aKöv. a fels.] * 
szakasztó ~. 1679: Tésztához való szakasztó kas nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 94] * szénhordó 
~ -• kõhordó ~. 

Sz. 1678: Addig kedvezünk mi is az ördögnek s tagjai-
nak, hogy bizony kiesünk az Isten kassából [TML VIII, 
113 Teleki Mihály Naláczy Istvánhoz]. 

2. vesszőhombár-féle; coş/ladă de nuiele (pentru grî-
ne); Art Getreidekasten aus Flechtwerk. 1570: Kerekes 
Mathias, Azt vallya, hogy Mykor Gereb Balas Megh 
holt volna az my Marhaia Maradott volt az Ke-
rekes Andrasne hazahoz hordotta volt Az myt vyt 
volta . kas buzanak való [Kv; TJk III/2. 97. — ăKöv. 
a fels.]. 1594: A pituarban .. Kass buza tartani ualo 
wagion No. 1 [Kraszna Sz; UC 78/7. 20]. 1632: A szüzek 
mellett egj kis kas melikb(en) keöbleös Cub N 1 
[A.porumbák F; UC 14/38. 175]. 1656: Az Istálló fara-
ban egy kis gabonas haz forma kamaraczkaban, ket bu-
zanak való veszszőkből font kas tapaszos [Doboka; Mk 
Inw. 7]. 1750: Majorbéli Gabonassában .. Egj Kasban 
ősz Tavasz buza de tele nintsen Második Kas két fe-
lé rekesztetett [Esztény SzD; Told. 25]. 1807 k.: egy al-
kalmatossággal az Eskettetõnek aratás felé Búzája el 
fogyván mástol kellet kérni, az Attyának teli kassa levén 
nem adatt [Sinfva TA; Borb. II Gombási Péter (26) ns 
vall.]. 

Szk: búzás 1570: Kerekes Mathias, Azt vallya 
hogy az Gereb Balastwl Marat Marhat egy low ze-
keren vytte volt hoz Bartos az Kerekes Andrasne haza 
eleybe oth rakta volt leha Es Buzas kas [Kv; TJk 
III/2. 156. — aKöv. a fels.] * búzatartó 1682: Egy 
öreg buza tartó kasomat kértem pecséttel [HSzj búzás-
kas al.] * gabonás ~. 1757: Egy kerek gabonás kas, ket-
tős, cir. őt vékás [Nagyercse MT; Told. 36] * gabonatar-
tó 1737: ben . vadnak valami oh es ujj gabona tar-
tó szuszekok, kasok s egyéb portékák [Nagyiklód SzD; 
i.h. 27]. 1742: Gabona tartó kas edjik hitván 5 [Bh; i.h. 
25] * lábas ~. 1594: Az Bagossi Maior haznal . . Buza 
tartani ualo labas Kaas vágjon No. 2 [Bagos Sz; UC 
78/7. 18-9] * szakaszos ~. 1637: Az konyha alat való 
pinczebe(n) . egy szakaszos kas es mas kisseb [Teremi 
KK; Ks 69. 50. 44]. 1732: A Kamarában édgy szakaszos 
kasban, Majorság Tavasz buza [Nagyiklód/Szentjakab 
SzD; TSb 51] * tapaszos ~. 1647: Az belseo Pinczere 
Aito nincz: Ebbenis vagion mas Eoregh Szuszek 
Het wres tapaszos kas Gabonanak való [Megykerék 
AF; BK 48/16]. 1720: Venikebol font tapaszos kas [Al-
parét SzD; Ks 35. IV. 1]. 

3. fonott/léces gabonatartó, góré, táj kotárka; coşar, 
pãtul; Mais/Kornspeicher aus Flechtwerk od. Latten. 
1571: ele zamlalhatatlan rajtok való ado es bírság zedesa 

kasaknak víkankint keoblenkint való zedessek [SzO 
II, 329-30 a székely nemzet foly. — aKöv. a fels.]. 1647: 
Az Udúar szegeletin vagion egy reghi szalmas Gabonas 
haz Egy hituan kas [Nagyteremi KK; BK 48/16]. 
1716: egy tőrök búzának való kas az haz megett [Dobo-
ka; JHb 111/68]. 1759: Hajkul Farkas az el-mult esz-
tendőben a' kassokból a' Törők büzát el-tsépeltetvén, 
vékával eo kglme fel nem mérette [Marosludas TA; 
TK1]. 1791: Valamennyi Gabonája vólt Kózma Ferentz 
Urnák . . . szemül a' Hambárakban, és tsőstől a Kas-
sakban bé rakua . . . mind égy szemig . . el hordattatta 
és takaritottatta [Mezősámsond MT; Berz. XX/9. 15]. 
1794: Itt az Udvarnál az Kasokat mind újra fedettem bé 
töviseitettem [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 
1813: Ezen kasak mellett három Oh Cserefa gerenda 3 
[Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 1860: 
A' szekér szin mellett van egy — deszka fedél alatt — tu-
taj gerenda talpakon állo — sasfák kőzi rakott tutaj fá-
ból készült uj kas [Mezőbánd MT; TSb 39]. 
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Szk: búzás ~. 1696: Buzas üres Kas nó 1 Hitvan Ajta-
ja Lakat rajta nó 1 [Bethlen SzD; BK] * font ~. 1652: 
Egy négy fába font kas [Görgény MT; Törzs] * léces ~. 
1846: epitettem kölábra létzes kast sendejel fedve ketött 
[Kv; Végr.]. 1849: Kasak. A' Major Telken két részre 
alakított jo ujj létzes kasok Török Búzának valók, kŏ 
lábakan, Zsendelly fedéllel [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55] * málés 1765: Az udvaron vagyon hat Málés 
Kas [MNy XXXVIII, 207]. 1795: Málés Kas . az ol-
dalai kőrődős kőrnyül veszszővel vannak bé kertelve 
[Kémer Sz; BfN Conscr.] * törökbúzás 1756: Az 
Akoly kertben vágjon Török Búzás kas nro 10 [Nagyrá-
polt H; JHb XXXV/35]. 1851: Egy 13 kölábakon — 
tölgy fa gerendákon álló — fenyő léczŭ tŏrõkbúzás kas 
Zsúp fedél alatt két kis lécz ajtókkal . . . A' kasba van 
egy kevés csusza [Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * vesszõs 
* 1837: a négy veszős kasok közül elcsépeltettvén az 
edgyík lett szeme 298 véka [Budatelke K; Born. F. 
Ih]. 

4. vesszőgarat; coşul morii; Mühlkasten aus Flecht-
werk. 1763: A Kő pad, a' ket kassával, s lisztelő valluival 
[Ispánmező SzD; Torma]. 1765: az birois . Mingyá-
rást kénszeritteni kezdé Urszulyt szép szóval arra hogy 
merje ki az kasból az gabonáját mert Semmiképpen meg 
nem engedi hogy az ö Aszszonya őrlője előtt meg örellye 
[Záh TA; Mk V. VII/19 Blága Györgyitze (43) jb vall.]. 

5. vesszőméhkas; coşiţă/stup (de nuiele); Bienenkorb 
aus Flechtwerk. 1818: ha pénz fizetŏdett a Superaedifi-
ciumokért azt ä pénzt meg fizette eddig dupláson az 
ã nagy láb főid, melyből sok asztag rakodott és 
sok méz gyűlt a kasban [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1014]. 

6. szekér- v. szánkosár; coş de căruîă/sanie; Wagen-
°d. Schlittenkorb. 1585: Kun Istua(n) vallia égkor ez 
Nagy Gergelljel Menenk A' Mezeore, egy egy lowo zeker-
rel . Az lean chak le vgrek ot A kasból [Kv; TJk IV/1. 
503]. 1590: Chinaltattam az eőregh Zekerhez kast fl. — 
d. 32 [Kv; Szám. 4/XIX. 15]. 1598: Zabo Gieőrgj hozta 
az Varos kúchiatt haza apa hidárol Egj kast keòteottek 
rea // 25 [Kv; i.h. 8/V. 166]. 1681: Konyha ŏ koczi, 
minden hozza való Eszközével, kassavai, jó Nro 1 [VhU 
505]. 1691: holmi goromba Embereim Szekeremet az 
nagy viznek vittek, annyira hogy az viz el forditatta, a' sze-
keremet, a' Kasb(an) levő eggyet massal [Dés; Jk]. 1761: 
Alkalmas Deszkás szan ócska kassával s Rudgyaval 
égybe [Kémend H; JHb XXXV/39. 34]. 1843/1845: A 
hátulsó ülést a' T. Ur posztojaval ujjbol bé húztam a' sze-
keret kassával eg(g)yüt ujjitottam [Ne; DobLev. V/1254]. 
. 7. kocsiszekrény, karosszéria; lada trăsurii, carose-

rie; Wagenkasten, Karosserie. 1780: Tsináltam az Pi-
ratselhez az kasnak uj feneket [Szászváros; BK]. 1781: 
Ferencz Úrfi ŏ nga kotsijára . . a bakjára két nagy 
hosszú plehet ki-tottam a' ki a' kast tarttja Rhen for. 1 
[uo.; BK]. 1796: a Kotsis a Lovakkal futásra Vévén a 
dolgot el nem érhették, hanem Kövekkel hajgáltak 
utánnok Ugy hogy Ugyan Kongot a Kotsi Kassa [Gyu-
la K; RLt Oltyán Juvon (46) szolgáló ember vall.]. 1812 

tele volt az emiitett Kotsi(na)k Kassa [IB. Takáts Jo-
seffné Jánosi Ersébeth tiszttartóné (28) vallj. 
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8. varsaszerű halászeszköz; coş de pescuit; Fisch-
korb. 1661: Bank janos . . . ugyan ot zahi hataron való 

tojat halasztatvan Vas Laszlo uram rea menven Eczaka-
nak idejen az halaira, az kasból az halakb(an) ki mert 

s factumon rajta erven Vas Laszlo eo kigyelme em-
beri, ad tertium törvényt lattatot reaja eő kegyelme vilá-
gos bizonysagokkalis meg bizonyítván az dolgot 
[Mezőzáh TA; WassLt]. 

9. borítókosár, tyúkborító; coş cu care este acoperitã 
cloşca/găina cînd cloceşte; Hühnerkorb. 1761: Boritto 
ketretz 2 Kas kettő fa [Szentmargita SzD; Ks CII. 16]. 

10. tyúkültető kosár; coş ín care se puné cloşca/găina 
la clocit; Korb zum Hennensetzen. 1670: Tyúk ültetés-
hez való kas nro 6 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 102]. 

11. madártartó ~ vesszőkalitka; colivie împletită din 
nuiele; Käfig aus Flechtwerk. 1656: Ezen vámos udvara 
kertiben vagyon egy öregh seoveniböl font madar tartó 
kás [Fog.; UF II, 145]. 1679: Madár tartó kas, egyik 
romladozott nro 3 [uo.; i.h. 102]. 

12. szűrő ~ szürőkosár; strecurătoare împletită din 
nuiele; Seihkorb. 1699: Seres Kad fenekere való Szürõ 
kas [O.csesztve AF; LLt Litt. C]. 

13. sánckosár; gabion; Schanzkorb | ágyúvédő ko-
sár; gabioane pentru protecjia tunurilor; Kanonen-
schutzkorb. 1637: A bástya épp s jo az keöfalon vagyon 
31 teölteöt kas, az szegelyetin egy kws, keöbeöl eppittett 
uigyazocsyka [Fog.; UF I, 395]. 1662: Jenőa várában 

. . Újváros felől való két szegletbástyák közkőfala elle-
nében napkeletről szintén a Köröspartra kasok töltet-
vén, s azokba . . tizenhat lövőszerszámok helyhez-
tetvén, úgy elkészítek, hogy már csak el kellene sütögetni 
a lövőszerszámokat | az két kasamaták ellenébe kétfelől 
az árok szélibe kasok közé állattak vala két-két öreg fal-
törő álgyúkat [SKr 430, 595. — aBorosjenő]. 1710: Tele-
ki Mihály . a szőlőhegy tetejin kasokat csináltatván, s 
lövőszerszámokat vonatván fel, lőtetni kezdé a várat 
[CsH 349]. 

14. hídlábvédő alkotmány; împletitură de nuiele få-
cută pentru protecţia stîlpilor podului; Brückenschutz-
vorrichtung. 1846: a' hidnak . két közbülső rakó fá-
val körül vett, és kövei ki töltött Czövekes kassai . kö-
zelebbi időkben javíttattak ki ezen kasakhaz alkal-
mazandó párkány gerendákhoz feszittö gerendák alkal-
maztatnak (:Schprengwerk:) [Dés; DLt 858/1847]. 

15. deszka-saroglyaféle; un fel de targă; Art Schra-
gen/Trage. 1685 e.: Fenyő deszka buza hordo kas Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 11]. 

16. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch. a. (vhány) kosárnyi; de cîteva coşuri; 
einige Körbe (viel). 1647: Vágjon egj Kas komlo | Ket 
kas korpa [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1754: Groza 
Iván ut I reponallya . tanaltunk 12. vékás kas Tŏ-
rokbuzaját [Bukuresd H; Ks 62/4]. — b. (vhány) góré-
nyi; de cîteva coşare/pătule; einige Maisscheuern (viel). 
1748: Az eddig való Laszói3 korcsmáros Muntyán Máté 
vesztegetvén és tékozoluán Az Uraság Laszói Vendég 
fogadónál le tétetett, s keze alatt léuő Gabonáját; Melly-
re nézve ott léuő egy Kas Tőrök búzája Arestáltatott 
[F.lapugy H; Ks 62/18. — aH]. 1770: egy kas málét a hi-
zo Sertésekre költöttek [Récekeresztúr SzD; SzentkGy 
Bocsa Kosztán (52) jb vallj. — c. (vhány) méhkasnyi; de 
cîteva coşniţe; einige Bienenkörbe (viel). 1688: ket jo kas 
mihet . . hozattak velem [Kv; UtI]. 1720/1811: Az öt 
kas Méh ad trés aequales partes dividaltatnak [Szotyor 
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Hsz; Borb. II]. 1783: Még is Anno 1761 el károsodván 
Groff Liber Báró Boros Jenői Korda György Ut 

Szokolia Udvarából egy Kas Méhe gonosz Ember által, 
mennyiben békéilettek meg azon Szokoli lakosok az el 
károsodott Kas Méjért és kivel? [K; IB vk. — aK]. 

O Szn. 1614: Kas Thamas városi rend [Illyefva Hsz; 
BethU 219]. 

O Hn. 1617/1687 k.: A' Kas Szeriben (sz) [Mezőkö-
vesd MT; MMatr. 395]. 1621: Az Isten kassán (sz) [K; 
BHn 108]. 1737: Az Isten kassában (sz) [Nagyölyves 
MT; EHA]. 1754: Az Isten Kossában (sz) [Uzdisztpéter 
K; EHA]. 1757: A Kas uttyán ă Bor altalban (sz) [Tap-
loca Cs; EHA], 1805: Az Isten kossában [Borsa K; BHn 
122]. 

O Sz: könnyű mert a maga ~ából süti könnyű, 
mert a sajátjából veszi. 1748: Tudom hogy elég kenyeret 
sütött, még reá támadtak az sütőnek hogy jobban kőit ă 
kenyere, mondván: Kŏnnyŭ Kgldk, mert a maga kassá-
ból süti [Torda; Borb.] * jó atyafi a ~ búza ha bajban 
van, jó, ha van mihez nyúlni/kihez fordulni. 1784: Mi 
vitte légyen Bátyám Uramat Hátár osztásra, maga tud-
hatya leg jobban Bátyám Uram .; de mint hogy régi 
mondás: Jo atyafi a Kas Buza, Senki nem gondolhatya 
ollyan nagy Gazda Urrol, hogy illyen atyafiáért ne 
sajnállat (így!) volna annyi költséget tétetni [Középlak 
K; BfR]. 

Ha. 1644: kasokot [Körispatak U; Pf]. 1811: Kasak 
[Felőr SzD; BetLt]. 1812: kassa [Petrilla H; JF 36 Prot. 
31]. 1840: kasamra [Dés; DLt 277]. 1849: Kasak [Szent-
benedek SzD; Ks]. 1850: Kashaz [Gyéressztkirály TA; 
DE 5]. 

kása 1. mei, påsat, crupe; irgendein Mahlgut/pro-
dukt. 1570: Zwfogastol es Nylallastol Job orwossag en-
ne! soha nem lehet. Mint ez: wegy kasath egy rezth, wegy 
korpát 1 rezth, wegy len Magot 1 rezth wegy soot egy 
rezth Egyenlő Mertekkel es Melegh echettel habariak 
meg özwesegel, hogy kenhessek Ruhara, es kössek zyue-
re auagy oldalara, es meggyogul egy oraygh auagy ket-
tőig [Nsz; MKsz 1896. 372.]. 1587: Kassat veottem az 
Aratoknak egy nyolezadotth d. 18 Olayat hozzaya 4. 
fontotth [Kv; Szám. 3/XXXIV. 10 Zabo György isp. m. 
kezével]. 1594: A Várbeli hazakban ualo Inuentarium 

Kasa thartani ualo Bodon No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 26]. 1625: Tehen belheöz Czinalnj attam Tiuk-
manjat es kasatis [Kv; Szám. 6/XXXV. 87]. 1701: Szent-
damakosi Kotori György panaszkodik, hogy nála egy 
katona négyed magával lévén hol kását, túrót, saj-
tot, ordát . nem adott volna, ha mikor nem adott, 
korbáccsal fenyegette [Szentdomokos Cs; SzO VII, 70]. 
1757: Vagyon olaj üttető Cserefábol állo Sajtó, és 
hat küllő fa Bottyaival, mellyekben az emberek lábai ál-
tal Kása tőretetik, és Len mag [Budatelke K; LLt Fasc. 
129]. 1817: mikor a Kását és a Törő buza Lisztet küldöt-
tem edgyik sák ot maradót [Héderfája KK; IB. Ütő 
Bálint tt lev.]. 

Szk: ~ t csinál. 1676: Ezen kis padnak négy bokor kö-
vei, lisztet járnak az eőtődikben kasát czinálnak [Fog.; 
UF II, 746]. 

Sz: a ~ mellől vesz el (feleségül) szegénysorból vesz 
feleségül. 1836: Az Alperes özvegynek szívre hato terhe-
lésére vágynák . az felperesnek sok képpen motskolo-
do Íratásai, a többek között, hogy az Alperest a néhai 

férje a kása mellől vette volna el . . mert az Alperes édes 
Annának a kásán kívül is bövölködö Haza volt, a mely-
nek bövsége a férjhez adás után, azon a napon ki potolta 
néhai férjének minden tekintetben el pusztult szűkölkö-
dő Házát [Ne; DobLev. V/1213. 3a] * (meg)égetia ~ a 
száját. 1634: haliam hogy Pragai Thamas monda, 
Uraim ne lóuóldŏzzetek mert egette egyszer nekünk az 
kasa az szajunkot [Mv; MvLt 291. 18a]. 1752: itellye Is-
ten s maga Mlgs Sogor Ur(am) hog incertumra tehes-
seke valoságos dispositiot avagj sem, ha incertumra te-
szek megadom az árát mivel meg egette a kása a szája-
mat [ApLt 5 Apor Péter Káinoki Antalhoz (Csak az alá-
írás sk)] * ha egyszer a ~ megégeti a száját, másszor 
megfújja. 1723: abban sincsen kétcségem, hogy busulasi 
ne volnának felesen az Asz(onyo)m(na)k az pokol szom-
széd miá, de ha edgyszèr a kása meg égéti az száját 
másszor meg fújja [Darlac KK; i.h. 1 gr. Haller János 
anyósához, Apor Peteméhez]. 

2. kukoricakása; păsat/crupe de porumb; Maisgrüt-
ze. 1721: meretett a Kocsis 4. veka Törők buza Vamot 
. . . eggyikbul kasat csinálták [Lezsnek H; Szer.]. 1768: 
Málénak . Erogatioja . Ajtonid 4. Béresek(ne)k 
Conventiojok-béli kásájokért adtam Metr. 08 Ajtoni 
Lovásznak Conventioja-béli kásájáért 02 [DobLev. 
11/390. 8a. — aK]. 1790: Őröltettem a' Pujka Fiak(na)k 
Kásának és Lisztnek 20 Veka41 [Nagyida K; Told. 9. — 
aSzemes málét]. 1802: Pujka Pipéknek Kására Tőrök 
Buza 2 k(u)pa [Lunka H; Ks 120. IV. 18]. 1834: A Ma-
jorság Fiaknak kását . . 6 v(éka) Tőrőkbuza [Hosszú-
aszó KK; Born. F. Ia Bod Péter tt jel.]. 

3. köleskása; mei păsat; Hirsegrütze. 1649: kóból 
kölest megh czinaltatua(n) percipialtu(n)k kasat cub. — 
Metr. 6 [Kv; Szám. 26/VI. 501]. 1682: Vágjon . . mosot 
kolŏs kasa(na)k Cub 25 // Ugjan kasa(na)k való mosot-
lan tiszta kőlŏs Cub 42 [A.porumbák F; Uti]. 1855: 
küld Felesegem Mimi Hugómnak . egy véka köles ká-
sát ha szükséges a kasa néktek tudósíts it nálunk nagyon 
hasznaljuk, s azért termesztünk is kölest [Uzon Hsz; Kp 
V. 405 Kispál György Kispál Lajoshoz]. 

4. búzakása; păsat/crupe de grîu; Weizengrütze. 
1697: magam fel mentem vala Bányára volt tőb negyven 
szeker búzánál kásával edgyűtt [Szilágycseh; BK. Kû-
míves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 1720: Az két véka 
búzából tsinált kását el küldöttem . . . az Kásá szürkés, 
az búzája űszőgős ha Ngtok(na)k teczeni fog az Ká-
sa méltóztassék parantsolni . tsak az búza szemen 
szedet ës mosot legyen, ugy lész fejér az Kásaja [Hévíz 
NK; Ks 95 Fogarasi Péter lev.]. 

5. rizskása; crupe de orez; Reisbrei. 1842: midőn az 
ebéd el keszittés körül forgolódván a' tűzön lévő dinsz-
telt forro riskását hus lével fel ereszteni akartam, az Asz-
szony nagy mérgesen egy kalán forro kását ugy csapot a' 
szemem kőzé, hogy ha tenyereimmel nemüleg szemeimet 
nem védem a' szemem is ki égett volna [Dés; DLt 1452a. 
3]. 

6. kásaétel; păsat (mîncare preparată cu păsat fiert); 
Speise aus Grützbrei. 1609: Feozette(m) egi wrwta kasa-
ual [Kv; Szám. 126/IV. 415. — aO!v. ürüt]. 1625: Kezit-
tettem. Ebedre Kasat Tejben feoue [Kv; i.h. 16/ 
XXXV. 213]. 1667: Székely Mojzes, azt mondják, hogy 
ordával fózeti a kását s aval él [TML IV, 250 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 1760: Murok, répa és egyéb 
Leguminakbol a' Cselédek(ne)k fözetni kell, ugy árva 
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Laskát és Kását, meljeket egy egy kis Sirral nyakon lehet 
önteni [Szentmargita SzD-Ks 18. CII]. 1823-1830: Ara-
tás után kedves étele volt a fürj kásával [FogE 135. — 
Gr. Bethlen Pál táblai elnöknek]. 

Szk: fürjes 1670: adtam . negy font Ris kasat, 
az Ketejet fél főztek fürjes Kasanak it létünkkor [UtI] * 
olajos ~. 1595: Attam . . az fö kenezeknek . Waczo-
ſara, főzettem ismeg nekik Olaios kassat [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 270 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

O Szn. 1582: Kasa Marton [Kv; Szám. 3/V 44]. 1598: 
Kasa Martony [Kv; i.h. 7/XVIII. 99 Th. Masass sp kezé-
vel]. 1603: G. Kása [Seprőd MT; SzO V, 254]. 1614: Ka-
sa Mihalj. Kasa Gyorgj. Kasa Imreh [Nyárádszereda 
MT; BetLt II. 65]. 1768: Kása Imbre [uo.; Ks 74/55]. 

O Hn. 1679: Az Kása Mezőb(en) [Vajdasztiván MT; 
EHA]. 1680/1825: Kása mezon [uo.; EH A]. 1687: Kása 
domb (sz) [M.gyerőmonostor K; EHA]. 1699: Kása 
Réth (k) [O.csesztve AF; EHA]. 1756: Kása mái (k) 
[M.bikal K; KHn 70]. 1803: Kása Űver nevezetű Czihe-
res Hellye [Backamadaras MT; EHA]. 

kásacsinálás kásatörés; pisarea boabelor de cereale 
pentru păsat; Grützestoßen | kásaőrlés; măcinarea 
(boabelor de cereale) pentru păsat; Grützemahlen. 
1652: Pots Mihály . . Eddig' olajwteseuel kasa czinala-
saual szolgait [Szászlóna K; GyU 123]. 

kásacsináló I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ külü kásatörő kölyü (kásatörő famozsár); 
piuă de pisát boabele de cereale; Grützestampfe. 1640: 
Vagyon a' varosban egy Malom haz három kerekre csi-
nalua . ezen Malomban uagyon Negy kasa csináló es 
Len magh teõrŏ kŭlŏis [Fog.; UC 14/48. 12]. 

II. ſn kásatörő/őrlő (személy); persoană care face pă-
satul/crupele; Grützestoßer/mahler. 1688: Iuon Sztivo-
ſul Kása csináló [A.porumbák F; ÁLt Urb. 3]. 

kásadaráló kásaőrlő malomrészleg; moară de crupe/ 
pentru fåcut păsat; Grütz-Reibmühle. 1640.ã Az vár 
előtt a' Csürŏs kertt ellenben uagyon mas egy . . io Ma-
lom haz, Eŏtt kerekre csinalua, hatodik kerek kasa da-
ralojaual edgyŭt vár szamara való [Fog.; UC 14/48. 12]. 

kásagyöngy mărgăritar mărunt, perlă măruntă; klei-
ne Perle. 1625: Wagyon elegy belegy gyeongy, egyne-
hani szem eoreg, az teobbi keozep szerű s — kasa győngi 
walami keues [Kv; RDL I. 126]. 1697: Egy pár kása 
gyöngyből fŭzőtt, nyakra való gyöngy végére való gomb 
[Szentmargita SzD; KGy]. 1723: Vagyon egy kis Iskatu-
lyában . . . fekete apró kása gyöngy [Koronka MT; Told. 
29/2]. 1739: Jó féle győngyes Párta hat arany boglár 
benne nagy rubintokkal közép szérű kása gyöngyei sino-
rozva [Sajókeresztúr SzD; BLt 7]. 1788: Minden féle sa-
tíros színű nagyobb és apróbb, fejér és fekete kása gyön-
gyök égy iskátulyába [Mv; TSb 47]. 1816: Kása gyöngy 

• 46 xr [Kv; Born. IV/41]. 1848: 1 nyakra és 2 kézre 
valo felfűzött gránát sor-szelin apró kása gyöngy [Pk 2]. 

kásagyöngyös împodobit cu mărgăritare/perle mă-
runte; mit kleinen Perlen. 1676: Egy viseltes fekete bár-
sony Kása gyöngyös parta [Gyf; JHb XXXI/2]. 1788: 
Csós és Kása gyöngyös drotos Palántli hozzá valo kar 
kötő [Mv; TSb 47]. 

kásakülü kásatörő; piuă de pisát boa bele de cereale; 
Grützestampfe. 1747: Sendelyes Szin alatt egy Kása kü-
lŏ, negyes Lyukával és Csákánjával [Királyhalma NK; 
Ks 23. XXIIb]. 

kásamalom kásatörő-malom; moară de crupe; Grütz-
mühle. 1829: A Kása malom Két Kis Kövei, és hozzá 
tartózandó mind fa, mind vas eszközeivel [Km; KmU-
Lev. 2]. 

kasamata 1. kazamata 

kásaőrlő I. mn szk-ban; ín constructii; in Wortkon-
struktion: ~ kézimaimocska kásadaráló; rîşniţă de ur-
luit; Graupenmühle. 1838-1845: rezsnyice: Resnyice (da-
ráló) kása- és sóőrlő kézmaimocska [MNyTK 107. 32]. 

II. fn 'ua.; idem\ 1637: Uagyon buza eorleö malom 
nr. 5 s egy kasa eorleö idest nro 1 [Fog.; UF I, 420]. 

kásás 1. kásáshurka; caltaboş cu păsat; Grützwurst. 
1793: Az Aprólékjai közül maradtak Drágba Borsas 
Kolbász 24 Tejes 4. Kásás 2 [Drág K; JF 36 LevK 
109]. 

2. Hn. 1699: Kákás toknál (k) [Csöb MT; EHA]. 
1859: Kásás (1) [Rava U; EHA]. 

kásás-almárium kásatartó (fali)szekrény; dulap (ín 
perete) pentru păstrarea păsatului; (Wand)Schrank 
zum Grützelagern. 1815: Egy kitsi kásás Almárium [LLt 
Csáky-per 20. L. 14]. 

kásaserét madársörét; alice mărunte (pentru păsări), 
ploaie; Vogelschrot. 1807/1818: 1/2 Font Kása selét 
[Mv; Told.]. 1808: 3 Font nagy selét 3 Font Kása se-
lét [Mv; i.h. 22]. 1862: Kasa selét 90 kr [Kv; SLt Vegyes 
perir. Budai Imre számlája]. 

kásaserétes szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ pléh kb. madársörétes bádogdoboz; cutie de ti-
nichea pentru alice mărunte; Blechbüchse mit Vogel-
schrot. 1782: 1 Kása Serétes plé [Nalác H; CsS]. 

kásáshurka caltaboş cu păsat; Grützwurst. 1674: 
Disznó aprólék erogatioia Gõmbõczŏt napjaban 
gjomrával, és Kásás hurkajavai 2 [Fog.; UtI]. 

kásaszemű szk-ban; ín construcjii; in Wortkonstruk-
tion: ~ gyöngy kásagyöngy; mărgăritar mărunt, perlă 
măruntă; kleine Perle. 1757: 9 rend jo féle kása szemű 
gyöngy | Más fél Kŏntingni füzettlen jo féle kása szemű 
gyöngy [Marossztkirály MT; Berz. 3. 1/11]. 

kásatartó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ fenyőfaláda ladă de scînduri pentru păsat; Kiste 
zum Grützelagern. 1819: vagyon egy Élés Kamra, mely-
ben tanáltatik . . egy Kása tartó régi fennyö fa Láda 
[Baca SzD; TSb 6]. 

kásatörő 1. kásakölyű (kásatörő famozsár); piuă de 
pisát boabele de cereale; Grützenstampfe/mörser. 1694: 
negj Kasa törő [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

2. kásaőrlő-malomrészleg; parte a morii unde se ma-
cină boabele de cereale pentru păsat; Teil der Mühle mit 
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Grützestampfe, Graupenmühle. 1636: Az malom(na)k 
másik reszeben egy kerek ezis feõlŭl Cziapo keŏ nelkŏl 
ualo, vaniolo, kasa teŏrŏ, es olay üteö [Siménfva U; JHb 
Inv.]. 1637: Vanyolo es Kasatŏrŏ. Vagyon Ugia(n) Ser-
ban Algye Boernak egy vanioloia es kása teõrŏye [Vojla 
F; UC 14/42]. 1699: A Malom házzal által ellenben Jo 
szarvazas Sendelyezés alat cserefakbol, ugyan cserefa 
sasokban rákot, dŏrŏszkŏlŏ, es két tŏrõjŭ kása tŏrŏ 
minden kességivel hat vedres ŭstivel egyŭt [Szentdeme-
tcr U; LLt Inv. 35]. 1701: a' malomra egy kása tőröt, és 
vanyolot akarunk csináltatni, igen io Mester molnárt 
hoztunk mostan maga meg csinálja [Mezöbánd MT; 
ApLt 6 Makaj Mihály Káinoki Sámuelnéhez]. 1706: 
Malom vagyon edgy három kŏvŭ, kása tŏrõ is vagyon 
benne [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1743: Két külüjŭ Ka-
satŏrõ nro 1 [Boroskrakkó AF; BfN V. 1]. 1821: Va-
gyon még ezenn Malomnak egy Kerekén Dürützkölöje, 
'a Kása töröje is [Makfva MT; DLev. 6]. L. még UF 
I, 788, 902, II, 291. 

3. ? kásadaráló; ríşniţă de urluit; Graupenmühle. 
1632: Az kasa leöreö felet egj dezkabol czinalt kamo-
ra szeiszam tartani való [Fog.; UF I, 189]. 1728: Vágjon 
azon Konyhán, edgj jo három Kŭlŭs Kása Tŏrŏ, limi-
taltatott in et p(ro) f. hung 3 [M.déllö TA; IB VI. 225/ 
14]. 

kásatörő-fakölyű fa-kásakölyü; piuă de pisát boabele 
de cereale; hölzerne Grützestampfe. 1656: Vagyo(n) egi 
jstallo is szalmaual fedett, melynek pituaraban egy kasa 
törő fa kölyű [Doboka; Mk Inv. 6]. 

kásatörőjü szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ malom kásamalom, kásatörő malom; moară de 
crupe/pentru íacut păsat; Mühle mit Grützestampfe 
(ausgerüstet). 1687: az Soo Varadi3 félső határban Sá-
ros Patak kőzi nevű helyben epittettenek volt egy más 
erejével egj két kőjü kása tőrőjű Malmot [Sóváradi Bíró 
lev. — aMT]. 

kásatörő-kerék kásatörő-malom kereke; roata morii 
la care se face păsatul; Rad an der Grützestampfe/ 
Graupenmühle. 1825: A Negyedik es utolso Zsilip 
mellyen a viz az ugy nevezett kásatŏrŏ kerékre folly uj, 
nem régibenn keszittetett, derék Tölgy Zsilip vállú 
[SzentkZs Conscr. 351]. 

kásatörő-kölyű 1. kásakölyû (kásatörő famozsár); 
piuă de pisát boabele de cereale; Grützestampfe, höl-
zerner Grützemörser. 1594: Kasa teöreö kwlw vágjon 
No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 17-8]. 1647: vágjon negj ka-
sa törő küllő [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1697: Ez Ud-
varon job kéz felől vad(na)k az Istállók végib(en) Kása 
tóró Külők és 10 őrlő [Borberek AF; Mk Urb. 6\. 1698: 
Ugyan kett bokor keŏre forgo liszteleõ malom s négy 
kasa teŏreŏ kŭlyŭ [MNy XXXVIII, 54]. 1726: Lenmag 
vagy kasa törő kűlű [Szárhegy Cs; LLt]. 1740: alma Tö-
rő kőjük Nro 3 Kasa Törő kőjü Nro 1 [Dés; Hr 2/10]. 
1747: Vágjon kásá tŏrŏ kulyű kettő [Araeykút K; Ks 
73. 55]. 1748: Kása törö külü egy Fab(an) Nro 2 [Mező-
sályi TA; Ks 7. XVII. 12]. 

2. kásatörő-malomrészleg; parte a morii unde se ma-
cină boabele de cereale pentru păsat; Teil der Mühle mit 
Grützestampfe/Graupenmühle. 1640: vagio(n) egy Csa-

pó Malom kett kő padra csinalua es Egy kasa teŏreŏ kŭ-
löis negy Nylra [Sárkány F; UC 14/48. 22]. 1679: à Mal-
mokra, azok(na)k jövedelmére szorgalmatos gondgya 
légyen eó kglmenek . . . kása tőrő kölyüt, poszto kallót 
az hol alkalmatos lehet csináltasson [Vh; VhU 671]. 
1690: Kasa Toro külü nro 2 hozza valóival együt [BK 
Kentelkia inv. 7. — aSzD]. 1748: Ezen Malomnak olda-
lában alol felöl vágjon két vanyolo, két Kása tőrő Küllő 
[Cserefva MT; Told. 79]. 1774: Vágjon Kászon Jakab 
falváb(an) egj Deszka fődéi alatt való . . . három Kása 
é6 Len mag tőrő kűlűk . . . két kővű Malom ä Kászon 
Vizin melyben Kása, és Len mag törő három Külű 
és Olaj Sajtóis vagyon [Kászonjakabfva; LLt]. 

3. kásamalom, kásatörő-malom; moară de crupe/ 
pentru fåcut păsat; Grütz/Graupenmühle. 1637: Azon 
malom haz mellett vagyon mas sendelyes boronabol 
rótt hazis, kiben vagyon negy nyilu, mosaru kasa teöreö 
keöliw viz kerekjuel eggywt [Fog.; UF I, 425]. 1736: 
Moso és koltsár haza . . . Dél felöl való végib(en) egy kis 
rekesz hol epittetett egy jó kasa törő kűlű [Mikefva KK; 
CU XIII/1. 169]. 

kásatörő-Iábkülű lépökölyű; piuă pentru (facut) păsat 
(acţionată cu piciorul); (Grütze)Fußstampfe. 1768: (A) 
sajtó szin alatt, Kása Len mag tŏrŏ Láb külü [Mezőszt-
györgy K; Ks 23. XXIIb]. 

Egy ilyenféle eszköz képét 1. NrLex. III, 448. 

kásatörő-malom kásamalom, kásásmalom; moară de 
crupe/pentru fåcut păsat; Grütze-Stampf/Graupen-
mühle. 1632: Az Uduarhaz eleőt egi boronabol rótt ma-
lom ház két kerekre Egj kasa teöreö malom két kw-
lwre [UC 14/38. 133]. 1640: Kása törő molnais edgy 
vagion [Kisvajdafva F; UF I, 780]. 1680: Az . . Folljo 
Vizena vágjon ŏ magok(na)k egy egy nyilo (!) kása TŏrŐ 
malmok [A.porumbák F; ÁLt Urb. 51. — Az Oltón]. 
1692: Kasa tőrő Malom. Ez epitetet erős tőgy fa talpok-
ra, lábokra, baronabol fel van róva, rosz szalma szup-
pal (!) fedet ebben vagyon egy tőkében kasa tőrő va-
lu nro 5// zuppoja, vagy tőrője nro 5 // vas nelkűl valók, 
jok: gerendelyi lapocskai, vizkereke, szilipje (!), Geren-
delye vegiben ket vas csapok vas karikakkal bele foglal-
va [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

kásatörő-malomház casa morii de crupe; Grütze/ 
Graupenmühlhaus. 1790: (Az) actorok . . . kegyelme-
det Árkoson lakó infanterist Lőrintz Józsefet mint 
inctust ezen fórum eleiben meghívták törvényre; és azt 
mondják kegyelmed ellen, hogy kegyelmed . . . éjszaká-
nak idején az actorok malmához tartozandó ványoló és 
kásatörő malomházat . . . felverte, és onnan 80 sing ha-
risnyának való megványolt posztót ellopott [Árkos Hsz; 
RSzF 261]. 

kásatörô-váló jgheab de păsat boabele de cereale; 
Grützestampftrog/mulde. 1692: Kasa tőrő Malom . . • 
ebben vagyon egy tőkeben kasa tőrő valu nro 5 [Gör-
génysztimre MT; JHb Inv. — A teljesebb szöv. kásatö-
rő-malom al.]. 1750: vagon edgy Kása tőrö vállú Tőrő-
jével edgjütt [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 4]. 1756: 
egy kása törő ház fala niinaban, kereke, tengeje 
transibihsek . . . a tengely végin 2 Kása törő vállú [HSzj 
kásatörá-ház al.]. 
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kaskavál juh- v. kecskesajt; caşcaval; Schaſ- od. Zie-
genkäse. 1827: a' mikor a' Nyári legelés véget ki alkud-
tunk volt két jo káskávált . . . előre adtunk volt 
[Lisznyó Hsz; HSzjP Bélmezőn lakó providus Marin Já-
nos (50) vall.]. 1862: a honi káskávál [Oroszhegyi, Ro-
mán élet 134]. 

kaskavále-sajt juh- v. kecskesajt; caşcaval; Schaf- od. 
Ziegenkäse. 1683: fogarasi udvarbíránk Szeczóri Sor-
bán administrált tárházunkban odavaló proventus kas-
kavale sajt árát, százhuszonhat forintokat [Fog.; AUt 
300]. 

kaskemence paticskemence; cuptor din împletitură şi 
de lut; (Back)Ofen aus Strohlehm. 1694: va(gyo)n egy 
Darabont Hazacska kinekis egy kis rósz Kas kemencze-
je [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1734: Az malom oldaláb(an) 
egy molnár ház kas kemence bene [Bogát NK; JHbB D. 
1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 

kaskert vesszőkerítés; gard de nuiele; Rutenzaun/ 
werk. 1729: vagyon edgy rideg disznó pajta szalmás, 
edgy kas kert előtte kereken kertelve [HSzj ridegdisznó 
alj. 

kaskétli ellenzős sapka; caschetă; Schirmmütze. 
1774: Lasci3 inventioja az hogy a magyar regemen-
tekben . A . . kalapot . letétette adtak nekik 

a kalap helyett, mely egész díszt adott nekiek, vala-
mi sapkát, melyet káskétlinek hívnak; suta, rút, egy kis 
rezet tettek elől reá, melyet senki előtt, mikor fejekben 
van, levenni nem szabad [RettE 323-4. — aLasci (Lacy) 
Ferenc Móric osztrák tábornok, a hadsereg újjászerve-
zője]. 

Szk: kengyelfutó ~ fullajtársapka. 1790: Kengyel fu-
tó kasketlira valo Kornisa, ezüst Czimer [Sv; Ks. — aGr. 
Kornis]. 

kaskötő kosárfonó; împletitor de coşuri, coşar; Korb-
flechter. 1614: Barta Peter lib. kas keóteő [Altorja Hsz; 
BethU 305, UszLt VI/56. 291]. 1700: Egy Szász ember 

kas kótő [Kv; Szám. 40/111. 107]. 
Szn. 1573: Kas keteo agoston [Kv; TJk III/3. 87b]. 

1574: Augustinus Nagy al(ia)s Kas kêtteu [Kv; TJk 
Hl/3. 137]. 1583: Kasketheo Agoston. Kaskeoteo Agos-
ton [Kv; TJk IV/1. 192, 194]. 1600: Kaskeotheo Marton 
[Kv; TJk VI/1. 433]. 1714: Kas kőtő Simon [Kv; Dica 
XXV 60, 66]. 1735: Kos kőtő Debreczeni Páll [Kv; i.h. 
XX. 66b]. 1737: Kasskõtŏ György [Kv; i.h. XII. 80]. 
1739: Kas kőtő Kis Mihály [Dés; Jk 519a]. 

kasmatlás csatangolás; hoinăreală; Bummeln. 1838: 
Csőtőrtőken fel is rontá a' Csizma lábomat a' sok kas-
matlásban, 's azóta sántán bénnán a' házban kuttogok 
[Kv; Pk 7]. 

kasmatol matat; a moşmoni; nesteln. 1793: õ Klmeis 
fejéhez kapott Dénes Kriska aszszonynak, hogy haját 
m e g fogja, de azt már, hogy meg foghattaé vagy sem? 
nem vehettem észre, de feje kŏrŭl kasmatolván láttam, 
hogy főkötője fejéről le esett és hajadon fővel volt [Dés; 

kasmír 1. kazimir 

kasocska 1. kosaracska; coşuleţ, coşniţă; Körbchcn. 
1717: (A pitvarban) két kis kasottska, edgyikben 
Csicsiri borso metr 3 [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 
2]. 1748: Kissebb, s nagyobb kasocskák, melljekb(en) 
gyümölcsöt Tojást, és egyebb e' félét Szoktak tartani, és 
hordani Nro 9 [Ks XXVIII. 8. 5]. 1770: Az Hijjuban Két 
vékás Kasotska [Esztény SzD; Told. 29]. 

2. kukoricagórécska; coşar/pătul mic; Maisscheuer-
chen. 1738: el Csepeltettem kezem ala ingrediait kasocs-
ka Torok buzat ingrediait belőle mett 130 [Szentbenedek 
SzD; Ks 70 Szám. 51]. 

Szk: gabonatartó 1742: Gabona tartó kis Kasots-
ka [Bh; Told. 25]. 

3. vhány górécskányi; de cîteva coşare/pŭtule mici; 
von einigen Maisspeicherchen (viel). 1818: Még van 
egy kasatska Majorság Mále. Csépieden (Galac BN; 
WLt Kováts Mihály gondv. lev.]. 1850: egy kasatska 
Tőrőgbuzámnak felét . verettem el az Császári 
Draganyos Lovakkal étették meg [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1282]. 

kasornya füleskosár; coşuleţ cu toartă/mîner; Korb 
mit Henkel. 1637: az bastyaban . az boltban 
egyik ablakban vagyon ket kasornya [Fog.; UF I, 405]. 
1806: Vagyon egy tsigollya veszszőcskékből font fo-
gontsus nagy kasornya [HSzj csigolyavessző-kasornva 
alj. 

kasos 1. kocsi/szekérkasos; prevăzut cu coş de căruţă; 
mit Wagenkorb ausgerüstet/versehen. 1647: Egy feste-
kes kisded, kasos, de beor sarhanioju koczy, minden 
szerszamaúal [M.királyfva KK; BK 48/16]. 

Szk: ~ szekér. 1662: (Báthori Gábornak) felmészá-
rolt teste annyiban is elég méltatlan gyalázattal illettetett 
a háladatlan világtól*, hogy egy hitvány kasos szekeren 
két teheneden hurcoltatott Adorjánig [SKr 90. 
1613-ban. Szt]. 1758: egy nagy Lovas kasos szekér 

[HSzj ide- s tova-járó-szekėr a l j * ~ túrszekér. 1638: 
Az szamtarto haaz mellett vágjon szekér szin. 
Vagion alatta három eökör utan valo io vasos, kasos, 
minden keszsegeuel valo taar szeker; es raitok vágjon 
ket uj vasos kerekis [A.porumbák F; UF I, 661]. 

2å hátikosaras; echipat cu coşuri de purtat ín spinare; 
mit Tragkorb (ausgerüstet). Szk: ~ ló. 1710 k.. Volt 
egy hintóm hat lóval; két kasos szekszénas lovam, egyik 
a szakácsé, más a pohárnoké [BÖn. 724]. 1756 k.: (A) 
felső és alsó tilalmasak Sz.Gál napjána, mellyekbenis az 
első egész héten, tsak a' kasas lovaknak szabad legeltct-
niek A Stompok és Bányák kőzött a' kő hordo, vagy 
kasas Lovakon kivül Juhát ketskét, disznót, tehenét sen-
kinekis tartani nem szabad sub poena flór. 12 [Born. 
XXXVIII. 8 abrudbányai bányászok törv. — Értsd: 
okt. 16-án szabadíttassanak fel], 

kassai a Kassa tn -/ képzős szárm.; derivatul formát 
cu sufixul -i al toponimului Kassa; mit dem Ableitungs-
suffix -/ gebildete Form des ON Kassa, Kassáról való; 
din Kassa; aus Kassa stammend, Kassaer. 1592: Eztis 
hallottam hog' vetelkettek az Cassaj Kalmar Thamasne 
es az Leania [Kv; TJk V/l. 300 Georgy Eotweos Marton 
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Inassa Ach Antal vall.]. 1862: Szalámi Kassai [Kv; SLt 
Vegyes perir.]. 

Szk: ~ pirula. 1844: A' potz egerek számára kerestem 
Vásárhelyt mind a' három boltokba Cassai pirulát de 
nem kaptam [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. 
Horváth Ferenchez] * ~ porcelán. 1850 k.: 4 csésze, 
ezek kassai porczellánok voltak [Kv; Pk 2] * ~ tányér. 
1816: Kassai tángyér 1 Rf 40 xr [Kv; Born. IV. 41] * ~ 
véka. XVIII. sz. eleje: ad két Véka búzát a' Kassai Véka-
val [Kis- és Nagydoba Sz; SzVJk 151]. 

kassai-szarkaláb 1672 k.: Kassai szarkalab: Cal-
catripa. Rittersporn [PPG1]. 

Nem tudjuk mai növénynévvel azonosítani. 

kást világospiros; roşu deschis; hellrot. 1768: Kást 
nyakszorito 2 [Mezősztgyörgy K; Ks 23/XXIIb]. 

Az értelmezésre nézve 1. TESz kástély al. 

kastany-dolmány ? gesztenyeszín dolmány; dolman 
castaniu; kastanienbrauner Dolman. 1627: Ket kastany 
dolomany Egj felszer Sekfw szin atlac doloman [BLt]. 

kastartó 1. kocsikastartó; suport pentru coşul trăsu-
rii; Wagenkorbhalter. 1785: A' nyerges Munka A 
Kastartonak lántz helyet egy Bivaly bör a ki kisitesé-
vel (!) Rf 10 [Torda; DobLev. III/601. 3 Kocsijavítási 
kellékek számlája]. 

2. (malombeli) kosártartó; suport pentru coşul mo-
rii; Korbhalter (in der Mühle). 1786: aestimaltattuk 
mind azt Valami azon Malomnál <talál>tatott . . Há-
rom Lisztelő Tekenŏ 4. Kasokkal kastartoival s minden 
eszközeivel együtt Hf 1 Dr 44 [Apahida K; RLt O. 2]. 

3. '?' 1656: (A szobában) Az ajtó megett deszkából 
csinált reghi tal tartó. Jbidem egi öregh kas tartó, ramas 
2 altalagh, az egyik cserefabol való, az másik fenjeö fá-
ból való [Fog.; UF II, 162]. 

kastély1 1. castel; Schloß. 1561/1579: My el menenk 
Kozarwarra Zent Luccza Ázzon nap vtan való zeredan 

es megh kenalok Ewkeoth, hogy ha akaryak a ko-
zarwary kastelt kezekhez valtany [Kozárvár SzD; SLt 
AB 4]. 1628: Magioro(n)a leueo kasteliomat . . . hagiom 
az en szerelmes ura(mna)k Kekedj Sigmondnak [Bony-
ha KK; Eszt-Mk Cserei Lev. Bánffi Mária végr. — aMa-
gyaró MT]. 1672: Ebesfalvi Kastélyban eddig be iött 
Majorság, dézma és egyéb gyülevész borokrol való rö-
vid Extractusoczka [Uti]. 1677: Várakat, Kastélyokat, 
Vég-házakhoz közel épiteni nem szabados [AC 272]. 
XVIII. sz. e. / : Az Castély Udvaráról vagj Piattzárol, ä 
két Contignatioiu Kő grádicson fel menvén, a Kerengő 
Grádics mellett léptünk a' Leányok réghi nagj háza-
ba(n) [Gernyeszeg MT; TGsz 42]. 1739: ezen kérdésbe 
forgo rét a Székelyek le vágatásakorisa a Sz: Benede-
ki kastélyhoz birattatott volt [Dés; Ks 28. V — a1702-
ben v. 1703-ban]. 1804: Rákóczinak valami vá-
racskája vagy kastélya lett volna [Perecsen Sz; EMLt 
Aspremont Conscr.]. 1823: A Nagy kert felöl a' Kastély 
kő lábainak bé fedésére 1000 Praestyila [Déva; Ks 106. 
158]. 

Hn. 1762: A kastellyon felyűl (sz) [Küküllővár KK; 
EHA]. 1773: az Kastéllyon alóli (sz). a Kastélly kertjén 
mindgyárt kivül (sz) [Szárhegy Cs; EHA]. 

2. templomerőd/vár; biserică fortificată; Kirchen-
burg. 1571: Myert penig az három zek az ket olah orzag 
zelien vagion es gyakron teoreokek . miat rablas es-
set, vadnak keozeottek magok oltalmara epitett ereos 
Casteliok es Cynteremek [SzO II, 331 a székelység pana-
sza az ogy-hez]. 1658/1799: a pogányság Enyed alá szál-
lott és . a várost mind elégették és elrontották . az 
Isten csodálatosan az égből tüzet bocsátott a pogányok-
ra, az enyedi várat avagy kastélyt meg nem vehették 
[Mv; EM XVIII, 452]. 1677: Az Enyedi Kastélyban a' 
Nemességnek, kiknek az elŏt-is Kamorájok volt, ha el-
vétetet, restitualtassék a' Nemes rendek-is a' Kas-
télyhoz tartózó rend szerint való tereh viselést sup-
portállyák [AC 140]. 1737: ō Thordai Refor. Szt Ec(cle)-
sia Templom Kerittése vagj Kastéllya mellett le follyo 
Patak [Torda; AbN]. 1746: az I . Tordai Borbély 
György vr(ama)t etzakanak idején tŏb társaival az o 
Tordai Kastélyban annak égyik bástyajaban bé húzta es 
ott mind addig verte mig égyet szuszszant [Torda; TJkT 
III. 44]. 

Hn. 1638: az Kulseo Casteliban [Dés; EHA]. 1691: az 
Varczogás utcza Castel felől való szegeletinn [Ne; 
EHA]. 1693: a' Kastély előtt Miriszlo Uczában [Ne; 
EHA]. 1698: a' Kastély uttzaba(n) [Dés; EHA]. 1763: a 
Kastellyban. az Enyedi Kástéllyban [Ne; EHA]. 1772: 
Kastelly alatt [Torda; EHA]. 1839/1840: a Kis Kastély 
uttzában [Dés; EHA]. 

kastély2 1. kostély2 

kastélybeli, kastélybali 1. din castel; im Schloß. 1616: 
hivata Engemet Twuisre . . . Feier varmegyeben az Kas-
telbalj hazahoz [BálLt 40]. 1720: Kastélybeli részek az 
Arvak(na)k most romlot allapotb(an) vágjon [Bra-
nyicska H; JHb Sig. Vizkéleti de Szurdok (20) ns jel.]. — 
L. még SKr 179. 

2. templomvárbeli; din biserica fortificată; von der 
Kirchenburg. 1635: Szász István az kastélybeli hütös 
darabant [Mv; MvLt 290. 191]. 1693: Az Várasbeliektol 
vőtt Castelybéli kamara [Ne; DobLev. 1/37]. 1739: a* 
Kastélybéli Kamara hely [Ne; EHA]. 

kastélybor vörösbor; vin roşu; Rotwein. 1745: Kar-
kai a Majorság Kőrtvelyes szőlőnek Kástélj Bora. Kar-
kai Majorság Hive szőlőben termett Kastélj Szin bor 
[BfR. — aA Boroskrakkón (AF) lévő]. 

A jel-re 1. MA: kástelyos bor. Vinum rubellum: nyomában PPB: Kasíé-
lyos-bor: Vinum rubellum. rõthlichter Wein értelmezését. — L. még TESz 
kastély al. 

kastélyfonna 1. ín formă de castel; schloßartig. 1662: 
Liechtenstein nevü egy nagy herceg embernek vala 
egy . majorja . de olly friss pompás vár- avagy kas-
télyformában építtetett ház és lakóhely nem le-
hetne olly herceg ember, ki gyönyörködve nem lak-
hatnék benne [SKr 259]. 1747: Királyhalmána vágjon 
egj Kastélj formára épitetet udvar ház [Ks 23. XXIIb. —“ 
aNK]. 

2. templomvár-forma; asemănător unei biserici forti-
ficate; kirchenburgartig. 1614: Nagy Szabó Mihállyal 
addig tartánk ketten tanácsot, s addig méregetők Bras-
sónak az kőfalát, hogy hazajövénk Vásárhelyre, és 

proponálúk hogy azt az elégett klastromot kaS' 
tély formára kezdenük építenia [BTN 53. — a1602-ben]. 
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kastélyka kastély ócska; castel mic; Schlößchen. 
1650: az Castelyka eő magaba(n) keo keriteseuel eggiut 
alkalmas az benne valo lakasra | az Castelyka 
pinczeinek gerendaj meg töredeztek, hiazattianak (így!) 
igen felette meg rongiosodot [Folt H; BK sub 117]. 

kastélyocska templomváracska; mică biserică fortifi-
cată; Kirchenbürgchen. 1653: Immár kastélyocskánk-
nak tíz holnapja vala hogy csinálni kezdettük vala, és a 
czinteremet is két kicsiny bástyácskával erőssitteni kez-
dettük vala | Arra3 ugyan csak azt mondották a széke-
lek: „hogy ők nem engedik hogy legyen, hanem reánk 
jőnek és elhányják a kastélyocskánkat" [ETA I, 81, 88 
NSz. — a 1603-ban Bástának a mv-i templomvár építését 
rosszalló szavaira]. 

kastélyos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ épület ?kastélyszerü épület; clădire ín formă de 
castel; schloßartiges Gebäude. 1823: Vagyon a' Kas-
téllyos epülettel által ellenben Északra vagyis Enyed felé 
kőrös kőrnyül a Moros (!) folyamatjavai körül véve 
egy alkalmas Nagyságú sziget [Marossztkirály AF; 
EHA]. 

kastély-színbor vörösbor; vin roşu; Rotwein. 1745: 
Karkaia Majorság Hive szőlőben termett Kástélj Szín 
bor [BfR. — aA Boroskrakkón (AF) levő]. — A telje-
sebb szöv. és a jel-re von. jegyzet kastélybor al. 

kastigái 1. kasztigái 

kasul-keresztül keresztül-kasul; ín cruciş şi ín curme-
ziş; kreuz und quer. 1790: Sokat jártam kosul keresztül 
MVásarhelyjen [LLt 74/3]. — Vö. a keresztül-kasul szk-
tal. 

kásvai-rosta rostafajta; un fel de ciur; Art Schwinge. 
1647: Vágjon egi őregh Casvai3 Rosta. Vágjon két rósz 
bőr rosta [Marosillye H; VLt 55/5415. — a? Kásva MT]. 

kasza 1. kaszapenge; coaså, ñerul coasei; Sensenblatt. 
1573: Marton porozlo azt vallia tawalj Ieottek volt az 
Biro eleybe panazolkodny az kowachok kasa feleol . . 
Mentenek az Bakó András házahoz otth egi Ne-
han keotes kasat talaltak | Igarto Georgy Azt vallia 
Mate kowacz Molnár Mihaltwl veot volt 25 kasat, 
Eomaga Monta hogi meg vekonitia es beleget Rea wthy 
vgy aggia ely [Kv; TJk III/3. 177-8]. 1592: Tothazi Mi-
hali, es Zakarich Miklós . valliak Egi fel hordo 
kazat veüenk mi ketten Moldouai Georgiteol [Kv; TJk 
v / l . 203]. 1595: Vittetem 2 Cigant ala, mellyekkel czy-
naltattúk az kaszasok szerszámát: 21 kazat foldoz-
tak Vöttem az foldozgatashoz . 1. sing vassat p(er) d 
8 [Kv; Szám. 6/XVII. 272 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1625: 1. wy kaza. 1 kalapacz, 2. kalapacz wló kazahoz 
ualo [UszT 8a]. 1640: Az ki be akaria magat ez Czehben 
szerzeni, tartozik egy ásót, egy kapát, egy kaszat, és egy 
keotő fejszet elseoben mester remekben kesziteni és be 
futatni [Kv; KovCLev.]. 1784: azon potentiarus Hatal-
maskodó Emberek Tihaia Lakósok a' mint távolrol 
latthattam a' Kasza fényiről kaszákkal mentenek az ut-
nzált hellyre [Galgó Sz; JHbK LIV/8. 8. — aTihóról (Sz) 
valók]. 

Szk: ~ foldozni. 1621: A kaszasokkal lèuŏ Czigan-
nak adtunk . . . Egy sing dopszaj vasat p(ro) d 18 kasza 
foldozni [Kv; Szám. 15b/VII. 23] * németországi 
1573: Istwan kowach Azt vallia hogi mykor Mate kowa-
chot zolgalta Latta hogi az Nemetorzagy kasat Meg 
haytotta ettzette Beleget Rea wteotte, Es wgy atta ely 
mynt kyt eomaga cinalt [Kv; TJk III/3. 178]. 

Sz. 1676: Erdélyben az nagy emberek s a tanácsi ren-
dek oly egyesek, mint az vissza szegezett kaszák, nekünk 
is minden dolgot úgy meg kell rágnunk, hogy alá nyel-
hessük [TML VII, 141 Naláczy István és Székely László 
Teleki Mihályhoz]. 

2. coasă; Sense. 1569: az Kys veolgyet penig tudom 
hogy az bernald balas Jobbagy . . . az falwk engedelme 
ellen Zantottak, kazaltak es néha kazayokat ekeyeketis 
tudom hogy be vyttuk es Ittunk Rayok [Mezőbánd MT; 
VLt 7/692 Georg Haranglab de Band vall.]. 1620: Zaz 
Sarlotul f — /25. Zaz Kazatul f —/50a [Kv; KvLt 11/69 
VectTr 17. — aA harmincad összege]. 1653: Egj jo kaza 
mas Egj hitvan njelestŏl [Ilencfva MT; DLev. 1. IIB. 12]. 
1724: Valaki más ember füvit kaszával hordaná marhá-
jával gázoltatná 33 Pénz az büntetése [Kisborosnyó Hsz; 
SzékFt 32]. 1754: Kászára valo Füveinket Gabonáinkat 
maga marháival soha nem gázoltatta, vesztegette [Ger-
nyeszeg MT; TGsz 16]. 1768: a Sarjú Gyarapodik, akit 
a kasza fel fog fel kaszáltattyuk [Esztény SzD; Told. 5a]. 

Szn. 1590: Kaza Mate jb [Kajántó K; GyU 15]. 1602: 
Kasza Bálás szab. [Feltorja Hsz; SzO V, 181]. 1614: Ka-
za Jstw(an). Kaza Thamas lib. [uo.; BethU 309]. 1756: 
Kasza Miklós [Szentmihály Cs; EHA]. 1808: Kasza Pál 
(szabó) [Dés; DLt 940]. 1860: Kasza Jóska [Dés; RHAk 
108] | Ifj Kasza Márton [M.léta TA; RAk 3]. 1886: Ka-
sza Márton közepsö [uo.; RAk 46]. 

? Hn. 1671: kasza reve [Kilyénfva Cs; EHA]. 1735/ 
1757: A' Felső mezőben Kasza Nevü helyben (sz) 
[Szentimre Cs; EHA]. 1757: A Bara Kasza Arnyékaban 
Fel menő Parlagb(an) heverő egy vizes Zább (!) Főid 
(sz) [Szentmihály Cs; EHA]. 

Szk: ~val bír kaszával/kaszálással birtokba vesz. 
1599: ott a* taiba az hűl valami kis mezeoczkek uadnak 
czak ne(m) rege(n) kezdek kazaiokkal birni [UszT 
14/13]. 1728: vagyon mas Sz. egjhaz erdeje is Ennek egj 
részit Gyárfás Ferenc(ne)k kasza val birni engedte az 
Eccl(esi)a [Sszgy; SVJk] * ~ val szolgál. 1780: Tartoz-
nak azon Hév s Hideg Szamosi Topányok Nyári Holna-
pokban három heteket kaszával szolgálni [BfN Instr.] * 
~ val szolgálatot tesz. 1791: az Uraság Szolgálattyát ugy 
viszszük veghez, hogy Nyári időben kaszálásra Sármás-
ra menvén ottan helyben 3 Heteket tartozik minden 
Gazda Ember (: a Hurubásokon kívül :) kaszával Szol-
gálatot tenni [Búzamező SzD; Ks 74/56 Conscr. 92] * 
gereblyés 1765: Gerebjés Gasza (!) 1 [Kóród K; Ks 
19/1. 6] * pántos 1750/1811: Egy Pántos Kasza 
[Csíksztmárton MT; HG] * rövid 1763: Kasza 
Hoszszu No 2 Rövid Kasza No 1 [Mezösámsond MT; 
Berz. 14. XIX/23] * visszaszegezett 1627: Ezenköz-
ben erkeznek az Somosdi Uraim fegiueres kezzel, szab-
liaual, puskaval, vizza szegezet kaszaual . . . veueók 
ezünkben hogy nem io zandekkal vadnak [Nagyernye 
MT; BálLt 82]. 

3. nádvágó kasza; tîrpan; Schilfsense. 1588: Kouet-
kozyk Az Waros Toúara valo Kolchege . . Azon Kaza-
kat Kyuel az Nadat Aratyak attam f. — d. 8 [Kv; Szám. 
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4/III. 22]. 1596: Mint hogj sok nadat vagtak le sok kaza 
törött es kalapochot chynaltak hozattam . aczelt 
f — d 32 [Kv; i.h. 6/XXIX. 170 Bachi Tamás sp kezével]. 
1662: a fejedelem a Belínyes vidéki vaskóhi gondvi-
selőnek formákat küldött vala, minémü köpűs húzva 
metélő kaszákat csináltatna százat . . azokkal az 
lápokat az víz fenekén nagy mellyen felmetéltetné, szag-
gatná [SKr 287]. 

Szk: nádvágó 1679: Nád vágó Kasza nro 2 [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 70]. 

4. szecskameíélõ/vágó ~ coasă de tocat paie; Häck-
selsense. 1735: Két szecska metellŏ kasza [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXIIb]. 1770: Szatska vágó kasza Nro 1 
[uo.; i.h.]. 1820: Két szacska vágó Kasza [Koronka MT; 
Pfl. 1837: Egy Szatska vágó kasza [Szentbenedek SzD; 
Ks 73/55]. 

5. szecskavágó kés/penge; cuţitul tocătoarei de paie; 
Häckselmesser/klinge. 1681: Szecska metelő Láda, ka-
szaja nélkül Nro 1 [Vh; VhU 505]. 1735: Ket Szacska 
metelő kasza nelkült való fával [Kv; Ks 40. Varia 
XXVIIIC]. 1758: egy szacska vágó láda kaszája nélkül 
[Nagylak AF; KGy]. 1788: Ket Szatska Vágó minden 
készületivel, az harmadiknakis kaszája s villája [Mv; 
TSb 47]. 1794: A Szatska vágó az igaz hogy készen va-
gyon tsak a vasozását tudnám jol végbe vitettni mert 
edgyik mestersége a Szájának vasozasab(an) és Kaszájá-
nak jo móddal való accuratiojában all [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István kezével]. 1802: Egy viseltes szatska Vá-
gó kaszája nélkül [Ne; DobLev. IV/9b]. 

6. szalmavagdaló ~ coasă de tăiat paie; Strohsense. 
1697: Az haz hejjan vágjon Egy szalma vagdaló ka-
sza cum suis requisitis [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter 
inv. 4]. 

7. szõcsölõ ~ húsoló kés/vas; coasă cojocarului (cu-
ţit de descîrnat/cîrnosit piei); Abfleischeisen. 1589: Va-
lami Dirib darab róka beor f 1 d 50 Ket hyttwa(n) zeo-
cheoleo kaza [Kv; KvLt Inv. 1/2. 41]. — A jel-re 1. Frecs-
kay 481. 

8. tímár-szabókés; cuţit de tăbăcar; Gerbermesser, 
Art Kneif. 1787: Tímár vagy is Varga Mesterségnek va-
ló Eszközök . Hét Kasza mindenik hitván Dr 42 [Mv; 
MvLev. Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 6]. 

kaszaalja (bizonyos számú) kaszás-napszámosra való 
kaszáló; fîneaţă care poate ñ cosită de un anumit număr 
de cosaşi (într-o zi); Grasland für einige Mäher-Tag(e)-
löhner. 1681: Mika nevü kaszalo rét; mely 50 ember ka-
sza allya; teremhet 40 szek: szen:a [Szentkirály H; VhU 
89. — Olv.: szekér szénát]. 1699/XVIII. sz. eleje: Az Föl-
dek lábján egy Csegely nyil három kasza allya [Veres-
mart TA; Berz. 11. 87/2]. 

Bogdán, MMért. 196 szerint a hazai németségnél a XVIII. században 
divott ez a földmérték Mahder ~ Mähder néven, de ez a megjelölés még a 
történeti anyagot közlő német szótárakban sem jelentett földmértéket, 
csak kaszást, a magyarban azonban a XIII. századtól kezdve van rá 'föld-
mérték' jel-ben adatunk. E mértékegység Bogdán szerint magyar 
származású, sõt ősi földmérteknek látszik. Minthogy kasza szavunk a XII. 
századtól adatolható szláv jövevényszó, magára a mértékegységre alakult 
nyelvi megjelölés valóban még akár az ómagyarban, de mindenesetre csak 
a korai szláv szókincsbeli hatás nyomában keletkezhetett. L. e mérték-
egységre részletesen i.h. 196-201 

kaszadarab bucată dintr-o coasă; Sensenstück. 1528: 
I cutellim antiquum ad scindendum stramina wlgo kaza-
darab [Vh; MNy XXXI, 194]. 

kasza-fancolás kaszaormózás; fălţuirea coasei; Sen-
senfalzen. 1792: Az árkosi közönséges falugyűlésiben 
. . . mindennemű munkáknak árok a régi usus szerint 
való árokra meghatároztatott eszerint . . kaszakarika 
csinálás den. 6.egy kaszafantzolás den. 12a [Árkos Hsz; 
RSzF 292. — Terjedelmes árszabásból kiemelve]. 

kaszakalapács ciocan pentru coasă; Dengelhammer. 
1593: egykor hoza kelletek menne(m) egy kaza kalapa-
chert [UszT]. 

kaszakalapács-acéllás kaszakalapács-edzés; călirea/ 
oţelirea ciocanului pentru coasă; Härten des Dengel-
hammers. 1792: Az árkosi közönséges falugyűlésiben 
. . . mindennemű munkákra árok a régi usus szerint való 
árokra meghatároztatott eszerint kaszakalapács 
acéllás den. 6, egy kaszaülő csinálás . den. 6a [Árkos 
Hsz; RSzF 292. — aTerjedelmes árszabásból kiemelve]. 

kaszakarika brăţară de coasă; Sensenring. 1694: Egy 
kasza karika den. 3 [Kilyén Hsz; BLt 4]. 

kaszakarika-csinálás facutul brăţării de coasă; Sen-
senringmachen. 1792: kaszakarika csinálás den. 6 [Ár-
kos Hsz; RSzF 292. — A teljesebb szöv. kasza-fancolás 
al.]. 

kaszakő cute, gresie; Sensenstein. 1679: Kasza keő egi 
Iskatulyab(an) nro 9 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 27]. 

kaszál 1. a cosi; mähen. 1555: w walkon lötth ez wy-
lagra es twg'a hog' azt å Cylla mezőt walkayak eltek, es 
mykor kaszalni keztek elözerys egi kelecelj Berkes 
Thamas eg' daraboth be kertelt wolt Abba 'a mezőben 
es megh kazalta wolt [MNy XXIV, 357 St. Weres de Pet-
ria jb vall. — aKis- v. Nagypetri K]. 1569: Lukachy pap 
mongia . Az kys gherebenesy hatar feleol ezt valljak, 
hogj az gherebenesyeknek, Zabad volt, az gyalog vttol 
fogwa . Zantanyok kazalnyok mynd az chereig I 
apam az feketen kazal vala az Zabad fyben [Mezőbánd 
MT; VLt 7/692 Fr. Zep de Band vall.]. 1600: 22 Juny 
Kwldeóttem két kazást kajantho veolgybe kaszalta-
nak haro(m) nap ketten d 60 [Kv; Szám. 9/XII. 69 
Igyarto Simon isp. m. kezével]. 1683 k.: Az Parochiahoz 
vagyo(n) három kaszallo Réth mellyeket magok kaszai-
lanak, gyűjtenek es be is hordgyak az Pastor marhainak 
az Széériek az Parochialis kertb(e) [Szér Sz; SzVJk 164]. 
1727: A Paraszt Fundusok után nincsen más őrőkős 
Széna fű hanem . a* Szegényebbek kŏzzŭl kettő, há-
rom áll egy rúdra, a' Gazdagjabbak közzül penig edgyes 
két, három rudott kaszáll [Mezőcsán TA; Ks 15. XLIX. 
5]. 1754: azon helynek egy darabját kaszállonak hagy-
tam, annak idejében kaszállani oda menvén egy Job-
bágy azon helyet kaszállani kezdvén ellenzettem a ka-
szállástol, ki belém kötvén kaszájával reám ütött [Galgó 
Sz; JHbK XLVI/2]. 1801: En pénzért kaszáltom 
[F.szőcs SzD; TK1 Páska Nutz (40) és Kornya Togyeſ 
(50) col. vall.]. 

2. a se cosi; schägeln (mit sichelförmiger Bewegung 
laufen). 1839: Szandman Károly . bal lába, a' térdin 
alól nyomorék, hogy midőn lépik is kaszál vele [Dés; 
DLt 290 nyomt. kl]. 
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kaszálás cosit; Mahd. ? 1503*: így vagyon Annak az 
Alkalma, Hogy mykor az en penzemet Meg Agya An-
nak Vtanna egyszer kazalyam meg luka gyorgj eloth 
Merth meg ky Ne(m) tölth az. 3. kazalas [Szentlélek 
Hsz; MNy LX, 106. — aA keltezést a szerk. kétesnek 
tartja]. 1571: Aggyak eleyben eo Nagaka Menye fogiat-
kozassunk vagion az Bwzanak kessen valo Behordasa-
ban hogy azonnal vgian egy Ideoben az kasalasis Ray-
tunk vagion Neh Maradywnk hatra dolgai(n)kban 
[Kv; TanJk V/3. 45a. — aA fej-nek]. 1647: Sellerek hár-
mán vadnak, Nyarba három heten szolgainak, Kaszá-
láskor Arataskor, es Czipleskor [Spring AF; BK 48/16]. 
1697: ha az eŏ kglme földin kaszait, ugis az kaszalas arat 
reſundalja, az Diosine Aszszonja(m) Jobbagjanak 
[M.köblös SzD; RLt 1]. 1704: Esett penigh értéssunkre 
hogy à szegénység és lakossok olly oktúl visel tettvén, 
hogy ha mi Takarmányt gyüjtenének is, nem magok ha-
nem Hadaink által emésztetnek meg, sem kászállást, 
Sem penig egyéb oeconomicalis Takaródást tenni és 
véghez vinni nem akarnának [UszLt IX. 77. 79 gub.]. 
1786: a' Hideg Völgy verő fényen lévő nagy oldal, a' 
mellynek mind szántásra, mind kaszálásra némely része 
alkalmatlan [Mezöbánd MT; EHA]. 1802: jelen lévén az 
Ugariásnak ideje, nem késik 'a kaszállás is [M.zsombor 
K; Somb. II]. 

Szk: ~ farka kaszálás vége. 1767: e pedig volt kaszá-
lás farka felé, de aratás előtt [Uzon Hsz; Kp IV. 243 G. 
Kováts (20) miles equ. vall.] * ~sal uzuál kaszálással 
használ. 1775: azon Joszágott Máté András nevű 
Jobbágya birá kaszálással usualta [Bodok Hsz; Eszt-
Mk] * ~t szolgál. 1752: minden köbŏlerta tartoznak 
annuatim egy napi kaszálást, vagy aratást szolgálni 
[Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31. — aA kölcsönvett 
kukorica köbléért]. 

kaszálat 1. kaszálás; cosit; Mahd. 1647: Kaszalo ret 
vagyon mindenik fordulóra nyolczva(n) ember kasza-
latyara valo egy napra [Sólyomkő K; SLt GH. 5]. 1723: 
A To hellyben egy Rét négy ember Kaszálattya [Mező-
csávás MT; Hr 6/25]. 1731: az kit Tegnap kaszáltattunk 
40 kaszás kaszálattya [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 
1854: Által adám Tellyes Egerszegia szántás és kaszálat 
alatt lévő Birtokomat Curialisomba lakó Brézsa Todor-
nak oly formán: hogy a* Lak házam (!) használatáért 
Erdeimet pásztorollya [DobLev. V/1373 Dobolyi Bálint 
kezével. — aMT]. 

2. (vhány személy) kaszálásnyi; care poate fi cosit de 
un anumit număr de cosaşi; Mahd von einigen Perso-
nen. 1624: egi Ember kazalattia ret [Bálintfva MT; 
Sár.]. 1640: Itiltŭk három ember kaszalattia fwnek 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1687 k.: Proventus Pastoris 

• Sz. Király két ember kaszálattya füvet ád [Marosszt-
király MT; MMatr. 320]. 

kaszálatlan I. mn necosit; ungemäht. 1561: az mely 
kazalattlan volth benne azt el kazaltatta [HSzj kaszál 
al ]- 1571: Bwdatelkj feóldeón Maradott walamy kasza-
latlan fywem [Egeres K; BesztLt 3545]. 1652: Mostan 
bogüab(an) ninczen az széna, miuel meg' kaszallatlanis 
[Gyalu K; GyU 119]. 1706: Fejér borsó két vékán vetett 
még kaszalatlan [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1753: szerte 
szélyel gazolták az õ Nga ökrei akkor az kaszálatlan fü-
l k é t [Kóród KK; Ks 15. LXXVIII. 17]. 1771: hogy én 

kerülő voltam láttam égy néhányszor a kászálatlan Ret-
ben bé eresztette a Marhákat [Dés; DLt 321. 15a]. 1815: 
vagyon edgy Kanta nevezetű Rét, de ezt erŏssen meg 
iszapolván az Árviz mind eddig kaszálatlan [Nyárádszt-
benedek MT; Told. 50]. 

II. hsz kaszálatlanul; necosit; ungemäht. 1681: Széna 
kalongia vagio(n) öt az Csűrös kertben de megh az Czi-
ka kaszalatlan vagion [Gálfva KK; BK. Réthi János ke-
zével]. 1742: egy Darab Széna fű . . a mult nyáron ka-
szálatlan marada [Kincsi KK; SLt 8. K. 15]. 1767: egy 
egy darabat kaszalatlan hagytanak a törők búzában 
[Udvarfva MT; Told. 44/36]. 1818: Iuon Csorka pa-
naszsza fel vétetik Mihaila Popa ellen egy Darab bokros 
heljen valo haraptűzel valo veszszeje elégetése kereseté-
ben . Az allperes azt feleli, hogy Tavaly egy Darab 
széna füve kaszalatlan maradván azt gyújtotta meg és 
onnan akarattya ellen harapozott el a tűz [Petrila H; JF 
36 Prot. 27]. 

kaszálatlanul necosit; ungemäht. 167911681: à széna 
helyeket jol megh nizze, kaszálatlanul egyetis ne 
hadgyo(n) [Vh; VhU 669]. 

kaszáldogal kaszálgat; a cosi iaräşi/din nou; wieder-
holt mähen. 1722: Már ezentúl (?) kaszàldogalnánk 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

kaszálgat a cosi iarăşi/din nou; wiederholt mähen. 
1722: ezen kaszálocskajokon . . az marus vize 
folyt; osztan onnét el fordulván a viz bérek vette fel, kit 
is Néhaj Pristiny Joanos ki irtván s irtatván és annak 
utánna kaszálgatni kezdvén mind holtig pacifice birta 
[Algyógy H; JHb XXXII/41]. 1732: 'a Verőfény oldalt 
'a bokor 's Tőviss igen fel-fogta, 'a hol kaszálgattyák 
leszsz Currus Foeni 12 [Szászsztjakab SzD; EHA]. 
1743: a' Dombai rétet . ennek előtte kaszálgatták 
most pedig a* fűz fa fel kezdette nőni [Sövényfva KK; 
JHbK XXVIII/9]. 1786: a' Csorda pásztorunk Kaszáló 
réttyét kezdették érette kaszálgotni [Jedd MT; JHb 
Miss]. 1794: Vagyon egy darab hely . a bokros hely 
miatt kaszálgattyák [M.bagó AF; DobLev. IV/734. 7a]. 
1844: Contorást nem tudom miolta kaszálgott (!) itten 
[Szászfenes K; KmULev. 1 Urszuly Gligor (60) col. 
vall.]. 

kaszálgatás cositul repetát; wiederholtes Mähen. 
1844: a' Szászfenesi embernek ide által harapodzása — 
's itten kaszálgatása — a' határ vonal iránti tudomáso-
mat meg zavarta [K; KmULev. 1 Opra Vaszilika (40) 
col. vall.]. 

kaszálgathat a putea cosi ín repeta te rînduri; ab und 
zu mähen können. 1844: mi volt az oka, hogy a' nevezett 
Colonus e' kérdett és ki nevezett helyen kaszálgathatott? 
[Kv; KmULev. 1 vk]. 

kaszálgató kaszálgatni való; care poate fi cosit; fűr 
die Mahd şeeignet. 1787: más Parlagb(an) hagyott, már 
kaszálgató [Désakna; Hr 1/22. — aSzántó]. 

kaszálhat a putea cosi; mähen können. 1685: az Sán-
dor Uram tisztartojátol Gáspártol azt az darab joszá-
goczkát Benkő Sámuel Ur(am) edgy néhányszor megh 
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vette árran esztendőnként az ſüvit vgy kaszálhatta Ben-
kő Sámuel Ur(am) [Altorja Hsz; Borb. II]. 1696: vagyon 
egj Darab szénafű Templum szamara mikor 
niomasban esik egj kis reszecskeje, es egesszen egy iránt 
nem kaszalhattyak [Alfalu Cs; GyHn 16]. 1744: Istvand 
végire hajdon volt egy to mély regen már hogj elapadt s 
a hejjit szánthatni, kaszálhatni [Szentdemeter U; 
EHA]. 

kaszálhatatlan care nu poate fi cosit; nicht mähbar. 
1805/1825: Ezen Erge a' régi időb(en) tos, Csikós, Ha-
las, Nádas, Bokros, Kaszálhatatlan, Diószegi Tová-
nak (!) és Barátok Tavának neveztetett [Dés; DLt Pál 
András (67) ns vall.]. 

kaszálható care poate fi cosit; mähbar. 1672: itt az 
Adamosi hataro(n) . uagjon edgj lo kertem, osztis 
edgj nehanjszor el foljta az arviz immár onnyira uagion 
hogj nemis kaszalhato, az sok iszop, s fű bokrok mia 
[Ádámos KK; JHbK XXI. 16]. 1785: Réteink . . . ha 

Lovaink által meg nem etetödnének kétszeris Esz-
tendőnként kaszálhatok volnának [Torockó; TLev. 1/1. 
10a]. 1793/1794: La Bűdős To Nevezetű hellyen, lévő, és 
tsak második Esztendőben kaszálható Rét [M.bagó 
AF; DobLev. IV/739. 20b]. 1843: az árviz fel porondoz-
ván ezen darab hellyet, azon kaszálható fű az olta nem 
nőtt [Körtvélyfája MT; LLt]. 

kaszáló 1. fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 1640: Lupul Bra-
zul . szanto feolde koszaloia eoroksege ennekis annia 
vagion mint a Battia(na)k Dragicz Brazulnak [F.vist F; 
UC 14/48. 124]. 1732: kételenittetnek vagy erdejeket 
vagy kaszálojokot el zálogosittani s el adni [Budorló K; 
Told. 11/70]. 1789: az kászálokot szaporittani lehetne 
[Almás U; UszLt XIII. 97]. 1805: a Szalas Völgyben az 
Erdőre ki menő ut és az Tamási Fiak kaszalojak kőzött 
[Kisillye MT; EHA]. 1819/1831: A' Kolosvári határon 
az elõ völgyben lévő Hunyadi Sámuel successorinak el-
foglalt Kaszállojakrol szollo betsŭ Levél [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 

Szk: allodiális ~ földesúri/majorsági kaszáló. 1756: a 
Sz. Benedeki Határban situalt Kanta nevezetű Allodiá-
lis kaszalo nagy helység [Szentbenedek MT; EHA] * 
aprólék 1641: uadnak holmi aprólék kazálokis 
[Nagygoroszló Sz; GyK X. 30/8] * gyümölcsös ~. 
1754: Az alsó Czitz hegybe . . az allyán vagyon egy sze-
kér szénára való gyümölcsös kaszáló [Dés; EHA] * ho-
portyokos XVIII. sz. e./.. Bodor Sámuel hoportyo-
kos vápás kaszálloja [Petlenda; AbN. — aTordatúr ha-
tárában eltűnt, ill. kisebb házcsoporttá zsugorodott tele-
pülés] * irtoványos 1791: alsó határban felső szilas-
ájban Les vápájában edgj darab irtoványos kaszáló 
[Kőrispatak U; EHA] * kerülő 1785: a Két víz kő-
zött lévő Majorság szántó főid végénél, két kis kerŭllŏ 
kaszállo [Varsolc Sz; Born. XXIX. 20/378 Komis Krisz-
tina conscr.] * kolonikális ~ jobbágytelekhez tartozó 
kaszáló. 1785: Colonicalis Kaszállok . . . Az Ujj hegyen 
két Pallog mellyet Kaszál(nak) meg [Varsolc Sz; Born. 
XXIXb. 20/455-7 Komis Krisztina conscr.] * nemes ~ 
allodiális/majorsági kaszáló. 1766: Vagyon igen jo 
Nemes Rétecske . . . melly régenten az Néhai Diosi Fe-
rencz Nemes kaszálloja volt [M.köblös SzD; RLt] * 
nyilas 1753: Nyilas Kaszálló(k) [M.décse SzD]. 

1754: A Falu nyilas kaszálója között [Damos K; KHn 
44] * osztatlan 1750: A' Belső Tók kőzött lévő osz-
tatlan kaszáló [Kutyfva AF; EHA] * postális ~ posta-
állomási kaszáló. 1798: a' Postalis Kaszállokba ã Solly-
mostonak azon része melly vagyon Dél felöl a' Ke-
resztül menő Gát Töltelék . . . Szomszedtságiban [Dés; 
EHA] * rétes 1791: valami Rétes kaszállok .. a' 
Falusiak közt minden Esztendőben Rúddal fel-szoktak 
mérettetni [Búzamező SzD; Ks 74. 56 Conscr. 94] * sá-
tés 1725: az Viz szelén egy darab sátés kaszáló [A.já-
ra TA; EHA] * tós 1765: ezen distingvált szántó föl-
deknek . . . kellé rúgni éppen . . . Váradi Mojses Ur(am) 
Domb alatt lévő tós kaszallojára? [H; JHb XXXIII. 19 
vk] * úrbéres ~. 1850: Az úrbéres kaszállok mellett [Sá-
romberke MT; EHA] * vápás ~ hoportyokos ~ * 
zálogos ~. 1810/XIX. sz. köz.: Beng alatti zállogas ka-
szálló [Gemyeszeg MT; EHA]. 

2. cosaş; Mäher. 1590: Az kazaloknak Aratoknak 
enyek hogy el wegeztek attam f. — d 24 [Kv; Szám. 
4/XVII. 12]. 1600: Az Sariu széna kaszalonak kostái 
eozze attam f. 1 d 8 [Kv; i.h. 9/XIII. 9 Damakos Máté 
isp. m. kezével]. 1809: Egy étel nélkül szénát takaró, 
gyomláló, kaszáló, arató es ehez hasonlonak bére 20 xr 
[HSzj gyomláló al.]. 

3. vhány ember ~ vhány ember egy napi kaszáló-
munkájára való; (fîneaţă) care poate fi cosit de un anu-
mit număr de cosaşi într-o zi; für eintägige Mahd von 
einigen Menschen (bestimmt). 1632: Kazalo Rétt 
uagio(n) egy darab, Varhoz ualo, masfęl szaz ember ka-
szalo edgy napon [Monora AF; UC 14/38. 43]. 1642: 
Vagion egj kerek retis Eot ember kaszalo. It(em) Zekel-
telek pataka mellett ket ember kaszalo [Bh; GyU 73]. 
1643/1687 k.: Vagyon az Héán égy darab Széna fű ã Pa-
rochialis házhoz ugy mint őt enber vagy hat kaszáló 
[Csitsztiván MT; MMatr. 328]. 1681/1748: A Somberek 
alatt vagion . . . rét mintégj harmincz ember kaszáló 
[Balázsfva AF; EHA]. 1727 u.: adtak . egy Rétet a' 
Tölgyben négy ember kaszalló [Zovány Sz; SzVJk 
53]. 

Ha. 1735: Kaszalojok [Szentjakab TA; JHb XI/9. 22-
3]. 1739: kaszálló [Dés; Jk]. 1744: kaszaiokot [Koronka 
MT; Told. 14/11]. 1780: kászálokot [Sóvárad MT; LLt 
88/9]. 1786: kaszálojokot [Mezősámsond MT; Berz. 15. 
XX/18]. 1802: kaszállojakat [Héderfája KK; BfR 
44/171]. 1812: kaszálojakat [Kövend TA; Borb.]. 1818: 
kaszallot [Mészkő TA; KW]. 1821: kaszálokan [Csitszt-
iván MT; MvLev. 8]. 1834: Kaszálojak [Doboka; DHn 
18]. 

kaszálóbirodalom kaszálóbirtok; fîneaţă; Heuwiesen-
gut. 1792: mind szántó, mind kaszáló birodalma volt 
annyi Zoja Sára aszszonynak, hogy annak hasznából 
betsűlletesen meg elhetet volna [Telekfva U; Pf]. 1804: 
Felső Fordulo hat(ar)ban Szakadat nevezetű helység-
ben az Anya Szék és vago patak k(ö)zőt Levő Erdős 
Irotvány és Kászalo birodalmat meg meretvén a Ka-
szoni birodalom felől [Szováta MT; Sár.]. 

kaszálóbirtok fîneaţă; Heuwiesengut. 1868: ezen Cir-
cum vícinált ki nevezet két Darab külső Szántó és kaszá-
ló birtokunkat ősze Cserélőnk örökösön [Szováta MT; 
Bereczki József lev.]. 1871: (A) kŭlsõ kaszállo birtokott 
. . . kéntelenîtetik el adóvá teni [uo.; i.h.]. 
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kaszálócsegely ék alakú kaszáló; fîneaţă ín formă de 
ic; keilförmige Heuwiese. 1728: (A) kaszáló Cseglyek 
edgy kis szántó földel edgyütt . . Zálogban voltanak 
[Vajdasztiván MT; JHb IX/11]. 1748: a Patak mellet va-
gyon egy kis kaszalo Csegély [Sásvári préd. MT; EHA]. 
1751: a' Sásváriban Kerek Föld nevezetű föld bé a' Pa-
takig mellette lévő kaszáló Tsegellyel együtt [Koronka 
MT; Told. 31/4]. 

kaszáló-csegelyecske ék alakú kaszálócska; fîneaţă 
mică ín formă de ic; keilförmiges Heuwieschen. 1751: a 
Tó gáton alól és a' Nagy Árkon túl lévő kaszáló 
Tseglyetske [Koronka MT; Told. 31/4]. 

kaszálócska fîneaţă mică; Heuwieschen. 1714: To 
kert nevű helyb(en) egy darab kaszálócska [Lengyelfva 
U; Orb.]. 1724: az Sásba egy kaszalocska [Középlak K; 
JHb VI/3]. 1762: az Néhai Orbán Györgytől zállagasi-
tatt kaszállotskát bírta [Körtvélyfája MT; BálLt 87]. 
1822: egy kaszállotska . égy más Darabotska Szőllő 

égy kitsiny Nova Sessiotska [Jára MT; KelM]. 
Szk: allodiålis ~ földesúri, majorsági kaszálócska. 

1798: allodialis kaszálotskát bir a Fogados mely a foga-
dó után kaszáltatik [Mezőbodon TA; IB] * dirib-darab 

1797: Falu osztatlan közönséges hellyei vágynák 
imitt amott egy egy csegely diríb darab kaszállotskák 
[CU IX. 2. 115] * kerülő ~. 1785: a Két víz kőzött lévő 
Majorság szántó föld végénél . . két kerŭllŏ kaszállots-
ka [Varsolc Sz; Born. XXIX. 20/378 Kornis Krisztina 
conscr.] * zálogos 1762: volt . . az Falu közönséges 
Berkes hellyén tul egy kevés Zállagas kaszállotskája 
[Körtvélyfája MT; BálLt 87]. 

kaszálódarabocska fîneaţă mică; Heuwieschen. 1821: 
Fodor Irimia kénteleníttetett . . bizonyos Kaszállo 
darabotskákat Zállogjára vetni [Szőkefva KK; Kp 
II. 117]. 

kászálódik kaszáltatik; a se cosi; eemäht werden. 
1833: ha kászálódik, teremhet 7 Szekér [Csekelaka AF; 
EHA. — aSzénát]. 1854: Pányul völgyibe ha jokor ká-
szálódik 4 Szekér Széna [M.köblös SzD; BetLt 3 Betegh 
József kezével]. 

kaszálóföld kaszálórét; fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 
1622: Tot higiab(an) egi kis kaszalo fóld [Baca SzD; 
SzJk 13]. 1730: (A) Kaszáló Földeket ezen aláb Specifi-
calt mod szerent nyilaztuk és osztottuk őt egyenlő re-
székre Nyil vonás szerént [Szentmargita SzD; KGy]. 
1771: a Vas és Csegezi részre mind szántó és kaszállo 
Földeket többet fogtak fel, mint sem az Exponens Ur ö 
Naga részére [O.rákos TA; JHb XIII/66]. 1820: Egy 
egész telken lakó Colonusnak, fixe hány szántó és 
kaszállo földje van, megmondani nem tudjuk [Báld K; 
BLt 6]. 

Szk: allodiális ~ földesúri, majorsági kaszálóföld. 
1741: Igirem magamat, arra: hogy az allodialis 
szántó és kaszállo földeketis szaporítani: és augeálni kí-
vánnom [M.derzse SzD; RLt Somai Sándor kezével.] * 
belső ~. 1653/1681: VHunyadi varosomb(an) a 
Piaczi szeren . . hazat . . külső belső szanto kaszalo 
földekkel . . . és szöllővel őszve Adom . . . Szákács Ger-
gelynek [Vh; VhU 227 Nic. Zolyomi Nyomkerekiben 

(B) kelt oki.] * külső 1780 u.: a' Flgs K. Gubernium-
nak ebben lett determinatioja3 a' Bányászok iránt szoll 
tsak azokrol, kiknek kŭlsŏ szántó, kaszaló földei vad-
nak [Torockó; TLev. 14/2. — aA katonai terménybe-
szolgáltatásra von.]. 

kaszálófü kaszáló; fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 1591: az-
koris kazalo fw uolt hol penig széna uolt Rendin [UszT]. 
1593: attam Ciehibena Crazna varmegieben .. Egy feli 
haz heliet mynden hozza tartózó Eöröksegheyuel 
Egietembe, tudny Jllik Zanto földeyuel Zena reteyüel 
kazalo fweyuel es mynde(n) hozza tartozokkal Egietem-
be [Perecsen Sz; WLt. — aSomlyócsehi Sz]. 1600: latam 
Gyznok vadnak az kazalo ffwben ky wzem [UszT 15/5]. 
1651: adunk Zalogban az Burjanos ó Budaj ha taron 
liueó széna feőueken ket darab kazalo feóuet [Diós K; 
JHbK XVI/25]. 1654: egy darab kaszaló fö [Monor BN; 
Ks Bánffy Anna urb.]. 1746: a' miolta azon ujj Maimat 

. eŏ Nagjsága a mostani hellyére tsináltatta ki jő 
a' rétre a' viz és a' kaszáló fŭvekbe(n) károkat teszen 
[Ádámos KK; JHb XIX/8]. — L. még RSzF 152; UF I, 
707. 

kaszálófüvecske kaszálórétecske; fîneaţă mică; 
Heuwieschen. 1639: egj darab kaszalo füvecske [M.köb-
lös SzD; KmKonv. C. Doboka D. 43]. 1690: ada egj 
kis kaszáló fuvecskét [Aldoboly Hsz; BLt]. 

kaszálóhavas havasi kaszáló, rég, táj havasi szénafű; 
fîneaţă alpină; Alpenwiese. 1586: Feyer Antal kozmas-
sia Nemes Ember . . azt valla . . . kazalo hawaswkat 
soholt Nem tudom [BK Mise. 1145-78. — aCs]. 1784: 
Egy Limbovítz nevű kaszáló havast foglaltatott volt a 
Nsgtok száijiára Titt Csato Vram [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 

kaszálóhely kaszálórét; fîneaţă; Heuwiese. 1590: (A 
föld) vicinussa En magam Zina föwem kazalo he-
lyem [UtI]. 1600: Azth tudom hogy Oswat Matthias 
Barta Gergeltol mas eöreksigel kazalo hellel cherelte 
[UszT 15/89 Chiki Miklós (45) Bethlenfaluia vall. — aU]. 
1671: Miŭel pedigh, az szanto es kaszalo hellyek, gyak-
rabba(n) az eóreŏkseghek utan járnak, az kíe az haz hely 
azé effele pertinentiakis [Dés; Borb. ogy-i bizottság: 
Béldi Pál, Haller János, Kornis Gáspár jel.]. 1688: kén-
szerittetvén az Felesege az nagy ado mia adta Zálágban 
egy darab kaszáló hellyit [Bodok Hsz; BLt]. 1757: Sán-
dor György nevű jobbágyának kaszallo vagyis Tanórok 
hellye [Szentmihály Cs; Sándor conscr.]. 1815: magunk 
mellé vévén . . Ohábai Simon Péter nevű erdő Gornyi-
kot . . . (a) kaszállo hejjeket erdővel együtt 10. őlös 
lántzal fel mértük [H; Ks 111 Vegyes ir.]. — L. még 
RSzF 136, 173, 181, 225. 

Szk: allodiális ~ földesúri/majorsági kaszáló hely. 
1817: ezen Curiához tartoznak allodialis szántó, ka-
száló és más haszon vehető hellyek [Árkos Hsz; Kp V 
318] * gyümölcsös ~. XVIII. sz. m.ſ.: Gyümölcses ka-
szallo hely [Gyszm; EHA] * irotványos/irtoványos 
1767: a Tatarok uttyanal levő irtovanyos kaszalo hely 
[Kőrispatak U; EHA]. 1847: Pap tavában irotványos 
kaszállo hely [Kál MT; EHA] * közönséges ~ köz-ka-
száló hely. 1761: Vagyon az Falunak Közönséges kaszá-
ló hellye melly minden esztendőben . . . fel nyilaztattván 
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jutt egy Gazdának belólle foeni cur. 1/2 idest fel szeker 
szénara való fŭ [A.gezés NK; JHbK LXVIII/1. 463]. 
1791: Bázsa Völgye, Órbányos, Ilomás, Szurákos, és ă 
Farnak alsó része, mellyeket határoz meg a Szt Lászlói 
Határon lévő szántó és közönséges kaszáló hellyek 
[Szentlászló TA; EHA] * külső 1718: Tudgya ë az 
valló bizonyoson . . . külső kaszalp hellyek is hol 
vadnak s kik vicinussi? [Szentmihály Cs; Borb. II 
vk] * nemes ~ allodiális/majorsági kaszálóhely. 1752: 
mikor Isten eő Szent Felsége az Harczai határon erdő-
kőn és az Nemes kaszalo hellyeken, Vad gyümölcsöt ád, 
szabad légyen Gálfalvi Klára Aszszonynak és Posteritá-
sinak az Gálfalvi Ádám . birtokában lévő vad gyü-
mölts fákról magok házok szŭkségire eczetnek gyümől-
tsőt szedetni [Harcó MT; SLt 19. E. 11] * nyilas ~ nyil-
vonásos kaszáló. 1774: a Falusiak nyilas kaszállo 
hellyek [Aranyoslóna TA; EHA] * puszta 1740: edj 
darab puszta kaszáló helly [Sztána K; EHA]. 

kaszálóhelyecske kaszálórétecske; fîneaţă mică; 
Heuwieschen. 1699: Ezen haz hely utánn Van két ka-
szallo heljecske [Vécke U; LLt]. 1728: az Ivanka pataká-
nál égy darabotska föld a labja kaszalo hellyetske 
[Mogyorós Hsz; SVJk]. 1762: még az el mult Holnapba 
ki idéztetvén a' meg irt Czegei Eskŭttek és õrŏgŏk, égy 
darab kaszállo Hellyetskének el igazittása végett [Cege 
SzD; WassLt]. 1770: Vagyon egy darabotska kaszá-
ló helyetskéje mint egj szekeretske szenat termő 
hellye [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 1786: azon dara-
botska hellyért adtam Cserébe az én részemen Gyulai 
nevezet alatt lévő kaszállo hellyetskémet [O.borosbo-
csárd KK; DobLev. IV/762, la]. 

kaszálóhelység kaszálórét; fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 
1760: a Titt. Mlgos Familia birodalma vagy kaszáló 
helysége mellett [Ditró Cs; LLt Fasc. 149]. 

kaszálóilleték kaszáló-járandóság; fîneaţă ce revenea 
cuiva ín completarea salariului; Heuwiesenbezüge. 
1871: a kántor kaszáló illetékét, bele egyezésével — ár-
verés utján egy évre kivette 22 frton Szabó Ferencz [Bur-
jánosóbuda K; RAk 114]. 

kaszálóirotvány irtáskaszáló; teren defrişat folosit ca 
fîneaţă; Rodewiese. 1640: Georgj foluaa fele Nagy szen 
Egetheőben Egi darab kaszalo Irotvan [Retteg SzD; 
EHA. — dA tőszomszédos Csicsógyörgyfalva]. 1651: Az 
udvarház fellet valló kazalo Jrotvanjban Jutta harmincz 
nigj rud [Szükerék SzD; RLt O. 5]. 1657: az Erdő alat egy 
darab kaszalo Irotuani [M.fodorháza K; SLt HJ. 38]. 
1698: egy kaszáló irotván tizenkét szeker szénára való 
[Buza SzD; LLt 208 Litt B]. 1775/1802: azon két kaszállo 
Irotványaknak pacificum Possessoriumokbol jo mód-
dal concludalhatni, hogy . . . Bezdédhez3 tartazo lehetett 
[JHb LXVII/3. 112. — SzD]. 1801: mint egy hat hét Sze-
kér szénára való Orotványai vágynák ezen Részenn való 
Embereknek azért nem is lehetett a kaszállo Orotványo-
kot fordulora szakasztani [Nagynyulas K; DLev. 5]. 

kaszálóirtás irtványkaszáló; teren defrişat folosit ca 
fîneaţă; Rodewiese. 1827• találtatnak Colonialis 
kész Szántó és Kaszállo Irtást . 170 ~ Százhetven Ju-
gerumat [Erdősztgyörgy MT; TSb 51]. 

kaszálókert 1. kerti kaszáló; livadă (teren ín preajma 
casei pentru cosit); Garten-Heuwiese. 1666/1793: Mivel 
sokaknak Telekjek kaszáló kertjek, Csűr kertjek a Falu 
határára függ bé, nimeljek jukakot szoktak bé tartani, 
azért az illjen heljeket . meg circaltasson a Biro 
[A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1705: En Kézdi Széki Alsó 
Torjay Mihálcz Mihály senior, Nemes Személy . . . Mi-
vel mindeneket valamikel itten emiittett Alsó Torján 
mostan birok, tudni illik: Szántó földeket, kaszáló 
hellyeket és e Faluban is kaszáló kerteket, mint ezek én-
nekem purum magam acquisitumim [Altorja Hsz; Borb. 
II Nic. Márton scholae magister pp kezével]. 

2. bekerített/kertelt kaszáló, rég, táj tanorok; fîneaţă 
împrejmuită; eingezäunte Heuwiese. 1731: Vagyon ă 
Curia mellett egy Tanorok vagy is kaszáló kert [Impér-
fva Cs; JHb Inv. Kászon Impér 1/25. sub K]. 1808: men-
nénk el az ugy nevezett Bornyu Mái alatt lévő Kaszállo 
Kerttyéhez, a' melynek oldalában mostan egy kis Pász-
torlo Házat állíttatott fel [Kv; Pk 3]. 

kaszáló-kötélfŭ kb. egy hold kaszáló-fü; fînul de pe un 
iugăr de fîneaţă; ein Wiesenmorgen Gras. 1841: megfo-
gadtattak tehénpásztoroknak ezen 1841-dik évre gyalog 
katona és jubilált káplár Miklós János és ugyan Miklós 
József az tavalyi bérre, azaz egy tehénre 3 krajcár váltó-
ba és négy kupa gabona, s azonkívül a kaszáló kötél fű 
[Taploca Cs; RSzF 201]. 

kaszálómező kaszálórét; fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 1581: 
wagion az Sohoz tartózó hawas allat egy nagy kazalo 
mezzó [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály a fej-hez]. 

kaszálónyQ sorshúzással vki részébe jutott kaszáló; 
parcelă de fîneaţă primită prin tragere la sorţi; durch 
Los zugeteilte Heuwiese. 1727: az ollyan puszta Ántiqua 
Sessiok uta(n) való kaszáló nyillakat el vévén . . adas-
sék oly szegény Városunk lakossának, ki az Ne(m)es Vá-
ros minden fele Terheit Supportállya [Dés; Jk 363a]. 
1730: adá(na)k ő kegymek Hórvaht (!) Fer(encz) ur(am-
na)k egy kaszáló Nyilat [Mezőbánd MT; MbK 170]. 
1747: utánnok való szántó kaszáló és erdőbéli nyilak 
[Csehtelke K; LLt 56/1581]. 1758: midőn még a Gyéresi 
Rét örökösen fel nem volt osztva, hanem minden Esz-
tendőn osztották, és edgy osztás alkalmatosságával 
mind Nemes Péter, mind Nagy György a Nyilat bé vet-
vén az Utrizalt Sessio után járandó kaszállo Nyil ki fo-
gása véget azon alkalmatossággal Nemes Péter fog-
ta ki a Nyilat s őis birta [Gyéres TA; Bom. IX. 41 Pintye 
Kirilla (75) jb vall.]. 1783: egy egy kaszáló nyilat bírván 
kénszerittettek és kertek barattságos szeretettel minket 
hogj edgyŭtt . nem tsak gjepŭvel, hanem sántzalis jo 
modgjával vennők körül [Ádámos KK; Pk 7]. 1820: Há-
za utan járni szokat haram rud kaszalo nyil [Dés; DLt]. 

Ho. 1784: Kaszállo Nyilak (sz) [Póka MT; EHA]. 

kaszálónyilacska sorshúzással vki részébe jutott ka-
szálócska; parcelă mică de fîneaţă primită prin tragere la 
sorţi; durch Los zugeteiltes Heuwieschen. 1701: egy Ka-
száló nyilacska [Nagykend KK; Told. 28/5]. 1788: a 
Bornyu kert nevezetű helyben egy fertály kaszáló nyi-
latska [Mezőbodon MT; MMatr. 317]. 1821: Fodor Iri-
mia kéntelenittetett Zállogjára vetni . egy kis 
kaszállo nyilatskáját [Szőkefva KK; Kp II. 117]. 
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kaszálóoldal hegyoldali kaszáló; fîneaţă pe cçastă; 
Heuwiese am Berghang. 1809: a Néhai Szatsvai Ádám 
Urnák adatott kaszállo oldal [Dés; EHA]. 

kaszálóörökség fîneaţă moştenită; Heuwiesenerb-
schaſt. 1722: kaszáló örökség [Zágon Hsz; SzentkZs]. 
1732: Ezek3 után valo szántó, és kaszáló örökségeket 
. . . a Jobbágyok magok házokhoz foglalták [Dál 
K/Szászsztjakab SzD; TSb 51. — aA puszta szessziók]. 
1749: Tudjuk . . . hogj . . . Gál Juonnak az Háza után és 
az Bruma Házhelye után az Bodolai Határon mind az 
két Mezőben az szántó es kaszáló örökségeket szomszé-
doslag birtak [Bodola Hsz; BLt 7 Székely Istók (40) jb 
vall.]. 

kaszálóparlag parlagon hagyott kaszáló; fîneaţă lăsa-
tă ín paragină; ungemähte Heuwiese. 1652: Az Tekenōs 
Árka mellet ket felől az Árok mellet kazalo parlagh 
[M.derzse SzD; DHn 38]. 1676: az Kőrtveljes aj teri-
tyen) egi darab kaszalo parlagh [Borsa K; BHn 110]. 
1751: Erdős Pál kaszáló Pallag oldala [Koronka MT; 
EHA]. 1759: Nagy Er mellett alább égy Kaszállo Pallag 
[Nagyernye MT; EHA]. 1785: a szõllŏ hoszszu hegybe 
égy pallog: égy felől Kis János . . kaszáló pallogjának 
. . . szomszédságában [Varsolc Sz; Born. XXIXb. 20. 
399 Kornis Krisztina conscr.]. 1801: Kaszálok . . . Szŏl-
lŏk alatt a Karolyi Delniczék közt 3 Nyilatska 
Ugyan ott egy kaszáló Parlag [Bürkös NK; RLt]. 

kaszálóparlagocska parlagon hagyott kaszálócska; fî-
neaţă mică lăsată ín paragină; ungemähtes Heuwies-
chen. 1801: égy kis kaszalo pallagotska [Székes MT; 
MvLev. Msz-i anyag 8]. 

kaszáló-pojánocska kaszálórétecske; fîneaţă mică; 
Heuwieschen. 1747: a Zaharia kalibájánál lévő, három 
apro szántó és kaszáló Pojánatskák(na)k tetejétől fogva 
. . . a Bértz felé | apro szántó és kaszáló Pojánotskák 
[Nagyida K; Told. 27]. 

kaszáló-prédium kaszálóbirtok; fîneaţă; Heuwiesen-
gut. 1796: a' mi Falunk határán a' Sályia Határ felől 
vagyon ő Nagának égy Saulitza nevü Kaszállo Praediu-
ma a' tőbb Groff Was Urakkal együtt [Mezővelkér TA; 
WassLt. — aMezősályi TA]. 

kaszálórész parte de fîneaţă; Heuwiesenteil. 1776: az 
Patakan tul valo régenten Erdős, az Után bokros kaszá-
ló Részében [Ádámos KK; JHb XIX. 18 Alexander K: 
Nagy de Sővénfalva kezével]. 1864: a' kaszállo részbe a' 
templom fundamentumára akadtak [Méra K; KHn 
243]. 

kaszáló-részjószágocska kaszáló-részbirtokocska; fî-
neaţă mică; Heuwiesen-Teilgütchen. 1826: Szántó és 
kaszállo Rész Jószágotskaja [Mk III. XVIII/316]. 

kaszálórét szénarét, rég, táj szénafű; fîneaţă, fînaţ; 
Heuwiese. 1557: hiuattatunk vala kiralne ázzon ew fel-
sege . . . paroncholattiaual, felseó es alsó Borgora nemi 
nemeó kazalo reteknek mege (!) jgazgatassara, melyi 
rith feleôl az ket fel keózeót perpatúar jndwltatot volt 
[Beszt.; BesztLt 49]. 1568: Intenek mynket az felseged 

paranchiolattyawal3 . hogy my az peres feoldeknek 
zynere ky mennyewnk, az felseged Lewele tartasa zerent 
My az zem Lato bizonsagokat be vegyewk az megh ne-
wezet peres zanto feold feleol es kazalo Réth feleol 
[Gáldtő AF/Gyf; JHb XXIX/28. — aKöv. az intetök ne-
vének fels.]. 1578: mykor my az Nagod paranczyolattya 
tartassa zeryntth Lazar Leorinczet Alard Fe-
rencz rez Jozagaban Bozza zegben es ahoz Thartozok-
ban, Mindenekben Tudnj Illik zanto feoldekbe(n) kazal-
lo retekben . . . bele akartuk volna Statualny . Ellene 
monda [Jobbágyivá MT; BálLt 79]. 1610: Tudom azért 
hogy <az> holt maros teővinel vágjon Lazar Jstvannak 
egy Darab kazalo retj [Alfalu Cs; Törzs. Beőge Ferencz 
(60) jb vall.]. 1646: az Hatvani Istvanne kaszallo Riti 
szomszedsagaban [Dés; Hr 2/46]. XVIII. sz. eleje: ad-
tunk . . egy jo darab kaszalo ritet [Székes MT; EHA]. 
1786: Az Istállónak . . . végitől nyúlik Napkelet felé 
egy romladozott gyalog Kert, mely . . . el-Választ egy 
Kaszáló Tanorokot, vagy is Kaszáló Rétet [Nagylózna 
SzD; JHbK XXXI/5. 3]. — L. még CsVh 117; GyU 19; 
UF I, 699, II, 234, 295, 305. 

Szk: ~et kifog magának kaszálórétet birtokába vesz. 
1629: Alsó es Felseo Thorda keozeot semmi hatarozas 
nem volt hane(m) az egesz hatart elegyeslegh birtak es az 
ki hova akart Zabad valaztasa szerent maganak Zanto 
feoldet es kaszalo retet ki fogni az eo Zabadsaga volt, 
akar mellik reszen az hatarnak [Kv; TanJk II/1. 50] * 
allodiális ~ földesúri/majorsági kaszálórét. 1749: ott 
meg tervén a méta szélén egjenesen le, a nagy árkon által 
az Urak allodialis kaszáló Réttjének felső végéig 
[Nagyida K; EHA] * fiskális ~ kincstári kaszálórét. 
1836: Nagy Királly rét nevü fiscalis kaszallo rét [Torda; 
EHA] * irotványos ~. 1663: Tudom . egy io darab 
orotványos kaszáló rétit [Szováta MT; Berz. 11. 79/9] * 
közönséges ~ közös kaszálórét. 1700: bocsátott eõ Kgle 
nékem a Dĕési réten Cserében edgy őrŏkŏs kaszáló rétet, 
mellyet vicinalnak . . . edgy darabo(n) varas közönséges 
edgy nyil föld kaszáló rétek [Szentbenedek SzD; Ks 25. 
VI]. 1815: (A földnek) szomszédja a* Falu közönséges 
kaszállo Réttye körös körül [Körösfő K; KHn 67] * ne-
mes 1605/XVIII. sz. v.: maroson tul lévő Kisbérek 
nevü nemes kaszáló réttyek [Körtvélyfája MT; EHA]. 
1756: az Utrizált Falukban lenni nem tudunk Ne-
mes Majorkottato szántó, vagy kaszállo Réteket [Holt-
maros MT; JHbK XX/23] * örökös 1753: Szénafű, 
az Falu közönséges Nyilas Rétiből obveniál egy egy 
Gazda ember(ne)k három három szekér szénára valo 
nyil szerint az kinek hol jut, állandó őrőkős kaszállo 
Rét, avagy széna fű nintsen az házhellyek után [F.zsuk 
K; SLt E. 20]. 

Ha. 1717: kaszalo rit [M.gyerőmonostor K; Szentk.]. 
1720: kaszalo Ritek [Baca SzD; EHA]. 1738: kaszalo 
Rettyek [A.karácsonyfva AF; Told. 31]. 1750: Kaszáló 
Rettyeket [Szentlászló MT; Sár.]. 

kaszálórétecske fîneaţă mică; Heuwieschen. 1641: 
Kozla Gergelj . . . bir eggiûttis másuttis egj egj kis kaszá-
ló reteczkéket [Kisgoroszló Sz; GyK X. 30/8]. 1721: ad-
tak volt . . . két kaszáló retecskét [M.gyerőmonostor K; 
KCsl 5]. 1762: lévén egy darabotska kaszalo retetskem 
[Szentrontás MT; Sár.]. 1830: Hét darabotska Szántó 
Földekkel és egy kaszállo rétetskével [Nagyadorján 
MT; NkF]. 
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kaszálórétség kaszálórét; fîneaţă, fînat; Heuwiesen-
land. 1748: a Harasz Kerekia Határ széllyin a Boroszlo 
felé fel nyulo egy nagy darab kaszáló rétség vic(inusa) 
egy felöl a' Kanta nevezetű Allodialis Nagy rétség, 
kŭl felöl pedig a Haraszkereki Határ [Szentbenedek 
MT; EHA. — Harasztkerék MT]. 

kaszálósarjú sarjúkaszáló rét; otavă bună de cosit; 
Wiesengrummet. 1591: Annak vtanna minth egj har-
mad nappal az János Balas boriaith wzi uala be az kaza-
lo sarjubol Ferench Marthon [UszT]. 1780: A Tóth 
György háza mellett levő vetés kert folyását, kik hány-
ták ki, gyakorta magok marhajokot kik hajtogatták, jo 
kaszáló Sarjúját kik étettek meg ottan? [Tarcsafva U; Pf 
vk]. 1803: Váltolag kaszálta tó kaszállo Sarjú vólt [Vár-
almás K; KHn 313]. 

kaszálósuhar kopáros kaszáló; fîneaţă de proastă cali-
tate: halbschürige (magere) Heuwiese. 1825: A két Árok 
köze nevű hellyenn vágjon egj sovány kaszalo suhar | 
Egy Kaszalo Suhar vagyon a két ut kozőtt [Nagymoha 
NK; SzentkZs]. — A jel-re 1. MTsz suhar al. 

kaszáló-szénafü kaszálórét; fîneaţă, fînat; Heuwiese. 
1597: Az my Nezy pedigh az ew Annyoktul maradott 
Jozagott, es egieb res mobiliseket . . . keozteok megh oz-
tok, es az Jozagrul feoldekrwl, kazalo zena füwekreol 
mindeniknek az ew ryzekreol czedulakat attunk [Galac 
BN; WLt]. 1625: Az Alperes rea ment ugi mint ha-
talmasul s megh kaszalta kaszalo széna fwuunkeőt el 
hordotta [UszT 132a]. 1640: egy darab kaszalo széna fű 
[M.derzse SzD; RLt 1]. 1693: a' Terebitsen vagyo(n) 
édgy darab kaszáló széna fű [Jedd MT; MMatr. 310]. 
1735: SÍZ kaszáló Szénafuvémbŏl és szántófőldeimbŏlis 
ha mit el foglaltak Protestálunk es Contradicalunk 
[Torda; TJkT I. 78]. 1797: Ez a' kaszállo széna fŭ fekszik 
magos oldalos hellyen [Ajtón K; EHA]. 

kaszáló-szénarét kaszálórét; fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 
1752: Biro Sámuel Ur(na)k .. kertben lévő füvelő 
hellye, és kaszalo széna Rettye [Nagylak AF; DobLev. 
1/251]. 

kaszálósziget fîneaţă înconjurată de ape; Heuwiesen-
insel. 1694: birtunk zálogul egy darab kaszáló szigetett, 
mely(ne)k .. nap nyugotrol az Szamos follya hatàratt 
nap Keletrŭl az nadas erge follya kõrŭl [Szamosújvárné-
meti SzD; RLt 1]. 

kaszáló-tanorok bekerített kaszáló; fîneaţă împrej-
muită; eingezäunte Heuwiese. 1681: Adának . . . az 
Falu keozeott egy ben ualo kászalo tanorokott [Tarcsa-
fva U; Pf]. 1742: Ezen Tanorok(na)k az végiben vágjon 

.. Josef Mihály Ur(am) kaszalo Tanorokja [Koronka 
MT; Told. 26]. 1775: veszszőből font kertel bekerített 
kaszáló tanorokja [Almás U; EHA]. 1806: a régi Kŭkŭl-
lŏ fojomjában határozodott azon Kaszállo Tanorok 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 1825: a Báró Henter Josef 
Ur és Gróf Bethlen Sándor Ur õ Nsagok kaszalo Tano-
rokjok [Nagymoha NK; EHA]. 

kaszáló-tanorokkert bekerített kaszáló; fîneaţă îm-
prejmuită; eingezäunte Heuwiese. 1772: egy darab ka-

száló Tanorok kert [Kászonimpérfva; LLt Fasc. 85] | 
egy darab Kászalo tanorok kertnek egy része [Kászonja-
kabfva; LLt Fasc. 71]. 

kaszáló-tóhely tóhely-kaszáló; fînaţ mlăştinos; Teich-
Heuwiese. 1672: Nemzetes Nemes Peter uram . . . ada es 
ajandekaza . Tohaton levő házhelyeit s . . . ahoz tar-
tazo szanto kaszalo 's kaszalatlan . Toh helyit [Tor-
da; BLt 11 Nemes János kezével]. 1748: az Udvarhoz 
tartózó Kŏzepsõ To fenék nevezet alat lévő Satés kaszá-
ló To hely [Koronka MT; EHA]. 

kaszálóvápa gödrös kaszáló; fîneaţă (aflată) într-o 
adîncitură; Heuwiesenvertiefung. Hn. Az kaszállo vapá-
ban (k) [Szászcsávás KK; EHA]. 

kaszálózugoly kaszálózug; fîneaţă (aflată) într-o fun-
dătură; Heuwiesenwinkel. 1655: Pal Giorgi vette egy kis 
kazalo sugoljat (!) salagban mely szugolja vagion 
az Kapolna alat [Bethlen SzD; EHA. — aErtsd: zálog-
ba]. 

kaszált lekaszált; cosit; abgemäht. 1561: az melly ka-
zalattlan volth benne azt el kazaltatta es az Mely kazalth 
zenath ott talaltatok3 [HSzj kaszál al. — aA közlés ilyen 
zavaros]. 1647: vágjon . egi kalongia kaszait Zab es 
Árpa [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1725: Szinten mikor 
meg dugtak is azon tot, kaszált buglyai voltanak az Fa-
lusiaknak ott s . . az Viz felis vette ã Falusiak Szénáját 
[Mezőszakái TA; JHb XI/15]. 1771: a kaszált búzákból 
tsinalt széna iránt parancsallyan az Ur . . mert azt az 
Egér mind meg őrli [Esztény SzD; Told. 5a]. 

kaszáitat a puné să coseascã; mähen lassen. 1569: az 
Nagy weôlgy torkát . az kynchyes domb terywel 
egyetembe bernald balas kazaltatta, s byrta [Mezőbánd 
MT; VLt 7/682 Georg Haranglabi de Band vall.]. 1586: 
Megh Jria, Meny Eóll zenat kazaltatot, Es Meny Mara-
dót Zamwetel vtan kezebe eg summaba [Kv; PolgK 20]. 
1622: en Bencz Pal inassa uoltam három esztendeig tu-
dom hogj az iohost eo kaszaltattja uala [BLt Benedictus 
Sas de Zent Simona (80) ns vall. — aCs]. 1659: az köles 
helyett Ebeni Miklosne Aszszonyo(m) bekessegesse(n) 
birta, kaszaltotta [Kv; SLt AQ. 17 Fr. Igaz (35) centum-
vir vall.]. 1725: Keczeli András ur(am) maga számára 
kaszaltotta ezen Controversiaban levő darabját az ret-
nek [Aranykút K; Ks 7. XIX]. 1754: kaszaltatatt maga 
szamára két Kalangyani szénát [Veresegyháza AF; 
Told. 28]. 1764: a' mikor arattatott a To feneket is ko-
száltatta [Ne; EHA]. 1804: ki jöttek a Dítraiaka . kik 
is ekképpen szollának hozzám hogy én az ŏk határjok-
bolis kaszáltottam volna [Toplica MT; Born XVb 
Tritsch János vall. — aDitró (Cs) lakosai]. 

kaszáitatás cosit; Mähen(lassen). 1582: Keowetkezik 
az kazaltatasra walo keolchyeg [Kv; Szám. 3/V. 20 Le-
derer Mihály sp kezével]. 1609: maradót uala a kazalta-
tastol az konkolios zegeny buza liztiben megh, mely meg 
moliosodot uala [Kv; i.h. 126/IV. 361]. 1752: Mostan 
Ugaroltatason, kaszáltatason, Gyüjtetesen . . . szorgal-
matoskodom [Mocs K; Ks 83 Mart. Tihanyi lev.]. 1782: 
meg betsŭltetvén találtatott azon kaszáitatás és Galázol-
tatás által tett kár e szerint® [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 14. 
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— aKöv. a fels.]. 1806: A Kaszáltatásan sem voltam je-
len, és ha károsítottam megfizetni . kötelezem maga-
mat [Szentbenedek AF; DobLev. IV/899 Mohai Lőrintz 
Bartók Ádámhoz]. 

kaszáitathat a putea cosi; mähen lassen können. 
1716: Az Mold (!) nélkül valo nagy árvíz . . az égesz ré-
tekét mindenütt él borítota, az szép füvít ugy még 
hatta íszopol, hogy talá(m) sémit ném kaszaltathatunk 
az idén [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 
1739: a controvesiob(an) lévő széna fű a Vendictortol 

ollyan conditioval s qualificatioval adatatott által az 
Emptor Sebestyén János Ur(amna)k, hogy minden esz-
tendőben) kaszáltathassa [Torda; TJkT I. 178]. 1771: 
A Réti kerteket amellyeket el szagatta vólt az Ar viz, fel 
emeltettem, tsak kevés Szénát kaszaltathattam a Széllei-
be [Esztény SzD; Told. 5a]. 

kaszáltathatik a se putea cosi; gemäht werden kön-
nen. 1744: Széna két szekérnél annuatim tòb nem ka-
száltathatik [Alvinc AF; Ks 23. XXIIb]. 

kaszáltatik a se cosi; gemäht werden. 1712: egj To hely 
mely hivatik Nemeti Tójoknak . kaszáitatot mikor ti-
lalmasban esik [O.németi BN; EHA]. 1769: (Ez a hely) 
mindenkor a' Mikola részre kaszáltatott [Apahida K; 
JHbK XLII/24]. 1806: (A) Kaszállo Tanorok .. ŏ Nagy-
sága édes Annya részére kaszáltatott [Erdősztgyörgy 
MT; WH). 1860: A Laza .. néhol szántatik, néhol ka-
száltatik [Sarmaság Sz; HG gr. Kemény Sámuel hagy.]. 

kaszáltató szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ kaszálósarjú kaszálható sarjú; otavă care 
poate fi cosită; mähbares Grummet. 1803: Váltolag ka-
száltató kaszállo Sarjú vólt [Nagyalmás K; KHn 313] * 
~ rét kaszálható rét; fîneaţă care poate fi cosită; mäh-
bare Wiese. 1768: Minden Esztendőben Kaszaltato Rét 
vagyon egy [Backamadaras MT; Ks 74/55 Conscr. 84]. 

kaszáltatott care a fost cosit; abgemäht. 1804: az álta-
lam kaszáltatott nyers rendeket kéttfelé hánytuk [Topli-
ca MT; Born. XVb]. 

kaszamankó kaszafogantyú; mînerul/mănunchiul/pi-
ciorul coasei; Sensenhandgriff. Hn. 1729: a Kaszaman-
ko [Vajdasztivány MT; EHA]. 

A helynévadás szemléleti alapjára nézve itt és a köv. címszó esetében a 
szerk. tájékozatlan. 

kaszanyél coada coasei; Sensenstiel. 1639: (Az) 
Ura(m), az kis fianak miklanak mondotta hogi eregi 
mikla haghacza fel az hiuba(n) lassad ha ninczen valami 
kasza ot fen, az gjermek fel hagot, mondotta, hogi nin-
czen kasza hane(m) kasza niel vagio(n) s az kasza nielet 
ala atta [Mv; MvLt 291. 203a]. 1756: Ujj kasza nyel 1 
[Branyicska H; JHb XXXV/35]. 1797: Egy kasza nyel 
Dr 16 [M.igen AF; DobLev. IV/775. la]. 

Hn. XVII. sz. v.: A* Kasza nyelben (sz) [Szancsal KK; 
EHA]. 

kaszaörv kaszakarika; brăţară de coasă; Sensenring. 
1653: (Vett) egy kasza õrvòt [Ilencfva MT; DLev. 1. IT 
B. 11]. 

kaszárma 1. kaszárnya, kazárma 

kaszármális szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ káplár kaszárnya-tizedes; caporal de 
schimb; Kasernenkorporal. 1857: Baya Ferencz Kasar-
malis Káplár [Dés; RkHAk 159]. 

kaszárnya, kazárma laktanya; cazarmă; Kaserne. 
1796: az Varb(an) az Kaszarnyáb(an) [Kakasd MT; 
EHA]. 1820: Udvarhely Várossát a' több Városokhoz 
hasonlítani nem lehet mert azok, vagy kereskedő Váro-
sok, vagy bennek Dicasteriumok vágynák, vagy Kato-
nai Kaszármák [UszLt VIII. 8/68]. 1834: A Casárma 
fundamentom kőve le tételekor Czehunk és a több Cze-
hokkal egyűt ezen solemnitassal haza kiserésével a zasz-
lonak költődöt el 10 Rf 12 xr [Kv; ACLev. Kül. Perc. 
14]. 1840: azon szándékkal indultam ki, azon éjjel, hogy 
a kaszárnyába menyek de bé lévén a' kaszárma zár-
va visza tértem [Dés; DLt 1073]. 

Hn. 1813: a' Kaszárma hídján tul [Dés; DLt 162. 2]. 
1822: a Kázárma hídja [Dés; EHA]. XIX. sz. köz.: a* 
Kaszárma nevü udvar [Tasnádszántó Sz; EHA]. 1848: 
A Kaszárnya hídja. A Kazárma hidja [Dés; EHA]. 
1852: A Kaszárma hidja [Dés; DLt 11]. 

kaszárnyai 1. kaszárnyánál lévő; de la/pe lîngă cazar-
mă; an/bei der Kaserne (befindlich). 1848: A' Szajka pa-
takán lévő Kaszárnyai hid [Dés; EHA]. 

2. ~ pénztár '?' 1841: özvegy T. Sylvester Gyŏrgyné 
aszszony Szabad Királyi Kolosvár Várossá Kaszarmai 
Pénztárában tartózó adósságát bé fizette [Kv; Pk 4]. 

kaszás 1. cosaş; Mäher. 1569: Az kazasokat penig, a 
mely gyalog vt, megyen pagochyara gherebenesreol, az 
Nagy weolgy torkon ot alatt mynd az kerezt vtig vagatta 
velek ala [Székelyvásárhely; VLt 7/692]. 1571: kerem 

kegmedet Ágion hetwen eott kaszast harmad napra 
[Egeres K; BesztLt 3545]. 1642: kgmetek egy nehanj 
napra ha megh nem bantodik uelle rendelne tizen hat 
auagj huz kasazt es egy nehanj aratót [Sófva BN; Beszt-
Lt 115 Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 1647: Az Gar-
danban vagion egy darab Széna Ret igen teoúisses, 
megh tart húsz kaszast egy hetigh [Gergelyfája AF; BK 
48/16]. 1722 k.: A Minister tartozik a kaszasok(na)k 
edgy veder borral, edgy tál etekkel [Körtvélyfája MT; 
GörgJk 121]. 1763: F Ilasvára 50uen Jo kaszásakat 
praestalnak . . a Borlyasziaka [BSz; TK1. — aBorlyáza, 
később Lonkafva (SzD) lakosai]. 1782: az Uram eő 
Naga Jobbágyai és Sellérei Super veniálván azon kaszál-
lobol ki nyomták a . . . Groff Ur kaszássit s magok le 
kaszálták [Mocs K; JHbK LIIIJ. 

Szn. 1603: Kazas János Lhetai (!) [Kv; TJk VI/1. 
687]. 1604: Kazas Mihály Zent abranya Zabad Zekel 
[UszT 20/319. — aSzentábrahám UJ. 1614: Kaszas 
Georgj zs [Gagy U; BethU 174] | Kaszás János [Kissoly-
mos U; i.h. 181]. 1648: Kazas Istuannit 4 ejtel bor [Etéd 
U; Pf|. 1735: Kaszás Mihály Tizedes [Kv; Dica. XX. 
355]. 1770: Georgius Kaszás [Kv; i.h. XXVIII. 16]. 
1828: Kaszás Sámuel [Kv; CsCJk I. 284b]. 

Sz. 1847: egy kaszás csak parányit eszik hozzá képest 
[Kv; Pk 7]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: 'ua.; idem'. 1798: A Kaszás Maká-
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nyak Consumáltanak 35 Cupa [Marosbogát TA; 
MkG]. 

3. a (nagy) Kaszás (a Halál); Moartea; Sensenmann 
(Tod). 1658/1800: Mind az által gyakrabban azokon 
szokta boszuját állani, az kik az hartzoknak bizonytalan 
ostablaján koczkáztatvan életeket, ugyan ingerlik s 
szorgostattyák. azt az el távozhatatlan kaszást [Gyf; 
BLt]. 

kaszásföld kaszáló(rét); fîneaţă, fînaţ; Heuwiese. 
1765: ezen föld felől azt mondotta, hogy ez nyilvánságo-
son Kaszás főid [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

kaszáslé levesfajta; un fel de supă; Art Suppe. 1609: 
Eot font Tehen hust feozettem kazas lenn 10 Tjuk-
manjat es Eczetet hozza d 4 1/2 [Kv; Szám 126/IV. 
155]. 1719: Etzetes Fokhagymas Meses (!)a Ételek hasz-
nossabbak az Pestis idejen úgymint . Sufas, kaszás 
Lev, Czitromos Ételek [Ks 54. 84 Medicina instructio, I. 
— a01v.: Mézes]. 1736: tehén- vagy disznóhús kaszáslé-
vel, ennél s az Káposztánál magyar gyomorhoz illen-
dőbb étket nem tartának az régi időben [MetTr 322]. 
1759: Asztalok nem volt cifra az uraknak is csak az én 
értemre is, hanem székiben felvitték a káposztát, répát, 
murkost, kaszáslevet s több efféle régi magyaros jó étke-
ket [RettE 90]. 

kaszaszék szūcsm húsolópad; scaun de cîrnosit blă-
nuri; Abfleischbank. 1659: csinaltam egy kasza szeket d. 
90 [Kv; ACJk 52a]. 

kaszatömlöc kaszaverem; groapă (de execuţie) ín pe-
reţii căreia sínt fixate coase; Sensenkerker/grube. 1704: 
ma hallottuk, hogy Segesvárott ha igaz, amint a híre 
vagyon, több magyarokat is szikkasztottanak el, egy ka-
szatömlöcbe hányván őket [WIN I, 89]. 

kaszaûllő kaszaverő üllő; batcă, nicovală pentru coa-
să; Dengelamboß. 1700: Kasza 2. Kalapacz 1. Kasza 
ülő 1 [Csicsó Cs; BálLt 71]. 1770: Kasza ülő kalapatsal 
együtt [Usz; Pf]. 

kaszaüllő-csinálás fåcutul nicovalei (de bătut coasa); 
Dengelamboßmachen. 1792: egy kaszaüllő csinálás . . . 
den. 6 [Árkos Hsz; RSzF 292. — A teljesebb szöv. ka-
sza-ſancolás al.]. 

kaszavágás vhány kaszavágásnyi rend; de cîteva po-
loage/brazde; (Schwaden) von einigen Sensenschnitten 
(viel). 1764: En is If. Marosán Lup szintén addig kaszál-
tam s bírtam, mígnem harmad idén az Ur Geréb Elek 
Uram négy kasza vágásomat rendül el tsoválta [Hídal-
más K; RLt O. 2]. 

kaszavas 1. (kaszának való) rúdvas; oţel ín drugi/bare 
(pentru coase); Stang/Stabeisen (für Sense). 1657: Ka-
sza uas Toroczkay f 41/76 No 232 [Kv; PolgK 
23]. 1673: uöttem korong uasak nadlani egy kasza uasat 
d 75 [Kv; Szám 34/LII. 8]. 1725: Vöttem 2 száll kasza 
vasatt szálat den 71 [Kv; i.h. 54/IV. 14]. 1780: mindenik 
Verős Kovács tiz fontos jó ép kasza vasakat, és két sing 
Vasat egy kaszavas számba, az arra ki rendelt Vas Déz-

másnak, minden mivéből . . . kiadni tartozzék [Toroc-
kó; TLev. 5/3, 6b, 8a]. 1787: a Kasza vasaknak másája 
Fl.h. Kilentz M. forintokkal fizettessek ki [uo.; i.h. 
9/25]. 

Szk: torockai 1736: Torotzkai kasza vas szal 1 
[Várhegy MT; CU XIII/1. 113]. 1800: 5 Torotzkai kasza 
vasat . . . erőszakosan el vétette az áruló asztaláról héti 
vásár alkalmatosságával [HSzj áruló-asztal al.]. 

2. kaszapenge; coasă, custură, fierul coasei; Sensen-
blatt/klinge. 1848: 2 font vas és 1 kasza vas fénkŏ [Szu; 
Pf]. 

3. bőrpuhító kaszapenge; oţel pentru înmuierea pie-
lii; Ledereisen. 1756: Csizmadianak való szélyes kasza 
vas [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 22]. 

kaszaverő kaszakalapács; ciocan pentru coasă; Den-
gelhammer. 1769: Patkolo verő egy kasza verő ülöstol 
[Nagyercse MT; Told. 19]. 

kaszaverő-kalapács kaszakalapács; ciocan pentru 
coasă; Dengelhammer. 1769: egy Kasza verő Kala-
pács ŭlŏstŏl [Nagyercse MT; Told. 19]. 1780: Kasza ve-
rő kalapács [Bethlen SzD; BK]. 1787: egy Kasza verő 
kolopáts [Mv; MvLev.]. 1817: Kasza verő kalapáts 
ülöstöl [Varsolc Sz; Born. IV. 4]. 1865: Egy kasza verő 
kalapács [Szárhegy Cs; LLt]. 

kaszaverő-üllő kaszaüllő; batcă, nicovală pentru coa-
să; Dengelamboß. 1824: Egy Kasza verő (Jlüt vet 
Nagy István Ur [CsV]. 

kaszibás görbe/kecskelábú; cu picioare strîmbe; 
krumm/beinig. XVIII. sz. eleje: ha fiát . köszvényes, 
Arenás, Kolyikás, Kaszibás Balgatak Familiaba haza-
sittya Valaki vagy Leányát ä féle Nemzetség közzé 
adgya Consolatiojat bizonyosan afféle qualitásokbul 
várja [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kaszilika ? bódé; gheretă; Bude | házikó; căsuţă; 
Häuschen. 1823: A Vámot Szedő kaszilikának bé desz-
kásztatásara el lévén bontva 1380 Létz Szeg 'A Vámot 
Szedő Kaszilika ki foldozására 3 bük Deszkák [Déva; 
Ks 106. 154. 158]. 

kaszinó 1. táncos összejövetel, rég, táj koszorú; serată 
dansată; Tanzgesellschaft, Kränzchen. 1814: A' köze-
lebb mult Fársángan tsak egyszer voltam Kazinoba, ek-
kor . . a' Grof gyakran tántzolt Rósival és tractálta 
[Ne; TSb 12]. 1829: A' Bálok és Casinok alkalmatoságá-
val, Fára, Gyertyára, Musikások fizetésekre, 's több 
egyébb Költségekre fizetődött 83 Rf. 52 xr [BLt 12 a kv-i 
dolgozóház nyomt. szám.]. 

2. cazinou; Kasino. 1879: Az öreg Mentovich egé-
szen jobban volt, iskolába járt, a kaszinóba [PLev. 69 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 1896: A kaszinó igen be-
cses alkotás Itt esznek, isznak, olvasnak és társalog-
nak. Mindez igen szükséges dolog az életre [i.h. 187 ua. 
Gyalui Farkashoz]. 

kaszinói din cazinou; aus dem Kasino. 1849: kostot 
az Uri Kasinoi vendéglőből hordattunk [Kv; Végr. Vall. 
15]. 
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kaszinólegény kaszinószolga; servitor de cazinou; 
Kasinodiener. 1859: Etédi Jósef . . kaszinó legény 
[Dés; RAk II/11]. 1861: halt meg Etédi Jossef kasino le-
génv leánykája Kati 8 honapus korában szamár hurut-
ban [Dés; RHAk 125J. 

kaszli1 1. fiókos szekrény, komód; scrin, comodă; 
Kommode, Truhe. 1793: A házban tanáltatott . egy 
diófából való Chaszli, kétt fiokú, jó vas zarjával, és 
a ki vonoja mindenik(ne)k rézből [Kosesd H; Ks 78. 
XVII. I]. 

2. szekrény; dulap; Schrank. 1841: Egy gyöngy szin 
festékü fenn állo záros ajtajú Kaszli [Somb.]. 

3. éjjeli ~ éjjeli szekrény; noptieră; Nachtkasten. 
1848: Két Tisza fából készült éjjeli kaszli 30 Rft [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

4. faliszekrény, táj (fali)téka; dulăpior ín perete; 
Wandschränkchen. 1849: a' falba van alkatva szalma 
színre festett égy quadrup, égy kaszli három fiokos poli-
turas [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

5. Jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: egy fiókos szekrénnyi; de un scrin; 
eine Kommode (viel). 1839: égy kaszli abrasz kendő 
[Désakna; DLt 1545/1841]. 

kaszli2 üst; căldare; Kessel. 1841: A' felső hátulsó Sor 
konyhája avult ajtóval Spar heerdje nem rég készült, 
vas pántal kürül övedzve két vas ajtóval 4 vas táblával 
egy réz és egy pléh kaszlival, felette lévő Sátorral [Nsz; 
Told. 18 gr. Toldalagi Zsigmond lelt.]. 

kászonfelsőfalvi a Kászonfelsőfalu tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Ká-
szonfelsőfalu/Plăieşii de Sus; mit dem Ableitungssuffix 
-/ gebildete Form des ON Kászonfelsőfalu. I. mn Ká-
szonfelsőfaluból való; din Kászonfelsőfalu/Plăieşii de 
Sus; aus Kászonfelsőfalu. 1609: citaltam Nagtok elej-
ben Peteo Martont Cazoni felseo faluit [Kvh; BLt]. 
1676: Münköt megh biralua(n) kezunkot fogdosua(n) 

.. Peter Marton kaszon Felsőfalvi solimar [Born. XL. 
89]. 

II. jh Kászonfelsőfalu (Kászonfeltíz) lakosa; locuitor 
din Kászonfelsőfalu/Plăieşii de Sus; Einwohner von Ká-
szonfelsőfalu. 1710: ezen adásb(an) jelen voltak, es 
Consentiáltak Nemes és Nmzts Kászoni István, Miklós 
Deák, Mihály Péter Uramék Kaszon Felső falviak 
[BCs]. 

kászoni a Kászon tn -/ képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -/ al toponimului Kászon/Casin; mit dem 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des On Kászon. I. mn 
din Kászon; Kászoner (aus/von Kászon). 1733: Kasza-
ni Bornemisza Jugnatius (!) [Vajdasztiván MT; JHb 
XI/21J. 1769: Gyergyai és Kászani Levelek [LLt]. 1774: 
Kászani Bornemisza János [Mezőkók TA; CU]. 1797: 
az Kászani Jószág [Szászerked K; BálLt 1]. 

Szn. 1661/1720: Kászani Joseph Deakne [Dés; EHA]. 
1709: Kászoni János Uram [Impérfva Cs; BCs]. 1710: 
T.N. Fö Kirally biro Kászoni János Uram [Csíkszereda; 
BCs]. | Kászoni István [Ksz; BCs]. 1723: Kászani 
Ur(am) Jobbagya [H; JHbB P. 29/1]. 1818: Kászani 
Miklós Ur [M.fráta K; KLev.]. 1852: Kaszani Pali (es-
küdt) [Nagylak AF; DobLev. V/1339]. 

Hn. 1807: a' Kaszani Málmánál (sz) [Mezőcsán TA; 
EHA]. 

II. ſn Kászoni nemzetségbeli (személy); persoană care 
face parte din familia/neamul Kászoni; Person aus dem 
Kászoner Geschlecht. 1767: (A birtok) szállott a Kászo-
niakra [JHb IX/47]. 

kászonimpérfalvi a Kászonimpérfalva tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Ká-
szonimpérfalva/Imper; mit dem Ableitungssuffix -i gebil-
dete Form des ON Kászonimpérfalva; din Kászonimpér-
falva; aus/von Kászonimpérfalva, Kászonimpérfalvaer. 
1592: Kazon Jmper folui Ciutak Georgy [Impérfva Cs; 
BCs]. 1605: chutak georgj kazonj Jmper faluj Nemes ze-
mely [BCs]. 1610: Pal Balas Kaszon Imperfalui [Impérfva 
Cs; BCs]. 1710: Kaszon Imperfalvi Durko Peter nevü 
Jobbagy [Born. XL. 88]. — Vö. az imperfalvi címszóval. 

kászonjakabfalvi a Kászonjakabfalva tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Ká-
szonjakabfalva/Iacobeni; mit dem Ableitungssuffix -/ 
gebildete Form des ON Kászonjakabfalva: din Kászon-
jakabfalva; aus Kászonjakabfalva stammend. Szn: 
1605: Kazonj Jakab faluj Baritz Balas, Veres drabant 
[BCs]. — Vö. a jakabfalvi címszóval. 

kászonszékbeli kászonszéki; din scaunul Kászon/Ca-
sin; vom Kászon-Stuhl. 1662: De a dolog nagy tanácso-
sán úgy moderáltatott, igazíttatott vala, hogy Mikó Fe-
renc — ki Bethlen fejedelem hűséges szolgálatjáért a 
csík-, gyergyó- és kászonszékekbeli főkapitányságra, fő-
komornyikságra és tanácsuraságra mozdított3 vala — 
több eszes, okos akkorbéli úri személyekkel . bocsát-
tatott vala az vezér elejébe [SKr 157. — aInkább mozdit-
tatott alakot várnánk]. 

kászonújfalvi a Kászonújfalu tn -/' képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kászonújfalu/ 
Casinul nou; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Kászonújfalu; kászonújfalusi; din Ká-
szonújfalu/Casinul nou; in Kászonújfalu wohnend, aus 
Kászonújfalu. 1602: Kyralj miklos Kaszon vyfolui No-
bilis) [BCs]. 1605: Chazar János pap kazonj vy faluj ple-
banus [BCs]. 1609: Kaychya Jmreh kazon vy falui lo feö 
nemes ember [BLt 1]. 1651: Szabó Gergely Kazo(n) Uy 
Falui Primipil(us) [BCs]. 1714: kászonújfalvi uramék 
soha marhát nem adnak s ki nem váltják az mienket az 
vectura alól [BCs]. 

kassza 1. pénzszekrény; casă de bani; Geldschrank | 
pénzesláda; ladă de/cu bani; Geldkiste/Truhe. 1765: 
noha most eö kegyelme nem Regius Perceptor, s az ki-
rálly pénzinek kassája nincsen az eö kegyelme Házában 
. . mégis éjjel, nappal szüntelen két strázsát tartat Bor-
bándal maga udvarában rendre [Borbánd AF; Eszt-Mk 
Vall. 178]. 1786: Cserefábol tsinált Láda, melly Cassá-
nak tartatik vas zárjával edgyütt 1 [Nagyalmás K; 
JHbK XXIX/36]. 1839: Egy — Lagérozott két felé 
nyillo ajtajú nagy Cassa [Dés; DLt 87/1840]. 1848: (A) 
büntetéspénznek két része a commonitás cassájában té-
tessék, a harmada pedig aki annak utána jár, fárad, azé 
legyen [Jenőfva Cs; RSzF 266. — L. még FogE 257; 
RSzF 105, 301. 
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Szk: dominális ~ urasági pénzesláda. 1756: nagy vas 
Láda, melly Dominális vagy Provisoralis Cassának ne-
veztetik, holott az Uraság pénzbeli Proventussa conzer-
váltatik különös nagy kemény mesterséges Zárral 
muniálva [Déva; Ks 92.1. 32] * provizorális • domi-
nális 

2. pénzesdoboz; casetă de bani; Geldschachtel/käst-
chen. 1789: A' le irt Asztal(na)k belső felin lévő Fijokok 
közüli a' két szélsőben vagyon Zár alatt a' Cassa [Mv; 
ConscrAp. 43-4]. 1819: tanáltatik ezen házban egy Zöld 
festékes Pulpitus egy vas sorkokon le járó iro aszta-
lával egy bé huzo alsó Fiókjával, ebben a Pulpitus-
ban vagyon egy kitsi rakatt Cassa [Baca SzD; TSb 6]. 

3. pénzalap; fonduri; Geldfonds. Szk: inszurrekcio-
nális ~ nemesi felkelési pénzalap. 1827: Néhai édes 
Anyám . befizetett vala az Insurrectionalis Cassaban 
Valto Czedulaban 37 Rforintokat 55 xrokat [K; Végr.] 
* konvencionális ~ '?' 1826: az Insurrectioban Lovas 
Soldost álitottunk, részszerint az Insurgensnek meg kí-
vántatott requisitumokra, reszszerint a conventionalis 
Cassába 395 Rftokat költsön fel vett pénzből fizet-
tünk [Ne; DobLev. V/l 114. 4b] * közös 1840: Gyen-
ge István .. jelenté magat, hogy egy hámos kancáját 
gonoszul levágták . azon káráért fizettünk 5, azaz öt 
váltó magyar forintokat a közös cassából [Jenőfva Cs; 
RSzF 105-6] * özvegyek ~ja. 1861: elkeli küldeni, 
Agentia, Zsinati uti költség, Diurnum, Püspöki fizetés, 
képezde, Zsinati Jegyző könyv özvegyek Cassájába való 
betétek ōszveget [Gyalu K; RAk 58 esp. kl]. 

4. pénztár; casă; Kasse, Kassa. 1715: Jn Anno 1702 
felvetett adobol in Anno 1713 Erogaltanak N: Rediger 
György és Lévai Jstván Pénz Perceptor Uraimék a mint 
irjak az Cassáb(an) és az Summáb(an), az Cassáb(an) fl. 
240 //00 [Kv; KLev. 1/213]. 1793: a' N Erdéllyi Mlgs Re-
form. Fö Consistorium pénzes Tárjábol . . fel-vett 
3000 m for. Capitalisnak egy esztendei 72 Mfkot té-
vő Interesseiben, a' fenn irt Fö Consist. Cassájában, ke-
zemhez . kifizetett légyen meg-esmérem, és . . quie-
talom [Kv; TK1 Cseh János cons. secr. nyil.]. 1802: a 
Gyűlendő alamisnak Cum Fine Aprilys el múlhatatla-
nul be szolgáltassanak a Titt Sz.P. Ur Kåsajàb(a) [Énla-
ka U; Borb. II Gálfalvi Pál esp. rend.]. 

Szk: allodiális ~ majorsági/urasági pénztár. 1815: a' 
Császári Királyi Bétsi Polytechnicum Institutumnak 

lsö és kiadandó több könyvei is azon Magistrátu-
sok által a' hol Czéhok és Fábrikák vágynák az Allodiá-
lis Cassáknak költségein meg vétettessenek [Kv; AC-
Lev.] * generális ~ főpénztár. 1750: az Super Auctio-
nalis Summa . . incassalttassék az Generális Cassank-
ba [Nsz; ApLt 3 Ioan. Dombi jun. lev.] * királyi ~. 
1786: Már én a Nsgtok Bentzentzi örökségeikre mind 
idegen selléreket telepitettem . . . Bentzentz a mos-
toni kőltezŏdéssel még nagyobban el pusztult, még a ki-
rályi kassais meg érzi ezt a bodulást [Bencenc H; EK. 
Bara Ferenc lev.] * az ország ~ja országos pénztár. 
1718: Hogj penig ezekre Sufliciálhasson à Kolosvári 
Tanács . az Expensákot a Gubernium Supportá-
tattya az Ország Cassájából: hogj láthassa az Város 
hogj kiványa az Gubernium Conserválni [Kv; 
KLev. 1/225 gub.] * provinciális ~ tartományi pénztár. 
1769: Akik . . el fognak Jobbágyot vagy más hazabéli 
katonaság kivül való szemelyt az ollyantol az Provinciá-
lis Cassábol vészi az égy arannyat [UszLt XIII/97] * 

uradalmi ~. 1830: Pitzal Antalnál lévő restans 500. Rfo-
rint Arenda Censusnak az Uradalmi Cassába leen-
dő incassáltatására az irt Arendator magát nyilván kö-
telezvén [Km; KmULev. 3]. 

kasszáció 1. érvénytelenítés, hatálytalanítás; casare; 
Kassation, Ungültigerklärung, Aufhebung. 1826: Hibá-
zott a szoszollo abban is hogy midőn a C alatti eske-
téseket a Felperesnek látta miért nem közlötte velem 
hogy annak ellenére én is esketés által azon esketésnek 
erőltetett készülését és Cassatiora méltó voltát meg bizo-
nyíthattam volna [Ne; DobLev. V/1114. 4b]. 

2. megszüntetés; desfiinţare; Aufhebung, Einstel-
lung. 1750-1756 k.: Gróff Teleki Ádám Vr eo Nsága 
bennünket, mint liquidalt Debitorokat, ugy kiván eo 
Nsága prosequalni, es agravalni, holott eo Nágá(na)k 
legitime emanalt Recognitionallissa extal, hogy a' To-
rotzkai Bányák Cassatiojáért eo Nsaga(na)k a' Torotz-
kai Lakosok semmivelis nem tartoz(na)k [Torockó; 
TLev. 8/5]. 1786: itten Thoroczko Varossában az Ne-
mes Vármegye Publicáltattván némelly szokatlan dol-
gaknak s illetlenségeknek Cassatiojakrol s el tőrölteté-
sekrol [uo.; i.h. 4/13. 30]. 

kasszál érvénytelenít, hatálytalanít; a casa/anula; für 
ungültig erklären. 1598: az eö fel(se)ge embery eleőtt kik 
az Witezleö Mindzenthy Benedek wramatlv, Wdwarhely 
kapitanth, egy puzta hazba . . . Korondon . es ahoz 
az puzta házhoz walo eöreöksigibe statualtak, an-
nak az puzta haznak es eöreksiginek hason felenek cont-
radicalt wolt, azt a contradictiot mi eleötteönk zabad 
akarattia zerénth, retractalta, cassalta, remittalta es tell-
iessiggel semmie teötte [Ks 14. XXIX. 4. — aU]. 1635: eo 
Felgeis nyiluan walo igassagokat megh latuan, azt az 
Annuentiat nem cziak cassalta eo Felge, hanem az mel-
lett igen serio megh parancziolta, hogy az egy incorpo-
ralt uniojokban megh tartassanak [Kv; KvLt Céhir. I. 
15]. 1750: a' meg nevezett Szabad Emberek is minnyájan 
lemondának azon Praetensiojokról s azt Cassalak [Ko-
ronka MT; EHA]. 1806: az Alperes akármint koholtat-
ta hát szinte Esztendő múlva a Történet után a' maga 
Esketését . . . de midőn a' Felperes . . azokat 
Authenticaltatta 1805-be tett vallomásokat mind-
azon fassiokat revocaltak, cassaltak [Dés; DLt 250]. — 
L. még BÖn. 739; BTN 420; CsH 384, 390. 

kasszaláda pénzesláda; ladă de/cu bani; Geldkiste/ 
truhe. 1766: A mostani Provisionalis Szálláson . Ta-
láltatik Az Archívum ä falba, kicsin Cassa Láda nro 
1 [Déva; Ks 76. IX. 17]. 1848: Egy egész vas Cassa Láda 
zárral és két nagy Lakattal 70 rf [Görgénysztimre MT; 
Born. G. XXIVd]. 

kasszáltat 1. érvényteleníttet, hatálytalaníttat; a puné 
să fie casat; für ungültig erklären lassen | semmisnek 
nyilvánít; a deciara nul; für nichtig erklären. 1613: Eo 
felsegea az Orzagal ellene való vetsegwnkertt, feleol-
leonk az minemeó Articulust íratott es Czinaltatott volt, 
melliett vgian kys niomtattak volt, azokott eo felsege 
cassaltassa es ki vonassa [KJ. — aBáthory Gábor]. 1733: 
senkinekis egy színű remediummal kettővel élni nem le-
het, hanem ha az egyiket vagy deponalta vagy Judiciali-
ter cassaltatta [Torda; TJkT I. 8]. 1770: Inctus dicit: hal-
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lom az actornak íratásából, hogy a novumot casáltatni 
kívánja, hogy a 8-ad, vagyis 15-töd napot meghaladta 
[M.hermény U; RSzF 208-9]. 

2. hivatalból letétet; a face/pune să fie scos din servi-
ciu; vom Amt absetzen lassen. 1752: az én Personamal 
inkáb hiszem az alatom való Tisztek igen keveset gon-
dolnak tsak inkáb hiszem sántikálnak s mástól várnak, 
nemis lesze(n) ebben az Joszagb(an) jo directio még vala-
melyikünket de toto nem cassaltattyak [Mocs K; Ks 83]. 

kasszáltatás 1. érvényteleníttetés, hatálytalaníttatás; 
casare, anulare; Ungültigerklärung, Kassierung. 1802: 
Mely adósságnak ennyi részb(en) meg fizetését, akár 
mint igyekezzék magáról el hárintani, és az Executio 
Cassaltatása kérésével, a Creditor Urat azon hibás re-
pulsionak oka adása meg keresesire utosittani, aztott 

meg Sértödesek nélkült meg nem nyerheti [Torda; 
TLt Közig. ir. sztlan Gálffi Joseff visp. nyil.]. 

2. megszüntetés; desfiinţare; Aufhebung, Einstel-
lung. 1750-1756 a' Torotzkai haszontalan ezüst bá-
nya colaltatása(na)k cassaltatásában Mltgs Gróff Tele-
ki Adám Vr eo Nsága conventiora nem mént . a' 
Mltgs Família respectussaért allaboralta . a' Felsőbb 
Felséges Instantiaknál azon hitván Bányá(na)k cassal-
tatását [Torockó; TLev. 8/5]. 

kasszáltatik érvényteleníttetik, hatálytalaníttatik; a fi 
casat/anulat; für ungültig erklärt werden. 1671: Végez-
tük Országul hogy az kik méltatlan repetitiokat és 
Evocatiokat tŏttek, cselekedtek, azok invalidáltatnak 
cassáltatnak [CC 67]. 1739: mivel . . ma Vajda Mihály 
ur(am) nem p(ro)ducalhatván . . Kováts Péter maga 
keze irását az Néhai, edes Attyánktol vőtt harmincz fo-
rintokról a hodie in perpetuum cassáltossék es annihilal-
tossék [Mezőkölpény MT; MbK VII/8]. 1764: megkívá-
nom azért hogy ezen tetemes hibákra nézve az A õ klmè 
processusa cassáltassék [Torda; TJkT V 232]. 1807: 
ezen Testamentumnak leg kissebb ereje sem lévén meg 
kivánnya, hogy az cassaltassék cassaltatván pedig aztis 
meg kivánnya, hogy azon Testamentum irok ob infideli-
tatem Fiscaliter prosequaltassanak [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. L. még AC 18-9, 252. 

kassza-maradék pénztári maradvány; rest de casă; 
Kassenrest. 1841: 1840ik Évi Kassamaradékat bé-vette 
[Mezőkölpény MT; MRLt. — Tornai László kijegyzése]. 

kasszíroz lefokoz (rangjától megfoszt); a degrada, a 
lua gradele; degradieren. 1760: A hitvány hadnagyot 
cassirozzák mint desertort, de az asszonynak nagy dolog 
ha halál nem lesz a büntetése [RettE 111]. 

kasztén 1. szekrény; dulap; Schrank. 1801. Két diofa-
hol ki rakott Nagy kasztenek, az edgyiknek felső része 
két felé nyilo üveg Táblákra [Mv; MvLev. Tóbiás Antal 
hagy.]. 1849: szegény Uram Kasztenyeiben nagyon sok 
szép képek . . . az én Kaszteneimbenis még sok fejérne-
mu volt [Széplak KK; SLt 17]. 1850: égy avaték kasztén 
[Dés; DLt 776]. 1865: Egy világos kékre festett kasztén 
[Szárhegy Cs; LLt]. 

Szk: kékſesîékes ~. 1849: Egy kék festékes kasztent 
talált Cseh Josefne öszve romolva a volt Fogadossánál 
árra 7 pfr. [Héjjasfva NK; CsZ] * kékſestėkŭ 1819: 

egy kék festékü Kasztén egy Záros és koltsos ki húzójá-
val [Baca SzD; TSb 6] * politúros 1854: egy Poli-
túros kasztén két Zárral kults nélkült [Sárd KK; Wass-
Lt] * rokokó ~ 1848: Egy rococco kanapé. Egy három 
szegü Rococco üveges kasztén nemes stufakkal [Bilak 
BN; LLt] süveges ~ rokokó 

2. fiókos szekrény, komód; scrin, comodă; Kommo-
de. 1805: A kasztanombol el veszett 2 m. forint [Kvh; 
HSzjP]. 1811: Egy kasztén három fiókjával [Lécfva Hsz; 
i.h.]. 1843: Egy Kasztennek 3 zárjához 1 uj kutsot tsinál-
tam [Kv; Somb. II]. 1848: Ezen kasten fiokjiba voltak 4. 
font szarvas gomba 4 rfl [Görgénysztimre MT; Bom. G. 
XXIVd]. 1851: egy pugyillárissát a Kasztenemre tette lé-
gyen [Dés; DLt 474]. 1853: Két alabástrom státua a' 
Kasztenen [Mv; TSb 4]. 

Szk: csereſa 1857: Politirozott cserefa kasztén 
[Bodola Hsz; BLt 11] * diófa festékes 1805: Egy bé 
petsételtetett 3 fioku Diófa Festékes Kaszteny [Szamos-
fva K; BLt 9] * fenyő 1857: Politirozott fenyő kasz-
tén [Bodola Hsz; BLt 11] * festett ~. 1809: Vagyon egy 
festet kasztén 3. zárakkal 18. Rf [Kvh; HSzjP] * furné-
rozott ~. 1818: Egy három tojokáju Furnirozott Kasz-
tén zárjával, síltjeivel és egy koltsal [Kv; HG Ádámosi 
Végh hagy.]. 1846: van egy furnérozott kasztén há-
rom fiókkal [Szászerked K; LLt] * politúros 1850: 
Egy fekete politúros három fioku kasztén [Mv; DE 2] * 
politúrozott ~. 1833: Két diófa politérozott kasztenek, 
három három fiókkal, rezes ki huzojokkal, minden fiók-
jai Zár alatt [Katona K; Ks 73/55]. 1849: Hentes Juvon 
haza hozott égy Diófa pullitérozott kasztent, mely ha-
szon vehetetlen melynek árra 22 pfr [Héjjasfva NK; 
CsZ] | Egy politurazatt kasztén három fiókkal, — rajta 
alakult iro fiókkal [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * ra-
kott ~ vhány cisztájú ~ * trancsírozó ~ tálalószek-
rény. 1828: Egy fejér transérozo Kasztén [Szentdemeter 
U; Told. 39] * veres 1840: Avult veres Kasztén 
[Nagykapus K; KszRLt] * vhány cisztájú ~ vhány fió-
kos/rekeszes szekrény. 1814: egy Diófa rakott három 
Czístájú kasztén [Forró AF; KCsl 5] * vhány fiókos 
1807: Egy Diófa festékü három fijokos kasten Záros 
[Körtvélyfája MT; LLt]. 1855: egy három fiokos kopott 
kasztén [Kara K; HG] * vhány fiókú 1837: Egy Tü-
kör alá valo kisded két fioku kasztén. Egy három fioku 
kasztén [Gombás AF; TSb 20] * vhány subládájú ~ 
vhány fiókú szekrény. 1819: égy régi romladozott há-
rom subladaju diofaval kirakott kasztén [Baca SzD; 
TSb 6] * vhány subládás ~ vhány fiókos szekrény. 
1819: egy veres festékes két supládás kasztén [Kv; Pk 
3] * vhány tojókájú ~ vhány fiókú szekrény. 1803: Egy 
Dioszin festékü három Tojokáju réz fogantyus záros 
Kasztén [Ne; DobLev IV/858. Ib]. 1810: Egy 3. tojókájú 
kosztén Rf 60 XV 5 [Mv; MLev. Trincseni Mihály hagy. 
8]. — Vö. a diófa-, kőrisfa- és tiszafa-kasztén címszóval. 

3. éjjeli ~ éjjeliszekrény; noptieră; Nachtkasten. 
1842: Egy három Szegü ejjeli kasztén festett [Dés; Újf. 3 
Újfalvi György hagy.]. 1844: Két ejjeli kasztén [Kv; LLt 
Csáky-per 530. L. 27]. 

4. ládikó; lădiţă; Kistehén, Kästlein. 1832: Gyöngy 
színű kasztén [Marosbogát TA; MNy XXXVI, 198]. 
1838: egy három tojokáju Ladán állo kis kasztén [Szent-
imre MT; BalLev. Balog Klára kelj. 

Szk: írástartó ~. 1849: Egy írás tartó gyöngy szinre 
festet kaszté el rontva, Zárja kults nélkül [Somkerék 



kaszteníiók 244 

SzD; Ks 73/55] * kínai 1805: Egy nagy Chinai feke-
tćnn Arariyosonn Lakirozott Kasztén. A' tetein két Wa-
sena, és egy kosár, hasonló munkával [Mv; TGsz. 
aĖrtsd: váza]. 

5. gabonás iáda; ladă de cereale; Korn/Getreideki-
ste. 1842: ezen Csűrnek déli részén vágjon égy gabona 
tartó kasztén [Oprakercisóra F; TSb 51]. 

6. krumpli tar tó ~ burgonyás láda; ladă de cartofi; 
Kartoffelkiste. 1842: a' pinczébe négy cserefa ászok 
van és égy gyűmölts és krumli tartó kasztén [uo.; i.h.]. 

7. gyümölcs tar tó ~ gyümölcsös láda; ladă de/cu 
ſructc; Obstkistc. 1842: a' pinczébe négy cserefa 
ászok van ćs ćgy gyűmölts és krumpli tartó kasztén [uo. 
i.h.]. 

kaszteníiók komódfiók; sertar de scrin/comodă; 
Kommodcnschublade. 1849: Egy kasztén fiók zárostol 
[Dés; DLt]. 

kasztenforma fiókos szekrényszerű; asemănător unui 
scrin; in der Art einer Kommode. Szk: ~ ágy. 1813: 
Zöld festékű kasztén forma három fiókkal való Ágy 
Nro. 1 [Alpestes H; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 1828: 
Egy Kasztén forma ágy alolrol jár ki egy kis karikás ágy 
[Szcntdemeter U; Told. 39]. 

kasztenſormájú fiókosszekrény alakú; de forma unui 
scrin; kommodcnförmig. 1815: nagy Kasztén formájú 
fenyő fa Láda veres festékkel, melly is viseltes [Szentbe-
nedek MT; Told. 50]. 

kasztenláda ruhásláda; ladă pentru/de haine; Klei-
derkasten/kiste. 1837: Egy kasztén láda 16 Rf [Gidófva 
Hsz; HSzjP]. 

kasztigái 1. el/megver, eltángál; a bate; verprügeln. 
1597: Constál az bizonsagokbol hogi Kis Imreh az eon-
neön vérét giermeket nem kereszteny modon hane(m) 
iz'jnya zeornyewkcppen castigalta taglotta giakorlatos-
saggal, kit nem illett wolna chelekednij [Kv; TJk VI/1. 
42. — A teljesebb szöv. kasztigáihat al.]. 

2. büntet; a pcdepsi; strafen. 1766: (A molnárok) ha 
valamely szegénynek a Malomban vitt gabonáját el da-
rálnak, vesztegetnék, tehát az Incl. Provisoratusnak in-
cumbal, hogy eõket érdemek szerént Castigállya, és a 
kárt meg fizettesse [Déva; Ks 78. 20/6]. 

kasztigáihat megverhet; a putea pedepsi (corporal); 
züchtigen/verprügeln können. 1597: Kis Imreh az eon-
neön vérét giermeket izonyu zeornyewkeppen casti-
galta taglotta kit nem illet wolna chelekednij, mert 
mas modonnis castigalhatta wolna Atiay modon . . . ki 
laczik az bizonsagokbol hogy az giermeknek az Attia ve-
rese miat leöt halala [Kv; TJk VI/1. 42]. 

kasztigáitatás megverettetés; pedeapsă corporală; 
Verhauen(lassen). 1731: Csiszár Sárá(na)k sok izb(en) 
való fajtalankodása jővén világosságra a szék előtt, no-
ha ez előtt is Castigaltatott oly vétkéért a fogháznál, 
mégis nem desistalt, azért mostan méltán hoher kéz(be) 
adattathatnék .; mégis ex superabundanti gra(ti)a 
Sedriae két napokon a Tanács ház előtt város szolgai ál-
tal való castigaltatást vét reá a Szék [Kv; TJk XV/9. 10]. 

kflsztigáltatik megbüntettetik/fenyíttetik; a fi pedep-
sit (corporal); bestraft werden. 1677: Az erkölcstelen 
fiakat kik Attyokat, s' Annyokat nem bŏcsŭllik 
hogy ha Attyát, Annyát, szidalmazza, vagy poeniten-
tiaztassék, vagy egyébiránt castigaltassék a' Birák itileti 
szerént [AC 132-3]. 1787: midőn valaki tisztítatlan me-
tallumbol, vagy tsalardsagra czelozo szándékból rosz 
vasat keszitene . . ennek tselekedŏje . . . a Torotzkai jo 
féle vasnak hírét gyalázatban hozta az Ország előtt, 24 
kemény paltza ŭtessel castigaltassék [Torockó; TLev. 
9/25]. 

kásztor-kalap hódszőr-kalap/föveg; pălărie din păr 
de castor/biber; Hut aus Biberhaar. 1714: Egj futraly-
b(an) Castor Kalap rosa formára tsinalt, két arany ru-
bintal ki rakott, gombotskákkal egjűtt, körül ezüst sko-
fium ovetskevel meg kötet és Stucz (!) Madar Tollal éke-
sített fl. Hung. 30 [AH 18]. 1791: egy fein Castor Kalap3 

[DLt nyomt. kl. — aA párhuzamos német szöv.: ein fein 
Castorener Sommerhut]. 1815: egy Kerek kásztor Ka-
lap rósa színű bérléssel, mellyröl a' tzimer le volt sza-
kasztva [DLt 473 ua.]. 1836: Egy ujj fél Kásztor kalap 
[Kv; Pk 3]. 

kásztor-posztó hódszőr-posztó; castor, postaw din 
păr de castor; Tuch aus Biberhaar. 1805: 3 Sing extra 
fáin Kásztor Paszto Lazur szin [Mv; Told. 74]. 

kásztor-strimfli hódszőr-harisnya; ciorapi din păr de 
castor; Strumpf aus Biberhaar. 1778: 1 Pár Casztor 
Strinfli — 54a [Ks 32. XXXIII. aÉrtsd: dénár]. 

? kasztra Y 1804: Egy Szatska vágó kasztràstol [Bo-
rosbenedek AF; SLev.]. 

kásztro 1. kásztrol 

kásztroſedő lábosfedö; capac de castron/cratiţă; 
Kochtopfdeckel. 1835: Kasztro Fedő [Mezőcsán TA; 
LLt]. 

kásztrofedelecske lábosfedőcske; capac de castron/ 
cratiţă; Kochtopfdeckelchen. 1768: rez kászo fedeletske 
egy [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 116]. 

kásztrol lábos; castron, cratiţă; Kochtopf, Kasserol-
le. 1745: Kasztru fedelestől nro 4 [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 1757: Két kásztro alá való vas lábok [Job-
bágyfva MT; BálLt 71]. 1761: Kásztrol ketteje fedeles 
Nro 3 [Vessződ NK; JHb XXIII/31. 25]. 1780: Hentzi 
szakáts szájából hallottam, hogy mondotta ezt: ha enge-
met meg szorítnak én bizony ki mondom hová lettek a 
kasztronok [Bethlen SzD; BK. St. Kun (46) lib. vall.]. 
1798: É'gy kisebb és nagyobb Kástrol nyelei vágynák 
[Kv; Pk 6]. 1802: Egy hitván kásztrol, gyarló nyeles fe-
dőjével [Ne; DobLev. IV/858. 8a]. 1831: két Kásztrol 
onazva [Mv; MvLev.]. 1848: ö t avaték kásztru fedeles-
tül . . . 16 rft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 
1848 k.: Egy fekete vas, belől portzellán kásztro 
[Somb.]. 

Szk: egybejáró 1792: Egybe járó kerek kasztro 12 
Darabb Egybe járó hoszu kásztro fedelével égyűt 
[TL Conscr.] * fedeles 1793: hoszszuko fedeles 
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Kasztról egybe járok 4 [i.h.]. 1816: Réz edények . . Fe-
deles kisded kásztro 2 Rft . . . Kisded fedeles uti Kásztro 
4 Rf 20 xr [Kv; Born. IV/41] * lábas 1744: Labas 
kastrol jó más roszszab [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 
1773: Két lábos kásztroly egy lábotlan de mind az 
haromnak Jó erős vas nyele vagyon [Szárhegy Cs; i.h. 
149] * nyeles ~. 1793: nyeles kerek Kastrol fedelestől 4 
[TL Conscr.] * ónos 1753: Ónos Kásztro N 12 [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18] * öntött 1851: Két ontott 
kásztron [Dés; DLt 2284] * rézſedeles 1789: Egy ve-
res réz fedeles Kásztrol, vas a' Füle Rf 3 [Mv; Conscr Ap. 
22] * tepsi formájú ~. 1801: Hét darab Tepsi formájú 
lapos kástrolok ollyanak hogy tsak négynek vagyon Fe-
dele, és kettő kŏzŭllŏk roszszatska [LLt 106/1] * úti ~ 

fedeles ~. 
Ha. 1780: kásztronokat [Bethlen SzD; BK. Beniamin 

Orosz de Sárd (20) ns vall.]. 1797: Kasztról [Szság; IB 111. 
R. CXLV/22]. 1806: kásztro [Bodola Hsz; BLt]. 1811: 
Kásztro [Aranykút K; CU]. 1819: Kásztro [Baca SzD; 
TSb 6]. 1821: Kásztro [Mezőméhes TA; HG Mara lev.]. 
1824: két — Kásztrolok [Fugád AF; i.h.]. 1848: Kászt-
ronok [Szászerked K; LLt]. 1849: Kasztról [Dés; DLt]. 

kasztron 1. kásztrol 

kásztronnyél lábosfogantyú; mîner de cratiţă; Koch-
topfstiel/griff. 1780: Leányom . . akkor látta hogy 
kásztron nyel ütötte ki magát a Sákon, nem lévén a Sák 
is igen jó [Bethlen SzD; IB. Joh. Érsek (43) jb vall.]. 

kásztru 1. kásztrol 

kásztrum ravatal; catafalc; Leichengerüst. 1854: 
Kasztrum fel állításáért [Kv; HG temetés költségjegy-
zék]. — Az értelmezésre nézve 1. MüvLex. I, 386. 

kászu 1. fakéreg-bödönke; vas din scoarţă de copac; 
Gefaß aus Baumrinde. 1714: 4 jó Tehetős szénás Juhos 
Emberre répartiáltam Két Kazup szurkot, mely-
ben) 40. Kázuval vetettem, az milljen kãzukkal szokták 
he adni [Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pál-
hoz]. 1747: Szurok Kászuban Nro 2 [Szpring AF; JHb 
XXV/88. 4]. 1752: Nagy János Ur(na)k . egy kazu 
[Göc SzD; Borb. I Borsai Sándor kezével]. 1788: most 
két lovon küldek egy Sos Sajtat, 12 kászuta [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev. — aFels-ból kiemelve]. 

Szk: csirizes 1817: Egy Csirizes kászu [Mv; Mv-
Lev.]. 

Sz. 1701: Vehetet volna nenem aszszony rollam pél-
dát hogy hires eperre nem kel nagy kaszuval futni, mert 
üressen viszi haza [Ne; BLt 9 Tóth István édesanyjához, 
Tóth Balásnéhoz Angyalosra (Hsz)]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu valoare de atribut; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány kászunyi; de cîteva vase din 
scoarţă de copac; von einigen Gefäßen aus Baumrinde. 
J?49: egy kászu szurkot is külgy [Buzd AF; Ks 96 Mikó 
Ferenc feleségéhez]. 1794: Egy kászu surok [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 1806: 2 kászu Szurokért per 3 xr.-jával 
ITresztia H; Ks 109 Vegyes ir.]. 1815: Küldök két kászu 
Szurkot Nsgod Számára [Bányica K; IB. Barabás 
Mihálly lev.]. 1841: költöttem é szerént . Egy kászu 
burkot 10 xr [Mv; IB. Magyari Anikó lev.]. — Vö. a ká-
Szu-szurok címszóval. 

kászu-sajt fakéreg-bödönbe tömött sajt; caş pus ín vas 
(föcut) din scoarţă de copac; in Gefaß aus Baumrinde 
gestopfter Käse. 1677: Ez alkalmatossággalis küldöttem 
Kglmes Asszonyom . . . Kaszu sajtokotis Tizet küldvén 
[Fog.; UtI]. 1708: Az Kaszu saitokat ur(am) el keszitet-
vén fenyő magasan in nro 60 bé küldettem [Fog.; KJ. 
Fogarasi János lev.]. 1787: mind eddigis azért késtem a 
küldéssel, mert kászu sajtat vártom, de még nem hozá-
nak [Bencenc H; IB. Bara Ferenc lev.]. — L. még AUt 
138. 

kászu-stibli keményszárú csizma; cisme cu carîmbi ta-
ri; hartschäftiger Stiefel. 1823-1830: Az itta volt akkori 
német deákok nagyon vadoknak látszanak, azaz nagy, 
felakasztott taréjos kalappal, kászu stiblivel, vagyis 
olyannal, amilyenbe itten Erdélyben is régen a nagyurak 
kocsisai jártak, erősen kemény szára a térden felül ér, 
melyre nagy sarkantyú van felkötve [FogE 245. — aA jé-
nai egyetemen]. 

kászu-szurok fakéreg-edénybe öntött/tartott szurok; 
răşină păstrată ín vas din scoarţă de copac; Pech gegos-
sen/gehalten im Gefaß aus Baumrinde. 1744: Edgy rósz 
Cseberb(en) feles kászu szurok [Szentdemeter U; LLt 
Fasc. 67]. 1754: (A) Jobbágyoknak ezen Specificált Ta-
xához accedálnak ezeka . . bizonyos Számú Kászu 
Szurok [M.gyerőmonostor K; Told. 12/40. aKöv. a 
felsj. 1789: 200. Kaszu Szurak Rf 3 [Mv; Conscr Ap. 7]. 
1843: Kászu szurok húszon Négy pár 48 [Km; KmU-
Lev. 2 papirosmalom lelt.]. 

katalin-körtövély körtefajta; un soi de pară; Art Bir-
ne. XIX. sz. eleje: Kutyfalvia Nari katalin kõrtőély Nro 
6 [Keménytelke TA; IB. — aAF. bTollvétség Nyári h.?J. 

Katalin-napja Katalin-nap (Nov. 25); ziua Sf. Ecateri-
nă (25 noiembrie); Katharinentag (25. Nov.). 1670: hú-
szon négy forintot ez esztendõb(en) lejendö Katalin 
napjára le tegyenek [Gyf; Incz. III. 9a]. 

A rk egyházban Szent Katalin vértanú emlékezetére és tiszteletére szen-
telt nap. Népi idő-, szerelmi és álomjósló szokások fűződnek e naphoz (Nr-
Lex. II, 98). 

Katalin-vására Katalin-napon v. e tájon tartott vásár; 
bílci/iarmaroc de ziua Sf. Ecaterina; Markt gehalten am 
od. um den Katharinentag. 1801: tsak hamar Banfli 
Hunyadra mentem Katalin vásárára [Mákó K; KLev.]. 

katalogál katalógusba/jegyzékbe foglal/vesz; a cata-
loga; katalogisieren. 1721: A Templom rupturainak, 
tserepek iránt valo meg Szemlélesere deputaltassanak 
olly T. Szemelyek a kik . . . serio meg nézzék a Templom 
rupturait catalogallyak [Kv; SRE 142]. 

katalogizált katalógusba/jegyzékbe vett; înregistrat 
într-un catalog; katalogisiert. 1801: Az VIdik szám alatt 
Catalogizált Gazdákon kivül még vágynák ollyanok, a 
kik Bért igen keveset vagy semmit sem fizetnek [Málom 
SzD; SzConscr.]. 

katalógus 1. névjegyzék; catalog, registru de nume; 
Katalog, Namensverzeichnis. 1587: Haladót ez dologh 
erre hogy Biro vra(m) eo kgme hiŭasson minden Arossy 
es kalmary Rendeket, Neweket be írattassa, Es illie(n) 
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feó Vraimnak, Tudny illik Pulacher Istua(n) es Kalmar 
Ianos Vraimnak Catalogusba Aggyak, mert ket feó em-
bert Akarnak varosul Valaztany az Áros Rend 
keozzewl, kik eoket az el veghezet Rend tartas zerent 
igazgassak [Kv; TanJk 1/1. 43], 1741: Lakatos Mihálly, 
András és János Felséges Aszszonyunk Hüségire te-
jendő Solemne homagium alkalmatosságávalis . . . az 
verus és indubitatus Nemes emberek Seriessében és Ca-
thalogusokban ne állíttassa(na)k s ne is acceptaltassa-
(na)k [Kr; TK1 gr. Teleki Adám nyil.]. 1839: az egész 
Czéh, külön külön, fejenként a Catalogussok szerént a 
maga voxolását meg tévén a bé vett voxok általunk 
fel számitattak [Kv; ACSzám. 126]. 

Szk: ország országos névjegyzék/tár. 1736: Mi-
kor osztán az temetéshez hozzá készültenek, napot ren-
deltenek, az rendelt napra az atyafiait és ha nagy ember 
volt, az ország catalogusa szerint az ország rendeit levél 
által az asszonyokkal együtt elhítták [MetTr 404]. 

2. névsor; listă de nume, catalog; Namen(s)liste. 
1671: decernaltuk hogy ennek utánna az Praesidens 
Urak a' Catalogust el-olvastatván, valakik jelen nem 
lesznek a' hivatalasokban az Gyűlés bé-állásakor, el-
bomlásakorig, és a' Catalogusnak el-olvasásakor absen-
seknek comperialtatnak lenni, az ollyanokon irremissi-
biliter exequaltathassák . az 200 forint poenát [CC 
85]. 1772: In anno 1714 Pápai Ferenca professor lévén az 
enyedi collegiomban, az akkori deákság catalogusa 
most is megvan nálam [RettE 284. — aA szótárszerkesz-
tő Pápai Páriz Ferenc]. — L. még EM XI, 376; FogE 104. 

Szk: ~ / olvas névsort olvas. 1819: a Dëcan . a Te-
metéskor Cathalogust olvasson, a jelen nem lévőket 
Szorgalmatoson jegyezze fel [Kv; MészCLev.]. 

3. jegyzék, lajstrom; borderou, listă; Verzeichnis, 
Liste. 1679: Lisztes Ház . . . Konyhára való, két fűlŭ, 
föld fazék nro 1. Udvari Cathalogus nro 1. Szakadozott, 
rosz haloczka nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 61]. 1692: Gerendakon kőteleken függő ket deszka-
bul allo pocz, ket katalógus az ajtón belől az rekesz mellet 
[Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1773: szántó földein-
ket Néhai édes Atya(n)k . . el tikozolta . meg sok va-
gyon mellyeket nem reducalttunk . . . ezek(ne)k Catalo-
gussát le irom [Hsz; BLev.]. 1790: mindeneket a bé kül-
det Catalogus szerint írjanak fel [Vajdasztiván MT; DE 
4]. 1804: a könyvek katalogussát számba vettük 
ebéd után a könyves Thékát el raktuk [Dés; KMN 39]. 

4. iratjegyzék/lajstrom; repertoriu, registru; Regi-
ster. 1735: Ammi az Levelek(ne)k ki adattatását illeti ki 
ki a maga részit Concernalo Leveleket ki veheti . . 
mindazonáltal amely Levelek közönségesen egyiket 
mint a másikat illeti azokat a nagjobb Attyafinak . . 
iteltetett ad Conservandum regestralva(n) p(rae)titulált 
Atyánkfiai eo kglmek, es kinek kinek Catalogusb(an) 
adgják ki [Dés; Jk 153a]. 

5. tanári, névsoros ellenőrző-osztályozó könyv; táj, 
rég, diákny defter; catalog; Klassenbuch. 1870 k.11914: 
Catalogus: a tanárok névsorkönyve, melyből különösen 
ismétlések (recapitulatio, colloquium) idején gyakran 
számbavették a tanulókat, s a hiányzókat megnótázták 
[MvÉrt. 7]. 

katáng cikória, katángkóró; Cichorium Intybus; ci-
coare; Zichorie. Szn. 1564: georgius Katank [Kv; 
TanJk V/l. 70]. 1568: Sophia R(elic)ta Simonis Katang 

[Kv; TJk III/1. 195]. 1570: Borbara Katangh Gyerne. 
Sofia Kathank Symonne [Kv; TJk III/2. 164, 170]. 

katarális hurutos; cataral; katarrhalisch. Szk: ~ nya-
valya kb. hurutos betegség/megbetegedés. 1819: meg 
holt Imre Mart(on) 1/2 esztendős catharalis nyavallyá-
b(an) [M.gyerőmonostor K; RAk 127] * - hideg kb. 
hurutos hidegrázás. 1819: meg holt . . Szüts András-
nak 2 hold napos János fia catharalis hidegb(en) [uo.; 
i.h.]. 

katarka 1. kotárka 

katarus hurut; catar, guturai; Katarrh. 1704: három 
óra után felmentem vala a fejedelemasszony látoga-
tására, aki is a catharusban fekszik vala [WIN I, 240]. 
1730: Engemet ujjabbanis ostromoll a' Catharus [Szent-
benedek AF; Ks 83 gr. Kornis Zsigmond lev.] | én a melj 
nap Gyekéből4 meg indulta(m) azon napon kezdődőt a 
Catarus rajtam, s máig se tisztult ki jol [Kapjon SzD; Ks 
99 Gyulafi László lev. — aK]. 1820: En regtől fogva be-
tegetske allapottol vagyok: — a Catharus majd meg 
folyt [Mv; Borb. II Mátyás Sámuel ügyvéd lev.]. 1844: 
most nagy Catarusunk van 's köhögésünk [Kv; Pk 6 Pá-
kei Krisztina lev.]. — Vö. a ſark-katarus címszóval. 

kataszter telekkönyv, telekkönyvi hivatal; cadastru, 
serviciul cadastral; Katasteramt. 1862: ha a törvényesen 
felvett Jegyző könyvekben a Cs. kir. Cataster által meg-
állított classificatio lenne basisul meghatározva, a mérés 
kezdetén a telekkönyv kivételét vagy lemásoltatását az 
illető Elöljáróság által eszközölteti és nékem kézbesíti 
[Kv; Ks 92]. 

káté katekézis, katekizmus; catehism; Katechismus. 
1805: Letzkét tanultam a Nagy Kátéból [Dés; KMN 
145]. 

katedra 1. templomi szószék; amvon; Kanzel. 1585: 
Die 18 Marty Chinaltatúnk a Scholaban az Scholames-
ter hazaban hat belet padzeket . . . es az nagy Templum-
ba egy Catedraban egy keonieklet fizettünk . . Aztalos 
Imrehenek f 2 d 82 [Kv; Szám. 3/XIX. 30]. 1653: Het 
Skarlat szeŏnyegh uagyon ezek keŏzzül edgy az Enyedi 
Cathedrara [KemLev. 1402 Mészáros Péter Fejér m. al-
ispánjának végr.]. 1694: Az Templomba(n) va(gyo)n 
egy zölden festet Catedra, arra terítve egy feketen meg 
habozott Szőnyeg [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1728: Egj ke-
cse (: szekely festekes :) Cathedrara való [Besenyő Hsz; 
SVJk]. 1800: A fö Consistorium és Sinodus rendelése 
szerént a' Simbolikus könyvekel ellenkező dogmát, ne 
prédikáljunk, más vallásuakat ne motskoljunk, a Privát 
meg sértődést a' katedráb(a) ne vigyük [M.bikal K; 
RAk 33]. — L. még UF II, 701. 

2. tanári dobogói asztal és szék; catedră; Katheder. 
1585: az égik Auditorumba egy Catedrat chinaltanak 
wyalagh [Kv; Szám. 3/XIX. 310]. 1823-1830: Basa Ist-
ván8 . . a dogmatikát tanította, melyből minden szer-
dán délelőtt disputatiója volt maga mint praeses a 
katedrán ült, a defendens a katedra előtt egy kis asztal 
mellett állott az ajtóba vagyon a katedrája, oda csak ki-
áll s kezd olvasni [FogE 139-40. — aA mv-i ref. kollé-
giumban tanár 1774-1800 között]. 
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Szk: alsó ~ a tanári dobogó alatti doktorándusi 
emelvény (németországi egyetemeken). 1671: Die 12 Oc-
tombris Doctoráltak égy Deákot az Jusban palástot 
ad(na)k réa az alsó Cathedrátol fel szolitván az Profes-
sor maga mellé, ott vetkezteti, öltözteti [PatN 50a] * fel-
ső ~ tanári előadói emelvény (uo.). 1823-1830: A deca-
nus ül a felső katedrában, a procedens az alsóban,3 s mi-
nekutána disputációjokat elolvasták, a procedens 
visszafordul a decanushoz, ez amazt megcsókolja, az-
után a két pedellus a két sceptrumot, mely egy singnyi 
hosszú gombos pálca, keresztben tartván, a procedens 
három ujjait ezek közé teszi, a syndicus a hitet elmondat-
ja, s ezzel megvagyon a doktorság [FogE 240. — A göt-
tingai egyetemen 1796 táján]. 

3. 1823-1830: Mikor esznek3, egy egy kis katedrában 
felállván olvas a Bibliából, de nagyon siet, hogy elvégez-
ze a pensumát, mert ő is ehetnék szegény [FogE 197. — 
dLipcsében az egyetemi hallgatók a XVIII. sz. végén.]. 

katedratakaró szószékteritő; învelitoarea amvonului; 
Kanzeldecke. 1842 k.: A' Catedra Takarót Szarvadi 
Trézia készitette 1762 e(sztendőben) [Szucság K; RAk 
86]. 

kategória 1. csoport; grupă; Gruppé. 1796: Ambar 
nem edgy Categoriaban, de mind azon edgy Letzkében 
tanult az Exp(on)ens urakkal mind az Falusi oskolaban 
mind pedig annak utanna a' Nms MVásárhelyi Ref. 
Collegiumba [Ilencfva MT; DLev. 4. XL. A]. 

2. kb. alkat, jellem; caracter; Status, Charakter. 
1815: én előre tudtam, esmervén igaz Magyaros Chate-
goriaját, hogy kudartzat nyerendŭnk . s már az Ur 
Feleletibŏl látom is, hogy az én jövendölésem betölt 
[Kolozs; SLt évr. Koronka Lajos Margitai Jánoshoz]. 

kategóriájú vmilyen csoportba/kategóriába tartozó; 
dintr-o anumită categorie, de o categorie oarecare; in ir-
gendeine Kategorie gehörend. 1747: Praetendal az A. 
Procurator fizetesire husz forintot, de minthogy mas ha-
sonlo categoriaju emberek(ne)k fáradságokra, egj edgj 
aranyat fizetett a Procuratornak is faradságára és func-
tiojára itiltetett fi hung 10 [Törd; TJkT III. 182]. 

kategorice határozottan, kategorikusan; categoric; 
kategorisch. 1619: És ugyan az előbbi maradott fenn, de 
qualitercunque agitáltatott, categorice azt mondják, 
hogy semmit azon nem adnak, mert ők tudják, hogy . 
az az conclusió nem terjed explicite Lippára s Jenőre, ha-
nem csak akkori concessumra, Tokaj- és Szakmár(ra) 
az Tiszáig [BTN 202-3]. 1667: Szükség azt igen sietve 
megküldeni, hogy cathegorice választ tehessen [TML 
IV, 52 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1704: őexcel-
lentiája azt csak megkívánja, hogy resolváljunk catego-
rice: vagy absolváljuk az inctust, hogy ha ártatlan, hadd 
szabaduljon meg vagy ha bűnös, pronunciáljunk el-
lene [WIN I, 182]. 1815: üdö telve el érkeztek a Birak 
a Falu Eleivel kik előtt a Leveleket juxta modum 
et Consvetudinem chategorice declaraltuk [Asz; Borb. 
II]. — L. még TML III, 108, 287, VI, 437, 441. 

kategórikum szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ot vesz kb. határozott döntést ér el/csikar 
ki; a obţine o decizie categorică/hotărîtă; eine feste Ent-

scheidung erlangen/erzwingen. 1663: Kegyelmed kíván-
sága és írása szerint cathegoricumot venni mint lehessen, 
elmém fel nem éri [TML II. 583-4 Bánfi Dénes Teleki 
Mihályhoz]. — L. még TML II, 157, 570. 

katekézis káté, katekizmus; catehism; Katechismus. 
1657: Visitatiojokban meg visgalják és ugyan mégis 
examinallyák az papokat . . . Vagyone Uj Testamentu-
mok, Psalteriumok, Cathechisissek [UF II, 182 Loránt-
ffy Susanna fejedelemasszony rend. a fogarasföldi ro-
mán papok vizitációja ügyében]. 1667: Ket psalteriu-
mott kotast f 3 — Ket kis Kátekesist f. —/40. Egy ŏregh 
Catekesist fi. —/60 [UtI]. 1805: a Catéchésisböl kérde-
zett a Rector [Dés; KMN 94]. 

Szk: heidelbergai ~ heidelbergi káté. 1791: minden 
fel szentelendő személlyek mikor fel szentelés végett a 
Gen. Synodusra jőnek Canonja Papi Tisztje (így!) Hel-
vet Confessioja Hejdelbergai Catechesise még pedig tu-
lajdon magáé magaval légyen [M.bikal K; RAk 9 esp. 
kl]. 

katekizáció kátéoktatás/tanítás, katekizálás; catehi-
zare; Katechisierung. 1768: tapasztaltatott, hogy a' na-
gyobb Leányok egyik a másiktol rosz példát vévén . . . a 
Tisz. Papoknak Templomba valo Catechizatiojokra jár-
ni nem akarnak [Kv; SRE 226]. 

katekizál kátéra/katekizmusra oktat; a catehiza; ka-
techisieren. 1683 k.: Szanto Főid vagyon Nro 4 
mellyeket az Falu ketszer kétszer meg szánt, Praedikator 
magvaval be vét es az leanzok kiket Catechizal aratas-
b(an) segíteni az Pastor(na)k tartoznak [Varsolc Sz; 
SzVJk]. 

katekizálás 1. kátéoktatás/tanítás; catehizare; Kate-
chisierung. 1580: Latwan ezt is eo kegmek egez varassul 
hogy az iffiüssag az istennek igyere elóbby mod zerent 
ne(m) tanytatyk es az Catechizalas tellyessegel meg zwnt 
holot zwksegh volna az iffiusagot Az istennek tyztesse-
gere giermeksegteol fogwa tanytany es abba fel newelny 
[Kv; TanJk V/3. 212b]. 1671: A Cathechizalasra kézek 
voltunk leszünk is hogy Auditorink observantiaval le-
gyenek a' Ngd hatalma kévántatik [SzJk 117]. 

2. hitoktatás; lecţie de religie, lecţie de catehism; Re-
ligionsunterricht. 1736: volt egy közép rend faház,3 ott 
az rhetorikát es poesist tanították, abban volt ugyan az 
catechizálás is s az deákok congregációja és mikor decla-
matió volt, ugyan valami comaedia [MetTr 431. — aA 
kv-i jezsuita szemináriumban]. 

katekizáltat katekizmusra oktattat; a puné să catechi-
zeze; katechisieren lassen. 1580: hywassak be plébános 
vramat es haggyak megh, hogy minde(n) vassarnap del 
vta(n) az Regy zokas zerent mind a' ket templumba cha-
techyzaltasson hogy Az iffiwsag az istennek tyztessege-
be newekegyek [Kv; TanJk V/3. 212b]. 

katekizmus káté, katekézis; catehism; Katechismus. 
1671: igen szükséges(ne)k lattyuk hogy tartozzanak a 
p(re)dikatori rendek minden Ecclesiakba(n) az iffjakat s 
öregeket is akik nem tudnak az Cathecismusra tanítani 
[SzJk 116-7]. 1710 k.: Oda feljebb említem a biblia és lo-
cusok tanulását; nem volna-é jobb azt praemittálni 
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amaz sok haszontalan garmmatica, syntactica, poetica 
repetitióknak, vagy bár csak conjungálni a katekizmus-
sal [BÖn. 555]. 

Szk: nagy ~. 1823-1830: mikor a nagy katekizmus-
ból kellett repetíciót mondani, rendszerint majd min-
denkor verést kaptam, mert a citációkat, a locusok ver-
seinek és részeinek számait nem tudtam jól megtanulni 
[FogE 80] * oláh ~ román görögkeleti káté. 1849: Egy 
oláh biblia 5 ſ . Egy praedicatoros (!) oláh könyv xr. 
30 Egy oláh Cáthécismus 4 xr [Mv; MvLev. Trom-
bitás Parthenias gk pap hagy. 8]. 

kátés káté-tanuló, katekizáló; persoană care învaţă 
catehismul; Katechismus Lernende(r). 1874: Leányok, 
Kátésoka Nem kátésok [Szucság K; RAk 59-60. — 
a Köv. a nevek fels.]. 1876: Május 28-án a' templom-
ban Coiţfirmáltattak Leánygk: Kátésokd Szájból 
tanultak [uo.; RAk 60. — a _ Köv. a nevek fels.]. 

katipila katus, katuska, katica (női munkába kotnye-
leskedő férfi); bărbat căruia îi place să efectueze muncile 
de la bucătărie; Topfgucker (in der Küche herumstehen-
der Mann). 1823-1830: kértem a húgomat, hogy szerez-
ne egy férfi főzőt nekem . . Szerzett is ő nékem egy Sa-
mu nevü legényt, aki panitia fiú lévén, gróf Bethlen Sán-
dornénál kuptáskodott, mint katipila tudott mindenféle 
fejérnépi munkát [FogE 283. — aMT]. 

A jel-re 1. CzF katus, kai skodik, az ÉrtSz katic 'skodik, az MTsz katipi-
la, katicáskodik címszavát. 

katipiláskodik becsm kb. kotnyeleskedik, katuskodik; 
a se fiţîi trebăluind prin bucătărie; sich tölpelhaft beneh-
men, Blödsinn treiben. 1812: Tapasztaltam annyit, hogy 
a' GrofT szerette volna a Groffnét s' a* Groffné otsárolta 
mondván: Menny el ne jár (!) utánnam, ne katipiláskodj 
és láttam hogy a Groffné nem akarta a GrofT eo nsgát 
szeretni [Héderfája KK; IB. Bordi István (32) jb vall.]. 

katlan 1. cazan (aşezat ín cotlon); Kessel. 1625: Pál 
Gieorgj monta hogi Albert Lörincz sert akart uolna 
feozni s nem engette megh hane(m) azt monta hogy uard 
megh had feozzen (!) meg en az enimet s az en katlanom-
ban meg feozhed teis [Boldogasszonyfva U; UszT 164b]. 
1637: Az Szappanfeozeo hazbanis az katlannal Együtt 
valamy hituan kadakat megh aestimalua(n), Teszen 
ezek(ne)k mind együtt az arrok tizenhat forintot 16 [Kv; 
RDL I. 24]. 1680: ezen Pitvarban egy Paraszt Pad szék 

ugjan ott egy katlan, mellybe mosogatasra való vizet 
szoktak mellegiteni [A.porumbák F; ÁLt Inv. 17]. 1757: 
Kő és agjagbol csinált Katlan, melyben Olajnak való 
Len magot szoktak pergelni [Budatelke K; LLt Fasc. 
129]. 1825: pitvarába be lépve találtatik egy jo kis 
sütő Kementze Mellette Lévő Kis Katlan elöttök állo 
sövény Gogány [Köszvényes MT; Told. 34]. 1841: ezen 
konyhának az Szamos felől való oldalában vagyon épít-
ve egy katlan szapulonak [Km; KmULev. 2]. 1847: A' 
Hammu 'sir főző ház . van benne két katlan [F.árpás 
F; TSb 46]. — L. még SKr 608; UF I, 188, 421, 665, II, 
151, 167, 736. 

Szk: égettbor-főző 1674: Két jo őregh sütő kemen-
czek az ket kemencze kozot egj eget bor fozo katlant 
[A.porumbák F; UF II, 596]. 1790: vagyon . egy pa-
raszt kályhákból rakott kementze füttőstõl, a' belső vé-

gibe égett bor főző katlan [Mv; MvLev. Cimbalmos Fe-
rencné hagy. 1] * pálinkafőző ~. 1744: pálinka főző 
katlan, benne lévő egetbor főző réz fazakával Sisakjá-
val, Csőjivel és keverő kádgyával Csebrivel együtt 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1837: Vagyon itt a' 
pitvarban két tüzelő juk kőből rakva, mellyeken a' Pá-
linka főző katlanokba tsinálodik a' tüz [A.szőcs SzD; 
BetLt 5] * rántó ~ T 1745: ezen Sajtolo házban 
rántó katlan 1, ebben rántó üst [Alfalu Cs; LLt Fasc. 
149] * serfőző 1625: őneki uolt . serfeŏszö katla-
nais [Miklósfva U; UszT 163a]. 1674: Masodczor hoz-
tak be beszterczere egy Ser főző katlant [Beszt.; 
WassLt 72/6]. 1699: az pitvarban . van Serfőző katlan 
1 ser fozŏ öreg kad nro 2 [O.csesztve AF; LLt] * 
ürmösfőző 1814: Ŭrmős főző Katlan 2 Rfr [Benedek-
fva Sz; BetLt 3] * vízmelegítő ~. 1679: Moso Ház 
Vagyo(n) itt Viz melegítő Katlan nro 2. Szapuló szek 
nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 65]. 

2. üstház; cotlon; Kesselständer/haus. 1591: Ser feò-
zeò haz Vagion abban egi eóregh Rez wst katlanba 
be rákot kiben a' sert feózik de nem felette Jo [Kv; 
AggmLt A. 53]. 1679: őregh katlan Ezen, korul vas 
pártázatos, öregh réz üst 32 vedres nro 1 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 136-7]. 1692: enyv főző haz 

Vagyon ebben egy öreg katlan: abban egy öreg rez, 
enyv főző üst, egy enyvet szűrő kad [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.]. 1735: Eget borfőző Fazakamat 
Katlanombol ki ásta, s elis vitte [Dés; Jk]. 1787: vagyon 
egy hátulsó hazban égy rosz kemetze s katlanba rakott 
Cserző nagy réz üst [Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga 
Mihály hagy. 1]. 1842: találtatik a' pálinka házba égy 
katlanon két pálinka főző üst [Oprakercisóra F; TSb 
51J-

3. égető-kemence (fazék-, tégla- v. mészégető kemen-
ce); cuptor de ars (oale/de cărămizi/de var); Brennofen 
(für Hafen, Ziegel od. Kaik). 1594: Amy Nezy Az kat-
lant a* Zentpali hazanal, Arról zentpalyt Biro vram 
megh Inchic hogy onnat el bontassa Mas batorsagosb 
helyre Epichie [Kv; TanJk 1/1. 231]. 1761: Néhai Mltgs 
Generális vr eo Naga ez előtt hat vagj hét esztendőkkel 
vettett (!) volt feles téglákot, melyek mostannis szalma 
fedél alatt négj katlanb(an) integre extálnak [Spring AF; 
JHb XXIII/31. 43]. 1775: Szabad lészen két katlan-
ra való Mész köveket minden esztendőben rakattatni és 
a Mérai3 erdőről vecturázando le dőlt Fákkal Tőkékkel, 
és egyeb alacson nemű fákkal ki égetni [Kv; AggmLt C. 
46. — aK]. 1805: Olár Győrgyné . a' katlanért melly-
ben fazakat éget 15 x [Déva; Ks 109 Vegyes ir.]. — L. 
még RSzF 123. 

Szk: ~ alá gyűjt begyújt az égető kemencébe. 1836: 
Innep napokon éjfél előtt Senkinek a' katlan alá gyújta-
ni nem szabad, minthogy akkor a' Katlanbeli tüz bot-
ránkozást okozna, és a' Városbelieket égés réműlessevel 
töltené el [DFaz.] * - inge T 1822: a' Cserép és Tégla 
készítésekre meg kívántató költségeket ezekben talál-
tam . . a) Az égetéskor egy katlanban 10 ezret rakván 
abból az ajjában égetetlen szokott maradni ezer, és igy 
elvész egy ezertől száz Tégla melynek árra 51xr b) hason-
lolag a' katlan ingiben megint elvész egy ezerből száz, 
ennek árra 51 xr [Torda; TLt Közig. ir. 631] * mész-
égető ~. 1818: Mitaka Zejket, és István Duntsát (?) meg 
kérdeztem hogy mondanák meg, hogy azon mész égé-
tő katlant mely mellett allanak ki asatta [H; JF 36 Prot. 
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36] * téglaégető ~. 1637: Uagyon fa labakra epitett ket 
tégla szin egyikben vagyon egy teglaegetö katlan 
[UF I, 326]. 

4. faaszaló ~ szénégető kemence; bocşă; Kohlen-
brenner, Köhler. 1792: Vagyon egy Oveg Csűr maga Kő 
oszlopokra emelt Sendelyes fedéllel . Ebben vágynák 

egy . . matéria olvaszto Nagy Katlan egy fa aszaló 
más katlan, és egy harmadik meg romladozott katlan 
[Butyásza Szt; TKhf 50/1]. 

katlanbeli din cotlon; aus/von dem Kesselständer. 
1836: Innep napokon éjfél előtt Senkinek a' katlan alá 
gyújtani nem szabad, minthogy akkor a' Katlanbeli tüz 
botránkozást okozna és a' Városbelieket égés rémülesse-
vel töltené el [ZFaz.]. 

katlanocska căzănel, cazan mic; Kesselchen. Szk: 
égettbor-ſõzõ ~ pálinkafőző-üst; cazan de fiert rachiu/ 
îuică; Branntweinbrennkessel. 1722: A Sütő házban 
éget bor főző katlanocska [HSzj sütőkemence al.]. 

katlanüst üstházba való üst; cazan pentru cotlon; 
Kessel für den Kesselständer. 1634: Egy eoreg katlan 
wst er f. 12 [Kv; RDL I. 105]. 

katolika I. mn római katolikus; romano-catolică; rö-
misch-katholisch. 1718: az Ur Jósika Sigmond Ura(m) 
eszt monda hogy mersz ma dolgosztatni holot éz àz ház 
őrőktül fogua igaz chatolika ház volt én aszt felel(em) 
rejja az Urn(a)k is voltak ma dolgosi szŏlŏjeb(en) kerti-
ben) [Branyicska H; JHb Fülei Csak Ferencz gondv. 
vall.]. 1736: Mikes Kelemen . abban az időben Kor-
nis Gáspárral nagy oszlopi valának az catholica religió-
nak [MetTr 440]. 1776: En B. Dévai Lajos hallottam, 
M.G. Kornis Ferentzné Aszszony ő Ngatol, hogy Gróff 
Lázár János Urffi Reversalist adott ezekről a többi kő-
zött: . Hogy Gyermekeit Catholicus Pap által keresz-
telteti, Catholica hitben neveltetni engedi etc. [Szentde-
meter U; GyL br. Lud. Révai (40) vall.] | Jol tudom, 
hogy a Gróffot sokan untattak, sokan kívánták le verni, 
arról sok alattombéli szenvedései voltanak Református 
Attyafiaitol, és Ur Méltoságoktol, hogy Catholica Fele-
séget ne végyen [Kóród KK; GyL. Fridericus Nóvák 
(21) kamerdíner vall.]. 1788: (Eskettetett) Gyalai Bőr 
Ferentz Fia István Jegenyéből jött Catholica özvegjgyel 
Szilágyi Juliánával Reformalodott [Gyalu K; RAk 
11). 1840: (Pávai Rozália) Catholica lévén . . T. Csi-
szár Sámuel ur által a' Reform(áta) vallásba bévitetŏdőt 
[Burjánosóbuda K; RAk 35]. — L. még RettE 125. 

II. ſn római katolikus asszony/nő; femeie romano-
catolică; Katholikin. 1736: Ha catholica volt az új 
asszony, azt másod napján beavatták [MetTr 389]. 
1776: Generális Dispensationak Kellene lenni, hogy egy 
református egy Catholicát el venne [Szentdemeter U; 
GyL. St. Henter (37) vall.]. 1805: Szakáts Josefné noha 
Catholika, de még is maga kívánta (: nem lévén itten Ca-
tholikus Pap :) hogy én általam kereszteltessék meg ; 
ugy mind az által, hogy Catholica légyen a' kis Leánya 
[Gyalu K; RAk 96. — Az újszülött]. 

Nyilvánvalóan a hazai latin nyelvhasználat hatására mutat az, hogy 
üz itt felsorakozó és az itt fel nem használt adalékok tanúsága szerint a 
címszót csak növel és a latinban nőnemű fogalomra von. magyar szóval 
kapcsolatban használták. 

katolikai római katolikus; romano-catolic; römisch-
katholisch. 1652: hagyok . . . Az monostori Catholicai 
Ecclesiahoz tíz forintott [Kv; RDL I. 139]. 

katolikus I. mn 1. római katolikus (vallású); romano-
catolic; römisch-katholisch. 1605: az Catholicus vraim-
nak Supplicatioiokat Aszszumalúan leg elseo es feoweb-
bik kewansaga ellen valónak tettzyk arra semmy vthon 
lelkek esmerethy ellen Nem mehetnek [Kv; TanJk 1/1. 
522]. 1677: A' Catholikus Papoknak Kolosvárrá be-
tegeknek . látogatására, gyóntatására, keresztelésre, 
halottaknak ki-késérésére, bémenniek szabados légyen; 
ezeken kívül valo semmi ceremoniakot ne peragálhassa-
nak [AC 6]. 1741: miisa Jure meritoq(ue) p(rae)tendáll-
yuk azt, hogj légjén kilencz Esztendők alatt Református 
Hadnagja Dés Várossának; Tizedikb(en) pedig légjen 
Catholicus; minthogj Dés Várossának tized része sincs 
Catholicus [Dés; Jk 548a. — aA város ref. többségű ta-
nácsa]. 1766: a mi nagy Atyánk boszuságbol a 
Szentséges Catholica hütre állott, de sem Felesége, sem 
gyermekei Catholicusokká nem lettenek [Torda; TJkT 
V. 298]. 1824: Be szegőtette Inasanak Himel Balint 
uram Ferentz Miskát Három esztendőre Szűletesire 
valló nészt udvar helyi zetelaki Religyiora valló neszt 
Katolikus az Isten seeeje meg [Kv; KovCLev.]. — L. 
még BTN 308; KemOn. 31. 

Szk: ~ státus a római katolikus rendek (testülete). 
1662: Ki volt szerzője, hogy a minap elmúlt posonyi 
gyűlésben a personális az egész római katolikus státusok 
képében nagy fenn protestálván, a szabad religiónak el-
lene mondott? [SKr 106]. 

2. a katolicizmus érdekeit szolgáló/tekintő; care are 
ín vedere interesele catolicismului; auf die/den Interes-
sen des Katholizismus Rücksicht nehmend/dienend. 
1662: az katolikus méltóságbéli igyekezeteknek na-
gyobb foganatja lett vala [SKr 637]. 

II. ſn római katolikus személy; persoană de religie ro-
mano-catolică; Katholik(in). 1593: Inchiek a' Catolicu-
sokat . . . hogy ne temettessenek ideghe(n) hatarbely 
Ecclesiasticussal [Kv; TanJk 1/1. 215]. 1677: A' Négy re-
cepta religion lévők kŏzzŭl a* fellyŭl meg-nevezett Re-
formata Evangelica, Lutherana, vagy Augustana, Uni-
taria vagy Antitrinitaria religion lévőknek tulajdon Pŭs-
pŏkjők magok vallásán lévők legyenek, a' Catholicu-
soknak, vagy Pápistáknak penig Vicariusok, kik az ŏ re-
ligiojok és inspectiojok alatt az Egyházi rendekre vi-
gyázzanak [AC 5]. 1762: A Catholicusak Parochusak 
[JHbK 125]. 1784: tudom azt, hogy az Málnási Erdőnek 
Makbeli hasznából a Málnási Catholikusok nem 
részszesedtek, mivel annak haszna csupán Reformátu-
sokul az mi Templomunknak épittésére fordíttatott vala 
[HSzjP Mart. Zilay (44) jb vall.]. 1810: az első Czéh 
Mesterség a vener(abilis) Evangelica Religio sorsossait, 
a 2dik Czéh Mesterség penig a R. Catholicusokat illeti 
[Kv; ACLev. 17]. 

katolizál áttér római katolikus vallásra; a se converti 
la catolicism; zum katholischen Glauben übertreten. 
1766: minek utánna Catholizalt nagy Atyánk, az-
után nemis született egy gyermekeis [Torda; TJkT V 
299]. 1793: el válik a' Gróftól, catholizál, és Nemes Asz-
szony lészen [Koronka MT; Told.]. 1840: Kereskedő 
Kapitány Kristóff Ur . . . 'Susánna Leányunkat . . . 
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erőszakosan meg tartotta Szolgálójának . . azzal biz-
tatta, hogy ha igazságoson szolgálja és Catholizálni fog, 
tehát bizonyoson el veszi feleségül magának [Dés; DLt 
1268]. — L. még FogE 109, 288; RettE 259. 

katolizálás convertire la catolicism; Übertritt zur ka-
tholischen Kirche. 1866: Imre Korpos János bujtogatá-
sa nyomán az ekkláb(an) nagy fejetlenség állott bé ki a 
híveket a catholisalására csábítja [M.gyerőmonostor K; 
RHAk 27]. 

katona ostaş, sóidat; Sóidat. 1570: Lowas Balint . . . 
vallya hogy Az Barom paytaban volt, azonba Mond az 
ew zolgaia Neky ahwl Mynt veryk Egmast valamy kato-
nak [Kv; TJk III/2. 187]. 1585: Catalin pap Peteme vall-
ia, ez el mult cheóteorteókeón . . latam hogy három 
katona megien vala eleo az Swteo haz eleót, ot egy Suteo 
Azzony kyn all vala, es az három katona megh tapazta 
az Azzont . . az Sito Azzony meg zida eoket az tapoga-
tasert [Kv; TJk IV/1. 324]. 1603: Mikor az katonak hoz-
zánk be zallanak az fö hadnagiok nalam Zalla es az ka-
tonakban sokan Jöuenek be hoza [UszT 17/22 Hoggiay 
görgy Etedy Zabad Zekel vall.]. 1625: Herczegy Gergely 
Urunk eo felsege bizonios Zamu katanainak hadnagia 
[Dob.; Ks 42. E]. 1697Ě• az Nemes vármegye az katonak-
ra drabontokra magok fejekre s egy egy lovakra portiot 
nem vetet [Szilágycseh; IB]. 1771: a Sollymasi portushaz 
a So Tisztek házához sok Tölgy fát vittenek a Vetzeli 
Katanák [Vecel H; Ks 93. 19. 6]. 

Szn. 1453: Katana. Kathana [Kv; Csánki V, 318] | 
georgius kathana [Kv; TT 1882. 528]. 1575: Kathona 
Mate [Simontelke BN; JHbK XIX/24]. 1590: Katona 
Pali jb [Kajántó K; GyU 16] | Chatona Mihal [Kv; 
Szám. 4/XXI 17 Kis István sp kezével]. 1600: Kathona 
Antal [UszT 15/72]. 1602: Katona György darabont 
[Szentmihály Cs; SzO V, 226]. 1642: Kis András alias 
Katona. Mihalko Katona János [Mv; MvLt 291. 313b, 
328]. 1645: Katona István Vram [Szükerék SzD; RLt O. 
5]. 1692: Katona Nagy György [Szenterzsébet U; UszLt 
IV. 53]. 1699: Katana Marton Uram [Szék SzD; SzJk 
320]. 1727: Katana András. Tholdalaga(n)a lakó Kata-
na István [Vajdasztiván MT; JF IX/7. — aMT]. 1745: 
Katona Istók taxas [Küsmöd U; UszLt III. 35]. 1796: 
Katana András [Méra K; AggmLt B. 15]. 1800: Katana 
Imbre [Borsa K; IB. Petyko Rozsa vall.]. 1823: ifiabb 
Katana István [Mezőmadaras MT; MRLt]. 1846: Ka-
tana Klári [Kv; Végr.]. 1849: Katana Miklós fő ezredes 
[Dés; DLt]. 

Hn. 1622: Katonafölde [Szentmihály Cs; SzO VI, 66]. 
1672: az Katana útban (sz) [Kalotasztkirály K; KHn 
50]. 1683: az Katonak réti mellet (k) [Nagyfalu Sz; 
EHA]. 1737: Katona útban (sz) [Magyarókereke K; 
KHn 92]. 1742: Az Katona Dombján (sz) [Bh; KHn 15]. 
1768: Katonak nyiljában. Katanak nyiljaban [Gyalu K; 
EHA]. 1891: Katonacserje [M.bikal K; KHn 72]. 

Szk: - fékta. 1568: Warro Ilona fassa e(st) Ezt 
hallottam hogy András Katho Katona fekta bestie hires 
kuruanak szítta, es Rácok beste hires kuruaianak [Kv; 
TJk III/l. 235]. 1623: az Aytho eleoth az vdvaron zida 
kathona fektanak [Kovászna Hsz; HSzjP] * ~nak áll. 
1712: nagyobik fiam katona lévén a kolegyiumbol állat 
katonának [Hsz; HSzjP]. 1747: Moldován Todor . . . az 
Kalnokianusok közzé katanának álván, onnanis el sző-

kőt [Küküllővár KK; Ks 112 Vegyes ir.] * ~nak (be)-
ad. 1760: a gyalog tyrokat repartialta az ország a 
communitasokra, azok pedig az falura, az holott is min-
den csavargó embereket felkötözvén katonának bead-
tak [RettE 103]. 1770: (Somai Gergelyt) 18 vagy 19 esz-
tendős korában katonának adták [i.h. 219] * ~nak be-
asszentál katonának besoroz. 1828: a Nemes Vármegye 
Chirurgusával meg vízíteroztaták; hogy bé asentaljak 
katonának [F.gezés NK; Told. 7a] * ~nak beesküszik 
katonának áll. 1763: Isák Dániel exponallya hogj vere-
kedése után sem szabadulhatott addig míg kételen-
ségböl katonának bé nem eskütt [Kisborosnyó Hsz; 
HSzjP] * ~nak (el)fog katonának szed. 1796: Engemet 
soha Katonának senki sem fogott, nem Assentáltattam, 
azért desertor nem vagyok [H; Ks 115]. 1828: Pántzél-
cseröl3 eggy Czigányomat fogták el Katonának László 
Jósefî Nevezetűt [BetLt Fosztó Gábor Vajna Istvánhoz. 
— aSzD] * ~nak megy. 1744: (Az öröksége) falu kö-
zönséges földiből adatott volt Nagy István(na)k sodos-
sagáért3, hogy katonának ment volt a Faluért [Koronka 
MT; Told. 14/11. — aÉrtsd: zsoldosságáért]. 18141 
1837: az nagyobbik fia Antal . Katanának menvén 
Frantzia országba maradott Hazánk Törvénye ellen 
[A.szőcs SzD; BetLt 5] * ~nak öltöztet katonának be-
öltöztet/soroz. 1761: A többita, akik ifjabbak voltak ka-
tonának öltöztették, az öregeket pedig ad perpetuos la-
bores Fejérvárra damnálták [RettE 124. — A vallási 
unió rendjén megkísérelt erőszakos templomfoglalás el-
len lázadozó román parasztokat. Kozárvárról (SzD)] 
* ~nak visz. 1765: Molduván Vonya . . . tsak azon fél-
tibŏl bujdákolt az Erdőn, hogy ne talántán katonának 
vigyék [Szépkenyerüsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 10]. 
1870: Rögtön szárnyra kelt a hir hogy a mely gyermeket 
a tanfelügyelő becsalt az iskolába, annak vége, azt viszik 
katonának [Kv; Borb. I Szeremley Lajos nyomt. felter-
jesztése] * ~ t állít katonát ad. 1809: Az Szt Királyiak-
(na)k az aránt bé adott Kérelem levelekre hogy akik Ka-
tonát állítottak mind a Királlyi ut csinálásátol a Fa-
lu Határon lévő utak tsinálásátol menté tétessenek, 
mellyet arra lett válaszokkal meg is Nyertek [Szu; UszLt 
ComGub. 1660 Dersi Ferentz Dullo kezével] * ~t ver-
buvál katonát szed. 1744: kezdettem katonakot verbual-
ni Enyeden [Ks 73/55 Kornis Antal nyíl.] * bakancsos 
~ gyalogos. 1803: Kolozsvárrol egy bakkantsos Kata-
na izent volna [Aranyosrákos TA; Borb] * címeres ~ 
(ország)címeres jelvényt viselő futár. 1650: Érkezek 
Nagj Benedek, Varadj Czím(eres) katona Varadról [Kv; 
Szám. 26/VI. 400] * dragony/dragonyos ~ könnyü-lo-
vas katona. 1763: Konya Antal exponállya hogy 
Hadnagy Baro Dumelli Ur feles Dragon katonákot hoz-
ván a faluban azokkal üvegekkel ugy tálakkal az Asz-
szony népeket hajgáltatta [Egerpatak Hsz; HSzjP] | 
Jako Ferenczné részéről exponáltatik hogy egy Dra-
gonos katona verte rugodta, vondozta [Lisznyó Hsz; 
i.h.] * ezerbeli/ezrebeli ~ vmely ezredhez tartozó. 1706: 
Vaj László Ur(am) ezre beli katonák . . . az Udvarházra 
jővén az ablakból két veszszŏ vasat el vittek [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1714: Enis lévén ezerbéli katona . . . Ra-
butin Ge(ner)alisnak ki menetelivei be jöttünk Deesig 
[Dés; Ks 26. XIII Joh. Sándor (50) ns concivis vall.] * 
ſejérbeli ~ fejér mundéros katona. 1583: Hegedws 
mathe vallia, Lakozunk vala itbe(n) Az Ágoston Ba-
lint hazanal . . . Be Ieowe eg feyerbely kathona egy ke-
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rek Abrazatw . . Az kathona penig feyer Ruhaban vala 
[Kv; TJk IV/1. 99] * fizetett ~ zsoldos. 1677: a' Nemes 
ember, és fizetett Katona . . . tartozik maga szabadsága 
mellet felülni 's abban a' helyben szolgálni [AC 226] * 
grenicer ~ határőr. 1850: a Kortsomaros le ment, a há-
záhaz, onnan csak hamar két Grenitzer Katanákkal új-
ból fel jött hozzánk [Dés; DLt 1320] * hópénzes ~ hó-
napszám-zsoldos. 1671: Ha mely hó piznes katonák Co-
losvári fo Kapitány Atyánkfia tiszti alol el-szŏktenek 
vagy el-szŏknének, valahol találtatnak . . . mindenütt 
tartozzanak meg-fogni, és kézben adni [CC 81]. 1839: 
Parancsoltatik hogy égy Pap is, sem ideiglenes, sem vég-
képenis szabadsággal el bocsátott hó pénzes katonát, az 
illető katonai Elöljáróság Szabadság levele nélkül há-
zasságra öszve ne eskessen [Nagykapus K; RAk 16 esp. 
kl] * invalidus ~ hadirokkant. 1829: az Invalidus kato-
naknak semmi se gyúlt [Nagykapus K; RAk 39] * kék-
beli ~ kék mundéros katona. 1747: Luka Jónucz két 
kék béli katonát ide hoza és szólita az mi házunkhoz [Al-
parét SzD; KS 27. XVIIb] * kommendós ~ ? határőr-
katona. 1808: a Szőts Miklós eŏ kelme Szekere Hogy az 
Ojjtozi Commendos katonák Bukátajokot bé vitte az 
Ojtozban adattatott rendes fizetés 1 Rf . . . a Comendos 
katonák bukátájokott az Ojjtozi Comendoban bé vitte a 
Sükös Josef szekere [Kvh; HSzjP] * kvietált ~ leszerelt 
katona. 1777: az asszony . . egy Macskási Pál nevü, si-
ketes, főstrázsamester titulussal élő Gyulaianus quietált 
katonával nagy confidentiaban vagyon [RettE 378] * li-
mitaneus ~ határvidéki katona. 1784: Ilia Csenesán . 
Orláta nevezetű Faluba Limitaneus Katonává lett [Sze-
csel Szb; Mk IV/35. 22 Opre Csilán (75) lib. vall. — 
aSzb]. 1791: Pap Mihály nevezetű Borgoia limitaneus 
Katonát a . Verbunkosok fogták el és tétették ide 
Magistratualis Foglántzra [Torda; DLt. — aBN] * lo-
vas 1763: Az Udvarhelly széken commoráló Althám 
Compagniából valo Lovas Katonák [Udvarfva MT; 
Told. 44/22]. 1805: Rákosi András Lovas katona 55. 
Esztendős [F.csemáton Hsz; HSzjP] * mezei (fizetett) 
~ az ún. mezei (zsoldos) hadakhoz tartozó katona. 
1629: az az Bodrok keozj Szabó János Nagy Marton 
hadnagysaga alat valo Mezei fizetett katona [Kv; TJk 
VII/3. 172]. 1631: mezei Katonainknak haggiuk es pa-
ranczolljukis, hogy mikor Desj varosunkba Eoket be 
szolitani akarjuk Senki semmi uton es modo(n) azon 
kiuwl valo heliekre Birosag viselt Polgári rendekre, es 
Eoregh beteges ven Emberekre szalani ez leuelwnk lat-
uan ne mereszellyen [DLt 365 fej.]. 1703: Rosonay And-
rás az Mezej Katanák kőzet mint egy szállás oszto élt s 
lakott [Sv; Pf] * obsitos ~ leszerelt katona. 1742: égy 
Absitos Katonához mentem Férjhez [Kv; AggmLt C. 
12]. 1749: Az I. Ugy declarallya magát hogj az nálla lévő 
obsitos Katona elŏbszőr égett bort den. 6 bort pedig 5 
Cupat ivutt légyen [Torda; TJkT III. 255]. 1779: Rétyen 
lakó Apsitos katona Sipos Elek 60. Esztendős [Egerpa-
tak Hsz; HSzjP] * ordinánc ~ (katona)őr. 1823-1830: 
Azonban szerencsésen szállásunkra értünk, hát ordi-
nánc katona vagyon odarendelve [FogE 178] -fc szeder-
jesben ~ szederjes/lilás mundért viselő katona. 1600: 
Helena consors Joannis Sardy . . fassa est lata(m) 
egy Sederies beli kathonat hogy Chako Balint mellet al 
vala [Kv; TJk VI/1. 439]. 1747: jött által az számoson 
két szederjesbéli sárga sinoros, és réz gombos köntösű 
katona [Mikeháza SzD; Ks 27. XVIIb] * székely 

1823-1830: Míg az anyám ellen folyna a fiskális kereset, 
Szebenbe országgyűlés lévén, Mathé László is odament 
volt, s az apám is bemenvén az ország generálisának be-
panaszolta Máthé Lászlót mint székely katonát [FogE 
84] * udvari ~ ? fejedelmi testőr. 1646: Vduari Catonak 
erkezenek Hadnagiok Nagy Imre, Mezey Hadnagi egy 
nehanyad magaüal [Mv; MvLt AA11. 6]. 1657: egy Nagy 
Péter nevű udvari katona . . azután Monostoron lakék 
s hala meg is [Kemön. 40] * trombitás ~ 1670: Anno 
1670 die 9 Junny Colosuarat fo vetelre ki viven egy trom-
bitást az hoher nem jol talalta vágni, helyerŏl mesze mint 
(!) sebesen, vgyan akor az hohert ez cselekedetiert az 
trombitás Catonak darabontok holtigh vertek [Kv; 
ACJk4a] * verbunkosjverbuváló 1745: Tudgyae 
a' Tano . hogy a' melly emberekkel a Nms Gyulaia-
num Regimente béli Varbuualo Katónak veszekedtek 
hová valók voltak ? [K; Ks 5. X. 6 vk]. 1754: Klára Léá-
nyais valami K.Vasárhellyi verbuálo katonával ugy sző-
kék Moldovába [Karatna Hsz; HSzjP Honesta Foemia 
Juditha Henter Consors Lib. Blasi Kardos vall.]. 1772: a 
Fŭkŏtõsné Leányához Mariskához járt igen sokat égy 
Tyírilla nevezetű Verbunkos katona éjjel és nappal [Dés; 
DLt 321. 41 Dan Anucza cons. lib. Marosan Gligor (50) 
vall.] * veresbeli ~ veres mundéros katona. 1599: 
Trauszner Ianos Takacz . vallya: En valek Czaplara 
Bemard Wramnak Az veresbelj katona, ot vete-
kedjk vala az darabantokkal az pitúarban [Kv; TJk 
VI/1. 330b]. 

Sz. 1662: Végezetre, hogy a pápás papi rend avagy lel-
ki személyek teljességgel még csak legkisebbik külső vi-
lági, avagy polgári dolgokban, tractákban magukat ne 
elegyítsék, hanem csupán csak a lelki dolgokra legyen 
gondjuk ama közversek szerint: A katona fegy-
vert forgasson, a papnak legyen a templomra gondja! 
[SKr 117]. 

Ha. 1585: kattonna [Kv; TJk IV/1. 524a]. 1631: kato-
nakot [Mv; MvLt 290. 233b]. 1729: Katonákot [Sö-
vényfva KK; TSb 51]. 1747: katonákot [Récekeresztúr 
SzD; Ks 27. XVII]. 1765: katanákkal [Marosbogát TA; 
Mk V. V/97 Pintye Illye (20) zs vall.]. 1772: katana [Tir-
nava H; BLt II. 11]. 1780 k.: katanák [Torockó; TLev. 
15/5]. 1783: Katonákot [Kissáros KK; JHb XX/8. 12]. 
1791: Katana [Sebeshely AF; JHb]. 1797: Katana [Kv; 
DLt]. 1806: katanák [Torda; TLt Közig. ir. 583]. 

katona-ágytakaró pătură militară; Soldatendecke. 
1797: Katona ágy Takaró [M.igen AF; DobLev. 
IV/777. 6]. 

katonaasszony kb. katonás asszony, kardos menyecs-
ke; femcie energică; resolutes Frauenzimmer/Weibs-
bild. 1657: dajkám . . . leány volt, ha szabad úgy mon-
dani, de talán inkább leányasszony, leány annyéban, 
hogy ura nem volt, asszony, mert fia volt, s teje volt bő-
vön; marusszéki székely asszony, jó énekes, jó hajdútán-
cos katonaasszony volt [Kemön. 36]. 

katona-bancsi becsm V 1775: hallottam, hogy az Asz-
szonyt katona bantsinak, görbe nyakúnak, Fudázának 
. . . mondották [Szentlélek U; HSzjP Susanna Némethi 
Johannis quondam Ventzel cons. (85) lib. vall.]. 

Valószínűleg katonákkal barátkozó, társalkodó asszonyra von. 
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katonabarátkozás prietenie/camaraderie ostăşească; 
Sol^atenbefreundung. 1657: Ittlételünka alatt Puchám-
mal mind levelek irogatásával, rabok bocsátásával az 
ellenségeskedés alatt tisztesságes katonabarátkozással 
éltünk, urainkhoz való kötelességünk sérelme nélkül 
ţKemÖn. 239. — aA felsőmagyarországi hadakozásban. 
Pucham Johann Christoph gr., császári altábornagy, 

az 1644. évi hadjárat egyik vezére]. 

katonabíró kb. székely katonarendü falusbíró; jude 
din rîndul secuilor militarizaţi; Szekler Dorfrichter aus 
dem Soldatenstand. 1779: Andrias Gelei Felső-Cserná-
toni Katona Biro Annor(um) 55 Fat(etur)a [Martonfva 
Hsz; HSzjP. — aKöv. a vall.]. 1802: Málnási Szakáts 
András Gy(alog) katona, Málnási Katona Bíroa [Olt-
szem Hsz; i.h. — aMás kijegyzésben: a* mostani fungens 
Katona Biro Szakáts András eo klme]. 1828: Babos Im-
reh Ur tett kifogást a* Katona biro Böjté Moyses ellen 

. mert peres társa [Besenyő Hsz; i.h. Kováts Boldisár 
(56) zs vall.]. 1831: a' Sárfalvi tavalyi katona Bíró tös-
téntes ki kérdeztetések szükségesnek találtatván [Kvh; 
i.h. Babós Ignác vall.]. 1845: az ökrököt is mint közön-
ségesenn tudatik a Katona bíró Hütösseivel hajtotta bé 
[Fotos Hsz; i.h.]. — L. még RSzF 96, 121, 192. 

katonacipők katonabakancs; bocanci militar; Solda-
tenschnürstiefel. 1797: Egy pár paraszt Czipŏk Dr. 90 

Egy pár katona Czipõk Hf 1 Dr 02 [DobLev. 
IV/775]. — Az alapszóra 1. a cipők címszót. 

katonadarabant dorobanţ; Soldatentrabant. 1558: 
Lanthos Matthyasne azt walla, hog<y> az ew 
hazanal lakyk woltth az hegedewzne lattha ho<gy> ka-
thona darabanthok Jarthak az hegedewznehez [Kv; Kv-
Lt Diversae 1/26]. 

katonadob tobă militară;a Soldatentrommel. 1823-
1830: Szebenben is járattunk3, ha vagy egy levetett kato-
nadobot lehetne találni [FogE 121. — aA mv-i ref. kollé-
gium diákjai]. 

katonadolog 1. mesebeszéd, hárijánoskodás; vorbă-
rie; Faselei. 1584: Eotweos Orbán vallia, hiwata Baki 
pal es mutata egy Eowechket, kit mond vala hogy a 
Nennye Az vta(n) monda eszt hogy lennek procato-
ra Mert Noha Ne(m) mehetne vegere de sokat lopot vol-
na rayta Balasy Gergelj, De hogj en eszembe veóm hogy 
chak kathona dologh es mindent el zoll, Ne(m) veóm fel 
a' p(ro)catorsagot [Kv; TJk IV/1. 197]. 

2. csekélység, semmiség; bagatelă, fleac; Kleinig/ 
Nichtigkeit. 1638: Varga Miklosni holt reszegh uolt 
okadozot és ez az Nagi Miklós honia ala fogta es keoz-
kenóieuel tòrlòtte az szaiat ezt monduan semmi semmi 
katona dologh [Mv; MvLt 291. 142a]. 

katonaember 1. székely katonarendü személy; bărbat 
din rîndul secuilor cu obligaţie militară/de stare ostă-
şească; Szekler aus dem Soldatenstand. 1653: Vala vá-
rosunkban egy Kovács János nevü katona ember, a ki-
nek Báthori Gábor adott hadnagyságot [ETA I, 106 
NSz]. 1810: (A pásztor) fel fogadá a' közönség Burju 
Csordáját ha penig mint Katona ember valami tör-
ténetből a* Csordát üdő nap előtt felhagyná, vagy fel-

hagyni kéntelenítenék tartozzék maga képéb(en), a' 
Csorda mellé alkalmatos embert álittani [F.rákos U; 
Falujk 58 Sebe János pap-not. kezével]. 1823: egy kato-
na Ember kalákát tsinálvan estvének idején szokás 
szerént jol ittanak [Étfva Hsz; HSzjP]. 

2. 1662: üdősbik Rákóczi fejedelem . kapitányul 
Pósa Györgyöt, látott, hallott, próbált jó katonaembert, 
Weér János nevű várbéli gyalog hadnagyot vagy száz jó 
gyaloggal, néhány pattantyúsokkal küldvén beléje, por-
ral és golyóbissal is jól megerősítette valaa [SKr 544. — 
dPocsajt]. 1663: Köszöntöm Macskási uramot ő kegyel-
mét; egy lóig, tudom, ő kegyelme úri katona ember és 
nekem egy jó paripát küld, tőlem, más hasonló né-
met ajándékot várván ő kegyelme [TML II, 611 Kászoni 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

katona-exekúció katonai segédlettel végzett adóbe-
hajtás/szedés; execuţie (financiară) fåcută cu sprijinul 
autorităţilor militare; Steuererhebung mittels Soldaten-
unterstützung. 1843: adószedő Pekárik Josef . . . Kel-
meden a portio pénzt katona exequutioval vette légyen 
fel [Dés; DLt 586. 16]. 

katonafickó katonalegény/süvölvény; soldat/militar 
tînăr; Soldatenbursche. 1820: Adossa voltam egy Brete-
lini katona fitzkonak Gáspár Nyikulajnak [Bretyelin H; 
Ks XCVII. 7]. 

katonafiú * 1804: az Ekklésia erdejéből amidőn fát 
osztanak illendő fizetésért, mely megveszett és elrotha-
dott kinek-kinek anynyi adassék, amennyi az Ekklé-
sia becsületes katonafiának [Szemerja Hsz; HSzjP]. 

katonafogas fali fogasfajta; un fel de cuier de perete; 
Art Wandhaken. 1679: Zölden festet Katona fogas az 
Falon no. 5 | 3. Bastya . . . Vagyo(n) itt az Falon: Kato-
na fogas az falon, mind korul, czak fejeren darab no 9 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 8]. 1681: Ur Há-
za . . . vagyo(n) itt . . Katona hoszszu fogas fel szegez-
ve Nro 1 [Vh; VhU 543]. 1694: A' falon is köröskörül 

katona Fogasok [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bál-
pataki János kúrialeír.]. 1737: Ezen Leányok Házában 
illyen eszkőzek találtatnak . . . Egy paraszt tálas . . . 
Ket hoszszu Katona fogas [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI/13]. 1753: nyoltz darabból való katana fogasak 
Nro 8 edgy hoszszu katana fagos őt darab rövid fa-
gosok, és más fél singes karos fogas [Mezőzáh TA; Told. 
18]. 

Szk: paraszt 1747: Vagyon Katona paraszt fogas 
2 Karos fogas 2 Párkányos paraszt fogas 1 Karos festett 
fogas [Borsa K; Told. 24]. 

katonafogás katonaszedés; prindere cu arcanul a re-
cruţilor; Soldatenpressen, Rekrutenausheben mit Ge-
walt. 1787: igaz hogy a katana fogással meg hibázván a 
dolgot, mert az al Tisztek sok akadályt szerzettenek 
az oeconomia folyásában [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1831: a* katona fogás még foj itt, de a mind a' kapi-
tány mongya most kŏnyeb de fél hogy ujjabb tirozás 
lesz [Kv; Pk 6]. 

katonafogdosás katonafogás/szedés; prindere cu ar-
canul a recruţilor; Soldatenpressen, Rekrutenausheben 
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mit Gewalt. 1808: a' Katona fogdosások(na)k idején ne 
a' tsendes jámbor Oláh Legények adattassanak kato-
nak(na)k, hanem az itzki vitzki haszontalan Magyarok, 
mellyet ismét nem bajos végben vinni kevesebb ajándé-
kok által is [Kemény, CollMss Tom. XXX. Varia XII]. 

katonaforma katonaszerü; care pare a fi sóidat; solda-
tenartig. 1822: Kádár Mózes az Udvarbíró szolgája (14) 

igy vall . bejöve egy idegen katona forma legény 
a1 kortsmába [Uzon Hsz; HSzjP]. 

katonai1 1. a katonasághoz tartozó, a katonaság szá-
mára való; militar, milităresc; Soldaten-. 1658: Én pe-
dig az olvasókat kérem, ezekben történhetett fogyatko-
zásokról bocsánatosok legyenek, úgy mint ki gyermek-
ségembéli tizenöt esztendős koromtól fogva nem a' tu-
dományoknak tanulásában, hanem katonai, udvari és 
egyéb világi, külső dolgokban töltöttem időmet s gya-
korlottam magamat [Kemlr. 329-30]. 1822: A' Másik 
telek vagyon egy felől Nemes Szabó Sámuel, más felőli 

a' katonai Lo iskola Szomszédságokban [M.böl-
kény MT; Born. G. XIII. 22]. 1828: Ezen Városba szál-
lásoló Katonai Czugnak a Kaszármában lejendő be köl-
tözése [Dés; DLt 761]. 1844: az el égett két Katonai Is-
tállók épittése aránt Ujj csődület, s árr verés hirdetendő 
[Usz; UszLt XI. 85/1. 96]. 1851: a' Katonai öltönyöket-
bakkancsokat a' Vaspályán Göz szekeren Szolnokig le 
hoztuk [Dés; DLt]. 

2. katona-; militar, ostăşesc; Soldaten-. Szk: ~ ag-
gastyán hadastyán, veterán; veterán; Veterán. 1868: A' 
Magyar Kir. Honvédelmi Minisztérium rendelete 
nem vonatkozik a potentialis, és tartalékos invalidusok-
ra ugyan azért az ily katonai aggastyánok csak is a 
Nagy szombati Hadastyán Intézettől nyert engedély elö 
mutatása mellett eskethetők össze [Gyalu K; RAk 148-
9] * ~ állapot katonáskodás; militărie; Soldaten/Mili-
tärdienst. 1658: Hogy azért az ezelőtt is vélem együtt 
katonai állapotban inkább forgott mintsem könyvek ol-
vasásiban magokat gyakorlott vélem együtt sanya-
rú rabságot viselő magyar vitézlő rendek fogyatko-
zástételek nélkül olvashassák, hallgathassák és magok 
szükségekre szabhassák az szent zsoltárokkal való élése-
ket: azoknak értelmek s különbségek szerént igyekez-
tem alkalmaztatni megszaggatott részekre azon zsoltá-
rokat [Kemlr. 329] * ~ asszentáció sorozás; recrutare; 
Stellung, Musterung. 1809: N. Kőhalom Széki Lakosok 
Szer feletti fizetéssel magok hellyet Katonai assentatiora 
fogadnak Személlyeket [UszLt ComGub. 1748] * ~ 
elöljáróság katonai parancsnokság; comandament mili-
tar; Militärkommandatur. 1839: Parancsoltatik hogy 
égy Pap is sem ideiglenes, sem vég képenis szabadsággal 
el bocsátott hó pénzes katonát, az illető katonai Elöljá-
róság Szabadság levele nélkül házasságra öszve ne es-
kessen [Nagykapus K; RAk 16] * ^ erő katonai kar-
hatalom; putere militară; militärische Armgewalt. 
1847: a ka tanai erő ne bocsáttasson a nyomorult s el-
kénszeredett adózó népre [VKp 156] * ~ esketés a ka-
tonasorban lévő személy házassági egybeesketése; cu-
nunie a unui militar; Soldatenehe. 1868: Ezennel figyel-
meztetnek, és kötelességekké tétetŏdik komolyan, a' T. 
Uraknak hogy ezen katonai esketésekröl szollo kivona-
tokat . . . az 1866-ban kiküldött minta szerint bé küldeni 
[Gyalu K; RAk 148] * ~ esztendő (év an militar; Mili-

tärjahr. 1801: e follytában lévő Katonai Esztendőnek 
második angariajárol kün heverő Taxakrol szollo Laist-
rom [Kv; DLt]. 1842: írásoson adjanak egy hiteles papi 
ki mutatást . arról, hogy a le folyt katonai egész év 
alatt, Ekklésiájokban .. kik házasodtak és kik holtak 
meg [Nagykapus K; RAk 18] * ~ exekúció karhatalmi/ 
katonai végrehajtás; execuţie facută de autoritatea mili-
tară; Exekution durch Militärgewalt. 1843: Én mind-
azonáltal, hogy a katonai executio után a kerpenyesiek 
valami ilyes költséghez járultak volna, nem hallottam 
[VKp 89]. 1853: A tegnapi napon a . Járási Hiva-
talhoz bé szolittattunk vala az hol a tőbb ki adások kő-
zött leg szorosabb parancsul azt adá ki az Elnök ur, 
hogy az állam kőltsönt égy 3 nap alatt (így!) ha bé nem 
fizettyük katonai executio száll ki [Pálfva U; Pf Illyés 
Péter főbíró lev.] * ? ~ hatalomkar katonai karhata-
lom; autoritate militară; Militärgewalt. 1843: Azt is tu-
dom bizonyoson, hogy mielőtt a katonai hatalomkar ki-
jött volna, idősb Farkas Sándor befolyással volt a bu-
csumiak perök vezetésibe | a katonai hatalomkar kijöve-
tele előtt idősb Farkas Sándor úr volt a megbízottunk 
[VKp 94, 102] * ~ hivatal katonai tisztség; funcţie ín 
cadrul armatei; Militärwürde/amt. 1747: a p(rae)t(en-
de)ns eo kglme katonai hivatalb(an) va(gyo)n [Torda; 
TJkT III. 116] * ~ köntös katonaruha; uniformă mili-
tară/de militar; Soldatenuniform/kleid. 1797: magán 

Szürke tzondra harisnya és botskor volt, e' pedig 
Nem Katonai köntös [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 
21] * ~ mondur 'ua.; idem' 1809: az egész Katonai 
munturba ment el [DLt 380 nyomt. kl] * ~ öltözet 'ua.; 
idem' 1657: (Bethlen Gábor) Testamentumot is tőn ha-
lála előtt többel fél esztendőnél, legálvána . feles 
pénzt, ezüst marhákat, katonai és lóra való öltözeteket s 
egyéb jókat [Kemön. 95. — aAz utána köv. név, ill. sze-
mély szerinti felsorolás kihagyásával] * — örömszemély 
katonaszajha; tîrfa militarilor; Soldatenhure. 1840: 
Darvas Joseff Uram .. midőn égy katonai őrőmsze-
méllyel (: kurvával :) pálinkát égy társaságba iddogálva 
időzött volna .. gondtalanul és tréfából salve venia! 
pinaarendatomak találtam mondani Darvas Uramot 
[Dés; DLt 166] * ~ parádé a. katonai díszfelvonulás/ 
pompa; paradă militară; Militärparade. 1823-1830: 
Hogy a franciák Bécsből elmentek, s a császári ház haza-
telepedett, a bécsi polgári katonaság katonai parádéban 
a zászlókkal együtt kiment egy mezőre [FogE 259]. 
b. katonai készültség; stare de alertă a armatei; Militär-
bereitschaft. 1823-1830: Kezdi a votumszedést a leg-
utolsó deákon, akik megijedvén a katonai parádétól, 
Székely Mártonra votizáltak . és így Székely Márton 
contrascribának tétetik [i.h. 138] * ~ parancsnokság 
comandament militar; Militärkommandantur. 1850: 
Déési polgár Erdődi Sándornak a' vidéki Mlgs Katonai 
Parancsnoksághoz bé adott . kérelmét . . hivatalos 
ajánlás mellett teszem át a czimzett Tanátsnak [Dés; 
DLt 6] * ~ patrul katonai járőr; patrulă; Militär-
patrouille/streife. 1844: a Katonai Patrol elé állott [Tor-
da; KLev.] * ~ rendőrség poliţie militară; Militärpoli-
zei. 1847: Varga Katalinnal ma déli 12 órára szerencsé-
sen megérkeztem, kit a katonai rendőrségnek átadtam 
[VKp 177] * ~ szolgálat serviciu militar; Militärdienst. 
1769: Akik másakot az Eo Felsége birodalmán kivŭl va-
lo országokra főképpen katonai szolgálatra ki szökni 
akarót házánál tartana duggatva . . . hoszszab, vagy rő-
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videbb ŭdŏkig sententiaztatik és büntettetik [UszLt 
XIII. 97] * ~ tárház cămară militară; Militärschatz-
kammer. 1796: kivánnya eo Felsége ezen Nemes Er-
dély Országának Főbb, és Birtokokra nézve tehetőssebb 
Hazafiait arra indíttatni hogy a Katonai ki üresedett 
Tárházat bizonyos Számú pénzekkel Segittenek 
[Körösbánya H; Ks 74. VII. 164 1/4] * - terhek presta-
ţii (materiale) pentru armată; Militärlasten. 1837: ezen 
folytában lévő 1837-dik esztendőben a néhai férje jószá-
gában lévő termésnek felit elveszi, a katonai terheknek is 
felit az özvegy kiállja [Jenőfva Cs; RSzF 246] * ~ 
(tiszt)hatóság katonai parancsnokság; comandament 
militar; Militärkommandantur. 1844: (A szökevények) 
szorgalmatosan felkerestetvén, ha megtaláltatnak, fo-
gattassanak el és szoros őrizet alatt kísértessenek a' leg-
közelebb eső katonai tiszthatósághoz [Kv; DLt 1247 
nyomt. kl]. 1866: ha a* mi Anya Könyveink rovatai nem 
foglalják is magokban, mind azokat mellyek a" tábori 
lelkészek Anyakönyveik' szamára elŏszabvák a' kato-
naság körül tett lelkészi szolgálatokot, azok szerént kell 
betölteni és a' Katonai Hatoságnak beküldeni 
[Gyalu K; RAk 113]. 

Sz. 1657: az ki mit nem ött, nem tudja mi ízü, nehéz 
kenyér az katonai kenyér [KemÖn. 261]. 

katonai2 a Katona (K) tn -/' képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Katona/Cătina; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ÓN Katona: 
1. Katonáról való; din Katona/Cătina; von/aus Katona 
(stammend). 1685: Egy Tonnáb(an) Katonai Jros Vaj, 
kevés [Uti]. 1768: láttam hogy valami Katanai emberek 

húzzák vonnyák vala egymást [Katona K; Born. VI. 
6 Marsinyán Vasily (28) zs vall.]. 

Szn. 1585: Katonaj Mihalj [Kv; Szám. 3/XXIV. 19]. 
1766: Pokafalvi Katanai Laszlo. Stephano Kathonai de 
Pokafalva [Hosszútelke AF; JHb XXVII/29, 38]. 
1793/1806: Kathanai Thérésia [Ecsellő AF; Kath.]. 

2. Katonán lévő; care se află ín Katona/Cătina; in 
Katona befindlich. 1731: Kosztin ezen Katonai Feje-
delem Malmában mind holtáiglan Molnár volt [Kato-
na K; Born. XL. 79 Sütő János (64) jb vall.]. 1776: a 
Katonai Sokadalomba láttam ottan, hogy .. Voj-
vodJuon, és Dán Juon szobol vetekednek [uo.; i.h. VI. 
14]. 

3. Katonához tartozó; care aparţine de Katona/Căti-
na; zu Katona gehörig. 1768: számos katonai ökröket 
hajtottanak vala bé az Felszegi Uraimék tilalamban lévő 
Rétyekből [Melegföldvár SzD; i.h. VI. 6 Burján Márton 
(46) jb vall.]. 1814: Katanai Határ [Pusztakamarás K; 
CU]. 

katonainas katonalegény; ostaş; Sóidat. 1568: Lau-
r(entius) Zekel . . fassus est hogy mikor o keme az hora 
látni ky ioth uuolna egy Gyermek az zorosson Jo uolt ky 
syrua. Es egy feyer mentebeli kathona Jnas Jp uuolt az 
gyermek elpth [Kv; TJk III/l. 143]. 1630: az katona 
Inasis ada erkezek [Mv; MvLt 290. 194b]. 1633: tŏb ka-
tona Inassokis szabliakot rantua(n), oda futanak keő-
zikben [Mv; i.h. 114a]. 

katonajel katonai szimbólum; simbol militar; Mili-
tärsymbol/zeichen. 1823-1830: Basa István, aki teológi-
át tanított és rektor volt . . . kérdette3, hogy hogy mer-

tem katonasíppal sípoltatni. Mondottam: hogy a dob is 
katonamuzsika, a zászló is katonajel, mégis azokkal já-
runk [FogE 122. — aMv-t 1794-ben], 

katonakáplár káplár; caporal; Korporal. 1776: a ve-
szekedésekre oda szaladot katonakáplárnak tet relatioja 
bizonyitya, hogy ok nagy lármával mentek [H; Ks 114 
Vegyes ir.]. 

katona-kaputrokk katonakabát; haină/veston de uni-
formă militară; Soldatenrock/kaputrock. 1799: A' Ne-
mes Splényi Regimentyéből el-szökött Bánts Vaszilie 
. . . el-vitt magával egy Katona Kaputrokot, egy fejér 
Láibit, egy kék Nadrágot, két Lábravalót, két Jnget, és 
egy pár Paputsat [Dés; DLt]. 

katonakengyel scăriţă/scară (de şa) militară; Solda-
tensteigbügel. 1681: Egy mostan ki adott Veres bárso-
nyos nyeregh, szkofiummal varrott fejér ezüstt csonto-
zással, Egy pár Uj katona ezüstt aranyos kengyellel tar-
ka majicz (!) le kötő szijjaval vas csattokkal [Uti]. 

katonakenyér szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: igaz katonakenyeret akar enni kb. becsülete-
sen akar katonáskodni; a dori să-şi împlinească îndato-
ririle de sóidat cu cinste; will ehrlich Soldatendienst tun. 
1659: en nem tolvajkenyeret, hanem igaz katonakenye-
ret akartam s akarok enni ő nagyságánál [TML I, 443 
Veér György Teleki Mihályhoz]. 

katonaköntös katonaruha; haină/uniformă militară; 
Soldatenkleid. 1657: azalatt lóra ültetvéna, katonakön-
tösben öltöztetve más úton valóban szaporán elrándu-
lék véle [KemÖn. 118. — dEgy franciskánus barátot]. 
1783: Azért a hütösök fórumán megítéltetett, hogy a fa 
cedályon Göntz Mihálynak, minthogy tőle loppa vitte el 
a katonaköntöst [Árkos Hsza; RSzF 287]. 1809: Komló-
gián Gligor . Komlódról3 való . A' Katona kön-
tösbe ment el, u.m. korsikáner kalapba, sapkába [DLt 
489 nyomt. kl. — aK]. — L. még CsH 147. 

katonaköpenyeg manta (militară); Soldatenmantel. 
1827: katana Köpenyegek [DLt 1261 nyomt. kl]. 

katonaköpenyeg-csinálás confecţionarea mantalei mi-
litare; Verfertigung eines Soldatenmantels. 1843 k.: egy 
bekes újra meg vatérozva 4 ft . . . Kétt krabátli (!) 4 ft 
50 x. egy katona köpenyek tsinálás 6 ft 40 x [Kv; Újf.]. 

katonakötelesség had/katonakötelezettség; obligaţia 
de a face serviciul militar; Militär/Wehrpflicht. 1821: 
Fejérvári Simonyi Sándor minek utánna . . katona kö-
telességének szánszándékos el titkolásával tsalárdal (!) 
a' Szent Ferentz szerzetbéli Bulgárus Barátok közzé ma-
gát fel vétette volna, azon Barátok Alvinczi Klastromá-
ból el szökött [DLt 467 nyomt. kl]. 

katonakötelezett had/katonaköteles; obligát la servi-
ciul militar; militärdienstpflichtig. 1863: a katona köte-
lezett, illetőleg a sorozás alá eső ifjaknak neveik . a 
templom előtt olvastatik fel az által adván értésökre, kik 
a had kötelezett egyének [Szászlóna K; RAk 142 esp. kl 
kiv.]. 
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katonakötelezettségü had/katonaköteles személy; 
persoană obligată la serviciul militar; Wehrpflichtige(r). 
1852: A birodalom más tartományaihoz tartózó katona 
kŏtelezetségüeknek, Magyar, Erdély, Tóth, Horvát or-
szágokba a' Temesi bánság és Szerb vajdaságbai át bo-
tsáttatása tekintetében, az eddigi szabaj szerű el járás, 
további rendelésig meg marad [M.bikal K; RAk 97 hiv. 
rend.]. 

katona-közlegény közkatona; sóidat; gemeiner Sói-
dat. 1819: (Kereszteltem) Katona Közlegénytől Kalauz 
Jóseftől Fekete Bétának: Su'sánát [Kv; KvAkKt 
Mss 321]. 

katona-kvártélyos (katona)beszállásolás; (în)cartirui-
re; Einquartierung. 1822: Esedezem Nagyságodnak alá-
zatosson, és a Tekéntetes Rendeknek nemességemről bé 
adott Leveleimhez képest mint nemes szemely publicál-
tassam, arról nékem hiteles Testimonium adattasson, és 
'a katonaquartélyostól Zilahon menté tétessem [Zilah; 
Borb. II Décsey György ns nyil]. 

katonaleány határvidéki katona leánya; ſata/fiica 
unui sóidat dintr-un ţinut grăniceresc; Tochter eines Mi-
litärgrenzwächters/soldaten. 1797: a' pretendens Kato-
na . a' Szabad erdölést, magának nem vendicáihatja; 
sőt ha mindjárt katona léány volna is . Felesége, ugy 
is jószág . ötet éppen nem competálná, hanem tsak az 
egy állapotjához alkalmaztattatt emaritatio [Déva; Ks 
73. 74. VII. 125]. 

katonalegény ostaş, sóidat; Sóidat. 1637: ot Balogh 
Giörgyneuel iuanak az katona legeniek [Mv; MvLt 291. 
117a]. 1822: Én ott voltam a' kortsomában mikor Rétyi 
Miskával öszve bonyolodtak vala az Uzoni katona legé-
nyek [Uzon Hsz; HSzjP Szabó József (37) jb vall.]. 

katonaló cal de trupă; Soldatenpferd. 1840: Katana 
Lovak [Dés; DLt 935]. 

katonamundér (katona)egyenruha; uniformă (milita-
ră); Soldatenuniform/montur. 1809: A Benyovszki Re-
gimentje Depójától el-szökött két gyalog Katonák 
mind a' ketten Katona mundurral, u:m: tsákoval, bajo-
nettal, réklivel szöktenek el [UszLt ComGub. 1703 
nyomt. kl]. 

katonamundér-ſabrika katonai egyenruha-gyár; fa-
brică de uniformé militare; Fabrik für Soldatenmontu-
ren. 1823-1830: Elindulásunk napján mentünk . . . 
Stockerau városkán keresztül, ahol katonamundur fab-
rika vagyon [FogE 173]. 

katonamuzsika katonazene; muzică militară; Militär-
musik. 1823-1830: Mondottam, hogy a dob is katona-
muzsika [FogE 122. — A teljesebb szöv. katonajel al.]. 

katonáné 1. katonáskodó v. katonaviselt férfi felesé-
ge; soţia unui militar ín termen; Frau eines Soldaten-
diensttuenden. 1622: Kis Andrásné az katonáne, Márta 
asszony [Mv; MvLt 291. 318a átírásban!]. 1800: azon 
nyavallyás Katonáné nem tiszt Commissioja mellett fo-
gattatott el, mivel a' mellett a falusi Bironak kellett vol-

na otet el fogni [Erdősztgyörgy MT; KW]. 1801: egy 
szegény Katonánénak f 2 [Déva; Ks 97]. 

Szk: obsitos ~. 1800: egy Beretzkiné nevezetű Absi-
tos Katonáné [Dés; DLt] * reguláris 1799: Bodoki 
Sándor Mihállyné Keresztes Judit, 30. Esztendős Regu-
láris katonáné [Bodok Hsz; HSzjP]. 

2. székely katonarenden lévő férfi felesége; soţia unui 
bărbat din rîndul secuilor militarizaţi/de stare ostăşeas-
că; Frau eines Szeklers aus dem Militärstand. 1771: A 
beadott relatoriákban levő fatenseket is meg nem vizs-
gáltam volt, tudniaillik az olyanokat, kik az actorral ha-
sonló társaságban és egy kereseten lehettek volna. Mint-
hogy tisztességbéli dolog katonáné ellen, az jobbágy fa-
tensek ellen nem contendaltam volt [M.hermánv U; 
RSzF 268]. 

Ha. 1845: katanáné [Kv; KLev.]. 

katonanyereg şa militară; Soldatensattel. 1657: tanál-
kozám szemben Petki Istvánnal szép új tatár nyerge-
met, mely feles pénzt érne, károsnak tartanám olyan bi-
zonytalan útra3 vinnem vigye el nyergemet én is 
az övét, ki csak paraszt, de jó ülésű katonanyereg vala 
[Kemön. 59. — Sziléziába]. 1662: Vágjon két parasztos 
nyereg égik katona nyeregh, az másik Tatar nyereg [Job-
bágyfva MT; Berz. 22/6]. 1673: Egy ueres bársonyos 
Katona nyereg [Fog.; UtI]. 1688: Ezüst borítású ara-
nyas Türkéses katona Nyereg ezüst aranyas kengyellel 
edgyütt Egy Szederjes skárláttal borított varrott ka-
tona Nyereg [Born. II. 18 Mikola László inv.]. 1697: 
Felvinczi Sigmond Ur(am) egj úttal Gernyeszegrea ho-
zott egj egész lóra valo öltözetet, ugj mint Portai Szeles 
feket, igen szép köves orrodzójaval edgjűtt, Aranjos 
imitt amott Turkessel rósa formara, csinált Katona 
Nyerget, merőben Aranyos Ezüst Kengyelestül [JHbK 
XXXII/25 Sig. Korda (35) vall. — aMT]. 

katonanyereg-bunda ? katonai nyeregtakaró-fajta; în-
velitoare de şa militară; Art Soldatensatteldecke. 1850: 
egy katona uj nyereg bunda — fekete bárány bőr — ve-
res poszton 20 vft. egy más viselt nyereg bunda 5 vft [Al-
gyógy H; Born. F. Iij. 

katona-patrontás katonai tölténytáska; cartuşieră; 
Patronenhalter. 1823: Arannyas Patrontás egy ka-
tona Patrontás [BK Inv.]. 

katonapénz katonaadó; contribuţie militară; Solda-
ten/Militärsteuer. 1742: Tudgyuk hogy vetett a Tanáts 
városunkra esett quantumbol Katónak számára valo 
nevezetű pénzt ezen Esztendőben itt vásárhelljen min-
den Nemes házakban lakozo emberekre magok tetcze-
sek szerint, kire 6. 7. 8. több és kevesebb számú forinto-
kotis . a kik pedig nem akartak meg fizetni, magokot 
is marhájokotis arestaltak mást el adattak rész sze-
rént a katona pénzért, rész szerént elöbbeni portiojért 
[Mv; Told. 15/23]. 1760: egy tehenemet el-vették (: a 
reám vetett nyóltz Forint Katonapénzt hogj meg nem fi-
zettem :) el fogták, lábán el-adták [Mv; i.h. 15/44]. 1761: 
Hogy Nemes Botsoni (!) Sámuel Ur(am) eő Klme Eö 
Felsége Szamára Katona pénzt . . . offeralt légyen egy 
Rhenenst, es praestalta is arról vigore p(rae)sentium 
qvietaltatik altalam [Somlyó Sz; Borb. II Balog András 
szb kezével]. 
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katonapokróc pătură militară; Soldaten/Militärdek-
ke. 1829: A' Károly Fejérvári Katonai Monturs Com-
missioba bé adott 912 Darab Katona Pokrotz árrában 
jött be a' Költségek levonása mellett 675 Rf 50 xr | kato-
na pokrotz A' Szegényeknek takarodzni adatott 11 
Darab [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 

katona-polgár kb. székely katonarendü esküdt; jurát 
din rîndul secuilor militarizaţi; Szekler-Geschworene(r) 
aus dem Militärstand. 1776: ha ollyas alkalmatosság ta-
náltatik a katona Polgárnál vigyék oda [Márkosfva 
Hsz; HSzjP St. Czel (53) gy. kat. vall.]. 1779: a' Katona 
Polgár a' falut lármájával fel költötte [Egerpatak Hsz; 
i.h. Rétyen lakó Apsitos katona Sipos Elek (60) vall.]. 
1832: A Katona Polgárnak Botskorra 1 Rf 10 xr [Maksa 
Hsz; i.h.]. 

katonaporció ' 1815: A Felső Pad alatt kaszállo-
ja Terem Katona portiot 15 port(io) [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 1081]. 1879: Ragyo-
gott a képe mikor mutatta nekem az ívét. „Ő — úgy-
mond —, ö húszon alól meg sem áll" Biztattam. 
Mondtam. „Igaz, magyar meg sem áll egy 1/4 száz alól. 
— 25 katonaporció, magyar porció embere legyen" 
[PLev. 64 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

katonapuska puşcă militară; Soldatengewehr. 1818: 
egy Katana Mangaléta Puskának vas veszszöjével tsak-
nem halallra verte Leányát [M.fráta K; KLev.]. 1823-
1830: Meg is irtóztam volt a katonáktól, mert valahány-
szor az Apámhoz mentem, mindannyiszor a katonapus-
kát az ajtója mellé támasztva találtam [FogE 277]. 

katonarab hadifogoly; prizonier de război; Kriegsge-
fangene(r). 1659: Sztepán uram megtalál az török rabod 
felöl, mivel régtül fogva magyar katona rabja volt az 
gyulai Olaj bégnek, az melyet mostan azért bocsátott el, 
hogy az rabodat érte elbocsássad [TML I, 334 Teleki Já-
nosné fiához, Teleki Mihályhoz Nagyváradról]. 

katonarend 1. székely katonarend; categoria secuilor 
militarizaţi; szeklerischer Militärstand. 1817: (Ha) a li-
citáción valamelyik katona renden lévő tart fel valamely 
havast, az iránt a hadi tiszt úr helybehagyása, vagyis vi-
dimerozása járuljon hozzá. Ha pedig valamely colonus 
találná fenntartani valamelyik havast, az iránt a földes-
úr caveályon [Szárhegy Cs; RSzF 131]. 

2. fizetett ~ zsoldos katonaság; oaste mercenară; 
Söldnermilitär. 1662: Az véghelja alatt . levő Gyarak 
nevü falut azért az elöljárók nekigyújtván s az egész 
város lakosi felzendülvén mind a fizetett katona- és 
lovas rend is a vicekapitánnyal, Újlaki Lászlóval nagy 
hirtelen mind felültek vala . . csak nagy szágoldva me-
gyen vala a meggyújtott falu felé [SKr 316. — Erdély-
nek egyik délnyugati végvára: Gyula]. 

katonarész székely katonarend; categoria secuilor mi-
litarizaţi; szeklerischer Militärstand. 1784: Quaerulose 
exponályák az mostani határpásztorok az hütösök fóru-
mán, hogy némely becsületes katona részen lévő gazdák, 
akik külön laknak és különösön aeconomiáztak, mégis 
határbért külön nem akarnak fizetni [Árkos Hsz; RSzF 
153]. 

katonaruha haină/uniformă militară; Militärkleid, 
Montur. 1869: A kik a magok kölcségin áltak béa kell 
szobát fogadni a városon, katona ruhát csináltatni 
ezenkívül kell puskát bérelni ki [Pf Pálffi Károly lev. Kv-
ról. — aKatonai önkéntes szolgálatra]. 

katonás 1. katonai; militar; militärisch. 1747: Pap 
Mihály nevü katona fejérszeg Szőke, vastag sárga baju-
szu, bé font hajjal, katonás szederjes köntösbe hosz(sz)u 
veres kalpagban fegyveresen jo paripan mint katona ke-
vés ideig nállom mulatott [Csicsópolyán SzD; Ks 27. 
XVII]. 

2. katonára jellemző viselkedésű; cu comportament 
milităros; mit militärischem Benehmen. 1725: maratt 
volt edgj fia Hocz Simon nevü, kitis Hocznak nevezte-
nek az emberek, azért, mivel nyalka, büszke, katonas, és 
magát viselő (így!) legény volt [Kisnyíres SzD; Ks]. 

Szk: - természetű. 1823-1830: Pála rettenetes mér-
ges, katonás természetű [FogE 216. — aGr. Bethlen Pál]. 

3. átv kardos; energic, hotărît; resolut. 1773: Borbe-
reki Danielné Aszszonyom igen katonás Aszszony 
lévén puskát véve kezében azzal őrzőtte maga azon Ud-
varházat a' kapuján kivűl [Marossztkirály AF; Dob-
Lev. III/447. 7]. 

4. határőrvidéki; din zona de frontieră; von der Mili-
tärgrenze. 1792: a Hunyad vármegyei Limitaneus atya-
fiakot a Fö Hadi Tanáts egy különös parantsolattal fel 
lázasztatta nagyon, mert akiket deputatusi nevezet alatt 
a katonás helységek most esztendeje a diétára küldette-
nek Sérelmeknek Ország eleib(e) való terjesztése végett, 
azokat Corifeusok(na)k lenni itélte, s el fogattatások 
iránt kemény rendelést tett [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 

katonaság 1. armată; Militär. 1660: az katonasággal 
mindjárt indúljon [TML I, 576 Kemény János Teleki 
Mihályhoz]. 1677: Á' Katonaságot, és egyéb vitézlő ren-
det a' Fejedelmek, vagy magok mellet tartsák, vagy Fis-
calis Városokban, és nem egyéb helyeken quartélyoztas-
sák békességnek idején; a' rendelt fizetések meg járván, 
pénzeken éllyenek3 [AC 98. — dHivatkozással az 1609., 
1613. és 1649. évi ogy-i art-ra]. 1785: katonaság ezen a 
főidőn több nintsen, hanem itt Szászvároson uolt eddig 
egy Divisio Dragonos de azis holnap le indul a Bánátus-
b(a), mondják ugyan hogy hová hamarább érkezőleg 
vagyon sok katanaság [BK. Bara Ferenc lev.]. 1789: két 
Márhát az otton lévő katonaságnak és Spotálynak el vá-
gattam [Csíkszereda; UszLt XIII. 97]. 1852: a' kerítést 
— mely fűz ágakból volt 's el sorvadott — az istálló sö-
vény falával, szalma fedele és létzezetével együtt, 1849be 
a' muszka katonaság hordotta el tüzelésre [KmULev. 2]. 

Szk: lovas ~ 1809: (A) Marsualis Quietantiakat ide 
zárva küldöm, Személlyesen magam meg nem jelenhet-
vén a Nemes fel költ lovas katonaság mellett szüntelen 
jelen kelletvén lenni [Szkr; UszLt ComGub. 1612]. 
1848: Kőtelezé magát Mátyás Simon mi szerént a* 

Lovas katonaság számára meg kívántató kellékeket 
a legnagyobb pontossággal szolgáltatandja ki [K; 

KLev.] * mezei (fizetett) ~ kb. zsoldos katonaság. 
1662: Mintegy hatezer jó lovag népet, mezei fizetett ka-
tonaságot és székelységet adván . . . háportoni Kapron-
czai György mellé . . . Ki megindulván a melléje rendel-
tetett szép hadakkal . . . Liptó és Árva vármegyék is fe-
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jet hajtottak a fejedelemnek3 [SKr 215. — aI. Rákóczi 
Györgynek]. 1792 k.: meg kűlőmbőztetvén a Székely 
Katonásogott (!) a Mezei katonasagtol, a melly többire 
Joszágtalan emberekből áll, és ollyan állapotba vagyon, 
a ki a maga költségen nem élhet, annál fogva minden 
Fegyverit, mind kőntősit mind eleimit . . egy aránt a 
Fejedelemtől és országtol veszi [UszLt X. 80] * szėlbeli 
~ határőrvidéki katonaság. 1799: az emiitett Vetzelei 
Kőzőnségd még a Szélybeli Katonaság fel-állása elöttis, 
a Kortsmárlás Jussával békességesen élt [Kv; Ks 101 
gub. — aVecel (H) lakossága]. 1809: az Executiorol le 
szállott Szélybéli Katonaság mellett ejjel nappal nyug-
hatatlankodom [Szu; UszLt ComGub. 1616]. 

2. katonai szolgálat, katonáskodás; serviciu militar, 
militărie; Militärdienst. 1653 u.: Gyorkonak, ha ki 
akarja tölteni az Inas esztendeit tartozzanak katonaság-
ra felkészíteni; ha pedig nem, egy gyermek lovaczkát 
adgjanak nekj [JHb XLII/3 Kovacsóczy Zsuzsánna 
végr.]. 1758: annak utánna is hogy Laboncz Petru a' ka-
tonaságból haza telepedett egy néhány esztendők alat 
azon Session lakott [Kékesnyárló Sz; Mk III. 
XXIV/464]. 1775: Sz. Katolnai Cseh Mihálly katonasá-
gában egyszer volt Házunknál [Kvh; HSzjP Consors 
Nicolai Nagy Helena Szabó (56) vallj. 1791: a katona-
ságtol Huntzfut Levéllel proscribáltatott volna [Dés; 
DLt]. 

Szk: ~ból leszáll. 1752: János István . . Désházára 
házasodván hogy le szállának a' Kurucz világkor a' ka-
tonaságból oda hozzánk telepedik még [Désháza Sz; Ks 
101] * ~on szolgál. 1614: Tibricz Jstwan, zegensegh 
mia, masut katonasago(n) zolgal [Illyefva Hsz; BethU 
218] * ~o/ visel. 1797: Egy kevésség viselte itt Egerpa-
takon Lázár a katonaságot [Egerpatak Hsz; HSzjP Fe-
jér György (58) gy. kat. vallj * ~ra van katonáskodik. 
1760: Mósa László Uram . Horvát Kozma Uramtol, 
a' ki katonaságra vagyon vásárolt itten két Teleket per-
tinentiáival edgyütt [Omlásalja SzD; BK] * kinyeri 
magát a ~ ból felmenteti magát a katonai szolgálat alól. 
1823-1830: Ez a Máthé László csakugyan kinyerte ma-
gát a katonaságból olyan feltétel alatt, hogy az Aranyos-
szék katonáinak prokurátora leszen [FogE 85]. 

Sz. 1797: Mikor a Burgus haborura fel indult el 
szökött Köpetzről, mert nem fért a katonaság a nyakára 
[Sszgy; HSzjP Moritz Gábor senator (77) vallj. 

3. katonai pálya/hivatás; carieră de militar; militäri-
sche Laufbahn, Militärberuf. 1653: itt Enyeden lakó 
Debreczeny Nyerges János nevü Nemes ember . rut 
illetlen difiſamatioval illette, idvezült Mészáros Peter 
Uramat Hamis hütünek, huzo vononak sem ka-
tonasaghoz illendőnek [Ne; KCs 1391]. 1747: a' nagjob-
bik Bátyánk Miklós minthogy dologtalan ember volt, 
katonaságon s, bujdosáson inkab kapdosott mint a' 
gazdaságon [Torda; TJkT III. 124]. 1805: N. Kapitány 
Za Aranka Ferentz Kedves Testvérünk meg holt ez esz-
tendőben 31a January 1805. életének 63k Katonaságá-
nak 27k és Pensionatusságáb(an) 400 Rforintal 12k esz-
tendejében [ArJk 61. — a01v.: Zágoni]. 

Szk: ~ra adja elméjét. 1769-1770: Rhédei János úr 
lehányván a gyászt, elméjét is újra katonaságra adván 
visszamene a regimenthez s derekas progressusa lett, 
mert ezen Gyulai regimentiben főstrázsamesterséget ért 
volt [RettE 216] * ~ra adja magát. 1734: Nms Komor-
nyik János, magát Attya és Attyafiai akarattyok ellen 

katonaságra adván, ă katonasághoz valo kötelesség ălol 
őtet harmincz magyar forintokkal, és husz pénzekkel 
váltották meg édes szüléi [Szécs Sz; Borb. II] * ~ra re-
zolválja magát. 1782: Ö újra katonaságra resolválván 
magát . a szegény Veress László odaa recomendáltat-
ván valamelyik companiának hadnagyságára [RettE 
420. — aA Káinoki regimentjébe]. 

4. kb. vkinek katonai erényei; virtuţile militare ale 
cuiva; js militärische Tugenden. 1730 k.: Az kanoki3 An-
tal Bátyám vram dolgát hallom bar az franczian mutat-
ná meg katonaságát s ne az Szegénységen [ApLt 2 Apor 
László Apor Peteméhez. — ^ollvétség Káinoki h j . 

5. polgári ~ polgárőrség; gardă cetăţenească/civică; 
Bürgerwache/wehr. 1823-1830: Hogy a franciák Bécs-
ből elmentek . a bécsi polgári katonaság katonai pa-
rádéban a zászlókkal együtt kiment egy mezőre 
Ezen polgári katonaságnak elöljáró serege (avantgárda) 
állott a magyar mesteremberekből, kik is gránátszín 
mentében magyar nadrágban s csizmában voltanak, há-
romszegü kalappal és magyar horgas karddal [FogE 
259]. 

Ha. 1795: katanaság [Szentháromság MT; MvLev. 
Szeredai lev. 9]. 1797: Katanaság [Kv; DLt]. 1801: 
Katanaság [K; KLev.]. 1818: katanoság [Zágon Hsz; 
Szentk.]. 1840: Katanaság [Dés; DLt 1239]. 1843: Kata-
nasága [Dés; DLt 360]. 

katonásdi (joc) de-a soldaţii; Soldatenspiel. 1805: 
Délután is valami városi gyermekekkel a palotán kato-
násdit játzodtunk nagy lármával [Dés; KMN 298]. 

katonasíp fluier militar; Militärpfeife. 1823-1830: 
Gegő János . a katonasíppal sípolni megtanult és mi-
kor egy alkalmatossaggal sípoltattam Gegőt 
professzor Basa István . . nagy rémüléssel kérdette, 
hogy hogy mertem katonasíppal sípoltatni [FogE 122]. 

katonáskodás katonai szolgálattétel; serviciu militar, 
militărie; Militärdienst. 1792 k.; ezen jövendőbeli Szé-
kelly katonáskodás(na)k plánuma . . a* Léopoldinum 
Diplomáb(an) Haza Tőrvénnyeib(en) és a' Székelly 
Nemzetnek ős, Tőrsőkős régi Jussaib(an) fundáltatik 
[UszLt X. 80]. 1813: Nemes Háromszéki Körösi Csorna 
Sándor tanítványunk . . tudománya által a' Statusnak 
sokkal hasznosabb polgárja lehet, mint az ellenkező reá 
nézve felette szomorú esetben katonáskodás által [Ne; 
NylrK XII, 137]. 1822: Kibédi Gergelyfi Beniaminnak 
hivattatom, az Nemes Maros Széki, Kibédi Nemes Em-
ber vagyok . Katonáskodásom előtt szolgáltam Ne-
mes Hunyad Vármegyébe, mint Stationalis Nótárius 
[K; KLev.]. 

Ha. 1848: Katanáskadásam [Dés; DLt]. 

katonáskodik a face armata/serviciu militar; beim Mi-
litär dienen. 1736: Kifor Philep, és Kifor Juon kato-
náskodván nyertek magoknak Nemességet [TKhf 
M.Nagy János de Nagy Ilonda (66) ns vallj. 1745: Ho-
dor al(ia)s Balas Mark ide valo Jobbágy katonáskodván 
telepedett volt Nemes Bihar vármegyében Marghitára 
[Apáca Sz; WLt]. 1769: az Atyám Jól üsmerte s nékem 
bizonyoson beszellette, hogy Vásárhelyre és másuva a' 
hol kívántatott sokat katonáskodot . . . a regi táborozó 
üdökben [Szárhegy Cs; LLt]. 
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katonáskodó katonai szolgálatot teljesítő; care ſace 
serviciu militar; Soldatendienst tuend. 1783: az Incly-
tum Oloszianum Gyalog Regementben Katonáskodo 
Akosfalvi Titt. Szilágyi Sándor ŏ klme [Mezőbánd MT; 
MbK XI. 69]. 

katonastrázsa őrálló katona; santinelă; Schildwache. 
1769: Azon hellyekre az hol katona strásák tartatnak 

ott Strásának számára egy holnapra tartoznak a Fa-
luk fél font gyertyát adni [UszLt XIII. 97]. 1823-1830: a 
Várdaház3 előtt álló katona strázsa kétségkívül elanda-
lodott volt a sok gyermek látásán kezéből kiejtette a 
puskát [FogE 73. — aMv-t.]. 

katonasŭveg katonacsákó; ccacău, chivără; Soldaten-
mütze, Tschako. 1812: szederjes aranyal bordirozott 
Katona süveget visel [DLt 684 nyomt. kl]. 

katonaszabású katonakülsejü személy; persoană cu 
înfaţişare de militar; Person mit/von militärischem Aus-
sehen. 1585: Dauid Marton . vallia. Az olahok archul 
haitanak Reánk eg katona zabasut [Kv; TJk IV/1. 416]. 

katonaszálló beszállásolt katona; sóidat încartiruit; 
(ein)quartierter Sóidat. 1784: N Enyedi Nemes Házaim-
ra hirem és akaratom ellen, sőt a K. Felséges Guber-
nium(na)k rendelése ellen, katona szállókat tett 
[Nagylak AF; DobLev. III/587]. 

katonaszedés katonatoborzás; recrutare, luare la oas-
te; Soldatenaushebung, Rekrutierung. 1772: Orátora 

volt Szathmári Mihály uram a kolozsvári theologiae 
professor Materiája volt a verbuálás, amint most szok-
ták hívni a katonaszedést, melyet azért vett fel mate-
riául, hogy a megholt úr is katona volt [RettE 280. — 
aGr. Bethlen Ádám generális temetésén beszélt]. 

katona-székely katonarendü székely; secui din rîndul 
militarilor; Szekler aus dem Soldatenstand. 1821: ha 
Ditrónak és Szárhegynek a népessége a millitáris státus-
ságra nézve felvétetik, bizonyoson egy katona székely-
nek Borszékba, az erdős helyeket kivéve, korántsem jut-
na annyi helye, amekkorát a gróf úrnak épületei elfog-
lalnak [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 141]. 

katonaszemély 1. székely katonarendü egyén; secui 
din rîndul militarilor; Szekler aus dem Soldatenstand. 
1789: Csíktaplocán lakó akkori strázsamestemé, mos-
tan Gergely Jánosné, hadnagyné asszony hibából 
taplocai Lajos Péter és Lajos János katona személyek-
nek földit bé tanálván vettetni megkénáltatta az 
fenn írt személyeket, hogy az hadnagyné asszony földit 
mint magáét tulajdon magjával vesse be Lajos Péter és 
János [Taploca Cs; RSzF 289]. 1793: Osvát Julis katona 
személy3 az Urnák sem éjjel, sem nappal dühös versen-
gései miat békesége nem lehetett [Páva Hsz; HSzjP. — 
Felel a vk-re]. 1800: 1-ső Valló Bartók Anna Kézdi Szt 

Léleki, 19 esztendős szolgáló katona személy vall3 

[Kvh; i.h. — aKöv. a vall.]. 
2. katonai állományban lévő egyén; militar (persoa-

nă din efectivul armatei); Person im Soldatenstand. 
1823: A' Katona Személlyek körül véghez viendő Pa-
rochialis Actusok . . . fel kel tenni . . . a Matriculának, s 

Protocolumnak Pagináját, hogy hanyadik lapon van 
protocolálva [Nagykapus K; RAk]. 

katonaszerető katonaságkedvelő; căruia îi place mili-
tăria; militärfreundlich. 1710: Gyulaffi László tanult 
udvari, katonaszerető ember volt3 | Károlyi Sándor . . 
Rákóczi hüségire áll, és mivel Szatmár vármegyei főis-
pán s nagy tekintetű katonaszerető úri személy vala, ag 
egész Felső-Magyarországot Rákóczi mellé hódoltatá 
[CsH 295, 333. — a1699-re von. feljegyzés. b 1703-ra 
von. feljegyzés]. 

katonaszerszám katonai felszerelés; echipament mili-
tar; Ausrüstung. 1603: Erdélyi Balinth vallia 
Kosa Miklós hywa az másik hazaba hogy lassam 
megh kathona zerzamith [Kv; TJk VI/1. 663-4]. 1673: 
az menyi ezűstes arannyas lóra való szerszámok, kar-
dok, hegjes törők, s katana szerszamok vadnak cedala-
nak resziben az mi itiletűnk szerint . Betlen Istvannak 
[Marossztkirály AF; IB]. — L. még KemÖn. 86. 

katona-születésfi székely katonarendü; din rîndul se-
cuilor militari; von szeklerischem Soldatenstand. 1823-
1830: az apám egy szabólegénye . háromszéki katona 
születésű lévén, fogva vitték be [FogE 78]. 

katonatarsoly katonatáska; geantă militară, ranită; 
Felleisen, Ranzen. 1717: Egj három rĕszbol állo katona 
Társolyra való Portéka varrott [TSb 5]. 

katonatartás katonaság-szállásolási és -ellátási köte-
lezettség; obliga(ia de a contribui la întreţinerea tru-
pelor; Soldaten-Einquartierungs- und Verpflegungs-
pflicht. 1858: Minden nemű rovataiokot, adokot, 
kösségi terheket, fuvarozást, kőz munka tételt, katona 
tartást én bérlő köteles leszek hordozni bérbe feltudás 
nélkül3 [Kendilóna SzD; TKhf 15. — aA Kővár-vidéki 
uradalomra von.]. — A jel-re 1. CzF. 

katonatiszt ofiţer; Offizier. 1752: maga udvarházát a 
falusiak valami Katona Tiszt számára ell szegődvén, 
ezen Istállotis annak szükségére engedte [Buzd AF; Ks 
22. XXIa]. 1756: Németi István Uram kotzkázván 
az ide való Katona Tisztekkel, marokkal hánta ki az 
aranyat [Kv; Mk IX. Vall. 43]. 1782: néhai édes Annya 
tulajdon nekem is kérkedett azzal hogy Togyert . egy 
Rátz Katona Tiszttől kapta légyen [M.fodorháza K; 
Eszt-Mk]. 1837: magam szemeimmel láttam az utrizált 
aszszonyt ben a Házból az ablakjába ki könyökölve egy 
Katona Tisztel discuralni, hathatoson nevetni, egy estve 
Naplemente előtt [Völcs SzD; BetLt 1 Durus József (51) 
vall.]. 

Ha. 1795: Katana Tiszt [Szentháromság MT; Mv-
Lev. Szeredai lev. 9]. 1812: katana tiszt [Dés; DLt 323]. 

katonatisztecske ofiţeraş; Offizierchen. 1778: a Gyu-
lai Kolozsvárt quardizonban lévő katonatisztecskéi 
mind odavesztenek volna [RettE 384]. 

katonatiszt-kedvelt katonatiszt-kedves/szeretö; ibov-
nic ofiţer; Liebhaber, der Offizier ist. 1849: Krisán Má-
ria az általa felemiitett portékákat .. részint ma-
gány keresményéből, részint katona tiszt kedveltje Szi-
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veskedéseiből, 's részint Kelemen Béninek ajándékaiból 
. . . szerezgette | Hogy Kelemen Béni élt engemet azt leg 
kévesbbé sem tagadom . ezen kivŭl pedig midőn Ke-
lemen Béni nem volt Kolosvartt katona tiszt kedveltem-
mel történt társalgásaimat sem tagadom el [Kv; Végr. 
Vall. 78, 98 Krizsán Mária vall.]. 

katonaújonc recrut; Rekrut. 1848: A Katona ujjon-
tzok számára tartott Bál-billétekért melyek megmarad-
tak 5 Rfr [Kv; ÖCLev.]. 

katonauniformis katonai egyenruha; uniformă milita-
ră; Soldatenuniform. 1823-1830: Az ifjabb gróf pedig 
akár micsoda országban járt, mind csak katona unifor-
mist hordozott s a cselédjei is azt [FogE 144]. 

katonaváros rég Nagyvárad egyik városnegyede; un 
cartier al oraşului Oradea; Stadtteil/viertel von Nagyvá-
rad /Großwardein. 1758: Váradon az katona-városon 

vannak Rettegi famíliát illető levelek [RettE 55]. 
Az öregebb rendű nagyváradiak ajkán még ma is él ez a városnegyednév 

(Fischer Ervin közlése). 

katonavas kb. kurtavas (bilincsfajta); cătuşe, fiare; 
Schelle. 1797: A Tőmlecz körül lévő vas, és fa portékák 

.. Harmincz Négy lábra valo Bekó vas Tizen egy 
pár Katona vas, melyek közül Négye láncz nékül valo 
[Szu; UszLt XII. 87]. 1824: Két Ujj Lakatot a Katona 
Vasakra 1 Rf 24 x Az Lovak békóját Igazíttattam és az el 
romlott Katona-vasakra valo lakatokat 48x [Dés; DLt]. 
1842: az orozo Fazakas legény Pap Josef ezen rósz tetti-
ért szenvedjen Katona vason 8 napi arestomat [Dés; 
DLt 916]. — A jel-re 1. ÉrtSz kurtavas al. 

katonaverbuválás katonaszedés/toborzás; recrutare; 
Soldatenaushebung, Rekrutierung. XVIII. sz. eleje: Egy 
Katona Verbualásra . . A Zászló Tartó(na)k Rf 28 A 
Strása Mester(ne)k . két Holnapokra Rf 28 A Fou-
rer(ne)k két holnapokra Rf 22 | Egy Katona Verbualás-
ra . Dolmányhoz 18, mentéhez 15. pár kétszeres pik-
kelyü sárga gombokért, és a szarka lábbokhoz kívánta-
tó 8. pikkelyekért Rf 1 xf 47 [Kük.; JHbB]. 

katonavilág kb. katonáskodó világ; lume añată ín răz-
boi; Kriegszeit. 1758: igen nagy s jó katonavilág táma-
dott ez hazában, mert hadakozván a francia felséges 
asszonyunk3 ellen, sok új regimentek, batalliák állíttat-
tak mind Erdélyben, mind Magyarországban [RettE 66. 

aMária Terézia]. 1765: Béresnek azon Legény 
tsak azon féltibŏl állott, hogy katonának ne vigyék . . . 
az Apja . azt mondá, hogy a Fiamot Borsai Sándor 
uramhoz adám Béresnek ebben a katona világban, ot-
fan tudom, hogy Semmi baja nem lészen a katonaság 
iſánt [Szépkenyerüsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 26]. 

katonaviselt care şi-a satisfăcut serviciul militar; aus-
ßedient. 1840: Ide valo Darabont István engemet 
?,rszág, világ koborlonak; 's vármegye ugató kutyá-
jának mondott én azért hogy ns v(ár)m(e)gye haj-
dúja vagyok, — csak ugató kutya nem lennék, betsűle-
tes abschitos katona viselt ember vagyok [Dés; DLt 
1008]. 

katonazeke katonakabát; tunicã militară; Soldaten/ 
Waffenrock. 1807: el-vitt magával Csákot, Katona-ze-
két [DLt 708 nyomt. kl]. 

katrinca, karinca kötény/lepelszoknya (román női vi-
seletdarab); catrinţă; Umhüllschürze/rock der Frauen. 
1612: mi Buczultunk ket pozto szoknjat Jankonakis 
katrincza fl 2, pozto szelj, 5, dutka . . . ueres fonalas kat-
rincza 20 d heian fl 1 [Ksz; BCs]. 1700: A Jvon Csirisér 
felesége Kota (!) azt vallya: hogj az Csolnakosi Jánosné 
Aszo(nyo)m szolgaloja felé Marinka, el jött hozzam, és 
hozott négy zlotot hogj egj Katrinczát és pártát vegyek 
számára [Csolnokos H; Szer.]. 1762: mikor . . . a' Ker-
temen által akart volna Tománe hágni, Mark Luka há-
tul meg fogta s.v. a' Katrinczáját [Kóród KK; Ks 17. 
XXXI]. 1777: midőn . . . profugus Haderan Alexa Há-
zához mentünk volna tétettünk . . . azon Párna hajak-
b(a) . négy fejér nép Inget, egy Rokoját . . és egy kis-
ded katrinczát [A.detrehem TA; DobLev. III/503. 3b]. 
1811: Zágyiának hívják az Oláhnék azon két tarka szőr 
surtzokat, amelyeket elöl és hátul kötnek, a' Magyarok 
Katrinczának-is hívják [ÁrÉ 71]. 1838: Vagyon 6. Ka-
rintzák (így!) egy Sejem, egy fejér, egy Pergát, három fej-
tős 18 fl [Gidófya Hsz; HSzjP]. 1869: a topliczai3 népvi-
selet igen festői, főként a nők ünnepi öltözete nagyon 
szép Itt . . nem katrinszát, hanem a test körül festői 
redőzetekben bonyolított fotát viselnek [Orbán, SzfLeír. 
II, 135. — aToplica (Maroshévíz) MT]. — L. még RSzF 
267. 

Szk: cifra 1764: Mészáros Vonul felesége a Leá-
nya egy Ingét, és Két tzifra Katrintzáját; mely négy 
Márjást leg alább is meg ért, s négy Kendőt vitt az ő Há-
zában [Csúcs AF; BfR II. 66/28 Mány Paska (30) jb és 
felesége Mészáros Juána (26) vall.] * elõbe való 
1668: az ruhazatnak is jol tudgia szamat . eott lepedő 
het abrosz előbe valo Katrincza nyolcz [Szentsimon Cs; 
CsÁLt 1. 1/27] * fekete 1720: Egj fekete katrincza 
gjermeknek valo [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1847: 
Solomon Zófia viselt . . . fekete szőr kötényt 
katrintzát [DLt nyomt. kl] * kék 1807: Felesége 
hasonló modon Olá nemzet . . . fekete Szokmányba, 
bor mejre valóba kék Katrintzába, az az gyapotból 
font, és szőtt festett elŏruhába csizmába járt [DLt 494 
ua.] * szederjes ~. 1762: láttam . . . egy bélletlen 
mentet is a' Ládája fenekén . . . Szederjes karintzában 
vala takarva [Oltszem Hsz; Mk IX. 109] * veres fonalas 

1612: ueres fonalas katrincza 20 den. heian fl. 1 
[HSzjP] * viselő 1850: Menyhárt Kalárának 
megadatott a' fejtő rokoja és karintza ugy a viselő 
karintza is [Uzon Hsz; i.h.]. 

katterezett V 1807: Egy Tejnek valo Ezüst Kanna 
katterezett Fedéllel fillegran munkából [DLt 378 nyomt. 
kl]. 

kátymány 1. kotymány 

kátyó mocsár, mocsaras hely; mlaştină, mocirlă; 
sumpfiges Gelände, Sumpf. 1839: A Kéketz mellett 
a Darvos nevű nagy kátyóval [Tasnádszántó Sz; EHA]. 

Hn. 1832: A' Boroskátyon [Tasnád Sz; EHA]. XIX. 
sz. köz.: Az úgynevezett Szabó János Kátyoja (k) [Tas-
nádszántó Sz; EHA]. 
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kátyú 1. kátyó 

kaució 1. kikötés; condiţie; Bedingung. 1677: az adás-
ban és vételben . . a' kŏzeleb való vérek, ezek után a vi-
cinusok ammonealtatván, ha azok meg nem akarnák 
venni, az után lehessen szabados az adás és vétel, a' távul 
lévŏknek-is ollyan cautiok ne legyenek, hogy hirte-
len való időre szorítván, vagy olyféle pénznek, és egyéb 
marhának adására . erőltessék a' minémŭnek szerét 
nem tehetnék [AC 154]. 1748: (A földet a) Veikén pos-
sessorok a seculis bírván in interrupto Domino median-
te, ha mi forma Cautiokkal s Violentiakkalis a Sállyiak 
involaltak rectificaltassék, és az Dominus Terrestrisek 
Jussa manutenealtassék [T; Ks 7. XV. 31]. — L. még AC 
157. 

2. kezesség; garanţie, chezãşie; Bürgschaft. 1751: 
Mlgs Nagy Barivoj Bóér István Ur . Fellőri3 ket Job-
bágy inasi . . . el szökvén incaptivaltattanak . a' 
Tömleczből kibocsátatta, Míglen jobb Cautio alá véte-
tődhetnek [BetLt 7. — aSzD]. 1765: Az utrizált Halmá-
gyi Istvánt Jól esmértem . . tudgyuk hogy itten . egy 
Bogdány nevű iffju Cancellisták által Jobbágynak repe-
táltatta, repetáltatván Cautio alatt itten hagyta kevés 
idő alatt [Egerbegy TA; DobLev. 11/383. 7b]. 1793: Ser-
ban Mojsza tentáltais, hogy az Hajdúkat Ajándékkal 
meg vesztegetvén el szökhessek azon Tőmlőtzből . . de 
ezen practicajaval ki nem szabadulhatván Néhai Földes 
Ura Cautio mellett ki botsátatta [Somlyócsehi Sz; 
TKhf 13/34 Csulik Ignáth (85) jb vall.]. 

Szk: ~ alá megy. 1765: Izpáz eszre vévén3, Cautio alá 
ment s a Falus biro nem merte meg fogni azolta abban 
van dolga [A.preszáka AF; Mk. — aHogy el akarják 
fogni] * prestáltat. 1816: A' bé kúldőtt két Rabok 

késértessenek viszszá Sz Biro õkgyméhez a' végre 
hogy el nem szökések iránt õ velek elegendő Cautiot 
praestaltatván annak utánna őket . . . botsássa 
szabadon [TLt 1215]. 1837: a' Királyi Fiscus 
praestaltassan Cautiot Sal(amo)n Móses Izraelitával 
[Dob.; Somb. II] * udvari 1779: jajszó kiáltására az 
Exp(one)ns Vr eo Nsga Udvari biraja is elő járulván, 
midőn Vdvari Cautio alá akarta volna tenni, ki miként 
aggrediálta s döfölte őtet ..? [Fejér m.; Mk 5/3 vk]. 

3. biztosíték; asigurare, garanţie; Gewähr. 1736: azt 
p(rae)tendállya az Incta, hogy a Cautio alóli absolvál-
tassék, adván ratioját ezt, hogj tanquam Residentias 
Nemes Asz(szony)t nem lehet vala incaptiválni [Dés; Jk 
218a]. 1761: Már lévén ezen admonialtatásom által in-
demniseb mind eddigis voltam, az Törvényes Cautiok és 
Praeseryatiumok mellé Jobbanis ragaszkodom [TK1 gr. 
Teleki Ádám nyil.]. 

Szk: ~ í ad. 1737: (Az alperes) mikor . . . el botsatta-
tik szomszédságomban tovab való lakástol praecludal-
tatik, hiti szerint Cautiot adván hogy ártalmomra sem 
maga sem más által nem igyekszik [Torda; TJkT I. 134J. 
1739: ezen Nms Hazának mind Praxissa, mind Tör-
vénnyé azt tarttya hogj irresidentiatus Nms Ember Resi-
dentiatus Nms Emberrel nem perelhet, hanem ha . . . 
Cautiot ád [Dés; Jk 291a] * ~t állít. 1708: Polgári 
Gábor . . . az maga késedelmességéért, és el 
vesztegléséért, Vasba(n), és Lánczba(n) mind addig 
dolgozzék, valamig vagj az Város Magistrátussa az iránt 
való kárt ö Császári Majestássának jová tészi, vagj 
elégséges Cautiot állit [Kv; KvLt 1/194] * ~J sziszt ál. 

1737: mint hogj pedig az Inek a keresethez elegendő 
residentiája nintsen meg kívánom Cautiot sistállyon 
[Dés; Jk 252b]. 

4. óvadék; cauţiune, garanţie; Kaution. 1813: A* 
Felperes Cautio praestálásra nem Szorittathatik [Dés; 
DLt 162]. 1846: A tegnapi napon velem kőzlett iromá-
nyokat megolvasván múlhatatlanul szűkségesnek 
látom azt is belé tenni, hogy .. a Zárgondnok B. Bor-
nemisza János Jovain jószágain semmi felelet és tereh, 
cautio, vagy jot állás nem fenekelhet [Born. F. Via br. 
Bornemissza Pál nyil.]. 

5. szekuritásbeli ~ óvóintézkedés; măsuri preventi-
ve; Vorsichtsmaßnahme. 1718: Pestis alkalmatosságá-
val Tessék az Magistratusnak delegálni bizonyos betsül-
letes Embereket Tanacsbol kik is az meg irt 
Doctor Borbélly, es egjéb betegek(ne)k s holtak(na)k 
ministraloitol vegjenek relátiot, praescriptio modo, il-
lendő Securitasbéli Cautioval vagj még azokan kivűl fel 
találhatóval, mentől jobbal lehet [Kv; KvLt 1/225 gub.]. 

kaucionális jótállás; garanţie; Bürgschaft. 1826: Tő-
rök Josef ifjú Legény . . Szász Kata hajadon Léanyal ă 
Tiszt Esperest Intze Sámuel Dispensatioja, és Fogados 
Ns Tóth János Uram Cautionalisa mellett, öszve Esket-
tetett [Gyalu K; RAk 15]. 

kaucionáltat kezesíttet; a(-şi) puné pe cineva garant; 
Bürgschaft leisten lassen. 1799: igéré magát a nevezett 
Jobbagy hogy magát Cautionaltattya [Asszonynépe 
AF; DobLev. III/537. lb]. 

Az elszökött, de szökés közben elfogott, ill. a szökésre gyanús v. magát 
más földesúr keze alá adó, de visszaigényelt és „megadott" jobbággyal a 
földesúr kezeseket állíttatott, hogy többé el nem szökik, ill. ha elszöknék, a 
kezesek vagy visszahozzák, vagy egyenként bizonyos összeget fizetnek a 
földesúrnak. 

kaucsok-kalosli sárcipő, kalucsni; galoşi; Galosche, 
Kalosche. 1866: Két pár kaucsuk kaloschli [RLt]. 

kaoleropé 1. karalábé 

kautela óvó záradék; cautelă, măsuri de precauţiune; 
Vorsichts/Mahnungsklausel. 1619: az zsitvatorokbali 
articulust Görcsi uram . . . azonképpen refutála, 
hogy: amikor Herbestájntól az confirmatióra be-
küldték volt azt az articulust, az mufti akkor is eszébe 
vötte volt azt az cautelát, és soha különben nem confír-
málta, hanem azt adták hozzája3 [BTN 202. — aKöv. a 
hozzáadás]. 1671: Ha Ispánt akarnak executiora ki-vin-
ni, azzal mentik magokat hogy ŏk Czégért nem tŏttenek, 
és igy a* korcsomábol lévén szegény Nemes Atyánk fiai-
nak kicsiny jövedelmek aval a' Cautelaval, aztis tellyes-
séggel defraudallyák [CC 37-8]. 

kautm 1. elővigyázatos, óvatos; prevăzător, precaut; 
vorsichtig. 1653: Mert magok is hát egyszer oda futnak, 
hogy látják emberséges magunkviselését, jóllehet hogy 
ugyan tartottunk valamit felölle eszünkben, és még mos-
tan is az a tanács: cautusok legyünk dolgainkban [ETA 
I, 89 NSz]. 

2. kb. ravasz; şiret, yiclean; schlau. 1618: Vendégség-
be híván az szolgámot és megrészegítvén, mit nem vehet 
ki az cautus ember az részeg emberből, főképpen ifjú 
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emberből? [BTN2 161]. 1664: Ebben legyen cautus és, 
kérem, levelemet égesse el, más szem ne lássa [TML III, 
218 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kautuskodik elővigyázatoskodik, óvatoskodik; a se 
comporta cu prudenţă/precautie; sich vorsichtig beneh-
men. 1664: Kegyelmetek cautuskodjék úgy az dolog-
ban, hogy valamint egyeknek kissebbségire ne essék az 
Cob uram maga mentegetése [TML III, 180 Székely Ist-
ván Teleki Mihályhoz]. 

kauza I. jog peres ügy; cauză; Prozeß/Rechtssache. 
1586: Seoha Sem temagad ellen, Sem Cattus Azeon El-
len Semynemeo Deolgeokba(n) Causakba(n) Senky 
mellett Ellenetek pert Ne(m) fogadok sem ne(m) agal-
leok [Kv; TJk IV/1. 165]. 1587: Kiwannjuk aztis w Na-
gaíul hog az portusra oly ertelmes teöruenj tudo embert 
rendeljen hog az mj causajnk esnek . . el igazthassa (!) 
velünk egietemben teöruenj zerenth [GyK. — A dési cel-
lérek végezése Gyulafi Lászlóval az őrmezei portusról]. 
1614: ez Ieouendeo Maiusnak elseo napian Colosuarat 
terminus celebraltassek, melj egj holnapig durallion, 
holot ante omnes causas az Bathori Feiedelem ideiben 
teoruenitelenwl elueot Iozagoknak causaia assumaltas-
sek [Ks 87 ogy-i végzés]. 1632: az en atyam Sombori 
Laszlo kezehez vőtt volna hogy causamnak ratiojat ad-
na(m) mi oko(n) fogta volna igyemet [SzJk 39]. 1677: Az 
illyen Causabaa penig a' paraszt embert privatus Nemes 
ember-is meg-foghassa, és a' Tiszteknek kezekbe adgya; 
ha a' factumon érettetik [AC 137. — aTörvénytelen 
pénzverésben]. 1700: nem excedallya ez az Causa a' Szék 
authoritassát [Dés; Jk 314b]. 1787: Ezen fennebb irt 
causából az egész esküttség előtt kézbeadással Kőllő 
Antal uram Basa Péterrel együtt megbékélének egy ma-
gyar forintba [Taploca Cs; RSzF 255]. — L. még AC 
131; RettE 131. 

Szk: ~ t felvesz peres ügyet felvállal. 1586: Melchior 
Nemet fassus est . Monda(m) Jo Georgj vra(m) 
bizon ne(m) twta(m) hogj Ianos Dejak fya legen Balassy 
lazlonak mert fel ne(m) veote(m) volna az Causat De 
Immár masfel forjntot adot nagj balas az zolgaloiaert 
zolgalatomba(n) penze nalla(m) vagion Tyztessege(m) 
nem agja hogy el alhassak melleolle [Kv; TJk IV/1. 615-
61-

2. per; proces; Prozeß. 1579: Myerthogy kyralyne 
Azzony . . Jdeyben wgya(n) megh wolt paranchyolwa, 
hogy az mely Jozagok az megh holt kendy ferenche wol-
thanak arról az tabla teorwe(n)t ne szolgaitathat (!) . 
hadgiuk azerth hogy kegytek affele Causat mostis eleo 
Ne wegye(n) [SLt Z. 2 fej.]. 1592: Kaidichy folui Fabian 
Benedek vt A zolittia azo(n) Kajdichfoluan lakó molnár 
peterth, zamlallia hogy ennek elótte valo esztendeokben 
volt peri velle, mely Causaual az vice zekre bóchattattak 
volt, most Absens molnár Peter az J [UszT|. 1613: p(ro)-
catorsagabanis ada jure perennali Kover Istva(n) 
ur(am) Rethi Ur(amna)k 3 hol (!) földet hogi mind Tab-
'an s minddenút curallia causait [Altorja Hsz; Borb. I 
Czinpa István Deák (50) ns vall.]. 1701: rendeltünk 
kgltek(ne)k Országul közönséges Gyűlést Gyula Fejér-
Varra holis az Gyűlések alatt agitáltatni szokott 
causák folly(na)k [UszLt IX. 77. 36 gub.]. 1738: ezen fo-
Ju*tion kivánta causáját decidáltatni az I [Torda; TJkT 

170], 1772: eő Excellentiája ilj csekély okbol ellenem 

kauza 

Causat nem mozditott volna, ha rosz akaróim igasság-
talanul nem informálták volna eö Excellentiajat ellenem 
[Kük.; JHb LXVII/237]. 1796: az Ali Peres a Causa me-
ritumábais belé ereszkedett [Mv; TLev. 5/16. Transm. 
82 tábl.]. — L. még AC 158, 179; CC 50; CsH 98, 141; 
RettE 141-2, 412-3; RszF 257; UF II, 666, 668; WIN I, 
185, 190. 

Szk: a ~ba beáll beleavatkozik a perbe. 1600: Bele ál-
lott Sofaluj Gergelj az caúsaba Sententia Mjert az A 
eleózer Korondfaluanal kezdette az Causat Annak 
vtan(n)a Sofalui Gergelj Ingeralt az Causaba, bizonitott 
mi(n)d az A s mind az Ingerans [UszT 15/174] * a ~t 
halni hagyja a pert elenyészni/megszűnni hagyja. 1670: 
az A . . absentallya magat, holott az Procuratoris in fa-
cie Sedriae fateallya, hogy hivatta s mégis compareal-
ua(n) Causaiat haíni hadgya [Kv; TanJk II/1. 727] * a 
~t lehagyja felhagy a per folytatásával. 1695: Killyeni 
Mihalyne Aszsz(ony)is az mint kereste Borane Asz-
szony)! 10 kalongya buzanak elviteliert azon Causat es 
abból orialhato mind(en) maratsagokot le hagya es egy-
mást mŭ előttünk megh követek [Kilyén Hsz; BLt]. 
1766: az erdő le vágatásábol energalt Causatis Csiki Ist-
uán Ur(am) Felesége s' Testvérei kepekb(en) le hagja 
[Mv; JHb XIII/55] * a ~ t leszállítja megszünteti a pert, 
perletétellel él. 1610: ne legen keseo az Appellatioknak 
heljén le zallitano(m) az Caúsat ha ollj ok talaltatik ben 
az p(ro)positioban [UszT 34b] * ~ t megállatja szüne-
telteti a pert. 1606: Az A. pedig megh kérdi ha megh al-
lattia ez Causat auagy nem es az I. falu megh allattia [i.h. 
20/75] * a ~t szállítja vkire az alperességet másra viszi 
át/terjeszti ki. 1625: szallittia az Actor az Causat az ta-
uali birorol Zigiarto Boldisarrol ez mostani birora Bara-
bas Thamas veres drabantra [i.h. 101] * apellátás ~ fel-
lebbviteli per. 1758: Ezen Pünkösd utánni Perioduson 
tsak apellátás Causák tractáltattak 's mind végig a' féle 
Causák fognak tractáltatni [Mv; Ks 8. XXII Medve Mi-
hály lev.] * derekas ~ fő/fontos/nagy per. 1677: a* mely 
causak a* Táblán decidaltatnak, az onnét emanáltatot 
Sententia szerint, a" mit a" Bíráknak itilnek, nem azokat 
a" Bírákat illetvén a* kik elöt inchoáltatot, hanem a' kik 
élőt decidaltatot, annál inkáb a' derekas causak in-
kábbára Táblán, mint sem vármegyén inchoáltatván, 
akar per inchoationem, akar per decisionem szakad-
gyon a' Táblán vége [AC 206] * diviziós ~ osztályper, 
osztályos per. 1762: ollyan pr(ae)tensiok adták elő ma-
gokot hogy meg nagyob difficultásokbann invólválta-
tott vólna ezen diviziós Causa [Kvh; BLev.] * kriminális 
~ büntető/főbenjáró/közbűntetti per. 1593: Eotweos 
András . vadoltatik hogy Criminalis caussakat zar-
was bwneokert Indítottak volna ellene [Kv; TanJk 1/1. 
211. — A teljesebb szöv. ártatlanitja magát al.]. 1720: 
másod nap penig két Criminalis Causa fog ugyan itt agi-
taltatni [Alvinc AF; Ks Gillyén Dániel lev.] * repulziós 
~ ellenszegülési per. 1775: ugy értém hogy Dobollyi 
urgeallya ellenem a* Repulsios Causaját . . ne sajnallya 
Sogor Ura(m) ellene contendalni, allegalván aztat, hogy 
én hon nem vagyok, hanem az Partiumban [Kissáros 
KK; JHb XIX/19] * szekuláris ~ világi per. 1592: 
Hogy az zentzek, Secularis caussak itiletibe magukat ne 
awassa, se Testamentum dolgaba, hanem in ea parte, 
mikor Valaki az Ecclesiahoz legalna valamith [Kv; 
Diósylnd. 29] * tabuláris ~ táblai per. 1764: Már pe-
diglen ha Mlgos Ŏtsém Ur(am) . . . Sz Márton napig le 
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nem jön, addig egyŭt nem is beszélhetünk a Tabuiaris 
Causaink állapottyárol, brevibus én recomendalom 
[Borb. II Nic. Kendeffi lev.]. 

3. dolog, ügy; pricină, cauză; Sache, Angelegenheit. 
1618: Ha eddig is az egy Szölfikára nem lött volna, ilyen 
ardua et maxima causáiban Nagyságodnak mellettem 

bizony csak olyan lőttem volna, mint egy darab tök, 
és az Nagyságod dolgai is nem tudom, miben állapod-
hattak volna meg [BTN 164. — aCsausz, az erdélyi kö-
vetek isztambuli tolmácsa]. 1626/1681: Hadgyuk azért 
es serio parancsolyuk is hŭsegteknek szabadosaink 

taxajokat bé szolgaltatva(n) minden nemű 
Causajokb(an) őket hŭsegtek az mi oltalmunk alat 
sublevalya es oltalmazza is [Vh; VhU 227 fej.]. 1694: az 
franczia feltett czélja ez volt, hogy az Batáviai házat ezen 
causával összeveszesse az Nimburgumi hazzal és hadat 
indítasson egyikkel a másik ellen, hogy annál jobban 
férjen az dologhoz [IIAMN 333-4]. 1710: A törökhöz 
sem bízhatik valad, mert mind a portán ellene nagy ne-
hézség vala, mind a budai fővezér és legközelebb a vára-
di basa halálos ellensége vala, aki nemhogy felvenné 
causáját, sőt inkább veszedelmit munkálódná [CsH 119. 
— aAz 1674-ben kivégzett Bánffy Dénes]. — L. még 
CsH 308; RettE 181; TML VII, 155. 

4. ok; motiv, pricină; Ursache, Grund. 1739: az 
egészsz Nms V(á)r(me)gje Csudájára 's álmélkodására 
Házát Tisztességben és Gyermekeit nem tartotta . ha-
nem mindenféle Embereket Házába bé-fogadot, és cau-
sát adott a Gonoszra Leányinakis [Dés; Jk]. 

kauzabeli perbeli; procesual; prozessualisch. 1677: 
Parasztok ellen való Causákbéli bizonyításban jo Rela-
toriak stalnak [AC 24]. 

kauzál 1. okoz; a pricinui/cauza; verursachen. 1642: 
Zikszai idejeben az vetessel mindenkor beoueon el ertek 

de miolta Vrunk kezehez iutot az a' Joszag czak ve-
tesreis alig erik meg vele: ezt penig Caussallyak, mert az 
vetes mindenkor kesen esett [Bh; GyU 73]. 1723: A Sö-
vényfalvi Teritoriumra jŏvö árvizet ez a Sövényfalvi 
Malom Gáttya Causállyaé . .? [Kük.; MbK 150 vk]. 
1755: Mellyik kŏzüllők causálta a fel támadást és vere-
kedést [H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1764: maga szavaiból ki 
jött Imbre Gyõrgjnek, hogy föben õ ŭtette s azis impor-
táltatik hogy leg inkáb azon fején esett seb causalta az 
halált [Torda; TJkT V 239]. 1771: Tserefalvánn3, a Sae-
culis fenn állo régi Öss Malmamra a' vizet fel-tollya, ugy 
hogy, az én Malmomnak, kivált mi hellyt tsak a leg-kis-
sebb Arja szokott lenni a' Nyárád vizének, Hólt-vizet 
Causált, és a' miatt kerekei Malmomnak nem foroghat-
nak [Told. 9. — aMT]. — L. még KemÖn. 38; SzO VII, 
261; WIN I, 139. 

Szk: bánatot ~ 1705: nékem nagy bánatot causálta-
nak [WIN I, 557] * gyanút ~ gyanúra ad okot. 1721: 
város szolgája által kerestette Bagyoni János Uram az 
Inast Farkas Győrgj Uramnál, mellyis gyanot causalt 
arra, hogy hitegette volna . . . melly mia ketelenitettett 
a' B.Cehet egjben gyüitetni [Kv; ACJk 114] * kárt 
1749: nevezett Malomnak olly magossan való 
Gáttyának fel kõtéssit melly miatt a Kŭkŭllŏnek fel ára-
dasakor valakinek kárt Causalna [Zágor KK; Ks 15. 
LXXVII. 4]. 1756: ezen földeket, én . bírtam 
meg esett hogj mind a két Vr részire meg dézmálták, s 

sok kárt causáltak nékünk [F.borgó BN; BK. Bágy Kosz-
tantin (80) jb vall.] * kárvallást ~. 1657: noha akkor 
nem voltam tisztem szerént generális . . inponálta vala 
az fejedelem azt az tisztet, melyet felvenni sokáig recusál-
tam, causálván praedecessoromnak Mikó Ferencnek hol-
ta után maradékinak sok kárvallásokat [KemÖn. 194] 
* szomorúságot ~. 1705: Gyurkón . . . mind jobban-
jobban uralkodván a melancholia . . . apjának, anyjának 
és egész atyafiainak oly nagy szomorúságot causált [WIN 
I, 535] * szükséget ~. 1762: Ad Instantiam Cehae Cer-
donum Thordensium ezen Várost, és ennek vidékét 

ki készített botskornak való bőrrel el tartsák, s eb-
ben szükséget nem Causalnak [Torda; TJkT V. 81]. 

2. okol; a considera drept cauză a ceva; als Grund 
angeben. 1654: (Az) jspanokis fogyatkozással járnak el 
dolgokban, hivataljokban ottan ottan azokot cau-
sálnák [UF II, 90]. 1663: Az mi az Kegyelmed onnan va-
ló eljövetelit illeti az fejedelem és ország híre nélkül hogy 
cselekedje Kegyelmed, én nem javallom, mert ha úgy ta-
lál lenni és az ország kárt vall az kővári állapotban3, 
örökké Kegyelmedet causálják [TML II, 592 Ebeni Ist-
ván Teleki Mihályhoz. — aTeleki ekkor Kővár (Szt) ka-
pitánya volt]. 1714: Az Polyani Jószág felöl a miképpen 
mais az Atyafiak asserallyák és az Polyáni emberek(ne)k 
hamisságokat Causállyák hogy nem akarnák hogy 
Ngod meg venne [Egerbegy TA; JHb XVI. 11]. 

3. kivált; a declanşa/stîrni; hervorrufen. 1657: rebel-
liót causált az religionak persecutioja [KemÖn. 33]. 
1740: a Postalkodást már más szegenyek tizennegyedik 
rendb(en) prestállják, amiolta ezen atyánkfia tsak öt-
ször, mellyel az egész Varosnak nagy disturbiumot cau-
salt s causál mais, mindenekb(en) rosz példával praecál-
ván [Torda; TJkT I. 180]. 

kauzálhat okozhat; a putea cauza; verursachen kön-
nen. 1735: Mlgs Cecília Kis-Aszszony gyomráb(an) 
megnevezett téj feneklett meg sok változást most 
vagy ezután caussalhat [Ks Borosnyai N. Márton lev. 
Nsz-ből]. 1765: vallyon ă Sebet illendőképpen curáltáké 
s szükségképpen azon ütés causalhattaé a halált vagy cu-
ráltatván, továbra való életeis Murvai Janosnak lehetett 
volna [Torda; TJkT V. 261]. 

kauzálható okozható; care putea cauza; verursachen 
könnend. 1756: A már meg nevezett két embereknek ke-
zekben volté vala mi halált Causalhato Karo Bot, Vas-
villa vagy egyéb fegyver, vagy nem [H; BK Mise. 1143 
vk]. 

kauzális szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ levél perlevél; litterae causales; serisoare de ju-
decată, actele procesului; Prozeßschreiben. 1677: A' 
Causalis levelek ha szintén illegitimus Fejedelmek idejé-
ben kŏltenek-is, de ha ritè és legitimé emanaltattanak, és 
éltenek-is vélek, helyesek legyenek, és in Judicio accep-
taltassanak [AC 176-7]. 

kauzált okozott; cauzat; verursacht. 1727: méltóztas-
sék szántszándékkal Causált Káromrol Contentál-
tatni [Ne; DobLev. 1/129]. 1770 k.: méltóztassék 
Koronkai János Atyankfianak demondálni, hogy helyes 
okból lett maga Cselekedete altal Causált, büntetésnek 
Subcumballyon [Torockó; TLev. 9/14]. 



263 kávakarika 

kauzáltat okoztat; a cauza/pricinui; verursachen las-
sen. 1754: Ki kaszáltotta s kaszálta le itten lévő Kukuru-
zájakat nem láttam, és mennyi kárt causaltattak [Nagy-
goroszló Sz; WLt Dalye Togyer (46) vall.]. 

kauzáltatik 1. okoztatik; a fi cauzat/pricinuit; verur-
sacht werden. 1722: Méltoságos Generális Commen-
dans eò Excellentiája holnap estvére ide érkezvén . . . 
azért akartuk Kglmeteket p(rae)moveálni . jo dis-
positioval légyen, Valami rövidségek ne Causáltassék 
[Kv; Ks 18/XCIII a gub. Kv városához]. 1746: sok 
károkat szenvednek a' szomszéd faluk Lakosai, hogi pe-
nig a' Gáttol Causáltatik é vagj nem, nem tudom [Ádá-
mos KK; JHb XIX/8J. 

2. okoltatik; a fi învinuit/acuzat; jm etw. zur Last 
gelegt werden. 1671: Székelyhidnak el-rontásáértd Bold-
vai Márton nem cauzáltatik [CCI. — aÉrtsd: a várnak]. 
1701: Generosus D. Sámuel Cserepi de Déés Ductor 
ejusdem oppidi Dees . . . solemniter protestala azon 
hogy a Deesi Tanacs az ő kglme Hannagysag beli Ratio-
jat el nem akarja igazítani Melyből ha mi . . . akarmi 
nevel nevezendő, repentinus Casus következnek se I(s-
te)n se ez világ előtt Maga es Posteritasi ne causaltassa-
nak [Dés; Jk 322a]. 1735: Kŭlemben ha mostis ezenn jo 
igyekezetünkben frustalodunk, és nem Consolaltatunk, 
jövendőben ne causaltassunk [Ne; DobLev. 1/159 Szán-
tó Mihály kezével]. 1740: az idő telten telik, az Militia 
körül valo dolgok ugy a mint kellenék nem effectuáltat-
hatnak, és így ismét mi Tisztekül fogunk Causaltatni 
[Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

kauzáns I. mn perlekedő, törvénykező; împricinat; 
prozeßführend. 1632: a' töb Causans Peresek közvl mv 
elottvnk Comparealtanak Alsó Toriay Miklós deák egi 
feleol, Masfeleol ismét Recziey Boerok [Fog.; Szád]. 
1749: jelen lévén a megirt ket Causans Jobagjok .. elö-
tünk Sub poena Flór. Hung 12 kézbe adással meg békél-
tenek [Hosszútelke AF; JFJ. 

II. ſn peres fél; parte litigantă, parte (într-un proces) 
împricinat; prozeßführende Partei(en). 1656: akartuk 
kegmeteket azért tudósítani, hogy az causansok tudhas-
sák magokat ahoz alkolmaztatni [WassLt ogy-i meghí-
vó]. 1677: Mikor Törvényes Székek két Vármegyében 
egszer-'s-mind celebraltatnak, ha mely Causansok per-
sonalis comparatiora mind két Székre citatusok volná-
nak, edgyik helyen dilatio adassék nékik, mivel mind két 
helyen jelen nem lehetnek [AC 186]. 1733: a Citatiokban 
in longum et latum sok labyrinthussal ne ellyenek a Cau-
sansok [Torda; TJkT I. 20]. 1797: publicaltassek lmo 
Hogy ezután a' Causansok ügye a' Partialisba fel nem 
vetetödik . . . 2do Hogy a' Causansok magokat egy nap-
pal a Partialis előtt jelentsék [M.bikal K; RAk 23]. 1814: 
a Causánsak pereik nem folyhatása miánn ne szenvedje-
nek [TLt Praes. ir. Fodor Mihály ügyvéd panasza Csip-
kés Albert ügyvédtársa ellen]. — L. még AC 179; CC 59. 

? kauzulás ' 1730/1773: hagyok .. Edes Leányom-
nak egy kék Kausulas Paplant [Szárhegy Cs; LLt]. 

káva 1. kútkáva; ghizd; Brunnenkranz. 1679: Kút, 
Az Nagi Udvaro(n), az Fas kert ajtaja mellet vagyo(n) 
négi szegü oldala az feneketői fogva az felső Kávájáigh 
fával rótt [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 91-2]. 

2. ? fogantyú; toartă; Griff. 1652: Az Botház szegele-
tiben vagyon egy eleven kut 15 agasokon allo viz 
merő vedre avatagh vas abroncs haro(m) rajta, vas for-
go kavájával, 39 szem lancz karikaival egyőtt [Görgény 
MT; Törzs]. 

3. lőcskáva; pleviţă; Leistenkranz. 1599: A varas 
kuczianak az kauaya teöreöt uolt el Kerekes Pal czinalta 
megh attam teolle d 80 [Kv; Szám. 8/XIII. 36 Szabó 
András sp kezével]. 1836: Két jó Vasas posta szekér, az 
edgyiknek edgyik lötse Kávástol edgyütt nints meg 
[MNy XXXVIII, 305]. 

4. malomkő-káva (a malomkövet körülfogó kéreg-
keret); tocul/văcălia pietrei de moară; Mühlsteinkranz/ 
reifen. 1731: (A malomban) ván két káva és két molnár 
láb, egy merő fél véka is [Impérfva Cs; JHb 1/25 sub K]. 
1862: A' három kŏvü malom . . . a két első kőnek fenyő 
fa kérgei (: kávái :) használhatok [Mezőbánd MT; TSb 
39]. 

5. sajtformázó keret; veşcă (pentru caş); Käseform-
rahmen. 1587: Zent Antal Napian3 veottem Sayttnak 
walo kawatth d. 35 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 16 Zabó 
György isp. m. kezével. — dJan. 17.]. 

Szk: sajtnyomó ~ . 1679: Szent Peteri külső Esztena 
Vagy(on) ezen Pitvarban . . . Sajt nyomo ruha nro 2 
Sajt nyomo káva nro 2a [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-

mi János inv. — aFels-ból kiemelve]. 
6. kapukáva; rama porţii; Torzarge. 1749: Vass Ero-

gatioja . . . Az alsó Nagy Kapunak kavajára és Zarojára 
s szegeire erogaltam Libr. 7 [Kiskend KK; Ks 70. 5 
Szám]. 

7. ? gerendakapocs; scoabă (pentru grinzi); Balken-
krampe. 1592: Voss wettel Az Nagy hiidt hõz . . . To-
rotzkoy Sing wosbol Chynaltatom Eŏtt kawatt, Melyei 
Az vyzbe Jaro gerendakott Le kapchyoltak Az kowach-
nok fyzete(m) f 1 d 75 [Kv; Szám. 5/XIV 261 Éppel Pé-
ter sp kezével]. 1710 k.: Sok gerendát látok én Füleken, 
majd annyi régi római kos-falrontót csináltatok kávák-
kal belőle, hogy bizony elcsudálkoztok, mi leli azt a hit-
ván vékony kerítést; mert alig volt jó fél öl is a temérdek-
sége, új volt és rossz mésszel rakva [BÖn. 730-1]. 

8. T 1836: Egy Kávákra tsinált tőrek-tartóba az 
1836 béli termés tsépléséből gyűlt Tőrek s ezen kivül ter-
més Török-Buza Szalma [MNy XXXVIII, 384]. 

9. T 1851: A' malom hijjján egy avatég kéregben ta-
láltatott 255 káva készen és hozzá való récze orrú szeg 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Vő a fa-, kút-, lőcs- és vaskáva címszóval. 

káva-félvéka kéreg-félvéka; vas din coajă/scoarţă de 
lemn cu capacitate de o jumătate de baniţă; Halbscheffel 
aus Rinde. 1805: Székely Káva véka . . . Székely káva 
fél véka [Buza SzD; LLt Csáky-per 124 L. 31]. — Vö. a 
kávavéka címszóval. 

kávájú ? fogantyús; cu toartă; mit Griff. 1798/1821: 
Veder Kútra valo, fa káváju [Kv; Pk 5]. 

kávakarika a lőcskáva karikája; inelul/cercul pleviţei; 
Ring am Leistenkranz. 1827: vasas ökör szekér min-
denik Kerekén negy négy fojto Karika . . . Egy derek 
szeg — hátulsó derék-szeg ágassát le szorito kapots, 1 
löts — lőts káváival egy-egy viseltes káva karikaval, két 
lajtorja négy rósz lőts fő [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 
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kavalér, kavallér 1. gavallér 

kavar vegyít; a amesteca; mischen. 1884: Érdekelne 
téged a műhelyem, kiszáradt tentatartóm — melybe 
csak néha kavarok egy-egy kis vizet [PLev. 110 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

Érdeklődésre számot tartó nemleges adatolásbeli tényként megemlíthe-
tő. hogy az erdélyi régiségből magára a kavar alapszóra — a fenti, feltűnő-
en késői és írói tollról származó egyetlen adalékon kívül nem, csak három 
származékára került elő levéltári adalék. Nem szerepel címszóként ez az ige 
a PP-ben és az utána kővetkező kiadásokban (PPB, PPE) sem. Egyéb-
ként is a kavar ige a magyar régiségnek viszonylag későn jelentkező, rend-
kívül gyér adatolású és alakulását tekintve kellően nem tisztázott szavai 
közé tartozik [TESz], 

kávaretesz zárfajta; un fel de zăvar; Art Schloß/ 
Riegel. 1732: A belső Udvarból a major udvarra edgj 

öreg kapu nyílik az nagj kapu . . záródik re-
teszfőbe járó káva reteszszel [Kv; Ks 4c. XXVIII néhai 
gr. Kornis Zsigmond conscr.]. 

kavargat összedobál/hányogat; a amesteca; zusam-
menwerfen/schmeißen. 1602: Myerthogy Lattiak az 
Templomokban való temetes myat való zeornyeoseget, 
kiteol megh irtozwan kerezteny Attyankfyay mind az Js-
teny tizteletre való menesben megh zeonnek, s mind pe-
nigh zegeny Attyank fiainak el takart testeket gyakorla-
tossaggal haniogattyak kawargattyak sokaknak lelky 
fajadalmokra (!) Eo kgmek azért egy voxal tellyessegel 
ez may naptol fogwa tollalyak az Templomokban való 
teme(te)st [Kv; TanJk 1/1. 408]. 

kavarint mozz kb. megforgat/perdít; a învîrti; schwin-
gen, schwenken. 1811: Mikor közelit égy Tatár Jantsi fe-
lé, ragadja ő-is csip-hadaróját elé Egyet kavarintja, és 
ugy fültön üti, Hogy a' Tatár mindjárt a fejét le-süti; 
Másodszor-is hozzá üt a' Tatár-is a' Lelkit ki-fujja 
[ÁrÉ 46-7]. 

kavarodik kb. beletorkollik; a se amesteca; hinein-
gemischt werden. 1823: égy bajból elég feslŏdik ki s már 
másba kavaradik [K; KLev.]. 

kavarog bódorog, csatangol, kóborog; a hoinări, a 
umbla haimana; herumstreifen, sich herumtreiben. 
1679: feleségünket s apró gyermekinket kevés porté-
káinkkal együtt . az kinek penig háza népe nin-
csen, imitt-amott kavarog, élődik s kit az török, s kit az 
labancz s kit az paraszt ember öli s vágja s fogyat ben-
nünket [TML VIII, 469. — A mezei hadaknak Teleki 
Mihályhoz intézett panasza] | itt is temporizálnunk 
nem lehet egy helyben, csak kavarogniok kell ezeknek 
a hadaknak, várván a mi kegyelmes urunk és Kgld pa-
rancsolatjától [i.h. 475 Wesselényi Pál Teleki Mihály-
hoz]. 

kávás 1. fakeretes/párkányos, táj gárgyás; cu ghizd; 
mit hölzernem Brunnenkranz. Hn. 1465/1539: in Ka-
vaskuth hegyen [Bh; KHn 6]. 1549: in Kavaskuth he-
gyen [Bh; KHn 6]. 1716: Az kávás kútban (sz) [Bh; KHn 
10]. 1758: A Kávás kut oldalán (sz) [Bh; EHA]. 

2. ? fogantyús; cu toartă; mit Griff. 1692: Ezen kút-
hoz való vas füles abroncsos, és kávás vider . 22 sze-
mű vas lanezokon áll [Mezőbodon TA; BK]. 

3. ~ sajt formázó keretben készült sajt; caş facut ín 
veşcă; ím Formrahmen verfertigter Käse. 1676: Con-
ventioja Szebeni Ácz Tamas(na)k . Verő disznaja, egi 

. . Kávás Sajt, kettő [Vh; VhU 639-40]. 1681: Conven-
tioja v. hunyadi Német kertésznek pro A. 1676 . . . Ká-
vás Sajt, kettő Verő Disznó, egi [Vh; VhU 640]. 

4. T 1732: ezen major udvarra az Uccárolis nyílik 
. . . fenyődeszkákbol cserefa hevederekre szegezett 
kőtéses öreg kapu, melj záródik kávás vas retesszel 
[Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond 
lelt.]. 

O Hn. 1758: A Kávás Völgyében (sz) [Bh; EHA]. 
1773: Kávás Tövin Várhegy alatt irtovány (k) [Szárhegy 
Cs; EHA]. 1864: Kávás hegy [M.sárd K; KHn 229]. 
1865: Kávásnál régi szőllőhely [Zilah; EHA]. 

kávásán ' XVIII. sz. eleje: melly Lónak rövid vastag 
a nyaka, Szolgalatra való erős . s mely Lovaknak Ká-
váson horgas a nyákok azok Pompás lovak, ă félék a 
Török lovak [JHb 17/10 lótartási ut.]. — A MPászt. nem 
ismeri e szót. 

kávavéka kéregvéka; baniţă de coajă de lemn; Rin-
denscheffel. 1801: Egy Vasos Véka . . Egy Káva Véka 
[Mundra AF; EMLt]. 1805: Székely Káva véka . . Szé-
kely káva fél véka [Buza SzD; LLt Csáky-per 124 L. 31]. 
— Vö. a káva-félvéka címszóval. 

kávé 1. szemes kávé; cafea boabe; BohnenkafTee. 
1700 k.: Ternovai Pap Miklós viszen . három oka ká-
vét [Szászváros; RLt St. Lengyelfalvi kezével]. 1720: az 
káve ollyan drága hogy alig kaphatni okajat bizony 
husz máriáson [Ks 96 Bornemisza Imre lev. Nsz-bőlj. 
1724: semmi fű szerszám nincsen sem nádméz, sem ká-
vé, sem faolaj sem Czitrom lev [ApLt 2 Apor Péter fele-
ségéhez Nyújtódról (Hsz)]. 1755: Három font kafféra 
Rhf. 2 xr 58 . . Kaffére, Nád mezre | egy font kavéra xr 
45 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 3a, 4]. 1781: 1 font 
Kávi [Berz. 16]. 1789: a' Nádméz, Kaffe, Riskása . . 
Passus mellett expediáltathassanak [Dés; DLt]. 1797: M 
Tisza Laszlo urnák egy Süveg nád mézért és hat Font 
Kávéért a kit Debretzenből hozott Hung fl. 22 Dr. 16 
[Szság; IB III. CXLV 22]. 1816: 1 Font Fáin kávé és egy 
Font Fáin Nádméz Rf 6 [Mv; DE 3]. 1818: Kavé s Nád-
méz .. f 100 [Déva; Ks 103. 303]. 1837: Fáin kávvi 
[Dés; LLt]. 

Szk: kuba ~ kubai kávé. 1854: 3 font fáin kuba kávé 
40/6 [BetLt 3] * prágai 1812: 1 1/2 Font Prágai Kávé 
[Mv; Told. 21]. 

2. feketekávé; cafea neagră; schwarzer Kaffee. 1660: 
Végtére chávét hozatván, itallal kínála és leültete [Kv; 
KvE 182 U]. 1748: egy pár Káféhoz való kis ezüst kanál 
[Vargyas U; CsS] | Láttam . . kávéhoz való ezüst appa-
rátusokot [Torda; SzentK. Sig. Pap (50) ns vall.]. 1752: 
Csudálkozva hallom asztis, hogy kaveba csinált volna 
etőtt, en aszt sem tudom mi az a kave [Altorja Hsz; 
HSzjP Andreas Vizi (25) pp vall.]. 1755: Otska Káfét 
hordo Tátza 1 Kafé szin fintsia tálastol [Batiz H; BK 
Naláczi conscr. sub nr. 1020]. 1807: Két nagy Ezüst Ibri-
kek Kávénak és Téjnak valók [DLt 378 nyomt. kl]. — L. 
még FogE 194, 259, 268-9. 

Szk: — főzni. 1807: Egy nagy Kávé főzni vagy Punts 
készíteni való Maschina [DLt 378 nyomt. kl]. 
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3. tejeskávé; cafea cu lapte; Milchkaffee. 1735: Az 
Mlgs Anniska Kis-Aszszony . egy lot mannát és egy 
quöting Fólia Sennot ruhába kötvén és reggel vagy 
két phindsia szilva, vagy apro malosa levivel, akar kávé-
val vagy herbathevel, fel forralhatni . . az levit hŏrpel-
gesse fel a Kis Aszszony [Ks Borosnyai N. Márton orvo-
si tanácsa Nsz-böl]. 1736: Legelsőben is reggeli kávé, 
herbathé, csukolátának híre sem vala [MetTr 321]. 
1750: attam mas nap Kávénak tejet [Mv; AA11.]. 1797: 
Bivaj téj kávéhoz Dr. 6 . Egy Kiffli Kávéhoz Dr. 2 
[Szság; IB III. CXLV 22]. 

4. kávézás; luarea cafelei; Kaffeetrinken. 1779: ebéd 
után pedig fel kelvén asztaltol bé mentünk házunkba 
Rosolisra s Kavéra [Marosvécs MT; KS özv. br. Ke-
mény Zsigmondné Rhédey Drusina (61) vall.]. 1805: 
Felöltöztem 7 előtt a Templomba mentem, onnan ki jő-
vén hazamentem kafére [Dés; KMN 98]. 

kaveál jog jótáll; a garanta; für jn/etw. bürgen. 1750-
1756 k.: méltóztassék Nságtok a' praet Groff Ur(na)ka 

eo Nsg(na)k ebbeli impetitioja aloll Helysegŭnket simp-
liciter absolvalni, és in Scripto cavealni, hogy ezutannis 
hasonlo impetitio ellen azzal Helységünket legitime de-
fendalhassuk [Torockó; TLev. 8/5. — aGr. Teleki 
Ádámnak]. 1817: Ha valamely colonus találná 
fenntartani valamelyik havast, az iránt a földesúr ca-
veályon [Szárhegy Cs; RSzF 131]. 

kaveáltatik biztosíttatik; a fi asigurat; gesichert ̂ wer-
den. 1657: Ekképpen végbenméne az tracta ; de 
egyik kiváltképpen való punctumban expresse caveálta-
tott vala, hogy, ha török miatt impediáltatnánk ez hada-
kozásban, salvo foedere et amicitia conservata megbé-
kélhessünk a német császárral [Kemön. 267. — A 30 
éves háború protestáns hadakozó feleivel kötött szerző-
dés]. 1677: (A) Mező Városokon-is fundusokat a* Feje-
delmek ne eximálhassanak a' mint ab Anno 1613. 
cavealtatot, ugy ez után-is szabados ne légyen [AC 141]. 
— L. még AC 255. 

kávébab babkávé, szemes kávé; cafea boabe; Bohnen-
kaffee. 1792: Ásiából, nevezetesen Arabiából szárma-
zott a' Kávé mag, vagy mint sokan nevezik Kaffé bab; 
melyből készül a' mindenüvé elteijedett meleg ital, nevez-
tetvén nálunk Kávé-nak [Éder, BenkőNyMunk. 162]. 

kávéfőző I. mn kávéfőzésre való; de fiert cafea; zum 
Kaffeekochen dienend. Szk: ~ csupor. 1805: Három 
Kávé Főző Csipor [Szamosfva K; BLt 9] * ~ 
ezüstkanna. 1727: egy kaffe, s meg ugyan egy téh főző 
ezüst kannák [Várhegy MT; BálLt 92] * ~ ibrik. 1732: 
Egy kerek Simma kávé főző ibrik Lot 39a [Kv; Ks 
Kornis Zsigmond lelt. 11. — aEzüstmívek között]. 1735: 
Egj káffé főző ibrik [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1736: 
Az Ur Házáb(an) Kafe főző ibrik rézből valo 1 [Várhegy 
MT; CU XIII/1. 102] * - korsó. 1722: Egy kávé főző 
korso [ApLt 2 Apor Péterné inv.] * — masina. 1849 k.: 
Egy kávé órlő 5 ft Egy kávé főző masina Pléh 2/30 
[DobLev. V/1280] * - üst. 1790: Uti käve fózŏ üst 
egész apparatus 1 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24]. 

II. ſn 1. vas de fiert cafea; Kaffeekocher/sieder. 1726: 
egy ezüst Cave főző [ApLt 3 Apor Péter végr.]. 1748: 
Káfe fozo egj [Vargyas U; CsS]. 

2. kávés; cafegiu; Kaffeesieder. 1663: keresztül kasul 
járta táborokot . . van másfélszázezer is kávé főző, 
áros, kocsis és számtalan szekerek mellett levő paraszt 
emberekkel együtt, de annak harmada sem fegyver fog-
ható [TML II, 597 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kávéház cafenea; Café. 1756: Németi István Uram 
. . mivel a' kávé Házba akart menni . . magát az inas-

sal a' kafé hauzba késértette [Kv; Mk IX Vall. 34]. 1823-
1830: Pesten a Duna partján vagyon3 egy nevezetes Ká-
véház, mindennap százanként az időtöltő emberek ben-
ne, a nagy palotának falaiba mint egy-egy ajtó akkora 
tükrök [FogE 167. — a1795-re von. feljegyzés]. 1879: 
Mert én kávéházot nem látok, lapot nem olvasok, embe-
rekkel nem közlekedem, nem is tudok hírt semmit a világ 
állásáról [PLev. 59 Petelei István Jakab Ödönhöz]. — L. 
még FogE 257. 

kávéibrik kávés csésze; ceaşcă de cafea; Kaffeetasse. 
1789: Kave Iprik (!) [WLt Cserei Heléna jk 26a]. 1820: 
Egy ezüst kávé fa nyelű Ibrik [Szászvessződ NK; Told. 19]. 

kávéital kávéivás; băutul/consumarea cafelei; Kaffe-
trunk. 1793: a kafé italban torkosságig magát gyakor-
lottá [Páva Hsz; HSzjP Gombkötő Ilona (26) vall.]. 

kávékalán kávéskanál; linguriţă (de cafea); Kaffee-
löfíel. 1874: Evő kalány Kávé kalány [TSb 7]. 

kávékalánka kávéskanalacska; linguriţă (de cafea); 
Kaffeelöffelchen. 1748: Egy káffé kannácska 36 1/2 loth 

. . 6 cáffé kalánka 5 1/2 loth [Brassó; DanielAd. 261 
Georg ötves Ollesher testimoniuma néhai Vargyasi Dá-
niel Ferenc ezüstnemüiről]. 

kávékannácska cană de cafea, cafetieră; Kaffeekänn-
chen. 1748: Egy kaffé kannácska 36 1/2 loth [Brassó; 
DanielAd. 261]. 

kávémag babkávé, szemeskávé; cafea boabe; Boh-
nenkaffee. 1792: Ásiából, nevezetesen Arabiából szár-
mazott a' Kávé mag, vagy mint sokan nevezik Kaffé bab 
[Éder, BenkőNyMunk. 162]. 

kávémagos ? babkávé-mintás; cu model de forma 
boabei de cafea; mit Kaffeebohnenmuster. 1849: Kávé 
magos Abrosz [Körtvélyfája MT; LLt]. 

kávémasina kávéfőző; aparat de fiert cafea; Kaffee-
maschine. 1807: Egy kitsin simma Kávémaschina [DLt 
378 nyomt. kl]. 1848: Egy Káve maschina [MkG 
Conscr.]. — Vö. a réz-kávėmasina címszóval. 

kavens kezes, kezességet vállaló; garant, chezaş; Bür-
ge. 1745: Szarka Jóséff ha kezesség alat vólna . . . 
sistáltatása aránt a Cavenseket kellenék meg zerditeni 
[Ks 101 Haller János aláírásával Nsz-ből]. 1784: Tettzet 
vala Nagyságtoknak az Exponens Haller Heerese-
ket praemonealni, hogy a' melly praetendált tizen őt ezer 
Forintokat . . . Gróf Haller János ur ő Excellentiája ke-
zességire adott volt Bornemissza János Ur azon Sum-
mát a' Cavens Gróff Maradéki meg fizetnének (így!) 
[JHb LXVI/38]. 
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kávéőrlő kávédaráló; rişniţă de cafea; Kañeemühle. 
1756: Kavé őrlő Nro 1 [Somkerék SzD; Ks]. 1757: egy 
Káfeõrlőre xr. 51 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
143a]. 1785: Egy kave őrlő 2/4 [WLt Cserei Heléna jk 
7b]. 1791: Egy nagyotska szerű Kávé őrlő avatég [Mv; 
MvLev.]. 1802: Egy rossz kávé örlö rezes [Ne; DobLev. 
IV/858. 8a]. 1804: Káfé őrlő [Borosbenedek AF; SLev.]. 
1849: kávé őrlő 1 [Széplak KK; SLt 17] | Kávé őrlő, és 
egy kávé maschina [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. — 
Vö. a réz- és vas-kávéőrlő címszóval. 

Szk: rézgarádú ~ rézgaratú kávédaráló. 1848: Réz 
Edények .. Egy réz kávé őrlő 1 Egy rez garadu ká-
vé örlö 1 [Szászerked K; LLt]. 

kávéőrlő-igazítás kávéőrlő-javítás; repararea rîşniţei 
de cafea; Reparatur der Kaffeemühle. 1834: Kávé őrlő 
igazítás 15 x [Dés; Törzs. Dési taxalisták 4]. 

kávépergelő I. mn kávépörkölő; de prăjit cafea; Kaf-
fee röstend. Szk: ~ masina. 1837: égy kávé pergelő ma-
sina [Budatelke K; Born. F. Ih] * ~ nyárs. 1837: kávé 
pergelő nyárs egy [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ 
pléh. 1788: Kávé pergelő pléh nyársával [Mv; TSb 47] * 
~ serpenyő. 1816: Egy kávé pergelő Serpenyő [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41 Bornemissza Krisztina conscr.]. 1829: 
Kávé pergelő Serpenyő [Kv; Pk 6] * ~ tepsi. 1849: 
Kávé pergelő égy Tepsi [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] 
* - vas. 1780: Kávé pergelő vas 1 [Bethlen SzD; BK] * 
~ vaslábosocska. 1804: Káfe pergelő vas lábosotska 
[Borosbenedek AF; SLev.] * ~ vasserpenyő. 1797: egy 
Kavé pergelő 3 Labu vas Serpenyő [Náznánfva MT; 
Berz. 4. 22. N. 22]. 

II. ſn kávépörkölő; maşină de prăjit cafea, prăjitoa-
re; Kafleeröster/brenner. 1816: Kávé pergelő 1 Rf 
30 xr [Kv; Born. IV. 41]. 

kávépor őrölt kávé; cafea măcinată; gemahlener Kaf-
fee. 1722: tsak az háromszori Cavézasrais négj négj tsé-
sze és napjában 12 tsésze Cavé por den. 6 [Uzon Hsz; 
ApLt 1 Intzédj Jósef nyil.]. 

kávés I. mn 1. kávéfőzésre való; de fiert cafea; zum 
Kafíeekochen dienend. Szk: ~ fazék. 1816: Csatornás 
szájú kávés fazék 15 xr [Kv; Born. IV 41] * ~ 
kandli kávéskanna. 1763: 1 Fejér réz kafes kandli 2 [Kv; 
TJk XVII/1. 17 Polykter-ház lelt.]. 

2. kávézásra szolgáló; pentru servit cafeaua; zum 
Kaffeetrinken dienend. Szk: ~ edény. 1837: Kivül 
barna, belől fejér kávés edények két Ibrik égy kenyérhez 
való vaza, 5. felső és 4. alsó Findcsiakkal 12 darabb 
[Szentbenedek SzD; Ks 88. Oszt. 9] * — ezüstkorsó. 
1732: Egy Nagy kávés ezüst korso Lot. 76 [Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 10] * ~ pixis. 1838: Egy habkeverő, egy 
kávés pixis [Szentbenedek SzD; Ks 88. 12]. 1848: Két 
Kávés Pikszisek [Szászerked K; LLt] * ~ porcelán 
kancsó. 1801: Egy kávés Porcellány kantso [Vargyas U; 
CsS]. 

3. (szemes)kávétartó; pentru păstrarea cafelei; (Boh-
nen)Kaffeebehälter. Szk: — iskatulya. 1792: Pléh kávés 
Iskutullya [TL]. 1821: Egy Kávés Iskotullya [Mezőmé-
nes MT; HG Mara lev.]. 

4. kávé-eszköz tartó; pentru păstrarea serviciului de 
cafea; KafTeetrinkzeug-Behälter. Szk: ~ láda. 1730: Az 

Ur ŏ Excellja Kávés Ládájában lévő ezüst Mű . . . Két 
Csokoládés Findsa Tartok [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 

5. ? kávépörkölésre való; de prăjit cafea; zum Kaf-
feerösten dienend. 1789: vettem kezemhez . . . Egy pár 
kék portzellán fingsiákat, égy párcellán Ibrikkel edgyüt 
egy kávés pléhet [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1]. 

II. ſn kávéháztulajdonos; proprietar de cafenea; Ca-
fébesitzer. 1757: Német István Uram egy este Vini 
Lajos nevü Kávéshoz hatod magával el menvén, hét pohár 
rósólisért nékie egy aranyat adott [Kv; Mk IX Vall. 213]. 

O Szn. 1753: Kávés Jósef. Kávés Ludvig [Kv; Dica 
XVII. 1, 11]. 1756: Kolosvárat lakó Káfés Jósef [Kv; 
Mk IX Vall. 30]. 

kávésabrosz kávézó abrosz; faţă de masă folosită la 
servitul cafelei; Kaffeetischdecke. 1732: 3. Tőrök Varrá-
sos hoszszu keskeny kávés abroszok [Kv; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 18]. 1790: Kávés Abrosz Borzos Nro 2 
[Sv; Ks]. 

kávésasztal kávézó asztal; măsuţă pentru servitul ca-
felei; Kaffeetisch. 1789: Egy Kávés Asztalhoz való tar-
ka Keszkenő Rf 2 xr 6 [Mv; ConscrAp. 21]. 

kávéscsésze kávésbögre; ceaşcă de cafea; Kaffeetasse. 
1743: Káfés Csésze gyenge 6 [O.fenes K; JHbK 
XXIX/28]. 

kávéscsupor kávésbögre/csésze; ulcică/cană; Kaffee-
napf/häferl. 1797: Két Kávés tsupor Dr. 18 [Szság; IB 
III. CXLV. 22]. 

kávéserpenyó kávépergelő serpenyő; prăjitoare; Kaf-
feeröstpfanne. 1849: Kávé serpenyő 1 kávéőrlő 1 
[Széplak KK; SLt 17]. 

kávésfindzsa kávéscsésze; ceaşcă; Kaffeetasse. 1732: 
Egy Vizes kávés fingsiákot öblítő ezüst csésze Lot 23 [Ks 
Kornis Zsigmond lelt. 13]. 1753: Kávés Fintsia N 4 [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18]. 1763: Hat fejér Kafes Fin-
gsia talatskaival [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1790: Csokoládés 
Fintsia 4 Kávés Fintsa 8 [Sv; Ks]. 1828: 3 halott a váro-
son Hajdoni Actrix Simény Biri Néném a kit eppen 
akkor ütött le a gutta midőn kávés Findsiaját már félig 
ki ürítette volna [Kv; RLt Horváth Zsigmond Rettegi 
Györgyhöz]. 1846: Tiz pár kávés findsiák égy formák 
tálastol fejér arannyozott Szélű [SLt 17]. 1849: Kávés 
fin'sia bétsi proczellán 30 Rfr [Görgénysztimre MT; 
Born. G. XXIVd]. 

kávésibrik kávéscsésze/csupor; cană de cafea; Kaftee-
tasse/näpfchen. 1715: edj Caves Ibrik Ezüst Gira 1 Lott 
4 [BfR]. 1765: Egy kisded kávés Ibrik Cserép [Szentja-
kab MT; Told. 8]. 1787: Egy füles Nyakas kávés Ibrik 
[Kv; Ks 73/55 Oszt. lev. 11 ÍJ. 1790: Egy pár fejér portze-
lán kafés Ibrik kék pántlikaval [A.jára TA; BLt II. 12]. 
1812: Nagyob Kaffes Ibrich [Györgyfva K; LLt Csáki-
per 212. L. 3]. 1814: Egy Nagy Kávés Übrik 34 Lott . . . 
Más gömböllyü kávés Ubrik 12 Lott [Kv; Born. IV. 41]. 
1824: az ezüst portékáknak hasonfele része Egy na-
gyob Kávés Ibrik [Dés; Újf. Újfalvi Samu hagy. 1]. 

Szk: poncolozott ~ poncolt (fém)kávéscsésze. 1824: 
a' Remek3 lészen égy kis Pontzolozott kávés Ibrik [Kv; 
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ÖCJk. — aÉrtsd: a remekelni készülő ötvösinas számá-
ra] * rovázatos 1837: Égy tokba . égy rovázatos 
kalány . Égy nagy rovázatos talpos kávés ibrik 
[Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 19, 20] * talpas ~ 
rovázatos 

kávéskalán kávéskanál; linguriţă (de cafea); Kaffee-
löffel. 1757: Két kis káffés ezüst kalán [Marossztkirály 
MT; Berz. 3. 1/11]. 1765: Ezüst Leveses Kalany 1 Ezüst 
Kávés Kalany 1 . . . Pléh Kalány Nro 8 [Kóród KK; Ks 
19. I. óhoz]. 1789: Vagyon Ŏtves Rázer Joseff Uramnal 
13 Lot és egy fél Kŏnting Ezüst, mellybŏl egy Kávés ka-
lán . bé jött fél Lot 1/3 kŏnting [Mv; ConscrAp. 3]. 
1791: Két ezüst kávés Kalány [Dés; DLt]. 1836: Három 
evö Kalány Hét kávés kis Kalány [Apahida K; RLt 
O. 4]. 

kávéskalánka kávéskanalacska; linguriţă (de cafea); 
KaffeelöfTelchen. 1772: Ezüst 9 kávés kalánka [Ege-
res K; Ks]. 1800: Nyóltz kaves kalánka ezüst [LLt]. 
1803: Nyoltz egy forma kávés kalánkák [Ne; DobLev. 
IV/858. lb-2a]. 

kávéskalánocska kávéskanálka; linguriţă (de cafea); 
KaffeelöfTelchen. 1748: Néhai Korda Sigmond Ur eo 
Nga Özvegye Nemes Iulia Asz(szon)y, dolgoztatott vé-
lem holmi kávés kalánostkákot és egy Néhány kés 
Nyeleket [Kv; Szentk. Sam. Jónás (42) vall.] | Én Frajja 
voltam Néhány esztendőkig az Aszszonynak Korda Sig-
mondné Aszonyomnak vittünk volt ezüst portéká-
kot oda e-szerint: egy ezüst ibriket 12. kis kávés kalá-
notskaival edgyűtt [Bögöz U; i.h. Júlia Szabó (22) vall.]. 

kávéskeszkenő 1. kávéskendő; şervet folosit la servitul 
cafelei; Kaffeetuch. 1788: 9. Tarka kávés keszkenyõ 
[Mv; TSb 47]. 1800: két káffés keszkenő [LLt]. 1820: 
Czipo Szaggató Keszkenyő 12 . Két Kávés Keszke-
nyők [Felőr SzD; BetLt Fráter Theresia kel.L 1848: 
Négy külömböző kávés keszkenyő fáin 50 rft [Görgény-
sztimre MT; Born. G. XXIVd]. 1850: Asztal keszkenyő 

Kávés keszkenyő . Ozsonya kis keszkenyő [Kv; 
Pk 5]. — Vö. a kamuka-kávéskeszkenõ címszóval. 

2. kávézó abrosz; faţă de masă folosită la servitul ca-
felei; Kaffeetischdecke. 1816: Fél Sellyem kávés keszke-
nyő . 20 Rf . . Más Czérna kávés Keszkenyő . . . 5 
Rf [Kv; Born. IV. 41]. 1817: Egy gyapot virágos kávés 
keszkenyő 3 Rf [Varsolc Sz; Born. IV. 41]. 1819: egy há-
zi veres kávés keszkenyő [Kv; Pk 3]. 1849: Nagy veres 
Kávés keszkenő Roza bukétos formára [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

kávésmasina kávéfőző; aparat de fiert cafea; Kaffee-
maschine. 1848 k.: Egy kitsiny kávés Maschina fájin réz-
ből valo [Kisesküllő K; SL]. 

kávészín kávébarna; cafeneu; kaffeebraun. 1710: Egy 
kávészín aranyos szoknya, aranykötés rajta [DánielAd. 
90]. 1723: Az Úrfinak magá(na)k Vétetett menté-
(ne)k, dolmány(na)k, nadrág(na)k négy sing s három 
fertály kávé szin fantzia (!) posztót fl. 11/31 [TK1 Huszti 
András kezével]. 1745: Egy Kávé szin tarka matéria 
szoknya Csipkés ezüst kötés rajta [Marossztkirály AF; 
Told. 19]. 1755: Ugorkának való Kávé szin Portzellán 

Tálotska 1 1 Káfé szin fintsia tálastol [Batiz H; BK sub 
nr. 1020]. 1821: Kávé szín platirozott pléh Gyertyatartó 
[Backamadaras MT; CsS]. 1837: Egy kávészin és egy fe-
kete selyem és egy briner kürti 35 Rf. 30 x [Kvh; HSzjP]. 
1850: Egy kávészin frakk — egy fekete frakk [Algyógy 
H; Born. F. Ii Török Antal uradalmi biztos összeírása]. 

Szk: pergelt ~ sötétbarna. 1771: pergelt kaffe szin 
ezüstes fekete selyemmel Krépsines Mente, Dolmány 
Nadrág [Nagyida K; Told. 19]. 1816: pergelt kávé szin 
kásmir fél keszkenő [DLt 802 nyomt. kl] * sötét 
1732: Sötét kávé Szin mente hiúzzál béllet | Más sötét 
kávé Szin poszto Salavári [Kv; Ks Kornis Zsigmond 
lelt. 7,9]. 1828: Egy setét Kávé szin vatirozott fáin 
poszto kaput [DLt 118/1829 nyomt. kl]. 

kávészínű kávébarna; cafeniu; kaffeebraun. 1710 k.: 
Egy kavé szinü férfi beleletlen mente . . Egy uj kavé szí-
nű dolomany . . . Egy uj kave szinü Nadrag [LLt Fasc. 
146]. 1752: egy Viselt Caffe szinü Mente, ezüst fonál 
gombokkal [Eszt. gr. Pekrinéa lelt. — aCsak így!]. 7775. 
Terésinek (!) hagyok 2. derekalyt egy káfé színű pap-
lannyal [örményszékes AF; BetLt 6 özv. Szalántzi Já-
nosné Boér Borbála végr.]. 1780: káfé színű keszkenyő 
[Hr 2/44]. 1824: a' köntös egy kávé színű Atlatz [Mv; 
BálLt 1]. 

kávészűrő strecurătoare de cafea; Kaffeefilter. 1788: 
Kávé szürö zatsko forma jukatos pléh kettő [Mv; TSb 
47]. 

kávétartó vas pentru păstrarea cafelei; Kaffeebehäl-
ter. 1748: Káfe tartó 1. Porozó egj [Vargyas U; CsS]. 

kávézás luarea cafelei; Kaffeetrinken. 1722: én Cavé, 
Téh, Rósólis, Nádméz etc accidentiákra gondot vi-
seltem tsak az háromszori Cavézasrais négj négj tsé-
sze, és napjában 12 tsésze Cavé por den. 6 [Uzon Hsz; 
ApLt 1 Intzédj Jósef lev.]. 1784: Gróf Toldalagi László 
Ur õ Nga . M Vásárhelyi Nemes Udvar házának Fel-
ső Tractussában, az Uttza felőli való nagy Palotáját 
adja által . . . Fridrich Nóvák ő Kegyelmének és Felesé-
gének oly véggel, és tzéllal, hogy ő Kegyelmek ezekben 
Tractirsággal, Vendég tartással, Bálok adásával, Biliár-
dozással, Kávézással, a' Kertbe tekézéssel az alább 
meg nevezendő Naturáléknak szabott árrokon kivűl, 
magok telyes tettzések és Limitatiójok szerint keresked-
hessenek [Mv; Told. 16/87]. 

kávézik a bea cafea; Kaffee trinken. 1805: nem káféz-
tam mert siettem a Particulába [Dés; KMN 101]. 1814: 
A' Gróf el-kisérte a* Grofnét Enyeden innen a* Miriszloi 
Fogadoig, ott benn a fogadoban kávéztak [Mv; TSb 12]. 
1819: reggelenként a néhai Ur Kávézott, Ebéden Vatso-
rán mindenkor bort ivatt [Kv; Pk 2]. 

kávézó-abrosz kávésabrosz; faţă de masă folosită la 
servitul cafelei; Kaffeetischdecke. 1811: 2 vastag abrasz 

1 kávezo abrasz [Uzdisztpéter K; CU]. 

kávézó-asztal măsuţă pentru servitul cafelei; Kaffee-
tisch. 1801: Égy nagy kerek, égy Szegeletbe valo, égy 
hoszszu, és égy kerek kávézó Asztalok [M.macskás K; 
RLt Détsei Bálintné Filep Deáki Ersebet hagy.]. 
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kávézó-asztalkeszkenő 1. kávézó abrosz; faţă de masă 
folosită la servitul cafelei; Kaffeetischdecke. 1806: Edgy 
kávezo asztal keszkenyő kűlőmb kűlőmb féle virágok-
kal szőve [Ne; DobLev. IV/897, lb]. 1852: 2 Nagy Ká-
vezo asztal Keszkenyő 12 Szemeljre való [Torda; HG]. 

2. kávés asztalkendő; şervet folosit la servitul cafelei; 
Kaffeetuch. 1818: Egy kamuka Abrasz Ehez 12 ka-
muka Asztal Keszkenyők 83 Rf . . . Három vastagobb 
házi Szövés Abraszak . . . Két Kávézó veres Asztal 
Keszkenyők 12 Rf [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina kel.]. 

kávézó-asztalocska măsuţă pentru servitul cafelei; 
Kaffeetischlein. 1787 k.: Katzkoi3 udvarban talalhato 
Fa Eszközök Keskeny kavezo fél viseltes asztalocs-
ka [RLt. — aSzD]. 

kávézó-findzsa kávéscsésze; ceaşcă de cafea; Kaflee-
näpfchen. 1736: Káfezo findtsia nro 1 [Mikefva KK; 
CU XIII/1. 158]. 

kávézó-keszkenő ? kávéskendő; şervet folosit la servi-
tul cafelei; Kaffeetuch. 1836: Egy házi szőtt veress kávé-
zó keszkenő [Kv; Pk 3]. 1849: Egy kávézó veress Kesz-
kenyő [Somkerék SzD; Ks 73/55]. — A 'kávésabrosz' 
jel-sel is számolhatni. 

kávézó-kiskalán kávéskanál; linguriţă (de cafea); 
Kaffeelöffel. 1773: Két nagy Ezüst kalán és három káve-
zo kis kalán [RLt]. 

kávéztat kávét itat; a da (cuiva) să bea cafea; Kaffee 
trinken lassen. 1815: mást méltatlanul nem ruház Étellel 
itallal nem táplál s nem kávéztat [Mv; Berz. 21]. 

kavilláció kertelés, köntörfalazás; divagaţie, digresiu-
ne; Umschweife, Winkelzüge. 1796: ezen Cavillatiok ál-
talis azt jelenti ki az Ali Peres Ur, hogy a* Kereset alatt 
lévő Levél valósággal kezénél vagyon [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 72-3 tábl.]. 

kavillál 1. kertel, köntörfalaz; a divaga; Umschwei-
fe/Winkelzüge machen. 1638: ezt Szabó Peterne monda 
neki hogy azt mondgya, mert nagi szemerem leszen ha 
azt nem mondod, megh penigh igen Cavillal vala Be-
szedben az Kupasne, En mondám ne Cavillyal (!) hanem 
mond megh igaszan hogy nem voltai otthon [Mv; MvLt 
291. 151b]. 1664: Csak ne kavilláljon egyfelé is, hanem 
most, ha lehet, szakaszd végét a gyűlésen [TML III, 22 
Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

2. kb. tévelyeg; a rătăci; im Irrtum sein. 1678: vgy 
czelekedgjék mind(en) Ember, hogj az mi Kgls Urunk eo 
Nsga mellé tarczia az hűséget, más fele ne cavellalyon, 
mert bizony fel akad érette [LLt Fasc. 120]. 

kavillálás kertelés, köntörfalazás; divagaţie, digresiu-
ne; Umschweife, Winkelzüge. 1664: mind csak kavillá-
lás az, mert ha az fejedelmet ő nagyságát megtréfálta,3 

tehát egy vármegyét még inkább [TML III, 20 Teleki Já-
nosné fiához, Teleki Mihályhoz. — 3Vas János]. 1677: 
Debreczen Városának állapottyára nézve . . . meg-hatá-
roztatot a* Birák hitek kötelességek szerint, minden 
alattomban való kedvezés, hir tétel, vagy cavillalás nél-
kül, szorgalmatossan fel-keressék3, és ha kaphattyák 

. . . feleségével, gyermekivel, és minden javaival tartoz-
zék meg-adni [AC 145. — 3 Az 1625 után a városba me-
nekült jb-okat]. 

kavillálhat kertelhet, köntörfalazhat; a se putea abate 
de la subiect, a putea divaga; Umschweife/Winkelzüge 
machen können. 1657: hagytam vala az tárház kulcsait 
Kún Ferenc, ki az magyar udvarnak hopmestere, Fel-
vinczi Márton Fogarasi udvarbíró, ezeknek kezeknél, de 
titkoson, mert tudtam az szokás szerént következő té-
kozlást . de az én elmenésem után ottan mindjárt fir-
tatván őket az kulcsokért . . nem cavillálhatván to-
vább előadták [KemÖn. 137]. 

kavillum kifogás, ürügy; pretext; Ausrede, Vorwand. 
1678: Nemzetes Czegei vas János Ur(am) al(á)z(atos) 
requisitiojabul értyük hogy Nyerges András levé(n) 
adoss hét száz negyven forintokkal, melly summa pénz 
adósságát eddig való sokszori requisitiojárais eŏ Kglnek 
ne(m) refundalták, hol egy hol más helytelen cavillu-
mokkal differálták [WassLt a fej. Beszt-hez]. 1737: az 
Inctus olly Cavillumokkal és Subterfugiumokkal ki-
vánnya aggraválni az At, a mellyek magokb(an) hamis-
hitüséget nem involválnak, hanem többire mások(na)k 
diffamatioját, és maga Tisztib(en) való restes el-járását 
[Dés; Jk 246a]. 1740: az Controversiában forgo széna fű 
dolga, meg in A(nn)o 1707 inchoáltatott, és mind ez ide-
ig is egy s más cavillumok és haszontalan exceptiok miat 
nem decidálodhatot [Torda; TJkT I. 186]. 1839: Mél-
tóztasson irt számadó Darvas Josefet arra szoritani, 
hogy minden Cavillumokat, és terqiversatiokat félre té-
vén — maga praetensioit sürgetöleg bé adni szoross kö-
telességének esmerje [Dob.; Somb. II]. — L. még RettE 
98. 

kazák férfi ruhadarab; cazacă; Kasack. 1710 k.: visel-
tem . . . szép vékony keményített ujjú gyolcs inget, mert 
annak az akkori módi szerént a kihasított ujjain, a kurta 
csak ágyékig érő dolmány-, vagy kazáknak ki kellett bu-
gyogóson látszani, ezen felül vettem a kurta dolmánykát 

. . ; ezen felül télben a kazákot [BÖn. 576]. 

kazal 1. széna/szalmakazal; şiră/stog de fîn/paie; 
Heu/Strohschober. 1558: Byro wram az thyzedeseknek 
Ees k api tanoknak megh hagyak hogy el yaryak ees az 
Ártalmas helen walo zenath Wdwaron wagy kerthbe va-
ló kazalokoth, Nagy erews Bywnthethessel ky hordat-
tassak az warosbol [Kv; TanJk V/l. 48]. 1594: Az Som-
lioi Maior kertben vágjon haro(m) kazalban zena eöll 
No. 107. Az ket kazalnak zeli es magassaga ket eöl az 
harmadik kazalnak zeli es magassaga masfel eöl. Az 
kraznai Maiorban uagio(n) . . . egi kazalban zena eőll 
Restal No 5 [Somlyó Sz; UC 78/7. 15]. 1677: Vagyon ott 
most széna egy kazalban készen org. no. 6 [Rákos Cs; 
CsVh 54]. 1680: Csures kertben . Széna kazalokban* 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 31-3. — aKöv. a fels.]. 1753: 
két ŏlŏs kazal [Mezőzáh TA; Told. 18]. 1771: nem akar-
tam a M. Ur kazalait meg kezdetni [Esztény SzD; Told. 
5a]. 1798: A' Nagyságod szénáját még Karátson Heti-
ben jó móddal el-adtam, a' kazal 8. ölből állván ölit 20, 
20 Rftokon [Torda; Borb. II Kolosvári N. István lev.]. 

Szk: — széna. 1573: Stomp Ianos azt vallia hogi 
Nagi fwsteot latot az Darochy Maioraba, Be futamot 
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oda tahat Immár harmada egh az kazal Zenanak [Kv; 
TJk I1I/3. 190]. 1813: egy félbe lévő 4 Ölös kazal Széna 4 
[Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 

2. gabonaasztag; stog de cereale; Getreidefeimen. 
1680: Kŏlõs kazalakbana [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
31-3. — aKöv. a fels.]. 1757: egy hoszszu Kazal Buza 
[Nagyercse MT; Told. 18]. 1831: két kazal cséplettlen 
Zab [Mv; Berz. 20]. 

3. vhány kazalnyi; de cîteva stoguri; von einigen 
Schobern (viel). 1647: Az Vizén tulis vágjon egi kazal 
széna [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1669: Egj zab aszta-
gocska . Egj kazal szalma [Kőhalom NK; Ks 67. 46. 
24a]. 1674: Vas János Ur(am) széna füvét megh ka-
száltatta, mellye(n) mostis edgy néhány kaszally sze-
naiat latom eõ Naga(na)k [Mezőzáh TA; WassLt Gra-
na Georgy (60) jb vall.]. 1704: Bonchida körül sok kazol 
szénákat felégettek3 [Kv; KvE 283 SzF. — aA német ka-
tonák]. 1748: edgj nagy kaszaly szalmát azon sertések 
széllyel gazoltak [Torda; TJkT III. 240]. 1753: Egy ka-
szaly Szalma [Karácsonfva MT; Told. 18]. 1776: egy ka-
szaly szalma [Mezőméhes TA; WassLt]. 1824: (A) Csű-
rös kertben tanáltatot egy kazal Szalma . . . hoszsza 5 őll 
Szel(essége) 2 őll [Mezöbodon MT; Ks 89]. 

4. (fa)rakás; grămadă/stivă (de lemn); (Holz)Hau-
fen/Stoß. 1680: Az praemitalt házok és Sütő ház kőzött 
vagyon Asszu fa egj kazalban org. no. 3 [A.porumbák 
F; ALt Inv. 6]. 1696: vagyon az Veres Bástyához Ualo 
Cserep Ket Kazalb(an) [Bethlen SzD; BK]. 171611739: 
A Tűzre valo fátis hordják ki rakják kaszajba [A.cserná-
ton Hsz; SzékFt]. 1761: Jo rakás vagyis Kaszai ki hegye-
sitett csere karois vagyon a Csŭrŏs kertb(e) [Spring AF; 
JHb XXIII/31. 44]. 1818: a' kerüllőknél nagy Kazal fát 
láttam [Dés; DLt az 1823. évi iratok közt]. 

5. vhány rakásnyi; de un anumit număr de grămezi; 
von einigen Haufen. 1674: Egj nagj tűzre vágott kazal fa 
[A.porumbák F; UF II, 607]. 1676: Vagyon az külső 
Várban . . . egy kazal aszú fa [Fog.; i.h. 705]. 

6. földhányás; grămadă de påmînt; Érdaufwurf. 
1681: Az szőlő földelni valo hasznos jó új földet igi 
csinállyák: oldalab(an), allyban (: valahol helye vá-
gyóin) :) mind gyepestől nagi hosszú kazal földeket han-
nak őszve jo magassan; három vagy négi esztendőre al-
kalmasint őszve érik [Vh; VhU 586]. 

kazal-fa kazalba rakott ölfa; lemne ín stînjeni; Klaf-
terholz. 1849: Láttam hogy a Molnár Nonuj vitt két sze-
kér Kaszaj fát [Héjjasfva NK; CsZ. Fodor Márton (57) 
vall.] | ezek hordották el a' kaszai fákat — mely volt har-
mintz öl, melynek öle ért két pengő forintot [uo.; CsZ]. 

kazfllmaradék rămăşiţe dintr-un stog; Schoberrest. 
1629: Vagyon egy zab-asztag . . . Kazal maradék, egy 
kevés széna [Szu; SzO VI, 103 Székelytámadt vár lelt.]. 

kazalocska kis kazal; stoguşor; Schöberchen. 1650: 
Egy kazalacska s Eőtteódfel kalangya széna [Sólyomkő 
K; SLt GH. 5]. 1735: Csak edgy kalongya széna van az 
is el fogy . . . hanem van még az katonai3 határon két 
kazalocska [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev. — aK.]. 
1765: Margai Ferentz Vram(na)k . . . Vagyon a Csüres 
kertben egy kalongyátska szenaja és egy kazalatska szál-
mája [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/49. 9]. 1804: 3. Kaza-
latzka Szalma [Hosszútelke AF; Kath.]. 

kazalozás kazalrakás; clădirea stogurilor, clăire; 
Schobersetzen, Auffeimen. 1843: itt tűnik ki, hogy ők 
valóban . . . kazalozás kalongyálás- és asztag rakási 
mester<se)geket nem értenek [F.zsuk K; SLt évr. Szi-
gethy Csiky Zsigmond P. Horváth Ferenchez]. 

kazamata cazemată; Kasematte. 1647: Az maros felől 
kasamatahoz valo őregh Gerenda kikett fel kell emelni 
az Kasamatara vágjon hét Az másik Kasamata 
megh vagion Gerendazva [Marosillye H; VLt 55/5415]. 
1653: A mely torony a várban vala3 . fundamentumá-
ból lerontottam, mert a bástya kasamátáját arra vittem 
[ETA I, 148 NSz. — aA görgénÿben (MT)]. 1662: (A) 
Veres és Aranyas két bástyáknak napkelet felől való ol-
dalait s kasamatáit lőni, törni, rontani, víni legalkalma-
tosabbnak ítílték vala [SKr 590-1. — aA váradi várban]. 
1681: a' Fejer Bastya Alsó Contigna(ti)ojanak mos-
tan jaro garadicza nincze(n), el bomlott. NB . . Ez Ká-
samata volna, de többire ganajjal teli, kár hogi ki nem tisz-
tittyak [Vh; VhU 519]. 1696: ezen Bastyanak az Kasama-
tajab(an) vagyon ket Hordo ó Bor [Bethlen SzD; BK]. 
— L. még SKr 301, 591, 597, 599-600, 609, 614, 620; UF 
I, 97, 395, 398, II, 101, 103-4, 310, 312, 335-6, 542. 

kazamata-forma kazamataszerű; ín formă de cazema-
tă; kasemattenartig/förmig. 1694: Ezek alat va(gyo)n 
egj Bolthajtásos Téglából csinált Kasamata forma pin-
cze, valami Algyu Kerekeket tartanak benne az nemetek 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

kazamatás cu cazemate; mit Kasematte. 1662: Gör-
gény várának, hogy csak az éjszakrul való szőlőhegyéről 
állíttathatnék lövéssel való ártalma, az ellen egy igen-
igen erős kőrakású, kétszárnyú öreg kasamatás bástyát 
indíttatott vala3 | Fogaras várának igen nagy széles, teli 
vízzel való mély és béllett árka volna, s nagy reguláris 
kasamátás bástyái [SKr 295, 668. — ÎT. Rákóczi 
György]. 

kazán cazan; Kessel. 1846: Adórendszer . Velni-
céktül és Szeszgyáraktul Ezen előzmények után ja-
vásolom: Velnicékre (: az az: gépszerkezet nélküli kö-
zönséges kazánokkal ellátott pálinkaházakra :) a kezelő 
Személyzet fej-adójánn fölül Kazán-pénzt is kell vetni 

. . Kazán-pénz minden kazántul, a Velnicés' fej-
adójával egyenlő mennyiségű [Br. Kemény Dénes, Ér-
dekegység (Kézirat az EMLt-ban) I. köt. VIII. 1.]. 

kazán-pénz kazánhasználati adó; taxă pentru folosi-
rea cazanului; Kesselgeld. 1846: Velnicékre . . . a kezelő 
Személyzet fej-adójánn fölül Kazán-pénzt is kell vetni 

. Kazán-pénz minden kazántul, a Velnicés' fej-adójá-
val egyenlő mennyiségű [Br. Kemény Dénes, Érdekegy-
ség (Kézirat az EMLt-ban) I. köt. VIII. — A teljesebb 
szöv. kazán al.]. 

? kazármáta kaszárnya, laktanya; cazarmă; Kaserne. 
1715: (A) keresztnél, Komál tetején akarnak várat építe-
ni hogy ha akaijuk, hogy a német militia ne lakjék 
rajtunk, tehát oda Komáira kell építeni valami lakó haj-
lékokat nekik — melyeket ő kazármátáknak nevez [Kv; 
KvE 295-6 Szr]. 

Nagy valószínűséggel csak az emlékíró tollán alakkeveredéssel (ka: 
mata x kazárma) keletkezett alakulat. 
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kazetta tégely; creuzet; Tiegel. 1570: Festeket. Mi-
keppen kel chinalny. Vegy Terpentinat, lakkal, törd 
meg. Jol lagian, oztan egy kis kazetaban fözd meg es 
Jo lezen [Nsz; MKsz 1896. 366]. 1580: Jo zep festek 
Mint egy somalch Az terpentinat fözd meg az Meg tö-
röt lakkaual egy kis kazetaban es Jo lezen [Nsz; i.h. 
369]. 

kazimír kásmir (kelme); caşmir; Kaschmir(stofi). 
1806: 3 3/8 Sing kazimir 12. 37 [Mv; Ks 34. VII]. 
1806/1818: 7. Sing Szederjes Kaszimir [Mv; Told.]. 
1808: 2 nagy keszkenyő Kazumir [Mv; i.h. 22]. 1822: 1 
Sing fekete kazimir [Mv; DE 3]. 1829: 5 Sing Kázimír 
[CsS] | Szenkovits Kájetán boltyabol 12 Sing Kázi-
mir Rf 48 2 Sing fekete Kazimir Rf [Kv; SLt 
XLI]. 

Az ÉrtSz a címszóbeli szót kázsmir (~ kázsmėr ~ kasmír) alakban szó-
tározza. Szerkesztésünkbe a szó, valamint összetételei a forrásainkban 
szinte kizárólagosan jelentkező alakban került be. 

kazimír-félkeszkenő kásmír-keszkenö; basma de 
caşmir; Kaschmirtuch. 1816: pergelt kávé szin kásimir 
fél keszkenő [DLt 802 nyomt. kl]. 

kazimír-keszkenő kásmír-fejkendö; tulpan de caşmir; 
Kaschmirkopftuch. 1807/1818: 1 Nagy Kázimir keszke-
nyő [Mv; Told.]. 1808: 2 Nagy modi Kazumir Keszke-
nyő [Mv; i.h. 22]. 1809: Egy rósa szin Kazimir keszkenő 
[Koronka MT; i.h. 19]. 1810: Módi kazumir keszkenyő 
[Mv; i.h. 74] 1818: Zöld kazimir keszkenyő [DLt 251 
nyomt. kl]. 1835: Nagy Cazimir Keszkenő mosonénak 
[Born. O. Ia]. 1847: Egy portubák szinŭ fŏldŭ, a közepé-
ben három rendbeli kerek czifraságokkal ékesített, kö-
zepében egy sárga csillag lévén, a széle körül kŭlŏmb kŭ-
lömb féle fejér és sárga virágokkal diszesitett kázmér (!) 
keszkenő [UnVJk 141]. 

kazimír-köntös kásmírruha; rochie de caşmir; Kasch-
mirkleid. 1832: Kék párisi Caschimér köntös [HG Br. 
Brukenthal lev.]. 

kazimír-kukulikókeszkenő ? kásmír-kalikófejkendő; 
năframå de caşmir; Kaschmir-Kalikokopftuch. 1806: 1 
Kazimir kukuliko kesz(kenyő) 15 [Mv; Ks 34. VII]. 

kazimír-lájbi kásmírmellény; vestă de caşmir; Kasch-
mirleibchen/weste. 1805: egy fekete virágos Casimir 
Lajbli [DLt nyomt. kl]. 1810: Egy Kászmér Lájbli [Mv; 
MvLev.]. 1829: Egy férfju Sáál f 6 — xr. egy Giráf Kaze-
mer Lajbli f. 8 [Ks XXXb]. 

kazimír-mellény vestă de caşmir; Kaschmirweste. 
1850: Veres Casimir mellény kettő, a b. Borenemisza 
családi czimeres gombokkal 7 f 30 xr [Algyógy H; Born. 
F Ii]. 

kazimir-nadrág pantaloni de caşmir; Kaschmirhose. 
1824: Egy ujj Kazimir Nadrág [Dés; DLt az 1826. évi 
iratok közt]. 

kazimír-nagykeszkenő kásmír-vállkendö; maramă de 
caşmir; Kaschmir-Umhängetuch. 1817: Egy Veress ka-
zimir virágos Szélű nagy keszkenő Rfl. 3 [Mv; MvLev. 

Simonffi Zsuzsánna hagy. 3]. 1821: Egy viseltes szine 
hagyatt kazimir Nagy keszkenő [Mv; i.h.]. 

kazimír-posztó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ kurtarékli rövid kásmir rékli; bluză (fe-
meiascå) de caşmir; kurzer Kaschmirtulifant. 1811: Egy 
Fekete Kazimir poszto Kurta Rékli [Görgény MT; 
Born. XXXIX. 43]. 

kazimír-sapka şapcă de caşmir; Kaschmirmütze. 
1847: Klinger Wencel . fejül egy kerek gombai öszve-
huzott hamuszín casemir sapkát viselt [DLt 633 
nyomt. kl]. 

kazimír-sisak caschetă de caşmir; Kaschmirhelm. 
1806/1818: 1 Fain veress Kazimir Sisak [Mv; Told.]. 

kazimír-spencer kásmírzubbony; spenţer/bluză de 
caşmir; Kaschmirspenzer. 1820: Egy kitsi Kázimir 
spentzel két Arány Gombai [Mv; Told. 19]. 

kazinci magyar mentefajta; un fel de mintean ungu-
resc; Art ungarischer Dolman. 1866: tavaszi szürke ka-
zínczí [Meggyesfva MT; LLt]. 

kazul I. mn perzsa; persic, persan; persisch. Szk: ~ 
kard. 1642: egy aranyas kazul kard [Koronka MT; 
Told. la. II Toldalagi Mihály portai követ lelt.] * ~ 
követ. 1619: találék egy jó magyarul tudó törökre ki 
. . . az perzsa követ mellett volt kérdezem, ha ugyan 
igaz-é, hogy jő kazul követ? Az is azt mondá hogy ő 
együtt jött az követtel Konjáig | Mikor Ahmet császár 
egykor Drénápolyból hazajött vala, és az drénápolyi 
kapun pompával behozták vala ezt az kazul követet 

minden pompával . hozák bé [BTN 241, 268] * 
~ pasa. 1618: az kazul pasa az többi között Perzsiából 
írta az hatalmas császárnak | jutott egy posta 
Perzsiából az fővezértől . . . ez azt hozta, hogy a kazul 
pasa Tebrizig eleibe jött volt az vezérnek . . . megvíttak, 
és . . . victor lött az vezér, és a kazul pasća) igen kevés 
magával szaladott el [i.h. 145, 152-3. — Köv. a nyil.]. 
— L. még i.h. 125, 170, 193. 

II. fn a perzsa; persan; Perser. 1614: azt mondá az 
pasa, hogy: kazul, csilali mind az hatalmas császár 
ellen volt, s mit használtatok véle? [i.h. 77. — aA török 
csilalia 'lázadó, szökevény' (i.h. 480)]. 1618: úgy meg-
verték az kazult, hogy az fővezér az maga seregével csak 
rea sem érkezett az derék harcra, addig elfutott az kazul 
pas<a>, oztán mindenütt utána az tatár hám | (Görcsi 
Mehemet pasa) mondá, hogy: Hová tegyük hát mi osz-
tán az mi hadunkat, ha megbékéltünk az kazullal, mert 
az mi hadunk nem nyughatik és veszteg nem ülhet [i.h. 
154, 171]. 1657: Huszref pasa nagy triumphussal jüve, 
meghozván azt a híres Abaza pasát, ki az kazulhoz 
adhaereált vala [KemÖn. 88]. 

kazula miseruha; odăjdii; Meßgewand. 1586: Ez 
Niolcz Zaz, tizenegy forint Niolczva(n) ket pénz . . . 
Igyarto Simonnak, Es Veisz Tamasnak Egyház fiaknak 
eppen kezeknel maradoth, Nem tudwan eheóz, az Casu-
lakat Es kywe (!) Iaro Ezwst Zerzamokat es egieb Inuen-
tariumot zwnieget es effelet [Kv; Szám. 3/XXIX. 17 Gr. 
Diosy not. kezével]. 1588: Az egihazfiaktol . . . Weisz 
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Tamastol ig Veottek zamoth: maradót volt Nallok 
keesz penzwl . Restantiaul ide nem tudwan az kjueol 
Jaro ezwst marhakat, zwniegeket, Casulakath f. 760/43 
[Kv; i.h. 4/II. 18]. 1589: ladakat czinalt Aztalos Jstuan, 
melliekbe kasuliakat (!) raktanak [Kv; i.h. 4/X. 5]. 1634: 
Az mi Templumhoz valo ezkeozim vadnak mindenfele 
kepek, Casulak, Monstrancia, kehely, Ámpolnák, es 
mind effelek egyebek . . . azokat chak ide az Monostori 
Templumhoz Applicallyak, az ott lakó Jesuita Páterek 
[WassLt Wass János végr.]. 1790: Templombeli portéka 
. . . Egy Rongyos Casula [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 
24c]. 1804: A Templomban tanáltato Mobiliak Ka-
zula arany készülettel Albák nro 3. [Tresztia H; Ks 
108]. 1808: Miséhez tartózó Casula [Bodola Hsz; BLt 
11/11]. 

Szk: aranyos ~. 1585: Egy zeold Aranios Casula Ad f 
4 [Kv; Szám. 3/XIX. 4. — A Szt. M.-t. eszközeinek inv.]. 
1642: egy aranyas kazul (!) [Koronka MT; Told. 26] * 
aranyszínű ~ tarka ~ * fejér • veres ~ * fekete 

1732: találtunk, egj fekete Casulat, egj manipulust, 
és Stolat mind kettőt feketét [Kóród KK; Ks 12. I] * 
sárga ~ tarka ~ * színes 1796: Ordinár Szines 
kasula 1 Ordinár Fekete kasula 1 [Tresztia H; Ks 115 
Vegyes ir.] * tarka 1585: Egy arany zinew tarka 
Casula Ad f 3. Egy Sarga Casula himes kereztew Ad f 1 d 
50 [Kv; Szám. 3/XIX. 4. — A Szt. M.-t. eszközeinek 
inv.] * veres ~. 1790: Egy veres s kozepin Fejer Casula 
Sellyem Poszomanttal s keszŭlettel [Királyhalma NK; 
Ks 67. 46. 24c]. 

kazulás csuklyás; cu capişon/glugă; mit Kapuze (ver-
sehen). 1788: Nyul bőrrel béllett kasulás fekete mente | 
Zöld bagazia nyul bőrrel bérlett kasulás Mántli [Mv; 
TSb 47]. 

kazul-varrás perzsa-hímzés; cusătură/broderie persa-
nă; persisches Sticken. 1574: egy ala varrót Eleõkeŏteŏ 
kazul varrassal viselt [Gyf; JHbK XXI/12. 5]. 1576: Wa-
gion harmad eleo Rwhays kazwl warrassal warroth há-
rom Rendel [Szamosfva K; JHbK XVII1/7. 6]. 

kazup1 1. kb. fakéreg-puttonyka, táj kászu; vas (fa-
cut) din scoarţă/coajă de copac; kleines buttenartiges 
Gefäß aus Baumrinde. 1652: Egy tonnaban fenyő szu-
rok kazuppokba(n) [Görgény MT; Törzs]. 1681: Fenyő 
Szurok kazuppal Nro 2 [Vh; VhU 530]. 1718: Szurkot 
két Kazuppal küldött [Szurdok Mm; TK1 Zólyomi Já-
nos Teleki Pálhoz]. 1787: Moston egy szekeret fel indít-
ván rakattam: 3 darab sótlan fris iros vajat egy ka-
zupb(an), 13 kupa Csíkot [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1793: Ezen alkalmatosságtol küldök Nagysá-
god számára két kosárba és egy kazupban szépen lapu 
közé rakva, három féle szép Cseresnyét [Hadad Sz; JF 
36 LevK 286 Benkő Elek lev.]. 

Szk: — fenyősajt. 1681: minden havastol (: a * kin Esz-
ţena vagyo(n) :) nyárban tartoz(na)k haro(m) haro(m) 
jó öregh Sajtot adni Kazup fenyó Sajtot . . . Kazup 
szurkot, harmat harmat [JHb XXXII/56]. — Vö. a kazu-
pos címszóval. 

2. vhány puttonyforma fakéreg-edénnyi; de cîteva 
vase mari (făcute) din scoarţă de copac; von einigen but-
tenartigen Gefaßen aus Baumrinde. 1714: 4 jó Tehetős 
szénás Juhos Emberre répartiáltam . . . Két Kazup szur-

kot, melyb(en) 40 kázuval vetettem, az milljen kazukkal 
szokták be adni [Szurdok Mm; TK1. Zólyomi János Te-
leki Pálhoz]. 1748: administrált Nuczul Hajdú által 
Ruszka Pojáni udvarbíró Kovátsi Illyés u(ram) ŏ kglme 

Huszonöt kazup Szurkot n. 25. egj véka fenyő ma-
got — met. 1 [Kendilóna SzD; TK1]. 

kazup2 '?' 1817: Zsiván Filipinus . . , a' ki eredetére 
nézve Slavonai visel magos, kerek kalápot (!), fejér 
kazuppat, és botskort [DLt 69 nyomt. kl]. 

kazupos kászus (kászuba tett); (păstrat) ín vas fă-
cut din scoarţă de copac; in Rindebüttchen (gesetzt). 
1681: Kazupas fenyő sajt nro 165 Kazup szurok, nro 
165 [VhU 218]. — Vö. a kazup címszó ~ fenyősajt szk-
ával. 

kázus 1. eset; caz; Fali. 1657.ŝ A fejedelem . . . az Mor-
va szakadékján lévő hídon menvén által3, az híd egy he-
lyen meg tanálván lyukadni . az fejedelem nyakra-fő-
re az magas hídról leesék az vízben de az fejedelem-
nek nagy bátorsága látszék ez casusban is, mert semmi 
confusio és alteratio benne nem esmértetek [Kemön. 
48-9. — 3Bethlen Gábor az 1623. évi morvaországi had-
járat idején]. 1668: En Jenei Gaspar obiigalom maga-
mat, teljes eletemb(en) valo bor nem iszasagra excipial-
van ilyen Casust, hogy harmad napi betegsegemb(en) a 
dolog ugy kivanvan, hatod rész ejtelnyi bort szabad le-
gyen nyavalyam terhenek könnyebbitesere meg Innom 
[SzJk 102]. 1721: nékem szándékom innen Görgényben3 

mennem, ha csak valami extraordinarius casus nem im-
pediál [Gyf; Ks 95. — aMT]. 1772: Nékem ugy látzik 
hogy ezen dolognak és Casusnak fŏvebb oka Vermes Já-
nos volt és hogy azon szerentsétlenség nem szánt 
szándékból esett [Torockó; Bosla]. 1840: Nem esméri el 
hibáját a panaszlo asszony — mivel már elátolkodott 
. . . tagadásra vette azon Casust is [Dés DLt 36/1841 
Kovács János városi hajdú vall.]. 

Szk: ~ esik (rajtajvkin). 1677: Estenek néha illyen 
casusok-is, hogy némellyek az Országnak publica Con-
stitutioi és Articulusi ellen protestatiot tettenek, testimo-
nialist-is ki-vévén róla [AC 188]. 1736: az Actor lovaival 
meg nem állott hanem tsak continualta meg szelesedett 
lovaival uttját mely miá esett rajta a casus [Torda; TJkT 
I. 117] * — történik (rajta). XVIII. sz. eleje: Minemű 
véletlen és minden remenségünkenn kivŭl valo Casus 
történt a' napokbann rajtunk, gondollyuk eddig szerte 
nyargaló hírekből értette Excellentiád [LLt]. 1783: Szi-
vem rebegésével félek hogj valami véletlen Cásus Törté-
nik én rajtam [Torda; KW] * fatális ~. 1837: azon sze-
rentsétlen tűzi veszellyek kárát mellyeket a Zallagot biro 
vigyázatlansága, vagy tselédei támasztottak, a Zállagba 
vevő Ur tartozik viselni, ki vévén a fatalis Casusokot 
um. a menkő vagy rósz emberek gyujtogatásábol eredett 

. károsodásokot [Dés; BetLt]. 
2. jog ügy; cauză; Sache. 1584: Tartozikis az poztos 

sowago az biro pechetire az fellwl megh Irt dolgokirth es 
Casusokba eleó Jwni Teórvinre de nem eleb hane(m) 
veczernie zekre [Torda; DLt 212]. 1585: eo Nga keg(el)-
mesen engedne megh Azt hogy Se kwlseo, Nemes, vagy 
Nemtelen zemely se penigh vgia(n) ez varossy Ember, 
Semminemeo Attestatoriaúal Ne kenzerithetne vallas-
nak okayert semminemeo Király vagy Vaida embere 
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eleybe az varossy keosseget soha semminemeo Wdeoben 
es casusokba(n) [Kv; TanJk 1/1. 16]. 1667: si juris az 
Törvénytől megh kivanom hogy a' D(omi)nus Jnctus 
azon büntetessel büntettessek mint azok kik eñele casu-
sokba(n) incurraltanak [Kv; RDL I. 148]. 1671: A' 
Szász Atyánk-fiai részéről concludaltuk Nagd consen-
susábol hogy bizonyos casusokon kivŭl ŏ kegyelmek 
kōzzŭl privata personak immediate táblára ne evocal-
tatnának [CC 50]. 1701: Generosus D. Sámuel Cserepi 
de Déés Ductor ejusdem oppidi Dees solemniter 
protestala azon, hogy . . a Deesi Tanacs az ő kglme 
Hannagysag beli Ratiojat el nem akarja igazítani 
Melyből ha mi oly . Casus következnek se I(ste)n se ez 
világ előtt Maga es Posteritasi ne causaltassanak [Dés; 
Jk 322a]. — L. még AC 77; TML VIII, 3. 

3. bűntett; delict, infracîiune; Straftat. 1677: A' 
Gyilkosságnak Casussában az a' régentén bé-jöt, ke-
resztyénséghez nem illendő szokás, mely miat a' hólt tes-
tek sok ideig föld szinén tartattak, ugy mint a' mely 
mondatot tetemre való hívásnak mind ezek a' Szé-
kelység kŏzzŭl in perpetum tollaltattak [AC 151]. 1776: 
ha efféle Casusok simplicit(er) el halgattatnának, sok 
szánszándékkal való cselekedendő dolgokis véletlen tör-
téneteknek allegáltathatnának és így sok rosz casusokra 
ut adattatnék [Déva; Ks 111 Vegyes ír.]. 1784: A Bá-
nyák, és Bányászság felett való controversiakbol szár-
mázó Causák az eddig bé vett Rendtartás, és Constituti-
ok szerint az Toroczkai fórumán folyhattnak, és a 
Mlgos Possessoratus eleiben appellaltathatnak ugy 
mind azon által, hogy ha az Bányákon Lopások, 
Gyilkosságok, egy szóval akkármely Personalis dolgok 
intervenialnanak, azok . . . a személyes actusokbol szár-
mazó casusok közzé számláltassanak [Torockó; TLev. 
2/6 3b-4a]. 

4. véletlen (eset); întîmplare; Zufall. 1585: Vallatwan 
kenoztatwan az Ersebetet Semmyt nem vallót seót hittel 
Nagy Eskwwessel mondotta vallotta hogy Casusbol 
tudatlanul leot, es ment ell teolle, es nem tudta hogy gier-
mek legie(n) [Kv; TJk IV/1. 454]. 1764: ha az illyen Ca-
sus3 admittaltatik sok rosz consequentia következnék, 
mert nem tudván kib(en) mitsoda intentio vágjon a 
szánszándékos gyilkosságát Casusnak neveznék [Tor-
da; TJkT V. 246. — aTi. szándékosnak látszó emberölés 
gondatlanságból származó emberöléssé nyilvánítása]. 

5. vkinek/vminek ~a el/leesése/este; cădere a cui-
va/ceva; js Fall/Sturz. 1825: mi el szaladtunk feljebb az 
erdőben, s onan látuk a Veszutz Vaszilika casussat, és le 
agyaltatását [Kötelesmező SzD; TSb 47]. 1841: mind az 
ők egyűtti vallamások sok confrontatiojábol, mind az al 
őri tsordásnak, akire provocál, hogy látta a casussát a 
tsikomnak szemtől szembe, amazok(na)k le házuttolá-
sábol, nem egyéb fortéllyoknál jŏn nyilvánosságra [Dés; 
DLt 1541]. 

kázsmir 1. kazimir 

kazsulírozás hízelgés, talpnyalás; linguşire, linguşe-
ală, măgulire; Schmeichelei. 1894: Kiss József minden 
ok nélkül méltatlankodott velem: lapját visszavonta 
Most ez a gaz kölyök, ez a Bede odadobja neki a rajzo-
mat alacsony kazsulirozásból, s Kiss azzal figurái ki, 
hogy közli [PLev. 168 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

A mai köznyelvi gazsulíroz igére gyűjtésünkben nincsen erdélyi régiség-
beli adalék, viszont Petelei, úgy látszik, a származékot csak a k-s alakválto-
zatban ismerte, éppen úgy, mint Gyarmathi Sámuel [Voc]. Ez az alakválto-
zat a magyarban a régi német kajolieren « ſr. cajoler) közvetlen átvétele le-
het [TESz]. 

kebel 1. mell; piept; Brust. 1568: Clara Rita Luce 
Nagy . fassa est az Bekenne fogtassa meg immár, 
ha iambor azzony az oruos Annát hyzem a' meg mongia 
ozthan ky wptte el kelebebe (!) tarchia az orrot3 [Kv; 
TJk III/1. 120. — 3A fog. ilyen zavaros, de legrégebbi 
voltáért és hangátvetéses alakjáért be kell iktatnunk]. 
1569: Lucas Custos Campi fassus est hallotta 
ezt, hogy János deák ezt Monta Wicey János vramnak 
hogy te Vicey János Jgen kerengez Az haló eleot egzer 
rea keryttettelek vala, Azonban Az keobelere Mutat, es 
Mond hogy Byzon esmet rea kerytlek az halóra ewel A 
sentenciawal [Kv; TJk III/2. 172b]. 

2. a női ingelő kebel/mellrésze; pieptul cămăşii fe-
meieşti; Brust/Vorderteil des Frauenhemdes. 1570: Zi-
garto Balintne Anna . Aztis vallya hogy eccher 
Zeoch Demeter . eothet megh fogia es az kebelebe 
akar volt Nywlny, Es eo ky Rántottá Magat kezebewl 
[Kv; TJk III/2. 83]. 1584: Anna Zekeres Mihály felese-
ghe Magdaléna Nyary Barthosne Rosa Gazdagh 
Georgne egy Arant valliak hogy Zedeskort estwe Ieonek 
volt az Mesgyen, Es ezt Zemekel Lattak hogy ferkely 
Miklós Az Terden Ali vala es az leány Az hatan fekzik 
volt, Az leannak penigh mind Nytwa vala Az kebele . 
megh meg zolitok mondwa(n): veztegh chak ferkely 
Miklós, meg mondom Az felesegednek othon, De chak 
Newethette [Kv; TJk IV/1. 227]. 

3. az ingelő és a mell közötti rész; sín (spaţiul dintre 
piept şi cămaşă); Teil zwischen dem Vorderteil des Hem-
des und der Brust. 1590: menek korchomara hat egy 
zegenj Ven ember sirankoz tepi magat, hogy a' keobele-
beol mas fel forintoth loptak [Kv; TJk V/l. 27]. 1591: 
Merai Thamas . vallia . . az ezwst keozeot latek egi 
kis feier boglaroczkat . . . foga a Dayka es az teobbiuel 
eggiwt kebelebe teue [Kv; i.h. 180]. 1597: Varga Jmreh 

. . wallia az megy ereskor latam hogi az Feőrkeol 
Mihály fia az Chizar Peterne kerti feleol az zorosbol ele 
ieo wala az kebele rakwa wala gyewmeölchel [Kv; TJk 
VI/1. 106]. 1610: Kouaczj Birtalannenak az kebeleben 
uala egj keotelek pénz [UszT 4/3b]. 1655: megh mérvén 
az aranyat, az után be tötték az kebelekben [Kv; 
CartTr II Petrus Szavaj ötvös vall.]. 1720: eő kglme 
hoszta az pénszt az én házomhoz és eő kglme olvasta 
felis az falu(na)k mégh penigh az kebeliből vöve elő [So-
mostelke KK; MbK 133]. 1748: az Inctus tŏb complex 
és Malefactor Társaival edgjŭtt invádálvan étszaká-
(na)k idején az Harasztosi3 szőlő hegjet kebelekben fel 
szedett kövekkel a pásztort adorialtak és hajgálták [Tor-
da; TJkT III. 197. — "TAJ. 1820: Bàsa Györgyis . . pa-
naszlá Nékem hogy Disznó ölés alkalmatosságával 
a' Kebelibe rejtett Disznó hus darabokat is ki húzták 
[Várfva TA; JHb 48 id. Pálfi Tamás (57) ns arm. vallj. 

Sz: hálán háza, ~ében kenyere. 1664: ez katonák is 
csak elmennek, mert azoknak csak hátán házok, kebe-
lekben kenyerek [TML III, 108 Boldvai Márton Teleki 
Mihályhoz Székelyhídról (B)]. 1796: Omnia mea mecum 
porto, a melly magyarul sokkal jobban így van kitéve: 
Hátán háza, kebeliben kenyere [EMLt Gyarmathi Sá-
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muel Aranka Györgyhöz Göttingából] * ketteivel 
vannak ~ében kígyói. 1671: Az magyarországi 
dologban is énnékem nagy akadályom vagyon, mert az 
ki által kellene azt végben vinnem, attól kell inkább 
titkolódnom és magamat oltalmaznom. Más nagy 
dologra nézve is ketteivel vannak kebelemben kígyóim 
[TML V, 428 Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz 
Drinápolyból] * kígyót keblünkben ne tartsunk. 1664: 
kígyót keblünkben ne tartsunk, fizetetlen praesidiumot, 
hanem rendeljen ő nagysága, honnét lészen ezeknek 
fizetése meg [TML III, 78 Boldvai Márton ua-hoz] * 
nem bátorságos/nem jó keblünkben/az embernek ~ ében 
kígyót tartani. 1662: Dunaniczit hallom, hogy Rácz 
Istvánnal correspondeál söt Rácz István olyan szót 
is ejtett, hogy ö barátja Dunaniczi, az ki Dunaniczinek 
vét, neki vét Ha igaz, nem jó kígyót kebelünkben 
tartani [TML I, 351 Ébeni István ua-hoz]. 1672: Pelei 
uramban hogy nincsen Kegyelmednek egész hitele, az 
nem jó. Ugyan is kebelében embernek kígyót tartani 
nem bátorságos [TML VI, 34 Bánfi Dienes ua-hoz]. 

4. átv szív; inimă; Herz. 1710 k.: Arra fokadjunk-é 
hát, édes Istenem? mint a Jób baráti, hogy valami kép-
mutatás vagy titkos, éktelen rút bün vagyon az én felesé-
gem kebelében vagy az enyímben vagy mind a kettőnké-
ben, és azért ront Isten ilyen majd példátlan romlással 
[BIm. 1021]. 1849: Vagyan ezen szép ki terjedésű és nagy 
kertbe égy bámulásra méltó nagy terepéj, Tölgyfa, melly 
alatt vágynák faragatt kövekből alkatatt ülő hellyek, asz-
talak. — melly hellyek gyönyörrel töltik el a' kebelt Ta-
vaszan és nyáron át [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1854: 
a' hol vasönkény a fájdalom panaszát elnyomá a hazafi 
keble rejtekeibe biztatásul: hogy ők is érzik bár a' 
balsors nehéz karjait [ÚjfiE 3]. 1882 k.: Te Ödön . azon 
gonosz szándékok töltik el hazafiúi kebeledet, hogy va-
lamely versenyen pályázpl veled? [PLev. 103 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz. — dAz elkészült költői beszéllyel]. 

Sz. 1665: Bő írásomról megbocsásson Kegyelmed 
Kegyelmed köbölében akarám kiönteni az én sok mél-
tatlan búsulásomat, a kikkel illettettem [TML III, 492 
Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 1667: Az igaz barát-
ság azt kívánván, hogy ember jó s gonosz szerencséjét 
barátjának kebelébe öntse, akarám Kegyelmedet én is 
ûtamról s dolgaimról tudósítani [TML IV, 142 Bethlen 
Miklós ua-hoz]. 

5. vall Isten kebele, mennyország; sínül lui Avram, 
rai, paradis, împărăţia cerurilor; Schoß Gottes, Him-
nielreich. 1710 k.: Elvetted ugyan az első feleségemet a 
halál által sok esztendei keserves betegeskedései 
után a te kebeledben megnyugtattad | jobb énnékem egy 
nap, egy óra, sőt egy szempillantás a te házadban, kebe-
ledben," mintsem ezer nap, sőt ezer esztendő egyebütt a 
világnak legnagyobb dücsőségében is [BIm. 988, 1019]. 
— L. még BIm. 1038. 

Sz. 1673: szólítá Isten ő felsége ki itt Fogarasba sze-
gény Szentpáliné asszonyomat kit is Isten ő felsége 
bévitt az Ábrahámnak kebelében, amen [AMN 152]. 

6. vminek a derékrésze/kiöblösödése; burtă, partea 
mai largă a ceva; Mittelteil/Ausbuchtung einer Sache. 

57: meg mérvén ezen Nemes Lakó Joszágot A 
Közepe tájékánn altal pedigh mivel kebele vagyis 
széllyesebb (így!) mint a meg mondott betüjea vagyon 
^egyven-két öl egy Sing és egy arasz [Szentmihály Cs; 
Sándor conscr. — aÉrtsd: bütüje, azaz vége]. 

7. csűrfiók; clădire anexă la şură; Scheunenschup-
pen. 1633: Uagion egi io boronaual fel rákot öregh chwr 
ket felöl valo odva negi szegeletin töreknek ualo kebele 
[Komána F; UF I, 314]. 

8. vmely közösség/testület (saját) köre/szervezete; 
cadrul unei colectivităţi; (eigener) Kreis/(eigene) Orga-
nisation irgendeiner Gemeinschaft. 1662: Szegény el-
romlott, s ha Isten nem könyörül, annál is inkább elrom-
landó Erdély, megnevelted vala hiszem sok szép ifjú né-
pedet kebeledben e negyven esztendők alatt, megpihen-
vén a pogányi fegyvertől és rablástul mind ez ideig! [SKr 
714]. 1706: Szakáts Kata ki Paráznaságb(an) talál-
tatván a' Pápisták közzé ment volt, onnan viszsza jött, és 
az Ekklésia kebeléb(e) kéredzvén, be is vétetett, s absol-
valtatott [Kv; SRE 95]. 1795: a Dombai köz hellyek osz-
tállyára, a Tktes Vármegye kebeléből érdemes Co(m-
mi)ssarius Urak vágynák ki rendelve [Ádámos KK; 
JHb XX/18]. 1848: Ha valaki a magunk kebelünkben 
könnyű lopásban tanáltatnék akkor a falusi bírák 
szoros kötelességeknek tartják elsőbben 12 Rft, azaz ti-
zenkét rénens váltó forintokig megbüntetni [RSzF 266]. 
1850: a' helybéli Kat. Térparancsnokság, hogy ezen 
tény ki nyomozására Hatosagunk kebeléből kinevezett 
Tanácsos Ferenczi Jósef aa mellé egy szükséges Cs. Ki-
rállyi Katonai Egyént ki nevezni méltóztasson. Déés Vá-
ros Tanácsából . Ki adta Veres Lajos mp h. fò Jegyző 
[Dés; DLt 1320]. 1857: Binetz István atyánkfia kívánna 
fiát Binetz Lajost Czéhunk kebelébe igtattatni [Kv; ÖC-
Jk]. — L. még RSzF 105. 

Sz. 1760: Somkereki Kertész András azon tsele-
kedetit4 meg bánván, viszsza jőne Reformata Sz. Vallá-
sunkra . . viszsza vévök az el tevelyedet Juhot Eklési-
ank kebelében [Kv; SRE 193. — aMás vallásra való átté-
rését]. 

O Hn. 1604: Az medúe vere(m) kebelen az kerten 
keóuyl elegh hely Vagio(n) [Abásfva U; EHA] | be 
menenk az Medúe Vere(m) kebelbe az diznoúal [UszT 
18/100]. 1685: Szek alma Kebelib(en) [Szemerja Hsz; 
EHA]. 1697: eger kebelb(en) (k) [Kökös Hsz; EHA]. 

O Sz: kivettetik vki szeretetének ~éböl a pierde dra-
gostea/afecţiunea cuiva; aus js Herz ausgestoßen wer-
den. 1783: Talám ítéletet, és neheztelést is téritett az Ur 
Nótárius Ur én reám Ne vállyék azért hozzám eddig 
gyakorlott barattsagi hivsége idegenséggé, és ne vettes-
sem ki szeretetének kebeléből [Mezőszakái TA; Dob-
Lev. III/582 Kendeffi Pál Szántó Sándorhoz] * a tavasz 
megnyitja a maga ~ét primåvara îşi face apariţia; Früh-
ling fangt an/erwacht. 1847: Midőn a vidám tavasz meg-
nyitja a maga kebelit, kötelesek a nevezett pásztorok az 
eleibe adott ökröket számadások alá venni és pásztorol-
ni [Zalán Hsz; RSzF 202]. 

kebelbarát meghitt jóbarát; prieten intim/la catara-
mă; Busenfreund. 1854: úgy hiszem, hogy örömtelen él-
tem lehunytával, ha kebel 's elvbarátaim lapozni fogják 
egykori igénytelen lapjaimat szerény emlékemnek: azon 
örömöket és fájdalmakat, melyeket én éreztem 's melyek 
közt írtam, vélem érezve némi felvilágosításokat is 
találhatnak benne [ÚjfE 5]. 

kebelbeli vmely közösség/testület kebeléből való, 
vmely közösséghez/testülethez tartozó; din cadrul unei 
colectivităţi, care aparţine unei colectivităţi; aus dersel-
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ben Gemeinschaft/Körperschaft stammend, zu dersel-
ben Gemeinschaft/Körperschaft gehöríg. 1803: Instá-
lunk alázatoson a Méltoságos Kirallyi Administratio-
naka méltóztassék nékünk égy hiteles és Authenticum 
Instrumat (!) es Bizonyittást arról adni hogy a Kebele-
béli Bányászok milyen immunitasba vágynák a Várme-
gyei Terhektől [Torockó; TLev. 15/9. — A vh-i bánya-
igazgatásnak]. 1831: (Gazdája) noha . . szinte 12 hú-
szassal tartaznék, még se kaphatatt ki fizetésiből egy 
xrtis; arra való nézt jelenteni kívánnya magát a Tttes 
Kebelbeli Magistratus előtt, és kéri indemnizáltattatását 
[Dés; DLt 332. 9]. 

kebeles, kebles I. mn 1. állapotos, terhes, viselős; gra-
vidă, însărcinată; schwanger. 1600: Farkas Antalnak 
felesegenek az annia leány koraban lakot Lukach János-
nál ott meg keöbelesult . . . wgy zerze az zegeny we(n) 
embernek Gyeŏrgyffi Balintnak egy chep hire sem 
volt abba(n) hogy keöbeles wolna mi(n)d addigh is, 
mygh hazahoz witte, hane(m) az vtan esmerte megh 
hogy ollianos [UszT 15/37 János Gergelyne Zetelaki 
Marta azzony vall.] | Gyeörgyffi Balint egywgyw we(n) 
ember wala eö neki hogy az leány kit az kett legeny neki 
zerze keŏbeŏles leött wolna, abban semmi hyre ne(m) 
wolt [i.h. 15/38 Balint Peterne Orsolia azzony, nemes ze-
mely vall.]. 1666: az en Fiammal Jano Janossal, az ki 
mostan Vizaknan megh holt kebeles volt [Papolc Hsz; 
HSzjP Tóth Janosne Anna (60) jb vall.]. 1724: Pekri 
Ur(am) Susi nevű Szolgálójával hál . . hallottuk Sz. 
Királyon, hogy a mostani Szolgálója is kebles [Harcó 
MT; BK] | Pekri Uramhoz mentem kérdem pannát 
a Szolgálót, kijé ez az ruha. E bizony enyim, jaj mitsoda 
dolog ez, te bizony kebeles vagy, ő panna tagadta 
[M.királyfva KK; BK. Fekés Házi Péterné (25) ns vallj. 

E jcl-re 1. az MTsz székelység! bizonyítékát. 

2. ~ birtokos kb. törzsökös birtokos; proprietar 
băştinaş/autohton; alteingesessener Besitzer. 1836: Ve-
ress István Atyánkfia Nemes Torda Vármegye Alsó 
Kerületében Torda Nemes Várossában Kebeles N(e-
me)s Birtokos [KW]. 

II. fn-i haszn-ban; cu funcţie subst.; substantivisch 
gebraucht: terhes/viselős nő; gravidă, femeie însărcina-
tă; Schwangere. 1724: Tudom h(ogy) Pekri Ur(am) ud-
varábúl vagy négy kebeles kj ment [M.királyfva KK; 
BK. Krátsunné3 (38) jb vall. — aCsak így!]. 

kebelesedik megviselősödik; a rămîne/fi însărcinată; 
schwanger werden. 1724: Tud(o)m h(ogy) Ersók ott 
Pekri Uramnál meg kebelesedett, és h(ogy) a mostani 
Szolg(álo)ja is kebelesedik úgj hallom (M.királyfva KK; 
BK]. — Vö. a kebeles I. 1. jel-sel. 

kebelesen állapotosan, terhesen; însărcinată, gravidă; 
schwanger. 1600: Tudo(m) hogy ezt az Gyeörgyffi Ba-
linth keseöbzeri felesigit Ilonát keöbelesen wíttek 
Gyeörgyffi Balint hazahoz, Lukach János zolgayatol 
esett terehbe [Uszt 15/38]. 

kebelez csicserész, markolász; a pipăi sînii cuiva; her-
umknutschen, (ab)tappern. 1582: Cathalin Zabo Mar-
thonne . . . vallia . . . Igiarto Georg feyerwary Jstwan-
nehoz Niula . . . Vrsula feierwari Jstwanne . . . vallia 

. . . eotet kebelezi volt [Kv; TJk IV/1. 53-4]. 1700: sem 
a* leány, sem a' legeny meg nem tagadtak, hogy tudniil-
lik egy mast ne(m) markasztak es nem kebeleztek volna 
es hogy a' Csűr oldalai melle a' legeny nem nyomta vol-
na [Dés; Jk 316]. 

kebelezett vhová bekebelezett/odacsatolt; (care este) 
înglobat ín ceva; einverleibt, angegliedert. 1838: Alsó 
Fejér Vármegyében kebelezett Sugadi praedium [EHA]. 
1848: e királyi főkormány nemes Alsó-Fejér megyében 
kebelezett Bucsum, Abrudfalva és Kerpenyes közönsé-
gek lakóinak bujtogatásával vádolt . kóbor nő-
személyt, Varga Katát a törvényes királyi tábla előtt in-
dítandó bűnvádi kereset alá vetendőnek határozta [VKp 
298]. 

kebles 1. kebeles 

keblesség öblösség; adîncitură; Ausbuchtung. 1662: a 
hegynek közepibea, mintegy téijes keblességébe is egy 
nagy sorsáncba még megannyi lövőszerszámokat hely-
heztettek vala [SKr 593. — aNagyváradon]. 

Az NySz e címszó alá 'si ; einbuchtung' jel-sel egyetlenként ugyanezt 
az adalékot iktatja be. 

kebli rendsz egyh vmely testület keblebeli; din cadrul 
unei instituţii; zu irgendeiner Körperschaft gehörig. 
Szk: ~ elöljáróság. 1883: Kötelességévé tétetett az 
egyh. kebli elöljáróságának a haranglábnak3 teljesleg le-
endő újból építtetése [ETF 107. 10. — aBotházán (K)] * 
~ tanács. 1858: Ezen végrendeletem teljesedésbe vételét 
a* kolosvári ev. ref. ekklézsia kebli Tanácsára és 
elöljáróira bízom, kiket e' végre tisztelettel fel is kérek 
[Kv; VégrJ. 1874: Értésére esvén kebli tanácsunknak, 
hogy Bálint János és Kudor Ilona házastársak most is 
külön élnek, nevezett házastársakat újra öszszerendeli 
[M.bikal K; RAk 305]. * - tanácsi gyűlés. 1871: 1871. 
Februarius 14-n kebli tanácsi gyűlés tartatott Benedek 
Pál helybeli pap elnöklete alatt [uo.; RAk 287]. 

keblű vmilyen érzelmű/lelkületű; cu suflet/simţămînt; 
gesinnt, von irgendeiner Gesinnung. Szk: nemes ~. 
1846: A Belső Szolnok Megyei Példány kisded ovoda 
építési költségeinek pótlására tervezett Sors-Játékra, 
több Nemes keblű Hölgyek, Nöi munkakat és Fényelgé-
si czíkkeket ajándékoztak [Dés; Berz.] * romlatlan ~. 
1854: a * romlatlan keblű magyarnak százszorozott ke-
gyelettel kell csüngenie múltja emlékein [ÚjfE 5]. 

kece 1. kecse 

? kecegető . Hn. 1652: Az keczegetŏ elõt (sz) 
[M.derzse SzD; DHn 39]. 

kecele 1. '?' 1582: Ágoston Georg vallia az fogoly le-
ány Ilona égkor felesegemnek eg keczeleyet lopta vala el 
| Sophia Ágoston Georgne vallia . . . Az keczele lopa-
sat(is) iol tudom [Kv; TJk IV/1. 103]. 1599: Sardy Ja-
nosne Ilona azzony . . vallja Ez leány valamy fejer 
ruhajt lopta el, inget, kechelejet, es eleo ruháját [Kv; TJk 
VI/1. 334]. 1606: Husuet napiara oztõttam ki az sze-
geniek ladaiabol az Jspotalybeli szegeniek(ne)k Eggik 
azzonnak attam egj hitúan alsó Inget vgian annak attam 

% 
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egj hituan keczelet [Kv; Szám. 12a/I. 49]. 1627: Keouet-
kezik (!) az elseŏ Aniay Harmadból Jutót Feyrnemw 
Ruhák Wicej Mathenak . . . Egy keczele fekete szyl raita 
tt f 1 d. 50 [Kv; RDL I. 132]. — Vö. a gyolcs- és vászon-
kecele címszóval. 

Az NySz — egyetlen adalékkal, de más forrásokra is utalva — 'casula; 
Kirchenkleid' jel-t tulajdonít a szónak. CzF — Gyöngyösire utalva — a 
Tejrevaló . . asszonyi kendő, ruha' jel-t szótározza, de a nyj-i szinten élõ 
'kötény, ruha' jel-re is hivatkozik. Az MTsz 1. nagy, széles, bő kötény; 
2. vászonlepedő; 3. fejrevaló kendő; 4. meleg női ujjas; 5. ringy-rongy ru-
ha; 'kézi batyu' szétágazó jel-e ismeretében nem tudjuk a magunk szűksza-
vú adalékait értelmezni. A TESz is öt jel-sel számol. 

2Ė ~ szabatú? 1653: (A szultán kocsijára) a szolakok 
viselnek vala gondot. Azok a szolakok három százan 
vágynák; egy kézív vagyon egyik kezében, másikban 
egy marok szép aranyos nyíl vagyon, dolmánnyok hosz-
szu selyem ruha, azon feljül fejér gyolcs vagy tafota ke-
czele szabatu vagyon [ETA I, 133 NSz]. 

kecse 1. pokrócfajta; checea, un fel de pătură; Art 
Kotze. 1602: volt Vas Gergelnelis egy kechebe takarua 
vramnak valami ruhay, az kechét megh adák de az Ru-
hák Oda leonek [Kv; RDL I. 73]. 1634: Oon es wuegh 
Pincze tokaimat, haz eolteozetimet, karpitimat, szeo-
nyegimet, zeczel szekeimet, Adgy eolteozetimet, derek-
ajyimat, paplanimat, kecheimet, Lepedeojimet . ha-
giom az Erdelyben Colosmonostoron lakó Jesuita Páte-
reknek [WassLt 73/1 Cegei Vass János végr.]. 1673: Egy 
Uy orŏg kecse. kit Juda hozott . . . ŏtt uy Kilin. Három 
uj scarlat szőnyeg [Fog.; UtI]. 1700: Egj tarkas őrŏg ke-
cse no 1. Szakadozott Szŭnjeg no 16 [Ebesfva; UtI]. 

A szövegekben egymást váltogató cs, ez, ts hangjelölés miatt a cr-s for-
mák esetében talán kece olvasattal is számolhatni. A TESz az oszm.-tör. 
eredetűnek minősített szót kecse alakban szótározza. Az átadó nyelv és az 
átvevő balkáni nyelvek jövevényszavainak cs-s hangalakja a magyarban is 
inkább cs-s hangalak felvételére késztetett. 

2. szőnyeg; covor; Teppich. 1669: Keczét én többet 
ilyent nem kaphaték hanem ezt elküldhetem Kegyel-
mednek; kívánom, az mely házban fel lesz vonva, sok 
emberséges ember lakhassék vígan [TML IV, 448 Szé-
kely László Teleki Mihályhoz]. 1684 U./1770 k.: unum 
Tapetium Kecse vocatum a Gregorio Domokos colla-
tum [Csicsómihályfva SzD; SzConscr. 227]. 1685: Egy 
tarka Kecse Ket öreg tarka Kecse no 2 [Gyf; UtI]. 

Szk: ágyra való ~. 1666: Az szőnyegeknek olyanok-
nak ké lenni, bár száz talléros volna egyik-egyik . . . Sző-
nyeg legyen 12, ki hosszú asztalra való, ki földre, ki falra 
való, mind persiai szőnyeg és két nagy ágyra való kecse 
[TML III, 595 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

3. székely festékes; covor secuiesc, scoarţă secuiască; 
Szekler Teppich. 1728: Egj kecse, (: szekely festekes :) 
Cathedrara valo [Besenyő Hsz; SVJk]. 

4. lópokróc; pătură de cal, pocladă; Pferdedecke. 
1596: Miklós Vra(m)nakis egy kecheje uala azerth azon 
az Ion [UszT 11/45]. 1642: egy veres ezujtar egj lóra valo 
kecze [Koronka MT; Told. la. II]. 1643: egi veres ke-
hiét, kantartt egguth loptak voltt el hazamtol [Kovász-
n a Hsz; HSzjP]. 1761: Brassai keskeny nyereg alá valo 
Pokrotz Nro 6 Takaró Nro 2 Ketse Nro 2 [Siménfva U; 
JHb XXIII/31. 19]. 

5. pokrócfajta; un fel de pătură; Art Kotze | szőnyeg; 
covor; Teppich. 1581: Maróti Mihálnak hagyok egy ke-
C2ét [SzO IV, 76 Székely András végr.]. 1588: Egy feyer o 
vissèlt zeoniegh Mas feyer zeoniegh vísseltyeb Egy seotet 

kecskekóra 

kék keche [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 1596: az en meg 
Neuezet zolgam talalt ez al peresre es vele eözúe tarsal-
kodúan kaptanak valami njeresegeth mellyet meg ozt-
úan az en zolgamnak rezeben Juth egy paripa es egy pap-
lan, marad annak felette egy keczie es f. 6. kj köz volt ez 
al peressel | az zegeni András igy teón Testamento-
mot. Én valtigh neúezem nekj az kiknél mj marhaja ua-
gio(n) hogy inkab meg neúezze. Neúezek uala Sebesi 
Miklósnál pénzt, kechet, paplant, louat [UszT 11/43, 11/ 
44]. 1622: Jutna Janczinak Egi Kecze f 1 [Kv; RDL 
I. 15]. 1628: Ket uegh szekel kárpit Nro. 4 Negy kulan. 
Szőr Pokrocz Nro. 8. Egy feier keczie [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 2]. 1647: (Egy pitvarban) Egy kar szek; 
az fal oldalan egy rósz kecze [M.királyfva KK; BK 48. 
16 néhai Gerendi Márton udvarházában]. 1676: Egy ke-
cze, s egy Paplan az inventalt jók kőzzül, mellyek . egy 
kalmár ládáb(an) rakattak, az Dna Tutrix gondviselése 
alatt hagyattak [Kv; RDL I. 155a]. 1728: Egy Festekes 
(: szekely szőnyeg :) Barta Gjorgjne Asz(szonyom) con-
feralta . . . Egy kecse Barta Sigmondne Asz(szonyom) 
conferalta [Nagyborosnyó Hsz; SVJk]. 1749: Conferált 
a' Mester Templombeli Székireis Sőltyős Mihallyne egy 
viseltes kecsét [Bodola Hsz; SVJk]. 

A legtöbb adalékban bizonytalan a jel. Itt a 'pokróc' és 'szőnyeg' jel. 
mellett 'faliszőnyeg', (házi bútor és templomi bútorzat leterítésére szolgá-
ló) 'pokróc-, ill. takaróféle' jel-sel is számolhatni. 

O Szk: székely ~. 1726: Egy vereses székely kecse 
[Szemerja Hsz; HSzjP]. 1728: Egj veresses szekely kecse. 
Egy kötőt festekes. Egj dufla szōnyed (!) [uo.; SVJk]. 

kecsécske szőnyegecske; covoraş; Teppichlein. 
1643/1770 k.: Vagyon a' Prédikálló széken egy darab 
zöld posztó, mellynek egyik vége rojtos. Vagyon a' Pré-
dikátor székin egy tarka Keczeczke [Bethlen SzD; 
SzConscr.]. 

kecseſorma szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ bársony '?' 1662: érkezett . a portára egy per-
siai követ . aminémü ajándékokat hozott volt a csá-
szárnak . így következik . . atlacot, véget Nro. 30 
. . . kecse-forma bársonyt, véget Nro. 30, asszonynak 
való drága patyolatot, véget Nro. 80 [SKr 350]. 

kecsege 1. cegă; Stör. 1582: 24 (Marty) Zita peter wi-
zen az feyedelemnek wizát heringet kechyeget negy lo-
wa(n) tordaig fizettem f. 1/50 [Kv; Szám. 3/V 38 Lede-
rer Mihály sp kezével]. 1585: 26 Marty Vrúnknak hoza-
nak waraddol olaz Gümeolczot es kechegeket hozta wa-
rady Zabo Peter vgia(n) ö witte Tordaig 4 Lowa(n) f. 1 
[Kv; i.h. 3/XVIII. 4b Gellien Imre sp kezével]. 1588: 2 
Marcy Kuchis Peter wyt Heringet es Kechyeget Vrunk 
Zamara 4 louon Tordara attam nekye f. 1 [Kv; i.h. 4/111. 
50]. 1596: 8. febr. Karoly Georgi vízi Tordara 6. louon 
Lippay Ianost kechegeuel, giwmeolchel, es teob vysagal 
f l d 50 [Kv; i.h. 6/XXIX. 22 Bachi Tamas sp kezével]. 
1678: Nagyságodat alázatossan követem, hogy gyak-
rabban ketségékkel nem kedveskedhetem, mert nem 
kaphatni, most is kettőt küldöttem Ngd(na)k, kiket is 
Szatthmár felől hozattam [Somlyó Sz; Ks 101 Bánfi Gá-
bor aláírásával]. 1681: adattak Konyhabeli eszközök 

Két Tonna aszszu halat . . . Száraz halat. Tiz Posárt 
. . . Tizenkét kecsegét [UtI]. 1774: Halászok voltaké exi-
málva a Jószágba kivált az Oláh Csesztvei Jószágban, 
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ſogtaké Tok Halakat, Hartsákot, és ketsegéket, abból 
mit prosperáltak? [KS gub-i vk]. 

2. kecsegéből készült étel; mîncare preparată din ce-
gă; Störgericht. 1586: az eles leben az kechiegehez alma 
hagjma —/21 Eles leheoz alma hagima, peterszeliem, ke-
nier az etek leben —/12 . . . másik talra ket kechiege eles 
rewel (!) harmadik szwlt [Kv; Szám. 3/XXIV. 778]. 1592: 
Egi Swlleò hidegge teòwe . . . d 12 . . . Egi kechieget fwwe 

d 12 [Kv; i.h. 5/XIV. 119 Éppel Péter sp kezével]. 

kecsegehal cegă; Stör. 1662: a székelyhídi határban 
felül napkeletről egy szép halastót, hogy nagy szép 
bő forrás vize tartana, bő vizével, tiszta kecsegehalával 
meghalasított vala, a pataki praefectusa, Debreczeni 
Tamás által téli gyalmoláskor ugyan számos hordó ke-
csegét parancsolván beleküldeni [SKr 296-7. — aI. Rá-
kóczi György]. 

kecsegés kecsege-tenyésztő; cu cegi; mit Stör, Stör-. 
1662: Melly kecsegés tó egynéhány esztendőkig azon 
sok szép kecsegékkel durált, tartott vala is, míg egykor 
egy nyárban egy nagy zápor és égszakadás lévén, azon 
tónak gátját az árvíz elszaggatná, és a sok szép kecsegék, 
a tó vizével együtt, mind az érben s annak nádas, sáros 
rétségére öntődtek és szélleztettek vala, mellyet csoda, 
amelly búsulással értett vala a fejedelem [SKr 297]. 

kecsegeskedik hiteget, kecsegtet; a amăgi/atrage (prin 
promisiuni mincinoase); jn mit einer Sache vertrösten/ 
hinhalten. 1702: nem méltó kegyelmednek kécsegesked-
ni, mivel már nem boloncsák dolgunk [Ks 96. — Lev. 
Gyeröfi Borbárához]. 

kecsegevásár kecsegevétel; cumpărare de cegă; Stŏr-
kauf. 1661: Szép kecsege vásárom volt tegnap; ím asszo-
nyoméknak is küldött feleségem kettőt, egészséggel adja 
Isten Kegyelmeteknek elkölteni [TML II, 222 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz Csekéről]. 

kecsegtet hiteget; a ademeni; jm etw. vorspielen. 
1849: valahányszor Kelemen Béni Sibon volt és praefec-
tusi kötelességét ottan telyesittette mind annyiszor 
magával felvitt Szállására és ottan engemet mindannyi-
szor amitgatva és szép szavakkal ketsegtetve szüzesé-
gemtŏl meg fosztot és engemet maga számára mind-
annyiszor valahányszor kedve tartotta fel is használt ! 
egy deputatus . . engem azzal ketsegtetett hogy élvé-
szén3 [Kv; Végr. Vall. 21, 41. — aNői vall.). 1852: 3. év 
ota mind azzal ketsegtettek a* huntzfutak viszszá jönnek 
lakta helyekre [Nagylak AF; DobLev. V/1375]. 

Sz. 1862: ma egy fiatal életének alig kezdő tavaszán 
tűnik le a világ színpadáról, hol őt rózsaszínű szép remé-
nyekkel kecsegtette a jövendő [Kv; Végr.]. 

kecsegtetés 1. csalogatás, késztetgetés; amăgire; 
Antreibung, Lockung. 1833: Most ujjabban közönsé-
gessé tészi a' Mlgs Fő Consistorium, hogy Papjaink 
minden ketsegtetés bűnét ki kerülve, a* Lelki esmeretek-
be meg gyözödöket fen állo Törvényeinkhez képest Hat-
heti tanittás nélkülis által vehetik Vallásunkra [Vaja 
MT; HbEk]. 

2. becézés, kényeztetés; dezmierdare, alintare; Ver-
wöhnung/zärtelung. 1768: Mihailanak volt mas neve 

nem Negyoj edgy darabig hanem Rusz Mihailanak hív-
tak s ez a Ruszi nevezett az Edes Annya ketsegtetese-
ből rea ragadvan Rusz Negyojnak hívtak senki ötet nem 
haborgatta [F.borgó BN; BK. Popa Iuon pastor eccl. 
graeci rítus unit. vall.]. 

kecsegtető biztató, hitegető; amăgitor; antreibend, 
hinhaltend. 1847: Nem Méltó a világ semmi dicséretre, 
nem lehet találni állandó jót ebbe, mert én megtekéntém 
minden oldaláról, miólta vizsgálom mint egy szarándo-
kul, de nem dicsérhetem semmi méltóságát, sem magos, 
sem mélyen kecsegtető jovát [VKp 158-9 Varga Katalin 
sk]. 

Sz. 1808: ezen planumból nékem ugy tettzik hogy . . 
ő Kegyelmek egy kisség a' suttonból igen mérészen pil-
lantanak ki, és ketsegtetŏ reménységre széles szájat táta-
nak [Kemény, CollMss Tom. XXX. Varia XII]. 

kecseti a Kecset (U) tn -/ képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -/ al toponimului Kecset/Păltiniş; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kecset: 
din Păltiniş; Kecseter. Szn. 1603: Kecseti Boldizsár 
[Kisfalud U; SzO V, 290] | Kecseti Imre jb [Szombatfva 
U; i.h. 291]. 1679: Kŏcseti Istvánné Annok (25) [Köris-
patak U; Pf]-

kecske 1. capră; Ziege. 1548: Továbbat ím az kecské-
hez majort kŏltem, ki mind sajtját, ordaját, berenczéit 
vaját megtudja csinálnia [Fog.; NádTLev. 137 Nádasdy 
Anna Nádasdy Tamáshoz]. 1572: draguzlon Mynden 
Embernek zabad volth lakny Mynd Johaual kechy-
keyeüel [Erdőfva K; KP. Chyarno Kozta jb vall.]. 1588: 
az tornaczban keczkeket tartót rakwa volt minden az 
ganewal [Vécke U; BálLt 81]. 1637: egy keczket Ditro-
bana el loptak vala, s mint hogy az keczkenek az bélit el 
ne(m) tudtak volt rejteni ki tudodek [LLt Fasc. 69. — 
aCs]. 1649: Percipialtak Juhot, keczikekkel, Miluarak-
kal edgywt Nro 357 [Kv; Szám. 26/VI. 496]. 1724: van 
megh olvasva juh es kecske mindenestül szaz harmincz 
Gidoval es Barannyal eggjŭtt [Lezsnek H; Szer.]. 1726: 
lévén igen szép termő Csemete szilvá fák, melyekbenis a 
kecskék hatvan hetet meg hántottak [Esztény SzD; 
Told. 29]. 1744: (Az) erdőre is ha a Pásztor vakmerőkép-
pen méreszelné hajtani ã ketskékét toties, quoties meg 
büntettessék Flór. Hung. 3 . . . Ha penig valaki az haza 
fiai kŏzzŭl adanimalná a' Pásztort, hogy ä meg-irt erdő-
re hajtsa ã ketskéket azon hazafia büntettessék meg 
Flor. Hung. 6 ~ hat Magyar forinton [Torockó; TLev. 
10/2]. 1805: Láttam, hogy Ki Tavaszodot az után a Mé-
nes pásztor ketskéiis a turmával együtt jártanak [Libán-
fva MT; Born. G. XVI/1J. 

Hn. 1451: supra vallem Keczkewelg [Szásztörpény 
(BN) kör.; TelO II, 48]. 1587: az keckemaly farkaba 
[Vaja MT]. 1652/1754: Lapis vulgo Ketske Kő dic-
tus [Ompolyica AF]. 1659: Az Ketske várb(an) (sz) [Fe-
jérd K]. 1669: Keczkj (!) hégi alat [Bencéd U]. 1670: az 
Ketske Máiban (szö) [Sárd AF]. 1671: Kecske Tho feli-
ben (sz) [Méra K; KHn 240]. 1706: az Kecske kutnáll az 
Redes szőllők felől [Ne]. 1730: a Kecske kútban (sz) 
[Ne]. 1743: Kecske hát [M.décse SzD]. 1752: a' Ketske 
Palló [Gyalakuta MT]. 1755/1831: Ketskehegy alatt (sz) 
[Cikmántor KK]. 1761/1818: A Ketske hát oldalban (sz) 
[Marossztkirály Ml]. 1768: A Veres Domb nevezetű 
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Erdő a Ketske kö tájékán vagyon [Boroskrakkó 
AF]. 1773: Ketske kőre kimenő ut [Szárhegy Cs]. 1778: 
A* Ketske hát alatt (k) [Nagyfalu Sz]. 1781: A Ketske 
nyak nevezetű hellyben (sz) [Mákó KJ. 1797: Ketske 
hegy Farkánál (k) [Bencéd U]. 1807: A Ketske var Tor-
kában [Fejérd K]. 1856: Alsó fordulo határ Ketskerév 
nevü hellyén (sz) [Kibéd MT]. 1864: kecske vész [Zetela-
ka U; Pesty, MgHnt LVII, 377b]. — A jelzet nélküli 
adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: ~ venni. 1757: én a' tájb(an) Szolgáltam Thódor 
Gergélly őrmént, velle ketske venni jöttem bé [Gyszm; 
DE 3] * ~ módjára mekeg. 1745: Azon éjjel kakasszó 
előtt egy órával bejöve és beálla a kürtömnek derekában 
egy boszorkány . . ott irtóztató, ijjesztő, rettentő sikol-
tásokat süvoltéseket vőn végben . . néha bölcsőmben 
levő . gyermekemnek szava szerint, néha kecske mód-
jára mekegett [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 161]. 

Sz: ~ re bízatott a kertészség kecskére bízza a káposz-
tát. 1826: A' Krajnik és Colonusok kőzött őszi Dézma 
széken végben vitetni szokot Szilva Computus még 
eddig függőben áll — az idei Dézma széken ez iránt pa-
naszoltak, de a' Computus a' Krájnik Úrra bízatott, 
mint a ketskére a' Kertészség; én ugyan Separativum 
Votumon maradtam [H; Ks 111 Vegyes ir. Gencsy Aly-
sios ub vall.] * a ~t kertésszé teszi. 1658: Értettem az le-
veledbűi, hogy Törököt kúcsárrá tetted; igen jó bizony 
az kecskét kertészszé tenni [TML I, 168 Teleki Jánosné 
fiához, Teleki Mihályhoz] * idegen ~ re bízza a gyümöl-
csöskertet. 1710: a magyarországi birodalomnak jobb 
részét a török magának koporítá, a más része német kéz-
ben esik, példa lehet minden keresztény nemzetnek, 
hogy a magok nemzetekből uralljanak inkább királyt, 
mintsem idegen kecskére bízzák a gyümölcsöskertet 
[CsH 66-7] * igen táncol a ~, mikor a farkas aluszik 
nincs itthon a macska, táncolnak az egerek. 1619: Az 
kapitán pasa haszonnal-szerencsével járt vala, és ő addig 
sarcoltatta az szegény Insulabélieket , hogy szinte az két 
várnál érte egy szélvész és négy vagy öt hajóját az szél-
vész az kősziklához verte. Utána mindjárt nyomába az 
siciliai hajók mikor értették, hogy ezek bejöttek, 
amaz törökök sententiája szerént, hogy: Igen táncol a 
kecske, mikor az farkas aluszik etc. — öt-é vagy hat 
jnisziri hajókat ők is vöttek [BTN 191. — ttA krétaia-
kat^* úgy ugranak, mint a ~k. 1736: Most az ilyenek-
nek semmi keleti nincsen, sem a szép lassú magyar 
táncznak, hanem azt kiáltják: vonjad az német, fran-
kja, tót tánczat; ugy ugranak mind az legény, mind az 
leány mint az kecskék [MetTr 333. — ttA régi magyar 
táncoknak]. 

2. nőstény kecske; capră; Ziege, Geiß. 1578: Az előb-
.1' végzések szerint berbécset, juhot, czápot és kecskét fe-
jedelem hire nélkül ki ne merjenek vinni az országból 
semmi rendbeli emberek [EOE III, 134 kv-i ogy-i vég-
fx

esL 1680: volt nekem is vagy őt Czápom, két kecském 
IM.köblös SzD; RLt 1 Dán Pintye (35) jb vall.]. 1686: 
Juhaymott keczkekel es czapokkal edgyar(an)tt Ka-
raczonſalua es Almás fele fordulo hatarbol potentia 
mediante be haytottak [Usz; Törzs]. 1729: hoztanak . . . 
^ kecskét ollostol [Petek U; TK1 Petki Nagy cs. szám. 

1760: midőn a násznagy csak azon lenne, hogy 
í*mely leányzót ez s eza eljegyzett, adják ki, elsőbben ki-
kutattak valami alávaló, együgyű személyt, vagy ci-
Sanyleányt s még néha kecskét is (mely megesett az én el-

ső házasságomkor is, szúrta volna meg aki cselekedte) 
[RettE 98-9. — aMegnevezvén a vőlegényt]. 1789: Ezen 
Napokban olloznak a kecskék Nyőstényt No 6 Czápot 
No 8 [Déva; Ks 95]. 

Szk: (az!ez) idei (nőstény) 1638: ez idey keczke n 
6 Egy Czap ollo [Cege SzD; WassLt]. 1647: Az idei 
neosten barany no 115./— Tawalyi neosten keczke No 
2./— Ez idei Neosten keczke No 3./— Czap, mind 
eoszue No 15./ [M.királyfva KK; BK 48. 16]. 1690: Az 
idei czap vagyan nro 2. Az idei nőstény kecske vagyan 
nro 2 [Küküllővár KK; UtI]. 1745: Vágjon Idei kecske 
nöstén nro 1 [Mihálcfva AF; BálLt 71] * esztendős 
1736: Esztendős Czáp nro 17 Fejős ketske nro 11 Med-
dő ketske nro 5 Esztendős ketske nro 7 Czap olló nro 9 
Nőstyén ollo nro 8 [Mikefva KK; CU XIII/1. 175] * 
fejős ~. 1585: Barbul . . . Adott egy feyeos Juhott. Egy 
feyeos kechkett [Kv; Szám. 3/XVI. 4-5]. 1621: Fejeös 
keochyke (!) volt No 10 [Kv; i.h. 15b/VII. 7]. 1748: Fe-
jős Kecske 5 Czáp 2 Czáp ollo 2 [Hidegkút NK; 23. 
XXIIb]. 1805: Két Fejős Ketske Gidojával Két Fe-
jős Ketske Gido nélkül [A.jára TA; BLt 9] * fiazó ~ 
1711: Aministralt (!) Gyergyobol . . . 20. fiazo kecsket 
[Born. XXXIX. 9] * gidós 1795: Gidos Kecskék sza-
parodása [Déva; Ks 95] * gidózó ~. 1831: Két Gidozo 
ketske három Gido [Mv; Berz. 20] * majorság meddő 
~. 1632: Maiorsagh meddeő keczke N 4 [A.porumbák 
F; UC 14/38] * meddő 1627: Bodolai3 es Vzoni Ju-
hok(na)k . . . szamban adasa Eoregh czap Nro 34. 
Meddw Juh Nro 99. Meddw keczke Nro 87 [BLt 1 Inv. 
— a Hsz]. 1728: Attak számba . . . Fejős ketsket Nro 
14 Medü ketsket 1 [Petek U; TK1 Petki Nagy cs. 
szám. 30b] * nagy 1789: Nagy kecske No 14 Nagy 
Czáp No 4 [Déva; Ks 95]. 1819: egy nagy ketske nyös-
tény ollojával nro 2 [Baca SzD; TSb 6]. 1828: Invental-
tatik Korondon8 egy nagy Ketske, három Jérke — Ta-
valyi czáp nyoltz, Nyősténís nyoltz [Told. 41. — aU] * 
nőstény 1637: Tavaly neosteny keczyke nro 14 [Fog.: 
UF I, 416]. 1794: Két nöstén ketske égy égy tavalji ollo 
[Gyalakuta MT; TSb 17] * ollós ~ gidós kecske. 1648: 
Ollós feiös keczke no 251 Ollotlan fejős kecske no 251 
[Fog.; RákGIr 524-5]. 1688: Fejős ollos kecske nro 4 
[A.porumbák F; UtI]. 1754: szokás szerént . . . a' kinek 
őt fejős Juha, a' vagy annyi ollós kecskéje volt, tartozott 
az illyetén marhájából egj bárányt, avagy kecske ollót 
Dézmában adni [Bukuresd H; Ks 92. X. 2] * ollótlan ~ 
gidó nélküli kecske. 1648: Ollotlan feiős keczke no 
251 [Fog.; RákGIr. 524-5] * ollózó 1735: Öreg szám 
ollozó kecske 14 Öreg Czáp 8 [Királyhalma NK; Ks 23. 
XXIIb]. 1759/1779: Óllozó Ketske [Marosnémeti H; 
CU] | Ollozo ketske [Pusztakamarás K; Mk] * öreg 
1610: Az eőregh keczke N 37. [Gyalu K; Sennyei 47/11]. 
1684: õrőg kecske nr. 50. õrőg Czáp nr. 18 [A.komána 
F; UtI]. 1696: ŏregh Keczke no 20. öreg Czap no 5 
[Bethlen SzD; BK]. 1770: Öreg Ketske nro 1 Esztendős 
Czáp nro 1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * 
pleketura 1672: Plekatura Juh nro. 15// Pleketura 
kecske nro 1 // [Alvinc AF; UtI] * tavalyi (nőstény) ~. 
1621: Kechyke Bak N 6. Tavaly Neosteny kechyke N 5 
[Kv; Szám. 15b/VII. 7]. 1684: Tavalyi Czap nro 4. 
Tavalyi Kecske nro 9. [Déva; UtI]. 1687: Tavaly kecske 
nro 4 Eŏregh Czăpok Nro. 3. Az idei Czáp nro 2. Az idei 
kecske ollo nro 4 [Mocs K; JHbK LVI/6] * tejes 
1756 u.: Bada György . . . vásárolván Vraság Kecskéi 



kecskebak 278 

kőzzűl, tejes kecskét Nro 50, és ugyan hatvan ott meddü 
kecskét à xf. 50 comput(álván) . . . még azoknak 
árrában restál Rfr. 87 xf. 30 [Déva; Ks 94. 24. 3]. 

3. kőműves-állvány; capră de schelă; Rŭstbock. 
1761: kelletvén csak nem szüntelenül Állásokat, Kőmi-
veseknek kívántató kecskéket, vagy amaz magas lábu 
Székeket . csinálni, Dolgoztanak . Hatvan napo-
kig [Mv; Told. 15/53]. 1780: Az kőméveseknek Kéván-
tato Szekeket, vagyis Ketskéket egyéb azokhoz kévánta-
to, és Atsi Mesterségit illető dolgokat el kisziti [Déva; Ks 
78. 20/10]. 

Az MTsz a Székelységbõl ilyen jel-t ismer: három v. négylábú, keskeny-
padú magas állványszék, amilyeneket rögtönzött deszkaasztaloknál v. épí-
tő állványoknál használnak. 

4. malomkő emelő/tartó faállvány; capră, cumpănă; 
Mŭhlstein-Hebebock/Holzgestell. 1812: a* Malomban 
menvén találtatott . Negy avaték Szuszek . . egy 
Ketske [Körtvélyfája MT; LLt]. 1813: Kő emelő rúd 
Ketske 1 [Koronka MT; Told. 18] | A* Karátsonfalvi 
lisztelõ malomnak . . . le írása . . . Kő emelő rud kettő, 
ketske 1 [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 70]. 

Szk: kőemelõ/követ emelő 1785: A' Csertőrő és há-
rom Kása tőrő Váluk fenekei egészlen vassal vágynák 
borítva. A Cser tőrő botok végei is vasasok. A kő emelő 
ketske végei is ugyan vasasok, az felső vegin is van egy 
vas karika [Szu; Ks 73/55]. 1833: Van . ezen Malom-
ban . . . egy követ emelő vas Karikás Ketske [F.zsuk K; 
SLt Vegyes perir.]. 1850: vagyon egy követ emelő ketske 
egy vas karikával de rosz [Gyéressztkirály TA; DE 5 
malomleír.] * kõtartó ~. 1824: (A malomban) Egy kő 
tartó Ketske, három vas korikával, és két végibe lévő vas 
szeggel [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]. 

5. kb. parterősítő/védő bak; capră pentru consolida-
rea malului; Uferbefestigungsbock. 1606: Az keó ne(m) 
volt elegh, mynket keó hordani fogadának, hogy my 
oda jutunk, tahagh az keczke ott vagio(n) [UszT 20/322 
Val. Thamas de Karachonfalúa lib. vall.]. 1771: ennek 
előtte circiter három esztendőkkel el szakadván a' Ma-
lom Gattja Todor Tisztarto olj nagj kecskét vettetett 
alájja, melj miatt a' Gát tellyességgel le nem nyomulha-
tott, s a' szerént meg sem dughatták [Sövényfva KK; 
JHb LXVII/175]. 1823: tessék kegyelmeteknek . . Csa-
pó Gátat onnat merőbe el tenni . . . és oly formálag erös-
sitteni meg, ketskék és tzövekek által az ott lévő Martot, 
a mint az Exponens Gróf Ur ö Nagysága a magáé mel-
lett megerössitette a' Malomig [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 35]. 1840: Kásova Marhássai ketskéket a fábrika 
gátjához és Mészkővet hordtak őszve [Msz; Born. G. 
XXIVb]. 1856: Számolat a' gátra tett kőlcségekrűl . . 
A' vízbe hány (!) kecskék ki faragásáért 7 fl. 30 xr [Kő-
boldogfva H; Born. E. IXa]. 

6. tekerőlevél-rész; parte de vîrtelniţă, capră; Teil der 
Haspel. 1805: Praetendál, Tsöllő kereket és 2 Ketskés te-
kerő Levelekkel, elé is adá Lajos Sándor az tsöllőt, a 
ketskék jutának az Árvának, A Csöllőkerék pedig az 
özvegynek [HSzj kecskés-tekerő al.]. 

Szk: tekerő 1804: kétt pár tekerő Ketske azon 
Csöllő szerszám 8 Szegei [i.h. tekerő-kecske al.]. 

kecskebak 1. bakkecske; ţap; Ziegenbock. 1621: Ke-
chyke Bak N 6 Tavaly Neösteny kechyke N 5 [Kv; 
Szám. 15b/VII. 7]. 1632: Hauasalfeöldi hatarban leueő 
maiorsagh juhok . . . Eoregh juh uagion . . . no. 154 . . . 

Keczke bak no. I. Eoregh czápp no. 2. 1631. eszten-
deőbeli czapp no. 11 [Fog.; RákGIr. 454\. 

Szk: magyarországi 1679: Morvái Óregh Kos nro 
12 . . Magyarországi Öregh Kos nro 28. Magyaror-
szagi Tavalyi kos bárány . . Magyarországi Kecske 
bak Öregh nro 10 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 123] * öreg 1627: Bodolai es Uzoni Juhok(na)k, 
Tehenek(ne)k, es egjeb eoregh labas marhak(na)k szam-
ban adasa Dizke kost Nro 48. Eoregh kost Nro 28. 
Eoregh Czapot Nro. 6. Eoregh keczke bakot Nro. 1 [Bo-
dola Hsz; BLt. 1 Inv.] * tavalyi 1632: Tauali keczke 
bak N 2. Tauali neősten keczke N 2 [A.porumbák F; UC 
14/38]. 

Sz. 1736 u.: Vonjad a franczia, német, tót tánczot; s 
ugy ugordik mind legény mind leány mint a kecskeba-
kok, mikor egymással szembe öklelnek [MetTrCs 456]. 

2. kecskebuka, bakugrás; (joc de-a) capra; Bock-
springen. Sz: ~ot vet vkinek atyafisága kecskebukát 
vet/kecskebukázik atyafiúi kapcsolata; a neglija/uita re-
laîiile de rudenie; js verwandschaftíiche Verbindung 
macht ein Bockspringen. 1670: Úgy látom, édes Ko-
mám, kecskebakot vet az Kegyelmetek atyafisága; de 
urának s hazájának többel tartozik Kegyelmed, mint-
sem egy privata personának [TML V, 82 Naláczy István 
Teleki Mihályhoz]. 

kecskebéka 1. Rana esculenta; broască de baltă; Was-
serfrosch. 1710 k.: Egyszer hírem nélkül, Bécsben, a ve-
lencei követ asztalánál, kecske-békát is sokat ettem apró 
hal képében nékem semmi változást nem csinált, 
mindazáltal a megmondás után többet benne nem ettem 
[Bön. 516]. 

2. szitk alávaló/gyalázatos ember; om ticălos/nemer-
nic; niederträchtiger Mensch. 1632: az szwretkor Czisz-
mazia Istuan az szeoleiet az Fazakas Simonne mezgeien 
hordgia vala ala . . . eleibe alla es szída mondua(n) kecz-
ke Bika im bestie kurua fi ageb miért hordod ith ala az 
szeoleot, de Csizmazia Istuanis visza szítta bestie kurua-
fi szülének es taszigaltak egymást [Mv; MvLt 290. 109]. 

kecskebőr 1. bak- v. nőstény-kecskebőr; piele de ca-
pră; Ziegenfell. 1568: Ladislaus Varga, Antonius Varga 
. . . fassi sunt . . . Emlekezwnk, arra hogy mikor Timar 
János Brassai, Ide Monostorra hozot vala ket ezer Juh 
borth, es zaz keczke bçrt . . ennek vagyon 20 eztendeye 
[Kv; TJk llll\Ě 189]. 1587: Attak wala Vizontak kezem-
heoz Joh beort kechke beorrel eggywtth 56 [Kv; Szám. 
3/XXXIV 26 Zabo György isp. m. kezével]. 1598: Egj 
Czonka Vyű Scharlat mentem vagion fekete keczike 
beorrel bellet, azt Gerendj georginek hagiom [Gerend 
TA; Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1600: Varadi Szwcz Fe-
rencz ketske beorbeol egi giermeknek egy keod-
meont czynált [Kv; Szám. 9/XII. 99 ígyártó Simon isp-
m. kezével]. 1632: Paldeak Vram . . . adot enneke(m) 
ket keczke beóreókeót, melljet az Marczinenj tímárhoz 
vittem vala gjartanj [A.venice F; Szád. Bukur Czizmasul 
(50) jb vall.]. 1721: egy veka Törők buzat attam a Mun-
cseli embernek egy kecske bürert [Lezsnek H; Szer.]. 
1798: Azon 17 kecske bőrnek ki érelésiért, mellyet a 
Szász városi Timár tavaly kordoványnak ki készített 8 
Rf. 20 xr [H; Ks 108. Vegyes ir. 72]. 

Szk: csáválatlan 1728: az Pintzében vagyon Tsá-
valatlon Ketske bőr 4 [Ludvég K; Told. 29/19] * kisded 
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~. 1669: Vankos(na)k valo kisded keczke bŏr Nro. 11 
[Kőhalom NK; Ks 66. 46. 24] * öreg ~Ě 1677: Vadnak 
döggel holt Juh bőrök e' szerint. Tavalyi Kos bar(any) 
bőr 7 . Eőrőg Juh bőrök 31. Eőrőg berbécs bőr 1. 
Eőrőg kecske bőr 1 [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1679: 
Öregh kecske bőr nro 1. Ez idei Gido bőr nro 9 [Uzdiszt-
péter K; TL. Bajomi János lelt. 149]. 

2. kecskebőr-tömlő; burduſ din piele de capră; Balg/ 
Sack aus Ziegenleder. 1771: Ciko Ferencz uramhoz vi-
tem volt uram altal ket eöszi temlö turot En uram 
mind az ketőt jónak gondolom len(n)i de az nagjobbacz-
ka ki is kecske bőrben vagion az leg job [Kászonújfalu; 
BCs]. 

kecskebőr-gerezna (nyers) kecskebőr-szőrme; piele de 
capră (nelucrată); Ziegenfell. 1620: Egy Veres Tengeri 
barani búr gereznatul f —/12. Egy fekete keczke beőr ge-
rezna f —/9 . . Egy fejer tengeri barany beőr gereznatul 
f —/5 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 4-5 hj]. 

kecske-cáp kecskebak; ţap; Ziegenbock. Szk: ez idei 
*. 1687: Ez idei kecske czáp n. 2. Ez idei nőstény kecske 
n. 4 [Radnót KK; UtI] * tavalyi 1724: Tavalyi nvõs-
tény ketskék nro 9. Tavalyi ketske czápok nro 4. Öreg 
czápok nro 2 [Koronka MT; Told. 29/12]. 

kecskecsecsű I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ szőlő a. szőlőfajta; ţîţa-vacii, razachie; 
Griechische Trauben, Geißtutteln. 1585: Veres keczhy-
ke czhyeczhyw zŏlŏtt hozattam Nyrö Kalmannetol ele-
gyes zŏlŏwel d. 20. Az byro adot vgyan keczhyke 
czhyeczhyö zöllot 7 gerezdet d. 10 [Kv; Szám. 3/XXII. 
66]. 1595: 16. Nouemb(ris) Meg hagya Biro Wram, 
hogy mentest mindenfele szép gyümölczet szerezzek, 
itúalot és olaz gyümölczet: Citromot . . Naranczot . . 
Keczke Czöczü veres zölöt vöttem Wenásnetol p(er) d 
10 . . . Vöttem Muskotály zelöt [Kv; i.h. 6/XVIIa. 154 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: Kerekes palneteol 
Veres kechike chiechieo zeoleot f — d 5 [Kv; i.h. 7/XII. 
105 Filstich Lőrinc sp kezével]. — b. kecskecsecsű-szőlő-
tő; razachie; Griechischer Traubenstock. 1684: Benede-
ki Gothárt Istvántol Muskotally Tő sző(lő)ket Tövestül 
huszonhatot . . . Szigyártotul harmat Kecske csecsü 
szőlőt edgjet [UtI]. — Vö. a kecskeszemű címszóval. 

II. ſn 'ua; idem'. 1727: Anno 1727. in Martio Dol-
goztatta^) Hegjes Dombon . 6. tőt Muskotályt . . 
4 töt Ketskecsecsüt 1 tőt Rumunyát [Kv; EMLt Ka-
nita Jánosné jk]. 

kecskecsorda kecskenyáj; turmă de capre; Ziegenher-
de. 1773: A mi a Ketske Tsordát illeti, azokrol lejendő fi-
zetésis igy determináltatott. Minden két Esztendősen fe-
!yül valo ketskétől Szent György Napkor 4 ~ negy Polt-
ra [Torockó; TLev. 2/3]. 

kecskediszke egy-két éves kecske; capră de 1-2 ani; 
ein-, zweijährige Ziege. 1750: Nagy Cap vagyon Nro 2 
Nyöstény ketske Diszké vagyon Nro 2. Diszké Cap 
vagyon Nro 1. ketske ollo nyöstény Vagyon Nro 2. kets-
ke ollo Cap vagyon Nro 2. Üveg tsüri Diszké ketske ollo 
Nro 4 [Üvegcsür MT; Ks 91]. — Vö. a diszkecáp és disz-
*ekecske címszóval. 

kecskefaggyú seu de capră; Ziegentalg. 1754: minden 
holnapra fél, fél mása olvasztott ketske fadjut . . . 
tartozzanak adnia [Alvinc AF; Incz. XI. 4a. — aA jb-
ok]. 

kecskefaggyú-interes kecskefaggyúban fizetett ka-
mat; dobîndă plătită ín seu de capră; in Ziegentalg ge-
zahlter Zins. 1754: Tímár Miklós és Timár Roska 
György Leváltanak két száz m. forintokat . . 
az jövő ezen Esztendőb(en) Szent Katalin napján esendő 
Alvinczi Sokadalom napjáig öt mása olvasztott ketske 
fadju interesre . . . Mely fadjutis okvetetlen tartozzanak 
az Szász sebesi jövő Sz: Bertalani Sokadalomkor meg 
adni [Alvinc AF; Incz. XI. 4a]. 

? kecskefarkú ' 1636: Szegeletre ualo czierép forma, 
hars fabul faragot, ki kisseb ki nagiub mindenestwl hét 
Remek, vgi mint keczike farkú Czierep forma, Jtem, az 
alliának ualo Czierép forma [Kv; RDL I. 109]. 

kecskefiú (kecske)gida/gödölye; ied; Kitz, Zicklein. 
1694: Sokadalom celebrálhatott. Itt láttam csudálatos 
comediajátszásokat . . . Láttam . Egy kecskefiat, ki-
nek két feje s nyolc lába s két dereka volt [Kv; KvE 231— 
2 VBGy]. 1756: Runkan Koszta egy ketske fiját adott 
[Esztény SzD; Told. 29]. 1759: négy bárány, két ketske 
fiu [uo.; i.h.]. 

kecskegidó gödölye rég, táj kecskeolló; ied; Zicklein, 
Kitz. 1777/1780: A Dézmabéli Proventus az Esztendők-
nek bővsége vagy Szűkségihez képest, holl nevekedik, 
holl száll . . . Bárány, és Ketske Gido Nro 10 [Alparét 
SzD; JHbK LII/3]. 1843: egyes akarattal a' négy el bo-
dorgott ketske gidok kŏzzŭl az egyiket fűbe ütvén — 
bejjem vittem [Dés; DLt 1492]. 

Szk: nőstény ~. 1805: Fejér nyöstény Bárány 27 
Nyöstény ketske gido [Berz. 11. 75]. 

kecskegyomor szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: kecskegyomrot hány T 1593: Katalin Mol-
douai Jstuanne vallia: Lattam hogi Kis Mihalne iaczot 
az latraual, es kechke gyomrot hant eleotte. Az vratol 
hallotta hogi kialtotta hogi az esse lelek kuruat egi lator-
ral kapta az feleseget [Kv; TJk V/l. 370]. 

kecskehús carne de capră; Ziegenfleisch. 1668: Juh 
hust kecske hust, ürü hust . . . fontai adgyanak 
[KvTOkl. II, 407]. 1702: A jo Kőyer Berbecs húsnak 
fontyat mas fél penzen az alab valo és kecske hust pro d 
1. adgyak, ha kik eo kglmek kőzzül az kecske hust Ber-
becs hus gyanant adnak az ollyan exorbitansokat a 
Constitutiob(an) megh irt poena szerent büntes(se)k 
[Dés; Jk 321b]. 1729: A Kecske húsnak árulása tellyes-
seggel interdicaltatik [Dés; Jk 389b]. 

kecskekóra szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~t vet kecskebukát vet, kecskebukázik; a se da 
peste cap; Purzelbaum schlagen. 1769: a kertel egjŭtt ki 
döle az ökör a kerten s altalis fordula az fején hibaja 
. . a miá ha esett hogj kecske kórát vetett az őkőr mikor 
ki szökött a kertből | az őkőr . a kertet magával egjŭtt 
ki dŏjté és ketske korát vete s le döle [Tarcsafva U; Pf]. 
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kecskekörmű V 1811: Nem lankad, söt mentől to-
vább a' menésed Tüzesebb, nem botlik, bátor a' lépése; 
Körmeinek Tángyér forrna az állása Mikor lépik hang-
zik azok' tsattanása; Nem ketske körmű, vagy szorult 
körmű, vagy teli talpú [ÁrÉ 158. — aGr. Bethlen János 
véleménye a ménesbe való jó lóról. Az ezután köv. szö-
vegrész lapalji jegyzetben]. 

kecskeláb 1. kecskeláb-csont; (os de) picior de capră; 
Ziegenbeinknochen. 1721: egy 20 fontos ketske láb 
mindöszve 1 és fél mása [Radnótfája MT; Ks 79. 226]. 
1757: Udvar Biro Uram vigyázása Subordinatusát ugy 
manuducállya hogy . A rongy öszve szedés, és ketske 
láb nem lételek mián a* papiros Csinálás meg ne Csökke-
nyék hibázzék [Déva; Ks 92.1. 23]. 1840: A Papiros ma-
lom folytattatik az inventatio Posta papirosnak 
való rongy 16. mázsa 95. font . Ketske láb 16 kupás 
kis vékával tetézve mérve kétszáztizenhárom véka [Km; 
KmULev. 2]. 

2. kecskebak (A-alakú állvány, asztal-, polc-, szék-
láb); capră; Zimmerbock. 1605: Az Bastiakon szakala-
sok mindenestwl vagion Numero 4 . . . Az kapolna 
mellet uagion egy hozzw szakalos, keczke labra szegez-
uin [Gyalu K; Sennyei 11/17 fej-i inv.]. 1656: az pincze-
nek . . 3 ablakaj az fal mellett elö keczke labra czinalt 
két szél deszka polcz keczke lab szekis nro 2 | Ezen ma-
jorhaz udvaran vagyon egy rendben boronakbol fel rótt 
két rendbeli tapaszos rekeszek, kamarak Ezen rend 
rekeszek között vagyon egy tej tartó haz, mellyben keö-
rös keörnyűl hat szal deszkákból kecske labakra csinált 
polczok vadnak, mellyeken tejet szoktanak tartani 
[Fog.; UF II, 167, 179]. 1782: Négy egy aránysu (!) ra-
kat kecske labu asztal Más két egy aránsu rakatlan asz-
tal kecske lábakra [Nalác H; CsS]. 1793: Négy nagy 
ketske láb. Kitsi ketske láb [Faragó K; Told. 19] | A nyá-
ri ház hijon . . . Négy nagy ketske láb 4 Kitsi ketske láb 8 
[Koronka MT; i.h.]. 1794: Két rosz asztal ketske lábon 
melyen Czipok állanak [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1812: 
ketske lábakra tsinált asztal [Marossztkirály MT; Berz. 
8 Fasc. 72]. 1832: Egy fenyőfa Deszka Asztal, Ketske lá-
bon [Sáromberke MT; TSb 26]. 

3. '?' 1528: I ferreum instrumentum wlgo Czeczke-
laba [Vh; MNy XXXI, 194. — aA közlésben így (sajtóhi-
ba?), de a kecskeláb címszó al.]. 1589: Harmincz két 
kechke Lab [Kv; KvLt Inv. 1/2. 40]. 

Bizonnyal valamiképpen ide vonható a köv. két adalék is: 1656: Va-
gyon ezen pincze ajtaja felett 2 keczke labakon alló bontakozott cserep he-
jazatt alat való cserepezes i vagyon keczke labra csinált sendeli hejazattia-
val edgyütt . szerszámra való [Fog.; UF II, 104, 125. Értsd: kam-
rácska v. bódé?]. L. még i.h. 310. 

kecskelábú kecskebakos (A v. X-lábú); cu picioare ín 
formă de A sau X; bockfüßig. Szk: ~ asztal. 1782: 
Négy egy aránysu rakat kecske labu asztal [Nalác H; 
CsS]. 1786: Ketske lábu Asztal [Nagyalmás K; JHbK 
XXIX/36]. 1789: Vagyon még ezen fellyebb deciaráit 
háló Házban Egy Ketske lábu rakott Asztal 4. Fi-
jokjával Rf 4 [Mv; ConscrAp. 5]. 1816: 4 fíokos ketske 
lábu rakatt asztal [Kv; Born. IV. 41]. 1822: Egy fenyőfa 
ketske lábu asztal fejér [Nyárádsztanna MT; MvLev.] 
* - diófaasztal. 1786: Egy Ketske lábu Diófa Asztal 
fiók nélkül [Nagyalmás K; JHbK XXIX/38] * - diófa-
asztalka. 1790: Ketske Labu Diófa Asztalka [Sv; Ks] * 
~ szék. 1779: Ketskelabu Zöld párnaval való székek 

[Szu; UszLt XII. 87]. 1788: Fekete borított viseltes Kets-
ke lábu Szék Flór 4 Den 80 [Kv; TSb 47]. 1810: Egy bőr 
alá való ketske lábu szék [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 18] * ~ töltött szék. 1806: égy tutzet ketske labu 
töltött Szék tsikos hajju párnaval [Bodola Hsz; BLt]. 

kecskelapocka kecske-előrész; omoplat de capră; Zie-
genblatt. 1592: Jŭtanok . . Enyedre . . . Az Zolgaknok 
vettem kett kettske Lapotzkat, Sittny f — d 7 [Kv; Szám. 
5/XIV. 241 Éppel Péter sp kezével]. 

kecskemarha kecske; capră; Ziege. 1795: a Falu Tur-
májába egyben tsapott Juh és Ketske Marhainknak az 
időtől fogva negy tejet el-vesztettűnk [Bőd SzD; RLt]. 

kecske-mióra másodéves kecske; capră de 2 ani; zwei-
jährige Ziege. 1585: Keowetkezik immár rend szerinth 
az Jwhoknak eottwenlese mely rend szèrinth ekkeppen 
uagion Ex possesione Azzonffalua Arpagnak Juha 
kechkeie 136. Adott kett feyeos Juhott. kett keczke Mil-
warat [Kv; Szám. 3/XVI. 2]. 1592: Jutoth ez Jdeón az 
Varas Zãmara dezmaba(n) feieós Keczkek Jutottanak 
No 6 . . . 9 Keczke Miluara es Czapok Jutottak No. 9 
[A.füle TA; i.h. 5/XII. 7]. 1834: adtom volt egy jo Borjus 
Tehenet, ket süldőt, egy ketske Millorat [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

kecskemódon kecskeként; ca o capră; wie eine Ziege, 
ziegenartig. 1736: Asztalról felkelvénn, . azután tán-
czolm kezdettek, nem ugrándoztak kecskemódon, mint 
most, hanem szép halkal járták, gyakorta kiáltván: há-
rom a táncz [MetTr 331]. 

kecskeolló (kecske)gida/gödölye; ied; Zicklein, Kitz. 
1592: Vagio(n) meegh Keczke ollo haro(m). Kettó holt 
megh be(n)ne [A.fule TA; Szám. 5/XII. 7]. 1610: Az 
eőregh keczke N 37 . . . Az keczke ollo uolt 32 [Gyalu K; 
Sennyei 47/11]. 1631: Keczke ollo 2 Eöreg czap 4 [LLt] | 
czap 5, Keczkollo 4 [Hsz; LLt]. 1676: Eöreg fejős kecske 
Nro 48. Ezek kőzött vagyon plekatura kik(ne)k kecske 
ollojok nincsen nro 5 [Szúv; Uti]. 1689: Kecske orló no 
10 [Szilágycseh; Uti St. Krajnik kezével]. 1750: ketske 
ollo nyőstény Vagyon Nro 2. ketske ollo Cap vagyon 
Nro 2 [Üvegcsűr MT; Ks 91]. 1753: Kecske Nro 6 Kecs-
ke Allo Nro 3 Czáp 2 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 
1754: szokás szerént a' kinek őt fejős Juha, a' vagy 
annyi ollós kecskéje volt, tartozott az illyetén marhájá-
ból egj bárányt, avagy kecske ollót Dézmában adni [Bu-
kuresd H; Ks 92. X. 2]. 

Szk: azjez idei bak/baksa ~. 1648: Eoregh keczke no. 
55 Eöregh czap bak . no. 2 . . . Ez idei bak keczke ollo 
no 15. Ez idei nőstény keczke ollo no 15 [Gyalu K; Rák-
Glr 539]. 1662: Az ideji Baksa keczke ollo Nro l. Az ide-
ji nyösten keczke ollo Nro 5 [Uti] * (azjez) idei ~. 
1687• Tavaly kecske nro 4 Eőregh Czápok nro. 3. Az 
idei Czáp nro 2. Az idei kecske ollo nro 4 [Mocs K; 
JHbK LVI/6]. 1692: Ez idei kecske ollo p(romi)scue no. 
15 [Mezőbodon TA; BK Inv. 25]. 1732: adtak szamba 
Bacs Jfrim(na)k Dezma Juhokot . . . Meddŭ kecske 11. 
Czáp 2 ... Jdei kecskeolló 11 [Szászerked K; LLt] * 
(azjez) idei nőstény 1595: Ez idey Neosten kechke 
ollo. 9 [LLt 84/1]. 1706: Az idei nőstény kecske ollo no 2 
. . . Az idei czapocskak no 6 [Görgény MT; Born. G. 
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VII. 4]. 1734: Jdei nyŏstén kecske ollo no 5. Jdei czáp ol-
lo no 14 [Datk NK; JHbB D. 1] * bak 1662: Bak 
keczke ollo nro 17 Nőstény keczke ollo nro 7 [Bábolna 
SzD; UtI] * nőstény ~. 1629: Czop vagyon három . . . 
Nőstény kecske ollo négy . . Tavalyi czopsa öt [SzO VI, 
102 Szu vára lelt.]. 1734: Fejős kecske no 1. Meddŭ kecs-
ke no 2 . . Nyöstény kecske ollo no 1. Czáp ollo no 1 
[Datk NK; JHbB D. 1 gr. Bethlen Farkas lelt.] * tavalyi 

1687: Tavali keczke ollo nro 5 [Kál MT; Berz. 2. 
41/95]. 1743: Fejős kecske Meddü 2 Czap öreg 
Tavalyi kecske ollo [Szászerked K; LLt]. 

L. még a bak-, táp-, diszké- és mióra-kecskeolló címszót. 

kecskeolló-bőr 1. (kecske)gida/gödölye-bőr; piele de 
ied; Kitzfell. 1600: hoztanak haza az Johazok megholt 
Baranioknak beorit 28 ketske ollo beórt 7. Ezeket attam 
varadi Swcz Ferencznek hogy megh czawallia [Kv; 
Szám. 9/XII. 99 ígyárto Simon isp. m. kezével]. 1660: 
Keczke ollo beor nro 2 [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117]. 
1685: Csavalotlan Eōreg Juh. Tavali Barany bör es 
Kecske ollo Bőrek [Radnót KK; UtI]. 1699: Öreg őkőr 
bőr készületlen nro 3 . Csáváit hitván njul bőrök nro 
5. Csáváit kecske olló bör Nro 1 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.]. 1730: Az egész Tavaszon meg nyú-
zott és döggel megh holt Bárány bŏrōkõtt számban vé-
vén adott bé az Major Fekete bárány bőrt. Kucsmá-
(na)k valott nro. 18 . . . fekete kecske ollo bőrt nro. 1 
[Petek U; TK1 Petki Nagy cs. szám. 84a]. 1734: az gabo-
nás ház héjján csáválatlan kecske ollo bőr no 5. Öreg 
kecske bör no 3 [Datk NK; JHbB D. 1 gr. Bethlen Far-
kas lelt.]. 

2. tengeri ~ 1607: Eòt mentek, harma veres Skal-
latok, Eggik fekete Tengeri keczke ollo beőrrel bellet 
[UszLt III. 4. A. 3]. 

kecskeolló-cáp bak-kecskegida; ied; Ziegenböckchen. 
1724: Kecske ólló czáp nro 3 Nősten Kecske ollo nro 4 
[Koronka MT: Told. 27]. 

kecskeolló-kordován (kikészitett) kecskegida-bőr; 
cordovan de ied; Kitzfell. 1672: Szábattam Incedine 
Asz(szonyom) kis Fiácskájanak az Pénzen vöt bőrnek 
egjik darabjaból egy kis Csizmát. Ittem fel kordovánt 
adtam meg hozza affele keczke-olló kordovánt az elég 
nem leve(n) [UtI]. 

kecskepásztor păstor de capre: Ziegenhirt. 1573: ket-
tő kozzolok3 kialtany kezde Jöwetek el Ioo keczke 
paztorok ha Jámbor az anyatok my ihon wagionk [Gye-
rőmonostor K; KCs 40 Cziokan János jb vall. — aA ma-
gyarvalkaiak közül]. 1769: A Ketske Pásztorok téli ŭdŏ-
ben gyumŏlts és más élő fakót három forint büntetes 
alat vagdalni vagy Széna füvekben gazolni ne mereszel-
yenek [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 1849: A kecske pász-
toris . . égy sákba Csepüt vitt láttam [Héjjasfva NK; 
CsZ. Horváth Bori (15) vall.]. 

kecskerágás kecske-rágcsálás; rosătură (făcută) de 
capre; Ziegengenage. 1785: a Ketskek mint egy palcza es 
egy fejsze nyel korani szép tserefa fiatalokot es tsere mus-
dajokot kereken es oldalul meg hántogattak ugy lát-
tuk es itiltŭk hogy azon ketske ragas miatt meg hibazta-
nak erŏssen a fiatal tsere musdaj fak [Kőrispatak U; Pf]. 

kecskerágófa ? csíkos kecskerágó; Euonymus euro-
paea/europaeus; salbă moale; Europäischer (Gemeiner) 
Spindelbaum. XVI. sz. e.ſ.: De fusano — kechkeragoffa 
[MNy XXI, 142]. 1629: uagion az gjepuben hatar heljen 
egy Keczke Rago fa az mellette ualo felső Kecs-
ke Rago fanal [Jobbágyfva MT; BálLt 48]. 1757: a kert 
tővibe egy ketske rágó fara keresztet vágának [Ka-
kasd MT; DLev. 2. XVB. 9]. 1812: vágatott volt a 
Groffné Aszszony eö nsga vagy négy Kecske rágó fából 
készitett páltzákot, a' mint Anikó fraj mondá éppen a' 
Groffnak megverésére [Héderfája KK; IB. Jánosi Erse-
beth Takáts Joseflné (28) ns gr. I. Bethlen Sámuel ttnéja 
vall.]. 

kecskés I. mn 1. . Szn. 1453: Franciscus Kechkes 
[TTár 1882. 529]. 1592: Joannes Kechykes [Mikháza 
SzD/Dés; DLt 235]. 1600: Keczkes András (60) [UszT 
15/99]. 1614: Kechkes Miklós lib. [Derzs U; BethU 119] 
j Kechkes Balas pp. Kechkes János ppix [Rava U; i.h. 
182]. 1643: Keczikes Uarga János [Mv; MvLt 291. 
390a]. 1717: Kecskés György [Dés; DLt 506]. 1735: 
Ketskés István [Szentimre MT; BalLev.]. 1745: Kecskés 
Peter [Bethlen SzD; Ks 14. XXXIV. 10]. 1749: Ketskés 
Sara [Torda; TJkT III. 264]. 1760: Bethleni Ketskés 
András Jobbágy [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1809: 
Ravaji Nagyobb Ketskés István. Kissebb Ketskés Mi-
hálj. Ifiabb Ketskés Miháj. Nagy Ketskés mihálj [Rava 
U; UszLt ComGub. 1602]. 1838: Ketskés István 
[M.gyerőmonostor K; RHAk 3]. 

2. T Hn. 1658/XVIII. sz. eleje: Az Ketskés oldalon 
egy örög főid. az Ketskés Szőlő alat (sz) [Désfva KK]. 
1687: A Ketskés szŏlŏtetöre járóban (sz) [uo.]. 1693: Az 
Kecskes hegyben (sző) [Abosfva KK]. 1737: PC Ketskés 
Puszta hegyben (szö) [Désfva KK]. 1740: Kecskés Völgy 
(sz) [Gyerővásárhely K]. 1746: Ketskes Pataka Martyán 
tul [Vadasd MT; Told. 42]. 1754: A' Ketskes kapunál 
(sz) [Sárpatak MT]. 1772/1812: Az Ketskés fönn (sz) 
[Kál MT]. 1786: a Ketskés árka [Borosbocsárd AF]. 
1793: A' Ketskés Toba (k) [Remeteszeg MT]. XIX. sz. 
eleje: A Ketskés Borozdán (sz) [Désfva KK]. 1854: lm 
Riede Kecskés-Reketyés (sz) [M.lápos SzD]. — A való-
színű jel-re nézve 1. II. ſn al. 

3. T 1805: Praetendál Tsöllő kereket és 2 Ketskés 
tekerő Levelekkel [HSzj kecskés tekerő al.]. — A tel-
jesebb szöv-et, és a belőle kihámozható jel-t 1. a kecske 
6 al. 

4. — ló 1638: Barczai Sigmond Vramnak ha-
gio(m) az tőrök lovat es az keczkes lovat [Cege SzD* 
WassLt Vass György végr. St. Mogiorokereki pastor 
kezével. "Értsd: ref. lelkipásztor]. 

II. ſn. ? kecskelegeltető hely; păşune pentru capre; 
Ziegenweide. Hn. 1346: castrum Kechkes vocatum [Bo-
csárd (AF) körny.; DocV 109]. 1358: Olacos ad castrum 
Kechkes pertinentes [Bocsárd AF: i.h. 123]. 1614: A 
Kecskésb(en) (sző) [Nagyfalu Sz]. 1656: esztenaja volt 
az Keczkesben [Kvh; HSzjP]. 1687: Az Ketskesben 
(szö). Az Ketskes alatt a Kútnál (sz) [Désfva KK]. 1690: 
sub sylva Kecskés nominata [Alvinc AF]. XVIII. sz. e.ſ: 
A' Kecskés meleg odallyának második lábjában (sz) 
ITorda]. 1728: A Ketskesben (sz) [Angyalos Hsz] | A 
Kecskésb(en) (sz) [Fotos-Martonos Hsz]. 1731: Kecskes 
nevü szöllö hegyben (szö) [Kál MT]. 1736: az Ketskés 
előtt (sz) [Sárpatak MT]. 1754: A' Ketskés Farkában (k) 
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[uo.]. 1757: Kétskésbe (sz) [Márkod MT]. 1766: a Kecs-
kés alatt [Nagyfalu Sz]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kecskesavó zer (care se separă) din lapte de capră; Zie-
genmolke. 1679: Fejér hatu viragh vize keczke Savóval 
vett nro 5. Gyenge Gyökér vize, Keczke savóval vett nro 
6 Méz viragh vize, kecske savóval vett [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János lelt. 32]. — Vö. a kecsketej címszó 
1679-beli adalékával. 

kecskeszakállú kecskeszakállas; cu barbişon/cioc/ţă-
călie; ziegenbärtig. 1633: monda Fazakas Simonne Czjz-
mazia Istuannak ne hord ith ala az meszgiemen szeoleo-
det keczke szakalu kurua fia ageb [Mv; MvLt 290. 109]. 

kecskeszarv corn de capră/ţap; Ziegenhom, Bocks-
horn. 1823-1830: Volt egy tarkásan lakírozott hosszú 
pálcája3, tetejébe kecskeszarv, azon alol az ezüst kariká-
ra e volt metszve: Eb kéri, eb adja [FogE 89. — k ö r -
mendi Gábor mv-i prókátornak]. 

kecskeszarvú cu coarne de capră/ţap; mit Ziegenhör-
nern. 1823: Egy már 4 Esztendős Tino kék szőrű 
ketske szarvú [DLt nyomt. kl]. 

kecskeszemű 1. cu ochi de capră; ziegenäugig. 1805: 
Szent Mihállyán Szimion, mint egy 20. Esztendős 
bé-esett Ketske-Szemŭ [DLt nyomt. kl]. 

2. ~ szőlő kecskecsecsü szőlő; ţîja-vacii, razachie; 
Griechische Trauben. 1585: Kozmanne Azzoniomtúl 
wittek Zep kechke szemw Zölet es Szép kortwelieket 
Nagy Talakkal Attam Érette f. 1 [Kv; Szám. 3/XVIII. 
30a Gellien Imre sp kezével]. 1595: 19. Octobr(is) Ajan-
dekban küldőt Biro Wram ö fgenek . Weres keczke 
zemö zelöt p(er) d 28 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 150 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

Võ. a kecskecsecsü címszóval. — A jel-re 1. az MTsz kecske-csecsŭ cím-
szavát. 

kecskeszőlő kecskecsecsü szőlő; tíja-vacii, razachie; 
Griechische Trauben. 1589: Veottem Almát Kortuelt 
Feyer Zeolot es weorös Kechke zeolotys f. — d 77 [Kv; 
Szám. 4/VI. 61 Stenzely András sp kezével]. 

kecskeszőr păr de capră; Ziegenhaar. 1710 k.: Csele-
kedjed azt a te véghetetlen irgalmasságodból, hogy ne lé-
gyen ez haszontalan hízelkedése az én szívemnek, hogy 
én a te dücsőségedért szenvedek, hanem amint régenten, 
ha ki a te sátorodhoz egy marok kecskeszőrt vagy a te 
házad ládájába két rézfillérkét adott, nem utáltad meg, 
hanem kedvesen vetted [BIm. 1002]. 

kecsketartás creşterea caprelor; Ziegenhalten. 1786: 
alázatoson reménkedünk a' Felséges Királlyi Guberni-
umnak . . . méltóztassék . oly hathatós rendeléseket 
tétettni, hogy a* körül levő helységekben mind a' 
ketske tartás, mint pedig az erdőknek véghetetlen irtása 
kemény büntetés alat interdicaltassék [Torockó; TLev. 
9/24]. 

kecsketej lapte de capră; Ziegenmilch. 1679: Eüfrasia 
viz, keczke tejjel vet | Keczke tejjel vett, Fekete Cseresz-

nye 2. vize üveggel nro 1. 3dik vize üveggel nro 1 [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 46]. 1778: Három fer-
tálly tiszta, vagy efféle árpával főtt vízzel egy fertálly 
ketske, vagy tehén tejet egybe elegyítve, hasznos jó ital; 
de ez is erősen hideg ne légyen . . A1 kiknek a* Torkok, 
oldalok, vagy mejjek fáj, azok mindent melegetskén 
igyanak [MvALt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

kecskevásár kecskevásárlás/vétel; cumpărare de ca-
pre; Ziegenkauf. 1802: Tudom a Barbuj István Salamon 
Mihájtol lött ketske vásárát [HSzj kecskepásztor al.]. 

kecskevesztegetés kecskelegeltetéssel járó erdőprédá-
lás/pusztítás; pagubă produsă ín pădure ín urma păşu-
natului caprelor; Waldzerstörung/verwüstung durch 
Ziegenweide. 1759: Gyertyánosban lakó Providus Job-
bágyok . adanak Egy Darab Erdőt az Exp(onen)snek 

Sub Conditionibus, hogy a Venditorok min-
den Harap gyújtástól, ketske vesztegetestõl, Lopástol, 
es mind(en) legitimus Impetitorok(na)k Damnificalasa-
tol az Exponenst manuteneálják [Torockó/Gyertyános 
TA; Bosla]. 

ked 1. kend 

kedd l . ſ n \ . marti; Dienstag. 1568: En kg:teket Mind 
eges tanachol meg leltem wala az dypseya dolog felwl, 
kyt keg: eges tanachól halastót wala az holnapy Napra 
tudny (így!) pwnkost nap wta(n) walo kedre [Erked K; 
BesztLt 38 Petrus Bozzasy de Erked Gr. Thymar beszt-i 
bíróhoz. — aBN]. 1571: Vegezetre eo k. varosul keryk 
azon Byro vramat eo keget hogi az Jeowendeo kedre 
gywche beh eo kegelmeket az zaz vraimat [Kv; TanJk 
V/3. 35b]. 1598: Amy azért az Mezarosok dolgát illety, 
arról való Tractatvst halaztottak eo kgmek ezten kedre, 
akkor eo kgmek derekas keppen akarnak feleolleok ve-
geznj [Kv; i.h. 1/1. 314]. 1600: az Almasiak tudomant 
teonek az Vargiasiaknak, hogy az Jeóuendo kedre tar-
tozzanak fel az Erdeore a* hagiot helire es Bizonichanak 
az kj fogas szerent [UszT 15/16 Zentes Gaspar Kis Ba-
chony vall.]. 1646: Süveges Mihalynak az jeoveo keddet 
adá ä teorueny hogy akkor süveges Matyastis ele szoli-
cziak bizonsag(na)k [Kv; TJk VIII/4. 55]. 1779: Méltóz-
tassék . . . válaszszát velem közleni a* jövő keddig ezek 
iránt [Kv; SLt XXXIX Lázár István lev.]. 

Szk: ~re virradólag. 1727: hetfü eczaka mentek be 
azon portioba(n) kedre viradolag és Csőtŏrtŏkŏn vi-
radolag ex turbaltattak onnan [Gergelyfája AF; 
JHb XXVII. 5]. 1815: Fekete Stephán beszellette, hogy 
a Szénával együtt el fogta Péter Mihálynét, most ked-
re viradolag [Mezőbánd MT; DobLev. V/983. 4b 
Szórduj Kratsun (40) zs vall.] * húselhagyô 1732: 
En az Ngsad Levelét vŏttem hus el hagjo kedd előtt 
való Penteken [Noszoly SzD; ApLt 4 Hathazi Kris-
tóf Apor Peteméhez] * húst hagyó 1831: az olá-
hok Hust hagyó keddek előtt egy héttel [Dés; DLt 
332]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; attributiv 
gebraucht: keddi; de marţi; Dienstag. Szk: ~ nap. 
1570: Kis Marthon Katalin Nagy Mihalne, Azt valya 
hogy egy ked nap mykor az Rengeo Margit leányát 
megh fogthak volna, Ment volt hozzaya hogy kčnergene 
Byronak erthe hogy kj Ne veretne [Kv; TJk III/2. 101]. 



283 

1763: egy Terminust tenni kívántam, ugy mint: a Pün-
kösd szent Innepek Csonka heti után valo Ked napot 
[Kendilóna SzD; LLt Fasc. 160]. 1823-1830: Megháza-
sodék az apám az 1764. esztendőben, januáriusnak 3-ik 
napján, mely kedd nap volt | Kedd napon volt az egybe-
esküvésünk, szeptember 10-ik napján 1799. [FogE 69, 
303]. 1840: leg utolszor ked nap estvéjén látta légyen 
[Dés; DLt 370]. 

II. hsz 1. ~en a. keddi napon; (ín ziua de) marţi; am 
Dienstag. 1508: ez leuel kewlt koloswarth kedena, letare 
eleuth valo vosarnap eleuth [EM XXIX, 261 Cheh Ist-
ván lev. — aMárc. 21.]. 1554: En Borlobass^ línart He-
dwrffay zenth myklos nap Elwt valo kedwn Engethem 
az en vramnak Es Batyamnak borlobasy Janosnak Egy 
Jobagom feleseght (!) Jobagwl gyrko petwrne kápolnán 
lakozot vgy mynth atyamffyanak [Héderfája KK; BfN. 
— aDec. 3.]. 1559: Kedon zent Katarina ázzon Nap 
Elotha Lazlo wram adoth Neki d 50 [Kv; Szám. l/V. 
173. — aNov. 25.]. 1579: Kőit vzonban . zent András 
nap vtan valo keddeona | Zent phileop Zent Jakab Nap 
elwt valo kedden [Uzon Hsz; Kp 1. — aNov. 24. DÁpr. 
28.]. 1596: Az Jelen valo 1596 ezt(endeo)ben pún-
kest nap utan keddena Jeott oda eò kegme valamyre valo 
gondoltaba ejnek veztegsegebe . . az aitot be teorte 
ram [UszT 11/51. — aJún. 1.]. 1607: Ez Jwúeó ezte(n) 
keddeon hja [Mv; MvLt 290. 13a]. 1647: Ez kerdesben 
ezt tudom. En kedden menek Csiszer Peter látni ker-
de(m) tőlle mond megh most eleottunk hogi kik uertek 
hogj artatlanul senkit ne giullolliu(n)k s ne perelliunk 
[Szentimre Cs; CsÁLt F. 27. 1/13 Sándor Miklós Szent 
Jmrehi vall.]. — b. az ez utáni/a jövő kedden; marţea vii-
toare; am kommenden Dienstag. 1567: az ázzon . lé-
gién oth fogwa ameddig en .k.tekhoz kedden be megiek, 
akor had erchiem enis ezt az dolgott [Nagysajó BN; 
BesztLt 74]. 1585: Monda Danch leorincz Ier ky András 
Vram ózzuk meg a zenat . . . Monda Viczej András bi-
zony Nem engedem . . . Kedden . . . Mennyen ky zeke-
resed, es ózzuk meg tizenket orakort [Kv; TJk IV/1. 
516]. 1774: Kedden .. az Malmon alol valo To árkot 
akarnám az Falusiakkal az hínártól, és Béka nyáltol 
meg tisztíttatni [Záh TA; Kf Nagy Sámuel lev.]. 1785: 
most Kedden a málét is feli kelletik mérnünk mivel el 
Csépeltetett [Kaplyon SzD; Ks Pap Péter gondv. lev.]. 
1793: Drágbol a' mikor el indultam azt mondottam volt 
Kegyelmednek hogy Kedden jőjjen ki ide Hadadba [Ha-
dad Sz; JF 36 LevK 298]. — c. keddenként; marţea, ín 
fiecare marţi; Dienstags. 1589: A Zegenieknek etelekre 
ualo Keolcheg. A Prima die February vsq(ue) 20 diem 
Decembris attam a' Zegenieknek eg' heten, haro(m) 
napp tudniillik Vasarnap, kedden es chŏtŏrteokeon hús-
ra valo pénzt eg' egi napra 16 hat pénzt [Kv; Szám. 4/XI. 
40]. 1731: A lovak exercicziuma pedig minden héten 
négy nap légyen, vgjmint hétfőn, Kedden, Csőtőrtőkőn, 
Szombaton [JF lovászmesteri ut.]. 1786: az kedden és 
pénteken valo fa hordásra szabadnak engedtetik3 [Bo-
rosbocsárd AF; EHA. — aTi. az erdő]. 

2. ~énként minden (egyes) keddi napon; ín fiecare 
marţi; jeden Dienstag, Dienstags. 1806: Nem szűkülé-
sét, hanem a szalonnának Némellykor olly böségit lát-
tam itten Udvarhelljen, hogy amian a szalonnának 
Nagy része majd tsak hogy rajtunk külsőkön nem Mara-
dott, s ollykor ollykor Magunk Estvére kelvén Kedden-
ként magunk kénáltuk meg Pataki István Uramot, hogy 

kedvetlenőzik 

a szalonnánkot meg vegye [Szu; UszLt ComGub. 1753u 
Farczádi Üdösbb Sándor Mihálly (72) ns vall.]. 

keddi kedd napi; (pe ziua) de marţi; dienstägig. 1807: 
dél előt a keddi Letzkét mondottam el dél után p(e)d(ig) 
nyomorogtam a tanulással [Dés; KMN 368]. 

kedély hangulat, kedélyállapot; dispoziţie, stare sufle-
tească; Stimmung, Gemüt, Laune. 1881: szeretném, ha 
a Feleségedről írnál egyet-mást. Hogy van ? milyen a ke-
délye ? gyötör-e téget sokat s te gyötrőd-e őt ? . . Sze-
retném már látni otthon: mikor boldog [PLev. 88 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: vki/vmi ellen ingerli a ~eket. 1843: (Ajtai Incze 
János) több versen járt ki Kerpenyesre és a több ezen kö-
zépső uradalomhoz tartozó falukba, és mindenütt az 
uradalom ellen ingerelte a kedélyeket, és sok nyugtalan-
ságot s ingerültséget okozott közöttek [VKp 90]. 

kedélyállapot stare sufletească, dispoziţie; Gemüts-
zustand. 1879: Olyan a kedélyállapotom, hogy lépten-
nyomon szükségét érzem annak, hogy — valakit megha-
rapjak | Kedélyállapotom hát az oka, hogy neked sem ír-
tam. De többet gondoltam rád, mint te reám [PLev. 36, 
53 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kedig I. ksz 1. de, azonban; dar, însă, totuşi; aber, 
doch, indessen. 1550: En Kemenj Ferencz jelentem 
hogy Az Éghez reznek Az kyt Az Reghi (?) chyeteny 
gabriel Byrt wolna berenden hasonfelet eztrigj Myhal-
nak: Megh <e>reztettem Az keppen Az My keppen 
thordan Az fogot Emberek Megh Leltek wolth Az Mas-
sodyk hassony felet kedygh Az folyo Bechert zalagol 
Addygh tartom Az Mygh Az Nemes Eztrygy Myhaly 
kez penzewl En Nekem hwz foryntot le nem tezen [Be-
rend K; BfN VI. 28/2. — L. MNy LVIII, 490 Kemény 
Ferenc bizonyságlevele]. 1565: En atta(m) tyz foryn-
tharra Eoreokseget nekyk, kyt ha meg nem kyldyk Ez en 
felesseghemtewl mosthan, tahát en mentęl hamaręb Le-
kenczey Embert talalok ytt myndyarasth meg tartom 
Érette, ha kedyg En wagyok ados walakynek, Jewien 
Jde, meg fyzetem neky mynd Egy fyleryglen [Kv; Beszt-
Lt 5 Konth János a lekenceiekhez]. 1570: fogada Kapi-
tan Pal . . . hogy Kemeny Istwant azban az Jozagban 
mynden Theörwin szerynt walo haborgatok ellen meg' 
otalmaza Hogy ha kedig walamikeppen meg' nem 
otalmazna . Thehat az Summát Tartozék meg' Tere-
tenye Kemenj Jstwannak [Balázsfva AF; JHb XX/51]. 
1571: tettzęk nekwnk hogy wdwar byro wram Pet-
úram (!) Meg hyhatthya p(ro)curatorat, ha tyztan wtol-
so dologba volna is eddegh kegyçg chak walamy excep-
tiokkal proponálták p(ro)cedaltak [Dés; BesztLt 3491 
Gabriel Kabos Belsőszolnok-megyei „comes" jel.]. 
1589: Ha kedigh megh bizonitia elegendeo lato bizo-
niokkal hogy ennekem keolchion adott az hwzon het fo-
rintotis azonkeppe(n) nints mit tenne(m) az teorwenteol 
kel vamo(m) pr(o)test(atur) [Szu; UszT]. 1595: Ha ke-
digh az be zedesbe walami kár lenne gonoz adosok 
miatt, wagj ha marhat bechwltettnének, auagy keol-
chegh miatt, vagy ki wezne benne, felét ennek az fogiat-
kozasnak Sara azzony zenweggye, felét wiczey Mathe 
[Kv; RDL I. 132a]. 1602: Kemeny János vram kert volt 
en teollem Nyolczuan ftot, mikor megh atta vala Ombo-
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zon voltam, Az adoss lewél kedigh itt Colosvaratt volt, 
megh nem adhattam nekj [Kv; i.h. 73]. 

2. meg, viszont; iar, şi; hinwieder. 1565: Tekynche 
meg ketek azt hogy ke. Enghemeth keeth Eztendeygh 
kergettetek En kedyg Ne(m) mezze wolta(m) oda wyflfa-
lwban [Kv; BesztLt 5 Konth János a lekenceiekhez]. 
1567: My második János wdwar hely zekben lakozo 
ſw nepeknek es Lo feyeknek keozeoneteonket es zokot 
kegielmessegeonket Jrywk az nemesseg az elebbely 
Rawas zerint Zaz Sebesnek epetesere az w Jozagokbol 
minden Kapwtol hwzon eot eot pynzt, az mely nemes 
Embernek penig Jobagy Rawason nem volnanak, azok 
Eotwen Eotwen pynzt, az eg' haz hely nemesek kedig 
hwzon eot eot pynzt aggianak [Törzs. fej.]. 1593: En ezt 
twdom gyermeoksegeomtwl fogwa ez Ideyg. Hogy az kj 
Hegeot akart venny az Erdeo keozbe(n) ott kerteott kel-
lett tarttany Ha kinek kedig zokazos Barma volt 
Hoza kellett latny annak az kie az Barom volt Hogy vel-
le ne mennyen Euel Eltwnk faliul3 [UszT. — aÉrtsd: fa-
luul]. — L. még SzO II, 212. 

3. mégpedig; şi anume; und zwar. 1619: Ezt halvan 
Byera Peter è contra azt felelt (!): Ugy vagion hogy bí-
rom azon rész eőreőkseget, mind Recze(n) s mind egie-
bwt, mostanis kedigh, mert en azan szegeni megh holt 
Boyer István batianknak jószágát es rész eőreőkseget 
szok faratsagom(m)al es nagy summa keőltsegem(m)el 
valtottam es szerzette(m) idegeni emberek kezebeől 
[Fog.; Szád. — a01v.: Boyer]. 

4. márpedig; deşi, cu toate că; jedoch. 1542: Ha ke-
gelmedeth megh nem banthanam wele, kegelmedeth 
kernem mynth kegelmes wramoth, hog k. adathna Cris-
tof wramwal neg zantho ewkrewth az en pwztamba . 
zolgalatomba thwgyak wram, chak adasson k., çth ke-
deg olcho az ewkewr, wagon es [Fog.; LevT I, 18 Petrus 
Orozy Zalay Jánoshoz, Poson m. isp-jához, Fog. vára 
urához]. 1551: mikor az uraym Fewlsew Apoldon8 lez-
nek; mykor ewk oth leznek, onnan hatra hozny az en 
kochymath, konyha kochyt es Gaspar Deaket, nag mw-
ka (!) leszen az lowaknak, yth kedyg zekeret fogadni 
draga pynzbe telik [Nsz; i.h. 90. — aValószínűleg Kis-
apold Szb]. 

5. mind ., mind ~ mind ., mind pedig; atît 
cît şi .; sowohl als auch. 1572: (A berket) hadriui 
Ferencz vram meg engette azzoniomnak fiurul fiúra es 
az w meg maradékira vizontak Azzoniom Orsoliazzon 
az my Jussát Reminleotte volna Hadriui Ferencz vram-
nak Lw kertiben molnaban, hat Myndeneket meg enge-
deot azzoniom Ferencz vramnak Es az w maradikinak 
eoreogbe. Es mynd Ferencz vram: Mynd kegig (!) Orso-
liazzony fel veottek giermeokkwknek terhit, ez felyul 
meg mondot dolgokbol [Gerend TA; BK]. 

II. hsz nyomatékosításként; ca cuvînt de întărire; als 
Verstärkung: pedig; însă; doch. 1552: A borr ital vtan 
kedig mindgyarast eluéß eßec: ott ninch az vtan tanách 
. . . , hanem zur zauar [HeltaiDial. K. 7b-8a]. 1565: Ez 
Lewelet kedyg kywano(m), hogy mynd az eghez falw 
eleot olwassak meg [Kv; BesztLt 5]. 1574: Az on kegig es 
az veres rez az ezüstöt, Mellieth az tégla es so ky vont es 
hozza zitta az aranbol azt Megh tartiak es otalmazak 
[Nsz; MKsz 1896. 291]. 1598: azt kedigh nekik megh 
hattam hogy az erdeth megh oltalmazzak ne vagiak, 
az halas vizetis ne halazzak mert ha rajta kaphattiak 
wket vallamelljken hogy kart tenne megh bwntetem 

wket [Kiskájon SzD; BálLt 81]. 1600: En falú szwksege-
ert mentem vala arra a' peres erdeore a' Notariushoz, es 
talalam eleòl az vargiasiakot egibe chokorodanak, es hal-
la(m) hogy azt ieleontek, Jo Vraim Valakikòt my hitünk 
volt, innét tartozzék be az falura Vargiasra, mert a' felel-
tetesnek hellie nem itt vala, az Jdeois kedigh el múlt, mert 
Jmmar maid dęl vala es vgy Jeoúenek el [Kisbacon U; 
UszT 15/17 Balint Koúach Kis Bachany vall.]. 1683: 
ment által az országban, Kolozsvár mellett, az tatár chán 
többel százezred magánál, mely miatt búzáink mind elta-
podtatott tőlők; mely nap kedig az tatár chán az vár mel-
lett az búza között táborát megszállítá, mingyárast ször-
nyű nagy jégeső lőn, sőt még tüzes menkő is esett, mely 
miatt az Hóstátban ház is elégett [Kv; KvE 217-8 BP]. 

kediglen I. ksz mind ..., mind ~ mind ., mind pe-
dig; atît cît şi . . . ; sowohl . . als auch. 1508: az Bá-
thory Annath ky wolt az Zwky János felesege meg elegy-
tette Az fellywl meg mondoth Zwky Jsthwan mynd Ieg 
rwhayarwl, mynd kedeglen egebekrwl walamy wola, 
mynd rwhabol mynd egeb Jngo byngo marhayabol, es 
Atyanak penzebewl [Kv; EM XXIX, 263 Cheh István 
kezével]. 

II. hsz nyomatékosításként; ca cuvînt de întărire; als 
Verstärkung: pedig; însă; aber. 1547: ha kedegylen 
eztha walaky megy Bonthana Wgian elewtthe legiewn 
dolga mynth Az eleby Kwtthes wolt hogy Biro Espan 
nekwl Igazath wewhessenek Jozagan: Ez lewely kewlth 
. . . Segwswaroth ſMNy XXXVI, 53 A mohai tóról va-
ló cserelevél. — Az egyezséget. Nagymohai (NK)]. 
1560: ammy nemew Mewet fogadot wala Negy wen fo-
ryntba Annak harmad reze Meg el kezdve el Ne(m) wee-
gezwe all En kediglen wra(m) ew Naga Akarattya-
bol thyzen eot pe(n)z hyan harmincz het foryntra fyzet-
tem Neky [Gyf; BesztLt 10 Bl. Bagotai a beszt-i bíróhoz 
és tanácsához]. 1577: Ezekben kediglen <a>z kytt meg 
mondottam Jussom vagyon mellyeket meg byzonytok 
[Mv; BálLt 79]. 

kedv 1. chef, poftă; Lust. 1573: Orsolia veg Bartosne 
hogy eo puskarnet zolgalta, latta hogi Negy Eot aranyas 
kupát parta Eowet aran gwreoket rákot ky puskar La-
daiabol mykor kedwe volt hozza esmet ely rakta, Nem 
byzta az felesege kezebe [Kv; TJk III/3. 170]. 1653: A ta-
tárokat úgy hallók, hogy a mi nyomunkra indultak vol-
na. Azt hallván, bizony tartottunk igen töllök, nem volt 
kedvünk azokhoz az útitársokhoz [ETA I, 137 NSz]. 
1657: Midőn pedig megérkezett volna császártól az fő-
vezér, béhivatá az kapikihákat; mivel engem nem hívá-
nak, örömest künn is maradék az ajtónál hallgatván, mi-
dőn őket riogatá, szidogatá; kijüvén kérdem, hová töt-
ték az kaftánt, de nékik nem vala kedvek az tréfához 
[KemÖn. 90]. 1771: tsak bé jő házomba a Fükŏtŏsné 
Leánya, bé köszönvén, kérdi az a katona, hát miért jöt-
tél mi kel . . . a Léány tsak magához akarta volna tsalni, 
a katonának pedig nem volt kedve házul el menni [Dés; 
DLt 321. 33 Rátz Anna (48) vall.]. 1801: Én oly rosszul 
nem vagyok, hogy kötelességem nem tehetném, de éte-
lem, álmom, kedvem felette gyarló, s bágyadtságom na-
gyon érzem, ugyan tsak remélem még most a rosz fejsze 
nem vész el a fa vágóról [Kv; BfN gr. Kemény Sámuel 
lev.]. 1825: könnyen el mehetek, nints is nagy kedvem 
Bálozni [Dés; DLt]. 
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Szk: ~e eredj érkezik kedve kerekedik. 1808: mint-
hogy az Oláh írásra a' Popa meg tanított volt, 's látván 
annak nevezetességét nagy kedvem eredett, hogy valami 
képpen maga(m)n(a)k leírjam [Kemény, CollMss Tom. 
XXX. Varia XII]. 1811: Most estve házamba hogy bé-
telepettem A' napszám Listába belé tekintettem, és ked-
vem érkezett arról gondolkozni, Melly sokféle ember jár 
eggyütt dolgozni! [ArÉ 66] * ~e tartja kedve van vmi-
hez. 1628 u.: hirem s akaratom ellen ot iart a' hol kedve 
tartotta [SzJK 32]. 1701: Ha valamellyik Betsŭletes 
Mester ember meg halna, és az eo Felesége Eozvegységre 
maradna, Ura holta után Férhez nem menne . . . szabad 
néki Mesterséget űzni meddig kedve tartya [Kv; Poszt-
CArt. 16]. 1817: Ennek előtte ugy volt szokásban 
.. hogy a1 tselédek akkor mentenek el a Faluba, és 
Üressen hagyták az Istállót, a' mikor kedvek tartotta 
[Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.] * ~e telhetik 
benne kedvét lelheti vmiben. 1597: Azzoniunk eo felsege 
es Kristóf Deák vra(m) Konihaiara Mindent kj fogtak 
Vachiorara, Hetfeore Ebedre valót (: miért hogj akkora 
telt eppen ky az harmadnapi Gazdalkodas :) ky Akariak 
valo (!) fogni kiért B Vramatis igen Búsítottak De 
vgia(n) nem telhetek kedúek benne [Kv; Szám. 7/XII. 
131 Filstich Lőrinc sp kezével] * ~e telik kedvét leli 
vmiben, kedvére történik vmi. 1614: 1595 Szent 
György-napi gyűlésben Fejérváratt végezének articulust 
az szegény sabbatariusok ellen, hogy persequálják őket. 
Azkinek persccutióját Mindszenti Benedek, ki akkor 
udvarhelyi főkapitán vala, el is kezdé Udvarhely szék ben 
és Marosszékben, de az Isten nem bocsátá őteţ abban 
elő, hogy azoknak vérében kedve teljék [BTN 42-3]. 
1678: Áldassék Istennek szent neve, hogy a mi jó jámbor 
kegyelmes fejedelmünk ellenségi, gonosz akaróinak 
kedvek nem tölt [TML VII, 93 Teleki Mihály Naláczy 
Istvánhoz] * ~ét szegi elveszi a kedvét vmi, elkedvetle-
nít vkit vmi. 1598: Miuel hol edgyink hol masink nemw 
nemw szwksegeinkben hozzayok folyamodvan kedwn-
ketth nem szeghtek [Kadicsfva U; Törzs. Benedekfi Já-
nos és Christoph nyil.]. 1614/1616: Nem akarvan azért 
ez dologban igassagok mellet kedúeket szegni, az do-
loghra igy emlekezŭnk [Kolozs; RDL I. 100] * ~et sze-
rez felkelti vki kedvét. 1710 k.: A scholákban classisok-
ban való tanításnak formáját nem követte . . kerülte s 
megelőzte, hogy a gyermek meg ne unatkozzék, és felette 
terheltetvén el ne idegenedjék a tanulástól Gyü-
mölccsel, dicséret, szép szóval etc. kedvet és kedvességet 
szerzett [BÖn. 534] * ~èt tölti kedvét leli vmiben. 1765: 
azt tudom hogy azon kisérö Legények semmi rósz véggel 
vagy szándékkal nem voltanak, hanem tsak Ifjúság bo-
lontság kedveket töltötték lövésekkel [Gerend TA; KS. 
Mart. Szabados (47) jb vall.] * bosszús ~. 1662: a clérus 
és palatínus bosszús kedvek [SKr 270] * gonosz ~ cu-
dar kedv. 1570: zekel peter otth wl volt Jgen gonoz ked-
we volt, kerdy Myth Bánkódnék Azt Monta neky hogy 
vadnak sok Bwsulasim hazambely Nep Mya es Adós-
ságba is zokba vagiok | Vst Jarto János Es Angalit az fe-
lesege vallyak Azt Montha Nagy gonoz kedwel, 
Enneke(m) semmyre Nem kellene az esseh zeoleye chyak 
nadnanak Beket vele [Kv; TJk III/2. 107, 178] * kelle-
metes 1824: Mikor szokott kellemetes kedvében lé-

, instállak akkor hozd elé kérésemet [Kv; EM 
pVlI, 173 gr. Csáky Rozália gr. Lázár Benedekné Beth-
len Mária grófnőhöz. — aA címzett férje] * komor 

1776: az eleitől fogva való szomorúságnak, komor 
kedvnek jelit mindenkor láttam, mind a' Groffnéban, s 
mind ă Kis Aszszonban [Kóród KK; GyL. Gabr. Mar-
tonffi (31) káplán vall.] * nehéz ~en vesz rossznéven 
vesz. 1577: eo k. egez varasul nehez kedwe(n) is we-
zyk hogy eo kegme biro vram effele dolgot eo Reaiok 
igazét [Kv; TanJk V/3. 143b] * rossz 1804: a Rector 

. rósz kedvel ment el [Dés; KMN 32]. 1824: Szeretett 
vala engemet a Mennyei Felség Fiju és Léány Magza-
tokkal adott vala nékem egy olj Fijat K: Dobolyi 
Sándort ő vala az az én házámban ki minden szomo-
ruságomot őrömre, minden rosz kedvemet Jo kedvel 
válthatta fel [Nagylak AF; DobLev. V/1094, la]. — Vö. 
a jókedv címszóval. 

Sz: semmi ~ e nincs, mint az uraimnak a sós káposztá-
hoz. 1600: Togaras tartományából minden háztól egy 
egy embert'ki ván, kihez, amint értjük az községnek sem-
mi kedve nincs, mint az uraimnak az sós káposztához 
[SzO IV, 137] * vkinek ~e, mint a barometrum az idő 
után jár. 1841: a' Rosi kedve — mind a Barometrum az 
idő utánn jár — hol jobb — hol roszszabb — néha jo 
kedvvel beszélget — néha bajjal lehet [Veresegyháza 
AF; DobLev. V/12]. 

2Ė tetszés; piac, plăcere; Wohlgefallen. 1548: Az Jo 
zomzitsagirth es Az Ty kegyelmetek kedwyert nem 
Mweltem [Sajókeresztúr SzD; BesztLt 20 Nagy Tamás 
lev.]. 1584: eő Nagysága kedweerth minden kegyelme-
s e g g e l chelekezik wele [BáthoryErdLev. 211]. 1595: 
Biro Wram külde . . ala Wyúara Azzonnyúnk ő fge 
Doctoraert, Sombori Sándor es püspek Wram keduiert, 
miért hogy ő km(e)k igen beteg vala [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 149 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1765: mint-
egy Paraszt Ebéd tállyban halván pedig a' Puska 
szot az Aszszony kérdé ö Nga tŏllem hogy vallyon mi-
tsoda Lövések azok, mellyre én mondám hogy talam va-
lakinek valami Matzája vagyon ottan, mint hogy igen 
szokot lenni a tájján s annak kedvéért mulattya magát 
valaki [Gerend TA; KS. Mart. Szabados (47) jb vall.]. 
1776: Néhai M. Groff Gyalakuti Lázár János ŏ Nga, és 
ugyan Néhai M. Groff Kornis Ferentz eö Nga igen nagy 
szeretetben éltek, és gyakron egyik, a' másikát látogat-
tak, de ki kedviért nevezetesen Kornis Anna Kedviérté, 
azt nem mondhattyuk [Egrestő KK; GyL. Joan. Tom-
pos de Csik Sz.Győrgy (66) és felesége Catherina Szere-
dai (54) vall.]. 

Szk: ~ébe jár vkinek vki tetszését igyekszik elnyerni. 
1818: az háziaknak Edes Apámék helyet kedvekbe 
járak [Pk 3] * ~e kereső vki tetszését kereső, vkinek 
kedvében járó. 1598/1635: In summa semmibe(n) ked-
uem kereseo fiam ne(m) uolt [Mv; APol. I. 68]. 1730: 
Mihálcz Ferencz Uram . Miko Judith Aszszony mel-
let lévén, Mindenekben kedve kereső engedelmes jo 
Atyafiságát Mutatta eő kegyelméhez [Somlyó Cs; Borb. 
II] * ~ére esik vmi tetszik vkinek vmi. 1662: (A) német 
gyalog is a fejedelem8 szolgálatjára és fizetésére állván, 
hitekkel is hűségére kötelezték vala magokat. Melly a fe-
jedelemnek nagy kedvére esék, hogy igen jó német gya-
log volna, s gyalogja száma a mostani szükségben vélek 
jól szaporodnék [SKr 214. — aKemény János] * ~ére 
járó vki tetszését kereső, vkinek kedvében járó. 1795: 
igen kedvére járó gyermek vólt tsak nem mindenko-
ron erőszakoson lehetett ötet felöltöztetnünk [Mv; 
Told. 47] * ~et/ét kereshet(i) a. tetszést elnyerhet. 
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1630: Item, mit mondott az pasa Habil agának, miért 
kelletett itt hadni mégis, és mit irt az vezér néki, hogy 
tudja, hogy vehet most az erdélyieken valami 25 vagy 30 
ezer tallért, és azzal itt benn az Portán kedvet kereshet 
véle [BTN 436]. — b. kedvében járhat vkinek. 1794: 
Muntyán Gligor Hásártos Felesége tanátsán járván, 
hogy azzal is kedvét kereshesse Feleségének, ottan ottan 
belé akad egyben is Másban is [Déva; Ks] * ~ét keresi 
a. vkinek/vmely fórumnak tetszését elnyerni törekszik. 
1568: keg:tek Engeggie(n) arra hog zerzogcm meg o ma-
gawal az dypsey emberei János gerebely en az iambor-
nak kedwet keresne(m) meg alkwnna(m) io modaly wel-
le [Erked K; BesztLt 38]. 1617: Georginek kereste az Az-
zoni kedvet ne(m) az vranak [Mv; MvLt 290. 28b]. 
1677: Mivel szegény hazánknak meg-maradása Isten 
után a' Fényes Portátol függ, ŏ Felsége a' Portátol el ne 
szakadgyon, hanem annak kedvét keresse [AC 24]. — b. 
kedvez/kedvében jár vkinek. 1772: A* Tlaju Vám, ket 
Esztendőkkel ennek előtte adatott a' Fogadós(na)k 
65. M. Forintokért ., minthogy Böltstseri ur(am) a' 
Fogados(na)k kereste kedvét szüntelen, a' mitől fogva 
itt tisztartóskodott [Gernyeszeg MT; TL. Málnási Lász-
ló ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez] * ~et keres ma-
gának tetszést elnyer magának. 1705: Holmi cigányt, 
kocsist, lovászokat és urak szolgáit tart ő fogva Szeben-
ben, és azokat nevezte kurucoknak, avval keresvén ked-
vet magának az udvar előtt [WIN I, 649] * ~ét leli a. vki 
tetszését elnyeri. 1559: Walamely Mezaros penygh az 
Thewsersegeth walaztangya Maganak, es az Mezarlas-
nak ellene mond, Annak három Eztendeygh ne legyen 
zabad, Mezarlani, de Bathor eztendew mwlwa az Wa-
rasnak kedveth lelye Az három ezthendewnek ky theles-
nek elewtthew (!) es Alatta semmy okon Ne Mezarol-
hasson [Kv; TanJk V/l. 57]. 1570: Az Bor behozás feleol 
az zaz vraim eo k. azt Mongiak hogi ha arról való priui-
legiumot kewannya eleh vinny az feyedelem, Eo K. 
Byro vram es az Thanach legien Azon hogi eo felsegenek 
es chyaky vramnak lelyek kedwet . . hogy azbely za-
badsaga az varasnak Maradhasson Megh [Kv; i.h. V/3. 
19b]. 1583: Senki keòzullunk a' Ceh titkát ki ne uigie, es 
magat, es Cehbely ereósseget oly igen nala tarczia hogi-
ha kwleómbet czielekezik es masut ky hintegeti az Ceh 
nelkul ualo leteleuel büntessek mind addig, Amigh ereós 
birsag utan az Cehnek keduet leli [Kv; MészCLev.]. — 
b. kedvében jár. 1572: Filstich Leorinch vallia, hogy 
1567 Eztendeobe volt zent Marton Nap vtan Mond 
Áros Myhal lm Gergel vram Nekem ados Ihol 
vagion ados leweleis Mond neky Harmad Ezt-
ennapra leld kedwet es Elegicz megh [Kv; TJk III/3. 36]. 
1583: Zeóke Pal vallia . . Chiokos Benedek az Tor-
day Embernek meg hagya hogy be Mennie(n) az Vá-
moshoz es kedwçt lelie mindenkeppe(n) [Kv; TJk IV/1. 
119] * ~et nyer tetszésre talál. 1798: Nagyon örvendek 
rajta ha jo szivei irt Munkátskám a betsűlletes Commu-
nitása előtt is kedvet nyert légyen, s kívánom is szívem-
ből hogy őrömmel tellyes ki menetele lehessen [Mv; 
TLev. 5/14. la. — ^orockó] * ~ etjét talál (ja) vki tet-
szését megnyeri. 1578: az Mely birot es feot az vriste(n) 
eleinkbe Rendel, azt bechywllettel hallgassak mint va-
rasnak feiett es elótte Iarot, Mert valaky az ellen való ve-
tekbe találtatik, egez eztendeyg honesta proscriptiowal 
bwntessek, az az egez eztendeig cédulát neky ne kwlgie-
nek mind addig is mig az varasnak es az meg sertet ze-

melynek kedwet talallya es meg Engeztely [Kv; TanJk 
V/3. 169b]. 1619: megírattam Szölfikár agával és tihájá-
val, hogy ellegyen az Erdélyben való practica nélkül, 
mert bizony az Portán kedvet nem talál véle [BTN 381] 
* ~ėt teljesítheti kedvét töltheti vkinek. 1662: a Rákó-
czi fejedelem ott benn levő keze-lábai, hogy hovahama-
rébb a fejedelemnek abban is kedvét teljesíthetnék, a nép 
elméjét hogy kötelességek mellől magok jóakaratjok 
szerént elvonhassák és a fejedelemhez fordíthassák, csu-
da melly nagy szorgalmatossággal igyekeznek vala [SKr 
496] * a Krisztus ~éėrt. 1731: jajgatni, s remenkedni 
kezde, ã Christus kedvejert hadgjak beket, mert min-
gjart meg hal [Mv; Told. 76] * nem tart jó ~vel vmit 
nem néz jó szemmel vmit. 1657: az néném asszony leve-
lét hozák, az melybül értem, hogy ő kegyelme nem tartja 
jó kedvve(l) az Kegyelmed házasságát [TML I, 79 Bor-
nemisza Kata Teleki Mihályhoz] * vki ~ėbe esik elnyeri 
vki tetszését. 1779: Utoljára kedviben estem3 az éneklés-
sel, melyhez jó nótám is volt úgyannyira, hogy semmifé-
le világi ének . . . nem kellett neki, hanem amelyeket én 
énekeltem [RettE 404. — aBíró Annának] * vki ~ét ma-
gához édesítijhajtja. 1662: Rákóczi György fejedelem a 
végekbéli passák, bégek kedveket magához hajtani és 
édesíteni minden alkalmatosságokkal igyekezi vala [SKr 
457]. 

3. kívánság, óhaj; dorinţă; Wunsch. 1572: Pal deák 
azt vallia hogi egy zemely az padra deoytette volt 
Hegedws Janosnet Es azt mywelte neky az my kedve volt 
[Kv; TJk III/3. 32]. 1679: Quartalas es Buza takaritasa 
mentül jobban lehet ugy légyen, Mindazaltal ember az 
magajét is kedve szerent nem takarithattya minden kor 
[Dés; Jk 39b]. 1710: A fejedelemasszonynak nem lön 
ugyan kedviből a Barcsai fogsága, de már nem tehete ró-
la [CsH 177-8]. 1797: instálom Ngodat alázatoson 
ne hogy sok irigyeimnek kedvek bé telhessék . . . Ngod 
Executioval, . . rajtam és Házomon valami szégyent 
üzzen [Gogánváralja KK; Ks Miss. I]. 1820: a' Báró Ur 

Sokszor ebéd felett béhozattatvána, nem tsak gon-
doskodott kŏrülette, sőt száma nélkül mondotta; bár az 
Isten 10 vagy 15 Esztendeig éltetne, hogy nevelhetnem 
ezen Kedves Fiatskámot kedvem szerént [Várfva TA; 
JHb 48 Biro Sigmond (49) hütes assz. vall. — aCsecsemő 
fiát]. 

Szk: ellen akarata/óhaja ellenére. 1569: vagion 
hwsz Eztendeye, hogy az Nagy weolgy torkan alol, az 
kereztwtig, Ecczer bernald balas Meg kęrte vala az há-
rom falutol, Annak vtanna myndenkor, vgian kedwek 
ellenis Meg kazaltatta [Mezőbánd MT; VLt 7/692 Pet-
rus Jo de band vall.]. 1592: Al peresek My kedwünk el-
len es akaratunknal kwl Mynden mod nel kwl, ott Akar-
nanak byrny wagy byrnanakis Az my hatarunkban az 
orozhegy hatarban [UszT]. 1607: Kornis Gaspar Rad-
notott bekessegesse(n) birta iktattais bele magatt. Hogj 
Balasi Ferencz bele zalla az utan kedueh ellen nagi sima 
mene ki beleólle [Boldoc TA; Ks O. 16] * ~e ellen esik 
akarata/óhaja ellenére történik vmi. 1619: Jaj annak az 
országnak, kinek gyermek ura vagyon3 Mert ha va-
lami zűrzavar kedve ellen kezd esni az ilyen gyermeknek, 
nem úgy az ellenségre veti annak bűnét, mint az vezérek-
re, és mindenkor félthetik az vezérek magokat tőle 
[BTN 265. — aÉzsaiás prófétától vett mondás, amelyet 
Báthory István mint kormányzási irányelvet mondott ki 
Zsigmond öccse uralomra kerülésekor] * ~e szerint 
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esik kívánsága szerint történik. 1597: panazolkottak 
volt B V(na)k hogy ne(m) kedúek zerent eset volna az 
eleobbi Gazdalkodas [Kv; Szám. 7/XII. 121 Filstich Lő-
rinc sp kezével]. 1751: Hallám uj Királly születet Csillag 
által ki hirdetet Es nem kedvem szerint esik Ha orromba 
piskálodik Ha koronámat kivánnya Es országomat el 
vonnya [Hétfalu Br; EM LI, 125 betl. játék] * ~ét tölti 
a. vkinek kívánságát/óhaját teljesíti. 1663: ha minden-
kor az én gonosz akaróimnak kedveket akarja Nagyság-
tok tölteni, nem leszen jó vége dolgomnak [TML II, 454 
Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1732: ö Nga(na)k 
kedvit kel mindenben keresni, és töltenj [Kóród KK; Ks 
99 Kornis Ferenc lev.]. 1852: én ha te volnék kedvit töl-
tenem szegénynek menyire óhajt látni és menyire szeret 
téged [Kv; Pk 6]. — b. nemi kívánságát/vágyát teljesíti. 
1633: eő nekj az Zabo Jacab szolgaloja azt beszellette 
Hogi Zabo Jacab eő nekj Aranias kaftant igirt cziak 
tőlczje keduett, de hogj keduett tötteőtte volna azt en 
ne(m) hallotta(m) s nemis latta(m) [Mv; MvLt 290. 
126a]. 

4. vki iránti jóindulat, kegy; bunăvoinţă; Wohlwol-
len. 1567: Myerthogy Ennél kyseb dologbanis lattam ty: 
kteknek: En hozzam való zeretetit Jo kedweket, kerem 
azért ty: kteket hogy Mostannes Mutassa meg ty ktek 
En hozzam való zeretetit Jo Kedveteket es legien Jelen az 
meg Irth Zent Marthon Nap vtan való vosarnapon Jt 
frathan az en hazamnal, azęn (!) tyztesseges Ewromem-
be Ekesiczye ktek: Jelen letewel azen (!) lakodalmomat 
[Fráta K; BesztLt 78]. 1653: a székelység a Mihály vajda 
népétől semmi bút nem látott, mert a vajdának kedvé-
ben voltanak [ETA I, 54 NSz]. 1811: Kedves Gróf! oh 
valyon ki volt vagy ki lenne, Kire a' János név méltób-
ban illene? Miként Szent János vólt Jésusnak kedvi-
be, Ugy Nagyságod minden igyekezetibe, Érezze dolgá-
ba, 's tselekedetibe, Hogy Ur Jésussának van szeretetibe 
[ÁrÉ 182]. 

Szk: ~èbe esik. 1763: Az 1740. és előtte lévő esz-
tendőben a törökkel hadakozás lévén, ez az mostani csá-
szár Franciscus az armadára lement volt és ott experiál-
ni akarván, az ellenség megsejtette s el is fogta volna, ha 
ez az Szilágyi (József) nem lett volna, úgy beszélték ak-
kor. Melyért nagy kedvébe esett Lotharingusnak [RettE 
155] * ~ébe vesz jóindulatába fogad. 1660: még ennél is 
nagyobb hitelem lenne az úr ő nagysága előtt, ha Ke-
gyelmed bárcsak egyszer emlékeznék az úr előtt felőlem 
levelében atyafiságosképpen, mert Kegyelmedre tekint-
ve jobban kedvekben vennének ő nagyságok [TML I, 
558 Teleki Ferenc Teleki Mihályhoz Husztról] * ~ébõl 
kiesik kiesik a rózsás-kosárból. 1658/1741: te Gyúla fe-
jér vár . imé Istentől te meg itiltettél Mert ellene na-
gyot és sokat vétettél Kiért kegyelméből kedvéből ki es-
tél [EM XXXVI, 144-5 Köröspataki B. János, Histó-
ria]. 1849: Kelemen Béni vallomásában azt hozván 
fel, mikép 848ban a nő jelentette volna néki, hogy a gróf 
Mikes János kedvéből kiesett s a nő szándékozna 
Szebenbe elmenni fözönőnek beállani [Kv; Végr. Vall. 
361 * ~ét megnyeri. 1808: (A román jb-ok) olly okoson 
tudják ezen állapottyokra magokat szabni, indulattyo-
kat mérsékelni, dolgaikat tsendesen igazítani . . hogy 
^ek által mindeneknek kedveket meg nyerik [Kemény, 
CollMss Tom. XXX. Varia XII]. 

.5. kedvtelés; plăcere; Neigung. 1614: Báthori Gábor 
mind Sorbán vajdával, s mind az több szomszéd fejedel-

mekkel hogy egybeveszett és veszekedett, nem az hatal-
mas császár hűsége mellett cselekedte, hanem kellett 
kedvének, hogy fejedelemséget és praedát keressen, s 
azért ment Havaselföldére [BTN 73]. 1692: Kgldet édes 
sogor vr(am) kérem az én boltaimot Kgld az maga kó-
mivessivel rakassa es boltoztassa vgj, hogy had köszön-
hessem meg Kgld(ne)k . . . had vendegelhessem meg 
kgld(e)t edtzer ugjan kedvemre bénnek [Kece TA; ApLt 
6 Apor István Káinoki Sámuelhez]. 1730: Kolosra mene 
maga dolgában, móst kedvire masírozhat, nem ügy mint 
Velem [Noszoly SzD; i.h. 4 So János deák Apor Petemé-
hez]. 1837: Ferentzi Mária aszszony Kolosvárt jol 
tölti az idejét tsak a bál Komédia és Katona Tisztek visi-
tája, azokkal való idő töltés sétálás egész kedve [Dobo-
ka; BetLt 1 Pákai Dánielné Benkő Su'sánna (40) dom. 
bíróné vall.]. 1855: látom, hogy kik ma legjobb kedvek-
re töltik világi életeket, már holnap égy jobb életre, a 
más világra mennek át [Kv; Végr.]. 

Szk: ~et kap vmiben kedvtelést lel vmiben. 1811: Fá-
láris ha kedvet kap mások kínjába, Ö süjjön és bögjön a' 
réz-bikájába [ÁrÉ 95] * ~ ét tölti vmiben 'ua' 1811: (A 
gróf) el tökéllé magában, Hogy kedvit töltse a' Ménes 
tartásában [ÁrÉ 133]. 

6. jókedv; bună dispoziţie, voie bună; Lustigkeit, 
Frohmut. 1657: Ezena azért az mi hadaink is igen meg-
szívesedének, és kedvek újula [KemÖn. 218. — aII. Rá-
kóczi György 1644-beli hadjáratakor Szerencs vára 
megvételén]. 1765: Ebédtől fogva késő estvig igen friss 
nyájasságban mulattunk, nem is volt három esztendőtől 
fogva olyan kedvem, mint akkor [RettE 184]. 1776: Mgs 
Groffné Aszszonyom ő Nga, Szüntelen nagyon szomor-
kodott Semmi kedve nem vólt, Sírt, Bánkodott [Kóród 
KK; GyL. Gabr. Martonfii (31) káplán vall.]. 1825: ne-
kem kedvem lévén musikáltattam magamat [Dés; DLt]. 
1892: Most egy éve nyomorult állapotba estem. Se ol-
vasni, se írni, se becsületesen beszélni nem tudtam. A télt 
áthúztam valahogy. A tavasz kedves volt, kedvem volt; 
éreztem, hogy térek vissza az emberi társaságba [PLev. 
159 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: elfogy a ~e elmegy a kedve. 1805: Dél előtt nem 
tudtam a Letzkemet, azért asztallábára ültem s ott expo-
náltam résolváltam jol elsőben de a vég felé el lankad-
tam, el fogyott a kedvem [Dés; KMN 57] * megjõ a ~e 
jókedvre kap. 1823-1830: Korrepetitor nevet vettem 
. . . megjött a kedvem, vígan utaztunk, némelykor a 
doktor csuda természetéért nevettünk [FogE 164] * 
nagy ~en fca/? jókedvében talál vkit. 1704: Ma délután 
az urak és az asszony is több urakkal és főasszonyokkal 
együtt kimentek vala, és egy csizmadia szásznak a kerti-
ben lévő tóját meghalászók, honnan is holmi apró csu-
kafiakat, egy compót s holmi apróságot fogtunk, kikre 
azelőtt oly módon rá sem néztünk volna, most pedig 
nagy kedven kapván, az úr három forintot fizete értek 
[WIN I, 237]. 

Sz. 1793: bezzeg mikor Csemátoni Ura jelen volt ebé-
den vagy vatsorán, akkor nem veszekedett, hanem ollyan 
kedve vólt, hogy madarat lehetett volna ő Ngával fo-
gatni [Koronka MT; Told. — dA háziasszony kedvese]. 

7. hajlandóság/készség vmihez; faptul de a fi dispus 
la ceva; Neigung, Bereitschaft. 1619: Ha Felségednek 
ehhez kedve vagyon8, ezen levelünk megérkezvén, azzal 
semmit Felséged ne késsék, hanem egy becsületes pos-
táját . . . Felséged bocsássa Nisre [BTN 292. — Az 
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előbbiekben jelzett úthoz]. 1629: paisos Jstuan ieöue 
hozzam s ielente hogj az Zomzedo(m) az Zeölleött el 
akarna adni, ha keduem uolna hozza [Kv; TJk VII/3. 
70]. 1642: az kez fogasbanis sirt az Lean es nem volt ked-
ve az Leannak az Legenihez Azért teczet az sz. szek-
nek hogi az Leanzot az Ifiiutol el zakazza, et ad s(e)-
c(un)das nuptias trasnsmittallia mind kettőt [SzJk 59]. 
1697' Peter Deákne Aszonyom(na)k igen nagy kedve 
vólt az bekeségre, de tettette magát az ura előtt mintha 
haragudnék [Kotormány Cs; CsJk 10 Péter Sándor (55) 
pp vall.]. 1702: A Thesaurariussághoz nekem kedvem 
nintsen [ApLt 2 Apor István nyil.]. 1738: az kis Unoka-
mot (így!) hagyom gondviselesit Antal ñamra, ha aszt az 
üdöt éri neveltesse az apàczàk közöt, ha kedve lesz ot 
maradasra jo ha pedig világi életre ki jün legyen jo gond-
viselő nevelője [Ks 14. XLlIIa Kornis István végr. fog.]. 
1845: Ismétlem még egyszer magának aztot — hogy ha 
vagyon kedve Nagylaki loszágunk meg vásárlására, mi 
el adjuk [Csapó KK; DobLev. V/1255 Wizy Lajos Do-
bolyi Bálinthoz]. 1861. ha pedig igy el nem igazithassuk. 
— nékem perelni semmi kedvem [Uzon Hsz; Kp V. 411 
Vajna Tamás Kispál Lajoshoz]. 

Sz. 1775: elhiszem kedve volt Katónak a táncra 
[RettE 358-9]. — Vö. a ma is közkeletű könnyű Katót 
táncba vinni szólással. 

8. vmi ~éért vminek az érdekében/javára, vmilyen 
céllal, vmi miatt; de dragul/in interesül a ceva; (um) 
einer Sache willen/halber. 1589/XVII. sz. eleje: az Le-
geny rend ez Varosbol el mehet iobbadon valo tanulas-
nak okaert idegen mesterekhez, orszagokat iarhat az tu-
domány kedueert, igaz hellieken, kwlseo mestereknçl 
szolgaihat tisztesegesen, es onnat meg iŏúen, az Cehbe 
minden bwntetesnek felelme nęlkwl viszontagh be álhat 
[Kv; KömCArt. 7-8]. 1649: tudom hogj klakaban arat-
tanak, az hatar kedvyrt, hogj megh Engegie nekik az 
niomas hatart, a Marhajokai járni az tilalmason küül 
[RDL I. 135 Dögh mezeja Kotucz Jonas (60) vall. — 
Dögmezö SzD]. 1665: akarna az vizet az malomra 

altal boczatani, latom hogy ugyan azon helyen astak ál-
tál az árkot az magok molnok kedvejert [Jobbágyfva 
MT; BálLt 50]. 1731: en a buzanak a javaban atam el 
ket marjasonis, az ojan szinü buzat, a Vasarban is, husz 
polturan mertek, Csak a malom kedviirt atak ket marjas 
(!) irete; hogy közel Volt, a malom [Varsolc Sz; Ks 83]. 
1772: Mi mind a' ketten . eö Excellentiaja Malmában 
mind őrlés kedviért, mind pedig vám mérésnek alkalma-
tosságával mint Regiusok igen sokszor meg fordultunk 
[Ádámos KK; JHb LXVII/2. 316]. 1792: a Johok ked-
véjért Majarkodó házat csináltatott [Szászerked K; 
LLt]. 1800: Sóó hordás kedvéért vagy miért tsináltak itt 
a' Szamos szorossán Utat, én azt nem tudom [Benedek-
fva Sz: BſR 58/21 Stélutz Györgyi (36) col. vall. Vérvöl-
gyi Bányai János kezével]. 

9. kb. kedvezés; favorizare; Gunst, Begünstigung. 
1582: (Én N) Eskeoze(m) az elo Istenre hogy az va-
rasnak valaztassa es az vnio tartassa zerent e' mostany 
varostul Ram byzot vonás igazetasba, hwen el Iarok. 
kedwet bozzusagot Attyafiusagot Baratsagot felelmet 
adomant es minde(n) nemo Zemely valogatast hatra 
hagywa(n), kinek kinek mind az eo Allapattja sorsa 
eórgsegea es keressety zerent igazan erólkedem In-
tezny, es a wonast a zerent Rea wetny | Byrot es polgáro-
kat, kedwert Attyafywsagert Baratsagert vagi adoma-

nyert partolasbol sem valaztok [Kv; TanJk V/3. 256b-
7a. — aMás tintával eörksege-re javítva]. 1615: Kegme-
tek penigh Tyzt Viseleo Vraim senkit hon hadni ne mere-
zellien . mert ha fizetesert, auagj egieb uton valakiket 
adomaniert, keduert, baratsagert hon hadni tapaztalta-
tik, Kegtek bwntttesnelkwl nem marad [Gyf; Törzs, a 
fej. Usz-hez]. 

O Szk: kész ~ vei konformálja magát vmihez készsége-
sen alkalmazkodik vmihez; bucuros se adaptează la ce-
va; sich einer Sache bereitwillig anpassen. 1785: Amp-
lectalván az ez előtt 1781dik esztendőben kőit 
szentséges Királyi Rendeléseket, vagy Normát az Er-
dők(ne)k jo gondviselés alatt léjendő tartasárol s tarta-
tásáról . ahoz magunkat kész kedvel conformaltuk 
[Torockó; TLev. 11/4]. 

O Sz. 1811: oly' kedvet kapott mint szegenn ujj szita 
[ÁrÉ 65]. 

kedvel 1. a agrea/plăcea; gern habén, lieben. 1619: Ő 
kezdé beszélleni, hogy: — Nem igen kedveli — úgy-
mond — az pasa uradat. Mondám neki: Miért nem ked-
veli ? Az én uram őnagyságának semmit nem vétett 
[BTN 176]. 1657: (Báthori Gábort) egyébiránt igen 
kedvellették az emberek | őd az országban sine diseretio-
ne religionis kedvellette, promoveálta az embereket 
[Kemön. 27, 101. — aBethlen Gábor]. 1762: az Hesdáti-
ak kŏzzŭl heten ollyanok kiket az Szent Lászlaiakis ked-
vellenek eskŭdgycnek ezen Controversiás hellynek 
propriettássára és legyen az Hesdatiaké [O.fenes K; JHb 
XXXIV/1]. 1785: Testvereit . igen szerette, s' kedvel-
te, el annyera, hogj elig várták egj mast látni [Mv; DLev. 
4. XXXVI]. 1846: a parasztnép a lázasztó asszonyt, Var-
ga Katalint nemcsak kedveli, de azt lehet mondani, 
imádja, annak kézit a piacon nemcsak a jobbágyok, ha-
nem némely disunitus papok is csókolják, és pénzzel 
meg is ajándékozzák [VKp 143]. 

2. szeret (szerelemmel); a iubi; lieben. 1597: Andreas 
Benche fassus est . Ersebet igy felele az en Js-
tene(m) az en ziwemet Vrbeger Bálinthoz vezerlette 
en azt kedwelem es kegielmetek akarattiabol ahoz 
megiek | Chizar Peterne feleol azt mondhatom hogi lát-
tám azt hogi egi Chizar legeny kenegeti fogdossa wala 
giortia wilagnal, egieb legenyeketis elein lattam hogi 
hozza iartanak akit kedwelt keozzewleok az vranal 
inkab bechewlleotte mind etelbeol s mind egiebarant 
[Kv; TJk VI/1. 63, 72]. 1772: (A) Majométol hallottam 
beszelleni hogy Tit. Zilahi István Ur(am) Gazmér 
Kriskát inkáb kedvellette mint a Feleségét [Dés; DLt 
321. 56a Joannes Simon (43) ns vall.]. 1776: Kitsinségi-
től fogva ismertem M. G. Lázár János Urffi ŏ Ngát, fel 
serdülése után tapasztalt(am) . . hogy M. Anníkó Kis 
Aszszont felette kedvelli [Kóród KK; GyL. Christ. Ko-
váts conj. St. Miklós (55) vall.]. 

3. ~ik egymást kb. szerelemmel vonzódnak egymás-
hoz; a se iubi; sich gegenseitig lieben. 1776: Tapasztal-
tam azt ott, hogy Lázár János Urffi ŏ Nga ezen M. 
Uri Házhoza járogatott nem annyiban egyébért, mint a 
Mlgs Groff Kornis Anna Kis Aszszony ŏ Nga Szereteti-
ért Mivel gyermek korátol egy mást kedvellették, a' mint 
a* jelekből tapasztaltam, 15 esztendőktől fogva, 
mellyekb(en) ezen Mgs Udvarban Szolgáltam [Kóród 
KK; GyL. Mart. Dénes (30) famulus vall. — A gróf 
Kornis házhoz]. 
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4. tetszik vkinek vki/vmi; a plăcea, a fi pe piac; gefal-
len. 1598: Kraiczar András vallya En wittem ki Ba-
chy Petert Varadra s en zegeottem be Bodony Mihály-
hoz tizenhat forintba eztendeigh s tizteseges ruhaba, vgy 
hogi egi hetigh wagy ketteoigh proballia megh zolgalat-
tiat, ha nem kedweli zolgalattiat bochiassa el [Kv; TJk 
V/l. 186]. 1599: Barbelj Georgy . vallja . vgyan 
Akkor veottem vala egy veegh gallertis amikor ada 
penig az teozelyen (!)a való keotesbeol veon ele egy veget 
az Bakos Caspar hazanal, en nem kedwelem, S wgy ada 
az Aztalrol mast erette más keotesbeol [Kv; TJk VI/1. 
352. — aÉrtsd: tűzhelyen]. 1649: Sovány vendégség lõtt-
volna az, még Pap vraimék sem kedvellenék az ollyan 
bankétot [MNy XI, 375 Geleji Katona István nyil.]. 
1672: A' Mészáros Mesterseg(ne)k tanulására álló Inas 
a' mely Mester Emberhez akar állani 2. hétig próba hetet 
lakhatik Uránál a' vegre hogy ha az ura kedvelli a' Szol-
gais hasonlokeppen ha szereti a' Szállást [Dés; Jk]. 1761: 
egy esztendőb(en) tudom hogy német Quarteljos lévén 
Falunkb(an) a' Bralje Maftyej rétyéb(en) lévő füvet in-
káb kedvellette mintsem a' Falu rétyéb(en) lévőt, és az ő 
rétyéből a' füvet lova számára el-hordatta [Illyésfva Sz; 
BfR 45/9 Ratyis Aleksza (60) jb vall.]. 1766: edgjik Sák 
búzát visszá küldötte tőllem nem kedvelvén a' mint hogj 
én visszais hoztam [Abosfva KK; Ks 8. XXV. 18]. 1837: 
Ferentzi Mária aszszony Kolosvárt jol tölti az idejét 
tsak a bál Komédia és Katona Tisztek visitája, azokkal 
való idő töltés sétálás egész kedve, kedvelte más rendű és 
rangú gavallérok(na)k is visitájokat [Doboka; BetLt 1 
Pákai Dánielné Benkő Su'sánna (40) dom. biróné vall.]. 

5. kedve van vmihez; a-i plăcea ceva; zu etw. Lust ha-
bén. 1767: ezen . . Erdőnek a' Fáját . emberei is 
vágták, hordották valamint szintén kedvellették [Ud-
varfva MT; Told. 44]. 1819: Kretsun Josziv . . . az ivást 
nagyon kedvellette, kivált a' pálinkát [Déva; Ks 116 Ve-
gyes ir.]. 

kedvelhet szívlelhet; a putea simpatiza; mögen/gern 
habén können. 1811: Miolta a' Tmolus Hegyén tartott 
hartzba Apolló Midástól hagyatott kudartzbaa A' Pán' 
sípolása szebbnek Ítéltetett, Az időtől fogva Pánt nem 
kedvelheti [ÁrÉ 76. — aApolló és Pán sípversenyében a 
bírónak hívott Midás király Pán javára döntött]. 

kedvelő (care este) amatőr (de ceva), care are pasiune 
pentru ceva; liebhabend, an etw. Gefallen habend. 1796: 
Gothába A Hertzegné nagy kedvellője a Tsillagvis-
gálásnak [ETF 182. 27 Gyarmathi Sámuel felj.]. 

kedvelt I. mn preferat, iubit; beliebt. 1657: midőn Bá-
ţhori Zsigmond az oda fel említett jámbor urakat meg-
ölette volna, . . . azoknak jószágokat elosztogatta volna 
?z maga kedvelt emberinek [KemÖn. 32]. 1838: Nékem 
itten Ns Hunyad Vármegyében egy Szép kis joszágats-
kám jött kezemben N. Rápoltan .; mely mind hogy 
Sz: Mihály fal via inkább kedvelt joszágamtol oly mesz-
sze vagyon, . . el határosztam magamban hogy el add-
yam [Bosla. br. Miske Ferenc lev. — aTA]. 1873: jo idő-
töltést kívánva a kedvelt tudományokkal mindnyájato-
kat ŭdvŏzŏl barátod Henter Károly [Szombatfva F; Pf]. 

II. ſn kedves; iubit, ibovnic; Liebe(r), Beste(r). 1849: 
levelet kaptam Kolosvárrol itteni katona tiszt kedvel-
temtől [Kv; Végr. Vall. 39 Krizsán Mária vall.]. 

kedveltet 1. megkedveltet/szerettet; a face să fie iubit/ 
agreat; liebgewinnen lassen. 1657: (Csáki István) az fe-
jedelemasszonyhoz igen titkoson bészínelvén magát 
még éltében az fejedelemnek3, mind személyét annyéra 
kedveltette s mind practicáját, hogy az fejedelem halála 
után egészben az ő akaratját akarja vala az fejedelem-
asszony követni [KemÖn. 109. — aBethlen Gábornak. 
Az özvegy fejedelemasszony, Brandenburgi Katalin]. 

2. — i magát megkedvelteti/szeretteti magát; a se face 
iubit; sich beliebt machen. 1730: Kaczkai Illye György 

míg maga jo viselésével kedvelteti magát a Déési 
Malom Mesterséget másnak rajta kivül nem adgyuk 
[Dés; Jk 499]. 1813: Báró Kemény Simonné Ur Asz-
szony ő Excellentiája, és Báró Kemény András Ur, ha a' 
Pap magát kedvelteti, a' Tiszteletes papnak érdeméhez 
képpest szoktak hol többet hol kevesebbet ajándékozni 
[SzConscr. — aA ref. pap Szaván (K)]. 

kedveltethet megkedveltethet; a putea să facă să-i pla-
că ceva; jm zu einer Sache Lust machen können. 1636: 
A' Pápa részegítő borának arulói-is ezent művelik, mert 
hogy az ŏ elegy belegy vélekedésiket, és szerzetiket inkáb 
kedveltethessék, és az igaz vallást a' külső pompasságrol 
és gyõnyŏrŭsęgrõl bŏtsŭlŏ ítéletben embereket reá hite-
gethessék, sok költségben készült musikai eszközökre 
tesznek szert [ÖGr Aj.]. 

kedveltetik kedvére van vkinek; a fi pe piacul cuiva; 
nach js Geschmack sein, gefallen. 1660: Akarván 
annakokáért kegyelmeteket hazámban menni igyekező 
szándékomnak oka, vége és módja felől tudósítanom: 
oka azért nem egyéb, hanem hazámhoz való szeretetem 
és kötelességem. Vége az, hogy ha kedveltetik, kegyel-
meteknek szolgáljak [Kemlr. 338]. 1667: Az mi kegyel-
mes urunk ő nagyságának látogatása igen alkalmatos 
időben lött s amaz propositio is örömmel hallgattatott s 
kedveltetett, csak kellett haladni bizonyos ideig [TML 
IV, 160 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1799 k.: a Tiszt, 
Biro ha keménykedik s néha a szofogadatlanakra réáis 
legyint már nem kedveltetik [Kv; AggmLt C. 114]. 

kedveitető 1. kedveskedő; care să facă plăcere, alintă-
tor; gefallig, (lieb)kosend. 1823-1830: még a professzor-
nék is panaszolkodnak életekre3 . ez életben semmi 
gyönyörűségek nincsen, mint valami rabságban, magá-
nyosságban élnek; férjeiket csak ebéden s vacsorán lát-
ják, egy-két fertályóráig, akkor is ráncos, komor hom-
lokkal, gondolattal tele fővel, egy kedveitető szavok sin-
csen, talán azt sem tudják, hogy mit esznek [FogE 225. 
— a1796 táján Göttingában]. 

2. magát ~ maga-megkedveltető/szerettető; care ştie 
să se facă plăcut/agreabil; sich beliebt machend. 1779: 
kolozsvári református pap Deáki Pál vram megholt 
igen tudós és eloquens, valóságos papi ember vala sze-
gény, minden emberrel magát kedveitető [RettE 393-4]. 

kedves I. mn 1. rendsz rokonra von.; de obicei referi-
tor la rude; gewöhnlich in bezúg auf Verwandte: drag, 
scump; lieb. 1622: kedues Sogor Vramat kirem es ha-
gio(m) Tutornak [Nagydoba Sz; LLt Fasc. 71]. 1631: 
enis feleseghemet kedues atiamfiainak tutorsagok es 
gondueselesek ala hagiom [Nagyteremi KK; JHb 
XXI/1. 2 Sŭkösd György végr.] | Ez fassiomat tőttem 
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illyen bõczyolletes io akaró Uraim s kedves atyamfiai 
előtt [Szentmargita SzD; Told. 26]. 1652: az Felese-
ghemmel egyŭt kerestük az mi keves bonumunk vagyon 

az mi marad mind külsőket es belsőket . . hagyok 
ez en kedves hwtős Feleseghemnek Makai Balasi Anna-
nak [Kv; RDL I. 139]. 1699: ezen kedves Felesegem 
Kapi Anna . énnékem az én sokszori betegségimb(en) 
bőttsülletes jo feleséghez illendő nagy hűséggel jo gja-
molom es takargatom volt [Mk Macskássy Boldizsár 
végr.]. 1728: A kik Rationansok voltanak azon kedves 
Atyánk fiai eő kgl(ne)k Ratiojok(na)k Ventillatiojokra 
Exactorok(na)k delegaltattanak3 [Dés; Jk 382b. — 
JKöv. a nevek fels.]. 1780/1797: ha én ezen Vásárt meg 
másolnám tehát azon Két száz M: fint Summa Vinculu-
mot rajtom Kedves Testvér Ötsém exequaltothasa 
[Vargyas U; MbK X. 56]. 1796: Naponkint erőmet fo-
gyatkozni érezvén, kedves Házam Népe' oktatásául 's 
vezérlésére, teszek ilyen utolsó hagyomást és Testamen-
tumai [Koppánd AF; DobLev. IV/760, la K. Dobolyi 
József végr.]. 

Ide vonható talán a betűs l. al. közölt, egyedülállóan érdekes hímzés-
felirat. 

Szk: ~ emlékezetű. 1807: Kedves emlekezetŭ édes 
Atyám T. Simen János Uram 53 esztendeig Sárpataki 
Pap [GörgJk 186]. 1829: a' Néhai Kedves emlékezetű 
Férjem minden ingó Jovait örökösön, az Ingatlano-
kot pedig tőkélletes használásra nékem hagyta [Ne; 
DobLev. V/1155]. 

2. biz v. udv megszólításban v. utalásban; ín adresare 
familiară sau politicoasă; in vertrauter od. höflicher An-
rede/Hinweisung, Berufung: drag, scump; lieb. 1625: 
Az Vristen ö szent felsege keuansaga szerint ualo sok 
iockal algya meg minden kedues szép familiaiual eggywt 
[UszT 170a]. 1661: Kedves régi jóakaró Asszonyom, 
most immár annál is kedvesebb és szerelmes édes kis Fe-
leségem [TML II, 177 Teleki Mihály feleségéhez, Vér Ju-
dithoz]. 1667: Méltoságas palatínus Kedves urambá-
tyám [EOE XIV, 211 a fej. a palatínushoz, Vesselényi 
Ferenchez]. 1720: Meltosagos Groff Kedves Fiam 
Uram [Ks 96 br. Apor Péter vejéhez, gr. Haller János-
hoz]. 1749: Kedves édes anyád róla való megemlékezé-
sedet igen kedvesen vévén, köszöntet [Bodok Hsz; Dani-
elAd. 21A Hídvégi Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel Ist-
vánhoz]. 1755: Kedves Sogor Uratskám mitt tudgyak 
ujjságb(an) írni [Albis Hsz; BLev. Albisi Barabás István 
Bartos Kelemenhez]. 1757: Edes kedves öcsém Aszony 
[Kara K; Kp III. 137 Rhédei Drusiána Palatkai Ferenc-
né Somban Barbarához]. 1851: Kedves Miklosam! . . . 
szivemből sajnállak hogy ugy unod magadat [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina féijéhez]. 

3. kedvelt; drag; beliebt. A. emberrel v. embercso-
porttal kapcs-ban; referitor la persoană/grup de per-
soane; in bezúg auf Menschen/Menschengruppe. 1595: 
Egervari Ianos Wrúnk ö felsege fö postaia, erkezek öted 
magaúal: Biro w. miért hogy túdgya mely kedúes 
Wrúnk ö fgenel, és hogy illyen fö legatioban megyen . 
paranczola hogy . . . gazdalkogyam nekj [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 189 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1657: Béldi 
Pál igen jeles ember vala, az fejedelemnek hiteles, 
kedves embere [Kemön. 79]. 1662: úgy akarta Isten elei-
től fogva, kiváltképpen az ő választott és kedves népé-
nek dolgait folytatni, hogy az édes mindenkor keserűvel 

elegyítessék | az első lövésnek golyóbisa . . egyik leány-
asszonynak (ki majd kedvesebb szolgálója volna) fejét 
elvitte vala [SKr 73, 240]. 1678-1683: soha senki olj ked-
ves, es, hiteles nem lehet, hogi néha giűlüllseghre, s megh 
vettetesre ne iussan, s minél hitesb, s kedvesb Ura előt 
valakj, annal inkab tamod ellene valo s igiekező tarsa 
[Ks Kornis Gáspár kezével]. 1823-1830: a vásárhelyi 
igen híres pap T. Borosnyai Lukáts Simon . . min-
den úri temetésen egy a legkedvesebb actor volt [FogE 
63]. 

B. állattal kapcs-ban; referitor la animale; in bezúg 
auf Tiere. 1584: Susanna varga Georgy felesege ezt 
vallia . . . Eg Jo kedwes tehene vala az Aniamnak es an-
nak egi Eoreg Boria vala, kit az Aniam ugian fel akar va-
la Newelny hogy Jo fele vala [Kv; TJk IV/1. 278]. 1657: 
Azonban két agarakat bíza reám az fejedelem, igen ked-
ves ebeit, Hóka és Kormos nevűeket [Kemön. 40]. 1760: 
egy igen kedves Agaram volt, és aztot töllem el vette 
[Aranykút K; Ks 92]. 1811: Ádám a' Világra két fiakat 
hoza, 'S Az égyik közüllök báránnyal áldoza; Hol azt-is 
jegyezd-meg, a' míg tovább mennél; Hogy Isten előtt 
nints kedvesb állat ennél [ÁrÉ 76-7]. 

Án. 1794: A Kedves nevezetű mag Lo [Koronka MT; 
Told. 15/104]. 

C. étellel, földdel, tárggyal, eszközzel kapcs-ban; refe-
ritor la mîncăruri, pămînt, obiecte, unelte; in bezúg auf 
Speise, Feldstück, Gegenstand, Werkzeug. 1671: A kis-
sebbik hintót . küldgje eo keglme Groff Csiaki (!) Ist-
ván vra(m) számára Szinér Váralljára8 . mert igen 
kedves szekere [Ks 14. XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné 
Mindszenti Krisztina végr. — aSzt]. 1704: Ugyan ma 
vöttem eszembe, hogy az inasom tegnap kijártunkba egy 
kedves és derék régi flintámnak a csűjét valamiben meg-
akasztván, éppen középén eltörette és meggörbítette, 
úgyhogy már alkalmatlan lészen a szolgálatra, aki is né-
kem igen kedves flintám volt [WIN I, 237]. 1710 k.: A 
sós-káposztás hús máig is minden csemege-specialénál 
kedvesebb étel előttem | Ha itt az aranyvizet jó innyaadó 
által adtam volna bé, úgy hiszem többet használt volna, 
mert kedves itala volt ennek a fejedelemnek is az [BÖn. 
514, 917]. 1736: az nagy embereknek régi időben mikor 
mulattanak, igen kedves muzsikájok volt az török síp, 
egyszersmind az dob | Igen kedves muzsikája volt az du-
da* [MetTr 330, 336. — aI. Apafi Mihálynak]. 1744: Né-
hai M. Veselenyi István Vr ide Gat köttetni fakat vagyis 
Veszszőket küldött (: mert igen kedves Toja volt:) [Tó-
hát TA; JHb XI/17. 8]. 1752: A Mlgs Cancellarius Vr eo 
Exaja(na)k minden rettyei felett valo kedves rettye va-
gyon égy Kása rét nevű [O.csesztve AF; Ks 83 St. Weegh 
de Kobor lev.]. 1774: Földvári István Legkedvesebb 
mulatóhelye volt, mikor sütőkemencébe bújhatott 
[RettE 339-40]. 

D. istenséggel, elvont fogalommal kapcs-ban; referi-
tor la divinitate, noţiuni abstracte; in bezúg auf die 
Gottheit, abstrakte Begriffe. 1662: a csíkiak . . hogy 
magok is mind a római valláson volnának, az új szövet-
ség nálok igen kedves lévén, s ahhoz nagyon is bízván, 
hogy a fejedelem az őfelsége és maga hadaival őket meg-
segíteni ne halasztaná, nagyon szorgalmaztatják vala 
[SKr 666. — aKemény János fej-nek a Habsburgokkal 
való szövetsége]. 1715/1761: idegen országra bujdosásra 
kelletett mennünk el hagyván érettem kedves Hazáját3, 
's ot esztendők forgása alatt velem tűrt szenvedett [Nsz; 
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Berz. 17a. — dA feleség]. 1811: Bizony minden első mun-
ka leg-kedvesebb, 'S minden első Termés leg kellemete-
sebb [ÁrÉ 49]. 1847: Rózának éppen zápfogai jőnek, 's 
megint meghuttyant, — különben szokott víg szeszélyé-
ből, mely mindnyájunknak Színház — és bál helyett a' 
leg kedvesebb időtöltést szerzi, nem könnyen jön ki [Kv; 
Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

Sz. 1803: a* Remeteiek azt izenték viszsza, hogj 
Feléjek senki, a' kinek kedves az élete, kŏzelitteni ne 
merjen, kŭlŏmben öszve vagdallyák, 's keresztül lövöl-
dözik [Toplica MT; Born. XVc. 1/57]. 

4. szívesen vett, örömmel várt/fogadott; primit/aş-
teptat cu plăcere/bucurie; gern erwartet/empfangen. 
1602: Zolgallattomoth Ayanlom K:mednek mynth 
uramnak Atya(m)fyanak az Isten sok kedues Jokal Al-
gja megj K.medeth [UszT 16/93 Hoggyai György lev.]. 
1615: sem faratsagunkat, keoltsegwnket nem szántuk, 
hogj az kwlseo Hatalmas Feiedelmeknekis Orzagunk-
nak kedues allando bekessegett, szerezhesswnk [Gyf; 
Törzs, fej-i rend. Usz-hez]. 1619: Bizony, Kegyelmes 
uram, az volna nekem is nagyubb örömem, ha Nagysá-
godot kedvesb hírekkel örvendez<tet>hetném, de nem 
tehetek, Kegyelmes urap, róla, hogy az fátum énreám is 
ezt hozta most is [BTN 267]. 1657: Én azért Namínyben 
Lónyay Zsigmondnál tanálám Csákit, az holott meg-
mondám az választ az munkácsi dologból, mely néki 
nem vala kedves [KemÖn. 124]. 1672: megh muttatya az 
üdo lezen kedues bekesseges üdonk, à uagi sem. ha itten 
nem maradhatu(n)k Kastal Ferencz Ur(am)mal egiut be 
hazánkba(n) menyünk [CsÁLt F. 27.1/38 Georgiffy Mi-
halj nyitrai plébános haza, Csíksztgyörgyre]. 1735: eo 
Keglmek Instantiajak meritumi in Considerationem 
jővén s az edgyik Instansnak remelhető hü kedves 
szolgálattyais fen forogván, kivansagokat a Nemes 
Tanáts meg adta [Ne; DobLev. 1/161]. 1746: szépen kö-
szönöm az T. Páter Piaristák képébe . Mlgs Sogor 
Uram(na)k alamisnálkodását, mely minél hamaréb 
esek, annal kedveseb fog lenni tudom [Somlyó Cs; ApLt 
1 gr. Káinoki Ferenc lev.]. 

5. szívesen látott/fogadott (vendég); (oaspete) primit 
cu plăcere/dragă inimă; gern gesehen (Gast). 1573: Ka-
das Istwan deák vallia, hogi farsangba Mente-
nek volt oda valamy farsangosok estwe kessen, otth so-
kat Thancoltak gergel deakneis keoztek volt, Azonba 
leot az ablak ala paisos Lwkach eoche azis Be keretzyk 
volt de az teob farsangos Nem bochatta (így!) Azt Mon-
tak neky Ide Nem Ieos Mert ne(m) vagy It kedwes | 
Kalmar János . vallia hogi . mykor Az gergel deak-
ne zomzedsagaba Menegzeo volna, . Eo is akar oda 
Be Menny de Nem bochatiak, hanem Mond onnat be-
leöl Az zekeres Iacab fia Mennyetek ely ti Innét Mert 
Nem vatok keduessek [Kv; TJk III/3. 98, 153]. 1662: 
Husztra is elment volt Bucsi uram, de hogy nem volt igen 
kedves vendég, nem mulatott ott sokáig [TML II, 243 
vér Judit Teleki Mihályhoz]. 1776: mint kedves vendé-
geit igen jo szivei látott és tractált [Kadács U; Pf]. 

örömet szerző, jóleső érzéssel eltöltő; care produ-
ee/face bucurie/plăcere; Freude bereitend, mit Wohlge-
tuhl erfüllend. 1664: Bizonynyal írom Nagyságodnak, 
semmi sem kedvesebb ő nagyságának, mint ha gyakran 
méltóztatik írni, tudósítván az dolgokrúl [TML III, 152 
Teleki Mihály Wesselényi Ferenc nádorhoz]. 1705: kí-
vánja, hogy gyakran izenhessen ilyen jó új híreket és 

győzedelmeket . oly kedves dolog őnagysága előtt 
fegyverének boldogulása [WIN I, 537]. 1710 k.: (A bib-
lia) együtt-másutt való forgatása s olvasása felette ked-
ves volt, rabságomban pedig egyetlen egy kenyere volt 
lelkemnek, azzal élek máig [BÖn. 505]. 1769: Lazaretből 
irt kedves leveledet szintén most estve vévén öröm-
mel olvasám [Bodola Hsz; DanielAd. 274 Hídvégi Mikó 
Ferenc Vargyasi ifj. Dániel Istvánhoz]. 1777: dátált ked-
ves levelét is tegnapi napon vettem [Sáromberke MT; 
TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. 1890: A kolozsvári kö-
zönség, mely olyan őszinte, mély tisztelettel adózik a 
Nagyságod művészetének, egyszerre teljes mértékben 
érdeklődik estélyeink iránt arra az igen-igen kedves hír-
re, hogy alkalma lesz Nagyságodat viszontlátni [PLev. 
153 Petelei István Prielle Kornéliához]. 

Szk: — kötelességet teljesít. 1887: A legnagyobb hálá-
ját és köszönetét fejezi ki ezért a Tekintetes Szerkesztő 
Úrnak választmányunk, s kedves kötelességet teljesí-
tünk, midőn ezt tudomására hozni szerencsénk van [Kv; 
PLev. 134 EMKE Petelei Istvánhoz] * ~ kötelességévé 
teszi. 1853: Títi, kétség kívül hülés következtében 
rosszacskán lévén . e' levél megírását nekem tevé 
kedves kötelességemmé [Kv; Pk 7]. 

Sz. 1673: Több s nagyobb indulat én bennem Kegyel-
medhez nem is lehet, kire nézve Kegyelmednek kicsiny 
kedvetlensége is engem hamar meghat, mert az szeretet-
nek kedves és nem kedvetlenek az ő gyümölcsei [TML 
VI, 453 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

7. kellemes; plăcut; angenehm. 1661: Búsulnod nem 
kell, édes kis Jutkám, mert az mely Isten most bennün-
ket egymástúl eltávoztatott, azon Isten ismét megengedi 
együttvaló kedves lakásunkat is [TML II, 172 Teleki 
Mihály Vér Judithoz]. 1685: magamat nem kedves becs-
telensegemre le szidálmazat [Dés; Jk]. 1754: Az vadá-
szatnak terhesedvén már az űdő jobb talám .. kedve-
sebb üdőre halasztani [Nsz; Ks 28. VII gr. Dániel Zsófia 
lev.]. 1811: Rád-is Házam! a' sors nagy változást hozott, 
Melyet, tudd-meg, az ösz, nem egyéb okozott: Czifra 
vagy zöld fákkal, ékes virágokkal, Egészszen bé-tőltél 
kedves illatokkal [ÁrÉ 188]. 1823-1830: Itt kedves mu-
latásom volt Székely Márton és Krizbai Elek barátaim-
mal [FogE 252]. 

Szk: ~ illatú. 1662: árnyékos helyek, kedvesillatú fü-
vek, szép virágok [SKr 261] * ~ italú. 1715: Kedves ita-
lu finum bor . . Kedves italu finum jo bor . Vad izŭ 
bor lágy izŭ, de jo bor [Ebesfva; Uti] | Kedves italu 
vékony bor [Uti] * ~ (jó) ízű. 1662: És ha szintén a fis-
cus hasznát el nem múlatta is, a lakosok közül afelől . . . 
kiknek nem töltettek meg pincéi gyönyörűséges, kedves 
jóízű borokkal . . . ? [SKr 302-3]. 1724: mind itt az vá-
rosson valahol tudtam kedves izŭ és szép gyümŏlcseket 
termő fákot, azokrol oltó ágakat szedettem ., és 
Ngod(na)k alázatossan el küldettem [Ne; Ks 95 Brulljai 
György lev.]. 1795: A Krumpinak két neme vagyon, a' 
veres apróbb hoszszukobb, és valamivel kedvesebb izu 
[DLt nyomt.]. 

8. jó/kellemes ízű; cu gust bun/plăcut; mit/von gu-
tem/angenehmem Geschmack. 1614: oly nagy drágaság 
lön az országba3, hogy . . Az tölgymakl^ból sült kenyér 
kedves, kiben én magam is öttem [BTN 54. — a1603-
ban]. 1618: tudja Nagyságod, itt mely kedves az çrdélyi 
jó sajt, és az brassai öreg mézes pogácsa [BTN 122]. 
1800: Meg is kostoltuk . . . azon kedves Italt; és ollyan-



kedvetlenŭlés 292 

n(a)k talalta(m) hogy ha az én Szegény Geniusom jelen-
lett-volna ann(a)k ki-választásan, ennél Gustusommal 
egyezőbbet az sem találhatott volna [Mv; IB. Borosnyai 
Lukáts Simeon ref. pap lev.]. 1811: Azért gondolkodni 
kezdek a' módjáról A' Túrónak 'S Imé ki találtam 

Ollyan jó Túró lett belőlle, mondhatom, Hogy a' 
Csiki sem jóbb, a' mely leg híresebb, 'S ennél még a' 
Svájtzer sajt-is nem kedvesebb [ÁrÉ 80-1]. 

9. 1614: maganak penigh az feyedelemnek3 Zayabol 
hallottam hogy mondotta: Soha keduesb testw embert 
ne(m) kostoltam Dengeleghinenél, maga immár egy né-
hány zazal volt keözeom [Nsz; VLt 53/5267 G. Virginas 
de Ratisbona (25) vall. — dBáthori Gábornak]. 

10. tetszetős; plăcut, drãguţ; (wohl)geſällig. 1849: A 
szoba sárgán festve fejér virágokkal — A Stakhaturája 
lila Sin, és fejér czirádákkal — igen gyönyörű es kedves 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

11. vkinek tetsző; care place cuiva; wohlgefällig. 
1610: adott Pál dcaknak sok szwkseges dolgokbeli 
kedues ſorgodasa tckintetebeol, kett helien valo Porond 
Baniatt [Abrudbánya; Berz. 17]. 1663: ím kegyelmes 
Asszonyom, e rózsaszín posztót megküldtem, kérem 
igen alá/atoson Nagyságodat, méltóztassék urunknak ő 
nagyságának be praesentálni, nagy gyönyörűségemre 
volna, ha kedves lehetne ö nagyságánál [TML II, 478 
Teleki Mihály Bornemisza Anna fejedelemasszonyhoz]. 

Szk: Isten előtt Istennek tetsző. 1690: ara is intelek 
altjai indalattal mivel nagj Nemzetből valo Felesegett 
vottél illendõkcppen meg bécsullyed, hogj egjutt valo el-
tetek Isten elótt kedves emberek előtt becsületes legye(n) 
[Görcsön Sz; Eszt. Serédi Benedek fiához, Gáspárhoz]. 
1772: Mely ha Isten előtt kedves dolog, bizony se egy-
nek, se másnak nem tulajdonítja az Úristen azt a bonum 
opust, hanem Dániel István úrnak [RettE 275]. 

12. megnyerő, szeretetre méltó; plăcut, agreabil, sim-
patic; gewinnend, einnehmend, liebenswürdig. 1772: Al-
mádi István testvére, András .. conversatióban ked-
ves ember volt [RettE 267]. 1823-1830: (Csernátoni V. Sá-
muel) Kisded ember, kedves magaviseletű, kedves beszé-
dű, nem mély tudományú, de értelmes tanító [FogE 140]. 
1840: Gábor . . . Kedves jo fiu . . olyan a' tőbb ifjak 
közt, mint a brilliánt a tarka hamis kövek közt [Kv; Pk 7]. 

13. kb. bájos; drăgălaş, fermecător, drăguţ; anmutig, 
lieblich. 1710 k.: Jött . . a gubemátorné is mindenestől 
Csanádra, ott betegedvén meg Zsuzsi, igen kedves leá-
nyok [BÖn. 952-3]. 1850: kitsi Titinek szép nagy fekete 
haja van még meg hajlik a' nyakán kedves kövér kis 
gyermek barna mind én [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 1853: A kis Druszám3 nő, épül, kedves, gyönyörű 
gyermek alig várom hogy lássa *s megdurutskolja [Kv; 
Pk 7. — ^ i . ugyancsak Lajos]. 

14. kedvező; favorabil; gŭnstig. 1640: Kigteol edes 
Batjam Ur(am) jo es kedues valazt varok, s kerem megh 
se hadgjon jo remensegembenn fogjatkozno(m) [Barcsa 
H; GramTr V. 360 Barczay Zsigmond Bornomisza (!) 
Pálhoz]. 

15. gúny drágalátos; drăguţ, scump; (höhnisch) aller-
liebst, wert. 1573: Rosa azzony Medwes Paine, Azt val-
lia hogi . . . Zeoch János az eo Boltiaba gergd deakne-
nak azt Monta Zembe My dolog azzoniom hogi Engem 
be Nem bochatal hazadba Az kedwes kwrwa lelkeket 
Mind lesem ez eiel hogi ki Ieonenek de Nem Ieozem (!)a 

ky lesni [Kv; TJk III/3. 154. — 'Értsd: győztem]. 1696: 

A hideg borzongassa meg a te kedves Jancsó barátod 
hátát [PLev. 182 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: édes-~. 1851: nem ijesztgetik szegény fejét 
mindegyre ez vagy amaz bajban létével, 's nem sápítnak 
annyit a' fűiébe, mint édes kedves drágalátos leánya szo-
kott [Kv; Pk 7]. 

O Szn. 1581: kedues Pal [Kv; Szám. 3/IV 2). 1602: 
Kedves Márton (szabad személy). Kedves Péter dara-
bont [Szentmárton Cs; SzO V, 237] | Kedves András ló-
fő [Szenttamás Cs; i.h. 221]. 1614: Kedves János pp. 
Kedves András pp [uo.; BethU 479]. 1781: Kedves Já-
nos gyalog katona [Várdotfva Cs; RSzF 286]. 1826: Je-
nőfalvi Kedves József [Jenőfva Cs; i.h. 175]. 

II. ſn 1. birt. szr-os alakban; cu sufix care exprimă ra-
port de posesiune; mit Possessivendung: vkinek család-
tagja; membru de familie al cuiva, cel drag cuiva; js Fa-
milienglied, Liebe. 1640: Az ditsõseges diadalommal fel 
tamadot Ur Jesus Christusnak kazdag áldását kívánom 
kegdk kedvesivei eggyut [KJ]. 1651: Ezek uta(n) Jsten 
tartsa megh keglmeteket sok eztendeigh bodogul min-
d(en) keduesiuel, Ara(ny)as szekben Várfaluá(n) lakó 
Czipkés Jstua(n) es Rákoson lakó Gergelfi András Ne-
mes szemeliek keglk(ne)k szeretettel szolgál(na)k [Borb. 
I levélzáró formula]. 1688: Isten minden üdvesseges ke-
vanta szerent valo jókkal boldogicza Ur(am) kgket ked-
vesivei eggyütt [Mészkő TA; Borb. I]. 1796: Köszönt-
vén kedvesseivel együtt Tiszteletes kedves Professor 
Uramat, 's kedvesseit állandóul maradok igaz szívű 
Szolgálója Bethlen Kata [Vajdakamarás MT; DE 4]. 
1807: Otsém Asszonyt is tisztelvén Kedveseivel egye-
temben) maradok Sogor Urnák szerető Attyafia Tamá-
si Justina Rákosi N: Josefné [Abrudbánya; Pk 7]. 1832: 
Az életnek sokféle viszontagságai között, első helyet 
foglal azon csapás melyszerént a' könyörületlen halál ál-
tal, valamely Kedvesünktől megfosztatunk [Nagylak 
AF; DobLev. V/1185 gyászjel.]. 1855: Az Isten különös 
bölcs végzése szerént bizontalan lévén e földön szeretet 
kedvesseim közti mulatásom ideje . . kivántom földi 
dolgaim elrendezése áltól az enyimekhezi forro és igaz 
szeretetemet holtom után is tanúsítani [Sáromberke 
MT; TSb 7 gr. Teleki Sámuel végr.]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufix care exprimă raport 
de posesiune; mit Possessivendung: vkinek felesége; so-
ţia cuiva; js Frau. 1784: kívánom e mostani szoron-
gottatásokb(an), hogy kűlgyen az Isten segedelmet a 
Ngtok Házáb(a) és örvendeztesse meg a Nsgtok kedves-
sét, hogy minnyájon örvendezhessünk a Nsgtok örömö-
kén [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1788: Tisztelem 
a kedvesedet és minden hozzád tartozandokat [M.dellő 
TA; DobLev. III/638. lb Szántó Sándor lev.]. 

3. rendsz a férj megszólításaként; de obicei folosit ca 
termen de adresare către soţ; gewöhnlich als Anrede des 
Ehemannes: ~em drágám, édesem; dragul/scumpul 
meu; mein Liebster. 1830: Vásárhelyre is fuss bé Lajas-
haz kedvesem, s hagyakaz néki hogy viselje magát [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 1831: tudósíts kedvesem, 
hogy ne nyukhatatlankodjam [Kv; Pk 6 ua. ua-hoz]. 
1844: kŭlgyél kedvesem egy néhány forintat az útra [Kv; 
Pk 6 ua. ua-hoz]. 

4. kegyelt személy, kegyenc; favorit (persoană iubi-
tä); Gūnstling. 1811: El9Ő Bethlen János nyomdokit kö-
vesse®, A* ki vala Sigmond Királynak Kedvesse [ÁrÉ 
185. — aA kisded Bethlen János]. 
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kedvesebben 1. örömestebb; cu mai maré plăcere/bu-
curie; mit größerer Freude, lieber. 1710 k.: ha nékem 
Keresztúri Pál akkori eszemmel, amint voltam, egy falut 
ajándékozott volna, nem vettem volna kedvesebben tő-
le, meg is szerettem, dicsértem, hogy micsoda jó vén em-
ber az, még az apámnál is jobb [BÓn. 531]. 

Szk: ~ lát nagyobb örömmel fogad/lát. 1660: Levelit 
is Kegyelmednek bizony jó szívvel láttuk, magát bizony 
kedvesebben látnók [TML I, 543 Bornemisza Susánna 
Teleki Mihályhoz]. 

2. kellemesebben; (mai) cu plãcere; angenehmer. 
Szk: - élheti világát. 1661: édes Feleségem . . Ad-
jon Isten, édes Jutkám, egy jó ifjú legény urat is én utá-
nam, az kivel kedvesebben élhessed világodat, mint én 
velem [TML II, 185 Teleki Mihály feleségéhez, Vér Ju-
dithoz]. 

kedvesebbik kedveltebbik; cel mai drag (cuiva); der/ 
die/das bevorzugtere/beliebtere. 1667: Édes Bátyám 
uram az kedvesebbik tanácsa szintén most jött be 
[TML IV, 66-7 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

kedvesedik egyre kedvesebb (lesz); a se face tot mai 
drágul; immer lieber (werden). 1852: kitsi Titi beszél is 
jár is szemlátomást épül, 's kedvesedik [Kv; Pk 7]. 

kedvesen 1. barátságosan, szívesen; prietenos, ama-
bil; freundlich, herzlich. 1618: Mikor mind elvégeztem 
volna propositiómat, és kedvesen s csendesen meghall-
gatta volnaa, első objectuma is ez lőn erre: Hogy lehet ez 
az dolog így, ha ez az dolog mind így vagyon, jiogy az fe-
jedelem erről nekem privátim nem írt ? [BTN 113-4. — 
A török nagyvezér]. 1710: Jósef király nagy dícsírettel 

Bécsben visszajővén, és a császártól kedvesen s pompá-
son excipiáltatván, a kisebbik fiát, Carolust a császár 
spanyol királynak declarálja [CsH 327]. 

Szk: igen nagy ~ hallgat. 1619: Mikor ezeket sok szó-
yal eleibe adtam volnaa, igen nagy kedvesen hallgatá és 
igen örült neki, semmi contrariumot nem disputált mint 
annak előtte [BTN 311. aA pasának] * (igen nagy) 

lát (felette) barátságosan fogad vkit. 1618: az pasa 
Kapujáról jövök vala és találám elöl Gratianus uramot 

. Minthogy azelőtt is igen barátságosak voltunk egy-
mással, igen nagy kedvesen láta [i.h. 173]. 1657: noha 
kedvesen láttak . . . mindazáltal felette szomorúvan és 
gyakor meg siratással békével járám meg ez utamat is Is-
ten kegyelméből [KemÖn. 105] * igen ~ tart a. szívesen 
lát vkit. 1618: voltunk vendégségbe Markó vajda uram-
mal Startzer uramnál, az római császár continuus orato-
ránál és igen kedvesen tarta [BTN 147]. — b. szívesen 
vesz vmit. 1619: Valóba, Kegyelmes uram, azmint lehe-
ţett, vigyáztam az két vezérnek actáira de én semmi 
idegenséget Felségedhez és külömbséget ez mostani el-
kezdett dologhoz nem ismerhettem, hanem igen kedve-
sen tartják és igen örülnek neki [i.h. 335]. 

2. jó szívvel, kegyesen; binevoitor; gnädig, gütig. 
Szk: ~ akceptáltatik kegyesen fogadtatik. 7657; köve-
teket számtalan éléssel küldea császár számára , mely 
°ly kedvesen is acceptáltatott, hogy ha hadát küldötte 
avagy vitte volna, annyéra nem böcsültetett volna 
[Kemön. 80. — a1627-ben Bethlen Gábor. bA török 
szultán számára] * (igen/nagy) ~ vesz (igen/nagyon) 
kegyesen fogad, jószívvel vesz. 1618: Szamos Uyuari ha-

zunknak eppittetçse feleol nem akaruan el feletkezni 
. . . ; Inthiwk kegdet, hogy az Zent Benedekj3 erdeobeol 
engedgien kçt szaz igen szép igienes temerdek hoszu szál 
palank fát vagatni . . ; mys kegdteol keduesen vçszszwk 
[Ks 38. I. 31 a fej. özv. Kornis Boldizsárné Keresztúry 
Katához. — aSzD]. 1662: jött vala Janusius Radzivila 

litvaniai herczeg . Kit, hogy keresztyén evagigélicus 
fejedelmi ember vala, Medgyesi Pál a fejedelem udvari 
prédikátora illendő szép orátióval köszöntött, és az 
is nagy kedvesen vette vala [SKr 278. — JVasile Lupu 
moldvai vajda veje. I. Rákóczi György]. 1673: Kegyel-
med két rendbeli levelét böcsülettel vettem; az híreket 
urunk ü nagysága előtt mind elolvastam, melyeket ü 
nagysága igen kedvesen is vün Kegyelmedtül [TML VI, 
531 Székely László Teleki Mihályhoz] * nem vesz ~ elé-
gedetlenül fogad vmit, nincs megelégedve vmivel. 1596: 
Cristoph Deák Izent vala Biro vramnak hogi Azzo-
niunknak eo fel(se)genek gazdalkoggiek, egi ebeden 
chak keuesed magawal lezen: de azt az gazdalkodast 
nem veuek keduesen vgiannyira hogi Azzoniunka pana-
zolkoddottis feleolle: Es az koniha mester biro vramal 
mégis haborodot vala [Kv; Szám. 6,/XXIX. 141 Bachi 
Tamás sp kezével. — aA fejedelemasszony]. 

3. örömmel; bucuros, cu plăcere/bucurie; mit 
Freude, freudig. 1614: Forgács Zsigmond és Ráduly 
vajda kiballagának az Királykövén Havaselföldėbe 
majd ebben az búdosásokban hadoknak felét is elvesz-
ték az havasokon való éhség miatt, mely éhség oly igen 
nagy volt köztök, hogy még az fejedelmi emberek is csak 
valami rossz lóhúst kaphattak volna is ennick kedvcsen 
kapták volnaa [BTN" 59-60. — a1611-re von. feljeg}-
zés]. 1661: bizony rövid nap jobb állapottal leszünk és 
veled is kedvesen mulatozom [TML II, 188 Teleki Mi-
hály feleségéhez, Vér Judithoz]. 

Szk: (igen nagy) ~ vesz a. nagyon nagy örömmel fo-
gad/vesz tudomásul vmit. 1618: az kajmekám igen nagy 
kedvesen vevé, hogy Nagyságod ezekrő^az hírekről így 
. . . informálta és tud rea vigyázni [BTN" 117]. 1665: Az 
Kegjel(me)tek ebbéli jo akarattyát kedvesen veszszŭk, és 
más hasonlo, sŏtt egyéb általunk véghez mehető dolgok-
bannis mindenkoron szeretettel szolgálni, kedveskedni 
igyekezünk [Ne; DobLev. 1/20] — b. (ajándékot, levelet) 
örömmel fogad/vesz át/kézhez. 1568: Kwzwnethemnek 
Zolgalathomnak es magam aianlasanak vtanna, Zerel-
mes Byzoth vraym . . . az thw k: leueleth megh ertet-
them, mellyeth, en thw k: nagy zeretettel es kedwesen 
wőttem [Magyaró MT; BesztLt 29]. 1751: lm én is egy 
sajtot hoztam . Vegyétek tőllem kedvesen Mert adom 
igen szívesen | En is egy kis tömjént hoztam . Ved 
kedvesen illatomot Es kitsin ajándékomot [Hétfalu Br: 
EM LI, 124, 126 betl. játék]. 1788: én a Hugóm grátiája-
bol igen kedvesen vészem ha Commissiot küld [Szászal-
más NK; IB. gr. Toldi Zsigmond gr. 1. Bethlen Sámuel-
hez]. 1803: ha valami elein erő kőrtővélyt Árpás vagy 
vajas almát gyenge veteményt lehetne találni — 's hoz-
nának magokkal Kedves Sogor Uram, kedvesen ven-
ném [M.déllő TA; DobLev. IV/868 K.Luczai Elek alá-
írásával]. 

4. kb. dédelgetve, kedveskedve; cu dragoste: licb-
kosend. 1704: Ki Atyát sirattya ki szép Hazas Társát Ki 
kedvesen nevelt szerelmes mágzattyát. Mint szeme vilá-
gát eleset Istapját Bánkódván sirattya kedves Atyafiat 
[EM XXXV, 275 gyászének]. 
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Sz. 1710 k.: Vajon nem panaszolkodott volna-é úgy is 
az ember, hogy ő csak úgy vagyon, mint az arany kalit-
kában, igen kényesen, kedvesen, de ugyan csak fogva 
tartatott madár [BÖn. 478-9]. 

5. készségesen; cu promptitudine; bereit(willig). 
1618: Nagyságod szolgája volt s ha igen jól s kedvesen 
szolgált, Nagyságodnak szolgált [BTN 119. — aA jel. 
írója magáról]. 

kedvesít megkedveltet, kedvesebbé tesz; a face să fie 
mai drag (cuiva); beliebt machen. 1618: Az hatalmas 
császárnak most vagyon Erdélybe igaz tökéletes 
szolgája, Bethlen Gábor, ennek igyekezze nagyságod3 

kedvét keresni, s többet használ nagyságod véle. Ekkor 
csak şzzel akarám urunk személyét kedvesíteni előtte 
[BTN 142. — aGörcsi Mehmet pasa, nagyvezér]. 

kedveskedés (ajándékokkal való) kedvkeresés; cîşti-
garea bunãvoinţei cuiva (prin oferirea de cadouri); Ge-
íalligkeit. 1657: az honnan mi kevés jüvedelmecském jű 
vala, én azt az hadakra, kémekre és uram dolgai mellett 
költöm vala . mind uramhoz való hűségemből, s 
mind magam böcsületemnek s az hadaknak való ked-
veskedésemnek szeretetiből tisztességes erogatiókat tet-
tem [Kemön. 237]. 1690: Item kedveskedésben is kül-
dött egy putina testebeli lepényhalakat és pisztrángot 
[Sziget Mm; AUt 511]. 1723: adgya Isten hogy eletem 
fotajig Szolgaihassam meg Ngd mcltosagos graczijajat s 
szép Szunyok halóval valo kedveskedesit [Darlac KK; 
ApLt 2 Apor Zsuzsánna lev.]. 1728: az Aszszony sajtal s 
Fürjeszecskével (!) valo kedveskedését alázatoson vet-
tem [uo.; ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbárá-
hoz]. 1750: eö Excellentiája mászoris Kedveskŏdöt s 
Aszú szòllò borával valo Kedveskódésit ez aránt alkal-
maztatta [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 

kedveskedhetik 1. (vmilyen ajándékkal) kedvében jár-
hat/kedvét keresheti/lelheti vkinek; a putea să cîştige 
bunăvoinţa cuiva (oferind cadouri); jm mit einem Ge-
schenk dienen können/zu gefallen suchen können. 1614: 
Lőttünk szembe először az fővezérrel, Naszuf pasával 

Végre oztán sem az magának való ajándékot el nem 
vevé, sem másnak rendelt-küldött ajándékot senkinek 
nem hagyá megadni, hanem azt mondá, hogy mind 
császárnak kell adni2. hogy császárnak inkább ked-
veskedhessünk [BTN 69]. 1630: had enis mind szolgál-
hassak, es kedueskedhessem kegld(ne)k [JHbK XXX/28 
fej.]. 1678: Nagyságodat alázatossan követem, hogy 
gyakrabban ketségékkel nem kedveskedhetem, mert 
nem kaphatni, most is kettőt küldöttem Ngd(na)k, kiket 
is Szatthmár felől hozattam [Somlyó Sz; Ks 101 Bánfi 
Gábor aláírásával]. 1710: Egjeb vjságom nem lëvën hogi 
Nagod(na)k kedveskedhette(m) volna küldöttem edgi 
kevés Csikót [Radnót KK; Ks 95 Komáromi Ferenc 
lev.]. 1729: Remélem vala, hogy en is valami újsággal 

Darlaczi meleg ágyamból kedveskedhetem vala az 
Asz(szonyo)m(na)k de azt bizony kit az utolszori 
havazó hideg, kit a patkány mind el rontott [Somlyó Cs; 
ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1740: 
Méltóságos Gróff Fő Ispán Űr ő Nga számára, hogj 
Hadnagj atyánkfia egj szép szopós bornyúval, új Eszten-
dei ajándékban kedveskedhessék facultáltatik [Dés; Jk 
526b]. 

2. ~ vmiben/vmilyen dologban vkinek kedvére tehet 
vmit; a putea face ceva spre mulţumirea/plăcerea cuiva; 
jm eine Sache zu Dank machen können. 1672: Kegyel-
med levelét elvettem, hogy Kegyelmed fáradazatt az do-
logban, igen kedvesen veszem Kegyelmedtől mind az 
Kegyelmed jó kévánságával egyött; engedje Isten, Ke-
gyelmeteknek is kedveskedhessem s más dologban 
[TML VI, 269 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 
1679/1681: Majorsagh főidben bar nekem is tőb volna, 
azt szaporítanom s nem fogyatnom kellene abban nem 
kedveskedhetem [VhU 457 Thököly Imre vál. földkérés-
re]. 

kedveskedik 1. kedvében jár, kedvét keresi vkinek; a 
căuta să-i fie cuiva pe piac, a umbla in voia cuiva; jm zu 
gefallen suchen/etw. zuliebe tun. 1595: Az Nemet Za-
kaczoknak penig, miért hogy kedúeskednj akarttam na-
lok: hozottam Borth, egyszeris mászoris 3 Eyttelt . d 
6 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 217 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1621: Eö kgmek Tanachiul az Zamosfalui hatar-
ba(n) leueo tokban halaztatnanak. Ha mit foghat-
nanak Gubernátor vramnakis eo Nganak kedueskedne-
nek eo kgk velle [Kv; i.h. 15b/XI. 282]. 1643: Kiteknek 
közeönseghessenis minnden illendeö dolgokban szere-
tettel igiekzem kedueskedni [Sófva BN; BesztLt 32 Pet-
rus Gavay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz]. 1689: Mézes 
pogatsaval, Almával, Pereczel, Kortvellyel kellet ked-
veskednem árpás almával [Mv; MvLt AA11. 8]. 1702: 
örömest madarakkalis es őszi tömlővel kedveskedtem 
volna de madarat bizony az Szememmel sem lathatok 
oly Szűk [Szárhegy Cs; ApLt 5 Lázár Ferenc Apor Ist-
vánhoz]. 1750: eö Excellentiája mászoris Kedveskŏdõtt 
s Aszú szőlló borával valo Kedveskódésit ez aránt alkal-
maztatta [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1818: az 
igért szappanyozo Tekenōkkel . . . kedveskedem a* Te-
kintetes Aszszonynak [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir.]. 

2. 1811: Igy bánik a' vén fa, a' mennyit vénhedik 
Mind szebb gyümőltsel és jobbal kedveskedik | Bár-is a' 
vad tőke oltva jófélével, Kedveskedik néha nemes gyü-
mőltsével [ÁrÉ 135, 140]. 

3. (adományozással) kegyet gyakorol; a da dovada 
de generozitate (prin donaţii); (durch Schenkung) jm 
Gunst erweisen. 1653: A vár építéséről3 azt kérdette: 
„Ha eddig volt é privilégiumotok rolla hogy építhesse-
tek?" Arra azt felelték: hogy volt Bástától . Azután 
tészen ilyen választ: „Jó híveim! abban is kedveskedem 
jó szível" [ETA I, 96 NSz. — a1605-ben a mv-i templom-
erőd építéséről Bocskai István]. 1666/1701: mivel Iste(n) 
az mi bűneinkért Colosvárat már véghellyé tette, az do-
log magával hozta, hogy úgy kellett lenni; Azért ha Isten 
Váradot kezűnkbe adgya, örömest abból kedueskedŭnk 
eö kgek(ne)k [KvLt Fasc. F. 188 fej.]. 

4. kedvesen/barátságosan viselkedik vkivel; a se pur-
ta prietenos/amabil cu/faţă de cineva; sich lieblich/ 
freundlich gegen jn benehmen/verhalten. 1619: Mint-
hogy valóban fraterne éltünk Startzerrrel3, most is való-
ban kedveskednék nyavalyás, én is semmi idegenséget 
még eddig hozzája nem mutattam [BTN 334. — aPortai 
német követ]. 

kedveskedő 1. vkinek kedvében járó/kedvét kereső; 
care caută să fie cuiva pe piac; jm zu gefallen suchend. 
1656: kglmed hozzam még mutatandó Attjafiusagos jo 
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akaratijai minden alkalmatossagokkal kedveskedeo 
szolgalatommal mégh hálálni igjekezem [Fehéregyháza 
NK; JHb Paulus Haller lakodalmi meghívója] | Az Ke-
gyelmed fáradságát mind ebben s mind az mit minded-
dig cselekedett, igen alázatosan s kedvesen veszem, adja 
Isten, más kedveskedő szolgálatommal megszolgálhat-
nom [TML I, 6 Bonis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

2. ~ állapotban jókedvűen; bine dispus, vesel; gutge-
launt, lustig. 1656: En . maradok az Kegyelmed köte-
les szolgája s mint atyjafia kívánom Istentől, jó egészség-
ben s kedveskedő virágzó állapotban láthassam hamar 
nap [TML I, 39 Palásti György Teleki Mihályhoz]. 

kedvesség 1. kegyeltség (vkinek kegyelt volta); (faptul 
de a se bucura de) favoare, trecere, simpatie; Beliebtheit. 
1619: Ha valamit itta kezdnek is, nem féltem itt az Felsé-
ged kedvességét s szerencséjét hogy periclitáljon [BTN 
325. — aA török portán]. 1657: tudjuk vala pedig azt, 
hogy az töröknél nem volna kedvességben az fejedelem 
személye3 [KemÖn. 191. — aI. Rákóczi György 1644. 
évi hadjárata idején]. 1668: én, Komám uram tu-
dom én Kegyelmednek oly kedvességét urunk, asszo-
nyunk előtt, hogy még ha dolga valakinek halálos volna 
is, ily meghitt hívekért s egyszersmind atyokfiáért, ha-
nemha ugyan az mi lehetetlen volna, azt nem cseleked-
nék [TML V, 378 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 
1711: Eőrőm(m)el értem Haller György Báttyá(m) 
Ur(am) eő kegjelme levelebői az M: Cardinalis Ur(am) 
eő Eminentiájánál való kedvességedet [Szentpál KK; Ks 
96 Haller Gábor lev.]. 1777: Úgy mondják, lehetetlen 
Brukenthalnak kedvetlenségben esni a királyi felségnél. 
Söt Somai Sándor urammal pro és contra ugyan dispu-
táltuk azt a király előtt való nagy kedvességet [RettE 
379]. 

Szk: ~et kaptál vki előtt kedves/kegyelt lesz. 1704: 
Pekri uram a császárnak azt írta, hogy ő nem jóakaratja 
szerint lött volt kuruccá, és akik most leghüebbeknek 
vallanak is, még azok inkább idegenek őfelségéhez 
Melyből az ember azt is gondolhatja, hogy talám 
ezeknek betstelenségekkel akarna magának valami ked-
vességet kaptálni [WIN I. 265] * maga ~ét vadászó ke-
gyeltségre törő. 1662: De már akkor ez hízelkedésbül 
származott veszedelmes tanácsot megfordítani, boldog 
Isten, ó, melly késő vala ! Illy keserű ízi is szokott ez illy 
hízelkedő, magok grátiájokat, kedvességeket vadászó 
udvari hősök hízelkedések gyümölcsének lenni [SKr 
346]. 

2. vkinek kegye/kegyessége; bunăvoinţă, graţie; 
Gunst, Gnade, Gütigkeit. Sz. 1657: Ez alkalmatosság-
gal azért megteljesedék rajtam amaz köz- s igazmondás: 
h°gy az nagy emberek kedvességek igen nyúlháton jár 
[KemÖn. 244], 

3. közkedveltség; simpatie generală, popularitate; 
aUgemeine Beliebtheit. 1662: De, ó, nagy Isten! e világi 
fúlandó és hirtelen való változások alá rekesztetett 
ţfigy, gonosz szerencse melly hamar és nagy véletlenül 
°ntötte vala ki ez méltóságos, kellemetes és minden iste-
nes keresztyéneknél kedvességben lehető, dicséretes éle-
fu személyek ellen is az ő kegyetlen, szíveket bágyasztó, 
keserítő s halálosképpen megsebhető keserű mérgét! 
SKr 310]. 1772: Ma temettetik a szegény esperes-

ünk, Beregszászi Mózes uram, Désen püspökséget 
kellett volna érni, ért volna is, de ambitiosus ember vala 

szegény, melyért nem volt sokaknál kedvességben, azért 
is nem érhette el a püspökséget [RettE 275]. 

Sz. 1710 k.: Amint Salamon mondja . Kívánatosb 
a jó hírnév a nagy gazdagságoknál; ezüstnél és aranynál 
a kedvesség jobb [BÖn. 408]. 

4. szívélyesség, meghittség; intimitate; Herzlichkeit, 
Vertraulichkeit. 1765: az Istenes szent élet álljon labra 
közöttöka, távaztassanak el minden alkalmatassagokat 
a' melyek által vagy a szülék vagy a Házasok között való 
életnek kedvessege meg zavartathatnék [KV; SRE 213. 
— aA házastársak között]. 

5. ~gel szívélyesen, szívesen; cu cordialitate; herz-
lich. 1618: Mindazáltal az én uram3 levelének tenorát 
nagyságodnak szóval is megmondom . . Igen nagy 
emberséggel és kedvességgel m^nda erre:, Örönţest meg-
hallom, valamit mondasz [BTN 113. — 3A fej. A török 
vezimek (külügyminiszternek)]. 1767: Ami p(e)d(ig) a 
Tisz. Főnyi László Atyánkfia Felfalusi Minister(ne)k 
dolgát illeti, igen nagy kedvességgel marasztatása iránt 
hozzánk írásb(an) botsátott recomandatiojat ditse-
retes maga viselese felöl vettük azért meg hagyatik 
ottan õ kglme [GörgJK 209-10]. 

Szk: ~gel lát szívélyesen/szívesen fogad. 1663: Én 
Gyalu felé indultam vala, de az Mezőségen ére az urunk 
jövetelinek híre, melyre nézve ő nagysága eleiben fordu-
lék; Bizony fáradt, törődött állapottal van. Az ve-
zér, az mely pompával és kedvességgel látta, úgy bocsát-
tá el, igirtetett sok kegyelmesség, de annak effectuálása, 
avagy csak kimondása is halasztatott Nándor-Fejérvár-
ra [TML II, 647 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

6. szívesség; amabilitate; Liebenswürdigkeit. 1896: 
Köszönöm a Zsuzsikának küldött talián könyvet . . . 
Nemcsak, mert jó nyomra vezette az asszonyt, de a ked-
vességeért vagyok adósa. Köszönöm [PLev. 188 Petelei 
István Gyalui Farkashoz]. 1899: Még egyszer szeretettel 
köszönöm az eddigi és mostani kedvességét, boldog le-
hetnék, ha már én is járhatnék valamiben a maga kezére 
[i.h. 204 ua. ua-hoz]. 

7. kb. készség; devotament, abnegaţie; Bereitwillig-
keit. 1676: Tekéntetben vévén Tekéntetes és Nemzetes 
Keresdi Bethlen Gergely Uramnak . . mi hozzánk, s 
édes Hazájához is gyakorlott hűséges kedvességét; . . 
Udvarhelyszéki Székbéli Fő Kapitánysag(na)k hivatall-
yaval jutalmazta<tni> kévánnyuk kglsségűnkböl [UszLt 
IX. 76. 4 fej.]. 

O Szk: ~ et szerez vmit megkedveltet; a face (ca cine-
va) să îndrăgească ceva; etw. beliebt machen. 1710 k.: A 
scholákban classisokban való tanításnak formáját nem 
követte kerülte s megelőzte hogy a gyermek meg ne 
unatkozzék, és felette terheltetvén el ne idegenedjék a ta-
nulástól . Gyümölccsel, dicséret, szép szóval etc. ked-
vet és kedvességet szerzett [BÖn. 534] * ~et szerez ma-
gának megkedvelteti magát; a se face iubit; sich beliebt 
machen. 1659: egynéhánynak ha a vétkesek közül elüt-
tette volna az ország az fejét, ugy szerzett volna az por-
tán magának hitelt és kedvességet [EOE XII, 206 Bar-
csai Ákos Lázár Györgyhöz] * ~et talál (magának) 
'ua.; idem' 1662: a fejedelemnek egy Boros János 
nevü ifjú legény akadott vala udvarába noha min-
den tudomány nélkül való . . . de hogy különben serény 
forgolódó, jó lovakhoz értő, jó lóháti legény volna 
olly igen nagy kedvességet talált vala a fejedelemnél ma-
gának, hogy majd meghitjebb szolgája annál alig vala 
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[SKr 322-3] * ~et vadászik kegyeltségre tör; a se face 
iubit; sich beliebt machen. 1666: Igaz dolog, ha lelkiis-
meretinek ember kedvezni akarna, avagy az itt folyó 
dolgoknak ellenkező írásával kicsiny ideig való kedves-
séget vadászni, efféle darabos irogatás nélkül mind el le-
hetne de oltalmazzon Isten affélének elhallgatásátul 
mind engemet s mind más urát s hazáját igazán szerető 
hazafiát [TML III, 637 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz 
Drinápolyból]. 

kedvetlen l. mn 1. vkinek nem kedvére való/nem tet-
sző; neplăcut; nicht gefallig, unbeliebt. 1619: magam lá-
tom, hogy nagy kedvetlen dologba esett most is szolgá-
latom az én kegyelmes uram előtt [BTN 220]. 1662: Bu-
dáról egy tőrök követ érkezek, ki hogy a fejedelema 

körül kedvetlen, szomorú környülálló dolgokat lát-
na, minden dolog valóságos kimenetele felől tudakozá-
sával nagyon szorgalmatoskodnék [SKr 383. — a 1657-
ben II. Rákóczi György]. 1664: Nekem igen kedvetlen 
hírem érkezek [TML III, 183 Kemény Simon Teleki Mi-
hályhoz]. 

Szk: nagy ~ füllel hall vmit nagyon kedvetlenül vesz 
tudomásul vmit. 1662: Melly hírt Gyulai Ferenc nagy 
kedvetlen füllel hallván, mit kellene cselekedniek, azon 
törődni, tanácskozni nem szűnnek vala [SKr 538]. 

Sz. 1673: Kegyelmednek kicsiny kedvetlensége is en-
gem hamar meghat, mert az szeretetnek kedves és nem 
kedvetlenek az ő gyümölcsei [TML VI, 453 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

2. kb. kelletlen; care nu este dispus (de ceva); unbe-
haglich/willig/gern. 1586: Lakatos Tamas vallia tu-
dom hogy Coloswary Balint en Vele(m) perel vala, 
Es Igyarto Georgy vala procatora, Egykor ky Ieowe 
Igyarto Georgy Monda . inkab Kdnek zolgalok eo el-
lene Az leweleket egybe keotem es egy tallérral egye-
tembe oda kwldem sok ideigh tarta oda lewelei-
met, de latua(n) hogy kedwetlen volna mon-
dáim) hogy ha Ne(m) Akar zolgalny hat Aggyá meg le-
weleimet [Kv; TJk IV/1. 583]. 1630: látja azt, hogy az or-
szág is kedvetlen az hadakozáshoz [BTN 427]. 1657: 
Estvére kelve jüve az strázsára egy magyarul tudó csa-
usz, szót adván békesség tractája felől Kornis Zsig-
mond eleget kapa kétfelé, kit küldhessen, de az emberek 
igen kedvetlenek valának az pogány közé menetelhez 
[Kemön. 179]. 1661: nekem csak egy szóval jelentett-e 
olyat, hogy kedvetlen volna azon dologhoz ? [TML II, 
76 Kemény János Teleki Mihályhoz és Kászonyi Már-
tonhoz]. 1710 k.: Tanulótársakat, mint magyarok kö-
zött új tudományokra nehezen talála3, kedvetlenek vol-
tak hozzá [BÖn. 552. — dApáczai Csere János]. 

3. kellemetlen; neplăcut, dezagreabil; unangenehm. 
1669: Én bizony, édesem, igen rosszul vagyok. Az sok 
kedvetlen dolog szintén eluntatta velem magamat [TML 
IV, 551 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1710 
k.: Szaglásom felettébb is erős volt, akár jó, akár kedvet-
len szag iránt majd a kényességig [BÖn. 492.]. 1740: Itt 
essõ elsőben, de az utan kedvetlen havazasok dér fagy 
következek, es ma is dural [Ikafva Hsz; ApLt 4 Dombi 
János Apor Péterhez]. 1774: Mü az elmúlt héten kedvet-
len essős időben ide a Solymosban Verdödénk [Kissoly-
mos AF; Told. 5a]. 1796: ha hol ne talán illyetén metalis 
differentiák adtak volna elŏ magakot azokis a jövendő-
beli következhető, kedvetlen Consequentiaknak el tá-

voztathatásokra, nézve Sopialtathassanak [Kük.; JHb 
XX/34]. 1853: az állam kőltsönt ha 3 nap alatt vagy 
hozzánk vagy illető helyre bé nem szolgáltottya a leg 
kedvetlenebb következést értse magán Uraságod [Pál-
fva U; Pf Illyés Péter főbíró nyil.]. 

Szk: ~ ábrázatú. 1657: főgenerál Gécz kedvetlen, 
embertelen ábrázatú, tarjagos, rufus ember vala [Kem-
ön. 214] * ~ tekintetű. 1811: Schmidt Márton 
fekete szeg, fekete borzos hajú kedvetlen tekéntetü, 
Farkas mosolygásu [DLt 749 nyomt. kl]. 1819: Kretsun 
Josziv beteges . színtelen, bé esett szemű, és 
kedvetlen tekintetű ember volt, tsak a' szünet nélkül 
valo részegség mutatott benne elevenséget [Déva; Ks 
116 Vegyes ir.]. 

Sz. 1680 k.11715 k.: A Kedvetlen dolgot nézni is szem 
fájás, Hallanunk pediglen kedvetlen fül fájás [Rozsnyai, 
HorTurc. 183]. 

4. (vkire nézve) kedvezőtlen; defavorabil, nefavora-
bil; ungünstig. 1662: a csauzok ideget vetvén nyakábad 

megfojtották őtet, kit Húszain basa is nem kevéssé sira-
tott vala íme, ma terajtad, de holnap énrajtam is es-
hetik hatalmas győzhetetlen császárunknak kedvetlen 
ítéleti! [SKr 165. — aA szultán parancsára Csiaffer bu-
dai basának]. 1737: el ne távozzék Abosfalvárol, mivel 
minden oran jöhet kedvétlen hir ! [Abosfva KK; Ks 99 
Bálintit György lev.]. 1747: az mellyik félnek kedvetlen 
Deliberatuma fog pronuntialtatni, maganak tulajdonít-
sa [Torda; TJkT III. 119]. 1766: Meg hala szegény Ug-
rón Jó'seff Bátyám; mit tsinálunk a' Szegény Gyermeki-
vel, kedvetlen Relatiokat hallottam nyavallyásokról 
[Mv; Told. 5]. 1824: Csernátoni Sámuel . fel-adása 
minden pontjait nem igen igazaknak találván, kedvetlen 
válaszszal útasitatott el [Gyéressztkirály TA; TLt Praes. 
ir. 65/827-hez gr. Torotzkai Pál nyil.]. 1840: kedvetlen 
válosztal botsáttottam el [Dés; DLt 343]. 

5. barátságtalan; neprietenos; unfreundlich. 1597: 
Kantor Istúan Somosi Borbély Peter inasa vallya 

talalam ezt az Zaz varosj Petyt hogy izik vala 
monda Petj, mit lakol illye(n) ven kedvetlen embereknel, 
laknal Iffjú Mestereknel, azok tartnak iffiu Legenyeket 
kiknek mégis konyebbe(n) talalnad kedúeket [Kv; TJk 
V/l. 128]. 1619: voltam szembe az vezérrel . . . ekkor 
hozták volt meg Landorfejérvárról Habil effenditől, 
hogy falukat holdoltattak3, kiért oly kedvetlen vala 
az pasa, hogy nem tagadom, hogy magam is megijedtem 
vala [BTN 266. — Erdély borosjenői és lippai végvá-
rainak vitézei]. 

6. rosszkedvű; indispus, rău/prost dispus; schlecht 
gelaunt, lustlos. 1667: beteges s kedvetlen, azért olyan 
sémbes most [TML IV, 237 Naláczy István Teleki Mi-
hályhoz]. 1710 k.: Eljőve másnap Tököli s Vesselényi 
háromszáz szép válogatott lovassal, beszélének s együtt 
evének velünk; de annal kedvetlenebb s annál hütötle-
nebb vendégséget nem láttam [BÖn. 723]. 1811: A' Gróf 
kedvetlen vólt, és azt panaszolta, Hogy nem ett jó Sajtot 
és Túrót, miólta Ezen Vidékre jött [ArÉ 80]. 

7. kb. bántó, sértő; jignitor, ofensator; beleid ige nd, 
verletzend. 1748: olly kedvetlen szókat, és eő Ngá(na)k 
nem kevés kissebségére valo szókot ejtett és szóllott, 
mellyek által az ŏ Nga Dignitássa, becsŭleti igen sértege-
tódik [Told. 20a]. 

8. kb. keserves; amar, amarnic; bitter(lich). 1662: 
szívemnek nagy szomorúságával kelletik már ez ide 
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alább következő, a szegény hazának rettenetes siralmas, 
nagy romlására hanyatló és soha eléggé meg nem gyá-
szolható, siratható kedvetlen állapotinak megírására 
pennámat fordítanom [SKr 320]. 

O Szk: ~ ábrázattal elkedvetlenedve, kedvetlenül; cu 
mîhnire/amărăciune; mißmutig/gelaunt. 1792: Ennek 
előtte való időkben kedvetlen ábrázattal szemlélvén 
az Unitaria Relígion levő Státusnak . utolso pusztu-
lásra hanyatlót állapottyát . . Hagjok és Testálok a' 

Kolos Vári Unitarium Collegium Szŭkségire örökö-
sön . . Hung fr. 10 000, az az Tíz Ezer Magyar forinto-
kot [Héjjasfva NK; SLt XLIII. 17 Felső Dobofalvi Ma-
rothi István kezével] * ~ szóval vesz rossznéven vesz/ 
rossz szemmel néz vmit; a lua ceva ín nume de rău; jm 
etw. übelnehmen. 1595: feier Warat Sz. György Kapúia-
ban, hogy az Darabantok, az Wy, és az töb Algyú nézé-
sünkét kedúetlen szoúal ne vegyek, az mint magokat 
mútattyakis vala: Adatanak ökm(e)k az Darabantok-
nak borra d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 144 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 

II. hsz 1. kedvetlenül, rosszkedvűen; prost dispus; 
lustlos, mißmutig. 1618: Ott igen sokot kedvetÿn ar-
gumentálván az pasával kedvetlen jöve el [BTN 100]. 
1675: talám Isten napfényre hozza s megorvosolja az én 
bántódásimat, mert így bizony kedvetlen szolgálok so-
káig [TML VII, 87 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

Szk: igen (nagy) ~ 1619: Igen nagy kedvetlen mon-
da, hogy még meg lehet addig, azmég elérkezik | Erre 
ugyancsak igen kedvetlen ismég monda: ha az hatal-
mas császár hüvségéhez akarják magokat tartani, úgyis 
nem kellene az hatalmas császár országát pusztítani | Az 
Kegyelmetek felemmel (!) írott levelét énnékem az bras-
sai posta megadá melyet bizony nagy kedvetlen és 
szomorúsággal olvastam el [BTN 243, 244, 372]. 

2. kelletlenül; ín silă, fàră plăcere; unwillig/gem. 
1594: Lakatos Albert vallia mikor ra kerdettek ha 
akar engedni az Ceh vegezesenek keduettlen felelt rea, 
de vgian ra jgirte magat, hogi kez engednj [Kv; TJk V/l. 
456]. 1657: Öcsém uram hogyha Kegyelmednek va-
lami szerencsétlen állapotja volna, olyankor búcsúznék 
az szolgája kegyelmednek, az vagy kedvetlen szolgálná, 
bizony Kegyelmed is soha jó szívvel nem lenne hozzá 
[TML I, 85 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

Szk: —kételen kénytelen(ül)-kelletlen(ül). 1710 k.: 
az egymást szeretők, házasok, vagy jó barátok sok-
szor megegyeznek oly dologban is, amely egyiknek sem-
mit sem használ Nem is úgy, mint aki féltében ked-
vetlen, kételen megegyez mással hanem mindezek-
nél feljebb és szorosabban, önként, szabad akaratból, 
maga hasznáért, tanácsból, végezésből [BÖn. 472] * 
fénytelen és ~ 'ua' 1710 k.: No ez a pátens meglévén 
már Béldinéla, ki akarta parancsolni a székekre, hogy ez 
ekkor itt, amaz ekkor imitt compareálljon mustrára. Én 
és Nemes János . remonstrálók néki az illegalitást, és 
kérők s intők, hagyja le, . . Lehagyá kénytelen és ked-
vetlen [BÖn. 677-8. — aBéldi Pál Hsz ſőkirálybírája. 
Hsz főkapitánya]. 

kedvetlenít elkedvetlenít vkit, vkinek elveszi kedvét 
vmitől; a-i lua/tăia cuiva pofta de ceva; ver/mißstim-
J^en, jm die Lust nehmen. 1662: az mostan ott lévő élés-
ből a németeknek nem is ád, mindazonáltal egy hét alatt 
adasson, míg ez az követ által megyen, addig nem kell 

őket kedvetleníteni [TML II, 407 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz]. 1671: némely Déésre telepedendő bőcsule-
tes emberek pénzen vévén fundusokatt, Contradic-
tióíval (!), Prohibitioval, s egyeb sinistra praetensiokal 
obvialnának, es kedvetlenette(ne)k eokett [Dés; Jk 13b]. 
1811: Ember! e' virág-ház* sorsát tartsd eszedbe, Méjj 
bé-nyomást tegyen emlékezetedbe Elmélkedjél, 
hogy majd el-mulik szépséged, 'S Hervadt erőtlenség 
kedvetlenít téged [ÁrÉ 189]. 

Szk: ~ magától vkit rossz kedvre hangol vkit maga 
iránt. 1664: Én is kérem Kegyelmedet, ne kedvetlenítse 
magátúl az asszonyt [TML III, 67 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

kedvetlenítő kedvet szegő; care indispune, deprimant; 
jm die Lust verderbend. XVIII. sz. köz.: hogy ki ne me-
nyen Világ eleiben leg kisseb egymást megh sérthető, 
vagy meg is sértett, sŏt kedvetlenitõ szokás, attól igen ol-
talmozkodtak [Nsz; Told. 2]. 

kedvetlenkedik 1. elégedetlenkedik; a fi nemulţumit; 
unzufrieden sein. 1663: ha pedig igazan nem szolgal-
na(m) es keduetlenkeduen el szeőkeőm . [Kozmás Cs; 
BLt]. 1678: Kérem Komám uram, mivel Kged is tudja, ő 
ngok Komáromit mellém adták vala fizetése is kül-
dessék meg az eddig való mód szerént. ne kedvetlenked-
jék [TML VIII, 129 Teleki Mihály Naláczy Istvánhoz]. 

2. elkedvetlenedik, elmegy a kedve; a se descuraja/ 
indispune; mißmutig werden. 1755: Az Aszony eo Ex-
cellja kedvetlcnkedet szokása szerént, hogy látta ä 
Groffnénak gyengeségit . . a Groffneval edgyüt [Nsz; 
Ks 96 Baló Antal lev.]. 1817: En Isten hálá Mimiekkel 

. egésségbe vagyak hanem kedvetlenkedem, hogy Mi-
miék magakra vannak, s igen unalomal telik még eddig 
az üdő, mert Theatrom nintsen, senkihez nem menyek 
[Kv; Ks 101 Kornis Imre fiához, Lajoshoz]. 

3. elkedvetlenedik vkivel szemben; a deveni indife-
rent/nepăsător faţă de cineva, a se îndepărta (sufleteşte) 
faţă de cineva; gegen jn mißmutig sein. 1657: Kérem Ke-
gyelmedet mégis, édes Öcsém Uram, az Istenért, hogy 
Kegyelmed ne kedvetlenkedjék, hanem szolgálja jó szív-
vel ő nagyságát [TML I, 85 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 1678: Nagyságtokhoz is miattam ne kedvet-
lenkedjenek, vagy idegenkedjenek csak legkissebben is 
[TML VIII, 102 Teleki Mihály a fej-hez]. 1737: Husvet 
után . minnyárást hallottam hogy bizony kedvetlen-
kednék Ngod irántam hogy más Alumniára transponál-
tattam [Ne; TL. Ónodi B. Jósef gr. Teleki Ádámhoz]. 

kedvetlenkedő kb. barátságtalan; neprietenos; un-
freundlich. 1662: az ifjú fejedelemasszonynak die 24. 
Februarii egy szép fia született volna kinek keresztsé-
ge . . . diem 2. Április rendelvén, hogy a szomszéd oláh or-
szágbéli vajdákat is, nem gondolkodván a Lupul vajda 
idegenkedő s kedvetlenkedő maga viselésé vei. az ifjú fe-
jedelem a komaságra elhívatná megíratott vala [SKr 245). 

kedvetlenőzik elkedvetlenedik; a se descuraja; miß-
mutig werden. 1662: Az törökök közül a cserékre s ga-
zokra is nagyon sokak szaladtak vala, de a harc megléte-
le után olly igen nagy záporeső lett vala, hogy az vitézlő 
nép nagyon megázván, kedvetlenözvén, a gazokról ki 
nem vadásztathattak vala [SKr 413]. 
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kedvetlenség 1. barátságtalanság, barátságtalan ma-
gatartás; lipsă de bunăvoinţă/amabilitate; Unfreund-
lichkeit. 1619: Erre ugyancsak igen kedvetlen ismég 
monda : ha az hatalmas császár hüvségéhez akarják 
magokat tartani, úgyis nem kellene az hatalmas császár 
országát pusztítani Én, Kegyelmes uram, látván 
nagy haragját, kedvetlenségét, többel semmivel nem un-
tatám, hanem csak kijövék előle [BTN 244-5. — aA tö-
rök vezér]. 1662: hogy fejedelemnek is kedvetlenségét 
látná magához .. amelly karddal fejedelemmé tette, 
ugyanazonnal le is tenni hatalmában volna, együtt is, 
másutt is hintegetni, beszélleni kezdette vala [SKr 150]. 

Szk: ~et mutat. 1618: panaszlék szabású ugyanan-
nak az tihajának hogy mind vártam s nem küldettek 
értem. Arra csak azt mondák, hogy valamikor el akarok 
menni, mindenkor elmehetek. Kiből úgy vőm eszembe^ 
hogy mind kedvetlenséget mutatnak hozzám [BTN 
127]. 1653: Báthori Gábor azonban a portát megtalálta 
volt követei általa, esetit megjelentvén a portán, és aláza-
toson hogy már hüségit ajánlá; noha majd kedvetlensé-
get mutatott vala a porta hozzája némünémü dolgáért 
azelőtt is [ETA I, 105-6 NSz. — a161 l-ben] * veti 
vkire barátságtalan magatartást tanúsít vkivel szemben. 
1653: Rákóczi Sigmondra pedig a porta haragját — 
vagy hogy úgy mondjam valami kedvetlenségét vetette 
volt* [i.h. 102. — a 1607-ben]. 

2. elégedetlenség, neheztelés; nemulţumire, supăra-
re; Unzufriedenheit/wille. 1582: Megh ertettek eò 
kegmek az Vrunk eo Naga paranchiolattyat . . Azért 
eo kegme Biro vra(m) talallya megh vrunkat eo Nagat es 
chyendesichie eo Naganak kedwetlenseget ebbòl es ke-
nyeórógie(n) eó Naganak hogy tórwenywnkbe maraz-
zon megh [Kv; TanJk V/3. 251b]. 1597: Megh ertettek 
ew kegmek varossúl Biro vram panazolkodassat ew 
kegmekis értik ew kegmenek kedúetlenseget rendel-
tenek ew kegmek mostan zaz forint segitseget [Kv; i.h. 
1/1. 291]. 1783: talám nem én vétettem a Baráttság 
ellen, és egy mást remenlem ã kedvetlenségnek terhe alol 
azon részben könnyen fel oldozhattyuk, 's egymás Bara-
ti maradhatunk [Mezőszakái TA; DobLev. III/582 
Kendefii Pál Szántó Sándorhoz]. 1801: vajha ne adgyan 
méltó kedvetlenségre okot [Kv; BfN gr. Kemény Sámu-
el lev.]. 1807: Levelét atyafiságos indulattal veszem a 
melyből látom az otsém Uram kedvetlenségét abban 
hogy a Gergelyfai Limitatio szerint competalo 11 Napi 
szabadtsággal3 viszsza éltem volna és már 2 esztendők-
től fogva mind én Vészem a hasznát az Otsem Uram ki 
rekesztésével [Ne; DobLev. IV/912. la. — aA korcsma-
tartási joggal]. 

Szk: ~et hoz magára!vkire neheztelést von magára/ 
vkire. 1657: látom az Kegyelmed írásábúl, hogy valóban 
megúnta az udvari szolgálatot Kérem is Kegyelme-
det, édes Öcsém uram, az Istenért ne hozzon Kegyel-
med mind magára, mind mireánk nagyobb kedvetlensé-
get, mivel azt tudja ő nagysága, hogy mi adjuk az taná-
csot [TML I, 85 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz] * 
~et szerez elégedetlenséget okoz. 1710 k.. sokszor 
mondtam Telekinek3: Uram, én jól látom, hogy az én li-
bera voksom csak kedvetlenséget szerez, az Istenért ké-
rem kegyelmedet, adjon exemtiót nékem a fejedelem a 
gyűlésbe való menéstől [BÖn. 722. — aTeleki Mihály 
kancellárnak] * nagy ~be hozza magát. 1662: Az or-
szág fő rendeivel való mértéktelenségével is csak hamar 

idő alatt nagy kedvetlenségben és unalomban hozá ma-
gát3 [SKr 88. — aBáthori Gábor] * nagy ~gel vesz vmit 
nagy elégedetlenséggel fogad vmit. 1836: Nagy kedvet-
lenéggel vettem . . . : hogy a Tekintetes Ur a Tartsafalvi 
sz. Ecclésia Curátorává Választatott, de ezen szép Hiva-
talt . . . , nem akarja fel venni [Bözöd U; Pf Árkosi Mi-
hály un. esp. lev.]. 

3. kegyvesztettség; dizgraţie; Ungnade. 1657: az feje-
delemnek személye igen kedvetlenségben lévén a török-
nél [KemÖn. 154]. 1669: Kapi Gábor az fejedelemnek 
nagy kedvetlenségében van [TML IV, 577 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1705: Ma Keresztesi uramnál lévén 

hozá elő őkegyelme, hogy nem tudja, mi okon, ő 
maga és az ő egész háza micsoda nagy kedvetlenségben 
van az urak előtt [WIN I, 570]. 

Szk: ~be ejt vkinek kegyeiből kiejt, kegyvesztettség-
be juttat/kerít. 1782: Mü modon azokatt a hivséges 
Tisztyeit, és Embereit a Mlgs Groff Ur(na)k ottan 
ottan dehonesztalja, s szidalmazza, s fenyegeti . . a 
Mlgs Groff Ur előtt szüntelen vádolja s kedvetlenségben 
ejteni kivánnya3 [Torockó; Thor. XX/4. — aAz urada-
lom prefektusa] * ~ be ejthet kegyvesztettségbe juttat-
hat. 1679: Tudja azt kegyelmes Uram az német, ha 
Nagyságodat . . az fényes porta kedvetlenségébe ejthe-
ti, hogy kívánsága szerint lesz neki dolga az bujdosó ma-
gyarokkal is [TML VIII, 452 Teleki Mihály a fej-hez] * 
~be esik kegyvesztetté lesz/válik. 1603: kenzeritesböl 
kelletet az bekesseg melle allani, és Császár ő fge az mi 
kegyelmes Wrúnk kedúetlensegeben esni [Kv; TanJk 
1/1. 453]. 1777: Ügy mondják, lehetetlen Brukenthalnak 
kedvetlenségben esni a királyi felségnél [RettE 379]. 
1782/1799: En is ott voltam az Instantia bé vitelbe 
sajnáltuk ha kedvetlenségben esnénk [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 350] * ~et vesz kegyvesztettséget von ma-
gára, kegyvesztetté válik. 1601: Amy nezy az orzagh ke-
wansagat az keolchyeon pénz feleol, . . keryeok . . bi-
ro vramat tanachyawal egyetemben hogy minden 
kesedelemnekeol eo kgmek keoldenek Ala . hogy 
kedwetlenseget eo Nagoktol varoswl ne vennenk [Kv; 
TanJk 1/1. 376]. 

4. elkedvetlenedés vkivel/vmivel szemben; indife-
renţă/nepăsare (manifestată) faţă de cineva/ceva, înde-
părtare (sufletească) faţă de cineva/ceva; gegen jn/etw. 
Verstimmtwerden. 1586: Pechy Jstwan Coloswarat la-
kozo wallja Attam En Jgarteo Georgynek3 . . eött 
forinteott Nagiob szwksegemnek Jdeyen el alla Mel-
leole(m) Jgarto Georg Mykor latta(m) volna penig az eó 
kedwetlenseget . . vetem az Teorvenynek hogy azt az 
fyzetest nem Erdemlene meg az eót forjntot [Kv; TJk 
IV/1. 584a. — Prókátornak]. 1654/1696: ennyi hosz-
szas suljos betegségemben^ minden unokozás (!), ked-
vetlenség nélkül tsak eo volt mellettem [Medgyes; 
BálLt 46. — 3A feleség]. 1662: Ezalatt Erdélyben gyűlést 
tartván a fejedelemasszony3, maga is látván mind elégte-
lenségét, s mind az hozzá való kedvetlenséget, csak 
könnyen kész lévén engedni az országnak, hogy más fe-
jedelmet választhasson [SKr 131. — Bethlen Gábor öz-
vegye, Brandenburgi Katalin]. 

5. kellemetlenség; neplăcere; Unannehmlichkeit. 
1710 k.: Mert noha a faolaj ugyan jó étel de senki 

kedvetlen szagú faolajjal nem köpülte bé orcáját, 
testét, mind magának, mind másnak kedvetlenségére és 
ruhája mocskolására [BÖn. 408]. 1792: ebbeli remente-
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len következésekre Nézve hathatósan protestálnák hogy 
ha abból akkár mi nemű kŏtségek fáradságok, és károk, 
sŏtt ne talám kedvetlenségek következnének, mind 
azoknak a Tekintetes Exponens Ur, es Aszszony okai 
nem lesznek Excellentiadnak [Kük.; JHb XIX/36]. 
1796: eö Exllja sem perlekedni, sem az Úrral is jövendő-
ben izetlenkedni nem akar, sőt mind azon kedvetlensé-
geket kivánván meg előzni . admoneáltattya az Urat 
tessék az Urnák a levált Zálog Summát intra 8vam . . . 
meg fizetni [Kv; JHb VI/33]. 1812: Ha az ember minden 
haszontalan beszéden megindulna, úgy soha csendes-
ségben nem lehetne, sőt azáltal különben is gyakor ízben 
előfordulni szokott kedvetlenségeit szaporítaná [BfN gr. 
Bánfly György a Bánffy-birtokok inspektorához]. 
1830: Melly Protestatiom ha reménységemen kivŭl a' T. 
Urak előtt hellyt nem találna, minden ebből következhe-
tő kedvetlenséget magoknak tulajdonittsanak [Nagyik-
land TA; TLt Közig. ír. 1748]. — L. még FogE 277; 
RettE 132, 279, 316, 378. 

Szk: ~ adja elő magát. 1795: ha ne talám ide hátrébb 
valamelly kedvetlenségek, és alkalmatlanságok, adnák 
elõ magokat ŏ Ntsága Semminek oka nem lészen, ha-
nem fogja Kegyelmednek tulajdonittani [Ádámos KK; 
JHb XX/18] * ~et hoz magára kellemetlenséget szerez 
magának/hoz a maga fejére. 1638: hogi ualami keduet-
lenseget kgtek magara ne hozzon ualameli gonoz aka-
róinak Inczielkedesebeol, Job hirre tenni kgteknek, az 
mi kegielmes Vrunknak [Somkerék SzD; BesztLt 5 St. 
Erdély a beszt-i főbíróhoz] * ~et húz maga után kelle-
metlenséget von maga után. 1804: Hogy pedig ezen el 
nem igazult dolog valamely kedvetlenséget ne huzzan 
maga után, . . . Méltóztassék Nsgad Maga Törvényes 
Plenipotentiariussát égy Szeriben minden haladékatt 
félre tévén útnak indítani [Ks 94 Vegyes ir.] * ~et okoz. 
1818: Ŏtsém Ur(am) . . ugy cselekedgyék a' mint ked-
ve tartya, én Felebarati indulatból egyszersmind azértis 
hogy pereinket ne szaporittsam fogtam pennát, ha 
kedvetlenséget okoztam bocsánatot kérek [Szentbene-
dek AF; DobLev. V/1014 Mohai Lőrincz Dobai Sig-
mondhoz] * ~et szenved. 1764: Minthogy Mészáros 
eŏkegyelmek felettebb abutalnak az húsnak draga árran 
való adásaval, az helységnek kárára, erre végre, limital-
tatván a bárány hus, a jovát . adgyak a d. 9 a mar-
ha húsnak pediglen fontya légyen a d. 3 és nem kűlem-
hen, ha valami kedvetlenséget nem akarnak szenvedni 
[Torda; TJkT V. 216] * ~et szerez. 1669/1726 k.: Mivel 
Déés várossát a Nemes Ország közönséges jónak respec-
tálásábol nobilitálta meg akarván feles néppel telepíte-
ni a Hadnagy<nak> igen szorgalmatos gondgya lé-
gyen arra, hogy . az oda származandó jo szolgálatra 
valo emberek(ne)k kedvetlenséget ne szerezzen [Dés; 
Jk 4]. 

6. kb. kedwesztés; dezgust; Unwille. 1699: A Rela-
toriákbol a Menyecskének mástul valo megh terhesitte-
Jéset nyilva(n) láttyuk, férjéhez is nagy kedvetlenségét 
hpgy nem akar cohabitalni experiáltuk, ezokértis a' Le-
êmt Péter Kelement tŏlle el szakasztyuk et ad secun-
da vota transmittállyuk [SzJk 317]. 1802: Ezen az Expo-
nens praejudiciumára abalienált össi Joszágok aránt 
egész betsülettel Levele által de szemelyesen-is meg-ta-
nalta, és meg-instálta Nagyságodat, de nem hogy ezt 
?jeg-nyerhette volna, söt valósággal kedvetlenségit, és 
•degenségit tapasztalta [Torda; JHb XIII/9]. 

7. kb. keserűség; amărăciune, tristeţe; Bitterkeit. 
1696: Edes Úrfi az én ifiui Gyönyörűséges életem nem 
irigyelhető, nem leven semmi kellemetesseg benne, 
elek világ szerint bizonytalansagban, s-testver Atyam-
fiatul is meg fosztatott Voltom, nem kevés kedvetlense-
gett inditt szivemben [Vécs MT; TK1 Kemény Simon 
Teleki Pálhoz]. 

8. kellemetlen dolog/ügy; lucru neplăcut; unange-
nehme Sache. 1818: Sz Lászlói3 Járásbeli Szolga Biro 
Kasza Josef Urnák, bizonyos kalatsosságat előre fel vett 
fizetés mellett magokra vállalt Fenesi kőz Lakosok u: 
m: Bus Gavrilla és Kulda Lázár . . hozzám tett, és Zá-
ratékjával együtt ide zárt Jelentéséből, egy ujjabb ked-
vetlenséget kéntelenittetem a' Tkts Tisztség eleibe ter-
jeszteni [T; TLt Közig. ír. 1435 Ugrón István főispán 
aláírásával. — aTA]. 

O Szk: vki ~ével is vki nehezményezése/neheztelése 
ellenére, vki neheztelésével nem törődve; chiar dacă va fi 
ín ciuda/pofida cuiva; trotz/ungeachtet js Unwillens. 
1686: enis . . . kgtek keduetlensegeuelis Vaji Ur(ama)t 
Jussáb(an) mindenk(ént), valamint lehet oltalmazo(m) 
[Ks 101 Teleki Mihály lev.]. 1700: parantsolatunkat az 
engedetlenek(ne)k kedvetlenségével-is meg betsültet-
tyük, és ellenek keményen animadvertálunk [UszLt IX. 
77. 3 gub.]. 

kedvetlenséges kedve ellen való; care este împotriva 
dorinţei cuiva, nedorit de cineva; unwillkommen. 1730: 
vettük volt Ngodnak dispositiojat, hogy ezen szegény 
Városon már régtől fogva rajta heverő fél Compania 
Lignivilliana Militianak adnanak minden Portiot 
. . . mellj is ennek az felette meg terheltetett és bizony el 
is romlott városnak igen nehéz, és kedvetlenséges, hogy 
a Companianak terhét mi hordozzuk [Vízakna; Ks 83]. 

kedvetlenül ige elkedvetlenkedik, kedvét veszíti, kedve 
szegik; a se descuraja; mißmutig werden. 1662: (A vité-
zek) a csaták miatt is naponként fogyattatván s erőtle-
nülvén és kedvetlenülvén hogyha harczra kijönné-
nek mindenképpen nagy romlásokra lehetne [SKr 
252]. 

kedvetlenül hsz 1. elégedetlenül, elégedetlenkedve; ne-
mulţumit; unzufrieden. 1739: Kedvetlenül értettük, 
hogy az Isten haragjának engesztelésére . . . rendelt böjt 
nem kezdett volna observaltatni [SzO VII, 398 gub.]. 
1767: azt is kedvetlenül hallom sőtt bestelenségemnek is 
tartom ollyan hazugságokat beszéllettek felőliem hogy 
én az meleg völgyben az Uraknak földjéből edgy jo da-
rabot ell szántottam volna [Kv; Ks 11. XLVI. 46]. 1868: 
A' mult őszi R. 'sinaton kedvetlenül volt kéntelen ta-
pasztalni, hogy a' T. Atyafiak kŏzzül többen vagy igen 
ritkán, vagy költött okaikat egy pár sorban írják meg 
[Gyalu K; RAk 143]. 

Szk: (igen) ~ vesz (nagyon) rossz néven vesz. 1578: 
Meg ertettek eo kegmek my nemó gyalazat esset lé-
giéin) eo kegmen Byro vramon, mellyet byzonnyawal eo 
kegmek ige(n) kedwetlenwl veznek az zemelytwl a ky mi-
at esset [Kv; TanJk V/3. 173b]. 1604: Intik Zam Veweo 
Vraimat hogy eo kgmek az partial iratatasat towab Im-
már ne halazzak mert ekedigh valo haladekotis . . nagy 
zywek faidalmaual es kedwetlenwl vezik eo kgmek varo-
sul [Kv; i.h. 1/1. 482] * (nagy) ~ ért (nagyon) elégedet-
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lenül jutott tudomására/vesz tudomásul. 1662: nagy 
munkát és sok üdőt is kivánna annaka megvétele, 
mellyet palatínus nagy kedvetlenül ért vala [SKr 225. — 
aPatak várának]. 1793: Kedvetlenül értettem azt a Bé 
panaszlást, hogy Udvarhelly Városnak Magistra-
tussa most emiitett határozás iránt illetlenül szollott, s 
mint egy fenn héjjazva Függetlenségekkel kérkedezni 
nem átallott [UszLt VIII. 8/68 a gub. Kv-ról]. 

2. barátságtalanul; neprietenos; unfreundlich. 1764: 
Nem mondom külőmben hogy helytelen fetsegesiért, 
ollykor kedvetlenül nem szollottam a rósz embernek, de 
a mindenkor olyan mod(d)al eset meg, hogy abból ta-
nulhatott volna, ha fántasiaja engedte volna [Középlak 
K; BfR]. 

Szk: ~ lát vkit barátságtalanul fogad vkit. 1670: ha 
Kegyelmed biztatna, hogy az méltóságos fejedelem az én 
kegyelmes uram ő nagysága kedvetlenül nem látna, ö 
nagysága udvarában mennék [TML V, 258 Ispán Fe-
renc Teleki Mihályhoz] * igen ~ fogad. 1618: Azt is hal-
lottam, hogy ez mostani követet, Kamuti Farkast igeij 
kedvetlenül fogadta az fejedelem, hogy hazament [BTN 
149]. 

3. kellemetlenül, kellemetlen körülmények között; 
penibil, supărător, neplăcut; unangenehm. 1748: má-
sunnétis kedvetlenül menekedett meg [F.karácsonfva 
KK; Told. 56]. 1789: oka ne legyek ha a Zsitárok mellé 
Segélycsegül rendelendő értetlen Embereim által valaki-
nek kedvetlenül történhető baja, vagy kára következnék 
[Déva; Ks 74. VII. 74. 1/4]. 

4. kedvezőtlenül; defavorabil, nefavorabil; ungün-
stig. 1853: A' maga gyengélkedése kedvetlenül hatott a' 
szegény Öregünkre is, ki külőnbenis magáért untalan 
töprenkedik, sir [Kv; Pk 7]. 

5. kelletlenül; ín silă, fară plăcere; unwillig. 1653: De 
sem a hajdúk, sem nemesség, sem pedig székelység, sem 
senki nem mene takaroson és szivesen melléje , hanem 
csak imigy-amugy immel-ámmal és kedvetlenül [ETA I, 
113 NSz. — 1613-ban a török kegye vesztett Báthori 
Gábor mellé]. 1657: reászorulának, és sok szókkal kéré-
nek, hogy Munkácsra mennék el, és tractálnám udvara-
népének s köntösének kiadatását; melyre tettetvén, 
mintha kedvetlenül venném rá magamat, noha igen aka-
rám azt az alkalmatosságot [Kemön. 149]. 1843: elég 
kedvetlenül megyek, de nints más modom [Veresegyhá-
za AF; DobLev. V/1242]. 1896: Jól olvasd el ezt a leve-
let, s helyesen felelj reá. Helyes felelet pedig nem az, hogy 
kedvetlenül, becsületből kellemes dolgokat írj nekem, 
hanem azt, ami jön neked belülről igaziba [PLev. 176 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

6. rosszkedvűen, rossz hangulatban; rău/prost dis-
pus; mißgelaunt. 1662: hogy az nap estvére Vécsre akar-
na menni ottan szekerében nagy nehéz álom jött va-
la reá egész Vécsig mind aludt, ahol nagy bágyad-
tan, kedvetlenül lévén különben is . . . szokásánál ide-
jébben csak lefeküdt vala [SKr 290. — aI. Rákóczi 
György]. 1774: töltöttem el ezen esztendőt gyermekeim-
mel együtt jóegészségben, de kedvetlenül, mivel a sze-
gény feleségemnek kezeiben, lábaiban való fájdalmai 
máig sem szűntek [RettE 341]. 

Szk: elég nagy ~. 1620: Csak az elődedin ígirtem az 
én nagyubbik leányomat, Annókat Balog Lászlónak, 
elég nagy kedvetlenül [BTN 408] * igen 1761: Igen 
kedvetlenül adá Isten megérnem a karácsonyi szent in-

nepi napot mind a bátyám Rettegi István uram, mind 
édes feleségem, mind kedves kis Mihály fiacskám beteg-
ségére nézve [RettE 130]. 

7. kb. szomorúan, rég szomorán; trist, mîhnit; trau-
rig. 1662: Kedvetlenől és igen kedvetlenőla, szívemnek 
nagy szamorúságával kelletik már ez ide alább követke-
ző, a szegény hazának rettenetes siralmas, nagy romlá-
sára hanyatló és soha eléggé meg nem gyászolható, sirat-
ható kedvetlen állapotinak megírására pennámat fordí-
tanom [SKr 320. — aígy a kiadásban!]. 1750: Ketvetle-
nül (!) értem Mltsgs Angjom Aszszonj erőtelenkedesét, 
kívánom Isten az Vy Esztendőben jobb egésseggel ör-
vendeztesse meg [Folt H; BK. Bethlen Gergely lev.]. 

Szk: igen ~ hall. 1705: Az itt lévő nyavalyás kuruc 
asszonyok igen kedvetlenül hallják a segítség-hírt, mik is 
mindnyájan igen tartunk attól, hogy az a rácság teljes-
séggel elpusztítja az országot [WIN I, 489]. 

kedvetlenülés elkedvetlenedés; descurajare, deprima-
re; Verstimmung, Entmutigung. 1662: Melly elméjébe 
esett illy hirtelen való nagy változása az országnak elmé-
jére minemű nagy idegenséget s kedvetlenülést hozott 
vala3, sok szóval írni róla nem szükség [SKr 390. — JA 
szerencsétlen lengyelországi hadjárat után 1657-ben a 
rendeknek II. Rákóczi György által tett ígéretek figyel-
men kívül hagyása miatti országos elkedvetlenedésre 
von.]. 

kedvez 1. kedvében jár/kedvét keresi vkinek, kedves-
kedik vkinek; a face cuiva pe piac; jn begünstigen, jm 
günstig sein. 1614: az színebés elei az város népének bé-
futánk-búdosánk Brassóba , azhol — Isten jót adjon az 
brassaiaknak — nagy böcsülettel fogadtak és kedvez-
tek [BTN 52. — aMv. b 1602-ben]. 1638: talalkozam erre 
az polgár Balint szolgalojara, s monda azt hogi bizoni az 
eö Mostoha Annia nem jámbor mert inkab szeret mast s 
inkab kedvez masnak hogj nem mint az apianak [Mv; 
MvLt 291. 124b]. 1684: Szolgálojanakis velle valo daj-
kalkodasáért kedvezett es fizetett többet, mint kellett 
volna [Torockósztgyörgy; Pk 7]. 1724: Egy oláhné is 
járt a nyáron bé Pekri Uramhoz, a ki az előtt Szolgálója 
vólt . Pekri Ur(am) azt is éli, láttam ugyan magamis, 
hogy kedvezett néki eg(g)yet mással [Náznánfva MT; 
BK. Etsedi Sámuel (25) ns vall.]. 1726: kérem két Fiai-
mat, hogy . . . az mostoha Annyokat meg ne szomoritt-
sák, keserittsék, hanem inkáb mindenben kedvezzenek 
és szolgállyanak néki minden készséggel és engedelmes-
séggel [JHb XXXV. 21 br. Jósika Imre végr.]. 1771: égj 
alkalmatossággal Girborol ide jőve ŏ hozzaja égj ember, 
és ugj mond aszt mondá nékie ne bánnjál ezen gyer-
mekkel rutul, hanem etzer mászzor fogd pártját, s ked-
vez nekie a miből tsak lehet [Csáklya AF; JHb Nikoje 
Patru(70)jb vall.]. 

Szk: vki füleinek 1662: Gyulai Ferenc még is, míg 
lehetne, Rákóczi fejedelem füleinek kedvezni igyekez-
vén, az itt kinn való dolgokat valami gyengén, és hogy a 
vezér már bemenő útjában volna, megírta vala [SKr 
550]. 

2. vkinek/vminek előnyére tesz vmit, vkit/vmit előny-
ben részesít: a favoriza/avantaja pe cineva/ceva; jn/eine 
Sache bevorzugen. 1586: Énnekem penzem Nem vala 
hane(m) egy Ezwstbeol chinalt hyweliem vala kesesteol 
keowek valanak benne, Azt Ada(m) neky, vgy hogy en-
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neke(m) kedwezzen mindenkeppen | Sywegh Bertane (!) 
Vallia hogy semmith Nem thüd, hogy Igyarto Georgy eó 
Neky kedwezet volna seót mindenkor Ighen ellene volt 
a' procatorsagban [Kv; TJk IV/1. 585, 588]. 1653: Básta 
pedig kedvez vala a székelyeknek, mert tudta azt, hogy 
micsoda állapotjok vagyon: hogy ők mindenkori és fize-
tés nélkül való hadak [ETA I, 88 NSz]. 1666: az mi Kgls 
Aszszonyunk eő Nga allitvan engemet . . az eŏ Ngok 
Konyhajara valo Eles hajtosagára; Eszkúszőm azért az 
I(ste)nre hogy ez Tisztemben . . . sem adomanyert 
sem barátsagert sem Atyafisagert senkinek nem kedve-
zek [Uti]. 1677: In Prosecutionibus Causarum senkinek 
kedvezés ne légyen, se Mesterektől, se egyebektől, ha-
nem a' Mesterek a' regi jo mód szerint Seriesből itillye-
nek, ebben se Uraknak, se egyéb Fő rendeknek nem ked-
vezvén, mind szegénynek, boldognak, az igasság egy-
aránt szolgáltassék [AC 187-8]. 1703: az hátra lévő 
pénznek fel szedeseben penig ugy szorgalmatoskadgyék, 
hogy ha hamar meg nem lészen . . Meltgos Generális 
Vr(am) kegyelmetekre magokra küldi az Executiot lassa 
kegtek mint kedvez másoknak, es aval maganak mint 
tsinál galyibat [UszLt IX. 77. 72 gub.]. 1793: Nsgod pá-
rán tsolattya ellen kezem alatt lévén Az Apámnak sem 
kedveznék [Kályán K; JF 36 LevK Vég Mihály prefec-
tus lev.]. 

Sz: addig ~ az ördögnek, hogy kiesik az Isten kasából. 
1678: Higyje el Kgld, vallásunk kioltására igyekeznek 
némelyek. Félek én, úgy ne járjunk mi: sero sapiunt fri-
ges; Addig kedvezünk mi is az ördögnek s tagjainak, 
hogy bizony kiesünk az Isten kassából [TML VIII, 113 
Teleki Mihály Naláczy Istvánhoz] * másnak ~ s a maga 
feje esik bele másnak kedvez s a maga feje hull a porba. 
1614: ne vonja az más ember nyakából az maga nyaká-
ba az istrángot, vagy az más ember lábából ne vegye ki a 
tövisét s az magáéba verje, az mint én akkor jártam vala, 
hogy másnak kedveztem, s az magam fejem esett vala 
beléjea [BTN2 45. — a1595-re von. feljegyzés]. 

3. kegyeiben részesít vkit, kegyes vkihez; a fi îndură-
tor/milostiv faţă de cineva; jm seine/ihre Gunst gewäh-
ſen. 1619: amaz nevezetes szultán Szulimán hadta testa-
mentomába, hogy Erdély ő plántája és hogy őrizzék s 
kedvezzenek néki. Ez az oka csak, miért az hatalmas csá-
szárok kedveznek néktek. Ti mégsem veszitek eszetekbe 
magatokat [BTN 208 Görcsi Mehemet pasa nyíl.]. 1710 
k.: Azonban hagytál nékem világi vigasztalásomra még 
szép fiat s leányokat és onokákat, csak ezeknek kedvez-
őn már a te édesatyai szemed, én édes Istenem [BIm. 
989]. 
. Szk: isten ~ vki életének. 1720: a Szász Natio reszerül 
is a Curator deficialvan Tiszt Pataki Pál Vr(am) õ klme 
Çuratornak választatik az Isten kedvezzen az ŏ kglme 
eletenek is azon Eccla(na)k hasznos szolgalattyara [Kv; 
SŬE 137]. 1727: ha Isten életem(ne)k kedvezénd ezt a 
Mostani abbeli defectusomat ki potolni tellyes tehettsé-
8em szerént el nem mulatom [Ne; TL. Beregszászi Moy-
Zes Teleki Pálhoz]. 1790: kívánom hogy Isten kedvezzen 
a Nsgod életének . . . és sok és terhes nyavalyái után pa-
rantsoljan pihenést [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. kegyelmez; a cruţa (viaţa cuiva); jn begnadigen. 
j fój ; az havasali vajda helyben van, de rettenetes hallat-
ján vérontás lett; nem kedvezett az átkozott semén dra-
bantság terhes boérnéknak s ártatlan gyermekeknek, 
Untalan bőért öltek meg [Veress, Doc. X, 287II. Rákó-

czi György anyjához, Lorántffy Zsuzsannához]. 1662: 
(János királynak) nem kellene leendő ellenségének ked-
vezni, hanem a jelenlevő sok szép kész hadaival mindjárt 
Ausztriára, Stíriára ütni . . . és ekképpen a dolgot Ferdi-
nándussal eligazítani [SKr 77]. 

5. kb. kezére játszik vkinek vmiben; a face jocul cui-
va; jm etw. in die Hände spielen. 1681: Vadoltatua(n) 
Borsai Nagy Kata aszony Komlosi Ura(m) felesege pa-
raznasag nemeivel Tiszteletes Esperest Ura(m) tiszte 
szerint solemnis inquisitiot per agaltatot ellene, mellyet 
el olvasva(n) ollya(n) Circumstantiak bõuŏn tálal-
tatnak, mellyek paraznasagra mutatnak Komlosi 
Uramis lattatik kedvezni és konnivealni felesegenek ez 
dologba(n) [SzJk 153]. 1842: a' kérdéses időben olly Zi-
vatoros, szeles, sötétes, és esős volt az idő hogy tám a' 
természet is kedvezni akart a' tolvajnak [Km; KmULev. 
3 Jac. Fink (42) vall.]. 

6. jóindulattal vesz tudomásul vmit; a lua cu bună-
voinţă cunoştinţă de ceva; etw. mit Wohlwollen zur 
Kenntnis nehmen. 1755: jelenté magát be(csü)l(e)tes iff-
iu Vig György, hogy ezen mesterségre kedve volna álla-
ni, ã becsŭlletes Cheis kedvezvén szándékának, üsmér-
vévén (!) Becsülletes városi ember gyermekének lenni 
acceptálá [Kv; FésCJk 61]. 

7. kímél; a cruţa/menaja; schonen. XVIII. sz. eleje: 
Az lovat hoszszu kőtéllel urokkal kel ki fogni ă Menes-
bül . elsőbben semmit sem kell kedvezni néki, éjjel 
hordozzák leginkáb Szántáson, és mindenüt [JHb 17/10 
lótartási ut.J. 

Szk: semmi költségnek nem ~ semmi kiadást/költsé-
get nem kímél. 1776: Groff Lázár János Urffi ŏ Nga 
nem hogy meg másolta volna a' Kis Aszszony Groff 
Kornis Anna õ Ngáról való Szándékát, de sőt füleim 
hallattára mondotta: hogy ezen Mlgs Kis Aszszont el 
nem hadgya, készebb inkább azért a' Királlyi, és Romai 
Szék eleibeis menni, Semmi költségnek nem kedvez [Eg-
restő KK; GyL. Jos. Szalai (45) vall.]. 

8. kb. előbbre valónak tart vmit; a considera ceva ca 
mai important; etw. für wichtiger haltén. 1662: De hol 
csellengették el az üdőt, magok tudják, hihető magok 
nyugodalmának, elszokott kényes életeknek kedveztek 
akkor is inkább, mintsem hazájok szeretetit s annak 
megmaradását viselték volna szemek előtt, pedig hogy a 
várbóla kimehettek volna [SKr 588. — A váradiból]. 
1710: Teleki Mihály az ország előtt nagy perorátió-
val kezdi előszámlálni, Apafi Mihály fejedelem mely 
nagy békességben s nyugodalomban tartotta már húsz 
esztendőtől fogva az országot, és a török portát is, nem 
kedvezvén a maga költséginek a közönséges jóért [CsH 
157]. 

ō Szk: az idő ~ az időjárás kedvezőre fordul; timpul 
devine favorabil; das Wetter wird günstig(er). 1822: A 
kihajtásnak ideje kezdődik miként az Üdő annyira ked-
vez, hogy a' fü Nőni kezd [HSzj pásztorkodás al.]. 1843: 
a' jövő héten — ha az idö kedvez — a' külső Udvar pla-
nirozgatásáhaz kívánnék fogni [F.zsuk K; SLt évr. Szi-
gethi Cs. Zsigmond P. Horváth Ferenchez] * a szüret ~ 
a szüret gazdag termést hoz; culesul viei aduce o recoltă 
îmbelşugată; die Weinlese bringt reiche Ernte. 1659: az 
szüret kedvezvén, ha Kegyelmed fáradtságát nem szán-
ná, szeretettel látnuk, el is várjuk, ha mindezekben Isten 
s Mehmet pasa meg nem gátol [TML 1,439 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 
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kedvezés (vkire nézve) kedvező megkülönböztetés; fa-
vorizare/protecţie; Begünstigung, Gunst. 1571: myko-
ron Byro vram az Zaz vraimat Beh gywtene, Es vala-
ky az harangozasnak Ideyetwl fogwa egy oraiglan fely 
Nem Ieone, hane(m) az vtan Érkeznek mykor az orah 
ely teolt volna, Tyz pénzt vegenek rayta Zemel waloga-
tasnelkwl, ha penigh hon lewen vgian azon oranak ely 
Theolte wtan sem Akarna Jeony d 25 vegenek rayta ked-
wezes nelkwl [Kv; TanJk V/3. 31a]. 1623: senky se Bortt 
se sert se titkon se Nilua(n) ne Arultasson valakit Rayta 
kaphatt keduezes nélkül Borát seret az Varban vitesse es 
12 forintall bwntesse affélét [Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 1671: Fejér-Vár megyében Tótfaludi, Sárdi, Kisfa-
ludj falubéli lakósok éllyenek a' nyom fel-vétel-
ről, a' lopott marhákról irott Articulusoknak continen-
tiajok szerént. Kik ha azokhoz nem tartanák magokat, 
a' Tisztek reá kénszeritsék őket, meg-is büntessék 
kedvezés nélkül az Articulusok rend tartása szerént [CC 
88]. 1695: En Tekei Tivadar ha ez magam fejem kö-
tését valamelly részeb(en) fel bontanam meg fogat-
tatthassa(m), és akkoronnis mint illyen Tolvajt és hamis 
hűtüt prosequalhassanak eö kgl(me)k és rajta(m) 
bosszúságokat ugy amint akarjak eö kglmek kedvezés 
nélkül ki tölthessék [Marossztkirály AF; WassLt Sz: 
Györgyi Mihally schola mester kezével]. 1710: Valaho-
lot azért örmény, vagj eféle Kereskedő embera . . az 
Falukon arulna, marhája elvétessék kedvezés nélkül a 
Tisztektől [KvLt 1/198 gub. rend. Nsz-ből. — aPestises 
helyekről jövő]. 1723: & urdolgába(n) legyen kŭs ked-
vezésis Nikora Péter(ne)k [Hodák MT; VGy. Prekup 
Ojnicza (40) jb vall.]. 1792: a Commetaneusoknak az 
haszonnak kedvezés nélkült lejendő feladásáért kemé-
nyen meg eskettük, a Tőrőkbuza Főidet . viszszá fog-
laltuk, és idei termésit meg Ítéltettük mellyet 200 véka 
Csős Tőrőkbuzára itéltenek [Msz; MbK XII. 87]. — L. 
még AC 76, 83, 122, 131-3, 152, 187, 263. 

kedvezetlen kedvezés/részrehajlás nélkül; ßíră favori-
zare/protecţie; ohne Begünstigung/Gunst. 1571: hol pe-
nig ty kegielmetek ezeket meg nem hinne lattassa meg ty 
kegielmetek oly Jamborokkal kyk kedwezetlen igazan 
tudakozzak meg es menyenek vegere kyktol ty kegielme-
tek nilvabban meg ertheti es sokkal beowebben [SzO II, 
330 a székely nemzet foly.]. 

kedvezhet 1. kedvében járhat/kedveskedhet vkinek; a 
putea face pe piacul cuiva; jn begünstigen können. 1765: 
az Executorok . Biráinkat szidták, verték ., ha pe-
dig ajjándékocskát adhattak Biráink nékik, s az inter-
tentio dolgábanis kedvezhettek, akkor tsendesebben vi-
selték magokat [Szeszcsor H; Eszt-Mk Vall. 256]. 

2. előnyben részesíthet vkit; a putea avantaja pe cine-
va; jn bevorzugen können. 1570: Eotthwes András, es 
Eotthwes adam vallyak . . . Bwday Thamas az ceh 
Mester Jllien Jntest Teot az cehben, Jo vraim .. az ky 
három legent Thartot ez Eleot Ezwtan Neh Tarchion, 
Mert en azban senkynek nem kedwezhetek az en hytem 
zerent [Kv; TJk III/2. 1]. 1571: vegeztek Mostis azt hogy 
senkinek ezben Nem kedwezhetnek, Keryk eo k. Nehez 
Newen Neh vegiek hogy az eo k. kewansaga zerent ez 
dologban Ne(m) chelekethetek [Kv; TanJk V/3. 44a]. 
1609: heoteonkbe Jár nekeonkis az teoruinj kizolgalta-
tasa nem keduezhetteonk az másik felnek, hanem fel kel-

let uenneonk az tiztasagot az Inctusnak Instantiaiara 
[Dés; DLt 317]. 1661: az Szomszéd hatalmas nemzetek-
ének minden felöl derekas készületeknek is hire sürüden 
jeövén füleinkben . szükségesnek iteltük sem ma-
gunknak sem Kgtek(ne)k nem kedvezhetvén országul 
kevés napok alatt valo consultatiora convocaltassuk 
[UszLt 33 fej.]. 1671: Noha szemŭnkel láttyuk az ho-
doltság alatt lévő szegénységeke(n) valo sok féle exactio-
kat de még-is ez iránt nékik-is nem kedvezhetünk, mivel 
külŏmbe(n) e' ránk vetet nagy adózásra el ne(m) érkez-
tünk, hane(m) a' hodoltság alát lévő kapukra-is kapu-
szám után vetettünk felénnyit, mint azokra, kik ne(m) 
hodolnak, u. m. fl. 16 [CC 98]. 1672: izenték az tanács-
urak külön, hogy azon igyekeztek, igyekeznek ma is, 
hogy mi formában orvosoltassék meg az ü kegyelmek 
dolgok, de magok veszedelmével nem kedvezhetnek sen-
kinek is [TML VI, 149-50 Székely László Teleki Mihály-
hoz]. 

kedvező 1. vkinek kedvében járó; care caută să fie cui-
va pe piac; jn begünstigend. 1839: Bálint öcsém is 
Testvér Hugunknak légyen kedvező, annyira hogy 
a' mit ujjbol csináltatna, azoknak csináltatása árra, az 
ezüst többségiben potoltassék ki [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1225]. 

2. részrehajló, vkit előnyhöz juttató; care favorizea-
ză/avantajează pe cineva, părtinitor; voreingenommen, 
jn bevorzugend. 1701: ha valamelly más Országban szö-
kő ember akár Tiszt, akár más az kinek incumbálna, raj-
ta érné vagj érhetné, és fel akasztással példát nem csinál-
na, az ollyan kedvező Tiszt vagj akar kiis maga bűnte-
tődgjék azon emberért [UszLt IX. 77. 30 gub.]. 

3. vki/vmi számára előnyös; avantajos, favorabil; 
vorteilhaft/teilig. 1693: a jószerencsétől vezérelve útjai-
mon, az Odera melletti Frankfurtba értem. Tanulmá-
nyaim előbbre menetele számára szerfelett kedvező kö-
rülményekre találtam, megszakítottam bujdosásomat 
[Kv; KvE 224 VBGy]. 1842: A váltó Gazdasági 2ik és 
9ik Táblákon termett Másod Kleehelta a héten igen ked-
vező ŭdŏbe rakattak üsztürükbe [Zsibó Sz; WLt Nagy 
Lázár lev. — aígy! Értsd: lóhere]. 1843: (Varga Katalin) 
magára nézve kedvező alkura lépett volt a bucsumiak-
kal, dolgaikat vezetendő [VKp 123]. 1854: Hanyatló 
éveim, honom s nemzetem jelen búskomor helyhezete, 
lehetetlenné teszik soraimban azon rendet és egybefüg-
gést, mit fiatal éveinkben, kedvezőbb körülmények közt 
tán képesebb lehettem volna tenni [ÚjfE 5]. 

kedvezőtlen defavorabil, nefavorabil; ungünstig/vor-
teilhaft. 1887: Kéz alatt megtudtam, hogy az Ellenzék 
. . . hozni fog egy bírálatot a Beszélyek és apróságokról 
mégpedig kedvezőtlent — no, ez az ő dolga! [PLev. 135 
Gyarmathy Zsigáné Petelei Istvánhoz]. 

kedvkeresés (maga számára való) előnykeresés; încer-
care de a obţine un avantaj/favor; (für sich) Vorteilsu-
chen. 1581: wagion az Sohoz tartózó hawas alatt egy 
nagy kazalo mezzeo . . . az Egez videknek nagy Banta-
sokra es niomorusagokra . . . Ezt a mezzeótt Pal deák 
ez el mult eztendeoben kezdette volt meg zallitani egy ni-
hany nepekkel . . hizem hogy maganak valo kedw ke-
resesbe [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez. 
— aVaradj Kis Pal deák]. 1662: Fogthüy János amint 
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a nemesség közt ülne, hihető csak kedvkeresés-
bül való esküvéséért lelkébe nem kevéssé való fordulása 
lévén . a földre esék . kivitetek másodnapra 
megholt vala [SKr 516-7]. 

kedvkereső vkinek kedvében járó/kedvét kereső; care 
caută să fie pe piacul cuiva; js Gefallen suchend. 1662: 
mikor az igazmondó s nem kedvező tanítók elfogynak és 
a kedvkereső hízelkedők veszik környül a gondviselőket 
s a népet mint Acháb és Jeremiás idétt: el is veszének 
nagy hamar mind Acháb, s mind a zsidók, ugyan Jere-
miás értére [SKr 712]. 

kedvkereste vkinek kedve keresése; încercare de a ob-
tine bunăvoinţa cuiva; Werbung um js Gunst. 1710: A 
fejedelem is (csak úgy hízelkedjék valaki urának kedvke-
restiben) recognitiót külde ki az ország közé, hogy 
őnagyságát sokszor condítiói ellen való dolgokra eről-
tette [CsH 178]. 

kedvű 1. vmilyen kedélyű; cu dispoziţie, care este 
într-o anumită dispoziţie; von irgendeinem Gemüt. 
1818: idegen létemre reménségem felett jol fogadtak 's 
olyan kedvű emberek hogy min^yárt nem lehet ilyeneket 
látni [Pk 3. — Kv-i leány lev. Adámosról (KK)]. 

Szk: víg ~ vidám, víg kedélyű. 1600: en erpssen mon-
dottam hogy ne higye, mert eő chak ollian wygh kedwp 
iffiu legeny, senki tanachat ne vegye ele hanem chak 
tarcha ahoz magat, a mit Bodo Benedek mondot neki 
[UszT 15/64 Bodo János Zent Egyhazas Olahfalui Za-
bad Zekely vall.]. 1767: 12-ma Iulii temettetett zágoni 
Aranka György erdélyi református püspök Széken. De-
rék ember vala . hospitalis, generosus, vígkedvű, 
egészséges, jó erőben levő ember vala szegény [RettE 
210]. 

Szn. 1648: Vigh keduu Pal [Kv; TJk VIII/4. 321]. 
2. édes ~ kellemes ízű; cu gust dulce/plăcut; von an-

genehmem Geschmack, wohlschmeckend. 1843: 1841-
beli sajtolás; melybe 8 lót viola-gyökér vólt bé függeszt-
ve; tisztácska, és édes-kedvü kevés szamatossággal 
[KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

kefe 1. perie; Bürste. 1738: egy kefe Sikarlofa [M.bi-
kái K; KLev.]. 1801: ezüst Portékák . Egy kefének 
gömböllyég háta [Kv; Ks] | ezüst Gombotskákkal meg-
különböztetett kefék [LLt 106/1]. 1840: Egy Flakon 

. Egy nagy és három kitsi Kefe [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 19]. 1840 k.: egy kis tükrös — más Csontnye-
!ü Kefe [BetLt 3]. 

2. ruhakefe; perie de haină; Kleiderbürste. 1807: Ke-
fe gúnya takarító [Körtvélyfája MT; LLt]. 

Szk: bársony 1789: Egy nagy Bársony Kefe Rf 1 
[Mv; ConscrAp. 5] * gúnya-takarító ~. 1851: Egy gu-
nya takarító fájin kefe [Dés; DLt] * köntös-tisztító ~. 
1*97: két köntös tisztító Uri kefe [KGy]. 

3. fogmosó ~ fogkefe; perie de dinţi; Zahnbürste. 
1824: Egy fog moso kefe [Fugád AF; HG Mara lev.]. 

4- lábtörlő-kefe; ştergătoare (de picioare) asemenea 
uJ>ei perii; Abstreicher-Bürste. 1823-1830: Aki idea be 
akar menni, az ajtón kívül törölje meg a keféhez a pa-
pucsát, mert a pádimentom igen fáin viaszozott kockás 
Jarakás [FogE 183. — aA drezdai könyvtárba 1795 tá-
Jan]. 

5. lókefe; perie de cal; Pferdebürste, Kardätsche. 
1745: 1 kefe, 1 vakaró 30 kr. 1 tarisznya 6 kr. 1 futrás kö-
tél 9 kr. [Szu; SzO VII, 428 katonai felszerelési kellékek 
közt]. 1747: Viseltes Ló vakaró kefejivel edgyűt 2 [Ki-
rályhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1768: azon Popák, kik 
azon Sessiokon laktanak, eó Nsgokk esztendőnként bi-
zonyos taxában egy vakarot, egy kefét, egy lekõtŏt, egy 
sebesi pokrotzot fizettek [Koronka MT; Told. 26]. 
1782: Egy uj vakaró, s háram rosz egy jo kefével [Nalác 
H; CsS]. 1816: Lóvakaró keféstõl 30 xr [Kv; Born. 
IV. 41]ŝ 1827: egy jo kefe és jo Vakaró négy jo Szőr 
nyűgök [Koronka MT; Told. 34]. 

O Szk: borvirágot tisztító ~ perie pentru curăţatul 
mucegaiului depus pe butoaie de vin; Kahmbürste. 
1826: Borvirágot tísztítto kefe 1 Darabb [Szentdemeter 
U; Told. 41] * csizmatisztító ~ perie de cizme; Stiefel-
bürste. 1797: Csizma tisztító kefe a Grof számára 3. Dr. 
50 [Szság; IB III. R. CXLV f. 22] * liszt-seprő ~ perie 
de adunat fåina; Mehlbürste. 1852: Az eszközök közül 
hiányzik: Egy liszt seprő kefe [Km; KmULev. 2 malom-
leír.]. 

kefeseprű partvis; perie cu coadă; Handbesen aus 
Borsten. 1806: egy ütést kaptam a kefeseprüvel a fene-
kemre mert ki téptem belölle egy tsomot [Dés; KMN 
178]. 1831: vettem a Magistratualis Hazba asztalok le 
seprésere egy kurta nyelű kefe seprűt 50 xr [Torda; TVLt 
Nyugták]. 1849: Egy oltska kefe seprű [Somkerék SzD; 
Ks 73/55]. 1852: Három kefe seprő [Görgénysztimre 
MT; Born. F. Vllb Br. Bornemisza cs. lelt.] | vásároltam 
egy Kefe seprűt [Dés; DLt 1343]. 1862 k.: 1 dr. Kefe sep-
rő 65 kr. [Kv; SLt Vegyes perir.]. 

kégli (ablak, ajtó) sarok vas/pánt; ţîţînă, balama; Ke-
gel. 1852: Az Istálo Ablakaihoz 5 uj vinklihaknit 5 sain-
haknit 6 kéglit 1 Gombot 4 foraibert tsinaltam es felsze-
gesztem 5 Rf | egy fűstház Ajtohoz 2 uj kéglit 2 pántot 
tsináltam és a foráibert bénittoltam 1 Rf 30 xr [Kv; SLt 
Vegyes perir. Géng Ádám lak. mester szám.]. 

kegy kegyes jóindulat; graţie, bunăvoinţă; Gnade. 
1854: Gróf Teleky Sámuel főkorlátnok, a tudományok 
nagy pártolója, kegyéből kinyerem, hogy a cancelláriai 
hat órai rendes szolgálatot kettőre apasztván, az egye-
temben tudományokat hallgathassak [ÚjfE 156-7]. 

kegyed biz, udv (te)kegyelmed; dumneavoastră; Euer 
Gnaden. 1721: Az Szent Pali Rectorrolis tudosicson 
édes öcsém Uram kigyed ha valamit erthet; mint vá-
gjon, s mint böjtölhet [Királyhalma NK; Ks 96 Petki 
Dávid lev.]. 1779: Láttya láttya kityed (!) engemet Már-
ton Ur(am) . . . meg betsülhetne, mert én ollyan helyre 
igazítottam 'a kiből meg élhet 'a mig éli, de engemet nem 
betsűl [O.zsákod KK; LLt Vall. 194-5]. 

kegyelem 1. megkegyelmezés; graţiere; Begnadigung. 
1599: Myerthogy az fogoly Alperesek az Zpk Zynin im-
már producaliak vetkekreol valo feyedelem kegelmet es 
gratiaiat . . es elni akarnak velle [Kv; TJk VI/1. 372]. 
1658: Sokak még bűnöknek ismeretire sem jutván, 
melynek elöljárása s azt követett poenitentia nélkül sen-
ki bűnbocsánatot nem nyerhet, már bűneinek kegyelmét 
énekli [Kemlr. 329]. 1702: A' mely Malefactor az ke-
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g(ye)lem utan vétkezik keservesseben es sulyossaban 
büntedik (!)d Isten és az Nemes Országh Törvénye sze-
rent [Dés; Jk 320b. — aTollvétség būntetõdik h.]. 1817: a 
mi kevés jöne is attól el ne essen az ehező nép; — a kik 
azon Kegyelmet óhajtva várják, s bukálnak is az éhség 
mián; Csuszávalis élnek, de arra is nem igen kapnak [Pó-
ka MT; TLt 542]. 

Szk: ~mel él. 1639: Megtalalua(n) az Eccl(es)iat 
Nagi Jstuanne kit Rettegen neminemeö sullios vetkeiert 
meg vezzőztenek volt noha halalt erdemlet volna. De ke-
gielemmel elven onnat explodaltatot, es Földvarat lak-
ua(n) kiuansaga szerent az reconciliaciora ad quinde-
nam admittalta3 ugian Földvarat [SzJk 44. — aAz eklé-
zsia] * kegyelmet kér. 1616: Az moldvaiak is tudván, 
hogy török császár kedve ellen új vajdájokkal együtt 
meg nem maradhatnak, általunk kérnek kegyelmet 
és megmaradást az fényes portától3 [EOE VII, 358. — 
aAz alvinci tábori ogy Thurzóhoz és Homonnaihoz]. 
1658: Másodnap hallván, az szilisztriai pasának és az 
tatár chámnak Tordánál való létét, az becsületes város 
kiküldvén egy rossz szekéren az pasa és tatár chám eleibe 
ajándékkal, hogy az szegény városnak kegyelmet kérnék 
[Kv; KvE 176 LJ] * kegyelmet nyer. 1640: Walamely 
mester, az waras teoruenye ellen, vagy gyilkossághban, 
vagy paráznaságban auagy lopasban elegitene magát, 
az Czebeol ki rekesztessék, es mind az Czeh kivül legyen 
meg kglmet nyer rolla, vgy mint az ollyan vetkereol [Kv; 
KovCLev.]. 1657: emlékezzél meg arról, Bethlen Gábor 
éltében valami fosztogatásbéli csintalanságért megfo-
gattatván és sentenciáztatván, meg akarnak vala ölni, s 
te nyertél vala kegyelmet az fejedelemtől [Kemön. 118]. 

2. irgalom; milă, îndurare; Erbarmen. 1662: Az emlí-
tett erdélyi úr azért a várbéli tiszteket Istenre s lelkek üd-
vösségére kényszeríti vala: Váradot tartanák meg . . 
ha most Várad kezébe3 adatnék, hogy soha többé Er-
délyben magyar fejedelem nem lenne, s Várad is elvesz-
ne, semmi kegyelem soha nem adatnék [SKr 505. — 
aÉrtsd: a török kezébe]. 1673: Vagyunk Istennek itíleti-
ben és kegyelmében; szánjon meg ő sz(ent) felsége vég-
hetetlen kegyelméből minket [TML VI, 539 Bethlen 
Farkas Teleki Mihályhoz]. 

Szk: minden ~ nélkül irgalmatlanul. 1586: az varos 
Erdeyet valaky ennek vtanna Eelnç, raita kap-
hatnak . minden kegielemnelkwl az Espanok megh 
foghassak, es be hozhassak, es fel Akazzak [Kv; TanJk 
\j\. 29]. 1635J1650: Eo kglmek vegesztek, es kemenjenis 
megh tiltottak, hogy senki az fele Araniat az Fejedelem 
tilalma Ellen ne mereszellien vennj, mert valamely Em-
ber megh tapaztalodik benne, feie joszaga minden kegie-
lem nelkúl, az Feiedelem parancziolattia szerent exe-
qualtatik [Kv; ÖCJk]. 1736: Most egjszer az Instánst 
Gratiájáb(a) vévénn a Tekintetes Ns Tanáts és Universi-
tas, szorossan meg-kivánnya és Deliberallya azt, hogj ha 
töbször az Instans hasonlo I(ste)n ellen való káromko-
dásokkal élne, minden kegjelem nélkül halállal büntette-
tik [Dés; Jk 210a]. 

3. kegy; favoare, graţie; Gunst. 1594: Az ki feien 
ioszaghan marad . . . az vra kegyelmeben vagion, abból 
az Jspannak semmi nem illik [Kraszna Sz; UC 113/5. 
28]. 1618: az én uram ebben is csak őhatalmassága3 ke-
gyelmét váija [BTN 94. — aA szultán]. 1662: Ha aka-
rod azért hatalmas császár kegyelmét megnyerni, és Is-
tennek azokat a szolgáit, kiknek veled együtt meg kell 

halniok, megszabadítani, minden kételkedés nélkül jöjj 
el! [SKr 427]. 1853: hidje meg nem grátzia nem kegyelem 
hogy jószágát tartom [Ne; DobLev. V/1362]. 

Szk: kegyelme alá vesz. 1661: Nem kételkedhetünk 
semmit abban, hogy római császár őfelsége maga is és az 
ausztriai háznak szokott kegyelmessége szerint minket 
oltalma, kegyelme alá ne végyen [Kemlr. 346-7] * ke-
gyelmébe vesz. 1653: Ez alatt Básta a székelységnek is le-
velet külde: „hogy semmit ne gondolkodjanak, mert a 
római császár kegyelmébe vette őket, legyenek veszteg-
ségben" [ETA I, 61 NSz]. 1655: Némely boérok és a Se-
cretarius Brassóba . kiszaladnak3 és urunkhoz jőnek, 
és urunk oltalmába és kegyelmibe veszi őket [i.h. 158 
NSz. — aMoldvából a kegyetlenkedő rácok elől] * ke-
gyelmet nyer kegyet nyer/talál. 1662: De ha a tökéletes-
ségben erős és állhatatos vagy, és kegyelmet akarsz nyer-
ni, hadd hátra minden gondolatidat, és jöjj ide a mi fé-
nyes császári táborunkba [SKr 427] * kegyelmet nyerhet 
kegyet meg/visszakaphat. 1671: hogy ha a' Méltoságos 
Fejedelem Rákóczi György3 Uram õ Nãga az fényes 
Portatol kegyelmet nyerhet, az õ Nãga hűségére redeal-
nom szabad legyen, a* Porta engedelmébõl [CC 11. — 
aII. Rákóczi György] * isteni ~. 1783: mostoha Fiam 

engemet azért, hogy a' kurváját . . elfogattat-
tam, az ország uttyán fòben kévánt ütni égy dorongal, s 
ha az Isteni kegyelem meg nem oltalmazott volna ször-
nyű halállal meg kellett volna halnam [Mv; MbK XI. 
68]. 1827: Kibédi Gergelyfi Borbéj Ihmre . . . Dobolyi 
Sigmondnak Csűrés Takarmányit fél éjtzaka fel gyújtot-
ta Csak az Isteni nagy kegyelem őrizte meg Falunkat 
a porrá égéstől [Nagylak AF; DobLev. V/1125] * Isten 
kegyelmébe vesz. 1676: nagy hirtelen halál által az Úr az 
életből kiszólítá az én kedves nénémasszonyt, Werner 
Mihálynét és az négy megmaradott árváinak Isten 
őfelsége legyen kedves tutora és vegye kegyelmébe [Kv; 
KvE 217 AM] * (Isten) kegyelmét megvonsza vkitõl. 
1657: Ezek miatt Uram, a* Te rettenetes búsulásodban 
megvonszod kegyelmedet mitőlünk, szabad indulatunk-
ra bocsátottál, hogy magunk keressük magunknak ve-
szedelmünkre való utainkat [Kemlr. 332] * királyi ~ 
1780 u.: a' Boldog emlekezetŭ Koronás Kirallyne Maria 
Theresia Aszszonyunk rollunkis3 . . Kegyesen emlé-
kezni Méltóztatott, és mind a' Kirallyi Vajda-Hunya-
diakat mind minket az igaz Bányászok közzé számlál-
ván azon Királyi kegyelemben mint más igaz bányászo-
kat részesíteni parantsalt [Torockó; TLev. 14/2. — aA 
torockóiakról]. 1841: Másodszor, azon robotok alól ők 
mint bányászok Felséged nagy őseinek királyi kegyel-
meikből nyert szabadosság által is fel volnának mentve 
[VKp 60] * mennyei 1737: ad Professionem Theolo-
gica(m) Tiszt. Tsepregi Ferentz Uramat sollemniter 
introducálák . . . Isten ő Felsége Mennyei Kegyelmivel 
Tiszt. Tsepregi Ferentz Uramat ruházza fel, hogy ő 
Kglme maga Hivataljában nagy haszonnal járhasson 
[Kv; SRE 167] * vki kegyelméből kiesik. 1818: Ezen Ke-
gyelmes Privilégium általhágoi nem tsak az ö Felsége 
Kir: kegyelméből kiesnek, hanem azonkívül mind-
annyiszor 100 — szász aranyakkal büntetődnek [DLt 
456 a gub. Kv-ról]. 

Sz. 1799: A Molnár házát tsak a Kegyelem tarty* 
toldozott foldozott Avatag borona oldalú rongyos Sá-
té és szalma fedelű épület [Bányabükk TA; Mk<3 
Conscr.]. 
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kegyelembeli 1. kb. kegyes, kegyelmes; îndurător, mi-
lostiv; gnädig, gnadenvoll. 1834: A Felső Sinfalvi Kö-
zönség nagyobb Részének mint panaszlo Felperesnek, 
Várfalvi Fodor István, Rákosi Fŭlep Mihálly és Szé-
kelly András . . mint bépanaszoltatott Allperesek ellen 
•. egy darab Ŏkŏr tilalmasnak hatalmasul lett elfogla-
lásáért inditott panaszos keresetekben, a' Felperesi Rész 
által nyert Kegyelembéli Ujjitás mellett, a' Nemes Ara-
nyos Széki Törvényes Derék Széken Kövenden ki-
mondott Válaszolo Határozás [Asz; Borb. I]. 

2. isteni kegyelem által való; prin mila lui Dumnezeu; 
durch/von Gottes Gnade(n). 1772: semmi disputatio 
nem volt praedicatiójában3 a religióról, hanem praemal-
ţa (!) a mi hit által leendő kegyelembeli idvességünknek 
ÿ?en szép explanatióval módját és rendit [RettjE 281. — 
Borosnyai (Lukács) Simon mv-i ref. papnak. Elírás le-

het proclamalta h.J. 

kegyelemév kegyév; an de graţie; Gnadenjahr. 1865: 
A' Mlgs Fő T. Pŭspõk ur . a' Marosi Egyház megyé-
ben meg ŭresült M.madarasi első oszt. papi állomást 
rendeli köröztetni. A' kegyelem évre nézve az Egyház 
község az özvegyei ki edgyezett [Gyalu K; RAk 98]. 

A pap özvegye a férje halálát követő évben — benn lakhatott a papi-
tokban, ill. megegyezhetett az egyházközséggel lakásának vmilyen más mó-
don való biztosítását illclöen. 

kegyelemkérés cerere de iertare/graţiere; Bitten um 
Begnadigung. 1658: Szent Dávid király és próféta az Úr-
istennek oly kiváltképpen való kedves embere vala 
néhol maga esetit, gyarlóságit, bűneit megvallja, azok-
ból való felserkenésével, poenitentiájával és kegyelem-
kérésével együtt [Kemlr. 327]. 

kegyelemosztás acordare de favoruri; Gnadenertei-
ţung. 1764: Méltóságos generális Hadik úr őexcellentiá-
ja így köszönt be az erdélyi regium guberniumba: „Az 
kegyelemosztásra született felséges kéznek ingyen 
való kegyes téteménye, hogy a méltóságos guberniumot 
e mai gyülekezetben ezen főhelyről vagyon szerencsém 
idvezlenem és tisztelnem [RettE 174]. 

kegyelet 1. kegyes/kegyeletes érzelem; pietate, senti-
ment de afecjiune/respect profund; ehrfurchtsvolles Ge-
fühl. 1854: a' romlatlan keblű magyarnak százszorozott 
kegyelettel kell csüngenie múltja emlékein [ÚjfE 5]. 
1879: A te nevedben tettem koszorút. Mindenkire, ki 
tudta, milyen szeretettel voltál az öreg3 iránt, igen jó ha-
tást tett kegyeletednek e kifejezése [PLev. 67 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz. — aMentovich Ferenc]. 

2. T Hn. 1742: A Kegjelet farkánál (sz) [Szacsva Hsz; 

kegyelme biz, udv A. egysz 3. szem-re von.; pentru per-
soana a 3-a singular; in bezúg auf Ez. 3. Pers.: őkegyel-
me, (ő)maga; dumnealui, dumneaei, dumneasa; Seine/ 
Ihre Gnaden. 1641: suky pal vram be kulte az Első riz 
arenda pinzt fold varrul flo 6 melyrul quietalom kigiel-
™t [Veresegyháza SzD; SLt XXXVI]. 1733: az 
lundusok(na)k rectificalodni kel javalyuk hogy ne 
kerteltesse be mert nem hadjuk kegyelmit törvenelkül (!) 
J^ert ö kegyelme haza törvényé ellen vette meg [Albis 
Hsz; BLev.]. 1757: Vévén azért Kigielme ezen Comissiot 
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minden Falub(an) az egész Falu beli népett gjűjtse ŏszve, 
és hallottakra publicallja [Szkr; Borb. II. Pávaj Sándor 
vkb nyil.]. 

B. tbsz 3. szem-re von.; pentru persoana a 3-a plural; 
in bezúg auf Mz. 3. Pers.: őkegyelmük, (ő)maguk; dum-
nealor; Ihre Gnaden. 1598: Weress Paltwl wodtenek ke-
g'elmek 2 lowat hamostwl N'ergestwl [Kv; Szám. 
7/XVIII. 41 Th. Masass sp kezével]. 1608: Biro vram es 
kigelmek Thanaczwl méltónak Jtelven es szuksegesnek 
az eo kewansagokat, Valasztak Lakatos alyas Kapusy 
Andrást Tuttorŭl az Zabo Lenart kett Arwaynak peter-
nek, es Lenartnak [Kv; RDL I. 83]. 

C. megszólításban, vkire való utalásban; ca termen de 
adresare; in Anrede: egysz 2. szem-ü alak magázó v. 
önöző formaként; pentru persoana a 2-a singular, ca 
pronume de politeţe; als Höflichkeitsanredeformel in 
Ez. 2. Pers.: tekegyelmed, (te)magad; dumneata, dom-
nia-ta; Euer Gnaden. 1542: Az Istennek wthanna es az 
ew nag kegelmesseges engedelmebol elthyg walo zolga-
lathomot irwm kegelmednek mynth kegelmes wramnak 
[Fog.; LevT I, 16-7 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Po-
son m. ispánjához, Fog. vára urához]. 1562: Zerelmes 
Regi vram Jm kwltem oda kegelmedhez gergel deyakal 
Zolgamat, vgyan Biztomban mert Énnekem kegelmed 
Annak ellotteis Bizot vram wolt Jzentemis vala az kegel-
med zolgajatul hogy kegelmed Énnekem valami Roka 
malokoth venne Mostanis kerem kegelmedet Minth Re-
gi vramat kit En kegelmednek megy zolgalhassak [Szúv; 
BesztLt 67 Joan. Thorma comes com. Zolnok interioris 
Gr. Tímár beszt-i bíróhoz]. 1568: fatetur dionisius l(ite)-
r(a)tus, hogy mikor ç az kalmar lazlo fyay kepekbe 
agait, Nyrp Kalman es Vicey János ellen, akor, Mond 
kakas Andrasnak dienes deák, hogy agallyúnk az kal-
mar fyay ellenis, hogy ha kegyelmed bekeseges azokal 
[Kv; TJk III/1. 218]. 1603: dosa gergeljnç Kobatfalwy 
Orsoliazonj . ezt wallia En ot walek hogj Boldisar da-
niel azt monda peter deaknenak hogj azoniom giogiczia 
meg ked az En giermekemet en pinzröl pinzre meg Ele-
gittöm kegielmedet ha az jnas el megienis de en Jagazat 
(!) tezek knek [UszT 17/30]. 1606: kigelmeode legeőn 
Eöreőkben [Tövis AF; BálLt 90]. 1653: Kiuanomis Is-
tenteől eő Felsegeteol, hogy kegyelmedet ez leuelem sze-
renczes oraban talalya [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár Ist-
ván apósához, Petki Istvánhoz]. 1669: Edes Batyam 
ur(am) kerem kidet szegödgyön kidgyelmed egy bokor 
kést nékem az kidgyelmed kése formajara ne legyenek 
igen nagyok . a nevemet írassa rea kigyelmed [Novaly 
K; Ks 41. H]. 1718: kérem bizodalmoson kigielmedet 
hogi ágion énekem azon hátra maradót penzbén bár 
tsak száz véka búzát [Ks 96 Apor Péter lev.j. 1721: Edes 
Sogor uram nem tudhatam az kigyelmed szándékát aka-
ratyãt mit akar kigyelmed [Csapó KK; Berz. 17. XII]. 
1736: Abban az időben3, ha annál távul való atyafi volt 
is, annál inkább ha közelebb való atyafiak voltanak, úgy 
hítták egymást: öcsém, bátyám, sógor, koma; sőt az ki 
atyafi sem volt, mégis azokat is atyafinak hittak sokat, a 
kik atyafiak nem voltak penig: uram, kegyelmed, asszo-
nyom, kegyelmed [MetTr 357. — aA fej-i kor végén]. 
1793: az Kajáni takarodásra meg kívántató ázalék álla-
pottyát, hogy mibe légyen meg nem foghatom irtam 
volt Kigyelmednek, hogy vigyenek Drágbol3 ismét any-
(ny)it mint elsőbe [Hadad Sz; JF 36 LevK 318. — aK]. 
1812: azt mondja a' Groff nékem: Tiszteletes Uram ne 
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mennyen el frustukollyunk edj keveset edgyütt, még 
beszédimis vagyon kegyelmeddel [Héderfája KK; IB]. 

D. megszólításban, utalásban; ca termen de adresare; 
in Anrede: a. tbsz 2. szem-ü alak egysz 2. szem-ü magázó 
v. önözö jell-ű formaként; formă de persoana a 2-a plu-
ral, ca pronume de politeţe pentru persoana a 2-a singu-
lar; in Mz. 2. Pers. als Höflichkeitsanredeformel für Ez. 
2. Pers.: tekegyelmed, (te)magad; dumneavoastră; Euer 
Gnaden. 1557: lm bocyatam egy emboromert Illés bar-
lat kegelmethez borgona vagion valamy jobagwnk kit 
Kegelmetek azt mongya hogy kegelmeteke mj penygh 
azt mongwk hogy myenk azért Kegelmetek bocyassa 
oda emboret lassúk megh Teorwen zerint ha Kegelmete-
ket illete y vagi minket [Apanagyfalu SzD; BesztLt 16 
Blasius Miko és Fr. Appaffi Gr. Timar beszt-i bíróhoz. 
— aBN. Olv: illeté-í]. 1609: kerem hogj kigelmetek 
adnaya meg az enymet [Kv; Szám. 126/IV. 89]. 1669: 
Edes Batiam Uram el hiszem hogi kiglmeteknel nilvan 
Vagyon hogi az Dérzi Joszagh most mi karban vagyon 

Nem tudhatom mi legen az oka hogi eŏ kigelmek 
mint kigelmeteket s mind minket ki tutanak belőle Holot 
mi is szintén oljan vérek lõtŭnk Volna hozaja mint szin-
ten eő kigelmek [Beresztelke MT; Ks 101]. 1682: monda 
Szekely János, Boncziday Gergely Uramnak hírre aka-
rom az Dolgot tenni, mert én eő kegyelmetül fogadta(m) 
az házat megh, monda Nyirő János Ur(am), Kegyelme-
tek tsak mennyen ki az házbul mert én eö kegyelmének 
adta(m) az házat [Kv; RDL I. 162 Frusina Czimbalmos 
alias Bálás relicta vidua quondam Joannis Farkas (80) 
vallj. 1710: igaz iambor jügyekező (!) szorgalmatos 
szolgaja voltam uram kegyelmeteknek [Somlyó Cs; 
ApLt 2 Farkas István Apor Péterhez]. 1717: reménked-
gyék kegyelmetek az Uramnak mostani rósz csele-
kedetemet ne tekéntse, tõrvennyel ne Prossequajjon 
[Kál MT; Berz. 12. 92/90]. 1746: kérdők hogj miért kőt-
te meg kegjelmetek azt az marhát [Uzon Hsz; Kp I. 157]. 
1790: két Hold szántó Földeket ki váltat kegyelme-
tek [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

b. tbsz 2. szem-ü alak tbsz-ú magázó v. önözö jell-ü 
formaként; formă de persoana a 2-a plural, ca pronume 
de politeţe la plural; in Mz. 2. Pers. als Höflichkeitsanre-
deformel für Mz.: tikegyelmetek, (ti)magatok; dumnea-
voastră, domniile-voastre; Eure Gnaden. 1551: Erth-
yewk valamy nehessigit az my keg.-mes vronknak N.-
gos Nadasdy Thamasnak3 az my athyankfiara János 
Deyakra, melynek engeztelissire ment odaky, kiryewk 
kegielmeteketh mielye az my zolgalatonkirth es bara-
chagonkirth, engeztelye meg kegielmetek az vrat, wegye 
el haragiat róla ew nagsaga [Fog.; LevT I, 77 Daczo 
Mate és Thorma János porkolábok G. Parnezit, Fr. 
Sennyey és Val. Magiar címzettekhez. — aElőbb ország-
bíró, majd nádor, kezdetben Szapolyai János, azután I. 
Ferdinánd híve]. 1568: Keozenetwnket es Zolgalatun-
kat iriuk tw keg. minth tiztelendeo vrainknak, es teruiny 
wleo Vrainknak en egeresi fw Brio fazokas mihaly, az en 
tarsomai Sardj Leorínczel, voltunk Sekeresj az Beztercej 
Nyz Gergelnek, es az Seges wari Zabo farkasnak az w 
Marhayuknak Birben Varadda viteleben valamit azért 
mw az w dolgukban tudunk hit zerint ez Leuelben az mw 
lelkj paztorunkal vallas kipen Beh Jrattuk es kegielme-
teoknek peczet alat Beh kwldeottuk [Egeres K; BesztLt 
50 Michael Fazokas jud. prím. in Egeres a sv-i királybí-
róhoz és székbíróhoz]. 1569: Emlekezhethyk kegelme-
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theok Rea, hogy En kegelmetheoket Megh thalaltham 
egy nehanzor Mjnd Emborym es leweleym althal az 
en wram Jobbagya felevl. Monar Leorynch felwl Ez 
lewel wywo Emborom Az myt zol kegelmetheok megh 
hyggje zawath [Nagysajó BN; i.h. 62 Lucas Horwath 
Domby Gergeoly beszt-i bíróhoz]. 1606: Ezerth hittam, 
az megh neuezet peresseket kegielmetek eleyben [UszT 
20/143]. 1650: az Kegyelmetek tekintetes Ecclesiajanak 
allapattjat megh ne(m) Visitaltuk [Mv; MvRLt]. 
1668: az Isten meg aldgya kigyelmeteket mind fejenkent 
[Kv; ACJk 55a]. 1741: Hát hallottae, lattae kegyelmetek 
Kovács Janosnak Paraznasagal valo kerkedekenseget ? 
[Kovászna Hsz; HSzjP vk]. 1777: Tudhattyák kigyelme-
tek miképpen Transigáltak vala . Kigyelmetek 

azon rész Joszágok(na)k idegenektől valo ki kerese-
se s annak utanna örökös bírása iránt [Dés; Borb.]. 
1817: Nemes Barthos Dániel, és Sámuel Uraimék Ke-
gyelmeteket Gyalog Katona Deák Moses őkőgyel-
mit Tiszteletes Elekes Sigmondné Asszonyomat fiaival 
együtt Admonialtatyák illy okona [Albis Hsz; BLev. 
— aKöv. a részi.]. 

E. kegyeimedék tekegyelmed és társai mindannyian; 
dumneata/domnia-ta împreună cu toţi tovarăşii; Eure 
Gnaden und Ihre Genossen allesamt. 1619: Én azt hal-
lottam ide bé, hogy Kegyeimedék országul reáment vol-
na, hogy megadják azokat az átkozott várókat [BTN 
225]. 

Ha. 1569/1571: kig(el)metek. ti kig(el)meteoknek 
[Dés/Székelyvásárhely; SLt XY 24.]. 1625: kegyelme-
teok [UszT 166a]. 1627: Kigyelmetek(ne)k [Marosbogát 
TA; RDL I. 17]. 1635: kigielmetek(ne)k [Kv; KvLt Céh-
ir. 1/13 a varga céh lev. a tanácshoz]. 1662: kigyelmed-
nek. kigyelmeteknek [Déva; Ks 41 Nádudvari Istvánné 
Varadi Anna lev.]. 1700: kigyelmed [Alfalu Cs; LLt 
Fasc. 160]. 1701: kigyelmed. Kegyelmedet [Gyeke K; 
Ks 96 Kornis István Gyerőfi Borbálához]. 1708: kigjel-
med [Kv; ACJk 66]. 1724: kigjelmed [Ne; DobLev. 
1/122]. 1725: Kigyelmed [O.fenes K; Ks Mikola László 
lev.]. 1727: kigyelmed. Kigyelmetek(ne)k [Abrudbánya; 
Pk 7]. 1745: kigyelmedet [Nagyernye MT; LLt Fasc. 
128]. 1756: kigyelmed [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 14] 
kigyelmed [Butyásza Szt; TK1]. 1757: Kigielmetek(ne)k 
[Szkr; Borb. II]. 1761: kegyelmed, kigyelmedtŏl [Torda; 
TJkT V. 68]. 1771: Kigyelmetek [Buijánosóbuda K; 
JHbK XLIX]. 1776: Kigyelmed [Márkosfva Hsz; 
HSzjP]. 1790: kegyelmetek [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1798: kigjelmetek. kigyelmetek(ne)k [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1803: kigyelmed [Dés; DLt 17/1809-hez]. 
1817: kegyelmetök. Kigyelmetökön. kegyelmetököt 
[Farkaslaka U; Ben.]. 

E címszót võ. a kelmed és a kend címszóval. 

kegyelmes 1. venerat, mult stimat; gnädig. A. uralko-
dókra v. főrangú személyekre von.; referitor la domni-
tori şi la persoane de rang inalt; in bezúg auf Herrscher 
od. hochadelige Personen. 1542: Ez lewel adassék az en 
kegelmes wramnak Zalay Janosnak, Poson varmegenek 
Ispanyanak Fogaras waranak ewrrewk wranak nekem 
kegelmes wramnak . . . Petrus Orozy servitor perpetuus 
manu propria [Fog.; LevT I, 16, 18]. 1545: Ez leuel adas-
sék az mj keghelmes vrunknak frather giorginek ez or-
zagnak biraianak [Fiátfva U; MNy XXIV, 217 ozdy 
gergel és gaspar gerebh lev.]. 1572: az megh holt kegel-
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mes feiedelmwnk elegh zegitseget Rendelt eo nekyk az 
quartabol kywel megh kely Elegednyek [Kv; TanJk V/3. 
57b]. 1598: Az vristen eltesse Feolsegedett mintt kegiel-
nies vrunkott az Feolseged orszaganak otalmara [Pálfva 
Cs; BálLt 81]. 1688: Adatat az mi Kegyelmes Asza-
nyunka it fagarasban 43 forintat 20 pinszt [Uti. — aA fe-
jedelemasszony]. 1702: mü sem Felséges és Kegyelmes 
Császárunk sem Koronás Királyunk Guberniuma 
sem földes Vraink ellen tudtunkra nem vétettünk 
[Torockó; TLev. 4/3. 1]. 1765: L: Baronissa Dániel So-
fia kegyelmes Aszszonyom eŏ Exaja Dévai Rév Hajóját 

exarendaltam három esztendőkig [Déva; Ks 78. 
20/5]. 

B. a fej-hez v. főrangú személyhez intézett megszólí-
tásban; ca termen de adresare către principe/domnitor 
sau persoana de rang înalt; in Anrede an den Fürsten 
od. die hochadeligen Personen: Excelenţa Voastră!; 
(Euer/Euere) Exzelenz! 1540: Kegyelmes wram. Igen 
eremest mennek the k ha mehetnek [Kv; LevT I, 8 Pet-
rus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1544: kegielmes vrunk 
az minth Nagysagod leueleben Nekwnk paronciola 
hogy az nywythody giorgy felesege ky wolna az annaz-
zoni az kepebe Mj El Menivnk az heiasfalui vitaliusthol 
az w athiafiatul hogy az nagj lakj rez Jozaghban ozlast 
keriunk [Fiátfva U; MNy XXIV, 216 ozdy gergel és gas-
Par gerebh Fráter Györgyhöz]. 1577: Nagisagos kegiel-
mes wrunk eorökre walo hwseges szolgalatunkot Aianl-
iuk nagisagodnak mint kegielmes urunknak es feiedel-
mwnknek [UszT]. 1581: Emlekezzek meg kegielmes 
vram felseged kegielmessen mykor az vristen eó zent fel-
sege az meg holt kegielmes feyedelmunket János kiral 
fiat el wewe Eleóllunk, niomorw orzagunknak allapattia 
miben marat vala [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály 
lev.]. 1758: alazatos kŏnyòrgò Instantiàm altal remen-
kedem kegjelmes Aszszonyom, Tekintse meg Excellenti-
àd erőtlen és ŭgyefogjot meg rongosodot, voltomat, és 
szannyon meg Excellentiad adgjon nékem Jstenért egj 
Czondrara valo pénzt [Szőkefva KK; Ks 72. 54]. 1762: 
Gr. Bethlen Miklós Kérdé azt is, hogy mi kálvinistá-
kéi, hogy akarunk idvezülni etc. Erre azt mondám: „Mi 
bizony kegyelmes uram csak Krisztus érdeme által*' 
[RettE 140]. 1783: Éppen tegnapi Napon vettem Dálno-
kinak Levelit kegyelmes Aszszonyom mellyben deplo-
rallya maga beteges Statussát, és kíván Excellentiaddal 
Accordara menni [JHb Árkosi Ferenc gr. Csáki Katalin-
hoz]. 

C. a fej. és más uralkodók v. főrangú személyek aka-
ratára, ténykedéseire von. szokványos jelzőként; ca atri-
but uzual/convenţional care califică voinja, actiunile 
Principelui, a altor domnitori sau persoanelor cu rang 
înalt; als gewöhnliches Attribut in bezúg auf die Tätig-
keit, den Willen des Fürsten und anderer Herrscher od. 
hochadliger Personen. 1555 k.: Ew felsege . kesede-
lemnel kyl walo kegyelmes walazt agyon [LLt]. 1566: 
Ezek rend szerint az wizkereztbely feyerwarat walo keo-
nieorgeseonk kikbeol felseged kegyelmes walazzat 
uariuk az felseged kegyelmes igyreti zerinth [SzO II, 
191]. 1590: mikoro(n) Vr Isten az mi bodogh Emleke-
zetw feidelmeonket Istuan kiralta mikor Lengely király-
i r a valaztak talaltuk volt megh keonieorgesseonk al-
jai eo nagjsagat kettfalwúl, arrul eo Naga mi nekeonk 
kegielmes valaztis teon es leweletis Jgere melliet mégis 
adott [UszT. — aBáthory István erdélyi fej. és lengyel ki-
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rály]. 1603: Meg ertettek eo kgmek egez Varosul az mos-
tany feiedelmwnknek kegelmes Adományát az fçl dez-
manak Arenda fizetesçrt az warosnak valo conferalasa-
rol [Kv; TanJk 1/1. 447]. 1664: az Naczagod kigielmes 
dispositiojat varom [KJ]. 1738: Generális Gilányi János 
Ur ö Excellentiája . . . kegjelmes Parancsolattya szerint, 
Piacz Hejnek rendeltük, az Városon kívül, az Hidon túl 
a ket viz között lévő Hejet [Dés; EHA]. 1784: Annak 
Okáért a' Királlyi Gubernium ezen kegyelmes Rendelé-
sét Felséges Urunknak ugyan ŏ Felsége Parantsolattyá-
bol Ezen Patentialis Levélnek Ereje mellett mindenek-
nek, az kiknek illik tudtára adni, és közönségessé tenni 
kívánta [Borb. II gub-i nyomt. Nsz-ből]. 1809: ha Ŏ Fel-
sége azon Kegyelmes Rendelését tészi irántunk, hogy az 
ado alol ki vétetünk, mŭis az Haza Törvényei szerént, à 
több Immúnis Nemesekkel edgyŭt az Adózás terhe alol 
pihenésünket érezve birtakáinkhaz képest Insurgalni 
tartozunk [Asz; Borb. II]. 

2. kegyesen elnéző/jóindulatú; îngăduitor, binevoi-
tor; gnadenreich, gütig. 1564: Felsigednek köniörgwnk 
mind feienkint hogy felsiged legien kegielmes mind ze-
giny kössyginek felsigednek ne nize felsiged az vitkwn-
ket [Cssz; SzO II, 180]. 1569: wrasagod ligien kegielmes 
Jrgalmas az en fyaymnak merth tudom hogy wítkezthe-
nek mind Isten ellen s mind kthek Ellen, de kmed ne niz-
ze azt [BesztLt 104 G. Bartor (!) a beszt-i bíróhoz]. 1572: 
Mennel hamarab lehet eo Naghoz Ala Mennjenek 
Tyztesseges Ajandekal, eo Nag(n)ak keneregienek hogi 
legen kegelmes oltalomal [Kv; TanJk V/3. 65b]. 1584: 
kyth en felseges wram semj kepen weghez nem wyhethek 
hanem ha az felseged kegyelmes zemey lesznek raytam 
[Komlód K; WLt Petrichewich Kozma kezével]. 1619: 
Diligenter stúdiósé azokat3 is megolvastam és minde-
neknek az Nagyságod parancsolatja szerént idejét is vár-
tam, valamire az Úristen segíti, azon leszek, hogy az 
vékony szolgálatomba az Nagyságod kegyelmes szemei 
előtt meg ne fogyatkozzam [BTN 184. — aA leveleket]. 
1710: alázatoson könyörgök Felségednek, hogy magát 
a maga természete szerint való kegyelmes állapotjára vi-
gye vissza, tudniillik irgalmasságáról és mind az én hív-
séges szolgálatomról, mind a maga Felséged nekem tett 
ígíreteiről és szent szavairól megemlékezvén, kegyelmes 
szemeit fordítsa reám [CsH 87-8]. 1804: Az Ali-peres 
Rabok önként tett meg-valläsokkal magokan 
annyit segijtettenek is, hogy ellenek elĕg kegyelmes I telet 
mondattatott [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

Szk: ~ természetű. 1702: A minden nyomorultakhoz 
kegyelmes természetű Felséges Romai Császárhoz mint 
kegyelmes Urához; ügyefogyott, 's minden nyomorúsá-
gok árjával kőrnyül vétetett Torotzko városának siral-
mas panasza [Torockó; TLev. 4/3. la]. 

3. vall irgalmas, kegyelmet gyakorló; milostiv; mild-
tätig, gnadenvoll. 1567: Meg Mutatwan az hatalmas Is-
ten, en raytam valo kegyelmes kezyt, kegielmessegçt, 
meg holt tarsom helyebe atta Énnekem hazastarsul, az 
vitezlew gyeroffj Mihal vram leányát [Fráta K; BesztLt 
78 Gr. frathaj a beszt-i bíróhoz es tanácsához]. 1568: 
Kewano(m) az kegtek egeszeget Mind feyenkent halla-
ny, En is istennek kegelmes akaratyabol mosta(n) ege-
szegben) wagiok [Erked K; i. h. 38 Petrus Bozzasy de 
Erked Gr. Thymar beszt-i bíróhoz]. 1581: (Az Isten) 
minden Ellensegin valo Gyeózedelmeth hogy Engeggye 
felsegednek, kyert keonyergettem ez wtannis keonyer-
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gek az my kegielmes Istenünknek [Gyf; Törzs. Szentpáli 
Kornis Mihály a fej-hez]. 1602: En Sarkeozi János az en 
io Eggessegemben es ezeme(n) Leuen Ayanlom az en lel-
kemet az en kegielmes Istenemnek az en Bwneos Teste-
met az feoldnek Giomranak [Kv; TJk VI/1. 626a]. 1607: 
ha Az Isten Czeífej Margit Azzont kegielmes gonduise-
lesebeól, Hazas társul eö kemenek nem rendelte volna 
Az sok kar vallasok es fogiatkozasok miatt, Joszaganak 
nagj rezeteol priualtatnj kellet volna, eö kemenekis pe-
niglen vegseö zegensegre kellet volna Jutnj [Ks NN 30]. 
1631: az szegeny aszszoni allatok mikor Vroktol megh 
fosztatuan eoszuegisegben maradnak meli ighen gia-
moltalansagra iussanak . . . enis az en szerelmes keduem 
szerint valo feleseghemet Borsuai Ersebetet elseöben az 
Istennek kegielmes gonduiselese es oltalmazasa ala aian-
lom [Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 2 Sükösd György 
végr.]. 1746: Felesegemnek, Fiamnak, Leanyaimnak s 
azoknak világ végéig valo maradvainak igaz Tutorul 
hagjom az minden özvegjek Arvak kegjelmes Tutorat az 
én jó Istenemet [Nagyajta Hsz; Told. 18 Cserei Mihály 
végr.]. 

O Sz. 1614: Szántam ötves Györgyöt, hogy ha ki-
mondom dolgát, igen rútul lészen dolga. Hogy azt eltit-
koltam, az én fejemre térüle, és csak alighogy úgy nem 
járék, azmint szokták mondani, hogy: Kegyelmes 
tolvajnak nyárs a seggiţ>e. Ő kiszabadula, (én) beléesem 
a nyomorúságba [BTN" 45]. 

kegyelmesebben 1. kegyesebben; mai milostiv/îndură-
tor; gnadenreicher. 1566: mostis alazatoson kenyeor-
gunk felsegednek, az hatalmas egy byzon Istennek zent 
fyaert, méltóztassék kegyelmesben es wilagosban az my 
hozzánk walo kegyelmesseget meg mwtatny [SzO II, 191 
a székely főemberek foly. János Zsigmondhoz]. 1667: ö 
nagyságok ha mégis én felőliem kegyelmesebben nem 
gondolkodnak, az ruhámat is levetem magamrúl s tanu-
lok ugyan, de bizony az kapuknak feléje sem megyek, 
mivel nincs is fizetésem arra [TML IV, 166 Rosnay Dá-
vid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 

2. irgalmasabban, elnézőbben; mai îngăduitor/indul-
gent; mildherziger. 1603: Azok kŏzzül penig az kit (!) 
töruenybe fognak, Magokrol ha el mútathattyak, es 
Authorat adhattyak, ki inditassabol czelekettek legyen, 
ö velek kegyelmesben czelekeggyenek: Az Aúthorara 
penig oly büntetest vessenek, hogy úgy meg erezze hogy 
mind ő, 's minden gyermeky és mindennemű Nemzete 
rolla örökre meg emlekezzek [Kv; TanJk 1/1. 454]. 

kegyelmesen 1. kegyesen, kegyes jóindulattal; cu bu-
năvoinţă; gnädig, gütig. 1567: Marton Saranak Vary 
Peter deaknenak panazolkodasabol ertywk hog(y) te 
Vaya3 neweo falut, kyt my az eo Vranak eltebe kegyel-
mesen attunk volt, holta vtan eo kezebeol ottan ky fog-
laltad volna [SzO II, 215-6 a fej. Telegdi Mihályhoz, a 
székely székek kapitányához. — aMT]. 1581: Erreóllis 
kegielmessen Emlékezhetik felseged hogy felseged 
kegyelmességebeól rendelte es atta wala tyztwl nekem az 
keóztunk valo so kamarat [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis 
Mihály a fej-hez]. 1591 k.: Az zegin megh romlot atiank-
fiay el fottanak akar my kichin Contributiot(is) Nagy 
Zaccoltatassal es fogsagal exigalnak eo Naga kegjel-
mesen prospiciallion megh maradasunkra [Dés; DLt 
233]. 1647: hŭsegtek(ne)k kegyelmese(n) es seriō Paran-
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czollyuk, ez leuelŭnket uéue(n) mingyarast az Exponens 
Aszszonynak, megh irt Attyafiayual ualo dolgát, igaz 
Teörueny szerent el igazitcza [Borb. II fej.]. 1671: Az 
Udvari Tisztek penig, ha nem akarnák törvény szerént 
el-igazitani . . . a' mi Kegyelmes Urunkat megtaláltat-
ván, a' panaszlo fél méltóztassék kegyeimessen deman-
dalni az el-igazítás felöl [CC 66]. 1739: eö Felsége kegjel-
mesen interdicalta az discretio adást [Harasztos TA; 99 
Orbán Elek lev.]. 1815: ö Felsége Körösi Sándornak a' 
Göttingai és Heydelbergai Academiakra valo felmehe-
tésre szabadságot adni kegyelmesen méltóztatott [Kv; 
NylrK XII, 140]. 

Szk: — fogad. 1710 k.: Székely László lakodalmából 
menék haza Szent-Miklósra, és onnét Fejérvárra, hol a 
fejedelem minapi igireti szerént kegyelmesen fogada 
[BÖn. 693] * (igen) ~ lát. 1657: ebédkor Görgénybe 
érkeztem az fejedelemhez, ki igen kegyelmesen is láta 
[KemÖn. 92]. 1669: Az szebeni királybíró . hogy ud-
varhoz jöve, kegyelmesen látá ő nagysága [TML IV, 
607-8 Naláczy István Teleki Mihályhoz] * (igen) ~ 
vesz nagy jóindulattal/kegyesen vesz/fogad vmit. 1653: 
Bocskai . . . igen kegyelmesen vette, hogy annyi földről 
látogatni fáradtak3 [ETA I, 95 NSz. — aA mv-i köve-
tek]. 1661: őnagysága az fejdelem küldvén bennünket 
Kemény Ferenccel őnagyságával az német főgenerálhoz 

Odajutván, sátorában salutáltam, kegyelmesen ve-
vén Montecuccoli őnagysága, mondván, hogy avégre 
küldte volna az római császár őfelsége ez nagy erőt, 
hogy az kereszténséget megszabadítaná az pogány ínsé-
géből [Kv; KvE 185 LJ]. 

2. isteni kegyelemmel; cu milă/îndurare divină/ce-
rească; mit göttlicher Gnade. 1646: Az kgld egessegenek 
őrülek, kívánom I(ste)n ö Sz: Felsege, kgldre életenek 
minden napjaiban, Vigyászan kegyelmesen [Vécs MT; 
TK1 Miss.]. 1663: Mennynek, földnek hatalmas Ura . . . 
az énreám törő gonoszakaróimnak és az engem gyűlölő 
ellenségimnek . gonosz cselekedetek között kegyel-
mesen megtartottál [Kv; KvE 187 LJ]. 1762: Eza igen 
erős hitű, minden reménységét s bizodalmát Istenbe 
helyheztető ember volt, úgy is hiszem őfelsége kegyelme-
sen idvezítette, lelkét-testét pedig nyugossa meg a min-
denható Isten [RettE 135. — aRettegi István, az emlék-
író testvérbátyja, előbb Doboka m. jegyzője, majd alis-
pánja (i.h. 539-40)]. 

kegyelmesség 1. kegyes jóindulat, kegy; graţie, bună-
voinţă; Gnade, Gunst. 1566: Felseged kegyelmessige 
szerent miltoltatnek (!) mind az minnen szemilyünknek, 
szolgaink es földön lakóinknak allapottiokat oly modon 
rendelni | alazatoson kiuannok es uarnok az felsiged ke-
g'elmessígit [SzO II, 186, 191 a székely főemberek a fej-
hez]. 1593 k.: Nã kegyelmessigit tellyes ileteonk(en) 
hiwsigel zolgalliuk megh mint kegyelmes vrunknak 
[Dés; DLt 241. — a01v.: Nagyságodnak]. 1594: Miert-
hogy eleiteol foghwan ez Varos, az orzagh feiedelminek 
es mellette valo tanach vraknak az vy eztendeoknek 
eleodeden, aiandekokkal zoktah kegielmessegeoket io 
akarattiokat ez varoshoz kapchiolnj . Annak okaert 
vetettenek eo kgmek Adot egy vonasra f. 2 [Kv; TanJk 
1/1. 228]. 1637: Nagoda kegelmessegeböl parancziollio-
nis Jobbagink ellenünk ne reluctallianak hanem foga-
gyanak szot [Torockósztgyörgy; TLev. 8/2. — aA fej.]-
1779: hogy nekem is Excellentiád kegyelmessége után 
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nyugodalmotskám lehessen azon Fundust Instálom 
[Déva; Ks 73. IV. 59k]. 1783 k.: kéntelenittettünk a* 
Flgs Királlyi Gubernium kegyelmességéhez follyamadni 
[Torockó; TLev. 4]. 

Szk: ~e alá ajánlja és adja magát vkinek. 1603: az Ro-
maj Császár ő f(else)ge az mi kegyelmes Wrúnknak ke-
gyelmessege ala aianlyúk és adgyúk magúnkat [Kv; 
TanJk 1/1. 452] * ~ėbe vesz. 1759: az I. Liszkai Benjá-
min ŏ kglme, nagj Isten ellen való káromkodásokkal, 
ördög és Eb-attával 's teremtettével káromkodott 
azon I. Azért, noha Halállal büntettethetett vólna, 
mindazonáltal minthogy az I. még iffjú Ember, és talám 
az Isten megtérését továbbra halasztotta . a Tktes Ne-
mes Tanács, olly kegjelmességéb(e) vette, hogj, ez első 
Cselekedetiért ugjan meg ne hallyon . . . Deliberáltatott, 
hogj . . a' Nms Város Piattzán . . . a* kalodáb(an), Hó-
hér által keményen meg pálczáztassék és a Szent Ek-
lát kövesse meg [Dés; Jk 319] * ~et cselekszik. 
1620: En Lugosi Tamburas János estem volt valamj 
olj uetetben (!) melljert en az halalt miitan megh erdem-
lettem volna, de az en Vram ugi mjnt Teöreök Geörgi ilj 
kegielmességet czelekedet vélem, hogi erettem teőreked-
uen az halaitól megh mentet [Gyf; KCs IV/97] * ~ét 
(meg)mutatja. 1573: Ertyk aztis hogi az feiedelem Biro 
vram altal Ez ely mwlt Napokban az c(on)pulsoria dol-
gában Reszerent valo kegelmesseget Mwtatta [Kv; Tan-
Jk V/3. 87b]. 1598: mutassa minden kegelmessigit hoz-
zaiok [BálLt 51 Kowachoczy János kezével]. 1677: akar-
ván Kegyelmeteknek ebböl-is Kegyelmességŭnket meg-
mutatni, a' Kegyelmetek kívánságára annualunk illyen 
okok alat3 [AC 152. — aKöv. a részi.] * ~ét megvonja. 
1581: Keonjergek annak okayert fel(segednek) mind 
Kegielmes feyedelmemnek hogy teolle(m) Kegielmesse-
get ebbeli Chelekedetemert meg ne vonnia [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez] * ~ét növeli vkihez. 
1663: Immár penig hitlevelét hozzánk küldvén, kegyel-
mességünket Kegyelmetekhez többíteni és nevelni akar-
juk [TML II, 479 a fej. Teleki Mihályhoz] * ~ét többîti 

~ét növeli vkihez * ~ét veszi kegyét elnyeri/tapasz-
talja. 1564: Vagion oly atiankfia hogy w felsige kegiel-
messygyt vötte és mutatta igassagaban de azual semmyt 
nem gondolt vele [Cssz; SzO II, 176]. 1662: (A váradi 
Şzinán passa) titkon Husztra Zólyomi Miklósnak meg-
írta vala: ha hatalmas császár kegyelmességét venni 
akarná, Váradra csak menne őhozzá [SKr 653] * ~ével 
él> 1673: Urunk ő nagysága is megizené nekik szóval, 
hogy ha ü nagysága kegyelmességével akarnak élni, 
minden rossz ember szavának hitelt ne adjanak [TML 
VI 

» 526 Székely László Teleki Mihályhoz] * ~ ével éltet. 
1662: a mi kegyelmes császárunk kegyelmességével 
s*okta azokat éltetni, akik szabad jó akaratjok szerént 
az ő császári székihez folyamodnak [SKr 427] * fejedel-
mi *ét fején tapasztalja. 1666: a Nagd szokott Fejedel-
mi keglséget, Fejemen tapasztaltam vala [JHbK XXIV/ 

Mikoia Zsigmond supl.] * fejedelmi ~ét fenntartja 
1663: könyörgök csak azon Nagyságodnak, meg-

'girt fejedelmi kegyelmességét Nagyságod rajtam fenn-
tartván, vegyen kegyelmes oltalmába és az én kegyelmes 
Jttam ő nagysága gratiáját is fejemen nevelni méltóz-
?ssék [TML II, 478 Teleki Mihály Bornemisza Anná-
hoz]. 

2. fejedelmi kegyes adomány; milostenie/binefacere 
Princiară; fürstliche Gnadengabe. 1618: az minemw 

kegyelmetesség 

rezz Jozagoczkat Niárlo Kekessen Doboka Wàrmegie-
ben Coloswari Barbelly Martonne Azzoniom birt, ahoz 
en nekem bizonios Compententíam leuen Vrunk eó Ná-
ga kgmessege utan [Kv; RDL I. 105 Kowachoczy István 
nyil.]. 1641: Toroczkai Borbély István edgyk udvari 
Borbélyunk . . . az mostani el mult feierváij Generális 
giülesen (: neki kegiel(me)sen conferalt Armalis Leue-
lŭnket :) publicaltatni akarua(n), azonb(an) hŭseghtek 
contradicalt volna az Publicationak, ki miatt czyak in 
suspenso kelletett volna maradni, azon nekie egyezer 
conferalt kegielmesseghŭnknek [Thor. XV/6 fej.]. 1653: 
mondja azt Bocskai, hogy: „ . . . a dézmát usque ad be-
neplacitum nékteka conferálom, s azután más kegyel-
mességemet is ajánlom" [ETA I, 95-6 NSz. — aMv vá-
rosáét]. 

3. kegyelem; graţiere; Begnadigung. 1613: az fogoly 
tellyessegessen az Urunk ŏ Fge egyszeij kegyelmes-

segehez Akarya magat tartanj [Kv; PLPr 1612-1615 
1/3]. 

Szk: ~re indul. 1580: Indullya(n) eo Naga is kegiel-
messegre Az zegeny fogoljhoz [Kv; TanJk V/3. 229a]. 

4. vall isteni kegy/kegyelem; mila lui Dumnezeu; 
Gottes Gnade. 1567: Meg Mutatwan az hatalmas Jsten 
en raytam valo kegyelmes kezyt, kegielmessegçt, meg 
holt tarsam helyebe atta Énnekem hazastarsul, az vitez-
lew gyeroffj Mihal vram leányát [Fráta K; BesztLt 78 
gregorius frathaj a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 1631: 
ezennis eöreökke áldom eő szent felseghenek szent ne-
uçt, hogi engemet kegyelmessegebeol nem tsak ep elme-
uel es testei adot ez vilagra, hanem az felett külseö 
iouaiualis, minden erdemem felett megh latogatot volt 
[Nagyteremi KK; JHb XXI/1. ÍJ. 1671: De mind ennyi 
szoros állapotunkban-is kegyelmességét Isten tőlünk 
meg nem-vonta [CC 6]. 1677/1768: éngemis amaz hü 
szolgával dicsirjen megh Isten nem az én hüv sáfárságo-
mért , mert én csak az nékem adatott Talentumot sem 
adhattam elő talám, hanem az ŏ ingyen való ki beszélhe-
tetlen kegyelmességébül, irgalmasságábul [Ne; DobLev. 
11/386. 2. 4a Samariai Lökös Péter mpria végr. — aCél-
zás Jézus Krisztusnak a talentumokról szóló példázatá-
ra]. 1738: Isten ő Szent Felsége nagj kegjelmességébõl 
szintén el-hozván azt az időt, mellyb(en) õ Felsége Ga-
bona beli szép áldását kezünkbe véhettyük; azért 
Dézmások(na)k és quartások(na)k rendeltetnek11 ö 
kglmek [Dés; Jk 500. — aKöv. a nevek fels.]. 

Ha. 1571: kegijelmessigyth [Szu; SzO III, 340]. 1591 
k.: kegyelmessigel [Dés; DLt 233], 1647: Kegyelmesse-
giböl [Kv; ACJk 65a]. 

kegyeknességes legkegyelmesebb; cel mai milostiv; 
gnadenvollst/reichst. 1542: Az Istennek wthanna es az 
ew nag kegelmesseges engedelmebol elthyg walo zolga-
lathomot irwm kegelmednek mynth kegelmes wramnak 
[Fog.; LevT I, 16 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Po-
zsony m. ispánjához és Fog. vára urához]. 

kegyelmetesség kegyelmesség, kegyesség; graţie, bu-
năvoinţă; Gnade. 1663: Isten is megverne, ha hazámnak 
velünk tett kegyelmetességeért õ felségének vékony te-
hetségünk szerint hálaadó szolgái, hivei nem lennénk, 
noha az mi szolgálatunk õ felségénél csak annyit teszen. 
mint a tengerben egy kalán víz [TML II, 55 Teleki Mi-
hály Kászoni Mártonhoz]. 
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kegyelmez irgalmaz; a avea milă, a cruţa/ierta; sich js 
erbarmen, jn begnadigen. 1637: Iffiu Borbély Istuan(n) 

fassus est: En rajtam is vagtak eret, s enis vagta(m) 
mason de abból megh sem en sem mas megh nem vilag-
talanultunk: szanto Marton vilagtalansagais nem az 
eruagas miat eset, hanem az niavalia nem kegielmez sen-
kinek [Mv; MvLt 291. 106b]. 

kegyelmezés iertare, graţiere; Begnadigung. 1653: 
Báthori Gábor . . . azt mondá: „Meg kell kegyelmez-
nem mind Brassónak s mind Géczinek s a többinek is" 

Mint ment végbe a kegyelmezés, vagy a békesség ? 
nem tudom [ETA I, 112 NSz]. 

kegyelmi szk-ban; ín construcţie; in Wortkonstruk-
tion: ~ levél kegyelemlevél; scrisoare de graţiere; Gna-
denbrief. 1614: Daroczj Janosnenak Karolyi Catha 
Aszszonnak, azokért az vetkes czelekedetiert, hogy . . . 
hütös Urán küuül egyebekkel adúlteriomot committalt 
volt, Gr(ati)a és kegyelmi Levelünket adtúk volt 
Mely Gr(ati)a Levelünket Ty törúenyetek szerent, nemi-
nemü ratiokkal erötlenne töttetek es condescendaltatta-
tok [PLPr 1612-1615. 125 fej.]. 

kegyelmű szk-ban; ín construcţie; in Wortkonstruk-
tion: véghetetlen ~ Isten határtalanul irgalmas/kegyel-
mes Isten; Dumnezeu (cel) cu mila nemărginită; unend-
lich gnadenvoller Gott. 1673: Az én keserűségemnek 
mély tengeréből mint és mit írjak Kegyelmednek, alig tu-
dom, mert midőn az véghetetlen kegyelmű Isten az én 
szegény házamat megörvendeztette vala kedves édes ap-
ró gyermekimnek adásával, azzal ö felsége igaz itíletiből 
nem sokáig engedé vigasztalásunkat, hanem egy hét 
alatt szemünknek minden gyönyörûségitől megfosz-
ta [TML VI, 538 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

kegyenc kedves, szerető; favorită, amantă; Liebling, 
Günstling. 1849: Krizsán Márisko felelete mindig a 
vólt hogy ő gróf Mikes János kegyencze lett, és mind-
azokat3 Mikes a gróf vette volna néki [Kv; Végr. Vall. 4 
Kelemen Béni vall. — aBútorokat, ruhákat]. 

kegyes I. mn 1. kegyesen jóakaratú, kegyet gyakorló; 
milostiv, îndurător; gnädig, gnadenreich. A. uralkodók-
ra, főrangú v. magasabb tisztséget viselő személyekre 
von.; referitor la domnitori sau la persoane de rang 
inalt; in bezúg auf Herrscher, hochadlige od. höhere 
Ămter bekleidende Personen. 1588: My mint kegies At-
tiak senkinek karat kissebseget Nem kewantuk, hane(m) 
hogy vnionk es Consuetudonk meg maradhasson, lep-
tettewk volt ky Eottweós Andrást hogy igazicha dolgát 
es az vniowalis megh bekelwen, az vnionak Ártalma 
rontasanelkwl tisztessegesen leoyeon be [Kv; TanJk 1/1. 
73]. 1597: Az Mezarosokhoz noha ew kegmeknek mod-
giok wolna benne hogi kewleomben nyulnanak ., de 
mind azaltal hogy megtessek azis hogi ew kegmek3 

mindenkoron inkab az kegiessegre hogi sem az kemeny-
segre voltak hailandok, es hogi ew kegmek eleiteol fog-
wa(n) kegies Atyák woltanak, indultattak illyen kegies-
segre hogy ez sokadalom ideyen ez Ieoweo hetfeoteol 
fogwa egy hetigh az húsnak fontyat . . . masfel penzen 
adhassak [Kv; i.h. 299. — aA szűkebb városi tanács]. 
1677: Vármegyék Vice Ispáni, Szolgabirái, Notáriussi 

esztendőnként búcsúzni tartozzanak; Tisztekben a' sze-
génységhez kegyessek legyenek [AC 272]. 1788: ha Fel-
séges Urunk Kegyes szemeivel a Főidnek Suhadása miat 
ezerekben valo károsodássomat meg látná, Mint Ke-
gyes Monárcha bizonyossá tészszem magamat s enge-
met Segítene enyi sok Károsodássom kőzött is [TK1 br. 
Diószegi Sigmond kezével]. 1793: nem mondom, hogy 
az Asszony eő Nga mint kegyes Asszony talám valami 
Conventiotskátis nem adott nékie3 [Kerestelke Sz; 
TKhf 13/34 Boska Togyer (80) zs vall. — aSerbán Péter 
jb-nak]. 1796: Szegény öreg Anyám Ngoddat, es 
Kegyes Groffnéjat eő Ngát alázatoson Tiszteli [Vaja 
MT; Ks 101 Balla Imre Kornis Gáspárhoz]. 1850: ha 
Nságod nem lesz kegyes várni mig marháimból el adok, 
parancsoljon elbecsültetni [Széplak KK; SLt évr. Sipos 
Miklós P. Horváth Ferenchez] | Alázatoson bátorko-
dunk Nagyságodhoz folyamodni mint Kegyes Főldős 
Urunkhoz [Jenő SzD; TGsz 35]. 

B. főrangú v. magasabb tisztséget viselő személyhez 
intézett megszólításban; ca termen de adresare către 
persoane de rang inalt; in Anrede an hochadlige od. hö-
here Ămter bekleidende Personen. 1737: Méltóságos 
Groff Uram kegyes Patronusom! [Ne; TL. Onadi B. Jo-
sef gr. Teleki Ádámhoz]. 1773: Méltoságos Grof Fö Is-
pány Vr! nékem Kegyes Vram! [Borb. II Motok András 
lev. Nsz-ből]. 1817: Esedezem azért Mély alázotosság-
gal Kegyes Patrona Aszszanyom Nagyságodnak [Szász-
zsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap özv. Tol-
dalagi Lászlóné gr. Korda Annához]. 

2. uralkodók, főrangú személyek, magas hivatalok 
ténykedésére von.; referitor la acţiunile domnitorilor 
sau persoanelor cu rang înalt; in bezúg auf die Tatigkeit 
von Herrschern, hochadligen Personen od. höheren 
Ămtern: kegyesen nagylelkű, kegyelmes; milostiv, bine-
voitor; gnadenreich. 1566: kegyes adomanyat felseged-
nek az hatalmas Isten ezer keppen hasznoson meg fyzeti 
te felsegednek [SzO II, 207 ogy-i végzés]. 1653: Jobbá-
gyim . . . ha ahoz alkalmaztattyák3 és nem impingálnak 
az ellen, énis illendeŏ Jo akarattal és kegyes indulattal le-
szek, mint Jo Asz(sz)onyok hozzáyok [Cege SzD; Wass-
Lt. — Collban maradt: magokat]. 1671: Sok izben meg-
tapasztaltuk Nagodnak3 az szegénv hazához valo ke-
gyes Atyai indulattyát [CC 71. — A fej-nek]. 1755: el 
akartam adni a Csűrt és a Házat . . . , de ő nem en-
gedte . Enis annak okáért supersedeáltam, nem akar-
ván véle motskolodni addig, mig Ngyda kegyes, és bőlts 
judiciumára botsattom ezen dolgot [Albis Hsz; BLev. — 
Gr. Mikes Antal, hsz-i főkirálybíró]. 1767: Die 5ta 

Mensis Curentis emanalt kegjes Commissioját Mlgs 
Groff Fő Ispány Urnák vettem nagj alázatossággal 
Continentiáját in Omnibus punctis meg értettem [La-
pusnyak H; Borb. II Kádár Péter kezével]. 1834: Ezek 
utan a' Nagyságod kegyes gratziájába magamot ajal-
van, alázatos tisztelettel vagyok Méltoságos sz: Grof Ur 
Nagyságodnak alázatos szolgája Bentzedi Sándor mp 
Bögözi E: Ref Pap [Bögöz U; IB]. 1837: Mikor indítan-
dó valék kerülő Írásomat akkor érkezek a' Felséges Ki-
rállyi Fő Kormány Széknek kegyes rendelése [Vaja 
MT; HbEk]. 

Szk: ~ indulatját megmutatja. 1606: az Vriste(n) 
keglmes feyedelmet mutatua(n) es rendelue(n) eleónk-
be(n)a, eó fel(se)geis az zegeny megh romlott magiari 
nemzethnek kegyes indulattiat es keglmesseget megh 
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mutatua(n) minde(n) rendeknek olly leüelet es gratiat 
adott hogy tizenket eztendeòkteŏl fogua valamik leőtte-
nek es tŏrtentenek . . . es semmibe(n) maradgianak 
[Káinok Hsz; UszT 20/13 St. Bedeó trium sed. sic. capi-
taneus aláírásával. — Bocskay Istvánt] * ~ jóakaratát 
mutatja vkihez/vmihez. 1664: Kérem alázatosan Nagy-
ságodat, mint eddig, úgy ezután is az mi kegyelmes 
urunkhoz, szegény hazánkhoz mutassa kegyes jó 
akaratját [TML III, 153 Teleki Mihály gr. Rottal János-
hoz] * ~ könyörülő szívére vesz vmit. 1812: Kedves Bá-
tyám Vram végye az én felette nagy meg sértetése-
met *s gyaláztatásomat Kegyes könyörülő szivére és tsak 
az igazsagba engemet oltalmazni méltóztassék [Héder-
fája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. * - szemekkel 
megtekint. 1756 k.: alázatoson installyuk azért a' Mlgs 
Famíliát, hogy mind ezeket, hazankot fajlalo szivei, s ke-
gyes szemekkel meg tekenteni s melto s Istenes conside-
ratiob(a) venni méltóztassék [Torockó; TLev. 9/9. l b -
2a]. 1782: Alázatoson reménykedünk a Tekintetes Prae-
ses Ur és a' Tekintetes Táblának méltóztassék ezen def-
fectusunkot kegyes szemekkel megtekinteni . . . és . . . 
vjj Deputatus személyeket Exmittalni [Albis Hsz; 
BLev.] * - szívre vesz. 1752: Fizetésetském irántis igen 
alázatosan, de tellyes bizalommal instálok, ha kegyes 
szivére nem vészi a' Mlgos Ur igen bajosan Subsistálha-
tok [Szentdemeter U; Ks 83]. 1805: nagy alázatossággal 
esedezünk Ngdnak, méltóztassék romlott állapotunkat 
kegyes szivre venni [Torockó; TLev. 9/42]. 

3. udvariaskodó nyil-ban szokványos jelzőként; ca 
atribut uzual/convenîional ín mărturisiri/declaratii de 
politeţe; als übliches Attribut in überhöflichen Auße-
rungen. 1663: mindezeket így értvén, adná jó és kegyes 
anyai tetszését, mi tevő lennék? [TML II, 444 Teleki Mi-
hály anyjához, Teleki Jánosnéhoz]. 1674: Az Úristen 
minket is megszomorítván, kivövé ez világból kegyes 
atyánkat, üdösbik Linczigh János uramat [Kv; KvE 193 
U]. 1769: a' Mlgos Nagy Aszszony ŏ Exclja kegyes ke-
zeit alázatos engedelmességgel csokolván, magamat Ex-
cellentiádnak kegyessegiben ajánlom [TSb 13 gr. Teleki 
Sámuel lev.]. 1772: Tiszteinek ebben a' dologbanis ne 
hidgjen eő Excellentiaja, hanem inkább tarcson olyono-
kat, kik a' Malmotis annji erővel igazíttassák meg, a' 
mennjivel illy boszszu üzetést az eö Excellentiaja jo ke-
gyes neve alatt indittanak s folytatnak [JHb LXVII. 
241]. 1830: Kegyes kezeítt Excelentiádnak és Groff 
Kuun Contesz 0 Nagyságoknak Csokolva maradtam és 
vagyok alázatos Szolgája Thott Dániel [Mezősztgyörgy 
K; HG]. 1837: alázatos esedezéssel reménkedem Nagy-
ságodnak és kegyes lábai előtt le borulva könyörgök 
[Szentdemeter U; Told. 39]. 

4. irgalmas, kegyelmes; milostiv, îndurător, iertător; 
ênädig, huldvoll. 1635: az Istennek kegyes providentiá-
Jaból az ő álnok tanácskozások semmié lőn [Kv; KvE 
167 SBJ. 1657: de jaj, esmét elfordítá az Úristen az ő 
atyai kegyes orcáját sok bűnökkel megterheltetett sze-
nny hazánkról [KemÖn. 30]. 1677/1768: A mely kevés 
Jószágot, és egyéb res mobiliseket édes Feleségemmel Is-
tennek kegyes rendeléséből együtt életünkben az ö Fel-
sége ingyen való irgalmasságából szerzettünk . . . 
Jz* testalyuk . . . édes Fiainkra . . . örökössön [Ne; 
°obLev. II/386. 2b]. 1678-1683: Tovabra pedigh edes 
maradekim, s, nemzetim ajanlok mindjajon benneteket, 
3 2 telljes szent Haromsagh egi bizonj őrők Ur Is(te)n ke-

kegyes 

gies gonviselese ala, es szent vezerlese ala [Ks Kornis 
Gáspár kezével]. 1699: Ezekreől Nagdat alazatoson kö-
vetem, ajalván Is(te)n kegjes gondja viselése alá [TL. Fa-
garassy Sámuel gr. Teleki Pálhoz Franekérábólj. 

5. kb. istenfélő, hívő; cucernic, cuvios, evlavios; got-
tesfürchtig, gläubig. 1636: kiterjedhetnék az Nagyságod 
Istenhez és az ő szent tiszteletihez valo kegyes buzgosá-
gának, annak ditsŏsçgenek killyebb killyebb terjeszteté-
seben valo szorgalmaskodásanak . . . álmélkodással va-
ló hirdettetésekre [ÖGr Aj.]. 1770: Eza leánya volt gr. 
Haller László úrnak amaz ritka példájú kegyes asszony-
tól gr. Bethlen Katától [RettE 220. — aGr. Teleki Pálné 
gr. Haller Borbála]. 1775: azt mondjuk hogy jámbor 
eszes kegyes és Templomot szerető és gyakorlo ember 
[Peselnek* Hsz; HSzjP Rápolti Anna ns vall.]. 1785: ke-
gyes jámbor Aszszony ember [Mv; DLev. 4. XXXVII]. 

6. jótékony, jótékonyságot gyakorló; binefacător; 
wohltätig. 1710 k.: Maga8 költségével, 4000 forinttal 
erigálta az udvarhelyi scholát, adott a marosvásárhelyi-
nek is 2000 forintot, az enyedinek is ezret . . Különben 
is kegyes, jámbor, akárkit is segíteni inkább, mint ronta-
ni kész, és igazbeszédü . . . ember volt [BÖn. 487. — 
Bethlen János, az emlékíró atyja]. 1763: Ez az istenfélő 

kegyes úriember3 minden gazdagságát (amely sok vala) 
collegiumoknak, szegény ecclésiáknak s megnyomoro-
dott s ügyefogyott papoknak testálta [RettE 150. — 
Gr. Bethlen Farkas generális]. 1774: A melly Pap fize-

tést . . adták e kegjes uri emberek a Sáromberki Ek-
l(esi)ának akármi időbeli fungens R(e)f(o)r(matus) Pap-
janak [Sáromberke MT; GörgJk 137-8]. 1823-1830: 
Azt kérdi . . . ki lakik Hosszúfalván3? . A gróf Teleki 
Imre úr Önga . . . kegyes úrnak kell lennie, mert most is 
Marosvásárhelyt három árva gyermekeket taníttat ma-
ga tulajdon költségén, mégpedig tisztességesen, s már tó-
gás deákok is lettek [FogE 171. — aKővárhosszúfalu-
ban (Szt)]. 

7. kb. istennek tetsző; plăcut lui Dumnezeu; gottge-
fallig. 1624: Miuel ertettwk az Kgd mihozzánk es Eccle-
siankhoz ualo kegies indulattiat es az mi Templomunk-
nak eppvletibe(n) ualo igiekezetit igen nagi hàlaadassal 
nezzvk minnyaian kgtŏl [Mv; Törzs. Torday Pal Deák 
özv. Belleni Sigmondnéhoz]. 1642: Intelek arrais Atyai 
indulattal, hogy Jámbor I(ste)n félők es egy mas szere-
tők legyetek, I(ste)nes es kegjes erkŏlczŏket kŏuessetek 
mindenekb(en) [Fog.; Told. 1]. 1679/1681: Udvarbíró 
Vramis kegyes es Tiszta józan eleteb(en) példát ad-
gyon töb utanna valo Tisztek(ne)kis abbeli maga szép 
viselésevel, es I(ste)nhez valo buzgoságával; mellyet őkis 
látván követhessék az Istenes életben eő kglmet [Vh; 
VhU 668]. 1699: Hallér István Uramnak ő Nagyságá-
nak kedves hites társa . . . Butsessi Sára Aszszony ő 
Nagysága, Isten dicsősségéhez valo buzgóságbol, és an-
nak elő mozdítását kiváno kegjes szándékból . . . annak 
a Tipographianak kiváltására mellyett Tótfalusi Kis 
Miklós Urammal maga szükségére készéttetett az Ecclé-
sia és a* Collegium, adott maga keresményéből készpén-
zül fl. Ungar. 566 [Kv; SRE 63]. 1721: Ha mit conferal-
nak a Makfalvi Templomhoz vagj a' perselyben hannak, 
meg engedtetet hogj a Mater(ne)k a filiahoz valo kegjes 
indulattjabol harmadát az Abodi filiahoz adgják [Mak-
fva MT; MMatr. 196]. 1780: mind két ágon lévő kedves 
Gyermekeimet édes Anyai hatalommal és szivei intem 
Az Isteni félelmet, kegyes életet, a tiszta szin mutatás nél-
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kül valo igaz Atyafiúi Szeretetet, egyetértést magok kő-
zött tartsák főbb Czéllyoknak [Mv; Told. 27]. 

8. ~ olvasó cititorul binevoitor; der gütige Leser. 
1755: Keresztyén és Kegyes Olvasó! . Kőit a N. 
Enyedi Ref. Collegiumba [BLev.]. 1767: a kegyes olvasó 
ha mi kedvességre való dolgokat talál benne, vegye jó 
neven [RettE 214]. 1785: Kegyes olvasó! Ezen bizony-
ságtevő és ajánló levelemet előmutató becsületes ifjú, 
most akadémiákra szándékozó személy Fogarasi 
Pap József uramnak tanítványa vala Gombási 
István mp [Mezőmadaras MT; FogE 338]. 

A későbbiekben szokványos nyá jas o l v a s ó jelzős szk elődje. 

O Szn. 1680: Kegyes Anna [SzJk 151]. 1681: 
Stephanus Fazakas alias Kegyes [Dés; Jkj. 1684: 
Kegyes István desi nemes ember [Dés; DLt 447]. 1823-
1830: csizmadia Kegyes Mihály fiai, Miska és Samua 

[FogE 102. — aA XVIII. sz. végén tanultak a mv-i ref. 
koll-ban]. 

II. fn ' 1662: Udvarbíróné asszonyomat köszönt-
sed; az ura igen szerelemben esett itt egy kegyessel [TML 
II, 383 Teleki Mihály feleségéhez, Vér Judithoz]. 1666: 
Az én egészségemért is egy tánezot járjon Kegyelmed az 
kegyesekkel [TML III, 544 Naláczy István Teleki Mi-
hályhoz]. 

kegyesen 1. kegyes jóindulattal; cu bunăvoinjă; gnä-
dig, gnadenreich. 1562: De az ifjú király őket nagy ke-
gyesen unszolja vala hogy szálljanak le, és ő nékik min-
den szabadságokat megengedni kész volnaa [ETA I, 18-
9 BS. — aJános Zsigmond a felkelt székelységnek]. 1589/ 
XVII. sz. eleje: Bereczk Mihály, Berkeniesi Mathe Ceh 
mesterek Keoniŏrgçnek ennekokaert, hogi mi az eő 
Ceheknek es Társasagoknak bekesseges, cziendes, hasz-
nos birodalmara talaltatott es újonnan iratot Articulu-
sokat, kegiesen Atyai engedelemmel vennők, megh çrte-
nŏk, es ki adnok az eö Ceheknek ŏrŏkeos birodal-
mara, igazgatasara [Kv; KőmCArt. 1]. 1769: Mivel az 
országba Isten kegyelmességéböl már a Pestis annyira 
meg szűnt Kegyesen meg engedte a Mlgos K. Guber-
nium, hogy mind a Sokadalmak fel szabadullyanak 
mind pedig az oskolákbol el széllyedet Iffjusag tanulásá-
nak follytatására egybe gyŭllyön [UszLt XIII. 97a]. 
1782: Instálom Ngŏdat méltóztassék . . . nékem kegyes-
sen meg parantsolni mi tévő legyek [Baca SzD; GyL. 
Molnár György lev.]. 1787: Nagytságod nékem dirigált 
kegyes jó Válaszú Levelét alázatos tisztelettel vettem, a 
mellyben is Kegyesen méltóztatott azon Alsó Detrehemi 
Jószágnak kiadásáról ígéretet tenni [F.detrehem TA; 
Born. IX. 52 Bágyi Ágnes br. Bornemisza Ágneshez]. 
1824: Ha nékem méltóztat vala Nagyságod kegyesen 
parantsolni én Kolosváron is elvégzettem volna az áns-
lágoltatást [Perecsen Sz; IB. Tamás Mózes lev.]. 1842: 
Mélly alázatossággal esdeklek Méltóztasson A Tekinte-
tes Király Biro Ur a Hajdú Imre eö kelme keresete 
alol kegyesen fel menteni [Szováta MT; Bereczki József 
lev. (Mt)]. 

2. gúny 1759: A* Péterlaki oláhok innen Radnot-
ra, egy húsvét ünnepére, hogy illendő Agapét tarthassa-
nak nagy kegyesen, két vagy három negyvenes bórt bevet-
nek a* Beszerikába . de Kemény László Consiliárius-
nak meg hozzák a1 hirt, 's rá ízen a1 papokra, hogy a1 Be-
szeri kát Korcsma házzá tették [Hermányi, EDem. 597]. 

kegyeskedik 1. kegyet gyakorol; a manifesta bună-
voinîă/milă; gnädig/gütig sein. 1850 k.: ha tsak Nagysá-
god nem méltóztatik kegyeskedni irántom [Szászújős 
SzD; TSb 35]. 

2. méltóztatik; a binevoi, a avea bunăvoinţă; geru-
hen, belieben. 1887: Kegyeskedjék egy rövidke történet-
tel megajándékozni a Kolozsvárt — ha csak lehet e hó 
19-éig [PLev. 136 Petelei István Szilágyi Sándorhoz]. 
1898: Alássan kérem hát, ha lehetséges, április hónapra 
kegyeskedjék nekem helyet adni, mert egy .. elbeszélé-
sem március hónapban készen lesz [i.h. 195 ua. Gyulai 
Pálhoz]. 

3. gúny 'ua.; idem' 1855: September elejétől fogva a 
forro hideggel bajlodam hol el hagyot hol ujbol rám jőt 
eppen ma van a napja nem tudom kegyeskedike az el 
maradassal [Uzon Hsz; Kp V. 405 Kispál György Kis-
pál Lajoshoz]. 1879: Majd én . egy barátságos levelet 
írandók Samukának, melyben szívesen megkérem, hogy 
azon a 3 előfizetőknek kompétáló példányokat tőlem 
kegyeskedjék átvenni [PLev. 69 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kegyesség 1. kegyes jóakarat/indulat; bunăvoinţă^ 
Gnade, Gunst. 1585: Ach Mathias Es Hannes Dauer 

Erre ezt felele Zeoch Caspar, hogy kegiessegebeol 
vitte el tanitatny a' giermeket mert myerthogy Musto-
haia chak Rongallia [Kv; TJk IV/1. 443. — aVallja]. 
1597: hogy megtessek azis hogi ew kegmek mindenko-
ron inkab az kegiessegre hogi sem az kemenysegre vol-
tak hailandok indultattak illyen kegiessegre hogy ez 
sokadalom ideyen . . . az húsnak fontyat . . masfel 
penzen adhassak [Kv; TanJk 1/1. 299]. 1639: Az Ecclia 
Christophorus Rivulinusta recipialta iŬien Condicio alat 
. . . de illjen okkal hogi ha magat dissolute viselne es va-
lamiben impingalna, minden kęgiessegnek remensege 
nelkől explodallia az societasbol [SzJk 44. — aA sze-
mélynév utótagja alkalmasint a Nagybányai név lat. for-
mája. Azaz a lelkészi karból]. 1677: A' Vármegyéknek 
Vice Ispáni, Fő és Vice Birái, Notariussi a* szeginy-
séghez a' mennyiben conscientiajok sérelme nélkül lehet, 
könyörületességgel és kegyességgel lenni tartozzanak 
[AC 117]. 1695: Kgld Alumnusi várják Ura(m) Kgld jo-
akarathyát, Alumniajok(na)k meg adatása iránt mél-
tóztassék Kgld, szegényeknek igert kegyessége szerént 
hatra maratt részét Alumniajok(na)k ki adatni [Kv; BK. 
Sz. Némethi Sámuel Bethlen Gergelyhez]. 1724: Világos 
dolog Tar János Ur(am) circit(er) négy vagy eot holna-
pokig ollyan igye fogyot, el esett, gyámoltalan utolso ál-
lapottyában viselte gongyát Tar Andrásnak s még pedig 
keresztelenül-s-na<gy) kegyességgel el temettette 
[Asz; Borb. I]. 1786: Enis mint gyenge öregségem engedi 
. . . az Ur hozzájok mutatandó kegyességit 's Patroci-
niumatis meg szolgálni igyekezem [Mezőmadaras MT; 
TLev. 5/5 Medve Mihály prókátor lev.]. 

Szk: ~ében áll kegyes jóindulatán múlik. 1783: már 
Excellentiád kegyességében áll, mire méltóztatik Excel-
lentiád hadni [JHbCs Árkosi Ferenc gr. Csáki Katalin-
hoz] * ~et cselekedik. 1729: instálok azért Ngodnak 
alázatoson, ennek az elepedett szegény községnek képé-
ben, Istenért tselekedgyék Ngod olljan kegyességet most 
is mint masszőr is tselekedett Nsgod hogy . . . ngod kö-
nyörülő gra(ti)aja által consolaltassék ez hitván helljség 
[Vízakna AF; Ks 83] * ~et mutat. 1634: Az Z. Zek is 
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ebben kegiesseget mutatna, hogy az megh nevezet 
Haller Peter vram Leania Causaiat agaihatna [SzJk 42]. 
1780: Méltoztatatt Natságtaka . a' verös kovátsok-
hoz . . Constitutiok ujjanon valo ki adásában nagy ke-
gyességeket mutatni [Torockó; TLev. 9/17. — dA Tho-
roczkai familia] * ~ re indultatik. 1579: Megh bechywl-
we(n) azért mind az keonyeorgeo zemelyeket mind az is-
tennek paranchiolattyat Indultattak illye(n) kegyessegre 
hogy Byro vram eo kegme Tanachyawal hywassa be az 
Azzont es aggia eleybe io móddal, ennek vtanna hogy 
vgy wysselie magat hogy teobbe eo kegmeket ezzel meg 
ne haborichya [Kv; TanJk V/3. 183a] * anyai 1765: 
nem nézvén az eo kgylme Ifiſjui balgatagságát, eddig elé 
tselekedett vétkeit s hibáit, azokrol el felejtkezvén, eo 
kgylmének e(n)gedne meg s venné Anyai kegyességé-
ben) [Torda; Pk 2] * atyai 1732: az Ne(m)es V(á)r-
(me)gye maga Attyai Kegjességebŭl most egyezer meg 
gratiazott néki [Dés; Jk]. 1824: 7a Mártii hozzám atyai 
kegyességgel, utasittani méltóztatott Levelét Edes 
Atyám Uraméknak 13a volt szerentsém tisztelni Hosz-
szutelkéna [DobLev. V/1084, la. — aAF] * fejedelmi ~. 
1677: Istenért, Komám uram, . szóljon ő nagyságá-
nak, maga fejedelmi kegyelmessége, kegyessége szerint 

ha ugyan igen sokat vétett is Veseléni uram, biztassa 
meg kegyelmes levelével [TML VII, 510 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz] * királyi 1760: Ditsőségessen or-
száglo Felséges Aszszonyunk maga kedves első szülöt-
tye Felséges Josephus Benedictus Ertz Hertzeg közelítő 
Lakadalmi Solemnitásának vigasztalását . . . Tőmlő-
tzeire, és deliquenseire is önként valo Királlyi Kegjessé-
géből terjeszteni kívánván, az actu detentioban lévő Ra-
bok el botsáttása iránt melly kegjelmessen méltóztatott 
parantsolni Királlyi Levelének ide zárt mássá meg mu-
tattya [DLt 321 gub.] * vki ~ébe ajánlja magát. 1769: a' 
Mlgos Nagy Aszszony Ŏ Exclja kegyes kezeit alázatos 
engedelmességgel csokolván, magamat Excellentiádnak 
kegyessegiben ajánlom [TSb 13 gr. Teleki Sámuel lev.] 
* vki ~ éhez folyamodik. 1804: A Nsgod sok izben ta-
pasztalt kegyes Gratiája bátorított engemet arra, hogy 
ezenn nagy szükségemben a' Nsgod kegyességéhez 
folyamodni bátorkodjak [Cserefva MT; IB. Szilágyi 
Elek gr. Toldalagi Lászlóhoz]. 

2. kegyes élet; viaţă pioasă/cuvioasă/evlavioasă; 
frommes Leben. 1726: En T. T. eszkŭszŏm az egy elő 
Istenre . . hogy ezen Egyház fiúi hivatalban mind 
magam eletemben, mind házam népének a kegyesség-
ben való gyakorlás által masoknak jo példa ado le-
szek [Kv; SRE 154]. 1727 e./1770 k.: A' Kegyesség(ne)k 
makula nélkül való Tüköré Mlgos született Gróf Kis 
Aszszony Bethlen Krisztina Aszszony Ő Nga szent in-
dulattal conferalt a* Détsei Refor(ma)ta Ekla(na)k egy 
igen szép virágos és arany tsipkével kerittetett Keszke-
nőt az Ur(na)k Asztalára [M.décse SzD; SzConscr. 
208]. 

3. kegyes/jóindulatú cselekedet, jótett; binefacere, 
faptă pioasă; gnadenreiche/holde Tat. 1766: Meg hala 
legény Ugrón Jó'seff Bátyám; mit tsinálunk a' Szegény 
Gyermekivel, kedvetlen Relatiokat hallottam nya-
valyásokról, tselekedjék Édes Bátyám Uram minden 
Kegyességet véllek [Mv; Told. 5]. 1850 k.: véllem teendő 
kegyességiért pénz vagy munkabéli interesre magom 
nem tsak ajánlom hanem Contractizalom is magam 
ISzászŭjős SzD; TSb 35]. 

kegyetlen 

Szk: istenes 1799: velem tejendő I(ste)nes kegyes-
ségéért a Sz. I(ste)n ez élet Sok javaival meg jutal-
maztattya a' T. Urakat [Dés; DLt]. 

kegyességbeli kegyes; milostiv, îndurător; gnädig, 
gnadenreich, gütig. 1741: kegyességbeli gratiájához 
Nagyságodnak bizony mig élek bizakodván foljamo-
dom ha mire Isten arántam fel indittya Ngos Groff 
Uram szivét . . háládatossággal lenni . . . el nem mula-
tom [EMLt Ónodi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz Franco-
fourti ad Oderam-ból]. 

kegyességtelenség kb. istentelen, kegyesség nélküli 
élet; viajà föră/lipsită de evlavie/smerenie/cucernicie; 
gnaden/gottloses Leben. 1662: Nem gondoltunk-e ki 
sok vétkeknek rútságára való eszközöket, utakat, mó-
dokat . . . ? Szóljanak az elébb említett vétkeknek s neve-
zetesen a dobzódásoknak, hejehujáknak, becstelenkedé-
seknek, fennköpéseknek, nyegédségeknek, az Ésau hív-
ságinak, kegyességtelenségnek különb-különbféle sok 
mesterséges eszközei ! [SKr 714]. 

kegyességű szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: nagy ~ nagyon kegyes; prea milostiv; sehr gna-
denreich. 1759: Néhai méltóságos gr. Gyulai Ferenc ge-
nerális úr őexcellentiája 28 esztendőtől fogva való özve-
gye, nagy kegyességű, istenháza egyik dajkája [RettE 
84-5]. 1805: Meltoságos L. Báró Familiae Praeses Ur, 
nagy Kegyességű Földes Urunk, Patronusunk [Toroc-
kó; TLev. 9/42] * példás ~ példásan/példamutatóan 
kegyes; de milostenie/smerenie exemplară/demnă de ur-
mat; vorbildlich gütig/gnädig. 1803 u.: a Mennyei 
sz(ent) Vr Isten példás kegyességű áldott Jo Feleséggel 
áldván meg Csudálatosan meg áldotta igyekezetünket 
meg szentelte akaratunkat és az ezen Levelben ki írtakat 
szereztük [DobLev. IV/864]. 

kegyetlen 1. crud, nemilos; grausam, furchtbar. 1600: 
az varosnak ollyan kegyetlen fejedelemnek Idejeben ma-
gat vezedelemteol megh kellet oltalmazny [Kv; TJk 
VI/1. 445]. 1658: Ez esztendőben pediglen az Úr őfelsége 
nagy haragját reánk kiontván, az kegyetlen pogány el-
lenséget kihozván országunkra [Kv; KvE 176 LJ]. 1667: 
Kenszerittettunk . . . ezen Varosunkbelj Isten düczõsse-
gere Alamisnaba(n) Conferalt, Unitaria s Orthodoxa 
Ecclesiak jovaihoz nyulnunk, Azzokkal azon hatalmas 
Nemzetnek utolso romlásunkra celozo kegyetlen szán-
dékokat complacalnunk, s azzal Kgles Urunk s az Ne-
mes Orszagh megh maradására, szolgalattyara Varo-
sunkat megh tartanunk [Kv; RDL I. 179]. 1751: kevés 
számban vágynák azok a' kik kegjetlen veréseket véron-
tásokat vagj egyéb terhes mortificatiokat ezektől8 nem 
szenvedtenek, söt mais némelyik kezeknek beljegét viseli 
s holti^h való nyomorékká lett miatta [Balázstelke KK; 
IB. — A Vándor család féktelen tagjaitól]. 1796: Felsé-
ges Fejedelmünk II. Ferentz . . . a' kegyetlen Frantziak 
pusztitasai ellen . . . az Istenbe(n) helyhezteti bizodal-
mat [M.bikal K; RAk 22]. 1854: Oh kegyetlen halál szi-
vek epesztője, O kegyetlen halál könyvek élesztője [Pe-
selnek Hsz; HSzjP]. 

2. kíméletlen; necruţător, neîndurător; schonungs-
los. 1592: Az kelchyegem ha kegdtek Sokolya, oka ez 
hogy az Terők kewettel Magyar kattonak volttak, es Az 
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Terŏk kewettnek gazda woltt vrûnk zolgaya, Pettô fe-
rentz, Az Jgen kegyettlen voltt hozank hogy Nem gyezt-
tük Teltteny [Kv; Szám. 5/XIV. 229 Éppel Péter sp kezé-
vel]. 1657: Azután törvényre vitték3 Fejérvárra, az ho-
lott megsentenciázván, vivék Kővárban az holott . . 
egyedül való kegyetlen fogságban tizenöt vagy tizenhat 
esztendőkig tartván . . hala meg [KemÖn. 162. — aZó-
lyomi Dávid erdélyi főnemest; I. Rákóczi György hűt-
lenség címén elítéltette]. 1765: ezek a rend kívül való 
Executorok kegyetlen kinzasokotis vittek vegbe Biráin-
kon, meg kötözték eöket, szakállokot, ujjokot, üstökö-
köt furulyukba szegezték [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 
280-1]. 1796: ugyan hogy vihette réá a Lelkek kigyelme-
teket, hogy olyan kegyetlen verést és Taglást tegyenek az 
Exponens Urnák Béressén [Dob.; RLt]. 1843: minden 
igaz oknélkűlt réám támadott, kegyetlen nagy gazoláso-
kat tett rám [Dés; DLt 1371]. 

3. kb. gonosz; cumplit, groaznic; bőse, ruchlos. 
1662: Siralmas szemmel tekinthetted volna a keresztyé-
neknek gyermekeivel megterheltetett lovakat, kik örök 
rabságra vitetnek vala. Bizony felkiáltottál volna: ó, ke-
gyetlen idők, ó, boldogtalan napok [SKr 103]. 1737: ke-
gyetlen föld az, a melj az hálá adatlan embert el nem nye-
li [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz]. 

4. zord; aspru, greu (de índurat); rauh, streng. 1657: 
Szomolyánnak városában evék egy ebédet az fejedelem 
rettenetes kegyetlen hideg üdőben [Kemön. 49]. 1716: 
még edig itt nálunk igen kegyetlen nagy Téli idő vagyon 
[Mezőméhes TA; ApLt 2 Makkai Mihály Apor Péter-
hez]. 1742: A Megje Biraja az Udvarhellyi Gymnasi-
umb(an) tanuló fianak betegsegit hallotta s utanna 
ment, es az kegjetlen idŏ uttját remoralta [Nagyboros-
nyó Hsz; SVJk]. 1789: alig ha Katonaságis sok el nem 
veszett, mert az útban kapta ez a' kegyetlen idŏ mikor a* 
Duna felé Masíroztak [Sztrézakercsesora F; TL. Wessé-
nyi Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 1817: Lorintz 
K Biro Ur kegyetlen zuzmaras üdőben, az Farkasak 
ellen . . . Kegyetlen vadaszatat tett, valami 600 Ember-
rel [Várfva TÁ; JHb 48 br. Jósika István br. Jósika Já-
noshoz]. 

5. vérengző, vérszomjas; setos de sînge; blutdürstig/ 
gierig. 1811: Mi hajtya prédára a * kietlenből a 
kegyetlen Tigrist ? Hogy széljel keresse a vért, még pedig 
frist ? [ÁrÉ 21]. 

6. ~ haragú éktelen(ül) haragvó; mînios, tare/foarte 
supărăcios; heillos/enorm böse. 1710: A fejedelem in 
príma fúria kegyetlen haragú ember vala, és szintén ak-
kor dúl-fúl vala Mikes Kelemen ellen [CsH 180]. 

kegyetlenkedés 1. kegyetlenség; cruzime; Grausam-
keit. 1662: (A) grófasszony olly nagy kegyetlenséggel vi-
seli vala magát, hogy a . . csatakor bizonyos nemes em-
berek is fogatván s vitetvén fel a várba11 őket is egy-
néhányszor ki akarta vitetni és megnyakaztatni, ha az is-
tenes keresztyén asszonyi állat kegyetlenkedését le-
nyomni nem igyekezte volna [SKr 240. — aA Zemplén 
megyei Jeszenő várába]. 1710: A német császár azért lát-
ván a franciának nagy kegyetlenkedésit, Magyarország-
ban levő ármádájából feles regimenteket felvitet az Im-
périumban [CsH 217-8. — 1689-re von. feljegyzés]. 1835: 
Süljei adozok Kérelem Levele, meljben magokat 
Főldős Vrak Zudor Elek kegyetlenkedései alol sijetőleg 
meg mentetni esedezik [Kv; DobLev. V/1208 gub.]. 

Szk: ~re vetemedik. 1662: micsoda nagy törvényte-
len kegyetlenkedésre is vetemedett vala a fejedelem3 . . . 
Kendi Sándort . Iffjú Jánossal, Kendi Gáborral, Ger-
gely deákkal és Forró Jánossal 1594-ben . . . a ko-
losvári piacon megnyakaztatván | amelly királyok, feje-
delmek kegyetlenkedésre vetemedvén, mások szabadsá-
gának letapodására igyekeznének, azok száraz láb-
bal koporsójokba szállani ritkán szoktak vala [SKr 82, 
360. — aBáthori Zsigmond]. 

2. könyörtelenség; neíndurare, neínduplecare; Un-
barmherzigkeit. 1662: így lön vége ennek az 1661. siral-
mas esztendőnek is, melly a dög- avagy mirigyhalálnak 
szörnyű kegyetlenkedésével is elég siralmas és emlékeze-
tes lön [SKr 669]. 

3. 1662: Az éjszakai szélnek olly rettenetes zivatara, 
kegyetlenkedése alatt a . . . szalmával fedett házak-
nak pernyéit . . . mint a polyvázó havat a szélvész nagy 
sűrűséggel úgy hozná be az egész városra3 [SKr 548. 
— 31657-ben Váradra]. 

kegyetlenkedett kegyetlenül tombolt; care a bîntuit 
fãră milă/cruţare; heillos/grausam gewütet/getobt. 
1821: A nem régiben kegyetlenkedett elfelejthetetlen éh-
ségben3 nem győzvén a korpa és csusza szegény eledel 
mellett a rendetlen és sullyos szolgálatot instantiánkal 
folyamodtunk eo Ngáhaz [K; KLev. — aAz 1817-1818 
táji szörnyű erdélyi éhínségben]. 

kegyetlenkedik 1. a comite atrocităţi; grausam sein. 
1614: az székelység kegyetlenkedett, sőt még az Jaksági 
parasztság is feltámadott vala földesurára3 [BTN 47. — 
1599-ben]. 1701: A Csénadi Peter dolga iránt Feleségé-

vel vegeztetett Hogy Csénadi Ur(am) ne kegjetlenked-
gjék tovább Feleségénn ugj mint eddig [Kv; SRE 77]. 
1780: ŏ Felsegenek Rescriptuma extal arról hogy a mely 
Dominus Terrestrisek kegyetlenkednek ok nelkŭl ma-
gok Jobbágyok ellen a Tiszt Urak vagy Fiscus oltal-
mazzák [Bözödújfalu U; Pf]. 1806: a1 Pásztorok 
bottak, kővel, hajtófával a marhán kegyetlenkedni ne 
mérészellyenek [F.rákos U; Falujk 13 Sebe János pap-
nőt. kezével]. 1870: Lakatos Márton tagadja, hogy nejé-
vel kegyetlenkedett volna, azt ugyan megvallja, hogy né-
ha meglegyintette, de erre a nő nyelvessége szolgáltatott 
okot [M.bikal K; RAk 284]. 

2. könyörtelenül tombol; a face ravagii; unbarmher-
zig wüten/toben. 1662: (A pestis) sok helyeken, de fő-
képpen ahol a hadak forgottak volna nagyon kegyetke-
dett volna [SKr 669]. 

kegyetlenkedő care comite atrocităţi; sich grausam 
benehmend, Grausamkeiten verübend. 1662: Keserves 
vala nézni s hallani, hogy annyi sok kegyetlenkedő . . . 
sokaságos ellenségtől minden hegyek, völgyek, erdők, 
kősziklák elboríttatván, azok között való lyukak, bar-
langok mindenütt felbujtatnának, kerestetnének és 
azokban rejtezett szegény község foltonként, csoporton-
ként hajtatnék, huzattatnék a siralmas rabságra! [SKr 
437]. 

kegyetlenképpen kegyetlenül, könyörtelenül; fítră mi-
lă/cruţare; grausam. 1592: Vadalma Gergelne Anna 
azzoni vallia, Lattam zememel égikor, hogi Kotró 
Mihali az fiat le czeoueklette vala, es kegietlenkeppeo 
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veri kenozza vala mierthogi teob tarsiual valami pipet 
loptak volt. Intemis en rolla, hogi ollian kegietlenwl nem 
kellene giermeket kenzani [Kv; TJk V/l. 216]. 1741: 
Múntyán Jánost megh fogván s kegyetlenképpen meg 
kötözvén egy egész éczaka kŭn az kalodáb(an) tartották 
[F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1774: Bogdán Dénes 
•. azzal a tolvaj Pásztaival három vagy négy széki em-
bernek a házára reámenvén kegyetlenképpen megverte 
őket [RettE 325]. 

kegyetlenség 1. cruzime; Grausamkeit. 1614: Az az Is-
tentelen Tamásfalvi János is nagy kegyetlenséggel bírá 
Marosszéket és az religiónak erös persecutora lőn 
[BTN2 48. — a 1599-ben]. 1653: a magyar hajdú a havas-
torkokat mind feljárja vala, és az oda futott népet levág-
ja vala nagy kegyetlenséggel, és mindenétől megfosztja 
vala, és éhelhalóvá hagyja valaà [ETA I, 86 NSz. — 81603-
ban]. 1765: a Commisáriusok pogány hoz is nem illő 
kegyetlenségekkel . . . néha gombolyékban kötözték s 
marha ganéjos vizzel öntözték Biráinkot [Karkó AF; 
Eszt-Mk Vall. 227] | Hogy az Executionak kegyetlensé-
git könnyebbíthessük, az Executor Commissariusnak 
discretizáltunk száma nélkül [Szeszcsor H; i.h. 256]. 

Szk: ~et cselekedik. 1705: Beszélé azt is, micsoda ke-
gyetlenséget cselekedett Forgách, mint akasztatta fel azt 
az szegény rabot [WIN I, 479] * ~et elkövet. 1704: 
Ugyan ma hallottuk, micsoda kegyetlenséget követtek 
el a németek és rácok Enyeden, holott még a terhes 
asszonyi állatoknak sem kedveztenek [i.h. 71]. 1825: 
(Vaszutz Vaszilikát) a Főidőn le hurtzolták egészen a 
Öorbokár Juon lapango barlangjához, s ottis minden 
kegyetlenséget rajta elkövetvén ki őlésel ki szeme ki szú-
rásával, ki meg lövései érdekelvén, s életének tsak ugyan 
meg kegyelmeztek [Kötelesmező SzD; TSb 47] * ~et 
gyakoroltat. 1662: ennél sokszerte nagyobb kegyetlensé-
geket gyakoroltatott és gyakoroltatna ma is Lengyel-
országban a fejedelem8 [SKr 363. — aII. Rákóczi 
György] * ~et visz végbe. 1765: Deserdin8 Gyula-
telkén csak magára lakván, irtóztató kegyetlenséget 
vitt végbe kevés jószágocskáján [RettE 186-7. — A 
francia származású Dujardin József br. ezredes rémtet-
teire nézve 1. i.h. 186-9. bK]. 

2. kegyetlen természet; fire plină de cruzime; grausa-
me Natúr. 1753/1781: (Jósika Imre) kemény és ravasz 
ember, mert eŏ Nagyságától nem mérte volna senkiis 
^eg kérdezni a nagy kegyetlenség mián, hogy mi formán 
biija és apprehendalta [Nagyrápolt H; JHb LXXI/3. 
335. - aA szóban forgó jószágot]. 1797: Szilágyi Mi-
hállybol még Inas korában tsak hamar kitört a' Pogányi 
kegyetlenség s . . . Balog Márton nevű Szabót . . igen 
rutul meg verte s kínozta minden igaz ok nélkŭlt [Náz-
nánfva MT; Berz. 3. N. 21]. 

3. az időnek ~e az időjárás zord volta/zordsága; as-
Primea vremii; die Härte/Rauheit des Wetters. 1672: 
Ma indula a császár Drinápoly felé innen Jászvásár mel-
Jől, de az üdőnek rendkívül való kegyetlensége miatt 
?tèg oda mennek, sok török héjával lesznek [TML VI, 
393 Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz]. 

kegyetlenül 1. fåră milă/cruţare; grausam. 1592: Vad-
alma Gergelne Anna azzoni vallia, Lattam zememel 
egikor, hogi Kotro Mihali az fiat le czeoueklette vala, es 

• • veri kenozza vala . . . Intemis en rolla, hogi ollian 

kegyvesztett 

kegietlenwl nem kellene giermeket kenzani [Kv; TJk 
V/l. 216]. 1594: Borbély Balint vallia, Az Sebes leghenyt 
. . . elseobeis en keotem be, Monda a* zegheny legheny, 
Hatalmas Jsten minem poghan volt, hogy illie(n) kegiet-
lenwl vagha [Kv; i.h. 462]. 1697: az Czizmadia Inassát 
Tutonya Pétit János mester részegen az szekér aloll az 
Üstõkinél fogva rándítottá ki, s ugi verte megh erőss ke-
gjetlenül [Somosd MT; SLt AK. 32 Gal György (30) ns 
vall.]. 1737: (Az alperes) magam szállásomon meg 
támadott kegyetlenül meg vért kezeben lëvõ nagy 
bottjaval [Torda; TJkT I. 134]. 1762: Kegyetlenül kimi-
letlen botozta az Utrizált Téglávetöt [Hagymásbodon 
MT; Told. 48]. 1827: Tóth Joseffet kegyetlenül meg ver-
ték, akkor Nemes Marton Uramatis az erdő Inspectort 
rutul meg czibárolták [Szind TA; Mészkői lev.]. 

Szk: ~ viseli magát vkihez. 1775: Meghala szegény 
Sombori János uram . . . féltek is tőle méltán is, mi-
vel alattvalóihoz igen kegyetlenül viselte magát [RettE 
344] * fene ~. 1662: amidőn már állíthatnák, hogy 
minden világi boldogságokat elérték és megnyerték vol-
na, szinte ollyankor szoktak azokkal fene kegyetlenül 
irigységbe esni [SKr 288] * irgalmatlan 1770: Sokan 
a Lekenczeiek búzával széna szalma árrával adossok 
lévén az Radnóti Udvarhoz mások pedig bor árrában 
részegeskedések mián irgalmatlan kegyetlenül egyszers-
mind fel akarják szedni és némeljeket tömleczeznekis ha 
oda kaphatyák [Lekence BN; Ks 47. 67. 29] * irtóztató-
képpen 1736: exhibealt Relatoriambol világos hogy 
. . . azon repetitus személy azon . . . Leánzot irtóztató 
képpen kegyetlenül meg verte taglotta, kezib(en) lévő 
vasvilláival, fejitis bé törvén veritis ki ontotta [Torda; 
TJkT I. 100]. 

2. éktelenül; îngrozitor, cumplit, groaznic; heillos, 
ungeheuerlich. 1823-1830: Nem lehet képzelni, hogy 
amely szekérnek az aljában vas terű vagyon, mely ke-
gyetlenül ráz az [FogE 268]. 1844: kijőve egy puskával 
Szakmári Ferentz káromkodások között, eskütt kegyet-
lenül, hogy ma Cseresnyés Danielnét keresztül lövi 
[A.sófva U; DLt 1441]. 

Szk: ~ nagy éktelen/irdatlan nagy. 1779: ellŏnkb(en) 
ki jŏvének, Kállo, Iosi, Fodor, és Szándor nevü Csigá-
nyok . . . kegyetlenül nagy dorongokkal verven ütvén 
mi hozzánk Potentiose el vévén az rabokat [Záh TA; 
Mk V VII/12 Gramma Onyiszija (30) jb vall.]. 

kegykoszt hrană/mîncare dată de milă; Gnadenkost. 
1870 k./1914: A koszt többféle volt: vagy kegykoszt 
vagy 1-2-3 személyre kialkudott telyes, vagy csak ebédes 
koszt [Mv; MvÉrt. 21. — Vö. a kegykosztos címszóval]. 

kegykosztos persoană care primeşte mîncare datá de 
milă; mit Gnadenkost. 1870 k./1914: Gómer: az a nagy 
fazék volt, melyben a szegény tanulóknak, a jobbmódú 
családok által felajánlót jó húsos, gombóczos, las-
kás főtt ételeket az erre kirendelt szolgák behozták s 
a kegykosztosok ebből ebédeltek [Mv; MvÉrt. 14-5]. 

kegyvesztett dizgraţiat, căzut ín dizgraţie; in Ungnade 
gefallen. 1879: sorsomról ne szólj senkinek, mert csak 
neked írom meg őszintén. Fájna, ha szánakoznának raj-
tam arrafelé, s még kegyvesztett lennék, hogy mért 
nem jó úgy, ahogy van minden [PLev. 45 Jakab Ödön 
Petelei Istvánhoz]. 
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keh 1. emfizem pulmonar (la cai), tignafes; Dampſ. 
1639: (A lovat) en Oruoslam megh, s az keh, igen foito-
gattia vala, megh en tekevek (!)a ô hajat az zabolajara s 
fel kötettem az szajat: s ugj hagjam el [Mv; MvLt 291. 
185a. — aElírás tekerek h.?]. 1654/1696: igen el hala 
ménesem sok esztendőben keh miatt [Medgyes; BálLt 
46]. 1683: adattam gondviselese ala Másod rendbeli 
hat fekete farkú s Serenyŭ Fakó lovakat, Mellyek közőt 
is edgik . ugi tántorog Szenan leteben keh is ismerszet 
benne [UtI]. 1812: ezen Lo erössen köhög, es ugy látzik, 
hogy a' kejre (!) nagy hajlandósága van [DLt 645 nyomt. 
kl]. 1842: 2l LÓ gyenge . egyéb aránt is a' Kehe folly-
togatta [Dés; DLt 564]. 1843: az égyik Csikóm a Kehe 
mihán ugy meg romlot, hogy az Isten tudója mikor lesz 
ki epülendösége [Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

Szk: folyó ~. XVIII. sz. eleje: Az melly lovat ă follyō 
keh háborgat kîgyŏ fŭ gyŭkérel valo praxissal kell 
elejt venni de ha ă torkan gyűlt egybe, ó hájat tyukmony 
fejérel, eczettel, foghagymával egybe kell keverni, gyen-
gén meg kel melegiteni kétt tyúk tojás hajba kel önteni a 
lovat vagy hanyotta kel dŏjteni, vagy fel kell kötni az or-
rát s béllé kel az orrába tölteni, az orvosságoth mind ă 
kett orra lyukába, egy egy tyúk tojás hajjal, à tyúk tojás 
hajatis bele kel az orrába rontani, vgy kel mind addig 
tartani még le nyeli [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1722: az 
Komanai Gyermek lovakkalis szaporniczások . . , 
de én inkáb csak foljo keh(ne)k gondolom [KJ. Rétyi Pé-
ter lev. Fog-ból] * száraz ~. 1824: Egy barna pej mint-
egy 10 Esztendős Kantza . . mintegy tizenkét markos 
száraz kehébe vagyon [DLt 164 nyomt. kl]. 

2. kehes váladék; secreţie/mucozitate (la cal emfizi-
matos); dämpfiger Ausfluß. 1763: (A) Kanczának az 
egjik órán igen erősen foj a kehe [Kóród KK; Ks CII. 18 
Szarka József tt lev.]. 

kehely cupă, potir; Kelch. 1549/1752: Hagjok ma-
gamnak két nagj aranyas kupát, egyiket hogj keheit tsi-
náltassanak belőlle, Továbbá hagjok három Török 
aranyat aranyoznia az keheire [Szentanna MT; LLt]. 
1570: Zabo esthwan vallia, hogy Az Annyanak vetetth 
volt Byro Myhalne zalagba egy kehlyet [Kv; TJk III/2. 
162f) | Kazas Albert palotthkay, vallya, hogy hozot 
(!) volt Siluester Thakach hazahoz oltalomra Az falw 
kehleyt . Byro Myhal megien hozzaya, Es megh Mon-
gia hogy Az keheinek egyket tyz zaz pénzért vetetek vol-
na zalagban [M.palatka K; i.h. 163]. 1573: Katalin ne-
hay Bwday Zabo Ianosne Azt vallia hogy pwskar 

hozot volt eleh egi kehlyet patinastwl Appro ezwst 
poharokat | Kalmar Istwan azt vallia . latta hogi pus-
kar Mwnstranciat hozot eleh es egi kehlietis de az 
Rez volt [Kv; TJk III/3. 168, 170-1]. 1605: élteben Cata-
nak hagia az kehlyet [Szu; UszT 20/133 Catherina Rita 
quond(am) Leonardi Varga In Vdúarhely vall.]. 1672: 
En azért mosta(n) nem kuldhetek többet hanem . . . egi 
keheljre ualo pállat [CsÁLt F. 27. 1/38 Georgiffy Mihaj 
nyitrai pléb. lev. haza Csíksztgyörgyre]. 1714: Meg ara-
njozott ezüst Kelh, mellyn(e)k alsó reszin irva vágjon: 
Balthasar Apafi Ao 1648. 2. Mark ezüstett nyom fl. 
Hung. 40 | Vekonj gyoltsbul kelyhre valo ékesség, aranj 
Skofiummal s arany fonallal ki varrott 8. Koszorúkkal s 
idvözult Herczega Czimerivel egjütt körös körül arany 
Csipkétskével fl. Hung. 20 [AH 28. — aII. Apafi Mihály 
a beiktatott, de aztán Bécsbe vitt erdélyi fej.]. 1728: Egj 

bomlot kehely plehbŏl valo aranyfŭstel üttetett [Árkos 
Hsz; SVJk]. 1744: remekb(en) egj kellyhet csinalhatt 
drott rakassal Zomanczoson, vagj faragással Zoman-
czoson [Kv; ÖCJk]. XVIII. sz. v.; minden faluban az 
Vnitarius és Református Atyafiak Egyhazfiait 's a* Né-
pek Vennyeit eskessék meg és Hűtők után kérdezzék 
meg ha az Ecclesiánal vagy pedig kűlőn es szemellyek-
nelis tudnaké lattanaké lenni régi Szt edényeket, ugy 
mint kehellyeket, azokra valo Tangyerokat jo féle gyön-
gyökkel rakatt Casulakat [Borb. I]. 

Szk: aranyos (ezüst) ~. 1604: Egy aranias kehely la-
bas Zomantczos mely niom m. 2 p. 38 [Kv; RDL I. 77]. 
1643: Rhredai Jánosné Aszszonyom Kornis Margith 
Aszszony I(ste)nhez valo buzgó indulattyabol csinálta-
tott ezen Erdő Sz. Györgyi Templomhoz egy más fél gi-
rás merőnn arannyos ezüst Keheit ä melly készült flor. 
35 . . adott ő Kglme . ä kehely mellé égy arannyos 
keszkenőtis [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 141-2]. 1728: 
Vágjon egj aranyas Kehely tangjerostol [Nagyborosnyó 
Hsz; SVJk] * merő aranyos 1679: Edgy merő 
Aranyas Kehely [Mv; MvRLt. — Tornai László kijegy-
zése] * misemondó/miséző 1791: Mise mondó ke-
helly, ez minden hozzá tartozóival Nro 1 Mise mondó 
könyv Nro l [Nagyalmás K; JHbK XXXIX/37]. 1837: 
Egy veres toku réz miséző Kehely aranyozva, mely ac-
ceptalodott ezüstbe 12 Ezüst Loth [Szentbenedek SzD; 
Ks 88. 35]. — Vö. az ezüst- és gyóntatókehely címszóval. 

Ha. 1570: kehliet [Kv; TJk III/2. 162a]. 1573: kehliet 
[Kv; TJk III/3. 167, 173]. 1670 e./1687 k.: kéhelyt [Kál 
MT; MMatr. 269]. 

kehelycsinálás kehelykészítés; fåcutul/facerea cupe-
lor/potirelor; Kelchmachen. 1718: az ŏttves az kehely 
Csináláson rajta van [Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre lev.]. 

kehelyecske kelyhecske; cupă mică, potiraş; Kelch-
lein. 1728: Egj on kehelyetske Brassai Kis Gjőrgjne Col-
latuma [Gidófva Hsz; SVJk]. — Vö. az ezüst- és ónkely-
hecske címszóval. 

kehelyſorma kehelyszerű; ín formă de cupă/potir; 
kelchförmig. 1683: Wagyon egy Réz pohár kelly (!) For-
ma, Fogh lenni Lengyel orszaghi, ugy latzik Aranyas 
[Szilágycseh; SzVJk 129]. 1699: Kehely forma ezüst po-
hár tanyeraval edgyütt kül belől aranyas nyom két girat 
12 nehezeket [Kv; KvRLt X. A. 43b]. 1714: Meg aranjo-
zott ezüst Kelh . Kelh formára tsinált, meg aranjozott 
ezüst kuppa, mellyn(e)k a' födele 5. Viragokkal s annyi 
apro gyöngjekkel fölljűl ki rakott, 29. látott nyom fl. 
Hung. 36 [AH 28]. 

kehelyſorma-pohár kehelyszerű pohár; pahar ín for-
mă de cupă/potir; kelchförmiges Glas. XVIII. sz. köz.: 
Templom Eszközei . Vagyon égy Ur Vatsorájához 
arannyas ezüst kehely forma pohár kilencz tallér benne 
mellyet Márkodi Gergelyné Dersi Anna J(ste)nes indu-
lattyábol ajándékozott [Jedd MT; MMatr. 304]. 

kehelymódú-pohár kehelyforma/szerű pohár; pahar 
ín formă de cupă/potir; kelchförmiges Glas. 1595: Egy 
kehelj modw Aranjas Pohár M — p. 35, Ket eoregh fejer 
serlegh poharok M 4 p 24 [Zsombor K; SL. Sombori 
László reg.]. 
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kehelypohár kehelyszerű pohár; pahar ín formă de cu-
pă/potir; kelchförmiges Glas. 1604: Zakacz Benedekne 
Pedigh halalakor azt mo(n)da hogy az kehely pohart Er-
sok az Actrixnek hadgia [Szu; UszT 20/132 Anna con-
sors prouidi Michaelis Horuat In Vduarhely vallj. 
1605: mo(n)da Zeochy Georgyne hogy hyúassunk Deá-
kot, írassuk fel, mo(n)da hogy . . . az kehely pohart Er-
soknak hagia [Szu; i.h. 20/134 Haelena Consors Agilis 
Joannis Pap In Vdúarhely vall.]. 1768: Ötves István De-
ák . . a kiadott kehely pohár hellyet Czéh hire nélkül 
égj kisded Monstantiát mutatott be [Kv; ÖCJk]. 1770: 
az blts Ché az remeket ki adta Berekszászi Josef Déák-
(na)k . . . égj mostani modi kehelly pohár az talpán és 
kosárán muslis munka légjen [Kv; i.h.]. 1782: Kováts 
László Déák(na)k lészen Remekje Egj kehej pohár tré-
bellet Kosárral és trébellet talpával [Kv; i.h.]. 1792: Uri 
Vatsorahoz valo kehely pohár [Kv; SLt 17]. 

kehe-nyavalya kehesség; emfizem pulmonar (la cai). 
tignafes; Dämpfigkeit. 1843: nagyon resen állunk az 
esetre, ha a' veszedelmes kehe nyavalya ismét a' kis csi-
kók közé ütend [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi Cs. Zsig-
mond P. Horváth Ferenchez]. 

kehes bolnav de emfizem pulmonar/tignafes; dämp-
% 1632: egy roz hituan gjermek lo igen kehes [Fog.; 
UF 1, 177]. 1639: igen kehes vala az lo [Mv; MvLt 291. 
185a]. 1682: Sescsori István Ngtok Etekfogojk hozot 
Hbesfalvarol tizen egi fakó Lovakat . . kik közül kettő 
Inpokos, harmadik kehes [Görgény MT; Uti]. 1686: 
Máramarosi Kamara haztol . behajtott Ménes Szam 

• Mén lovak. Egj holdos kehes sárga kisdedló 1. Egj 
kék szürke kehes béna Tŏrŏk lo 2. Egj vén Tiszta fejér 
kehes béna rosz menlo [Uti]. 1687: Szürke kehes gyer-
mek lo nro 1 [Bucsum F; MvRKLev.]. 1767: az kőze-
!ebb Mult Télen két Nyomorék Kantza itt Korodon meg 
döglött, mellynek égjike Erős kehes, a' másika el Nyo-
morodott Szőr-férges vólt [Kóród KK; Ks 19. I. 8]. 
1774: Simon Mihály adott ell egy Meczetlen Mag 
Lovat, mintegy 13. esztendős kehes vólt [Vécke U; LLt 
Vall. 202]. 1798: A Hámból ki mustrált kehes Luczi kan-
c á t pénzen el adtam [H; Ks 108 Vegyes ir. 47]. 1822: 
Egy szeg sárga kitsi erŏssen kehes . . kantza [DLt 163 
nyomt. kl]. — L. még ÁrÉ 139; HSzj almás-sötétszürke 
al.; RSzF 280. 

kehesedik kehet kap; a se îmbolnăvi de emfizem pul-
monar/tignafes; Dampf bekommen. 1790: a' Vén Kan-
cák kŏzzŭl . Egyik Kakas nevü Mag ló kehesedni 
kezdett [Sztrézakercsesora F; TL. Vessényi Dániel jó-
S2ágig. gr. Teleki Józsefhez]. 

kehesség emfizem pulmonar (la cal), tignafes; Dämp-
figkeit. 1630: Azt az Philep Pal louat lata(m) enis hogj jo 
kancza lo vala, enis jarta(m) raita videkben, de en 
êm santasagot sem kehesseget nem latta(m) [Mv; MvLt 

290. 217a]. 

, kék lŝmn\. albastru; blau. 1576: wagion ket ezeostes 
kes myndenyknek mereo ezeost A hywele Az egyik 
hywelen wadnak weres keowek, A masikon wagion kek 
f8 weres [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 2]. 1608: Egj 
engetegh feo aly hay kçk [Kv; RDL I. 83]. 1627: Feier 

apro szeoniegh Nro 7. Scallat szoniegh kettei veres, 
eggik kek Nro 3 [BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 1659: Ke-
rem adgyon . . . Failandis posztott kéket három singet, 
három fertalt [SLt FG. 20 Dobolyi István kezével]. 
1673: Ket szeliem övek, egyik kek, másik hamu szin 
[WassLt Borsai István hagy.]. 1732: Két Jáponika övek 
edgyik kék uy majcz, másik Viola szin viseltes [Ks Kor-
nis Zsigmond inv. 8]. 1736: Abban az időben3 kétféle 
skarlát posztó volt, velenczei skarlát, annak tizenhat fo-
rinton adták singit, csak ûri emberek viseltek olyanból 
köntöst, az másik török gránát volt, négy forintos volt 
singé, az olyan posztó többnyire kék, zöld meczszin 
(megyszín) volt, ilyet viseltenek fő emberek, nemes em-
berek [MetTr 351. — aA fejedelemkor végén]. 1751: mi-
nistrálo gyermekeknek valo Dalmatika kék 2 [Kóród 
KK; Ks 20. X]. 1801: Három ordinár Vászon Párna Ha-
jak, edgyike retzés, ketteje kék [Gyalakuta MT; LLt 
106/1]. 1815: Nemes Személly Domokos Miklós . . 
Körtvéllykapun3 Lakos szőke Szemei kékek [Tor-
da; TLt 1237. — aMT]. 

Szk: A. ágyneműre, varró- és szövőkellékekre von.: ~ 
abrosz. 1717: Lengyel országhi kék asztalra valo vékonj 
abrosz nro. 1 [TSb 5]. 1819: Kék házi Sáhos apro kotz-
kaju abrosz [Kv; Pk 3] * ~ bakaselyem. 1710: Egj Cso-
mo kek Baka selyem [Told. 19] •* - cérna. 1790: Kék. s 
Fejér Czérnábol kötött Lóra valo Szúnyog Háló 2 [Sv; 
Ks] * ~ dunyha. 1693: Egy kek Dunyha [Ne; DobLev. 
1/38. 10] * - ſejtõs. XVIII. sz. v.: Egy kik fejtŏs négy 
nyŭstõs viseltes Abrosz [Szövérd MT; MMatr. 126] * 
~ fonal. 1570: Anna Jerney ferencz deakne . . vallya 

az zokadalomba vyt volt Jnet 15 fonth kek fonalat 
kyt három fontyawal veot volt [Kv; TJk III/2. 176]. 
1623: Egi kendeŏ keszkeneö, kek fonallal szeõt az vegi f. 
— d. 12 [Kv; RDL I. 121] * - fonalas. 1589: Egy Me-
reo derekaly hay vy, kek fonalas [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
35]. 1625: Egy egesz derekaly hai . negy nyeosteos 
kék fonalas er . . /35 [Kv; RDL I. 126] * ~ kockás. 
1830: Ágytakaró: szőtös kék kotzkás három [Msz; 
Told. 19] * ~ párna. 1698: Egj kŭsdegh kék párna [Kö-
röspatak Hsz; HSzjP]. 1795: két kék és edgy Tarka Pár-
nák [Monostorszeg SzD; BetLt 5]. 

B. edénynemûre von.: ~ bokály. 1697: Vagyon az Vin-
czi felső várban . . . Egj kőház Itt vagyon Párká-
nyos fogas nro 3. Paraszt fogas nro 1, ezeken az fogaso-
kon kék virágos bokály nro 5 [Alvinc AF; Mk Alvinczi 
Péter inv. 7]. 1733: Edgj forma Virágos kek apro bokally 

. 8 [Marossztkirály AF; Told. 2]. 1744 e./1770 k.: Kí-
gyós György conferált az Ekla(na)k egy ónba foglalt fe-
deles kék Bokályt [Feketelak SzD; SzConscr. 109] * ~ 
bokály edény. 1708: Vagyon egy kék nagy ejteles Bokálly 
edény [Kv; ACJk 69] * ~ bokálykancsó. 1696: Egy fel 
uidres bokaly kék kancsót csinaltatuan mostan a melly-
nek feneke es fedele ónban foglaltatott [Kv; i.h. 20]. 
1727: Vágjon egj öreg kék Bokály Kanczois [Kv; i.h. 
135] * ~ bokályos csupor. 1679: Serbet, egi kék boka-
lyos csuporban, egi keves [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 28] * ~ bokályos vizeskorsó. 1679: Kék bo-
kályos, vizes korsó nro 1 | kek bokályos, tőrőt, vizes kor-
so nro 1 [uo.; i. h. 27, 33] * ~ figura. 1714: Ött darab 
Porcellan Csisze melly kőzzül egj nagjob kék figurakkal 
[AH 10] * ~ kancsó. 1651: Egj kek kancsjo (!) csinált 
— f — d. 40 [Kv; RDL I. 28. — aAlvincen (AF)] * -
kristálykancsó. 1679: Tölcséres szaju kék kristály kan-
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cso nro. 12 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 24] 
* ~ landschaſtos tányér. 1849: Kék Landschaftos tá-
nyér 17 darab [Széplak KK; SLt 17] * - mázas. 1775: 
Kék mázas vizes korso [Szentdemeter U; LLt Fasc. 153] 
* ~ mázŭ. 1761: Kék mázu tarka szegedi bokálj [Szent-
margita SzD; Ks CII. 16 gr. Kornis Ferenc kúriájában] 
* ~ pántlika kék csík. 1790: Egy pár fejér portzelán ka-
fés Ibrik kék pántlikaval [A.jára TA; BLt II. 12] * -
szegélyű. 1862 k.: Dessertes kékszegélyü tál [Kv; SLt 
Vegyes perir.] * ~ szélű. 1837: kék szélű Findzsia tál 60 
kr. [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 9] * ~ virágforma. 
XVIII. sz. eleje!1770 k.. Adott egy kristály bokály 
Tányért, melly(ne)k a' kőzepibe vagyon egy kék virág 
forma [Árpástó SzD; SzJk 22] * ~ virágos. 1793: Ket-
tős kék virágos tsukulátés poharak [Kv; TL 
Conscr.] * ~ virágú. 1800: Tizenkét Holitsi portze-
lán kék virágú Tányérok [LLt br. Bálintit Anna Mária 
kel.]. 

C. bútorzatra, asztalosműre és tartozékaira von.: ~ 
festékes. 1802: Egy kék festékes régi Levél tartó Ládáts-
ka [Tűre K; MkG]. 1810: Egy kék festékes régi karos 
szék xr 53 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 
22] * ~ iskatulya. 1744: egy kis kék hoszszu Iskatulja 
virágos üres [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ~ kecse. 
1703: Egy kék kecse [Zabola Hsz; HSzjP] * ~ ládácska. 
1812: Egj kék Ladátska [M.gyerőmonostor K; KCsl] * 
~ máz. 1790: Kék és fejér mázzal tarkázott kemence 1 
[Déva; Ks 76. IX. 24] * ~re színeit. 1810: Egy kékre szí-
neit (: Lazurozott :) jóféle arany tojás kerekségü Fran-
tzia Piksis [DLt 368. nyomt. kl] * ~ szuperlát. 1700: Egj 
Kék viseltes Ajtóra valo Superlat no 1. [Ebesfva; UtI] * 
~ viaszosvászon. 1805: 2 1/4 Sing Kék viaszas vászon 
[Mv; Told. 74]. 

D. kelmére, ruházatra, lábbelire, öltözködésre von.: ~ 
ánglia-dolmány. 1735: Egy kék ánglia dolmány, fekete 
farkú veres Sinor rajta Egy viseltes kék ánglia Süveg nest 
nélkül [M.zsombor K; Somb.]. 1776: Egy Viselő kék és 
egj más Szederjes Arany paszamantal hánt Anglia Men-
ték, az első festettlen, Nyestel; premezet és róka Mállal 
béllet; a masikon sem prém sem béllés nintsen [M.köb-
lös SzD; RLt Sombori Klára és Sándor lelt.] * ~ ang-
liai posztó. 1693: Harmad fel sing kek Angliai poszto 
[Ne; DobLev. 1/38. 8b] * ~ ánglia-süveg ~ ánglia-
dolmány * ~ atlac. 1628(1635: Kek Sima atlacz, tizenn-
egj singh egj fertalj [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-
men inv.]. 1656: hagiom Basa Peter leendő sogor 
Ur(amna)k . . . kek atlacz teodzŏt (!) dolmaniomott 
[Ádámos KK; BálLt 93]. 1714: Barack szin Seljembul 
valo Dolmanj, nagjob részrűl kek Atlas Materiaval bél-
lelt [AH 7] * ~ bagazia. 1588: Egy veres skarlat Mente 

kek Baghaziawal bellet [Kv; KvLt Inv. 1/2. 13]. 
1788: Szoknya alá valo veres és kék Bagazia [Mv; TSb 
47] * ^ bagaziás. 1679: Këk bagaziás, fekete poszto pa-
last nro 1. [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 59]. 
1753: Esztergában metszett labu töltött kék Bagaziás 
szek N 12 [Marossztkirály AF; Told. 18]-* — bársony. 
1793: Egy kék bársony arany ezüstel elegy poszomántos 
Váll [Mv; i.h. 44a] * - bársonyos. 1805: Három Török 
Handgiar kes, egész ezüst Hűvellyekben; az egyike na-
gyobb és kék bársonyos, és más kettő kissebb egészszen 
ezüstel borított [Mv; TGsz 52] * ~ bársony-zsineli. 
1866: Egy aranyas és kék bársony zsinelivel kötött hazi 
sapka [RLt] * ~ bugyogónadrág. 1844: Kis János . . . a 

Czondrája alatt hozott egy Kék bugyago Nadrágot és 
egy ujost [Bágyon TA; KLev.] * ~ cipellüs. 1788: Egy 
pár kék aranyol varrott rósz Czipellus [Mv; TSb 47] * 
— csíkos. 1823-1830: a kemence felől pedig . . . ült egy 
előttem esméretlen ember, fekete csinos öltözetben, kur-
ta mentében, kék csíkos háziszőtt vászonlájbliban 
[FogE 272] * ~ csömölyet. 1714: Egy vég kék csőmőjet3 

az Gyermek el viselte [Kv; Pk 6. — Vö. a csemelet cím-
szóval] * ~ dikta. 1717: Egy kek dikta derekaj hajnak 
valo [TSb 26] * ~ ſajlandis-dolmány. 1658: ada . egy 
kék Faylandis dolmant [Balázstelke KK; Kp III. 84] * 
— fajlandis-mente. 1700: Egy kek belletlen fajlandis 
mentét ádd (!) [Dés; Jk] * - fejtös. 1845: Duduj Annis 

visel székely szőttes kék fejtős fersinget [DLt 52 kv-i 
nyomt. kl] * ~ flanel. 1840: viselt . . . kék fláner újjast 
[DLt 537 nyomt. kl] * - gomb. 1723: gŏmbŏlyeg Se-
lyem apro kek gombok paraszt pikkellyel tizenöt [Ko-
ronka MT; Told. 29/2] * - gránát. 1666: Egy kék grá-
nát nyári mente kaftannyal bérlett [Ks 21 XVIII. 79] * 
— gyapotſersing. 1798: Egj Kék gjapott Fersing [Kv; Pk 
6] * ~ gyöngy öv. 1682: Attam minden napi viselő kek 
giőngi őuett [Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.] * ~ há-
lóöv. 1717: Aszszonj embernek valo kék haló óv 1 [TSb 
5] * ~ kaftán. 1656: hagiok Sebessi Miklós Uram(na)k 
egi oregh Galléros, kek kafftannial berlet scarlat mentet 
veresett (!) [Ádámos KK; BálLt 93] * - kamelot. 1752: 
Egy kék kámelot Váll drót kapcsokkal [Eszt-Mk gr. Pet-
kiné inv.]. 1758: Egy kék Kamérlót Sárga prémmel meg 
hányt superlát [Nsz; TSb 21] * ~ kamukaselyem. 1732: 
Ágyra valo kék kamuka Selyem Nyári Paplan [Kv; Ks 
Kornis Zsigmond inv. 4] * ~ kanavác. 1667: attam Pá-
ter Janosnak egy darab kek kanavaczert s arany chipke-
jertt f. 50 [UtI] * ~ karazsia. 1621: veottem haro(m) 
sing kek karasiat f 2/85 [Kv; Szám. 15 c/IX. 194] * 
— karazsia-dolmány. 1586: veottunk egi kek karasia 
dolmantis nekiea — f 5 [Kv; Szám. 3/XXIV. 43 — aA vá-
ros trombitásának] * ~ karazsia-posztó. 1588: Vrunk-
nak leott volt keet Tizedesse, kik fejer es keek karasia 
poztott kerestek [Kv; i.h. 4/1. 31] * - kockás. 1818: 
Egy kék kotzkás házi szőtt ujj Iberok [Kv; HG Ádámosi 
Végh lev.] * ~ kreditor. 1776: Egy kék kréditor 
Szoknya [M.köblös SzD; RLt Sombori Klára és Sándor 
lelt.] * - lájbi. 1829: két kék Laibli viseltesek [Kvh; 
HSzjP]. 1830: Egy kék viseltes téli Lajbli [Körtvélyfája 
MT; LLt] * - landis. 1670: szabtak Dolmant Lacz-
konnak kek Landisbol [UtI] * - lengyel öv. 1779: Ho-
roga Jonásk . . . széles kék Lengjel ővel övezvén be dere-
kát az két végét lebocsátota az Horgas ináig [Orbó SzD; 
GyL. Berincse Dumitru (59) jb vall.] * ~ le van t in. 1820: 
Egy Kék Levantin [Felőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia 
kel.] * ~ libéria-posztó. 1839: 21 sing kék libéria poszto 
[Körtvélyfája MT; LLt] * - matéria. 1836: Vagyon két 
lájbi kék materja mely ér 4 flo 20 [Gelence Hsz; HSzjP] 
* ~ mente. 1647: egj kek mentemet el ue(ue)k [Kv; TJk 
VIII/4. 238-9]. 1738: egy kek Bélletlen mente fordíttott 
fejér s veres Turka sinorral [M.bikal K; MLev.] * ~ 
mór-váll. 1770: Virágos Kék mor váll ezüst kötéssel 
gazdagon bé hányva [M.andrásfva U; EMLt] * ~ mun-
dér-posztó. 1738: Kék múndér posztó [LLt Fasc. 152] * 
~ nadrág. 1591: Barrabas Peter, Nadasi3 vallia Egi 
fejer Daroczos ember vala ott, kinek kek nadraga vala 
[Kv; TJk V/l. 108. — aK] * - német posztó. 1757: Csß' 
lédimnek . . . kék kétszer vanyolt Német Posztóra . • 
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Rf. 42 xr 58 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 109b]. 
1797: 3 Sing Kék Német posztó [Mv; DE 3] * ~ öv. 
1737 k.: Egy kék ŏ Aszszony embernek valo [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter inv.] * ~ pamut. 1679: Pama hajban 
valo, kek s veres pamuttal varrott darab vászo(n) 1 [Uz-
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 80] * ~ pántlika. 
1800: Egy fehér Schlajer, kék pantlika<val> bé szegett 

Creditor viganó [LLt] * ~ pántlikás. 1816: Kék 
pántlikás fŏkŏtŏ . 35 xr [Kv; Born. IV/41] * - perpe-
ta-mente. 1634: Az Balintffi Christoph vram ket nagiob 
fiának hagiom az kek perpeta, mallal berlet szorittos 
mentemet [WassLt 73/1 Cegei Wass János végr.]. 1673: 
Egi kek perpeta mente Aszszoni embernek valo, rokaval 
bellet [i.h. Borsai István hagy.] * ~ rázsaszoknya. 1764: 
A* Leány közép rend staturaju Szebeni kék rása 
szoknyája [Torda; SzúvLt] * ~ rázsaposztó-elõruha. 
1682: Attam egi kek Rasa poszto Uy elő ruhát [Fog.; 
Borb. II Rákosi Anna kel.] * - remek. 1683: Vote(m) 
három sing kek Remeket singit f. 2 teszen f 6 [Uti] * ~ 
remekposztó. 1685: November 1. Volt az sokadalom 
Kolosváratt. Vóttem kék remek-posztót fi. 1// 
36 [Torda; SzZs 268] * ~ rojt. 1696: Egy török czafrag-
ra (!) valo kék rojt [LLt 102/24] * - selyem-béllés. 
1824: Egy rongyos fejér patyolat vetkező kek sejem bér-
léssel [Fugád AF; HG Mara lev.] * ~ selyem-hajfonó. 
1602: Egi kjk seljem haj fono [Jára MT; Berz. LXV/9] * 
^ skárlátmente. 1627: Egj kek skallat menthe róka hat-
tal bellett [BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 1645: egj kek skar-
lát hozu uyu mentet is hyozmallal bellettetis lattam 
[Gysz; LLt] * ~ sólya. 1613: az gazdaasszonnak magá-
nak küldtem egy kék sólyát, Istóknak egy kék sólyát 
kapcástúl [BTN2 76] * - stráſos lajbi. 1826: Übel Ká-
roly elszökésekor viselt egy otska kek Stráffos 
Laibit [DLt 514 nyomt. kl] * - surc. 1809: Donáth 
Anis Viselt egy kék Surtzat [DLt ua.] * ~ szok-
nya. 1651: Egy kek vont ezőst zoknia [WassLt 72/2 Vass 
Judit kel.]. 1756 k.: Kovendre3 vittem egy kek szok-
nyát parasztat [Borb. — aTA] * - szõrsodrás. 1775: 1 
Csomo kék Szőr Sodrás x 3 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4] * 
^ tabit. 1628/1635: Matériák Kek arannyas tabit tizen 
három singh, egj fertalj [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi 
Kelemen inv.] * ~ tafota. 1628/1635: Egi kek tafota 
Theoreok hjm(u)el varrott eleo ruha [uo.; i.h.]. 1789: 
vettem kezemhez . Egj kék tafata hoszszu angloise 
köntöst [Medgyesfva MT; JHb XLVI/1] * - taſotás. 
Í657: Vagion egj kek tafotas varrót fen allo gallér aranj 
czipkes [Mihályfva NK; JHb XXII/42] * - tamisz. 
1805: 4 Sing kék tamisz [Mv; Told. 74] * ~ tercenella. 
!709: Egy Darab Tercenella . . 1 kék aranynyas Tercen 
allya (!) szoknya . 2 sing zöld terczenella [WassLt Ár-
va Matskási Ersebet inv.] * ~ török kamuka. 1674: Va-
gyon más egy Aranyas kaftán paplan kek Török kamu-
ka az kerülleti [Beszt.; i.h. 12. B. 72/6]. 1697: Egj kék Tö-
rök kamuka, nyul háttal bérlett viseltes háló mente 
IKGy] * - váll. 1793: kék vál ezüst Keszŭletel ezek Cre-
ditorok [M.köblös SzD; RLt Kolosi Krisztina lelt.] * -
vàszon. 1787: 5 sing keskeny kék vászon [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 6] * ~ verítékposztó. 1807' Egy 
Jobb és egy fél viseltes Nyereg alá valo pokrotz visel-
és kék vereték poszto egy [Szentmargita SzD; Ks 67. 49. 
41) * - vinci posztó. 1634: Conventioia az Feieruari 
Maior Bironak . . . Kek vinci posztoia Ul. 8. vei f. 6 
K*yf; Uti]. 

E. drágakőre, ékszerre von.: ~ fogásos aranygyűrű. 
1651: Egy kek fogásos Arany gyureo . . f 4 [Kv; RDL 
I. 28] * - opál. 1818/1826: Foglalatlan kék Opál [Kv-
AkKt 27] * - safely. 1634: 3 Kék safely. 3 Rubint. 1 
homlokra, 3 Eőregh Smaragd [Kv; JHbK XVII/15] * 
~ safélyos kövű. 1645: Aranj Gyűrűket is lattam asszo-
niomnal . . az tobbj kőzött egj Meczetlen kek Safeljos 
köŭü uala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120] * ~ üveg-
gyöngy. 1800: adot Áltól Kék és Hamu szin Üveg 
gyöngyöt [O.fenes K; JHb LXVI. 46] * - zafîr. 1686: 
Edgygyemantos arany gyŭrŭ, Más gyŭrŭ rubintos, Har-
madik gyŭrŭ kék safir benne [BK. Bánfi Farkasné Beth-
len Krisztina jegyaj.]. 1687: adott volt ajandekban 

. egj hadi szerszamos Függött, melj gyémántokkal, 
rubintokkal rakva, és az kŏzepin nagj öregh mettszett 
kék Safir vágjon [Körtvélyfája MT; BálLt 1] * - zafi-
ros. 1703: Edgj kék zafiros öreg gyŭrŭ [Zabola HSz; 
HSzjP]. 1761: Egy pár Kék Záphiros Fülbe valo, kinek 
a' Másliaja Gyémántos, ä Közepe egy apro Gyémánt 
[Nsz; Ks 73/55] * ~ zománcos. 1697: nyolcz hoszszuko 
fejér, fekete s kék zománczos boglár [Szentmargita SzD; 
KGy]. 1766: Egy kék zamántsos (!) Arany Virágotska 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96] * - zománcú. 1703: fülben 
valóról le tort fejer, és kek zománcu arany pantlikatska 
[LLt Fasc. 115], 

F. emberre von.: ~ szemű. 1767: Raffael Mariánok le 
irása nagyon himlő helyes, kék szemő [Szancsal 
KK; Mk Jos. Mezey jur. ass. kezével]. 1848: Páskuly 
György kék szemű [Kv; KLev.]. 

G. különböző dolgokra von.: ~ ég. 1786: nem jo fel 
ollyan Nap a kék égre, mellyben jo emlékezeted szivem-
be nem volna [M.régen MT; DobLev. III/615. la] * ~ 
láng. 1841: kevéssé tavulatska, egyszer tsak látom hogy 
a' földből hirtelen kék lang jŏnn fel [Kv; KLev.] * ~ pa-
piros. 1574: Anna Azzony nehay Keore Janosne Mostan 
Lakatos Balazsne . . . vallia hogi az vra Keore János 
Mert volt egyszer Bányára hogi meg Jeo egy kek papi-
rosba teszen leh az astalra valamy fenyeset [Kv; TJk 
III/3. 315]. 1789: 13 Árkus irni valo kék Pappiros R f — 
xr 7 [Mv; ConscrAp. 89] * - szilony. 1758: Két darab 
kék szilony [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

2. (halvány) kékesszürke; de culoare cenuşie-al-
băstruie, cenuşiu-albăstrui, porumb, porumbiu; (blaß) 
blaugrau. 1525: legamus unum equium videlicet maio-
rem subflavum vulgo keek [Héderfája KK; TelO II, 
450]. 1525/1567: filio nostro Iohanni legamus 
duos equos sellatos, unum videlicet roh et alium mino-
rem keek [uo.; i.h. 451 Barabássy Lénárt erd. alvajda 
végr.]. 1634: Taualj louaczka czitko 3 egjk kek zar [Hsz; 
LLt]. 1757: Egj hitván kik kesej farkú kicsind futta-
sott (!) három esztendős [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. 

Szk: ~ gyermekló. 1642: adot Egi kik Giermek 
lovat [Keresed TA; Borb.] * ~ kanca. 1656: Borsán3 

. . . Eőregh kek kancza [Mk Dobokai inv. 8-10. — 
aK] * - ló. 1570: polgár Myhal Alsó fyley vallya, 
hogy latta egy Lo Bwdosik volt az filey hataron . egy 
Nagy kek lo [Kv; TJk III/2. 111]. 1596: Thudom hogj 
Sebesi Miklós tartott az kek lohoz zamot Hogy az 
kek louat megh patkoltattakis Sebesi fizetett eo neki at-
tól [UszT 11/48]. 1611: Egy öreg kek lo [Taploca Cs; 
LLt Fasc. 155]. 1631: azt lata(m) hogj az az kék lo santal 
vala [Mv; MvLt 290. 58a] * - paripa. 1599: adot eo 
kegme Theke Ferencz . . . Egy rosdas neueó kyk paripat 



kék 320 

huzon eot ftba: Masikot egy herilt kyk paripat huz ſton 
[Dés; SLt 29. J. 10]. 1627: Bodoki3 es Vzoni Mene-
sek(ne)k szama .. Verese kek paripa Nro 1. Setetpey 
száár gjermek lo Nro 1. Az regi kek paripa Nro 1 
Szürke kek szekeres lo Nro. 6 [BLt 1 Inv. — a~ Hsz]. 
1631: Veseleni Boldisar vramnak hagiom az en kek pari-
pamot mely az en menesemben termet [Nagyteremi KK; 
JHb XXI/17] * - szekeres ló. 1647: Gerendreol ide haj-
tatott hat kek Szekeres Lo [M.királyivá KK; BK 48/ 
16] * vércse szabású ~ ló. 1596: vagion wgymond egy 
verche zabasú kek lo azt ad nekem [UszT 11/45]. 

3. (halvány) kékesfehér, alb-albãstrui; (blaß) bläulich-
weiß. 1690: Beres Ökrök 5 Kek Szelyes Szarva 6 
Kek, Konya Szarva j Bornyus Tehenek. 1 Kek, Fel allo 
Hegyes Szarva . 3 Kek, Szelyes Szarva, 4 Kek, Cson-
ka Szarva [Kentelke SzD; BK Inv. 14-15; 15-16]. 1692: 
Ŏregh Meddŭ Tehenek Kék kaila Szarvú [Mezőbo-
don TA; BK Inv. 22-3]. 1711: Enis tartottam hat hétig 
két Tulykot, egyik Szőke, ã másik kék [Ditró Cs; WLt 
Emericus Korpos (50) ppix vall.] | azon marhák mellett 
valo Gondviselő adott vala Sz: Miklósi Mihály Deák-
nak két ökröt, egyik rŏt, ä másik kék vala, a kéken lát-
tam is az Ur Vesselenyi Ur(am) eö Nga bélyegit [Gyszm; 
WLt Mathias Peter (40) armalista vall.] | Láttam két fe-
jér ökröt és egy kéket, ã ketteit Killyenfalvi Borka Ist-
vánnak adta vala [Gyergyóújfalu; WLt] | Tudom hogj 
Szárhegyi Csergő Péter kézinél vala azon marhák féli-
b(en) két Tulyok, egj kék és egj ordas [Szárhegy Cs; WLt 
Franc. Angi (28) lib. vall.]. 1741: Hat béres ŏkreis 
négy fel állo kek, egy barna felálló, s egj fejér buta szarvú 
[Mezőbánd MT; LLt Litt. B 146]. 1757: Egi par: Szu-
gár, ã másik Tempe, kikek buta Szarvuak, 5 esz(ten)dŏ-
sök [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. 

Án. 1761: (Az) ökrek kozzŭl egy pár edgyik Kik 
nevü A(nno)r(um) 8 másik Szőke nevü 9. Eszten-
d(ős) mind kettő kik szŏrü, fel állo szarvú [Mezöcsán 
TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 

Szk: ~ bika. 1681: égy kis kek bika egy kis kek 
Tehen [Milván K; RLt 1] * - ökör. 1676: Szekelyai (!)a 

iobagiom . kik ökreit el vévén megh nyusztak 
[Boncjda K: Born. XXXIX/51. — aSzakulájról (SzD) 
való. A szamosújvári darabontok]. 1687: Vasarlatt . . 
két kek ökrőtt pro f. 20 [UtI]. 1711: tartottam en is két 
kék fenn állo szarvú ŏkrõkŏt [Ditró Cs; WLt Todor Czi-
gány (40) jb vall.]. 1752: Egj kék Buta szarvú ökör [Do-
boka; TL 42] * ~ tehén. 1681: Az Mílványi3 megh holt 
jobbágy<omnak) . . Jánosnak maradott . Két kék 
tehen s égy veres [RLt 1. — aK]. 1701: Egj kis kek Tehén 
van azt hagiom Bodonine(na)k Sophinak [Pólyán TA; 
JHb XVI/7]. 1711: Egj hegjes Szarvú kek Tehen mostis 
Solyom Thamasne Aszszonjomnál meg vágjon [Gyer-
gyóújfalu; WLt Mich. Simo (25) pp vall.]. 1755: 7 esz-
t(endös) ŏkörborjas. Kik hegyes szarvú fejős Tehen [Ba-
tiz H; BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.] * - tinó. 1757: 
Egy Sucája nevezetű fel állo szarvú kik tino [Pusztaszt-
miklós K; Berz. 3 1/9] * - tulok. 1697: Harmadfű tul-
kok. Kék tulok nro 1 Sárga tulok 1 [Borberek AF; Mk 
Alvinczi Péter inv. 6]. 1754: egy harmad Fűre menő kék 
Tulak Mas harmad fűre menő kék Tulak . . . egy har-
mad fűre menő kék szŏrŭ Tino [Kajla (BN) körny.; 
WassLt]. 1808: A Lonai Vlád Irimie adott két kék tulkot 
F Vintzi Kolosvári Gyôrgy(ne)k 197 vf [TLt Közig. ir. 
Vásári jk] * ~ ünõtinó. 1711: Tudom hogy a Lázár Fe-

rencz ur(am) Disznó Pásztora János, vett vala pénzel 
. egy kis kék ŭnŏ tinói [Ditró Cs; WLt] | Fazakas Ist-

vánnak adott vala . egj kis kék ünŏ tinót [Szárhegy 
Cs; WLt Greg. Csiki (34) pp vall.]. 

4. kék szegővel szegett ruhás; îmbrăcat cu haină tivi-
tă cu albastru/cu tivitură albastră; mit blauer Borte 
(ein)gesäumtes Kleid tragend. 1595: 28. Április . . . Wa-
radi Lúkacz Deák, Wrúnk ö fge eggyik Secretariuss^ 
szolgaiúal Darabantokkal kékekkel megyen Tasnad 
fele ho penzel [Kv; Szám. 6/XVIla 57 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével. — Értsd: kék darabontokkal. Sz]. — A jel-
re nézve 1. kékdarabont al. a jegyzetet. 

5. kékfoltos; cu vînătăi, cu pete vinete; mit blauen 
Flecken, blaufleckig, blutunterlaufen. 1574: Anna kiral 
Balintne Azt vallia hogy . halala vtan Mykor felj eol-
teztetnek kett chonya (!)a az agekais Mind Eowig kek 
volt [Kv; TJk III/3. 386. — Bizonytalan: honya v. 
chomya (combja) h.]. 1582: Ersebet Zekel Balasne . 
vallia, hogi latam hog mikor Isten Az Lowal megh nio-
modot Azzonnak Az giermeket Ada ez vilagra, Az gyer-
meknek kewes hea hog ketteó nem valt vala a' feye, egieb 
thesteis mind kek volt Az gyermeknek [Kv; TJk IV/1. 
16]. 1593: Smelczer Georgi vallia: az Jnast lattam 
hogi halua fekzik vala latam az oldalat hogi egi feleol 
igen kek vala [Kv; TJk V/l. 405]. 1629: nem tudgja miért 
rongallia az Ura, de azt latom hogj valoba(n) megh uerte 
volt, mert igen kek vala az teste [Mv; MvLt 290. 147b]. 
1774: az karjai mint kékek voltak . . . Laszlo Jutkának 

. mint betegeskedik az Verés mián [Szőkefva KK; Ks 
66. 45. 17c]. 1840: Marton Ilonka Bátori Gyõrgyné 
panaszlá hogy városi Hajdú Kováts János bé jőve bün-
tető házamba . a' kezébe lévő ujj korbátsal ugy el vert 
hogy tsupa kék némely hellyen testem [Dés; DLt 36/ 
1841]. 

Szk: — ſelduladás kék kidudorodás, dagadás. 1801: 
láttam homlokán kék fel dulladást [Kv; KLev.] * ~ 
ütés. 1749: Juvon Grék, és Szimion Girloman, öszve 
veszvén egj más között megtépelõdtenek, de sem kék 
ütés, sem peniglen vér eresztés nem volt rajtok [Told. 3]. 

6. szitk 1803: Mikor a' Kender ton Kenter asztotas^ 
kor lettenek volna a to tisztítás alkalmatosságával . 
Komjátszeginé Aszszonyom megtámadta . . . Fodor 
Sigmondnét és azt mondá te zöld béka, Kék béka 
tsak nézek a' mitt nézek mert ugy mosnálok a' Tóban 
hogy soha ki nem másznál onnan [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 

OSzn. 1590: Kik Bak Mihály [Kajántó K; GyU 16]. 
O Hn. 1451: primo incipissent3 a portu fluvii aque Za-

mos a quondam lapide Kekkew nuncupato [Szásztör-
pény (BN) körny.; TelO II, 46. — aÉrtsd: a határjárást]. 
164311687 k.: Kék patakán felyűl 5 hold főid . 
égy felől vicinussa ä Kék pataka [Andrásfva MT; 
MMatr. 245]. 1650: az kék oldal nevű helyben (sz, k) 
[Gyszm] | Torda varmegjeben Kekbuk Praedium 
[Kékbükk TA]. 1730: az Kik bŭkkőn egy Darab kaszál-
lo [Szentlászló TA]. 1740: Kék Dombja Vermében (k) 
[Sztána K]. 1746: Kek vágás patak hegjén (sz) [M.her-
mány U]. 1757: a Kék vápán (sz) [Nagyernye MT]. 
1799: A Kik Domb tetőn (sz) [Vaja MT]. 1813: A' Kék 
Dombjánál (sz) [Sztána K; KHn 307] | Kék Kut verme 
[Vista K; KHn 272]. 1816: Kék hidgya teriben (sz) 
[Andrásfva MT]. 1830: a' kék mezőn a kék mező oldal-
ban [Hídvég Hsz]. 1833: Kék vápájában (k) [Nagyernye 
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MT]. 1891: Kék d(omb) [Bogártelke K; KHn 187]. — A 
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

II. ſn 1. kékszínű fonal v. anyag; fir sau material de 
culoare albastră; blauer Faden od. Stoff. 1589: Eot fe-
waly visseltek kekel zeottek [Kv; KvLt Inv. 1/2. 36]. 
1664: Agy fűtül valo kékkel szűt vászon nro 1 [Dés; Hr 
2/23]. 1674: Egy festett kissebb ládáb(an): Tizen-ótt Tö-
rök keszkenő. Két kendő veressel kékkel [Szászvárosi 
ref. egyh. lt Halics Mihály inv.]. 1682/1722 k.: eg (!) ve-
ressel kékkel szőtt abrosz [Ludvég K; GörgJk 97]. 1683: 
adtam . Búdöskuti Sigonak Dolmant . . . Crispán 
szín es kek Remek el fogjot mely is a kekkel együt volt 
Egy vég [Uti]. — Vö. a francia-kék címszóval. 

2. kékség, kék folt (véraláfutás); vînătaie, echimoză; 
Bläue, Blutunterlaufung. 1573: Anna Beke gergelne Azt 
vallia hogi hallotta panazolkodasat Mwtatta kekeyt 
hogy az vra Eotet az attyatwl Maratert very [Kv; TJk 
Hl/3. 168]. 1584: Peterdj Balas vallia . . . Latta az keke-
keth Desy Istvánon de Ne(m) tuggya kiteól esset [Kv; 
TJk IV/1. 203]. 1593: Rosnai András vallia menek 
hatra az Zeoch Pal vduarara tahat az eo Inassa Peter 
halua fekzik egi agiba mikor megh latogattuk volna, 
latam enis hogy vgian pazmankent rendel vala az kek az 
Inason az vekonian az veressegh miat [Kv; TJk V/l. 
404]. 1606: Látott wtes mia ualo keket es sebet az osuat 
Janosne kezen [UszT 20/203 Britannús Imreh de Kis 
Kede pp vall.]. 1631: Kocsis Mihalyne . . . mutogata 
váltig az kekeket rajta enis latam hogi elegh kekek vala-
nak rajta [Mv; MvLt 290. 232a]. 1644: mutatta szegeni 
aszoni hogy meli rut kikek voltak az testen [Mv; i.h. 291. 
417b]. 1730: egy Béressel még mégis verték, magam is 
láttam a kékit [Tűre K; Told. 28]. 1774: Gligor a kezével 
ellent vetett, melyet ugy meg ütött hog a keze bokáján 
Negyed napig is a kéke megláttzat [Bábahalma KK; Ks 
19. VII]. 

Szk: ~et mutat. 1573: Ilona Zeoch ferenchne Azt 
vallia hogy Hallotta az azzonnakis panazolkodasat 
hogi az vra eotet Rongallya very Az atthia twl Marattert 
mwtatot kekeketis Neky [Kv; TJk III/3. 168]. 1591: Ka-
roly Benedek, fenessi Thamas, varos hites zolgay hitek 
vtan valliak, Lattűk hogi Barbeli Balint biro vramhoz 
jeoue es keket mutata, monda azt hogi fenessi Marthon 
verte [Kv; TJk V/l. 80]. 1600: Marton Janosne Anna az-
zony vallya, Amikor megh vertek ez felperes azzont 

mutatta az kekeket karyan hwn, az vra penigh oltal-
mazo Simon othon sem volt mikor ez esset rajta, hanem 
az feozben volt [Kv; TJk VI/4. 431] * ~et mutogat. 
1596: az vereseghnek kekit latam vertis latam raita 
kekyt az vereseghnek mútogata az A(ctor) azzony | az 
mely vert es keket mutogatott azt az I <che>lekette raita 
[UszT 11/11] * ~et tesz vkin. 1574: Partas Katalin Azt 
vallia hogi Mazas Peternel volt es hallota hogi az tarkeo-

Balas felesege kery volt hogi hoza fogadia az zolgalo 
leant Ne valiion kart, Azt Monta hogi ne(m) fogadia 
Mert keket teot rajta [Kv; TJk III/3. 392]. 1599: Judith 

az feoldre le ite . . . Veghre kezeywel feyemet az en 
magam hazam oldalahoz verte tazigalta . . sok keketh 
teôn raitam karomon vallamon [UszT 14/42]. 1665: Hu-
fezi Bukur Sokabine, egi ot valo aszoni emberen tévén 
kéket administralt f 1/20 [UF II, 315] * vminek a ~ ét vi-

1749: Szolga Biro Uram Dumitru Pantát és Vaszilia 
°usát mi okon nem tudgjuk keményen meg verte, hogj 
m<>stis a kékét viselik [Told. 3]. 

3. jog súlyos testi sértés kék nyoma (véraláfutás); ur-
ma unei leziuni corporale grave (vînătaie); blaue Spur 
einer schweren Körperverletzung (Blutunterlaufung). 
1590: Vér birsag fl. 1. Az Tiztartoé kik d. 33 az zerel-
mes embere3 [Kajántó K; GyU 17. — a01v.: sérelmes 
emberé, azaz a súlyos testi sértést szenvedett félé]. 1640: 
Mulcta: Verbirsag f. 1. kek d. 33. de ezeknek har-
mad reze az biroe, ket resze az Uduarbiroe [Mákó K; 
GyU 53]. 1665: Dragussi Opre Közte egy kékért f. 
1/20 [UF II, 315]. 

Mindhárom adalékban a kék jelentéstapadásos alakként kékbírság h. 
— A II. 2. alatti szk-ok nem vonhatók ide. Megjegyzésre érdemes, hogy — 
az Úriszék nemleges tanúságából ítélve — a magyarországi szokásjog a 
kékmutatást és a kékbírságot nem ismerte. 

Szk: ~et mutat: 1594: Or birsagh keőzeőtteök es Pa-
razna birsãgh egi egi forint veer birsagh hatuan hat pénz 
Az ki keketh mutat hatuan pénz [Bagos Sz; UC 113/5. 
17]. 1666: Mulcta. Vér Birsagh egy egy forint két resze az 
Tiszte, égik resze az Faluje ha keket mutat, minden ke-
kert ötven ötven pénz [Hévszamos K; GyU 151]. 

A súlyos testi sértés esetében a bántalmazott a falusi bíróság v. az úri-
szék előtt megmutatta a súlyos testi sértés kék nyomát, s ha a sértés a vád-
lottra bizonyult, a kékmutatás (I. ott) birságát fizette meg. A birság összege 
1590-ben Kajántón (K) és 1640-ben Mákón (K) 33, Gyaluban azonban 
1666-ban 66 pénz (dénár), illetőleg — mint a fenti adalék mutatja — min-
den kékért ötven-ötven pénz volt [NNy 479]. — Vö. a kékbirság és kékmu-
tatás címszóval. 

4. tbsz kékdarabontok, kékdarabontság; dorobanfi 
cu uniforma tivită cu albastru; blaue Trabantén. 1609: 
attam . Zuczjagi János es Túri Janosnak az ketteo-
nekjs f. 2 d — mjnt hogy Zuczjagi Janosnak az kekek-
heoz kelle mennj [Kv; Szám. 126/IV. 170]. 1625: Nagj 
Thamas az kekek Tizedessj fele Tized maghawal erkez-
we(n) magyar orszagbol, Atta(m) . . . Hust lib. 10 [Kv; 
i.h. 16/XXXIV. 180]. — A jel-re 1. kékdarabont al. a jegy-
zetet. 

A címszóra von. 1. P. Dombi Erzsébet: NylrK XXVI, 109-14. 

kékagyag agyagfajta; un fel de argilă; Art Tonerde. 
1675: Hogy a közép Utzai sütő házhoz, az Jobbagiok 
Kek Agjagat hosztanak, attam az Agjagert az monosto-
ri Bironak az szokás szerent . d 9 [Kv; Szám. 35/1. 29]. 
1700: Az Ovari Sütő Házra valo kőlcseg . . . Hozattam 
egj szekér kek agjagot fizettem Flór. 2 Dnr 50. Verettem 
meg az kemencze fenekit fizettem Flór 5 [Kv; i.h. 40/1. 
25-6]. 

kékalmás almáskék, kékesszürke; cu părul vînăt 
rotat; bläulichgrau. 1653: ö t paripa vala egyik, 
egy szép kék almás kurtán ló, ott marada az istálló-
ban [ETA I, 70 NSz]. — A jel-re 1. MPászt 338 almás-
kék al. 

kékbabú kékbabos; cu buline albastre; blaugetüpfelt. 
1823: Ezüstös Tradár'sán apró kék babú magyar köntös 
[LLt Csáky-per 601 L. 1]. 

kékbarna vsz kékes v. szürkésbarna; marou-albăs-
trui; bläulich/graubraun. 1697: Tino . . . Tavaly Kek 
Barna fel allō szarvacskaj [Almakerék NK; Uti]. 1757: 
Egi pár kik barna az egyik szürke, a' másik szúgár (!), 4 
esz(ten)dŏsŏk | Egy kik barna Rusána 6. est(en)dós ki-
kes ókór borjával [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. — A 
vsz-ű jel-re 1. MPászt. Mut. 
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kékbarnuca kékesbarna tehén; vacă maro-albăstruie, 
vacă cu părul marou-albăstrui; bläulichbraune Kuh. 
1757: Egj szép kik bamutza fel állo hegyes szarvával 6. 
estendos ŏkŏr jó borjával [Pusztasztmiklós TA; Berz. 3. 
1/9]. 

kékbeli I. mn kék köntösös/ruhás; îmbrăcat ín albas-
tru; in blauem Kleid, blau gekleidet. 1582: Michael 
Nag' fassus est Danchak Ianos az vczan fel me-
gien vala Az Apia hazahoz Ez keozbe megh foga eg 
kekbely legeny [Kv; TJk IV/1. 10]. 1590: egy kekbelj lc-
genj az ajtót kaput rettenetesewl verte [Kv; TJk V/l. 
2]. 1591: Boitor Antal, Nadasi biro, vallia Latam 
hogi ez emieos zekerrel Nadason3 megh állották vala az 
kekbeli emberis ott vala, es egi veres zokniabeli azzoni 
emberis vala vellok [Kv; i.h. 107. — aK]. 1747: jött ide 
két kékbéli ŏltőzetb(en) lévő katona négy loval [A.hagy-
más SzD; Ks 27/XVIIb]. 

II. ſn kék köntösös/ruhás ember; persoană îmbrăca-
tă ín albastru; Mensch blau gekleidet/in blauem Kleid. 
1572: Thamas Eotthues Myhal zolgaia, latta hogy az 
Kerekesne hazabol ky Ieot ez Caspar es kardiat ky 
vonta volt es hozzais vagot egy kekbelihez Bayrais hy 
volt egy gwbas legent [Kv; TJk III/3. 25]. 1591: Apiok 
János, Thwrej4, Cardinal vram eo Naga Jobbagia vallia 

Az veres nadragu ember zekeren vala egi azzoni, es 
egi férfi, de az kekbeli zekeren senki nem vala [Kv; TJk 
V/l. 107. — aTüréből (K) való]. 

kékbírság tettlegességi büntetéspénz; amendă pentru 
provocare de leziuni corporale; wegen Tätlichkeit be-
zahltes Strafgeld. 1632: Eleiteől foguan ualo rend tartas 
szerent Fogaras feölde birsagh szedesben egienleő mo-
dott es rendett tartott. Kék Birsagh uolt f. 1/20. Ver bir-
sagh uolt f. 4 [Grid F; UC 14/38. 6]. 1640: Mulcta. Ver 
birsag f. 1. Bika bírság f. 3 . kek bírság d. 66 [Gyalu 
K; GyU 57] | kek birsag d. 33 [Jegenye K; GyU 50]. 
1652: Az kek birsagis, mely a' falub<an> esik a' Biroje 

. Ha az Ur dolgán esik az Tizteke [Kajántó K; GyU 
127] | Ver Birsag 'ha az Bírónak meg' mutattya den. 33. 
a' kek birsagis anny azon modon az biro eleot. Ha: pe-
nig' a' Tiztartonak mutattya meg' f. 1. Akar hun essek 
[Km; GyU 134]. 

A bírságnemre 1. a kékmutatás címszót és további adalékokat Asszony-
ivá-, Bh- és Szászlónáról [GyU 54, 57, 64, 73, 134, 142, 147], 

? kékese vsz kékesfehér; alb-albăstrui; bläulichweiß. 
1349: Jacobus germánus Zeuke unum bovem suum 
kegche colorem subtraxisset [Urk. II, 71 Nic. dictus Wos 
comes de Kolus bizonyságlev.]. 

kékcsíkú kékcsíkos; cu dungi albastre; blaugestreift, 
mit blauen Streifen. 1819: egy kisdeg igen keskeny kék 
tsiku derekaly [Kv; Pk 3]. 1834: 25 Sing kék tsiku krádli 
mátrácnak a 54 xr [Kv; Born. F. IXa]. 

kékdarabont kék szegővel szegett ruhás gyalogság; 
dorobanţi cu uniformă tivită cu albastru; Fußvolk/In-
fanterie in blaugesäumter Uniform. 1594: Karkai Mar-
tton Deákot, ötedmagaúal Kek darabantokall vit-
tek Gyalúig | Wrúnk ŏ fge Kek Darabantit, 6. beteget, és 
az többinek parttekajt, vitte Thordara filei Húzar Balint 
8. okkerrel . . . f 1 [Kv; Szám. 6/III, 12, 20]. 1596: 27. 

Április: . . . Az Kek Darabantok Porttekaiokat vitte 
Tonnich Mollert 4 loúal, Thordaig f 1 [Kv; i.h. 
6/XXI. 21-3]. 1625: vittek . az Kek Drabantok porté-
káját . Fejerwarigh [Kv; i.h. 16/XXXIV. 275]. 1627: 
Cziki Georgj Kek drabant [Farkaslaka U; UszLt IV/50. 
54] | Bekeő Damokos kek drabant [Etéd U; i.h. 63-4]. 
1652: Varffaluan3 lakó Szekeres Jacabne Kek Drabant 
Felesegĕ Bordats Barbár Asszoni [Borb. I. — aTA]. 

A megadott ſejedelemkori jel. Kelemen Lajos egykori közlése. 

kékdarabont-hadnagy locotenent la dorobanţi cu uni-
formă tivită cu albastru; Infanterie-Leutnant in blauge-
säumter Uniform. 1598: 11 xbris B. V. Hagiasabol kul-
tem Kalmandj Mihalynak az Vrúnk kek darabant had-
nagianak ajandekoth ebederea [Kv; Szám. 8/V 109. — 
aKöv. a fels.]. 

kékégszín égszínkék; albastru deschis; himmelblau. 
1676: Vettünk Katónak 8 singh kek Eghszin habos 
kanavaezot 7tedfel forinton singit melly teszen flo: 52 
[Beszt.; Törzs]. 

kékellő 1. kékes; albăstriu, albăstrui; bläulich. 1806: 
Nyistor Bábénak . kékellõ szemei [DLt 348 nyomt. 
klj. 1808: A' kenyér melyben sok Szarvas Rós vagyon, 
kékellö, kellemetlen izü, és szagú, a* hoszszabb vele élés 
után pedig Babra nyavalyát (: Raphanium, Kriebel 
Krankheit :) okoz [DLt 868 ua.]. 1836: Guttner János 

. szász . . kékellő szemű [DLt 760 ua.]. 
2. kékesfehér; alb-albăstrui; bläulichweiß. 1806: Egy 

kékellö szõrŭ Tehén | kékellő szőrű Tulak [DLt 574 ua.j. 

kékes I. mn 1. halványkék; albastru/bleu pal/deschis: 
bläulich. 1576: Wadnak fewal heak kekessek egy wegbe 
negy fewal hera walo [Szamosfva K; JHb XVIII/7. 11, 
15]. 1589: Ket vánkos hey Lengiel Myw kekes [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 36]. 1625: Egy lengeteg Abrosz kekes 
volt f. — ./. 20 [Kv; RDL I. 126] | parna hey veresesek es 
kekesek kendeók veressesok kekosok iok, kenderből z6-
tettek mind ezek [UszT 8a]. 1644: Egy lepedő fej kekes 
Veresses val. 24 [Kilyén Hsz; BLt 4]. 1680: Fejtős kendő 
kekes es vereses 4 vegb(en) [Fog.; UtI]. 1687 k.: Vagyon 
a Kebele Sz. Iványia Ecclaba(n) Két abrosz égyik ké-
kes másik veresses [MMatr. 297. — aMT]. 1694: Egy le-
pedő fej kekes Veresses val(ora) 24 [Kilyén Hsz; BLt]. 

Szk: ~ abrosz. 1588: Egy veres Abroz, egy kekes 
Abrosz [Kv; KvLt Inv. 1/2. 14]. 1716: egj kékes abros 
két szélben . . . más kékes abros három szélben [Kv; Pk 
6] * ~ ágyfõtõl való. 1629: Egy kekes Agy fwtwl valo. tt 
f. — d. 60 [Kv; RDL I. 132]. 1664: Bele szűtt kekes Agy 
fütűl valo Nro 3 [Dés; Hr 2/23] * - ágytakaró. 1810: 
Egy Kékes ágy Takaró .. Rf 5 xr 16 [Mv; MLev. Illyés 
Anna hagy. 2] * ~ derekalj. 1647: Ket kekesz derekaly 
cziŭp f. — d. 40 Mász egy kekes derekaly haiastol 
cziűp — f. — d. 70 [Kv; RDL I. 134] * ~ derekalj-csup. 
1837: Kékes Derekaj Csup égy [Várfva TA; Borb.] * ~ 
derekalj-tok. 1788: négy nyŭstös kékes Derekaj tok 
[Mv; TSb 47] * - dunyhahaj. 1658: Kett kekes Dum-
ha (!) hay Est d 40 [KJ] * - föalj-haj. 1637: Jutót Kis 
Katanak kett foaly haiastol, mindeniken kekes 
feualy haj vagyon [Kv; RDL I. 24]. 1669: Egy kekes fő-
val haj . . f — // 15 [Kv; i.h. 150] * - gyolcsabrosz• 
1672/1687 k.: Csokai Bálás István feleségevei edgyút* 
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adott a' Csokai Templomhoz egy kékes Gyolts Abroszt 
[Csóka MT; MMatr. 85] * ~ héj. 1576: Egy wankos he-
nak walo kekes he [Szamosfva K; JHb XVIII/7. 15] * ~ 
himes. 1749: Conferalt Nemet Istvanne Aszszonyom a 
Szacsvai Templomb(an) valo Ur Asztalara egy kiiint 
mely fejeres vereses kekes himes [Szacsva Hsz; SVJk] * 
^ kendő. 1723 k.: Két éneklő Székre valo kékes kendő; 
egyik szakadozott, melly szüntelen rajta az éneklő Szé-
ken; mást Innepeken teszik reája [HbEk] * ~ kendő-
keszkenő. 1636: Egy kekes kendeo kezkeneo ér d. 12 
[Kv; RDL I. 109] * - keszkenő. 1586: 2 kekes kezkeno 
[Kv; Szám. 6/IV. 47] * - paplan. 1615: Egj kekes kws 
Paplan f. 1 [Kv; RDL I. 97 Junck András kezével] * ~ 
paraszt-vánkoshaj. 1790: Két kékes paraszt Vánkos Haj 
[Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 3-4] * ~ párnahéj. 
1599: Zaz Istwanne Vizén Zilagiban Kekes parna 
héjnak Valót —//18a [Kv; Szám. 8/XIV. 31 hj. — aEnnyi 
a harmincad] * — rózsás derékalj-csup. 1655: Egy kekes 
rosas derekaly czup [Kv; RDL I. 29] * - rózsás ſőalj-
haj. 1588: Három kekes Rosas fewaly hey [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 18]. 1629: Egy mereő kekes rosas Czinalat-
lan fiuali haj tt f 1 d. 25 [Kv; i.h. 132] * - surgyé kékes 
derékalj. 1793: három kis Pejh parna . . Azok alat egy 
kékes Surgej (!) [M.köblös SzD; RLt Kolosi Krisztina 
kel.] * ~ szösz-vászonkendő. 1812: Kekes Szősz Vászon 
Kendő xr 20 [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 9] * ~ 
szövés. 1816: Egy Frantzia kotzkás zöld, vereses és 
kékes szövéssel virágzott keszkenő [Iszló MT; UnVJk 
178] * - ujjas. 1829: Márton Mihály Szökött el ké-
kes Segesvári Fláner ujjasba [DLt 46 nyomt. kl] * ~ 
vesszős főalj-haj. 1622: Egj kékes veszeös feualj hej f. — 
d. 25 [Kv; RDL I. 119]. 1640: Egi kekes veszszeös feualj 
hay viselt [Kv; i.h. 123] * ~ virágos csésze. 1849: égy fü-
letlen kékes virágos Csésze leveses [Szentbenedek SzD; 
Ks 73/55] * ~ virágú. 1788: Egy kékes virágú moj ette 
Slafrog [Mv; TSb 47]. 1849: égy tŏtŏtt 'Samelli, kékes vi-
rágú massával bé húzva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

2. kékbe játszó; albăstriu, albăstrui, care bate ín al-
bastru; ins Bläuliche spielend. 1790: Olitser Nagy Tá-
nyér kékes 2 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c]. 

Szk: - findzsa. 1817-ŝ 5. kékes Fintsiak 7 Rf 5 xr [Var-
solc Sz; Born. IV. 42] * - holicsi edény. 1821: Kékes 
Holitsi Edények: Nagy leveses Tál, Fedelestől van 2 [Ve-
resegyháza AF; Told. 19] * - porcelánfindzsa. 1759: 
Tizenkét pár egy forma kékes porcellán Finsiákat [Sárd 
AF; TSb 51]. 1788: Két pár Kékes tsukuládénak valo 
porczellán fintsia tálostol [Mv; TSb 47] * ~ stráſú fin-
dzsa. 1849: égy belŏlrŏl nagyan aranyazatt kívülről 
Pedig kékes stráfu fin'sia tála nélkül [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55] * - tarkás szemű. 1846: Miller Vincze 

kékes tarkás szemű [DLt 1114 nyomt. kl] * ~ vinci 
bokály. 1755: Fel ejteles kékes vinczi bokaly 1 [Buza 
SzD; LLt Litt. B]. 

3. kékesfehér; alb-albăstrui; bläulichweiß. 1801: 
Edgy Szőke és edgy kékes fejős Tehén [TL]. 

Szk: ~ színű. 1833: adott el 1 kékes színű Tehenet 
[Torda; TVLt Közig. ir. 797] * - szőrű. 1813: A Tehén 
kisded szőke, a nyakán kékes szőrű tsáko szarvú [HSzj 
csákószarvú al.]. 1833: Bágyoni Boronyai János adott el 
: " 2 Kékes szürü Tulk(ot) Rf 133 [Torda; TVLt Közig. 
»r. 797]. 

4. kékfoltos; cu vînătăi, cu pete vinete; blutunterlau-
fen, mit blauen Flecken. 1574: Catalin azzony Molnos 

Mihalne Azt vallia hogy ez ely Mwlt Aratasnak vtanna 
hamar volt hogi Mazas peterne Eohozzaya Ment voltky 
az hostatba . . az karyan Inget fely Twrte latta hogi 
kekes volt, de eo Nem latta kytwl Es Mint leot, wtes 
vagi zorongatas volt [Kv; TJk III/3. 392]. 1757: né-
zem az kezeit, hát igen kékes [Mocs K; Mk IX Vall. 
185]. 1813: Bal felől az nyakán kékes vak ütés [Dés; DLt 
162]. 

5. kékszegőjü ruhás; cu uniformă tivită cu albastru; 
in blaugesäumter Uniform. 1653: a fal alatt kün valami 
puskás darabontok — kékesek, a veröfényen tetvet ölte-
nek3 [ETA I, 124 NSz. — a 1620-ban a pozsonyi vár falai 
alatt]. 

Szk: ~ darabontság. 1667: oda vagyo(n) most Kékes 
Drabantságra [LLt 69/5]. 

6. T Hn. 1864: Kékes domb itt régen sok kék virág 
termett [Csöb U; Pesty, MgHnt LVII, 102b]. 

II. fn 1. kékdarabont; dorobanţi cu uniformă tivită 
cu albastru; Infanterist in blaugesäumter Uniform. 
1653: Ezt a brassai készületet értvén Báthori Gábor; ő is 
valami hadait igen sietve bébocsátotta a Barczára, mind 
a maga gyalogival és kékessivel együtt [ETA I, 110 NSz]. 
1679: noha Orosz Peter Hegedűs Ferencz es Benedek 
Mihály eleget laká<na>k szabadcsagert az Kékesek kő-
zi, de hogy őnnet meg jővenek, ugyan úgy szolgáltak 
mint ős jobbágyok | Küssebb Orosz Peter mindgyárt el 
mene az Kékesek kőzi, az mig oda lakékis az Apja itthon 
az tőb fiajvai édgyüt Lázár István Vr(ama)t szolgalta 
jobbágy Szerben [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 

2. Hn. 1390: rivulum Kekes appellatum [Kővár 
körny.; DocVal. 388]. 1722: A' Kékes táján (sz) [Cso-
makőrös Hsz; EHA]. 1782/1798: kékes Nevezetű részi-
ben (e) [M.sülye AF; EHA]. 

kékeses kékesecske; albăstrui, albăstriu; bläulich. 
1643/1687 k.: Vagyon a Sz: Simoni3 Eccláb(an) égy 
kékeses abrosz [MMatr. 164. — aMT]. 

kékes-fejéres kézimunka-fajta; un fel de lucru de mînă 
(lucrat ín alb-albastru); Art Handarbeit (bläulichweiß 
gestickt). 1676: Beszterczei Varró Aszonnak az Kato ke-
kes fejeresseirt flo 2 [Beszt.; Törzs]. 

kékesi a Kékes (SzD) tn képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Kékes/Chiochiş; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kékes. 
1. Kékeshez tartozó; care aparţine de Kékes/Chiochiş; 
zu Kékes gehörig. 1610: Az Kekessj Jokzakbol (!) eö 
klmek ekkepen deliberaltanak [Kv; RDL I. 6]. 1818: 
Kékesi Rét [Mezőveresegyháza SzD; EHA]. 

2. Kékesen lakó/müködö; din/care locuieşte la Ké-
kes/Chiochiş; in Kékes wohnhaft/tätig. 1567: ty ktek 
Sagvn Somszydy kjkessy biro Janus es az teob Eskeot-
tek [M.kékes SzD; BesztLt 86. — A beszt-i bíróhoz és 
tanácsához. — aKöv. a fels.]. 1570: Kegelmetek Vrwnk 
Eo felsege Jelen valo Adoyat . . . Mellyeth ez El Multy 
gywlesbe zerzeth az orzag Meg kyldetthe, pecheth alath, 
Mellyeth My koron az ty keg: Embere Eleo Ada, En 
Magam vetette(m) le az pecheteth rola, az Karoly Lazlo 
vram Tyztartoiawal Sebestie(n) deakal az kekesy tiztar-
towal [i.h. 47]. 1664: A kékesi prédikátor felől ne feled-
kezzék Kegyelmed [TML III, 65 Veér Judit férjéhez, Te-
leki Mihályhoz]. 
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kékesnyárlói a Kékesnyárló (Sz) tn -/ képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kékesnyár-
ló/Chichişa; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form 
des ON Kékesnyárló. 1. Kékesnyárlóhoz tartozó; care 
aparţine de Kékesnyárló/Chichişa; zu Kékesnyárló ge-
hörig. 1810: F. Kékes Nyállai Erdők [Hodor lev.]. 

2. Kékesnyárlón lakó; care locuieşte la Kékesnyárló/ 
Chichişa; in Kékesnyárló wohnend. 1716: eo Nsga Ke-
kes Nyárlai Pál Alexa nevű' Jobbágyának az Szüle 
Attya [JHbK 111/68. 22]. 

kékesség kékesdarabontság; serviciul la dorobanţi cu 
uniforma tivită cu albastru; Trabanten-Fußvolk in 
blaugesäumter Uniform. 1667: oda vagyo(n) most Ké-
kes Drabantságra az után meg jővén az Kékessegről 
senkit jobbágjul nem szolgált [LLt 69/5]. 

kékes-szürke de culoare cenuşie-albăstruie, cenuşiu-
albăstrui, porumb; bläulichgrau. 1843: vékony kékes 
szürke szőrű Tulkai [K; KLev.]. 

kékesszürkés gri-albăstrui; bläulich fahlgrau. 1788: 
Két embernek valo. kékes szürkés fejér fonallal két 
nyüstbe szőtt Derekáj felső tok [Mv; TSb 47]. 

kékesülés kékség; învinfeţire; Bläue. 1748: Azon még 
verés volt e oljan keptelen valo a meljból halál következ-
hetet volna, ha volt mitsoda formájú Sebeket, kékésülést 
vagy Jelt Látót a Testén a Tanú Kukulj nevű Czigany-
(na)k [Dob.; Ks 4. 11 vk]. 

kékfejér kb. hamvasfehér; alb-albăstrui; bläulich-
weiß, weißlichaschgrau. 1656: Az Istalloban hat szeke-
res lo, harma szürke harma kek fejer, eggyik(ne)k az 
szürkenek festett az farka [Dob.; Mk Inv. 7]. 

Sem az MPászt, sem Bartha, MSzínn. nem szótároz ilyen színnevet. 

kékfejtő fir de bumbac de culoare albastră; blauer 
Baumwollfaden. 1668: Egy kek fejtovel szot vánkos hej 
[Mk Kapi György inv. 9]. 1682: Attam egi giapottas 
len uaszon abroszt, kek feitőuel azon rosakra uarrottat 
[Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1716 U./1770 k.: 
Szász Mihály né adott az éneklő székre egy szála-vászon 
kék fejtővel szőtt és varrott hosszú kendőt [Ördöngös-
füzes SzD; SzConscr. 190]. 1829: Kék Fejtő maradott 
volt 4 font 2 Loth [BLt 12 kv-i dolgozóház nyomt. 
szám.]. 

kékſestékű vopsit ín albastru, de culoare albastră; 
blaugeſárbtr 1747: a Tisztarto urafn mostani lakó Házá-
ban találtunk . . Kék festékü párkányos és rosté-
lyos Tekátskát [Szpring AF; JHb XXV/88. 3]. 1797: 
Egy kék festékü Théka Zárostola [M.igen AF; DobLev. 
IV/777. 7. — aBenne 19 címszerűen felsorolt könyv és 
más tárgyak]. 1819: egy kék festékü Kasztén egy Záros 
és kotsos kihuzojával [Baca SzD; TSb 6J. 

kékforma-szőrŭ kékes szőrű; cu párul alb-albåstrui; 
weißhaarig mit bläulichem Schimmer. 1769: Haza jõvék 

látek a Pajtába egy kék forma szörū (: amint emléke-
zem :) Harmad fűre menő Ŭnŏ Tinót meg kötve [Mező-
madaras MT; BK]. 

kékgyalog 1. kékposztó-ruhás fejedelmi gyalogos; in-
fanterist/dorobanţ cu uniformă tivită cu albastru; fürst-
licher Infanterist in blaugesäumter Uniform. 1625: Az 
Vrunk eő felge kek Gialogj keőzzwl Zakadot János har-
mad magaval leve(n) vghian Drabantokkal, az kassaj 
pénz vereők mellet, es Kassa fele keserven az vrünk eő 
felge penzet . . attam nekika [Kv; Szám. 16/XXXIV. 
23. — aKöv. a fels.]. 1653: A fejedelem maga is egykor-
ban bémene a városba a kék gyalogokkal, és egy házhoz 
letelepedék [ETA I, 107 Nsz]. 1662: Nagyszombatot bal 
kézre hagyván, a Fehérhegy alatt Szomolyán vára alatt 
jártatván tábort, ott egynehány nap alatt táborát meg-
nyugtatta vala, mig a Fehérhegy útjáról a sok útálló pus-
kás tolvajok elkergettetvén, az utak együtt is, másutt is 
feles muskatérosokkal s kék gyalogokkal általállattat-
nának [SKr 255]. 

2. a fejedelem kékdarabont-hada; oastea doro-
banţilor cu uniformă tivită cu albastru; fürstliches Tra-
bantenheer in blaugesäumter Uniform. 1653: Egykor 
csak hallók, hogy Imrefi János ott veszett valaa — 
egy szikkanó sárba esettsés ott ölték meg; a kék gyalog 
mind oda vesze [ETA I, 105 NSz. — aA szebeni csatá-
ban] | összekapnak3 ugyan és a magyar és tatár harcol 
valamit, de imitt a kék gýalog hamar elváré őket [i.h. 110 
NSz. — a1612-ben Báthori Gábor fej. hadai Fejér Mi-
hály és Géczi András seregével], 

Szk: udvari ~. 1643: Nemzetes Nagy Pal Ura(m) az 
my Keglmes Urunk(na)k fejedċlműnk(ne)k az Tekinte-
tes es Nag(ysa)gos Rakocy Geörginek eo Naganak 20. 
Uduaij Kék gyaloginak feo Kapytannia, Karansebesi es 
Lugosi Bán [Déva H; JHb 53/p]. 

kék-hamuszőrű kb. világos hamvaskék szőrű; porum-
biu la păr, cu părul porumbiu; mit aschfahlen Haaren, 
aschfahlhaarig. 1632: Komanai Uduarház . . . Paytak. 
Az Paitas kertben eöregh Eökeör uagio(n) No 17. Tar-
czia ezekben N 4. Barna N 7 Kék hamu zeőrw N 1. Sző-
ke N 1 Veres reőtth N 2 [UC 14/38 Kománai Urb. 30]. — 
A jel-re 1. MPászt 445 kékes al. 

kékít kékre ver; a învineţi ín bătaie; jn blau prügeln. 
1759: edgj darab hasáb fával ujjanyira meg verte taglot-
ta és Testét kékítette [Msz; VK]. 1762: Serbán nevú Job-
bágy Kotsissa . . . meg támotta, halálra verte, taglotta, 
testétt kékittette, karját el rontotta | mind ketten meg tá-
mották Földre le ütvén ottan verték, Sebhették, testétt 
kekitették, vérétt kiontották [Msz; Ks 67. 48. 91]. 

kékítő '?' Hr . 1755: A Kékitö Kútan feyŭl [Somlyó 
Sz; EHA]. 

A hn-beli jelző alkalmasint a mosást befejező kékítés munkamozzana-
tára von. szemléletet rögzíthet. 

kékitő-papiros T 1863: 2 levél kekitő papiros 16 xr | 1 
árkos Kekito Papiros 5 xr [Kv; SLt Vegyes perir.]. 

kékkápoezta vöröskáposzta; varză roşie; Rot/Blau-
kohl/kraut. 1585: 11 Janua: Fozette(m) Ebedre kek ka-
poztat tehen hússal d. 8 | Tehen húst hozattam fözny d. 
5. Kek kapoztat d. 3 Mezet hozza d. 4 [Kv; Szám. 
3/XXII. 55,71] | feier sos kapoztat . . . d. 3. kek kapoztat 
. . . d. 25 [Kv; i.h. 3/XVIII. 29b Gellien Imre sp kezével]. 
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1590: Elseo Tal etek volt kek káposztás hústh . . . Kek 
Capoztat p(ro) d. 3 [Kv; i.h. 4/XX. 38 Hooz Lőrinc sp 
reg.]. 1621: kezitettem Ebedre Kek kapoztahoz Te-
henhust . . . /18 Kek kapoztat d 7 [Kv; i.h. 15b/X. 
26]. 1650: Főzettem kek kaposztaual Tehen hust Lib. 20 
[Kv; i.h. 26/VI. 420]. 1679: Másik veteményes kert . . 
23 táblara vagyo(n) mostan ezekben, veres hagima, pár 
hagyma, Petreselyem, murok, kaposzta kek kaposzta, 
veres Czekla, tárkony [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 139]. 

kékkáposzta-mag vörõskáposzta-mag; sămînţă de 
varză rosie; Rotkohlsamen. 1656: Ezen rekeszben vá-
gjon . saczkoval kek kaposzta magh [UF II, 155]. 
1724: im most kékkaposzta magotis küldöttem [ApLt 1 
Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 

kékkáposzta-palántamag vöröskáposzta-palánta-
mag; sămînţă (de răsad) de varză roşie; Rotkohl-Pflänz-
lingssamen. 1656: Ittem vagyon ezen fogason 4 rendbeli 
saczkok . . . kek kaposzta plánt magh egi öszve marok-
kal [UF II, 154]. 

kékkáposztás vöröskáposztás; cu varză roşie; mit 
Rotkohl. 1590: Elseo Tal etek volt kek káposztás hústh 
[Kv; Szám. 4/XX. 38 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1598: 
Kek kaposztass hwss [Kv; i.h. 7/XVIII. 77 Masass Ta-
más sp kezével]. 

kékkő rézgálic; piatră-vînătă, sulfat de cupru hidra-
tat; Kupfervitriol. 1558 k.: Az lazuriomoth így chinald: 
Wegy kenesçth 2 rezth, ken kçueth 3 rezt, salarmonia-
c(o)th 8 rezth, es ted egy Mázos korsoban es egesd meg 
lassú twzon es Nagiobich meg az twzeth; annak vtanna 
chinald vgy, Minth az chinobriomoth es lach ky Jony 
belolle egy kek koueth, es te talalz zep Nieresegeth Ma-
gadnak [Nsz; MKsz 1896. 383]. 1743: Gyurkának ki tu-
rosadván a Lova, annak orvaslásara kék köre adtam 4a 

[MúzBeth. — aDénárt]. 1798: 12 lóth kék kő 12 xr. 4 loth 
Romai Gálitz kő 4 xr [Déva H; Ks 73. 74. VII. 13 1/4]. 
1807: Egy Scatulyaba fejér gálitzkŏ Egy pappirosba egy 
tsomo kék kő [Körtvélyfája MT; LLt]. 1825: hus kékkő 
bŭdŏskŏ 24 xr [Kv; Pk 5]. 1827: néki innya kellett vagy 
kék követ, vagy festéket mellyel katrintzát szoktak feste-
ni [Kv; KLev.]. 1843: A K Monostori Papíros Gyár . . 
által adatik a Haszon bérlő Urnák kékkő hét, és fél 
Loth [KmULev. 2]. 

kékkrumpli kék burgonya/pityókafajta; soi de cartofi 
cu coajă vînătă; Blaukartoffel. 1853: 4 véka kék krump-
lit küldeni el ne mulasd [Kv; Pk 6]. 

kéklazur ? lazurkék, világoskék; albastru deschis, 
azuriu; lasurhell/blau. 1629: Egy válban uágott kţk La-
zur poszto mente tafotáual bellett. ér. tt f. 16 [Kv; RDL 

143]. 1645: Egy kek Lazur Czapragh körül Galannal 
Premezet [LLt Fasc. 125]. 

A jel-re 1. Bartha, MSzíno. 76 lazurkék al. 

kékliliom kék nőszirom; Iris germanica; stînjenel; 
Schwertlilie. Szk: - vize kékliliom főzete. 1679: Kek Li-
hum vize nro 1. Fejér Liliom 2dik vize nro 1 3dik vize nro 
1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 32]. 

kékposztó 

kékmutatás súlyos testi sértés véraláfutásos helyének 
felmutatásával való bizonyítás és bírsága; arătarea vî-
nătăilor ca dovadă a leziunilor corporale grave suferite 
şi amenda lor; Beweis und Strafgeld für eine schwere 
körperliche Verletzung durch Vorzeigen der blutunter-
laufenen Stelle. 1590: Ver mutatasis egj forint, az tiztar-
toie, az kek mutatass az birake [Km; GyU 13] | Birsagh 
zedessel vgj eltek pecheth ne<m> beochywlles fl. 1, kek 
mutatas d. 40 [Mákó K; GyU 27]. 1652: Az Verbirsag' f. 
1. a" Biroje ha az Ur dolga<n> nem ėsik, Kek mutatas 
den. 66. azis a' Biroje a' falub<an> . . . Az Bika bírság' f. 
3 harmada az Biroje az ket resze a Tisztekea [Szászfenes 
K; GyU 122. — aSzászlónán (K) is ugyanilyen a bün-
tetés (GyU 124)]. 1666: Vérbírság és kékmutatás itt is az 
szerint mint az több falukon [Daróc K; NNyv 479]. 

A súlyos testi sértés esetében a bántalmazott a bíróság előtt megmutatta 
a verés megkékŭlt helyét; ha aztán a verés a vádlottra bizonyult, a kékmu-
tatás bírságát fizette [EM XLV, 32; NNyv 479-80]. Võ. a kékbirság cím-
szóval. 

kékpityóka kékkrumpli; cartofi cu coajă vînătă; 
Blaukartoffel. 1853: el ne mulasd bár 2, 3 kék pityókát 
Lajoséknak magnak [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez 
Ádámosra]. 

kékposztó postav albastru; Blaustoff/tuch. 1697: 
Ezen boltb(an) Egj tábori Sátor Kék posztobol csi-
nált párna sákb(an) Egj puszta derekaly [Alvinc AF; 
Mk Alvinczi Péter inv. 8]. 1706: Egy Csomocska dirib-
darab kék posto [LLt Fasc. 146]. 1745: Két darab kék 
posztó [Torda; TJkT II. 101]. 1796: egy Lajbli kék posto 
[Esztelnek Hsz; HSzjP]. 1806: (Vásárolt) 3 3/4 Sing kék 
posztót 18. 45 [Mv; Ks 34. VII gr. Kornis Gáspár kezé-
vel]. 1866: Pique Barchet . . Kek Poszto Bagazia 
. . . Damisz zászlónak [Kv; Újf.]. 

Szk: - férfibunda. 1787: Egy viseltes kékposzto férfi 
Bunda Hf 6 Dr 12 [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 
7] * ~ ſérfilájbi. 1787: Egy viseltes kék poszto férfi 
Lájbli . . . Dr 6 [Mv; i.h. Tolvaj alias Varga Mihály 
hagy. 4] * ~ mente. 1790: Egy rokás Asz(szo)ny Em-
bernek valo kék Poszto Mente [Mv; i.h. Kis Ferenc ács 
hagy. 4] * ~ mundlisár. 1768: Égj kék poszto Mundli-
sár [EMLt kézimunkák között] * ~ nadrág. 1787: Egy 
viseltes kék poszto nadrág Dr 30 [Mv; MvLev. Tol-
vaj alias Varga Mihály hagy. 4]. 1822: Pokol János 
kék poszto nadrágban és csizmában, fekete fürtös gubá-
ban szökött meg [DLt 758 nyomt. kl] * - rékli. 1850: 
Szász Péter udvari kotsis halálával maradott portékái 
számbavevése: kocsis guba, bör kozsokja — bor mellé-
nye — kék poszto reklije [Algyógy H; Born. F. Ii] * egy-
szer ványolt ~. 1690: nemes, vitézlő Száva Péter ebesfal-
vi udvarbíránk administrált Fogarasban udvarunk 
szükségére berkegyapjúból csinált egyszerványolt kék 
posztót [Ebesfva; AUt 584]. 1726: egyszer ványolt kék 
poszto ulnae 4 [Görgény MT; Born. G. VII. 23] * fran-
cia ~ férfimente. 1787: Egy fekete Bárány bőrrel preme-
zet Frantzia kék Poszto viseltes Férfi mente [Mv; Mv-
Lev. Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 8] * kétszer vá-
nyolt ~. 1732: Másfél szing kéczer Ványolt kék poszto 
darabocska [Kv; Ks 9 Kornis Zsigmond lelt.]. 

Sz. 1570: Eok Lattak hogy Annyera verbe volt hogy 
Minden teste vgy volt Mint egy kek pozto, hogy az wyat 
Leh Nem Tehette az testen hwl ep volt volna [Kv; TJk 
III/2. 110]. 1597: Chato Ambrúsne Sophia vallia . . . bi-
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zony az zeginy giermekeket keoteozte az Apam az Ágas-
hoz, immár negied napja hogi ot senywednek Zegenyek 

. mind el kekewltek zegenyek mint az kek pozto sem 
ewlhetnek sem alhatnak az keotelis el be sewlliedet wala 
az kariokba [Kv; TJk VI/1. 39^10]. 1794: én lévén kenő-
je, Gyogyitoja, láttam ollyan kék volt mind szintén a 
kék poszto [Eresztevény Hsz; HSzjP István Demeterné 
(60) vall.]. 

kékposztójú kékposztóból készült; de/din postav al-
bastru; aus blauem Stoff/Tuch (verfertigt). 1806: Bek 
Mihály, Stiriai Márburgi 24 esztendős . . . visel kék 
posztoju aranyai varrott módi Süveget [DLt 598 nyomt. 
kl]. 

kékposztós kékposztóból való; de/din postav albas-
tru; aus blauem Tuch. 1681: Nyereg alá valo Nemez 
Nro 4 (: Első veres bársonyos. 2dik zöld posztos. 3dik 
Kék posztos, három skofiumos virágh rajta. 4dik sze-
derjes posztos :) [EMLt]. 

kékróka apró sarkiróka; Alopex lagopus; vulpe pola-
ră; Blaufuchs. 1820: Egy Lengyel bunda Paplenből kék 
rókával premezve 1 [Felőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia 
kel.]. 1823: Kotzkás Merino ujj Bunda kék Rókával és 
tarka prém béléssel [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

A kékróka itt az ezüstróka — az észak-amerikai vörösróka (Vulpes fúl-
va) egyik színváltozata is lehet. 

kékrókabőr ezüstróka-prém/szőrme; blană de vulpe 
polară/albastră; Blaufuchspelz. 1850: Egy megyszin 
bársony kalpag, kék róka bőrrel [Mv; DE 2]. 

kékség véraláfutás; vînătaie, echimoză; Blutunterlau-
fung. 1729: ä Feleségit ã Kis Miháljnál lévő Katona 
igen keménjen meg verte magam is láttam ã kékségeket ä 
Testin [Sövényfva KK; TSb 51]. 1756 k.: Bányák és 
Stompok körül verekedők, vérengezők kékségért négy 
forintat, vérontásért pedig 12 forintot birságat fizesse-
nek [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok 
törv.]. 1763: az . . . Udvari Birot annyira sebhette 
hogj . annak béllyegét, és kékségét hoszszas ideig vi-
selte [Dés; DLt Liber Inventationis]. 1771: Törők Szŏts 
Mihalyne panászlá e nékem (!) hogy mint támadta meg 
Josef nevű fia és a karját is meg mutatta hogy mi képpen 
szorongatta kaiját, láttam is a kékséget a karján [Dés; 
DLt 421. 42a Catharina Fülöp cons. nob. Antonii Stik-
ler vall.]. 1774: az karjai mint kékek voltak az Expo-
nensnének Laszlo Jutkának . . . Mast is még lathatni da-
gadását s kékségit az is igaz hogy az verés után mint be-
tegeskedik az Verés mián [Szőkefva KK; Ks 66. 45. 17c]. 
1794: őket is meg-verte a' Szolga Biro, 's mutatta is ve-
rettetésének jelét; annakutánna maga Hajda és Felesége 
is mutatták testeken a' kékséget, 's láttam mely erőssen 
meg-verettettenek [Ne; DobLev. IV/728. 3a Parkán 
Latziné Pitzi Ilonka (26) zs vall.]. 

kékszín albastru, culoare albastră; blaufarbig. 1748: 
Szederjes Szin virágos, aranyos, ágy eleib(e) valo supel-
lát Más kék Szin hasonlo Supellát [Ks XXVIII. 5. 8]. 

kékszínű albastru, de culoare albastră; blaufarbig. 
1795: visel egy rongyos kék szinu apro fejér gombos kur-

ta Jánkerlit [DLt nyomt. kl]. 1845: egy darabotska Mu-
szuj kék Szinü [Dés; DLt 1388]. 

kékszőke kékesfehér; alb-albăstrui; bläulichweiß. 
1656: Vagyo(n) . . Meddeő tehen Nro. 7. 1. Fejer ba-
bos. 2. Fejer szőke, 3. kek szőke. 4. fekete barna [Dob.; 
Mk Inv. 12]. 1681: Mogha Tivadar eökre 7. égyik egy 
kormos buta 2 égy kék szőke hegyes [Milván K; RLt 1]. 
1694: két ökröm egy Rőt és egy mas kék szőke gonoszul 
az Jármom nélkül el veszet [Dés; Jk]. 

Az MPászt 445—6 marhára von. szinnévként értelmezés nélkül közöl a 
címszóval kapcsolatos utalásokat. 

Szk: — tehén. 1693: A Relictanak Dossaban adtunk 
egy borjas kek szőke Tehenet meg becsülven ad fl. Ung. 
16//50 [Ne; DobLev. 1/13] * - tinó. 1689: vőtt volt egy 

kék szőke Buta Tinót [Dés; Jk]. 

kékszőrű 1. kékesszürke szőrű; cu părul porumb/ce-
nuşiu-albăstrui, porumbiu la păr; bläulich/blaugrauhaa-
rig. 1593: Orbán Gergely enis peoresse lezek Pathkos Ja-
nosnak Chiki zenth giorgion ahol enneke(m) hazom 
wagyon egy Tanorokomtöl wezte(m) el egy lowamot ky 
kek zeöre wala [UszT]. 1599: A(ctor) Zabo Ferencz 
Sikei Lo feö p(ro)ponit . . . Az en battia(m) Zabo 
Pal, kiwel egy woltam mi(n)d apawal aniawal, weott 
wolt zolgalattiawal egy gyermek lowat negyed feöre 
kelőt egy kek zeörwth, ott maratt azis nala [i.h. 15/ 
188]. 1752: Várczán Páskujnak . marhák és lovak is 
kulomb kulomb félék fordultanak meg kezin s udvarán, 
ki szőke ki Barna, ki kék szőrű, ki szürke, ki sárga, ki pej, 
ki barna szőrű Lovak [Bikáca Sz; BfR Elek Miklós (56) 
jb vall.]. 

Szk: ~ kanca. 1625: egi kek szeörö kanczamot ugi-
rattak (!) az karóban, kj miat megi holt [UszT 151] * ~ 
ló. 1617: Az nehay Makó georgy kuldeoth volt be Egy 
kek zeorw lovat [HSzj 171]. 

2. kékesfehér szőrű; cu părul alb-albăstrui; weißhaa-
rig mit bläulichem Schimmer. 1695: Tudok egy űnő ti-
nót kék szőrűt idegen marhat hogy itt vagyon Fenesi 
Mihálynál [Kökös Hsz; MvRKLev.]. 1711: Láttam egy 
kék Szarvas Tehenet . . . Tudom hogy azon Szarvas Te-
hénnek a borját egj kék Szőrűt [Gyergyóújfalu; WLt 
Andreas Kovács (40) pp vall.]. 1719: (Az) ökör kék sző-
rű fenn állo Szarvú [Kisfalud MT; Berz. 2. 41/119]. 
1754: a Béres ökrök ketteje Fakó, ã más kettő pediglen 
Kék szőrűek [Gernyeszeg MT; TGsz 2]. 1761: (Az) õk-
rek kŏzzŭl egy pár mind kettő kik szõrŭ, fel állo szar-
vú | (A) beres ökrök edgyike Szilaj névŭ, kik szőrõ 
[Mezöcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 1805: (A tinók egyi-
ke) kék szõrŭ, fel-állo kukuri fejér Szarvú [DLt nyomt. 
kl]. 1808: Ökrök. A két Rudas 8. esztendősök kék szŏ-
rüek [Egeres K; Ks 89]. 

Szk: ~ bika. 1806: Egy kék szőrű Bika [Dédács H; 
Ks 109 Vegyes ir.] * - marha. 1758: fel fogván egj kik 
szőrű harmad füvén járó bitang Marhat [Szenthárom-
ság MT; Berz. 1. 10/36] * - ökör. 1711: Újfalvi Pál 
Gyjörgj Péternél vágjon egj kék Szŏrŭ ökör [Gyergyóúj-
falu; WLt Martinus Czirják (26) pp vall.]. 1735: az J; 

az Exponensnek eö kglmenek egj kék szőrű ökrét 
meg szúrta s meg sebhette [Dés; Jk 176b]. 1767: Kik 

szőrű Hegyes nevü őkret altal hajtotta [Tarcsafva 
U; Pf] * ~ tehén. 1739: fen állo szárvú, kék szőrű Te-
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hénnek az Tinaja [Torda; TJkT I. 165]. 1755: Ŏt eszten-
dős) Kik szŏrŭ, kis ded szarvú . . . Tehen [Batiz H; BK 
sub. nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1775: 1 kék Szŏrŏ tehen 
Rf 5 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1793: Egy három eszten-
dős kék szőrű Tehén meddő [Bodola Hsz; BLt 2] * ~ 
^hénke. 1793: Egy két esztendős kék szőrű Tehenke 
[uo.; i.h.] * ~ tinó. 1754: egy harmad fure menő kék 
szőrű Tino [Kajla (BN) körny.; WassLt] * - tulok. 
Wll: én is tartottam egj Telen, egj kék szőrű szarvas 
ŏtŏdfű Tulykot [Remete Cs; WLt St. Siklodi (65) ppix 
vall.]. 1726: Fejerden lakó Varga Ferentz találvan 
most a vásárb(an) egy kik szőrű széles szarvú negjedfü 
tulokra . . . azon marhát bé tartatta vala [Kv; TJk 
XV/6. 391 * - ünõborjŭ. 1761: Kik szőrű . . két Esz-
tendőss Unő bornyu [Branyicska H; JHb XXXV/39. 
18]. 1785: Tavallyi kék Szőrű Unő bornyu 1 [Katona K; 
Born. Jos. Katonaj ns kezével] * ~ ünõtinó. 1805: Egy 
kék szőrű ŭnŏ Tinó hegyes fenn álló Szarvú [DLt 
nVomt. kl]. 

kékszürke hamvaskék; cenuşiu-albăstrui, porumb, 
Porumbiu; blaugrau. 1647: az Buzaia hatarrol lopua 
ueszet vala el két fiatalj eŏkreŏ (!) egyik sarga es az má-
sik kek szürke, fen allo szarvuak [Kv; TJk VIII/4. 237. 
- aSzD]. 

kékviola kerti viola; Matthiola incana; micsandră; 
Garten/Winterlevkoje. 1813: Vagyon egy . üveges vi-
rágház . . . Ezen Házban a' következendő virágok . . . 
vagynak: Sárga violák Tizen kilentz Cseréppel Kék 
viola 2 cserép [Koronka MT; Told. 18. — aFels-ból ki-
emelve]. 

kel ige 1. jut (vhová); a ajunge; gelangen/raten. 1568: 
Varadon az Biro eleiben kelenk es teoruin zerint az mar-
haual egy arant megh oztozank [Egeres K; BesztLt 50 
Michael Fazokas Judex primarius in egeres a sv-i király-
bíróhoz]. 1584: soha nem hitte hogy chak lo wenny keöl-
tem wolna, hanem ynkab<b> kemsegbe [BáthoryErd-
Lev. 140]. 1595: Mikoron annak vtanna Az Alparety 
Malomba keóltem volna, 1595-ben keólteóttem eggiet-
"?asra illienkeppen3 [Kv; Szám. 6/XV. 24. — aKöv. a 
rćszl.]. 1606: Mikor Sigher Janosnak kele az Marton Já-
nos iozaga ez feóldis akkor keólt vala ki Marton János 
kezebeől [UszT 19/25 Michael Elekes de Kwsmeod (50) 

vall.]. 1614: Szegedy János Kezdibeöl kele keözink-
[Szentgyörgy Cs; UszLt VI/56. 417]. 1617: Tudo(m) 

megh Gyermek korabais Kocza Tamas, Becz Pal 
Joba(gia) vala, nem Adomány onnat kelenek az fiaj, Ja-
kab, es János és Peter, szeretszegbena [BLt 3 Peter Deák 
de szentgeorgy Vice Cop(ilaneus) Sed(ium) Sic(uliculi-
JJp) Csik Gergio et Kazon (70) vall. — aCs]. 1 6 3 0 : ^ 1 
Mihály Erczeben8 lakék, onnat kele oztan Szabedra ugj 
íeölt Eözue az Bozedi Ferencz Anniaval [Mv; MvLt 
290. 21 lb. — a~°MT]. 

Szk: ennyiben ~nek ennyire jutnak. 1662: hogy mér-
őket ily titkolás nélkül öntik ki, Isten cselekedted yelek, 
£mek kegyelmességéből orvoslására is inkább reá érkez-
n ü n k , mert ha ennyiben költünk, minekünk is félre 
Kell minden respectusokat tennünk [TML II, 393 Bánfi 
ü»enes Teleki Mihályhoz]. 

2- kerül; a ajunge; gelangen. 1570: Trombitás Boldy-
a r • • vallya hogy Latot Trombitás Demeteren zep 

varrót Jngeket Es Bokrétát kezkeneot de eo Nem Thw-
gya honnat keolt hozza [Kv; TJk III/2. 22]. 1590: Az my 
neszi az Jobbagja feólde dolgath Akkor pedig mikor 
en azt megh vettem, nem eő Jobbagja volth, hane(m) az 
vtan keőlth az eő birodalmaba(n) [UszT]. 1600: En hogy 
rea emlekezem mindenkor Bartaek eöreöksiginek tut-
ta(m)a, hane(m) az vta(n) hogy iobbagysagba(n) kwl-
tünk Barta Gergely io akarathia zerenth el dirinchelte 
batiamnak Oswat Matthiasnak, minth eo magaeth [i.h. 
15/89 Jacobus Oswat de eadem Bethlenfalwa (42) vall. 
— aA telket] | Ez niaro(n) huzon negj eztendeje vagio(n) 
hogy en Betlenffalwara keóltem lakóul [i.h. 15/90 Anna 
Consors Benedicti Peter Libertini de Betlenffalúa (75) 
vall.]. 171Lã Tudom hogy Szárhegyi Sajko Miklósnál 
volt egi Fejér Szőrű kancza mikeppen kőit hozza 
nem tudom [Gyszm; WLt Fr. Nagi (30) pp vall.]. 1773 
k.: Mely földek még az édes Apám György Mihály idejé-
ben idegen ágra kőitek volt azért, hogy szegénysége 
miatt nem mivelhette [Gyszm.; LLt 69/12]. 

Szk: annyira ~ a dolog. 1762: a minapiban a cár és 
cárné között valami collisio esett a religio felett, mivel a 
cár csak superficialis görög vallású volt. A dolog annyi-
ra költ abból, hogy a cár dethronizáltatván ad perpetuos 
carceres condemnáltatott [RettE 143] * arra ~ a dolog. 
1653: megbizonyosul ha arra kel az dolog [Sófva BN; 
Ks41.E. 31]. 1662: a főemberekkel kapitány úr nagy jó 
reménységgel volnának, hogy a római császár őfelsége 
hamar való nap a várat meg fogná derekasan segíteni, és 
ha a dolog szinte arra kelne is, valami élés a várban vol-
na [SKr 586] * hatodſúvüre 1754: (Az) ŏkrõkis a bé 
állandŏ s következendő Tavaszszal kelnek hatad fű-
vŭekre [TGsz] * kérdőre ~ ? kikérdezésre kerül vki. 
1570: Mykor . az kerdére keoltek volna, Az Thanach 
vgy itely hogi chyak eok ketten Kwthy Antalal eskedye-
nek Rea [Kv; TJk III/2. 105] * kezébe ~ vkinek (a jó-
szág) vkinek a tulajdonába kerül. 1570: Borbély ferencz 

vallia hogy, Az feold az eo Attyoke volt, Es az eo 
Attyoktwl keolt volt az Kaczkan János kezebe [Kv; TJk 
III/2. 116]. 1606: melly heleth aztis ugia(n) Nagy Ber-
nath irtatta uala megh var szamara, es az uthan kele Szé-
kéi Moyses vra(m) kezeben [UszT 18/11]. 1619: mikor 
egy muzulmán császár lészen, mindjárt egyszersmind 
kezébe kél az egész muzulmán birodalom [BTN 356]. 
1711: 2 Tulkot Sz: Miklósi Kémenes Imrehnek 
adott volt; de onnatis az után el hajtották volt és kőitek 
ă Keresztes János kezibe [Alfalu Cs; WLt Andreas Sán-
dor (45) jb vallj * kezéhez ~ vkinek. 1569: toth János 
byrya volt mynd ez egyz totok Jozagot de bernald balas 
kezyhez mynt keolt Nem twgya [Kr; BálLt 78]. 1633: 
Fejedelem bira Meszeő Sziluast3 az uta(n) Borne-
miza János kezehez kele [Domb K; JHbK XXXIX/21. 
— aK]. 1636: Nagy Balintnak uálá egy usti Nytrai 
Márthonne kezehez kéle az ust [Mv; MvLt 290. 63b] * 
kézrõl-kézre ~ a szolgálat. 1653/1658: VHunyadi varo-
somban) lakó szakacsom Gergely mester, immár regtül 
fogva melto(sa)gos elein(kne)k jámbor s hű szolgajok 
volt, sŏt ugjan . . . kézrűl kézre költ szolgálattya [VhU 
227 Nic. Zolyomi oki. Nagykerekiből] * külön ~ külön 
válik. 1636: külön költem az apamtol [Szu; Pf] * perbe 
~ egymással. 1633: ez az Felej Gasparne es Koczis Jo-
nasne egi nehani úttal veszekedenek egi mas keözeött, es 
ugia(n) perbenis keoltek vala egimassal [Mv; MvLt 290. 
138b/2] * prédára ~ elprédálódik. 1675: szeghiny Ar-
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van maradott kisded Erdélyi András nevü Atyamfianak 
. minden jouacskay praedara költenek az sok kezen 

valo meg fordulasa(na)k miatta [RLt 1]. 1752: ami Vas 
réz onn és egyébb . eszkŏzõkõt futva bévihetett Sze-
benbe be vit, a' mi kŭn maradót prédára költ [Beszt.; 
Told. 37/44] * processzusba ~ perre/törvényre kerül (a 
dolog). 1738: Processusb(an) kelvén, finale Deliberatu-
mot obtineált Néhai Agjó Ferencz akkori Felesége Sza-
bó Maria [Dés; Jk 496b-7] * szárnyaira ~. 1839: Nagy 
András a' fiát Ferentzet, fel nevelvén mesterségre 
adja — a' mint hogy Timárságra is adta, s mind addig 
mig szárnyaira költ [Érkávás Sz; Borb. II Nemes 
Buttyán János (60) vall.] * szégyenbe ~. 1574: Ersebet 
oszvald kowachne azt vallia . hogy Mytwl fogwa eo 
Margitot esmerte Jo hirben Newben volt, hane(m) 
Mytwl fogwa ez Istvánnál Esmerkedet az myat keolt 
szok Rea valo zoban zegenben3 (így!) [Kv; TJk III/3. 
382. — a01v.: szégyenben] * szénára 1737: az juhok 
az mióta Szenara kőitek már meg ettek vagj 6 Szeker 
Szenat [Noszoly SzD; ApLt 4 Hathazi Kristóf Apor Pe-
teméhez] * szóba ~ ->• szégyenbe ~ * törvénybe ~. 
1570: mykor Teorwenbe keoltek volna masodnap az bi-
ro heted Magokai valo hytet hagy nekyk hogy Rea es-
kedienek [Kv; TJk III/2. 104-5] * törvényre 1591: 
Mikoron annak utanna teoruenre keoltek volna, az 
Annia, az Istennek zent halaiara kert engemet hogi le 
czendeziczwk ez dolgot [Kv; TJk V/l. 133-4] * törvé-
nyül 1619: Most Erdélyben ugyan törvényül költ az 
egész ország nemessége között, hogy azkinek úgy faluja 
elpusztult, csakhogy megszállják az emberek, ki hat esz-
tendeig, ki kevesebbig, ki többig ígírt szabadságot a j 
szegénységnek, azmeddig azok is épülhetnek [BTN 
234-5] * uzusba 1597: (A bírónak) rendeltenek ew 
kegmek mostan zaz forint segitseget . Mindazaltal ew 
kegmek nem akaryak hogy ez vzusba kellien az keowet-
kezendeo Birak vraimval, hane(m) ew kegmek magok 
arbitriumaban akariak megh tartany [Kv; TanJk 1/1. 
291] * vki jobbágysága alá 1676: Szász Mihály Fiai-
val edgyüt . minek előtte oe kegyelmek3 Jobbagytsa-
ga alá kőitek volna Samai Peter Uramat szolgálták [Me-
zőbánd MT; MbK. — aNéhai Kovacz Ferencék] * vki 
tutelája/tutorsága alá ~ vki gyámsága alá kerül. 1584: 
az vra(m) Az Nagy-Barat István Tűtelaia Ala kele [Kv; 
TJk IV/1. 379]. 1643: az Aruak osztan minden Jouokkal 
Rosas Istua(n) Uram Tutorságha ala költenek [Kv; SLt 
FG. 7]. 

Sz: a dolognak a derekára ~. 1614: Azkinek bizony 
mi is igen örülünk vala azt gondolván, hogy igen jól 
jártunk, de ha az dolognak az derekára kelénk, há látúk 
hát, csak szemfényvesztés volt az mi akkori tisztessé-
günk [BTN 69] * veszett neve ~ vminek. 1730: a mikor 
a kereszt el veszett, vagj veszett neve költ járté abban az 
uttzában az Aszszony Jósika Anna Aszszony vagy 
nem ? [Torda; MvRKLev.]. 

3. keletkezik, származik; a proveni; entstehen, stam-
men. 1610: megh tudnók azért ezt mondani hul keolt, 
tudgiuk hogj nem mezeol valo [Dés; DLt 321]. 1717- az 
kitől értette(m), hogy költ az az hir, éppen csak ram valo 
haragjából hallom hogy besteleniteni akarna [Kv; Ks 96 
Bíró Mojses lev.]. 1782: (A curia) épületre valo fái a* Kü-
küllövári Dominiumhoz tartózó Erdőkből költenek 
[Dombó KK; JHb XIX/22. 17]. 1805: ugy tanállya ezen 
közönséges Törvény szék, hogy azon osztály Levél tsak 

az Alperesek elei között kelvén, tsak azokra, és azok-
(na)k egyenes Maradékaira nézve vagyon kötelező ereje 
[DobLev. IV/887. 3a]. 

4. időbeli von. szk-ban; ín construcţii temporale; in 
temporalen Wortkonstruktionen: éjszakára ~ve éjsza-
kára érve, mire éjszaka lett; pe cind s-a lăsat noaptea, pe 
cînd s-a înnoptat; als es Nacht wurde/die Nacht ein-
brach. 1662: Maurer Mihály . . egy faluban meg szál-
lott, ahol éjszakára kelve az házban magát csak egyedül 
hagyatni parancsolván, otthon éjszaka csak nagy pus-
karoppanás lészen, reátörvén szolgái az ajtót, ágyában 
holt-elevenen találtatik, s azonnal illy nagy boldogtala-
nul ki is múlik [SKr 276]. 1736: az I késő estvének 
idejénn, ejttzakára kelve, az Édes Annya háza ajtajára 
pöröllyel ment, vervénn az ajtót, káromkodván sok féle 
képpenn [Dés; Jk 206a]. 1771: Eczakara kelvén a dolog 

lefeküttem de mint most ugy nem aluttam égy csep-
pet is [Dés; DLt 321 33a] * estére ~ve estét érve, mire 
este lett; pe cînd s-a înserat, pe cînd s-a lăsat seara; als es 
Abend wurde/Abend einbrach. 1792: Báboni Bodis 
Márton estvére kelve a' N.Almási Fogadoba bé men-
vén, a' holott jelen vala . Csokoly Thogyeris, egyben 
veszének ketten mint ittas értetlen emberek [Nagyalmás 
K; Somb. I]. 1801: estvére kelve az üdő maga az Béres 
Biro fia Vaszilika kérkedezet nékem, hogy az kortsmá-
rost ugyan állattyára meg verték ők Apjostol s más Bé-
ressel [Kajántó K; FiscLt] * harmadnapra ~ve har-
madnapra ébredve; trezindu-se a treia zi; am dritten Tag 
aufgewacht. 1842: harmad napra kelve mentem Valasz 
útra [K; KLev.] * hétfőre ~ ve hétfőt érve, hétfőre vir-
radva; trezindu-se luni dimineaţa; am Montag morgen 
erwachend. 1778: Másnap Hetfüre kelve Tekébe a vá-
sárra hajtotta hogy eladja a bárányt [Nagyida K; Told. 
6] * jó tavaszra ~ ve mire jól kitavaszodott; pe cînd s-a 
desprimăvărat bine; als es schon richtiger Frühling wur-
de. 1565: Király jó tavaszra kelve nagy szertelen indula 
[ETA I, 23 BS]. 1653: 1595 esztendőben Szinán bassa, jó 
tavaszra kelvén, hadait megindittá [i.h. 43 NSz] * más-
napra ~ ve másnapra ébredve/virradva; trezindu-sċ a 
doua zi; am zweiten Tag erwachend. 1562: Másnapra 
kelvén csütörtökön esmét elválogatának ugy mint két 
ezer népet, hogy Görgényre és Régenre menjenek [i.h. 19 
BS]. 1653: Más napra kelve azért elmenének, és a hol he-
lyet mutatának nékiek, ott leszállának szegények [i.h. 64 
NSz] * másodnapra ~ve másodnapra ébredve; trezin-
du-se ín ziua următoare; am folgenden Tag erwachend. 
1639: másodnapra kelve(n) latok hogi sohonna(n) senki 
nem gazdalkodik [Kiskerék AF; JHb XXVI/16]. 1653: 
Másodnapra kelve menten érkezek a hír, hogy Gyulafi 
László megholt [ETA I, 99 NSz] * őszre ~ ve őszt érve; 
cu sosirea toamnei, apucînd toamna; herbstend. 1631' 
De őszre kelve valóban jó vetni való idő jára [Kv; KvE 
162 SBJ. 1769: midőn innét őszre kelven Bethlenbe visz-
sza hajtották a Csordát . . égy fakó szőrű Üno Tinója 

el veszett a Csordábol [Mezőmadaras MT; BK-
Oltyan Vonye (41) zs vall.] * péntek napra ~ ve péntekre 
ébredve/virradva; trezindu-se vineri; am Freitag erwa-
chend. 1562: Azután egy péntek napra kelve szállának 
Koronka mellé [ETA I, 19 BS] * reggelre - ve reggele 
ébredve/virradva; trezindu-se dimineaţa; morgens/arn 
Morgen erwachend. 1615/1616: En ozton haza menek és 
reggelre kelúe fel menek az Birohoz [Kv; RDL I. 100 
Emericus Nagy Bikfaluinus, előbb kolozsi préd. vallj-
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1844: Kis János . reggelre kelve Vasárnap el hivutt 
Sínfalvára [Bágyon TA; KLev.] * tavaszra ~ ve tavaszt 
érve, mire kitavaszodott; pe cînd s-a desprimăvărat; bis 
es Frühling wurde. 1573: Zambo gergel azt vallia hogy 
Twgia azt hogy A Santa Imre Boryat teleltette Tamas 

Azwtan az Tawasra kelwe panazolkodik volt Eone-
ky Tamas Illenmodon lm vgi Mond az Batia(m) felesege 
Santa Imrehne . az teleltetest sem fyzette meg [Kv; 
TJk III/3. 243a]. 1822: a' kőz kertet . végig Tavaszra 
kelve, jol és Emberül meg tsínáltatom [Mv; Told. 23] * 
télre ~ ve mire tél lett/télre fordult az idő; pe cînd s-a lă-
sat iarna; bis es Winter wurde, winternd. 1560: thelre 
kelween szerzeodenk esmeg meg wele, hogy Thelbe my 
Nekewnk három szász Sing keowet faraghyon [Gyf; 
BesztLt 11] * újesztendőre ~ve újesztendőre ébredve/ 
üjesztendőt érve; pe cînd a venit anul nou; zum neuen 
Jahr gelangend, das neue Jahr erreichend. 1657: Az új-
esztendőre kelve, urunk minden hadait hirtelen megin-
dittá [ETA I, 161 NSz] * vmely esztendőre ~ve vmely 
esztendőre ébredve; pe cînd a venit un anumit an; zu ir-
gendeinem Jahr gelangend. 1658: Rhédei fejedelem is ad 
diem 8 januar 1658-k esztendőre kelve Medgyesre az or-
szágnak gyűlést hirdete esmét [i.h. 166 NSz]. 

5. házasságra von. szk-ban; ín construcţii referitoare 
la căsătorie; in Wortkonstruktionen bezüglich der Hei-
rat: együvé ~ egybekel; a se căsători; sich vermählen. 
1736: minek utana egjgjüvé kőitek, őt Hétre Gyermekek 
lőtt és kintelenittettenek Ekklesiát követni [Dés; Jk] * 
férjhez ~ férjhez megy; a se mărita; jn heiraten. 1750: 
Én itt Sz. Györgyön születtem e világra, innét kőltem 
férjhez is [Sszgy; HSzjP Haelena Bakó Circumspecti Va-
lentini Tanko de Illyefalva Civis Consors (64) vall.]. 
1757: három Leányi kőzzül egyik költ vólt Férjhez 
az Harko Familiaban, néhai Nagy Harkó János Úrhoz 
[Harasztkerék MT; VH] * házastársul ~ 'ua.; idem'. 
1582: az legeny akinek Catalin hazas Társul keolt volt el 
Akarta hadny a' feleseget Catalint [Kv; TJk IV/1. 42 Ta-
niztra keteó Simon vall.] * keszkenő alá ~ 'ua.; idem' 
1604: Eztendeónkent, a' tutor huz forintoth adgion az 
Aruanak ruhazattra migh kezkeneò ala kél [UszT 
20/128] * vkihez ~ vkihez feleségül megy; a se mărita cu 
cineva; sie heiratet ihn. 1730: Nagy Almáson mikor 
Szegény uramhoz kőltem Banyat se Stompokat nem ta-
naltam [Folt H; BK sub nr. 140 özv. Folti Bálintné Jósi-
ka Mária végr.]. 1782: Minthogy Bencze Pálhoz költ 
volt férhez Mihály Kata —jobbágy emberhez —, az Mi-
hály György jószága nem illeti Bencze Mátyást, mint 
jobbágy embert. Illeti Mihály Katának az leányit 
minthogy szabad emberhez kőitek [Jenőfva Cs; RSzF 
233]. 

6. kezd kibújni, sarjad; a răsări; sprießen, keimen. 
1715: az Illyeni uton levő majorság főidbe el vetett 
kőlessét hogy bé vetették rettenetes zápor esső érte, 
melly miatt a főldb(e) verődvén, felette ritkán kőit [Sár-
kány F; Uti]. 1770: Az Zab aban az rosz szántásban is 
igen szépen kőit, és meg zöldült mivel a föld igen jo [Le-
kence BN; Ks 47. 67. 29 Simon Pál tt lev.]. 1788: A mi 
helységünkben Isten jovoltábol a gabonák szépek a 
Tőrök búzák jol kelnek [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1795: En a vetemenyezést regen el vegeztem . és 
már kelnek is [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 
1796: Széna tsinálo a Csani határan már Istennek hálá 
kevés vagyon a Vetésnekis nagyab részét el végeztettem s 

már szépenis kél [Koppánd TA; GyL. Csia Moses kezé-
vel]. 1814: (A zab) ritkán és szigorán kelvén igen gyarló 
zab termés lett [Buza SzD; LLt Csáky-per L. 38. 131]. 
1857: Tavaszbuza . mostan kél [Nagynyulas K; TGszj. 

7. holddá ~ve kb. holdkeltekor; la răsăritul lunii; 
bei(m) Mondaufgang. 1584: Maros Gergely vallia 
ez András az eleót valo Napestig Mind a korchoma(n) 
volt oth Iywt, vegre az András meg kerte ez Azont 
hazastaszul (!) az Attiatul Anniatul, es holda kelwe 
megh Az Azonynak Attia Annia Inget gatiat(is) vit volt 
Andrasnak vgmint Immár veynek [Kv; TJk IV/1. 351]. 
1653: Igi azért keseredet Ember zitkozodva(n) busul-
ua(n), holda kelve egi ökrünk megh hala, azt niuzo(m) 
vala [SzJk 70]. 

8. indul; a porni; sich auf den Weg machen, aufbre-
chen. 1665: Ma itta nyugodván, holnap már zálakra ke-
lek és vizén megyek egy darabig [TML III, 464 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz. — aRózsahegyen]. 

Szk: új szerre ~ '?' 1618: ezt az széna árát tegnapra 
tudta az csausz, hogy akkor tölt el ennek az szénának az 
napja, immár ezután új szerre kél [BTN 86] * útra ~. 
1582: Az wtra hogy keoltenek nem ment Wywarraa ha-
nem tartót Lonara Kendj Sándorhoz [Kv; Szám. 3/V 
48 Lederer Márton sp kezével. — aSzúv-ra. Kendilóna 
Szúv felé menet útba esik]. 

9. átv ébred; a se trezi; aufwachen. 1662: Azt a keser-
ves nagy jajt, hogy . . megszűnik minden örömek, és 
becsületeknek koronája földhöz ütődvén, csúfságra s 
gyalázatra kelnek, a bűnök hozzák [SKr 697]. 

10. rátámad vkire; a sări cu gura la cineva; jn. angrei-
fen, auf jn losfahren. 1847: (Varga Katalin) kemény fe-
nyegetődzésekkel ellenem kelt, s azt mondotta, hogy 
mint a kisbírót, Dánts Juont lecsapta hivatalából, úgy 
engemet is lecsap [VKp 194]. 

11. Csak múlt idő egysz v. tbsz 3. sz-ben; numai la 
trecut la pers a 3-a sg. sau pl.; nur in Vergangenheit Ez u. 
Mz 3. Ps.: íratott, íródott; a fi scris; wurde geschrieben, 
(es) ist geschrieben worden. 1508: ez leuel kewlt kolos-
warth keden, letare eleuth valo vosarnap eleuth [EM 
XXIX, 261 Cheh István kezével]. 1542: Ez lewel kelth 
Fogarasban Zenth Marthon nap vthan vasarnapon 1. 5. 
4. 2. ezthendewben [Fog.; LevT I, 19]. 1546: Ez Lewel 
keelth az meg yrth, helyen, Es napon, Ezer Ewth zaaz 
negywen haath Ezthendeeben [Radnót KK; JHbK 
XXXVIII/19]. 1557: ez leuel feir varot keult zent Deme-
ter napian Anno do(mi)ni 1557 [Gyf; BesztLt 59 Zalan-
chi ianos kezével]. 1588: (A remissio) Iudex Ordinarius 
eleott keolt, kyth eo kegme nem hamissolhat [Somlyó 
Sz; WLt]. 1692: Mészáros István vram mutata mi ne-
künk egy Definitiva Sententiat, mely kőit Fejervarat 
1573 Eszten<deob>en [Nagymeregyó K; JHbK XVIII/ 
20]. 1712/1722: Hát aszt tudode bizonjosson hogy 
azon joszágokrol valo per foljta levelek, melljek Bánházi 
Pál idejében költenek hogy meg voltanak [Torda; JHb 
XIV/6 vk]. 1799: Én első tekintettel 'a Nsgod keze Írásá-
ra réá ismervén, utoljára vévén eszre, hogy a Groffné 
Asszony Ö Nsga neve alatt költ 'a Levél [Szászcsávás 
KK; IB. Szász István ref. pap kezével]. 1851: mind asz-
tot feszengetik Deák Gergelyek hogy ha a' Puplicatio (!) 
után költ a* Contractus [Héjjasfva NK; Pf Nagy Károly 
lev.]. 

12. (el)fogy, elkel/kél; a se trece; Absatz finden, sich 
verkaufen. 1578: Az kisfalwdy haznal, Dorombarinal, 
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Galdynal, a minemeo bwza aztagok, es egiebfele maior-
sagok wadnak, azokra olly gongya legyen, hogy a minek 
megh kell tartatny, az karnelkeöl allyon. A mi pedigh el 
kelny walo azis yo modgyawal kellyen, es mindenről 
yo zamot tarchon [Kisfalud AF; OL. M.Kamara Instr. 
E—136 Inreg. 34/104-6 V Kovachoczy ut. Mathias 
Niary gondv.-höz]. 1582: 6 Marty Juta János deák az 
feyedelem boraywal Biro V. hagy(asá)bol keolt etere 
itara d 7 [Kv; Szám. 3/V. 9 Lederer Mihály sp kezével]. 
1586: Az vam kenierek howa keoltenek [Kv; PolgK 21]. 
1609: Fuzerzam keolt ez negi napi gazdalkodasra d 
60 [Kv; Szám. 126/IV. 156]. 1697: magam fel mentem 
vala Bányára volt tőb negyven szeker búzánál kásával 
edgyűtt, tizen nyolcz, husz, huszonegy huszonkét poltu-
ránál feljeb nem kel a buza akarmelj szép legyen [Szi-
lágycseh; BK. Kűmives Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
1706: Malom vagyon kettő edgyik edgy kõvŭ, másik két 
kŏvŭ, kik(ne)k is vamja mint hogy kevés az Udvari cse-
lédre kél [Hsz; Törzs. Rákóczi Ferenc inv.]. 1722: Pén-
zen adná az ember de nem kél [Fog.; KJ Miss.]. 1750: 
(Bor) két hordoban edgyike actu csapon vagyon, kél 
kupája per d. 9 [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 5]. 1761: 
A Bor nehezen kél Ngos Vram mivel igen Savanyó [Bu-
tyásza Szt; TL. Pop György gr. Teleki Ádámhoz]. 1802: 
Borok a Pintzében . hordoban . . . 30 vedres fogytán 
lévő melly kél a háznál szüntelen [Ne; DobLev IV/858. 
9a]. 1841: az uj bor . . igen drágán lévén ki tsapolva 
nem kél, mivel más Fogadokba mind oltsobban árul-
lyák [Mv; IB. Magyari Anikó kezével]. 

Szk: amint a bor 1793: ugy tartozik fizetni, a' mint 
a' Bor kél | ugy tartozik azután fizetni a' mint a' Bor jár 
avagy kél [Lompért Sz; SzVJk 179. 80]. 

13. fakadék ~ pattanás fakad/keletkezik; a se for-
ma/face bubuliţă; aus einem Pickel/Wimmerl dringt Ei-
ter hervor, ein Pickel entsteht. 1639: Ersik . . . monda, 
hogy ihon egi fakedek (!) keolt az aiakamon3 Istua(n) 
Mester csokold megh, amazis monda hogi hocza Aszoni 
En Isten ugi segellien hogj megh Czokolom, s latam hogi 
oda mene az menecske özue bunanak váltig nialak falak 
egj mast [Mv; MvLt 291. 195b. — aA szó első betűjére 
tinta cseppent, s ezért niakamon olvasat is lehetséges, de 
a kacérkodó csókra való felszólítás miatt a szöv-ben 
adott olvasat a valószínűbb]. 

O Szk: abban semmi nem ~e semmi efféle nem tör-
tént; nu s-a întîmplat nimic asemànător; es geschah 
nichts derartiges. 1619: (A vezér) Semminemű dologról 
egy szót sem kérdezkedék, mint másszor. Valamikor 
szemben voltam őnagyságával, ugyan én untam el be-
szélgetésit, kérdezgetésit de most abban semmi nem kele 
[BTN 243] * botra ~ botra kap; a puné mîna pe bîtã; 
den Stock ergreifen. 1755: ottan botra kelvén, az Iste-
nértis, kezdem őket kérni, és a mellett tiltani is, hogy 
gyilkosságot ne patrállyanak [Lyauc H; Ks 112 Vegyes 
ir.]. 1825: Mind Gyárfás Imre Uram mind Óvári János 
Botra kelvén ki mentek a kapura, hogy egy Marhát se 
ereszenek ki [Sszgy; HSzjP] * fegyverre ~ fegyverre 
kap; a puné mîna pe armă; die Waffe(n) ergreifen. 1662: 
a borital közben egybevesznének s fegyverre kelvén egy-
mással, valahányat a törökben a várbéliek megölnének 
[SKr 647] * kardra ~ dolga harcra kerül sora; a se 
ajunge la luptă; es kommt zum Gefecht/Kampf. 1618j 
magoktól ők is semmik, ha kardra kél a dolgok [BTN 
259] * mi ~ benne mi történik vele; ce se întîmplă cu el; 

was geschieht/passiert mit ihm/ihr. 1572.ĕ az Annyawal 
egyetembe fereztette . . . az vtan nem tugia my keolt 
benne [Kv; TJk III/3. 33 Katalin Molnár Demeteme 
vall.] * semmi nem ~ vmiben semmi nem történik; nu se 
întîmplă nimic; es geschieht/passiert nichts. 1584: ez 
ideigh vgian semmy Ne(m) keolt vegezeseknek meg tar-
tasaban [Kv; TanJk V/3. 282b]. 1620: izenek . . . hogy 
ne halogassa, hanem az magyarországi követet is juttas-
sa szembe az hatalmas császárral s adj^ meg az ország le-
velét. De ebbe semmi nem kele [BTN 389] * szablyára 
~ kardra/szablyára kap; a puné mîna pe sabie; zum 
Schwert greifen, das Schwert ergreifen. 1586: Váltig zida 
Rutalmaza ozta(n) a' tizedest, es Chak Nem zabliarais 
kelenek [Kv; TJk IV/1. 462 Zeoch András vall.]. 

Ha. 177511781: kél [Renget H; JHb LXXI/9. 381]. 
1795: kél [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1797: 
kél [Ajtón K; CU IX/2]. kél [Banyica K; IB. Gombos 
István lev.] | kél [Szótelke SzD; CU IX/2]. 

kel fn kelkáposzta; varză creaţă; Grün/Gemüsekohl. 
1789: Fodor Káposzta mag vulgo Keleh 2. Loth R f — 
xr 30 [Mv; ConscrAp. 30]. 

keldegel 1. kezd kibújni, sarjadozik; a începe să răsa-
ră; zu sprießen beginnen. 1847: Késő, hideg kelemetlen 
Tavasz; . . . száraz, és szeles, — ugy hogy a tavasz veté-
sek egy része junius elejénn, az esőzés kezdődésével kez-
dett csak keldegelni [KCsl 13]. 

2. (áru) fogyogat, elkeleget; a se termina cu încetul; 
nach und nach abgehen/sich verkaufen. 1722: az Ngo-
dek bora lassan lassan keldegel [Ks 96 Bornemisza Imre 
lev. Nsz-ből]. 

keleget (áru) fogyogat; a se termina cu încetul; nach 
und nach abgehen/sich verkaufen. 1844: holnap fogunk 
a' borok le húzásához, ha az idő engedi — az uj bor nem 
igen keleget a korcsomákon | (A bor) ott csak el fogy, de 
itt telljességgel nem, s ha ott keleget jo lesz oda Szállít? 
gatni [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth 
Ferenchez]. 

kelementelki a Kelementelke (MT) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Ke-
lementelke/Călimăneşti; mit dem Ableitungssuffix -i ge-
bildete Form des ON Kelementelke. I. mn 1. Kelemen-
telkén lakó/működő; din/care locuieşte la Kelementel-
ke/Călimăneşti; in Kelementelke wohnhaft/tätig. 1826: 
a' Kelementelki közönség . egy instantiát ád bé hoz-
zám VK Birohoz az Oculatoria Co(mi)ssio kimene-
telét sürgetvén [Msz; GyL]. 1865: engem a kelementelki 
falus biro által a Madarasi Pap meg admoniáltatván, 
hogy a háza mellől a sertés pajtát harmad napok alat el 
tegye (!) [Kelementelke MT; Pf Kerekes Mihály lev.]. 
1869: a Bordosi, Kelementelki és Fűletelki ugy a Sz. De-
mcteri nem különben N:Kendi volt vrbéresek szombati-
fájokat rendesen a csőbi erdőrészekből kapták ki [Csöb 
U; Told. 21]. 

Szn. 1580: Keleme(n)thelkj Myhaly deák [Dés; DLt 
206]. 

2. Kelementelkéhez tartozó; care aparţine de Kele-
mentelke/Cälimăneşti; zu Kelementelke gehörig. 1570: 
Neminemw feoldeok . . kelementelky hatarban kyk 
vadnak [Mv; BálLt 1]. 1825/1826: Ez a' Csulokáj völgye 
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a' Kelementelki Szövérdi és Gyalakuti határoktol, igen 
nagy kiterjedésű völgyet formálván, midőn vagy zápor 
vagy nagy esső esik, olyan veszedelmes vizet és iszapot 
ereszt ki öbléből, hogy ez az egész térséget elborítja 
[Msz; GyL]. 

II. ſn Kelementelke lakosa; locuitor din Kelementel-
ke/Călimăneşti; Einwohner von Kelementelke. 1570: az 
feoldeket . a kelementelkjek onnat3 keowettek ker-
tek a mellyet Eltenek benne [Gyalakuta MT; BálLt 1. 

dGyalakutáról]. 1826: azon árka ductussa és meatus-
sa . most is (: noha a' Kelementelkieknek incuriájok 
mián nagyon ruinalodva, béiszapoltatva és kitisztitatla-
nul:) fennáll, továbbá is maradjon meg [Msz; GyL]. 

kelence körülkerített méhes; stupină/stupărie ímprej-
muită/îngrădită; eingezäunter Bienenstand. Hn. 1643/ 
!770: puteum Kelentze dictum [Bethlen SzD; EHA]. 
1718: Kelencze Kútnál (k) [Szilágycseh; EHA]. 1718/ 
XVIII. sz.: a' Bukken a' klencze alatt (sz) [Monó Sz; 
EH A]. 1739: A Méh Kelentzében (sz) [M.bece AF; 
EH A]. 1762/1779: A Magyaroson a Kelencze Kútnál 
(sz) [Szilágycseh; EHA]. 

kelencekert méheskert; stupină împrejmuită; einge-
zäunter Bienenstand. 1704: Kelencze kert [Kraszna Sz; 
MNyTK 132. 117]. 

. kelencés méheskertes; cu stupină împrejmuită; mit 
fmgezäuntem Bienenstand. Hn. 1749: Nagj kelenczés 
[Vice SzD; SzDMon. VII, 105]. 1779: A' Kelentzésnél 
N [uo.; EHA]. 

. kelendő 1. felmerülendő; care se iveşte; auftauchend, 
Slch ergebend. 1674: A mostani Temetesnek alkolma-
tossagaual eddig kőit s ez vtan kelendő minde(n) költsé-
geknek kelletik mind az szegeny I(ste)nb(en) el nyugat 
iszonynak jouaibol ki telni [Szentdemeter U; Ks 90]. 

2. kimérésre adandó/bocsátandó; care se puné ín vîn-
?are; zum Ausschank zu gebed, auszuschenkend. 1735: 
ßorbirák Atyankfiai Senkitől több bort addig ne végjé-
nek, mig a kelendő felig el nem kéli, akkoris penig csak 
®gy hordoval vigjenek s nem többel egj egj korcsomára 
lDés; Jk 456b]. 
. ötödſûre ~ ötévre menendő, ötödéves; aflat ín al 

c,ncilea an; fünfjährig. 1757: Farkas tájogba döglött 
J}eg ötöd fűre kelendő őkőrtulok Nro. 1 [Kiskend 
KK; Ks 75. 52]. 

kelengye hozomány; zestre, dotă; Mitgift. 1592: eo 
Sem marhaiat sem eoreoksege feyebe sem kelengyere 

kerte volna azt a feleol meg irt som(m)at, ha nem 
Moni Mihály ne io akarattiabol vitte az eo hazahoz a 
Pfnzt hogy Zotos (!) Gergely kit akkor az Meg holt 
j^ywlaífi Istuan vram eo Naga fogwa tartoth hogy az 
°gsagbol azzal a pénzel zabaditana ky Magat [Szilágy-

C5*h; Borb. II Chyeh János deák vall.]. 

kelepce 1. csapda, tőr; capcană, cursă; Falle. 1769: Egy 
Kls el romlott vas kelepcze [Nagyercse MT; Told. 19]. 
, 2 . átv jel-ü szk-ban; ín construcţii cu sens figurát; in 
j/°rtkonstruktionen m j t abstrakter Bedeutung: ~be 

csapdába esés; cădere ín capcană/cursă; ins Netz 
genen. 1662: Nadányi Mihály ítélőmestemek a Minnye 

vajdához való követség kelepcébe kerülésére s veszedel-
mére következett vala [SKr 512] * hányja a ~ t cselt vet; 
a ţese intrigi; jm eine Falle stellen. 1669: Naláczi uram 
beszélli, hogy öszvevesztek volna Zólyominé, az fejede-
lemasszony Bizony ezermesterek, hányják a kelep-
cét, forgatják a dolgot, más mintha értelem nélkül volna 
[TML IV, 614 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz. — 
Lónyai Annát érti] * megveti a ~ t felállítja a csapdát; 

a aşeza capcana; Falle stellen. 1662: ha Kegyelmednek 
volnék, bizony én is megvetném az kelepcét [TML II, 
262 Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 

kelés 1. vmely irat kelte; datarea unui act; Datierung, 
Dátum. 1594: Hozzak minekünk Nagd parancholatiatt 
. . . hogj mj . . . az Nagd parancholattia tartassa szerint 
intenók wket, hogj Marosszekbe(n) az kiralj birak Es es-
kutt assessorok eleibe(n) menie(n) (így!) az Nagd paran-
cholattia kelesenek vtanna valo kouettkezendo szekre 
[WLt]. 1662: Mellyben sokaknak ítíletek szerint, főkép-
pen az articulus kelésétül fogva . állíttatott halogatni 
[SKr 335-6]. 1855: a' kötelezveny kelésekor bizonyoson 
nem lehetett tudni az engemet terhelő ado hátralék 
ősszegét [Fejér m.; DobLev. V/1388]. 

2. feljebb való ~ növekedés; creştere, mărire; Wach-
sen, Steigung. 1810: A malombeli és Fogadobeli Tiszta 
Iővedelmek fellyebb valo kelését a' nem engedi, mivel 
ezen Faluban . . Vidék Népességéhez képest sok mal-
mokat és Fogadokat építettek [Doboka; Ks 76 Conscr. 
100]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
vminek kézhez ~e vminek birtokba/kézhez vétele; luare 
ín posesiune a ceva; Besitznahme/ergreifung. 1560: 
Azért az ewreksegeknek kezehez kelese moggya zerentis 
. . Az my Atyankra Lepseni Istuanra szállót es Eo Rea-
ia nez Ew vtanna my Reánk [Kv; SLt ST. 6] * vminek 
idegen kézre ~e vminek idegen fennhatóság alá jutása; 
ajungerea pe mîini străine a ceva; Gelangen/raten unter 
fremde Oberhoheit. 1662: Nemzetes Váradi Incedi Mi-
hály ŏzvedje, Nemzetes Csokasi Catha Aszszony, edes 
hazájának Váradnak idegen kézre kelése után . . . biro-
dalmunkba szárnyunk alá igyekezik [Incz. III. 1 fej.]. 

4. vminek prédára való ~e vminek elprédálása; risipi-
re a ceva; Vergeuden einer Sache. 1662: Az fejedelem-
nek legdrágább köntösi, drágaköves, medálos süvegei s 
egyéb nagy summaérő drága clenódiumi, házbéli s mél-
tóságához tartozó eszközei málhákba kötöztetvén, ve-
zeték-főlovaira málháltottak vala, de azokat is mind a 
főlovakkal együtt elragadozták vala, mellyeknek prédá-
ra való kelésekben is a fejedelemnek majd megmondha-
tatlan kára állíttathatik vala [SKr 373]. 

5. kelevény; furuncul, bubă; Geschwür. 1771: láttuk 
szemeinkkel hogy a késnek a hegye azon véres volt, ha-
sonlóképpen Nagy Jósefné is bé kŏtŏt Orczával járt 
melyet Nagy Josefné Kilisre fogta (így!) [Dés; DLt 321. 
47b]. 1839: jobb lábán találtattak két kilisek is [DLt 786 
kv-i nyomt. kl]. 1879: Mikor visszautazott állomására, 
meglátogatott lakásomon . elbeszélte kilisének azon 
előtted is ismeretes nagy történetét: „Sa' en's an" s más 
német ékességekkel fűszerezetten [PLev. 51 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz]. 

kelet1 Csak bírt. szr-os alakban; numai cu sufix pose-
siv; nur mit Possessivendung: 1. vminek kelete; trece-
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rea/căutarea a ceva; Absatz einer Sache. 1679/1681: mi-
vel sokszor az áll korczomak miatt lassú keleti lehet az 
e(n) boromnak, szűkség hogi eo kglmea az ollyatén áll 
korczoma tartókat . megh zabolazza [VhU 671-2. — 
aAz ub]. 1768: Vendég fogadojok félen valo hely lévén 
az italnak igen vékony kelete vagyon [Inaktelke K; Ks 
74/56 Conscr. 39]. 1770: a Trébely eget bort vagy pálin-
kát főzik itt körül szaporán, a melyet olcson is adnak, 
Tehát a miá a seprő eget bornak ez idén semmi keleti 
nem volt [Balázsfva AF; UtI]. 1774: Közönségesen vgy 
tudjuk, hogy itt Járában a Fársángon, és . . . pŭnkŏst 
után égy vagy két hétig vagyon a Korcsmának legg jobb 
kellete [A.jára TA; BLt 12]. 1780: (A búzának) jó kelete 
lészen, mert a szegénységnek nintsen [Baca SzD; TSb 
24]. 1782: Ezen Portio nem ország uttyában esik, a bor-
nak és pálinkának kelettye nem igen volna [Kisrápolt H; 
JHb XXXI/20. 13]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
kevés ~e van vminek kevéssé kapnak vmin; a nu avea 
trecere, a avea pujină trecere; wenig Absatz finden. 
1736: Az akkori időben kevés keleti volt az spanyol 
viasznak, ostyával, közönséges viaszszal, néha csak ke-
nyérbéllel is pecsételtenek [MetTr 360] * nem sok ~e 
van vkinek vhol nem sok hitele van vkinek vhol; a nu 
avea credit/trecere undeva; nicht viel Ansehen/Glaub-
würdigkeit irgendwo habén. 1674: Chernel Pál uram, el-
hiszem, most az keserűség miatt elszíná magát, de kérem 
ne hagyja, ha lehet; ugyan nem sok keleti lesz már ott ő 
kegyelmének [TML VI, 592 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * vkinek/vminek semmi ~e nincsen vki előtt 
semmire nem becsül vkit/vmit; a nu aprecia (de loc) pe 
cineva/ceva; jn/eine Sache nicht/keineswegs schätzen. 
1710 k.: sem magunknak, sem pedig tanácsadásunknak, 
sem tudományunknak semmi hitele és keleti nem volt 
előtte; vagy teljességgel megvetette, vagy későn követte 
volna osztán, ha lehetett volna, és bolondság sült ki be-
lőle [BÖn. 944]. 

kelet2 råsărit; Osten. 1796: Vész pataka mellyéke he-
lyen keletről a vész pataka [Csatószeg Cs; EHA]. 1835: 
keletről az Ördög árka [Árapatak Hsz; EHA]. 1842: az 
Egrestőbe egy Törők búzás tanorok . . szomszédjai 
Keletről a' Lutz patakja Északról az Egres patakja 
[Vajdasztiván MT; HG gr. Kemény Sámuel hagy.]. — 
Vö. a napkelet címszóval. 

keleti dinspre/de la . . răsärit, răsãritean; őstlich. 
1825: Ezen Fold . . . keleti vége köszirtes [Moha NK; 
SzentkZs Conscr. 20]. 1843: a Szereturabéli Táblámnak 
keleti részébe . . . egészen Szivájgoson (!) számlodva ve-
tettem Rosot 18 1/2 Véka [M.köblös SzD; RLt]. 1851: 
Az egész csűr támasztást vár, melynek keleti végén lévő 
talpja rothadni kezdett [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kelet-indiai din India de răsărit/răsăriteană; aus Os-
tindien. 1694: megmutatta, és szemünk láttára bizonyí-
totta be, hogy a kelet- és a nyugat-indiai varasbékák, va-
lamint a teknőcök levedlik a bőrüket [Kv; KvE 231 
VBGy]. 

keletkezett szerkesztett; redactat; entstanden. 1843: 
Azt beszélik az emberek hogy tudna írni Varga Katalin, 
de hogy ő írta-é vagy másvalaki a három faluk érdeké-

ben keletkezett kérelemleveleket, nem tudom [VKp 98 
Dánts Nutzu bucsum-szátia esküdt (54) gkel. vall. — 
aAF] | Hogy írni tud-é Varga Katalin vagy nem, nem tu-
dom. Azt sem, hogy kik írták a falu érdekében keletke-
zett instantiákat [VKp 100]. 

keletkezhető létrejöhető; care poate fi fåcut; entsteh-
bar, entstehen könnend. 1846: A sokszor emiitett mal-
mokkali gazdálkodást az Uradalmi Nagy méltosságu 
Administrátor Ur ő Excellentiája engedelme nélkül sen-
kinek sem subárendálhatom, s ha subárendálnámis, efe-
lett keletkezhető egyezményem az Uradalmat leg keve-
sebbé sem kötelezendi [Kv; KmULev. 2]. 

keletkezik 1. létrejön; a lua fiinţă; zustande kommen. 
1843: a három adózó közönség lakosai azt állítják, 
hogy ők úrbéri szolgálatjokról létez egy egyezmény, 
mely egyezmény az ők megegyezéseken kívül keletkezett 
ugyan, s annálfogva nem is mulatják el ezen egyezményt 
a törvény útján megsemmisíteni [VKp 126-7]. 

2. származik; a proveni; stammen. 1847: A Varga 
Katalin letartóztatása s elfogatása iránt a vármegyei 
tiszt uraktól keletkezett-é rendelet? [VKp 209]. 

? keleven V 1714: Vörös Angliai Posztobul három 
Török Keleve(n) Zöld Selyem Prímmel körnjülvett, ha-
sonlo szin Vászonnjal meg bélelt, 41 Réfbül álló fl. 
Hung. 164 [AH 22]. 

kelevet 1. kerevet 

kelevéz dárdaszerü fegyver; suliţă; Art Wurf- und 
Stoßwaffe. 1657: Végtére concludálta az mulatságot az 
fejedelem bolondja, Mihály bíró, ki igen fő mester, jádzi 
ember, de termetében is merő csúf ábrázatú, kelevészţ 
töre az akkori főlovászmesternek Balási Ferencnek jádzi 
bolondjával, Cserkesz nevűvel [Kemön. 63]. 

kelevény kelés; furuncul; Geschwür. 1582: Jgiartho 
giorgi felesege az adgion fekszik walla mikor 
meg lattam wolna tehát rakwa swúlyel (!) es gonosz ke-
lewenyel belől az szemerem testjbe mind egi egi babszeflţ 
es nagyob [Kv; TJk IV/1. 59d]. 1696: az Feleségem nagj 
hirtelenséggel az Pleuritisben igen nehezen meg betege-
dék, . . . ma tiszta véres genyetségetis pökőt, kglteket 
becsülettel követvén, mellybűl reménlyűk, hogy azon 
mérges kelevény meg fokadott vólna, mindazáltal igeß 
nehez beteg mostis [Gernyeszeg MT; BK. Kemény Já-
nos Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 1804: itten közöt-
tünk járavány nyavalyává lett az efféle kelevény igen so-
kak(na)k volt és van baja mostis a kelevényekkel [Palat-
ka SzD; DLev. 1. II. 24]. 1831: az ágyékába édgy nagy 
kelevény volt [Dés; DLt 568]. 1866: Betegség neme: Ke-
levény [Bh; RHAk 110]. 

kelhet juthat, kerülhet; a putea ajunge; gelangen kön' 
nen. Szk: kezéhez ~ kezéhez juthat. 1597: Az zegeny Vi-
téz Ferenczet neotelen koraban zolgaltam it ColoS' 
warat eginehany embernek wolt ados azt monta én-
nekem hogi most megh nem fizetheti hanem mihelien & 
matkaiat haza viheti s az pénz akit welle adnak kézéhez 
kelhet mingiarast meg fizeti [Kv; TJk V/l. 139 Sala 
wan vall.] * pecsét alá ~ lepecsételésre kerülhet. 167/1 
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1768: Ha az mostani mirigyes üdöben valamint ez utol-
só tetzésünk pecsét alá nem kelhetneis csak ez üszö-
gében való irásomis, és iratás s, testamentumunk az ma-
gam subscriptiom alatt olly rãtum firmum légyen mint-
ha authenticè kelhetett volna ki [Ne; DobLev. 11/386. 
4a]. 

kelhető kelendő; căutat; gangbar, absatzfáhig. 
1672: Udvarnál való dolgokban most nincs elébb kel-
hető matéria az Hedriénél s Páter Jánosénál, de azt elhi-
szem, jobban tudja nálam [TML VI, 50 Bánfi Dienes Te-
feki Mihályhoz]. 

kelim 1. kilim 

kell I. 1. szükséges; a trebui, a fi necesar; notwendig 
sein, brauchen. 1568: kyrem kegyelmeteket hogy ke-
gyelmetekys Seghyche hozza awagy Negy Ezer sendelyel 
a hoza Nagy hozzw hazam leze(n) es egy lo Jstalotys 
?hynaltatok Arrayş Sendel kel [BesztLt 79 Lucas pyst-
haky de Bongarth a beszt-i bíróhoz Tordáról. — aA 
házépítéshez. BN]. 1573: Kerekes Istwan Azt vallia 
hogi Eo egi feleol Zomsed az Zas Antalne feoldehez, ke-
nallia volt vele hogi meg vegie, De . . . eo neky az nem 
*<% [Kv; TJk III/3. 236]. 1606: en chiak Jo Akarato(m)-
búl Atta(m) Antal vram neúe ala maga(m), felesegem 
Vetette zalogbais az eórekseget Antal vra(m)nak, mert 
?z Árúak tartasokra kellett [UszT 20/192 St. Barla de 
Korond zs nyil.]. 1688: Praebendasoknak . . kellenék 
megh Tyúk nro. 36 [Radnót KK; Uti]. 1722: mondám 
nekie miért vered meg a szegény Komsa Kelement, arra 
monda, de nem vertem jol meg mert a kell vala hogj ron-
totta volna mind ŏszsze [Márkos Hsz; Ks 90]. 1784: a 
széna gyűjtésre nékünk annyi gyalog nem kéne keveseb-
J^lis fel gyujthetnŏk az mennyi szénaja terem itt a Mlgs 
Uraságnak [Torockó; TLev. 4/9. 14b-5], 1809: Bíró Já-
!î°s azt mondotta az actornak, hogy Pajtás, nékem két 
ökör kények, mert az ökrünket mind eladtuk [Szárhegy 
Cs; RSzF 284]. 1847: nekema az ügy vezetéséért annak 
^végződésével jutalmam leend füstönként egy conven-
^ós rénes forint, útiköltség, azonkívül ahova s ahány-
kor kellend, fizetik [VKp 165. — aVarga Katalinnak]. 

Szk: ahol ~ is, ahol nem is. 1758: Eléggé nevettettem 
l* atyafiaktól3, s nemhogy valamelyik csak egy darab 
Kővel vagy csak jó szavával biztatott volna, vagy segített 
v°lna, hanem az hol kellett is, az hol nem is, szüntelen 
Csak az én építésem forgott szóban közöttök [RettE 69. 

Egy holland kőművessel való építkezése miatt] * 
Q*ár akár nem. 1849: még csak Eszterrel nem va-
dunk tisztába, mert őtet ugy látszik valaki felborsolta, 
s nem igen akar anyám mellett maradni a' legna-
?Vobb baj az, hogy szegény öreg, akár kell akár nem, 
í^kké zsímbel réá 's megunta hitvány feje a' sok zsim-

* [Kv; Pk 7]. 
ty]'17í0 E l v®g z e l t d o l 0 ^ 0 2 n e m ^11 tanács [BÖn. 

2. vkinek vmi kíván vmit; a dori/vrea; wünschen, 
j*°gen. 1567: pro Georgio Fazakas Contra vxorem 
pr°)p(ri)am cora(m) d(omin)o Stephano smeltzer . . 

a*herina vxor Petii zekel . . fassa est se ex ore figuli 
^oisse dictum Énnekem nin (î) kel a' bestye lelek kurua 

latrokkal tarttya baratsagath [Kv; TJk III/l. 109]. 
7: eleottwnk sirwa megh panazla az leány hogi ereo-

zackal Globicz Mihalnak akarya Marton vram adnia, 
eo nekie penigh nem kellene [Kv; TJk VI/1. 58-9]. 1636: 
Monda az szó közben, Enneke(m) bizony nem kellene az 
uezekedes [Mv; MvLt 291. 25a]. 1733: nem kell néki 
egjéb hanem hogj azon a réten öljék meg őtőt [Hévíz 
NK; JHbT]. 1756: Zegrán Lupuj . . azt mondván hogy 
rázzak néki kőrtővéljt . tsak erőskedett, hogy ráznék 
mert kellenék egy tarisnyával [Galac BN; WLt Kelemen 
alias Székely István (35) jb vall.]. 1779: Praetendála az 
Ifjú Ur, hogy Lakó Ház is kénék [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1802: én kérdem tőlle de mire néked a' fegyver ? 
melyre ő azt felelte: tsak kénék néki [Mv; Born. 
XXXIX. 53 Susana Venus (19) cons. Iacobi Schreiber 
cauponis vall.]. 1823-1830: Az a dohány kocsány pedig, 
hogy pipáztam, úgy felvágta a számat, hogy még az étel 
sem kellett [FogE 258]. 

Szk: ~-e több? 1591: felele teglasne te Sak lopo buza 
lopo te Zekelj Mihalne Ageb kelle teób, Zolliàke teobbet 
[Kv; TJk V/l. 119] * mi ~ több? 1779: Gramma Juon 

így Szol Peter Birohoz az kezevei fenyegetodvén Na 
immár mi kel tob neked halallé vagy mi ? [Záh TA; Mk 
V. VII/12 Tauaszi Iuon (30) mercenarius vall.]. 

Sz: ebnek ~. 1724: egy alkalmatos(ság)g(a)l voltam 
Pekri Házánál . Feleségéiül azt mondá: Ebnek kell. 
Fiárúl ismét, eb fia, ebrul ebre maradyon [Marossztki-
rály MT; BK. Fejér Petér (49) jb vall.] * nem ~ több ke-
nyér neki. 1644: Georeogh Thamas az Cziakannial . . . 
vgj wteót hozza hogj ha az feiet talalta volna, Nem kel-
leót volna teob kenier neki [Mv; MvLt 291. 430a] * sem 
testének, sem lelkének nem 1570: Zeoch Gĕrgh 
vallya, hogy volt Zabo János hazanal es hallotta hogy 
zytta Zabo Janosne az vrath hata megeh hogy az Esseh 
kwrwaffy sem Testemnek sem lelkemnek Nyn (!) kellene 
[Kv; TJk III/2. 28]. 1584: Catalin chizar Andrasne vallia 
. . . chizar Istwan zaiabol . . Azt(is) hallotta . . . hogy 
a' felesege sem testenek sem lelkenek Nem kell [Kv; TJk 
IV/1. 301] * tatár ~ene vkinek. 1665: ebek azok a kőris-
patakiak, azoknak csak Tatar kellene [Pf]. 

II. Segédigeszerű haszn-ban; ca verb auxiliar; hilfs-
verbartig gebraucht: 1. elkerülhetetlen, szükségszerű 
(megtenni vmit); a fi inevitabil/necesar (să facă ceva); 
unvermeidlich, notwendig (etw. zu tun). 1548: en kçwer 
boldisar ezeket azért írattam fel hogy latom az világból 
ky kel indulnom, ezek mynd en nalam zalogba vadnak 
[Besenyő Hsz; HSzjP]. 1592: mely dologh ha bizonyos 
lett volna halainak halalaval kellett volna megh hal-
no(m) [UszT]. 1630: En hazoknal sokaigh laktam Kalos 
Giörgjek(ne)k, de nem lattam semmj üteset az gazdam-
nak kiuel az felesegenek megh kellet uolna halnj [Kv; 
RDL I. 19 Tot Gergeljne Sophia vall.]. 1708: Az szegeny 
Recsei Laszlo Deak(na)k csak meg kelle halnia Kuru-
czok rongálasa es felelme miatt, az el mult heten [Fog.; 
KJ. Fogarasi János lev.]. 1797: ollyan kemény és a Jo-
szágbeli embereket ok nélkűlt is meg támadó ember3 

volt, hogy ha az Isten innen tsudálatoson el nem változ-
tatta volna, a* Joszágbeli Emberek(ne)k keze alatt el kel-
lett volna pusztulni [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. 21. — 
aA tiszttartó]. 1823: éhei kellenék el veszni házi nepem-
nek s magamnakis végső pusztulásra kellenék jutnom 
[Kv; ACLev.]. 1844: szegény Intzédiné meghala . . . az 
első hir mindenikünkre, de kivált Anyámra nézve 
nagy benyomást tőn, *s a* szokott rázkodáson keresztül 
kelle esnie [Kv; Pk 7]. 
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Sz. 1850: bajos az élet, de mégis élni kell [Széplak KK; 
SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

2. (parancsra) köteles (megtenni vmit); (la poruncă) 
a fi obligát (să facă ceva); (auf Befehl) verpflichtet sein 
(etw. zu tun). 1557: valamy kor walamy gonoz hyr wa-
gyon 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]. 
1589/1592: miért hogy kyraly eo felsege zolgalattyaban 
kellett wolt lenni was Gieoginek, az napotd eo felsege ha-
laztotta wolt haladék lewele altal ez may napra mely na-
pon was Gieorgy mi eleottewnk meg eskewuek [Bonchi-
da K; WassLt. — aAz eskütétel-napot]. 1605: az mig az 
had itt lön minden éjjel az bástyából kelle czirkálnunk 
[Mv; EM XXI, 535]. 1683: eo kglmk szükseges keppen 
Taborb(a) kel menni [Dés; DLt]. 1769: azon Taxas Esz-
tendőben, őszszel két hétig Nagyfalura2 az Udvarban 
kellett járnom bandározni [Bagos Sz; BfN DDD/4. — 
dSz]. 1806: a' bort az idén már kellett volna vinnem 
Vásárhelyre a' Táblás Dosa Gergely Urnák [Sáros KK; 
DLev. 4. XXXVIII]. 1813: mikor parantsolta az Aren-
dátor Ur menník (!) kellett [Kilyén Hsz; MvRKLev.]. 

3. (körülmények folytán) kényszerül, kénytelen 
(megtenni vmit); (prin forţa împrejurărilor) a fi nevoit/ 
silit (să facă ceva); (den Umständen gemäß) gezwungen 
sein (etw. zu tun). 1570: Zakardy Boldyzar vallya 
hogy Ew egyzer Ment volt hozzaya hogy pénzt kér-
né theole Es Nem adot, hane(m) azt Montha neky Io At-
tiam fia Eoremest adnék . De lm az haz Arraba kely 
fyzetne(m) az my vagion [Kv; TJk II1/2. 203]. 1585: 
Otha leteben byro vramnak Myerth hogy kelle varakoz-
ny attam az zekeres legennek, louas legennek zabra ze-
nara az Harmad nap multán, f 1 d. 44 [Kv; Szám. 
3/XXII. 13. — aGyf-t]. 1590.š Latam hogy Lowam ha-
ta(n) magamoth köztetek megh nem oltalmazhatom, 
vgy kelle le szallanom es az vth felre ky Allék [UszT]. 
1624: ha az rajtunk ualo ruha(n)kat kellene el adnunk 
sem hadnok [Tövis AF; BálLt 62]. 1625: Tilalmat teott 
voltt Az feol peoreos ez El mwlt 1622 Eztendeoben 
ezerth kellet voltt Tilalmat teőnnwnk kjraly Byro Vra-
ink peczyetywel [UszT 138]. 1649: minden eleteket el kel 
hadniok, s el kel buidosniok, az Pekri Mihalj vra(m) ret-
tenetes kemenisege miat [Malomfva U; BálLt 1]. 1714: 
engemet kergetének a Tövisbe kėlėt ûgranom [Szásznyí-
res SzD; Ks 26. XIII]. 1768: Sok napokat kellet nekem is 
a pinczében bé fokadot nagy víznek ki merésib(en) a Sta-
balis háznál el töltenem [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 

4. helyénvaló, illik (megtenni vmit); a se cuveni/că-
dea (să facă ceva); es ist angebracht (etw. zu tun). 1565: 
Azerth nem ertem az okath my oka legien ennek, hogy 
k.tek nem akar tórwinnel jlnj, kywel ó felsege orzaga jl 

ó felsege hywej wattok awal az tórwinnel kellene jlnj 
k.teknek, kywel az tób hywej ilnek [Sajó BN; BesztLt 24 
Horwath Lúkacz Sajoy tyz tartó a Beztertzey Byraknak 
es tanachnak]. 1589 k.: nekeonkis melleje kell allanu(n)k 
vagy akarywk vagj nem mert nem leheteonk Georgy Ge-
reb nelkwl [UszT]. 1590: el kelleöth uolna te neked war-
nod hogy biro vram zamoth adotth wolna [Szu; 
i.h.]. 1607' az A.rezet Ne(m) kelleóth Volna el keólteni 
[Mv; MvLt 290. 9a]. 1666: Noha az D. Anak hűtős em-
bere es darabantya uolt az disturbiumos üdóben s nem 
hogi Ura jouainak p(rae)daloia lót volna, sot jnkab má-
soktolis otalmazni kellet uolna kŏtelessege szerent [Ma-

rossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 1701: hirt kene az fele-
segek(ne)k tenni hogy allana(na)k elébb (: mivel magok 
az emberek itt nem volta(na)k :) [Almás H; Szer. G. 
Hercz (30) ns vall.]. 1722: jó betsülletet kén adni és a Tse-
léden egész Authoritast kéne adni és mindenben manu-
teneálni kén [Gysz; LLt]. 1761: I(ste)n parantsolattya 
szerént az fiu(na)k betsülleni kellenék az Annyát [Tor-
da; TJkT V. 36]. 1798: tudgya hogy kék élni a szomszé-
dokkal [Zsuk K; SLt Vegyes perir. Nemes György (40) 
col. vall.]. 

Szk: úgy ~ megérdemelte. 1634: haliam az jaygatast, 
ki menek latam hogy Bendjne az foldo(n) fekzik 
monda Zabo Mathae ura(m), ugy kel, ne meny te oda az 
holot penteken sapulnak [Mv; MvLt 291. 31a]. 

5. célszerű, tanácsos (megtenni vmit); a fi recoman-
dabil/util (să facă ceva); es ist zweckmäßig/ratsam (etw. 
zu tun). 1556 k.: ha myuel megh kellene thebitenya [LLt. 
— aAz adót]. 1570: Az zamosfalwy hatarban valo Te-
reth meg engettek eo k. zanthany, hogy neh ellyek az za-
mosfalwyak De aztis megh lassak es ely Intézzék arrah 
Bochyatot Emberek meddegh kellien megh zanthany 
[Kv; TanJk V/3. 8a]. 1598: eok telliességgel annak az 
kozarvaria Iozagoknak allapattiat nem tudgiak es értik, 
hanem arról valo leueleket ez vtan meg latogattiak es 
megh értik mit kellien feleólle chielekednjek [Dés; SLt 
Bl. 9. — aKozárváron, a várossal tőszomszédos telepü-
lésen levő]. 1662: Azért Kolosvárhoz egy mérföldön, 
Kóród nevü falunál mindkét táborostul megtartóztak 
vala, míg derekasan exámenbe, megvizsgálásba vennék 
a dolgot: meg kellenék-e az ellenséggel harcolni ? vagy 

. retarádát tenni ? [SKr 661]. 1709: mar az zabat kö-
lőstt kellenek meg dezmalnu(n)k [Fog.; KJ. Fogarasi Já-
nos lev.]. 1737: az Király Biro fennyekezésire az 
Kosseg kőzzűlis fel kiáltottanak, hogy csak mind agyon 
kénék verni az említett Vr Jobbágyit [Gysz; LLt]. 1768: 
errőlis előre kének gondolkodnunk [Disznajó MT; 
LLt]. 1783: Azon Gávai Levelekre csak lészen . szük-
ségünk de ezzel sem kénék késnünk [JHbCs Árkosi Çe-
renc Csáki Katalinhoz]. 

Sz: jótételért nem ~ jót várni. 1581: Pal deaknak felse-
ged wtan en Jol teótt Embere voltam de felsegedet meg 
keówetem hallottam hogy Jo tetelert nem kel Jot várni 
[Gyf; Törzs. Kornis Mihály a fej-hez] * nem feljövetelé-
vei, hanem elnyugodtával ~ dicsérnünk a napot. 1776: az 
hitles után illyen forma Szókat szólla B. Henter: Már én-
is Sok Viszontagságok, Nyomorúságok után, fel irám a 

Dispensatiora az esztendő Számat, Napot holnapot? 
hogy el nyertem Groff Kornis Annát, Mellyet halván a 
Groffné így Szóla: Edes B. Henterem azt olvastam Be-
nitzkiben nem fel jővetellével, hanem el nyugottával 
kell ditsirnûnk a Napot, mert afféle dolgoknak meg for 
dulását, én hallottam is, láttam is [Kóród KK; Gyk-
Gabr. Martonfii káplán vall. — aNyilván még a XVÍH-
században is sokat olvasott költő, Benitzky Péter (mh-
1664) vmelyik költeményére von. utalás]. 

6. feltételezhető, valószínű (vminek a megtörténte); a 

fi probabil/se putea presupune (că ceva s-a întîmplă1' 
petrecut); es ist annehmbar/wahrscheinlich (was gesche' 
hen ist). 1610: Latam azt mikor Suki Benedek az Sük1 

Pal Vram fia mind az Araniakat mind az Arany poga' 
cziatt oda ada Bogathi Menyhartnak, en ne(m) olvas' 
tam megh de eö magok zaiabol haliam hogy mondák ak' 
koron hogy Eoteődfel zaz arany az mégh teobnek kellet 
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uolna lennj [Nagylak AF; SLt TU. 3 Nagy Laki Georgy 
Deák (26) ns vall.]. 1772: ugjan nagj árvíznek kellett ak-
kor lenni, mikor ez a' Malom a' Viznek bővsége miatt 
meg allatt [Sövényſva KK; JHb LXVII/280]. 1791: azon 
divisioa ugy tudom úgyis kell lenni, hogy a' néhai Csong-
vai András Posteritásinál vagyon [Várfva TA; Borb. II 
Fr. Bakó (66) ns vall. — aÉrtsd: osztály le vél]. 1809: Na-
gyon jövevénynek kell pedig annak az Embernek lenni 
a' Bányaszsagot illető dolgokb(an) a* ki nem tudja azt 
hogj mindenféle Erczek(ne)k a' Bányákból valo ki-
hordattatások után, mig azok a' magok Nemékbe ki ol-
vasztatnak hany rendbéli kézen fordulnak meg, és 
hány rendbeli Munkás nem kivantatik azokra [Toroc-
kó; TLev. 9/43]. 1849: azon idö alatt, mig Krisán Mária 
szállásomon lakott, pénzembe 690. ezüst forint hiányt 
találtam, mit tisztán aprodonként kellett ellopni [Kv; 
Végr. Vall. 6]. 

7. Felelősségre vonó, számonkérő kérdésben; sub 
formă interogativă, cînd se cere socoteală (cuiva); in der 
Fragc einer Rechenschaftsforderung: képes (megtenni 
vmit); a fi capabil/în stare (să facă ceva); ſáhig sein (etw. 
zu tun). 1654: midőn hwseged kezéhez iutott Ibrany Mi-
hály hiuwnkel azon falua, nem elegedue(n) megh hwseg-
tek szokott adaiokkal, dezmáiokkal, keptelen saczolta-
tással terhelné az ott lakos szegénységét . . ; Mely do-
logh ha igy uagyon mitsoda uakmereő batorsagtol uisel-
tetue(n), kellett tselekedni ne(m) tudhattyuk [IB a fej. I. 
Bethlen Domokoshoz. — aA Gyulai Szantsogsagba(n) 
Orkolab]. 1696: Hallottam asztis az Bodoni Gjŏrgjné 
Aszszonjom cseléditől hogj mondották, és edgj más kŏ-
zŏt Sibongották; hogj illjen hamar honnan kellet elő jü-
ni ennyi sok aranj marhának, mivel az élőt nem láttanak 
[BálLt 85]. 1697: Egykor Peter Deakne Aszszonyo(m) 
nett vala egy Sajtot Páter Kaszoni Sigmond uramnak, ki 
miatt nagy rút hirbe nebe (!) keuertek vala, én mondám 
neki, Margith Aszszony, miért kellett venned azt az saj-
tot, micsoda rut hirbe nébe (!) uagy miatta [Szentgyörgy 
Cs; CsJk 7-8 Szcben Györgyné Katalin (40) pp vallj. 
1721 : miért kellett teneked eczakának idein, a Nagy Si-
mon Hazahoz menned . . ne is Szoly mert tõlle tisztán 
csak nem maradtál [Kál MT; Berz. 12. 90]. 1740: észre 
vévén én, hogy Királly Ferenczet meg dullatta, kérdem 
ugjan bizony Biro Uram miért kell klmednek Királly Fe-
renczet meg dullatni .? [Sszgy; HSzjP J. Rákosi (39) 
PP vallj. 

Ha. 1568: kely (Mennem), (oda) kely (vynnem) [Er-
K; BesztLt 68 P. Borzasy de Erked Gr. Thymar 

beszt-i bíróhoz]. 1573: kely [Kv; TJk III/3. 212]. 1710 k.: 
(nekünk) kél (elmennünk) [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1713: 
(mégh) kél (csinálni) [HSzjP]. — 1587: (meg) kellet (ad-
£°m) [Kv; Szám. 3/XXXIV. 13]. 1599: kelleth (uinnem). 
kelleth (fogadnom) [UszT 14/51]. 1590: (el) kelle (men-
?em) [UszT], 1609: kelle (mennj) [Kv; Szám. 126/IV. 

1820: kelle (repetalnom) [Várfva TA; JHb 48 Biro 
ŭgmond (49) hütes assz. vallj. 1822: (itt) kelle (tartoz-
attnom) [Mv; IB. gr. Korda Anna ut.]. 1847: (irni) kelle 

IKv; Pk 7]. - 1595: kel vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 292 
UJ- Heltai Gáspár sp kezével]. 1605: (szabaditanunk) kel 
^ala (magu(n)kot) ÍUszT 19/51]. 1618: (Meg) kell vala 
pállanunk) [BTN2 82]. 1681: kell vala (vesztegetni) 
l*h; VhU 122]. 1745: kell vala (várni) [Ţorockó; Bosla]. 
753: (nem) kel vala (pirangatni) [Lőrincfva MT; SLt 
uki László Gálfalvi Ádámhoz]. 1763: kell vala (indíta-

ni) [Nagyida K; Told. 9]. 1766: kel vala (succedálni) 
[Berve AF; CartTr II. 829 gr. Gyulai Ferenc aláírásá-
val]. 1775: (Meg) kell vala (gondolni) [RettE 358]. 1805: 
kell vala (hajtani) [F.rákos U; RSzF 220]. 1857: kell vala 
(küldenem) [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid 
lev.]. — 1574: kellet volt (ala Menny) [Kv; TJk III/3. 
396]. 1625: kellet volt (tennem) [UszT 37a] || 1567: kelle-
ne (kwldeni) [Kv; TJk III/1. 125]. 1571: kellenek (által 
hordany) [Kv; TanJk V/3. 45b]. 1585: kellene (tudny) 
[Kv; TJk IV/1. 412]. 1708: (rea) kellenék (erkezni) 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1717: kéne é [M.köblös 
SzD; RLt]. 1724/1779: (csináltottni) kelene [Gerend 
TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 1731: kellenék (ki fizetni) 
[Nsz; Ks 83]. 1740: kellenék [Kéménd H; Ks 83 Zejk Ist-
ván lev.]. 1742: kéne (adni) [Kv; AggmLt C. 12]. 1744: 
kének (lenni) [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV 3]. 1747: kel-
lenék (által adnom) [O.csesztve AF; Ks 83 Péterffi Sán-
dor lev.]. 1750: kellenék (hinni) [Kv; Szám. 69/XXVII. 
8]. 1751: (convertálni) kellenék [Nsz; Ks 79. XXVI. 1 1/4 
gub.]. 1752: kéne (Sollicitalni) [Backamadaras MT; Ks 
83 Fr. Árkosi lev.]. 1753: kellenek [Szentbenedek MT; 
Told. 28]. 1755: hejb(e) kellenék (allittanunk) [Szent-
margita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1758: 
(meg) kék (ölni) [Cintos AF; TK1 19/42 Kirilla Gavrilla 
(36) jb vallj. 1760: kellenék (denominálni) [Kv; SRE 
191]. 1762: (el) kellene (égni) [Torda; TJkT V 106]. 
1763: (meg) kellenék (korbátsalni) [Kóród KK; Ks 18. 
CII Szarka József tt lev.]. 1769: kénék (hajtani) [Nyá-
rádtő MT; SLt XLVIII. 3]. 1770: kéne (Királyfva KK; 
JHb LXVII. 104]. 1772: kéne (lenni) [Kük.; JHb LXVII/ 
2. 390]. 1784: (által) kék (mennem) [Záh TA; Kf|. 1785: 
kellenék (ki munkálódni) [Szászváros; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1796: (bé) kénék (adni) [Kóród KK; Ks 101 Kor-
nis Gáspár lev.]. 1798: kellenék (ki váltódni) [Asz; Borb. 
I]. 1800: kéne (irni) [Széplak KK; Ks Simon Elek lev.]. 
1800/1802: (meg) kellenék (betsülni) [Kakasd MT; 
DLev. 6 Vall. 89]. 1801: (agyon) kék (verni), (meg) kék 
(fizetni) [Mákó K; KLev. M.bikali cs. 9]. 1807: kénék 
(mutatni) [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1808: kék 
(gyűlni) [Csapó KK; LLt]. 1809: (tudnom) kéne [Ud-
varfva MT; Told. 44a]. 1817: (el) kéne (mustrálni) 
[Nagypacal Sz; Berz. 11 Fasc. 75] | (meg) kellenék (fo-
gadni) [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 1822: 
kék (küldeni) [Mv; IB gr. Korda Anna ut.]. 1823: kelle-
nék (el folyni) [Erdősztgyörgy MT; TSb 35]. 1843: kelle-
nék (meg tenni) [Dés; DLt 901]. 1842: (bé) kéne (jõned) 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. — 1570: (Nem) kel-
let volna [Ely cherelny) [Kv; TJk III/2. 193]. 1572: (fizet-
ny) kellet volna [Kv; TJk III/3. 35]. 1590 k.: kelleth vol-
na (zollitani). kelleŏth volna (zolnod) [Szu; UszT]. 1751: 
(meg) kellett vólna (kaszálni) [Koronka MT; Told. 14/ 
48] || 1570: kellyen (megh zantany) [Kv; TanJk V/3.8a]. 
1573: (Eleh) kellien (allany) [Kv; i.h. 88a] 1581: (eleyt) 
kellie(n) (venny) [Kv; i.h. 240b]. 1710: (végére) kelljen 
(menni) [Kv; ACJk 76]. 1736: kellyen (keresni) [Dés; 
DLt]. 

kella tégely; creuzet; Tiegel. 1558 k.: Mikor az kçzçn-
seges aranyat be tezik az kellaba awagy az tegelben, Mi-
nek előtte Megnem p(ro)baltak volna az tçuel, hogy az 
aranyath ky Immár egy Massaba az az egy allath, hogi 
Jol fel keueriek az fenekerpl es wgy ágion p(ro)bat, kith 
meg p(ro)balianak [Nsz; MKsz 1896. 300]. 
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kellék 1. tbsz accesorii; Zubehör/gehör. 1848: lör Kő-
telezé magát . Mátyás Simon, miszerént a' Lovas 
katonaság számára meg kívántató kellékeket . . . a leg-
nagyobb pontosság szolgáltatandja ki [K; KLev.]. 

2. tbsz kb. jellemvonás; trăsătură de caracter; Cha-
rakterzug. 1854: az ifjúban sok hiányzott azokból, mik 
egy nöszülö nemes ifjú kellékei közé számittatnak [ŰjfE 
17]. 

kellemes 1. jóleső; plăcut; wohltuend, gefällig. 1886: 
Az EMKE javára február hóban felolvasó estélyeket 
rendezünk Kolozsvárt... Nekem jutott az a kellemes 
megbízás, hogy téged a közreműködésre felkérjelek 
[PLev. 128 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. — ízű finom/jóízü; cu gust plăcut, gustos; fein-
(schmeckend). 1844 k.: Muskotály-aszu. Kellemes üzü 
tisztált vala [Csekelaka AF; KCsl 6]. 

3. ? jómodorú, rokonszenves; manierat, cu bűne 
maniere, simpatic; mit/von guten Manieren, sympa-
thisch. 1823-1830: az egész várost is nem lehet tsinosnak 
nevezni.. a' Népe is nem igen kellemes, piszkos 
[FogEK 262]. 

4. '?' 1597: Eoregbik Bek Janosne Anna azzony 
wallya mondek neki Edes azzonyom miért nem vi-
selz gondot eletedbe(n) leanyodra, monda lm elegge va-
gion erte Marton deák hogy Globicz Mihalnak adgiam, 
de soha nem adom, hanem newekednek kellemes iffiak 
Vrbegernekis kellemes fia vagion hizen az Vristen gon-
giat visely [Kv; TJk VI/1. 63]. 

Talán a 'kedves' v. 'rokonszenves' jel-sel számolhatni. 

kellemesség kedvesség; drăgălăşenie, gingăşie; Lieb-
lichkeit. 1824: (Fiamat) 3ad napra Nyavaljája Jobban is 
el érte a midőn Csütörtökön 5 ora tájatt hozzá bé ér-
keztem, már el gyengült, Testében csak az a vidámság és 
kellemesség volt meg meljet a Teremtő különös nagy 
mértékben adott vala ő nékie [Nagylak AF; DobLev. 
V/109. 4. la id. Dobolyi Sigmond panasza fia halála-
kor]. 

kellemetes 1. kellemes; plăcut, agreabil; angenehm. 
1662: az én megőszült hajam, szakállam fehérségére 
méltóságos fejedelmi állapotokra jutottam boldog 
állapotban éltem; vallyon . . . nem jobb s nem kelleme-
tesebb dolog legyen-e . választanom a sok boldog ál-
lapotaim után való halált és a szent paradicsomban 
örökké való nyugovást, mintsem számkivetésben 
való zarándokságra, idegen nemzetek között való buj-
dosásra éhezésre, koplalásra kívánkoznom . . 
[SKr 164. — aA szultán által megfojtásra ítélt Csiaffer 
basa válasza az őt menekülésre késztető híveinek]. 1756: 
Hagyván ezen egész épületeket reparatiora, mely ha an-
nak rendi szerént, a mint el kezdetetett volt a szerént fog 
fel épitetni kellemetes lakó helynek tapasztaltatni fog 
[Branyicska H; JHb LXXX/2. 23-4]. 1791: az Oecono-
miának folyásáról majd sem(m)it se irhatok, egyebet an-
nál, hogy minden gazdát illető dolgok körül szorgalma-
toson igyekezünk, az Istenis kellemetes napokat paran-
tsolt, nintsen sem(m)i panaszunk a természet ellen [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: — szépségű. 1745: Szeredára viradólag meg hala 
az én kellemetes szépségű Leányom Ersébeth öt ezten-
dös és 3 hetű korában [ArJk 45. — aSzéken (SzD)]. 

2. alkalmas; potrivit, corespunzător; passend, gele-
gen. 1585: minden ember fertalionkent, Akinek zekere 
vagyon Eökrewel, lowaywal, egy egy zeker keowet hoz-
zanak kellemetes wdeoben [Kv; TanJk 1/1. 10]. 

3. - kedv jókedv; dispoziţie bună; Frohsinn/mut. 
1824: Mikor szokott kellemetes kedvében lészen, instál-
lak akkor hozd elé kérésemeta, reméllem, ha kosarat ád 
is, réám ezen bátorságomért meg nem nehéztel (!) [Kv; 
EM XVII, 173 Csáky Rozália Lázár Benedekné Bethlen 
Máriához. — aA kv-i jótékony nőegylet pártfogására 
von.]. 

4. kb. kies; atrăgător, fermecător, încîntător; anmu-
tig, lieblich. 1811: Az Arokalyia Udvar felett lévő . . . 
Ánglus Kertnek világ előtt Kellemetes volta, nagyon hí-
ressé lött [ÁrÉ 5. — SzD]. 

5. XVIII. sz. v.: A petresellyem magot ha minek előtte 
el veted meg roncsolod valamennyire, kellemetes levelei 
lesznek [Ks Kerti Oeconomia]. 

kellemetesen kellemesen; prielnic; angenehm. 1708: 
Ezen esztendőben a tavasz igen kellemetesen viselte ma-
gát, sok szép Isten áldásainak mutatásával [Kv; KvE 
252 VBGy]. 

kellemetesség kellemesség; plăcere; Annehmlichkeit. 
1696: Édes Úrfi az én ifiui Gyönyörüsges életem nem iri-
gyelhető, nem leven semmi kellemetesség benne [Vécs 
MT; TK1 Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 

kellemetlen átv is neplăcut; unangenehm. 1808: A' ke-
nyér melyben sok Szarvas Rós vagyon, kékellö kelle-
metlen izü, és szagú, a' hoszszab vele élés után pedig 
Babra nyavályát (iRaphaniam, Kriebel Krankheit:) 
okoz [DLt 868 nyomt. kl]. 1852: a' Helységi előljárok, és 
Lelkészek között föl merülhető minden félre értés, és 
kellemetlen súrlódás, a legnagyobb készséggel eltávolí-
tandó [M.bikal K; RAk 49 esp. kl]. 

kellemetlenkedik kb. vki kellemetlen viszonyban van 
vkivel; a fi ín relaţii încordate cu cineva; sich unange-
nehm aufführen, jm Unannehmlichkeiten bereiten. 
1888: Hallod, Ödön, bizony bolond vagy te. Mi köze 
egy irodalmi társaságnak azzal, hogy te kellemetlenke-
del egy újsággal... beléugrattak egy kellemetlen polé-
miába [PLev. 140 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kellemetlenség neplăcere, necaz; Unannehmlichkeit 
1872: Botos Sámuel ref. ki hoszszas ideig együt élt nejé-
vel Horváth Katalinnal . . . álütolag sok házi békételen-
ség és kellemetlenség merült fel közöttök, megkísértet-
tük őket kibékéltetni, de . . . nem sikerülve . . . ; a béke-
probároli bizonyítvány kezébe adatott [Buijánosóbuda 
K; RAk 121]. 

Szk: ~nek teszi ki magát. 1867: Hivataloson figyel-
meztetnek a' T. Papok ne tegyék ki magokot a* kimuta-
tások3 készítésében hanyagságok által oly komoly kelle-
metlenségeknek melyeket elhárítani az Egyházi hatósá-
goknak nem áll hatalmokban [Gyalu K; RAk 158 esp-
kl. — aA katonaköteleseké]. 

kellete rendsz hr-os szk-ban; ín construcţii, de obit*1 

cu sufix adverbial; in Wortkonstruktion mit adverbia-
lem Suffix. 1. ~n felül kelleténél bőségesebben; tŭ& 
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mult decît este necesar/nevoie; über die Maßen reicher | 
kelleténél jobban; mai bine (chiar) decît este necesar; 
über der Maßen besser. 1811: (A gyümölcsöst) Apollos 
kelletin felyül-is öntözi [ÁrÉ 89]. 1828: Az Alperes öz-
vegy ezen pernek . kelletin felyül valo sűrgetésit 
lát<ta a Fe)lperesek által [Ne; DobLev. V/1129, la]. 

2. ~nél közelebb a megengedettnél közelebb; mai 
aproape decît ar fi îngăduit/permis; näher als zulässig/ 
gestattet. 1653: Azok a szolakok három százan vágynák 

a császár szekere körül azon a tágasságon úgy fut-
kosnak ki imide, ki amoda és a marok nyíllal úgy intik a 
ki kelletinél közelebb menne a császár szekeréhez, és 
menten hogy a nyíllal meginti, távolba nyomulnak a tö-
rökök [ETA I, 133 NSz]. 

3. ~nél többet a megengedettnél/szükségesnél job-
ban/többet; mai mult decît ar fi necesar/nevoie; über die 
Maßen besser/mehr. 1618: annak is ki légyen a^ oka, 
hogy az szolgám többet szólott ott kelletinél [BTN 161]. 
1772: a szegeny Rákóczi3 igen papos ember volt, többet 
hitt nekiek kelletinél, úgy is vette hasznát [RettE 274. — 
II. Rákóczi Ferenc. A rk papoknak]. 1792: Minthogy 

Nsgod Postanis gyakor tudósítást Méltóztatik paran-
tsolni, mivel pedig a közelebb fel járt lovas ember által 
talám még kelleténélis többet írtam volt, s helytelen irá-
som(m)al mégis fogtam Ngodat bántani . alázatosan 
hotsánatot instálok [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. ~ korán/ ~ koránt idejében, idején, kellő időben; 
la timp(ul potrivit); zur rechten Zeit. 1662: kelletekorán 
°Hy darázsokat küldünk odaa, akik minden bizonnyal a 
bágyadt legyeket elkergetik a kőfalak verőfényéről [SKr 
228. — aAz esetleges ostrom hírére megfélemledett sze-
rencsiek segítségkérésére adott palatinusi válasz]. 1784: 
Somlyó Csehi Szőlő Hegyen lévő szöllöjökbe fogadtam 
Vintzellérnek, Somlyó Mező Várossában lakó Tulokdi 
János ö kimét tartozik ŏ klme, az őszszel vett Palánt 
Szőllöt is Maga, kellete koránt, ki-nyitni, vagy nyittatni, 
megmetzeni, karózni, homlitani, köttetni, háromszor 
mindenütt meg kapálni, szüreten jelen lenni, és illendő-
képen el fedni [Somlyó Sz; IB]. 1787: ne csüggedj el re-
ménségedben, mert az minden hato Isten, a ki mind ed-
dig is el nem hagyott továbbra is gondot visel, és a mikor 
nem is reménlenéd, akkor kŏrnyekez meg kellete koránt 
valo segedelmével [Marosbogát TA; DobLev. III/126. 
la Szántó Sándor Mich. Péntek de Lemény-hez]. 

kevesebbet a ~nėl a szükségesnél kevesebbet; mai 
Puţin decît ar fi necesar/nevoie; weniger als notwendig. 

1710 k.: Azt mondják a franciák: ha a férfiak többet 
nem innának, és az asszonyok többet nem ennének soha 
kelletinél, a doktorok, patikáriusok sokszor ennének, 
mnának kevesebbet a kelletinél [BÖN. 512]. 

r kelleteképpen kellőképpen; (aşa) cum trebuie; in er-
Jorderlicher Weise. 1777/1780: a Vas Gyepű nevü szőllŏ 
ţ*egyben vagyon egy Nemes szőllője más miolta az 
Jobbágyok kezdik mi vélni, minthogy Munkája kellete-
k®Ppen meg nem adódik, terméseis meg hanyatlót [Dés-
a k na; JHbK LII/3. 273]. 

; kelletes kellemes; plăcut, agreabil; angenehm. 1662: 
Jöttül fogva Kegyelmed elment, semmi oly bizonyost 
£egyelmed felől nem érthetvén, nem kevéssé búsultam, 

háltképpen bizonyos jóakaróimtúl értvén Kegyelmed-
nek nem oly kelletes és becsületes állapotját lenni, mint 

reménlem vala [TML II, 390 Teleki Mihály anyjához, 
Teleki Jánosnéhoz]. 

kelletik I. 1. szükségeltetik; a fi necesar/nevoie; ge-
braucht/notwendig werden. 1578: Minden fele barom 
maiorsagnak Zaporitasaara gondot wisellyen, kik-
nek tartasokra a minemeő gabonak kellethnek afiçleke-
tis kezichen es wettesse(n) nekik [Kisfalud AF; OL. M. 
Kamara Instr. E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Ko-
vachoczy ut. Math. Niary gondv-höz]. 1590: Az Hordo 
Taligas, hordot wyzot 32 vttal minden felle a' hol Zywk-
seg volt f. 1 d. 28. Zena Hozasz mindenesteol Az feo 
feo vraimnak zalasokra mindenfelle a howa kellettet 
[Kv; Szám. 4/XXI. 95 Kis István sp kezével]. 1599: Az 
minemeő tilalm<at> teöttek wolt kadachiak walami er-
deö es mezeo wegett (: kit a mikor kelletik meeghis dec-
laralliak :) Dobofalwa es Wagas elle(n), azt eön karokra 
megh zabaditottam [UszT 15/188]. 1632: Kozma Istuan 

Paripayan szolgalya az hova szughsegh leszen Sig-
mond Palt vgy mint hadba a houa kelletik [Lemhény 
Hsz; BLt]. 1690: az mi kelletett konjhara valo hirtelen 
kelletett s szeritt nem vehettük [Sszgy; LLt]. 1744: Falus 
biro Pantsul nevü menvén a Falu Parantsolattyából ő 
kglméhez, hogy a* falu válluját adná vizza, mert a' Lajdi-
mont Lovainak kelletik [WassLt Paulus Balog de Zilaj 
(47) ns vall]. 

2. — vkinek vmi kívántatik vmi; a trebui, a fi nevoie 
(de ceva); gewünscht werden. 1557: zerethew vram K 
meg emlekezhetik róla, hog mikort az mi baratsagonk 
valamibe K keletet minden kor K attiaffiay barathi vol-
tonk valamibe K az mi baratsagonk kelletnek ismeg 
attiafiay barath lezek [Gyf; BesztLt 46 Zalanchi ianos 
Hannog georgy beszt-i bíróhoz és a város polgáraihoz]. 
1571: Az myben kteknek Az en szolgalatom kelletyk, 
keteknek nagyob dologban wgyekezem megh zolgalni 
[Cege SzD; i.h. 3582 Baltasar zalay Casp. zwch beszt-i 
bíróhoz]. 1592: az eo Apia kezdette volt Irtanj Ger-
gely Peter kerte volt ell az Apiatul hogy tiztichan az Ir-
tást es az mikor kelletik fiaynak Ismét megh adgia 
[UszT]. 1627: az Aniniok Sophia Azzoni . . mind ad-
degh mieltesse, es vegie hasznat valamegh Kis Annának 
Kelletik az szeöleö [Kv; RDL I. 133]. 1671: Immár Ke-
gyelmed ne is írjon énnekem, ha kelletnék is, ezeket ne 
attingálja, mert mind együtt leszünk [TML V, 457 Rédei 
Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1758: Történik pedig egy-
szer, hogy Rhédei József idejött, s kelletvén az öccsének, 
Rhédei Pálnak, egy olyanszerü szolga mint en, magához 
hívatott [RettE 64]. 

II. Segédigeszerü haszn-ban; ca verb auxiliar; hilfs-
verbartig gebraucht: 1. elkerülhetetlenül, szükségszerű-
en (elkövetkezik, megtörténik); a trebui (ín mod inevita-
bil/ineluctabil) să .; notwendigerweise (erfolgen, 
geschehen). 1578: A my baram wagy juh yde be az koh-
niara kell, arrçl mindenkor az SaffartQl czedulat wegye-
nek Ha minek egyebçwe kelletik kelny az zgkseghez 
kepest, arrçl commissioia legyen, kit Zamadasara megh 
tarthasson [Kisfalud AF; OL. M. Kamora Instr. 
E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 Kovachoczy ut. 
Math. Niary gondv-höz]. 1666: ez vilaghtol mégh kőlle-
ték válnom [Kv; BLt]. 1682: minnyájan emberi nemze-
tül az halandóság alá vagyunk vettettve, s, ez árnyék vi-
lágból valo ki mulásunk(na)k s egymástól valo megh vá-
lásunknak a szomorú halál által kelletik lenni [Kv; RDL 
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I. 160]. 1731: látván Bács Iuan hogy meg kellessék 
halni, instantiara fogta a dolgot [Katona K; Born. XL. 
79 Sütő János (964) jb vall.]. 1795: ha a kegyelmed Tégla 
vetése miatt ottan a mart el romlik . . a Kŭkŭllŏ vize 
onnan fellyül könyököt vét, a Hidnak Szükséges képpen 
veszedelmezni kelletik [Adámos KK; JHb XX/18]. 

2. hívásra/rendelkezésre köteleztetik (megtétetni 
vmit); (la chemarea/dispoziţia cuiva) a trebui să . .; 
(auf Ruf/Anordnung) verpflichtet sein, etw. machen 
müssen. 1588: Eo . twtta azt, hogy Énnekem ide Som-
liora Az vrunk eó Nagysaga paranchyolatthyabol mely 
nap kellessek Jeòneöm [Somlyó Sz; WLt]. 1598.Ĕ esmet 
Moldouaba kelletek me(n)nik (!) Istua(n) Vaidaual 
[UszT 13/36 Anthonius Damokos de Palfalua pp vall.]. 
1644: En Barta Miklós Aranias szekben Rakoso(n) lakó 
Veres Drabant Adom tuttara mindenek(ne)k .. Miuel 

ez mostani hadj kezűletben nekemis el kelletik 
kezŭlnőm es mennem, az En jo akaró Apam Vramnak 

maradok adosza (!) kez penzul tizen eot forintal 
[Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1646: Feiervarra kelletek 
küldenünk Püspök Uramhoz Nemes Miklóst [Mv; Mv-
Lt AA11 6]. 1689: a Ngod sz(olgala)tyaba(n) kelletik 
continuuskodnom [Incz. VI. 26 Inczédi Pál a fej-hez]. 
1703: ne kellessék Egész Districtusunkb(an) levő Be-
csülletés Nemesseg(ne)k és Boérsag(na)k ebbeli szolgal-
lattjatt tsak minékünk nagy megh Romlásunkkal praes-
talnunk [Fog.; UtI]. 1854: a Feleségemmel tet edgyezés 
szerent hálálunk utan mind kettőnknek reszünkbe jutott 
jovaink a vér atyankfiaira kelletik szállani [Uzon Hsz; 
Kp V 398 Kispál György végr.]. 

3. kényszeríttetik (megtenni vmit); a fi obligat/con-
strîns (la ceva); gezwungen werden (etw. zu tun). 1562: 
Albert herczeg a falukat mind elrablá és felégeté . . 
de csak semmi nélkül kelleték haza pironkodni 
[ETA I, 10 BS]. 1579: Kenzerittetven hogy egj Molnos 
ŏreŏksegwnket kelleteek megh valtanunk Zoltanban3 

Adunk . . Lazlo papnak . . egy pwzta wles helyett 
[Uzon Hsz; Kp I. — Hsz]. 1588: Ismeg . hogy pen-
zem nem volth ket eokreomet kelletek zalogba adni . . 
ket forintba [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 
1643: Kekes Njarlo Nevü faluban talalt czynalni Szilva-
si vramekek(ne)k (!) Egi Mathe Nevű Jo bagianak az 
Nagiob fia János haszat hogi jmar onnét el ne kelesek 
bontakozni ada czereben Nadudvari Vr(am) Szilva-
si András vr(am)nak [Doboka; JHb III/2]. 1690: eszt az 
örökségét ketelensegbül kelletik el adnom mivel meg 
nyomorodtam Sinka György Uram miatt [Makfva MT; 
DLev. 3. XXXI. A. 25]. 1755: úgy meg ütek Jankullyék 
az száram csontjait, hogy mind el menvén róllok az bőr 
mostis tiszta sebből állanak, úgyannyira, hogy mankón 
kelletik járnom a meg verettetésem mián [Lyauc H; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1843: Férjem nélkült kelleték élnem 
[Dés; DLt 360]. 

4. helyénvaló, illő, illik (megtenni vmit); a se cuveni 
(să facă ceva); gebührend/angelegen sein (etwas zu tun). 
1584: Az Wasaron minden félét mint kellessék adni [Kv; 
PolgK 13]. 1599: arra valo gondwiseleo chyak egy le-
gyen, kyre sorsott vetwen, eo kgmek hogy mellyk nem-
zetbeol kellessek arra valo gondwiseleo embert valazta-
ny, Az sors vgy hozta hogy az szaz nemzetbeol legyen 
[Kv; TanJk 1/1. 334]. 1641: Toroczkai Borbély István 
edgyk udvari Borbélyunk ada értesünkre alazatoso(n), 
hogy . . . az mostani el mult feierváij Generális giülesen 

(: nekie kegiel(me)sen conferalt Armalis Leuelünket :) 
publicaltatni akarva(n), azonb(an) hŭseghtek contradi-
calt volna az Publicationak, ki miatt czyak in suspenso 
kelletett volna maradni [Thor. XV/6 a fej. a Toroczkai-
akhoz]. 1756: Valahol ől, és Fertály iratatik ott nem kö-
zönséges, hanem Királlyi ölet kelletik érteni és annak 
negy reszekre osztott Fertállyait [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 11]. 1838: a Contractus nintsen ugy irva mint 
kelletett volna [Sáromberke MT; TSb 27]. 

5. célszerű, tanácsos, tanácsoltatik (megtenni vmit); 
a fi recomandat/indicat (să facă ceva); zweckmäßig, rat-
sam sein (etw. zu tun). 1587: Hogi az varos ladaiban egi-
ket sem leluk meg ket vj ladat vgj kelletet Czinaltatnom 
Giorgi kowachinak .. Az Czinalastol fiszettem nekie 
— 180 [Kv; Szám. 3/XXX. 43 Seres István sp kezével]. 
1593: yde sok jámbor Jeöth kereskednj szeoksegekben 
ennekemis el kelleteth Jeönnem [UszT]. 1605: Biro 
vram, Az wénség keozzeol az kiket akar hywasson, kik-
kel egyetemben lássák megh az keo faltol ualo distanti-
at, az az teob hostatokhoz képest mint kellessek rendel-
ny [Kv; TanJk 1/1. 506]. 1651: ha megh hozzak, es megh 
agiak eppen az pénzt ozta(n) lato(m) enis mit kellessek 
czelekednem [Kászonújfalu; BCs]. 1783: a nagj rendet-
len kemėnj szolgálott miat világot kelletett volna Nja-
kokba venni [Buza SzD; LLt Csáky-per 110. L. 17]. 
1849: De mivel az uj Hid a' mostani otska Hidon felyűl 
építtetett, az ország uttyát az Uj hídhoz alkalmazolag 
kelletik át változtatni [Dés; EHA]. 

6. feltételezhető, valószínű (vminek a megtörténte/ 
megtétele); a trebui probabil/poate să fie; vermutlich/ 
wahrscheinlich sein (das Geschehene, die Verrichtung 
einer Sache). 1590: A tarchahazy feoldreól vegheztenek, 
hogy mihelt a viz megh Apad, eo kgme Biro vra(m), 
kwlgyeon Ala oda, Oculalnj mint shogj, holot kellessek 
ennek áz viz foliasnak, vagy Gatlasnak lenny [Kv; 
TanJk 1/1. 141]. 1597: Zabo Mihali wallia az áz-
zon . monda . . az atkozot ember ew gilkossa az en 
giermekemnek addigh were rongala . az . vér 
wgia(n) darabonkent ment teolle, amiat kelletek megh 
halnj [Kv; TJk VI/1. 38]. 1632: az Fazakas Mihalj Si-
monfi Mathenak segòdót (!) szolgaja uala szòkue 
mene el tólle latorsagot cselekede uala es azért kelle-
tet uala el szökni Simonfi Mathetol [Mv; MvLt 290. 
93b]. 1747: az tőbb ortákok gondviseletlenségek miat 
kelletett azon malom(na)k el pusztulni [H; Ks 62/10]-
1797: itten régen is Maiamnak kelletett lenni, mint hogy 
annak vastag régi Czövökei és Arka azt mutattyak [T; 
JHb Hesdát cs.]. 1806: a' palló még tartása lehetettlen 
Hajós Hidasnak kelletik lenni [Szászrégen; Born. XVI. 
95 Kosa György (76) vall.]. 

7. Felelősségre vonó, számonkérő kérdésben; sub 
forma interogativă, cînd se cere socoteală (cuiva); in der 
Frage einer Rechenschaftsforderung: képessé tétetik (el-
végezni vmit); a fi fàcut capabil (să facă ceva); fahig ge-
macht werden (etw. zu erledigen). 1604: michyoda mód-
dal es maghok wiselessel kellessek eo keglmek(ne)k 
Nagy Banian lenny, arrolis eo Keglmek instrualtassa-
nak [Kv; TanJk 1/1. 475]. 1659: Az nyolczadik punk-
tumban az mely szónak annectálását nehezteli ő nagysá-
ga . . . : nem látjuk méltó okát miért kelletnék kihagyat-
ni [EOE XII, 211-2 Barcsay Ákos Lázár Györgyhöz]-
1702: Mi okon kelletet Adám Ersebetet, és hűtős 
Urat Bodrogi Miklós Vramat in jus attrahalnom, Exhi-
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bealt R(e)latoriambul ki tetczik [Dés; Jk 323b-4aJ. 
1764: illetlen dolog Concludalni s nem is lehet oly okot 
keresni, mely rationabilis volna arra, hogy Néhai Viski 
Uram(na)k miért kelletett volna azon pénzeket más ke-
zében adni [Torda; TJkT V. 195]. 1800: Az Ifjakat a kö-
zönséges hivatalokra miképpen kellesék készitni arol az 
felseges K. rendelest Protoculalni kel [M.bikal K; RAk 
33]. 

Ha. 1570: kelletik (allanunk) [Mv; BálLt 1] | (futtny) 
kelletyk [Kv; TJk III/2. 30]. 1636: kelletik (szolgalnija) 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 1849: kelletik (elutaznom) [Kv; 
Végr. 38]. — 1586: (gaszdalkodnom) kelletet [Kv; 
Szám. 3/XXIV 21]. 1590: kelletet (meg talalno(m)) 
[UszT]. 1595: kellettett (verni) [Kv; Szám. 6/XV. 59]. 
1646: (ki) kelletet (menniek) [Mv; MvLt AA11. 6]. — 
1570: kelletek (ely Ieonem) [Kv; TJk III/2. 16f]. 1586: 
kelletek (fogadnom) [Kv; TJk IV/1. 588]. 1588: (ell) kel-
letek (menny) [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 
1590: (el) kelletek (mennem) [Szu; UszT]. 1610: (Ezt) 
kelletek (mee írnunk) [Dés; DLt 320]. 1618: kelleték (ír-
nom) [BTN 123]. 1718: kelleték (menni) [Szárhegy Cs; 
LLt 69]. 1778: kelletek (tartasra jutni) [Albis Hsz; 
BLev.]. — 1633: kelletik vala [Mv; MvLt 290. 117b]. 
1700: kelletik vala (élni) [Dés; Jk 309]. 1772: kelletik va-
la (adni) [Gernyeszeg MT; TL]. — 1636: kelletet uolt 
(abalienalni) [Cssz; BálLt 53]. 1670: kelletet volt (czinál-
ni) [Kv; JHbK XXIV/25]. 1677• kelletett volt (adni) 
[Ne; DobLev. 1/25] || 1583: kelletnek (mennünk) [Kv; 
MészCLev.]. 1613/1687 k.: (meg) kelletnék (dúlni) [Be-
rekeresztúr MT; MMatr. 222]. 1663/1728: (perleni) kel-
letnek [Szentmihály U; Törzs]. 1672: kelletnék (valtani) 
[Mezőbánd MT; MbK]. 1764: kelletnék (lenni) [Torda; 
TJkT V 226]. — 1597: (el) kelletet uolna (Ieöni) [Kv; 
TJk VI/1. 62]. 1658: kelletet volna (megh santzolni) [Ha-
rangláb KK; Ks 7. XX. 27]. || 1581: (ne) kellessek (ma-
radny) [Kv; TanJk V/3. 238a]. 1604: kellessek (irnya) 
[Kv; i.h. 471]. 1610/1616: (ne) kellessek (megtalalni) 
[Kv; RDL I. 100]. 1649: (ne) kellessék (busittanunk) 
[Dés; DLt 429]. 1654: (mitt) kellessek (cselekednem) 
[Gerend TA'KCs 1427]. 1657: (vissza) kellessék (men-
nem) [KemÖn. 183]. 1662: kellessék-e (választanom) 
[SKr 164]. 1668 k.: (ne) kellessek (confugialnunk) [Kv; 
ACJk 55a]. 1671: kellessék (sollicitálni) [CC 6]. 1677: 
(ha) kellesséké (ki-bocsátani) [AC 119]. 1679/1681: (ne) 
kellessék (jutni) [Vh; VhU 675]. 1705: (ne) kellessék 
(menni) [WIN I, 655]. 1710 k.: (ne) kellessék (megsérte-
nem) [BÖn. 561]. 1722: (ne) kellessék (szolgálnom) [Pó-
kafva AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 1756: (ne) kellessék 
(ki pusztulnom) [M.köblös SzD; RLt]. 1770: (be) kelles-
ék (mennem) [F.várca Sz; BK]. 1803: kellessék (fizetni) 
[Dés; DLt]. 

E címszó múlt idejű kelletett, kelletett v olaj volt, kelletett volna-(ë\e ige-
alakjai egybeesnek a kell igének az erdélyi nyj-okban, söt még a hanyagabb 
köznyelvben is rendkívül gyakori raghalmozással alakult kelletett-féle 
jakjaival; azért erre csak nagyon csökkentett számú adalékot iktattunk 

illetlen l. mn kb. jelentéktelen; neînsemnat, neim-
Portant, lipsit de/fëră importanţă; unbedeutend, be-
langlos. 1619: Én az szerént az én igaz kötelességem sze-
rem í r o m Nagyságodnak, hogy én ezeket mind meg-
u t á l t a m , azki hasznosb volt copiosiusb, azki kelletlen 
v°lt lassabban, mint kit csak az margójára is írtam az 
materiának [BTN 197]. 

kendervászon 

2. kb. nem kívánatos, nem szívesen látott; nedorit, 
care nu face plăcere venind; unerwünscht. 1687: Disznó 
Aprólék küldesetis parancsol (!) Ngd, de csak 
annyit öletek, a menyi nélkül ne(m) lehet az udvar tartas, 
mivel sok látogatok járnak, nagyubbára kelletlenek is 
[Balázsfva AF; Uti]. 

II. hsz 1. ímmel-ámmal, kénytelenül; fãră plăcere, ín 
silă; mißmutig, ungem. 1637: uaezorat evenk ketten egj 
ejtel bortis hozatank, az Aszontis kenalok, de czak kel-
letlek) iuek az aszony [Mv; MvLt 291. 109a]. 1735: Ha 
az ételi appetitus nem igen akar megjöni, kelletlen éppen 
nem jó enni [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 

2. szükségtelenül; inutil, de prisos; unnötig. 1618: 
Kamuthi uram ott kelletlen eleget beszéle, s kérke-
dek maga nagyvolta felől [BTN 99]. 

kelletlenség szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~re megy a torockói vas kb. ímmel-ámmal/kényte-
len-kelletlen vásárolják a torockói vasat; fierul din To-
rockó este cumpărat ín silă/cu (de-a) sila/de nevoie; lust-
los, mißmutig wird das Torockóer Eisen gekauft. 1779: 
a Torotzkai vas az ország népe előtt kelletlenségre az 
mi szomszéd Tartományinkban lévő lakosok előtt pedig 
annyira utálatb(an) ment; hogj az által már életünketis 
kőztök alig folytathattyuk [Torockó; Thor. 21/20]. 

kelletlenül feleslegesen, szükségtelenül, fără folos, inu-
til; überflüssig, unnötig. 1676/1681: Hogi penig szük-
segh es rendkívül, kelletlenül etzaka(na)k ideje(n) min-
den ember a vártako(n), s' masuttis az hol dolga nin-
cze(n) ne járjon; szükséges hogi az Strasaknak vagi Cir-
kalok(na)k minden estve jel adassék ki hogi azo(n) 
jel mellet jobban vigiazhassanak az Strasak es külôm-
bőztethessék megh az ighaz jámbor embert ã Latortol 
[Vh; VhU 661-2]. 

kellető kellő, szükséges; necesar, trebuincios, de tre-
buinţă; erforderlich, nötig, notwendig. 1770: ezen há-
rom esztendők alatt igen súlyos teherviselés volt a vár-
megyén. Úgymint a havasoknak vagyis passusoknak 
bevágására kellető számtalan dolgos, a kócsi es naszódi 
hidakhoz sok száz szál fáknak szállítása, s dolgosoknak 
praesentatioja [RettE 243-4]. 1795: Bizom ehez, hogy a' 
közelebb eltölt egy ujjabbi Esztendőre obveniált Interes-
(ne)k is ide kellető megküldése végett fogott ö Nga ren-
delést tenni [TL. Málnási László ref. fökonz. pap Debre-
czeni István tt-hoz]. 1838: A Tartsafalvi — és Csehétfal-
vi Közönségeknek, Havasokban tett kár tétel aránt, tör-
vényes ki- botsáttatasunk mellett esketést folytatván — 
a kellető bizonságok hon nem léte miatt, a munkálat bé 
nem végződhetett [Korond U; Pf Pap Sámuel esketőbiz-
tos kezével]. 1844: a Nagy erdői Útvonalon kellető jovi-
tás [UszT XI. 85/1. 46]. 

kellő 1. kellőképpeni; aşa cum ar trebui; erforderlich, 
notwendig. 1857' Jelen napjai rendszere is rendetlen lé-
vén, nem enged időt emlékem3 kellő rendezésére [ÚjfE 
5]. 

2. használható; utilizabil; brauchbar. Szk: semmire 
~ semmire sem való, semmire sem használható. 1692: 
Ezen mehes kertnek kőrnyűllette valo sőviny kertei dülő 
felben vadnak, semmire kellők [Görgénysztimre MT; 
JHb Inv.]. 1748: vagyon egy kis hitván Cseplesz melyből 
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többire Csak Gyepűt Szoktak Csinálni majd semmire 
Kellő (Koronka MT; Told. 79] * valamire ~ valamire 
való/használható. 1748: A Berek közben vagyon ismét 
egy darab észkas oldal, ebben is valamire kellő joa 

nincsen [uo.; EHA. — aTi. a fa]. 
3. '?' 1817: remélem hogy le tsendesedik a Dolog — 

Mely a Kellő értetlenségből támadott s nevekedett vak-
merőségéből, 's szofogadatlanságábol, miért nem kér-
dett Tŏllem Tanátsot, utasittást [Somkerék SzD; Berz. 
11. 75]. 

kellően kellő módon; ín mod corespunzător; in erfor-
derlicher Weise. 1868: a régi compositiot pedig mig az 
ujabb nem alapul addig mind a bel, mind a kûl birtokos-
ság kellően tartsa fen [Pálfva U; Pf hív.]. 

kellőleg kellőképpen; (aşa) cum trebuie, după cum se 
cuvine; gebührend. 1863: nép oskoláink hanyatlásának 
több oka az, hogy oskola tanítóink kellőleg nintsenek 
dijjazva [Gyalu K; RAk 83]. 

kelme stofà; Stoff (Textil). 1849: Kelemen parantsá-
bol nője és leánya szamára vásároltam női kelméket 
[Kv; Végr. Vall. 17]. 1857: Nyári öltönynek való kelme 
[Bodola Hsz; BLt II. 11]. 1860: 3 1/2 s(ing) sötét kék kel-
me Budáraa f 17 // 50 [Kv; Újf. 1. — A jel-t 1. buda 
al.]. 

kelmébőli kelméből való; din stofa; aus Stoff. 1849: 
Korbuly a' tölle vásárlott kelmébőli Kelemen gú-
nyáit megesmerte [Kv; Végr. Vall. 76]. 

kelmed, kelmetek biz, udv. A. egysz. 2. szem-ű alak 
magázó v. önöző jell-ű formaként; ca formă a pronume-
lui de politeţe la pers a 2-a sg; Sie-Form Einzahl 2. Ps: te-
kegyelmed; dumneata; Euer Gnaden (wortwörtlich: 
Deiner Gnaden). 1736: (A bort) vagy fazékban vagy ku-
pában adták be . . . Mikes Mihály akkor vonogatja ma-
gát az italtól, mond Bethlen Gergely: Uram, kelmed ta-
lám kerestályra vágy. Akkor kereskedni kezd a zsebiben 

kiveszen egy sustákot avagy négy polturát s adja az 
inasának, mondván: eredj, öcsém, hozz kerestályt ö kel-
minek, mert ö kelme kerestályra vágy. Igy csúfolá meg 
az kristálylyal innya kívánókat [MetTr 328-9]. 1825: 
azon Telket kelmedtől ítélet mellet ki nyerték [Msz; 
BalLev.]. 

B. tbsz 2. szem-ü alak magázó v. önöző formaként; ca 
formă a pronumelui de politeţe la pers. a 2-a pl.; Sie-
Form Mehrzahl 2. Ps: tikegyelmetek; dumneavoastră; 
Euer Gnaden. 1578: Kerneteknek ne(m) lezen haznara, 
hanem Jnkabb Artasara [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 
1592: azzal sem elegedwen Kemeotök szeomelit, es szé-
kit kewetteom szyda besztehy (!) leleok kwrwanak | 
nagy rwtton szydalmoza kemetoket kewettem bestey (?) 
leleok kwrwanak [UszT]. 1593: Tarchia meg Jsten ke-
meteket Jo egissigben sok Eztendeyg [M.fráta K; SLt S. 
39]. 1659: Poronczollyuk annakokaert kelmetek(ne)k 
igen serio minden haladeknelkül jo hadi készülettel 
jõtest jõjõn utannunk [UszLt 21 fej.]. 1761: mondok eo 
kegjelmeknek: kemetek tŭzetis tett [Koronka MT; 
Told. 26]. 1809: ezen alábbi tudósitások mellé zárt per-
folyta Leveleket . . . Dersi István . . . a Kemetek paran-

tsolattyára sem akarta ki adni [UszLt ComGub. 1655-
höz gub.]. 

E címszót vō. a kegyelme és a kend címszóval. 

kefanés '?' 1835: vettem egy kelmés cipőt [KCsl 3. — 
Berlini feljegyzés]. 

kelner pincér; chelner, ospătar; Kellner. 1796: A' Kel-
nernek 1 Rfl [ETF 182. 32 Gyarmathi Sámuel feljegyzé-
se]. 1823-1830: Lipcsében, . . . Ezen serházban hallot-
tam, hogy sokan kiáltják: Brod . . . eszik a kenyeret. Én 
is mondom a Kellnernek: Brod! . . . Ád a Kellner ne-
kem is egy sarkalat kenyeret [FogE 203]. 1846: Müller 
Vincze . . . mesterségére nézve mészáros, és néha kelner, 
vándorkönyve nála van [DLt 1114 nyomt. kl]. 1853: A 
kellnernek ajándék folyó Május holnapra 1 Tallér 
[KCsl. — Útiköltség-jegyzék Berlinből]. 

kelneráj 1. söntés, nép kármentő (a korcsmában léc-
ráccsal elkülönített raktározó-kiszolgáló hely); spaţiu 
din dósul tejghelei, îngrădit cu leaţuri/şipci, unde se de-
pozitează vesela (într-o cîrciumă de la ţară); Weinschen-
ke, Schankstube/raum. 1817: ezen Házban . . Az ajtó 
mellett találtatik az ugy nevezett Kelneráj, benne lévő 
kis asztalkával, és vas sarkakan járó gyalulatlan Desz-
kákból készült, és kereszt gerendákan áll [Ördöngösfü-
zes SzD; örmMúz. — aAz ivóházban]. 1824: A Kelneráj 
a' Kortsoma Házban jo borított vaszárral, koltsostól 's 
két vas Sarkokkal, benne 5 poltzos Stelázsi [Kv; BetLt 
2]. 1838: A Várbéli Fogadoi eszközök Az Ivo ház-
ban vagyon egy kelneráj fenyő létzböl van készülve . . . 
ennek elején a' hevederes létz meg vagyon égve, az ajtója 
két vas Sorkokon forog . . Két avaték asztal edgyik a' 
Kelnerájba [Km; KmULev. 2]. 1842: Egy boronábol 
épült avaték szalma fedél alatt allo épület — ez a' Kor-
csoma Ház, áll az Ivo házból és égy vendég szobábol . . • 
az ivo vagy Korcsoma Házba az udvarról nyílik egy fe-
nyő ajtó . . . ; van égy kelneráj [F.árpás F; TSb 5ÍJ. 
1849: A Fogadoba . . . Egy rostélyos Kerneráj, asztaía-
val édgyüt [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

2. T 1869: Az ócska fogadó ház az ivo ház . . . 
Két hosszú deszka ivo asztal, és három hosszú Szék mel-
lettük egy asztalon álló zár nélküli Kellnerei [uo.; 
i.hj. 

kelő I. mn 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: harmadfűre ~ harmadik évében járó; tre-
tin, (ín vîrstă) de trei ani; dreijährig (Vieh, ím dritten 
Jahr befindlich). 1574: walaztank harmadfwre keleo 
Twlkokat [Fráta K; SLt S. 13]. 1589: Harmadfwre kelő 
tulok 6. Harmadfwre keló wzóbaro(m) 4 [Kv; Szám. 
4/XI. 12-3]. 1626: marada . . kett harmad fwre kelő 
kŭs kancza . . . kett harmadfwre kelő giermek lo [Usz; 
Pf]. 1627: Harmad fwre keló tuliok vagion Nro 15 .. • 
Harmad fwre kelő uneo tehen vagion Nro 13 [Mezőrücs 
MT; BLt]. 1744: Harmad fure kelő ökör Tino nro 2 
[Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13] * negyedfűre ~ negyedik évé-
ben járó; (ín vîrstă) de patru ani; vierjährig (im vierten 
Jahr befindlich). 1574: walaztank, nyolcz Negyed fwre 
keleo Meddeo tehent . . esmet valaztank, nyolcz Ne-
gyed fw Twlkot [Fráta K; SLt S. 13]. 1626: kett Negied-
fwre kelő giermek lo [Usz; Pf]. 1637: Negied fwre keleo 
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wneo tehen, no 11 [Teremi KK; Ks 69. 0. 44]. 1744: ne-
gjed fvrè kelő ŏkŏr Tino nro 2 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 
1754: vettem három ŭnŏ Tinókat negyed fűre kelő-
ket tizen három forintakon [Gernyeszeg MT; TL] * 
ötödſŭre ~ ötödik évében járó; (ín vîrstă) de cinci ani; 
fünfjährig (im fünften Jahr befindlich). 1610: Kws Mik-
lósnak megh ada . . . kett Eóteód fwre keleó twlkott 
[Bordos U; UszT 52-höz]. 1629: Eotod fwre kelo tuliok 
2 [Szentdemeter U; LLt]. 1632: Eökeör Tulok 7. Ezek-
ben ketteö eőteődfwre keleő [UC 14/38. 131 Kománai 
Urb.]. 1783: Lázár Gergelj eò keglme ada két dér-
c*eg (!) ötöd füre kelő tulkot in flór. 20 ~ husz Mforin-
tokba [Siménfva U; Sf] * tavalyára ~ ? féléves; (ín vîr-
stà) de şase luni; halbjährig. 1597: adoth egy taua-
lyara keleö chitkot [OfLev.]. 

2. forduló, virradó; de dinainte, care precedă; anbre-
chend, von (einem Tag) . . . auf (den anderen Tag). 
1801: tudja ě á Tanú ki follytatta a maga mesterségit In-
nep napokra kelő étzakákon [Bárót Hsz; HSzjP]. 

3. kb. fogyó/kelőfélben levő; (care este/se află) pe ter-
minate; auf die/zur Neige gehend. 1842: egy ötvenes 
hordo . . . ebbe kelő bor vagyon csapon [Csekelaka AF; 

II. ſn 1. járókelő, utazó; trecător, călător; Vorüber-
gehende(r), Reisende(r). 1677: Az ingyen valo gazdálko-
dás dolgában, uton járok, kelők, és szállók miatt, a' sze-
giny kõsségnek nagy bántodási vadnak [AC 103]. 1784: 
a z Biro, és Számadó Polgárok . . V(á)r(me)gye Tisztei-
nek . . . , vagy más akkár mely kelőknek, járóknak . . . 
simpliciter Semmit ne adgyanak, hanem ha vagy kész 
Pénzel ki fizetik vagy qvietállyák, külőmben számvétel-
kor nem fog acceptaltattni [Torockó; TLev. 2/6. 2a]. 
. 2. ~ben kb. vmi mentén; de-a lungul a ceva; entlang 

einer Sache. Hn. 1614: az dalnoki hatarban az vapa ke-
lőben azmeli saigo holgia feolde volt [Dálnok Hsz; 
HSzjP]. 1646: az Sz: Georgi ut kelőben ket hold uagion 
[Szentiván Hsz; BLt]. 1691/1824: az Hegyen az ösvény 
kelőbe (sz) [Albis Hsz]. 1693: Kányád felé valo határ-
o n ) ă Kelõb(en) (sz) [Derzs U] | Banya ösvény kelőben 
(sz) [Kilyén Hsz]. 1701: Az ösvény kelőben [A.csernáton 
Hsz]. 1713: Meleg kelő (e) [Rőd K]. 1728: a Viz elvin, vá-
gjon egj darab ösvény kelőben (sz) [Szotyor Hsz]. 1742: 

ut kelőben lévő földek közel (!) vagyon egj nagj darab 
sovány oldalos föld [Koronka MT]. 1753: az gödör ke-
iken (sz) [Dálnok Hsz]. 1754: Kellő. v. Kéllő meget 
INagysolymos U]. 1792: a Kanyádi kelőbe (sz) [Derzs 
ul- — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kelt ige szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
Jetre ~ feléleszt, életet visz vmibe; a reînvia; beleben. 
1896: dűlőre vittem egy rég kínlódó dolgot. Ti. a Ke-
meny Zsigmond Társaságot életre keltjük [PLev. 179 Pe-
t e le i István Jakab Ödönhöz]. 

kelt, költ mn I. eliberat; ausgestellt, gegeben. 1634: 
cxhibealvan eő kegme Varadi Captala(n) eleőt kólt Le-
Ve,etis [SzJk 42]. 1677' Törvénybeli levelek ha illegiti-
Íao ijedelmek idejekben kőitek is, stálnak in judicio 
1/>C 270]. 1692: Vagyon a B. Céhnek Céh Priuilegiuma 
^rtyára irott függő pecséttél. Vagyon a Kolos Monos-
0r* Káptalanbul kőit páija is ez fellyül neuezett Priuile-

pumnak [Kv; ACLev. 13]. 1724: attuk Mys ez kezünk 
r a s a ' es szokot pecsetŭnk alat kőit levelünket [Ne; Dob-

Lev. 1/107]. 1777: Bede Juonnak . . . kezéhez is adato-
dot a* kancza; a' mint az arol kólt Zavatyos levél mutat-
ya [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1800: Az Alperes Ns Bar-
thos Sámuel . . . a Felperes eokegyefomt* . . . minden 
igaz ok nélkül szidta hamis Lelkűnek, hamis Contractus 
s Testamentum ironak s az Annyat is gazolta, mellyeket 
nem tagadhat, de ha tagadni merészelné kész hitelesen 
kolt Relätoriájával meg bizonyittani [Hsz; BLev. — aAl-
bisi Ifjabb Baktsi Joseff Uram-at]. 1814: Egy, a Sinfalui 
közönséget a Betsü mellé hivató Admonitiorol valo Re-
latoriát . . Szék Assessora Rákosi Nemes Borbély Já-
nos Ur Regiussága és Petséttye alatt költet8 [Asz- Borb. 
II Kövendi Létai Péter hütes assz. kezével. — Értsd: 
juttatott kezünkbe]. 1830: Folyfalvi Imrehfi Ferentz As-
sessor és Somosdi Rátz Sigmond nevek alatt kőit Járta-
tó-Levél, a* Somosdia Égető nevű Erdőn [Msz; Told. 19. 
— aMT]. 

2. keltezett; datat; datiert. 1674: Brassai Tanács pe-
cséti alatt sub Dato 1641 die 9 Mensis Juny fide median-
te költ leveletis producalának [UF II, 590]. 1849: Téglás 
Adám hivataloson szolitotta fel Tanátsos Kováts Moses 
vrat . . . hogy adataival 's bizonyságaival édgyűtt, a dif-
ferentias helyen jelennyen meg, mit hogy vett, tisztelt 
Kováts Moses Urnák folyo év Julius 26rol kelt levele 
Tanusítt [Szu; Borb. II Simo Pál városi jegyző vall.]. 

3. kb. kiadott/bocsátott; emis; herausgegeben. 1769: 
O Felsége orszagaib(an) levő Akadémiákon a Tudomá-
nyokat el végezi hellybe hagyván az Iffjuság(na)k Aka-
demiakra lehető menetele iránt kőit Diaetalis Articulu-
sokat [UszLt XIII/97]. 

4. kb. kötött, szerzett; încheiat; geschlossen, erwor-
ben. 1662: Isten után mindenekben őnagysága gondvi-
seléséhez ragaszkodván, valamint őnagysága a beszter-
cei gyűlésben kelt confoederátió, szövetség mellett a ha-
za megmaradására elkövethetne, követné el [SKr 649]. 
1834: az Alsó Sinfalvi Határnak a' Felső Sinfalvi Birák 
gondviselése alá állittolag lett által adásáról kŏltnek len-
ni hirelt Egyezményt az Alperesek elő adni nem bá-
torkodtak [Asz; Borb. I]. 

5. kikelt; răsărit; herausgewachsen, (auf)gekeimt. 
1772: A' Kertben táláltottanak 1. Szép otat Alma-fa, 
item edgy oltat Kőrtővé fa; edgy magon kőit Birs-alma 
fa [Mv; DLev. 5. XVII. 3]. 

6. elkelt; víndut; verkauft geworden, abgegangen. 
1768 k.: Kortsomákon költ 256 kupa Gabona Pálinkák 
árrát Hf 84 Dr 15 [DobLev. II/18b]. 

O Szk: hamis kamarán ~ (pénz) hamis/hamisított 
(pénz); (ban) fals/falsificat; falsch(es)/geſálscht(es) 
(Geld). 1656: (A) ket száz aranyat Ozdy Thamás ur(am) 
teŏlle(m) potentiosě el ueőn praetendalua(n) azt 
hogy hamis kamaran keőlt aranyak [Kv; CartTr II. 
905 Razmany Senior alias Ada(m) (41) vall.]. 1675: Egy 
Ember Désen létemb(en) Tallérokat adott hogy meg 
váltanám, mégis váltotta(m) . . esmérvén hamis Ka-
marán költek(ne)k lenni, meg fogá(m) . veuénk Fő 
Hadnagy Vr házához hogy kézhez adgya(m) (Kv; TJk 
VIII/11. 352]. 1677: Minemű bajoskodási légyenek e ha-
zának a sok hamis kamorákon költ rosz ujj pénzek miatt 
[UszLt IX. 76. 5 fejj * nem igaz kamarán ~ vkihez nem 
igaz úton került (holmi); (lucru/obiect) ajuns la cineva 
pe cale necinstită; zu jm auf falschem Wege gelangt(e Sa-
che). 1756: hallatuk hogy Zudor Péternél voltak . õ 
Nga Felejtárának gombai (!) mellyekis mint hogy kere-
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kedtek hozzá bizonyoson nem tudjuk, elég az hogy Zu-
dor Péter . Farkas Bálintnak adta el . . eszre vévén 
Farkas Bálintnak az Attya hogy azon gombok nem igaz 
kamarán költ gombák, meg parancsolta az Fiának hogy 
Stante pede adgya viszsza annak akitől vette [Bácsi H; 
BK. Paulus Kŏrōsi (46) ns és Joh. Popa (40) ns vall.]. 

kelte (vmely irat) keltezése; datare (a unui act); Datie-
rung (irgendeines Schreibens). 1851: Nr 7139/851 1850. 
November előtti kelte hivataloson bízonyíttatik [Szu; 
Borb. II]. 

kém iscoadă, spion; Spion. 1582: Helena puella Ser-
uitrix Relictae Fran(cis)ci Igiarto fassa est mikor ot 
tanczolnak vala az kochis legenyek ketzeris mentek 
a' keó fal melle, es en azt itíltem hog" kemek volnanak 
[Kv; TJk IV/1. 11-2]. 1662: (A) fejedelem ottan paran-
csolá: mihelyen a vezérnek Budáról való mozdulását 
kémjei által értendi, sem órát, sem napot nem várván, 
Bihar, Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékkel, az vá-
radi haddal az egész hajdúsággal . szállana ki [SKr 
169]. 1670: Én javallám ő nagyságának, küldene el egy 
kimet, csak Tömösvárat is végére mehetnénk annak, ha 
igaz-e ez hír? [TML V, 123-4 Ispán Ferenc Teleki Mi-
hályhoz]. 1671: Kegyelmednek parancsoljuk kegyelme-
sen mind huszti, mind kővári vicekapitányoknak 
hagyja meg kemény fenyíték alatt . . kímek járatásátúl 
és minden alkalmatosságok felől való tudakozódások-
tól meg ne szűnjenek, melyeket kötelességek szerint hirré 
tenni el ne mulassanak [i.h. 486-7 a fej. ua-hoz]. 1710: 
kémek által szüntelen jártatják vala a Duna szigetiben 
nem messze levő kevés német tábort, hogy ha meg nem 
segíltenék Bécset, odalenne [CsH 169-70. — 1683-as 
eseményre von.]. 

Ha. 1664: kim-e [TML III, 342 Bánfi Dienes lev.]. 
1666: kimet [i.h. 580 Ebeni István lev.]. 

kémei kémlel; a spiona/iscodi; spähen. 1590: Nem tu-
datik my gondolattiabol az haznal ahul az en Jobba-
giom Iamborokkal Iiut wolna menth oda kemleny .. 
Jango Gaspar | az Byzonjsagh be nem hozza, hogy Ian-
go Gaspar kemlenj menth wolna, Hanem Barta András 
. . az Biro hazanal Jámbor zemeliekkel harmad maga-
üal megh Eskedgiek, hogy Jango Gaspar (így!), eo kem-
leny menth wolth [Gyerőmonostor K; KP. Th. Kabos 
de Giereo Monostora vall.]. 1710: Kapi azalatt a fejede-
lemnek postán megíija, hogy Balassa csak kémleni jött 
volt be Erdélyben, és most a német császárhoz vissza 
akar menni [CsH 103. — a 1674-ben. — Vö. a kémlel cím-
szóval. 

kémelkedik átv szaglászik; a adulmeca/spiona; 
schnuppern. 1644.ě imit amot nem kimelkedik, s nem 
practikál [KJ]. 

kemence 1. fűtő- v. főzőkemence; sobă (de încălzit), 
maşină/sobă de gătit; Heizofen, Kochherd. 1560: Az 
twznek Mogjarol Mindenkoron az fazakak es az ke-
menche veressek es twzesek legyenek [Nsz; MKsz 1896. 
350]. 1573: Margit Aranias Ianosne vallia pecy 
Istwan padlast Kemenchet Zeowent chinaltatot 
[Kv; TJk III/3. 221]. 1652: hagiá . . kemônczet [Kőris-
patak U; Pf]. 1688: paraszt kályhakbul csinált fa lábon 

állo regi kemencze fa Tŭzhellyevel edgyŭtt [Kozmás Cs; 
Eszt. Inv. 2]. 1694: Vannak itta a' Kemenczé(ne)k, fara-
gott kőből valo két lábai, rajtok fellyŭl lévő hosszú fara-
gott kővel egjgjűtt [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpa-
taki János kúrialeír. — aAz ebédlő palotában]. 1702: va-
gyon egy kémény formara Sövényből fonatott, tapa-
szos, a Padlásból horgokon le függő kemencze mellynek 
tűzhelye, köböl vagyon ki rakva [O.brettye H; Born. 
XXIX. 4]. 1732: a Kementze ket fele rekesztetett, 
vgy hogy fűttőis, cserepesis [Nagyida K; Told. 11. 70]. 
1748: A Házak(na)k kéményi nincsenek, hanem kemen-
tzéből kürtők tsak a hijjaban szolgainak Szekelossen 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 79]. 1761: Ezen ház . 
Kementzéje az . . szegeletb(en) köböl rákot köz 
tűzhelyre paraszt kájhákból rakatott kisded fűttöjével, 
ál ván a Kementzének eleje vas pánton. Melynek kürteje 
az Hijjuba nyúlik fel [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 14]. 
1824: (A) vincelléri Ház . . kementzéje paraszt és Füt-
töje cserep [Erdőszengyei MT; TSb 43]. 

Szk: belöl-ſŭtõ ~. 1636: Ez házban uagyon beleöl ful-
teõ kemencze jo kályhás [Siménfva U; JHb Inv.]. 1694: 
molnár ház be menvén vágjon ott, paraszt káljhás 
belőll fűjtő kemencze [Sebesel AF; BfR néhai ifj. Bálpa-
taki János urb.] * belől-szenelõ ~. 1679: Haz . . . Ke-
menczéje zöld mázos czifra kályhás, belől szenelő [Uzdi-
sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 6]. 1726: Zöld mázos 
kályhákból rakott, fellyŭl tsipkés, gombos, belŏll szene-
lő kemencze [Görgény MT; Born. G. VII. 23] *belöl-tü~ 
zelõ 1650: Vagyon ezen haz(na)k fából fel rótt tüz 
hellyen fenyes kályhából rakott belől tüzelő kemenczeje 
[A.porumbák F; ALt Inv. 5]. 1699: vagyon ezen házban 
edgy paraszt kajhakbol hitvan kő labakra fel eppéttetet 
belől tüzelő kemencze vas lévén az allyában [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.] * bokályos 1681: Vaj-
da Hunyad vára Buzgány (!) nevű Ház; avagi Ur 
Háza Alol faragot Keő Laban, fellyűl Kerekded vas 
abronczon s vas lábako(n) allo Kerekded bokályos Ke-
menczeje minden fogiatkozas nélkül [Vh; VhU 502, 
550]. XVII. sz: Vágjon ezen házban Tüzelő bokályos ke-
mencze [HSzj bokály-kemence al.] * csipkés ~. 1692: 
Ebedlŏ Ház vagyon ezen házban paraszt veres kály-
hákból faragott kő labokra kémény allyából be-fŭtõ ha-
sonlo csipkés kemencze [Mezőbodon MT; BK Inv. 8]. 
1697: Egj Kő lábokon állo Zöld mazu csipkés Kemencze 
[Borberek AF; Mk Urb. 3] * csupros ~ T 1621: Az 
Gyermekek Comm(un)itassabanis ki liukadozot vala az 
Czupros kemencze aztis meg foldozta8 p(ro) d 15. 11 Ap-
ro Csupor kahliat adot hozza p(ro) d. 11 [Kv; Szám-
15b/IV. 28. — aFazakas István] * ſövenyes-kályhás ~ 
'?' 1680: Vágjon fabol fel rótt bontakozott tüz hellyen 
egy fövenyes kályhás kemencze [A.porumbák F; ALt 
Inv.] * kályhás ~ csempés kemence. 1594: Az Somlioy 
maior hazban Kalihas kemencze vágjon No. * 
[Somlyó Sz; UC 78/7 16, 18]. 1679: Aszszony Háza 
kályhás keregded kemenczeje nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 22] * kerek 1625: Az Fazaka-
sok czinaltanak az Palotaban 4, kemenczet Az Zel-
ler hazanal az kerek kemencze No 64 Boltos kalyha va-
gyon rajta [Kv; Szám. 23/XXVII]. 1698: egy kerek ke-
mencze vas Lábakon es Szemöldökön allo [Buza Szl* 
LLt 208. B] * kívül-ſûtõ/fŭtõs 1629: Egj zep kíúl fot' 
teo mazas kemencze [Szentdemeter U; LLt]. 1679: Kjj 
labakon állo Vinczi kalyha formara csinált mázos kivtf' 
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fŭtŏs kemencze [WLt]. 1756: A Kis Aszszonyok házába 
melegittetik nagj széllyes Lazúr, vagy fekete színű 

kivül füttő kemenczével [Déva; Ks 92. I. 32] * lángfogó 
1827• A Láng fogo Kementze Téglából ujolag raka-

tott vas rúdra, egy más vas rúddal p(e)d(i)g a középén a 
Fiók gerendához fel vagyon kaptsolva [Koronka MT; 
Told. 18] * mázas 1591: Franciscus Orbán de Len-
geljffalwa Nobilis vallja: Kereztur varosanak zol-
galtam vala valami keuesset, Igertek vala magokatt 
hogy énnekem egy mázos kemenczet czinaltatnanak 
[Usz; UszT] * meglakérozott 1790: Fáinul meg laké-
rozot kemencze 1 [Déva; Ks 76. IX. 24] * oláhos 
1757: a Cseléd, vagyis Sŭttŏ Ház . . . Sövényből font 
oláhos Kementzéje [Budatelke K; LLt Fasc. 129] * 
olasz 1756: Strása Házba melegitt egy falban ra-
kott olasz kemencze [Ks 92 I. 32 Dévai kúria]. 1757: ă 

félsö házból vagyon ă Kö Boltba szolgálo Ajtó 
• • • Uj jó Kö Bólt valami harmad fel öli hoszusságu, és 
kett öli szellyességü Olasz keméntzevel s Fűtőjével 
edgyütt [Taploca Cs; Sándor conscr.] * plattenes 
1848: Csináltam egy plattenes kementzét a' Serházhoz 
[Dés; DLt]. 1865: A' téli konyhába egy plattenós és 
Rehrenes (!) Kemencze [Szárhegy Cs; LLt] * sátor ~. 
1851: A' szekérszin házzá van változtatva, még nints 
Padlása — Van benne egy cserép sátor kemencze . . . A' 
Béres lakó háza Van benne cserépből és téglából 
készült sátor kemencze [Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * 
^abad 1849: Egy zöld kályha szabad kemencze 12 
Kft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd] * szegele-

1836: Vállaltam fel, hogy készítek Három kerek 
kementzét . . és három szegeletes kementzét, — 
mellyek közül edgyet tiszta fejér, a mást . . . setét Zöld 
mázzal a szegeletes kementzéknek két-két vas ajto-
jok legyenek [HSzj kemence a l j * székely 1621: Az 
Gradicz alat valo kamaraban fundamentomatol fogua 
Czinalta Egj Zekel kemenczet p(ro) fl 1. d. 25 vy kahliaia 
vagio(n) benne 116 fl. 3 d. 48 Boltos Czerep az kwr-
teyen. Es teteyen vagion Nro 10 d. 50 [Kv; Szám. 
l5b/IV. 28. — aFazakas István] * tapaszos!tapasztott 
^ • 1694: vágjon a ház közepin, sővénjből font tapaszos 
kemencze: három lábakon állolag [Borberek AF; BfRJ. 
1732: a le irt két házokbol, sövényből font két tapasztott 
Kementzékből, és kürtőkből szolgál bé a füst [Szászszt-
Jakab SzD; TSb 51]. 1756: a Béres ház . Sövényből 
f°nt tapaszos kementzéje ál fa lábon és elő fán [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 12] * tüzelő 1699: Vagyon 
ezén ház(na)k egi Zöld mazu felig fŭjtŏs Tüzeló kemen-
c e , az allya téglából agyagból van kirakva [Szentde-
meter U; LLt Inv. 25]. 1849: a mind (!) a Házba bé men-
tem találtom Cseh Josefet a tüzelő Kementzeje mellet le 
ültetve egy széken s akkor is verik vala, kérvén a pénzét 
IHéjjasfva NK; CsZ] * zománcos 1813: Zöld Zamál-

(!) kementze vas ajtóval Nro 1 [Alpestes H; Told. 18 
Toldalagi Kata lelt.] * zöld 1807: Egy avatag Zöld 
kementze füttőstől [Körtvélyfája MT; LLt]. 1849: Va-
gyon a szobába, egy zöld kementze, vas pántokan és lá-
bokan [Somkerék SzD; Ks 73/55] * zöld mázas ~. 
1629: Egy pitvaron belől egy kis ház Az falhoz ra-
gasztva való zöld-mázos kemencze, vas az elei alatt [Szu; 

VI, 96 Székelytámadt vár lelt.]. 1807: egy fél viseltes 
í?fd Mázos Kementze hasonlo mazu kérek Fűtőivel 
tpés; BetLt 6 GyUjfalvi Nagy Ferencz kezével]. — Vö. a 
JrWcia-kemence címszóval. 

Sz. 1710 k.: Hadzsi Musztafa bég Magyarul jól 
tudott igen, úgy hogy a gyűlésben egyszer maga tolmács 
nélkül proponálá a templomban a státusoknak, hogy le-
gyenek hívek a hatalmas császárhoz és annak cirákjá-
hoz, Barcsaihoz; másként ha tökéletlenkednek, azt nye-
rik véle, hogy a kemence nagyobb lesz a háznál [BŎn. 
553]. 

2. ~ szája a kemence tüzelőnyílása; gura cuptorului; 
Heizöffnung des Backofens. 1589: Az Zegenyek Swteo-
haza Kemenczeienek a' zaya le zakadott uala a' fenekeis 
megh bomlot vala, kitol fizettem a* Tapazto Mesternek 
f. 1 [Kv; Szám. 4/XI. 26]. 1593: Az nagi hazban ă hua 
az swteo kemenczet chynaltak, Vettem az kemencze 
zaianak labnak es. 3. altal üasnak 4 apro uasot Roszman 
Istuantol p(ro) f — d 32 [Kv; i.h. 5/XX. 132]. 1723: ă 
Deési gát miatt, ă Nagy: Szamos annyira fel nyomta ă 
K: Szamost, hogy ă Sz: Benedeki Malomb(an) tsak 
ne(m) a Kementze Szájáig tőit fel [Néma SzD; Ks 25. 
IV. 5]. 

3. sütőkemence; cuptor; Backofen. 1587: Az Kyraly 
wczay Swteo hazrol walo Keolchyegh . . Az Kemence 
feneket hogy vyolan megh wertek . . Veottem egy Keo 
Sootth az Agyagh keoziben d. 3. Azon Kemenczeheoz 
veottem gyorttyat d. 2 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 7 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1600: Az Király Vchabely zegi-
niek Swteo hazaban chinaltatta(m) megh az kemenche 
fenekett Tapasztó Janossal Attam neki f. 2 d 50 [Kv; i.h. 
9/XIII. 4 Damakos Máté isp. m. kezével]. 1631: Philep 
Paine monda hogj niolcz igen nagj kenieret sütet 
volt Uarga Miklósnál, az egiket ki czipte az eger az ke-
menczeből . . . oda vágjon ki ueszet az kemenczeböl 
[Mv; MvLt 290. 236b]. 1700: Az nagy Kő ház mellette 
levő kő kamrával, es Sütő hazzal, benne lévő két kemen-
czekkel [LLt Fasc. 153]. 1823: Nms Szilágyi Istvánné 
aszszony . . . amikor vetet bé a kementzébe reá rontott 
Csernátoni Sámuel uram, akitől kŭlŏmben meg nem 
menekedhetvén a keziben lévő sütő lopáttal verte ki 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ír. 65/827-hez]. 

Szk: kalácssütő 1816: Egy más kaláts Süttő kis 
Kementze [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Kriszti-
na conscr.] * kenyérsütő ~. 1814: Az Udvaron egy meg 
avult Cseled, vagy Sütő Ház . Van benne egy kenyer 
Sütő kementze [M.sályi TA; RLt Rettegi Sámuel inv.] 
* süteménysütő 1810: egy konyha . . . téglából, és 
kőből rákot tűzhely vagyon benne, rajta lévő Sütemény 
Sütő kis kemenczével [Doboka; Ks 76 Conscr. 25-6] * 
sütő tûzhelyes 1796: 1 Sütő tüzhellyes Kementze 
[Déva; Ks 76. IX. 26]. 

4. kohó; cuptor metalurgic, furnal; Hochofen. 1677: 
Vagyon az hámor ház kerittésin kivül hat fa oszlopokon 
deszkás héjazat alat vas futató ket lyukra csinált kö allyu 
kemencze, melyhez vagyon két bokor fúvó alá való futa-
tó hely [CsVh 53]. 1681: Vas Banyák 1. Ploszka Bánya 

Kóh mester keze alatt valo jok: Az Kohoz, vagy Ke-
menczehez valo szin fa oszlopoko(n) állo, Vagyon ezen 
szin alatt vas valaszto Kemencze, most mindenik jó [Vh; 
VhU 578]. 1744: Lakatosnak mü helly háza . . . Vagyon 
benne egy Lakatos koho vagyis kemencze 1 [Branyicska 
H; JHb 103/151]. 1780: az első futatott darab vasat meg 
mérvén, ha a' figált százhúsz fontot nem talallya, a' má-
sodikban potolhattya, és harmadikban, ha több a' má-
sodik fuvásra keveseb követ hordván a' kemenczére, 
apaszthattya [Torockó; TLev. 5b]. 
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Szk: vasfútató ~ 1677: Vagyon az alsó vas futató 
kemenczéhez is és azokhoz tartozó fúvókhoz vas horog 
tiz - no 10 [CsVh 49-50]. 

5. téglaégető kemence; cuptor de cărămizi; Ziegel-
ofen. 1764: Alkuttuk meg Havasálj földi Ribnyski Juon 
Csertsele Tégla vetővel, hogy . . vessen . . . Három 
száz Ezer Téglát tartazik a' Téglának jó főldett ke-
resni, Jo száraz kemenczében rakni s meg égetni [Dob. 
Borb. I Fogarasi hites vármegyei not. kezével]. 

6. arany- és ezüstfinomító kemence; cuptor pentru 
afinarea aurului şi argintului; Gold- und Silber-Raffi-
nierofen. 1560: A fazakaknak a kemencheben valo bera-
kasarol. Elözör az kemenchet egy Nehany orayg fwteny 
kel . . . Nysd meg az zayath es Hertelen Ne ragd bele a 
fazakakath . . Mertha Myngyarast be Rakod őket a 
twzes kemencheben, tahat Nagy karth vallaz Mert az 
twznek hertelen sebessegenek Myatta az ezwstnek na-
gyob reze, az cementh porban az fazakakban Megemez-
tetik es el vez j ez Jelről Meg esmered. Mykor az cem-
ment pornak Ereye elmulth, Midőn a 24 hora elközel-
geth es latod, hogy a kemencheben egy sarga Vékony 
köd kezd fen íatny az zayan ky Jöny, az a Jele, hogy Im-
már az cementh pornak az ereye elkölth es touab az 
aranyban semmit Nem cheleközik [Nsz; MKsz 1896. 
250-1. 351]. 1571: Mikor az aranyat az kemenchebeţ 
töttek és Megfwlt es Jar, tahat az zaian ky lelekzeta ki jő 
az Nem jóc gondot visely reai(a) [Nsz; i.h. 356. — a - c A 
jelzett szavak titkosírásból feloldva.]. 

7. Jelzői haszn-ban; ín funcţie atributivă; in attributi-
vem Gebrauch: vhány kemencényi; de . cuptoare, de 
un anumit număr de cuptoare; von einigen Ofen (viel). 
1594: eo kegmek varosül Ispoli (!) mester vramnak Ny-
reo Dauidnak megh hattak, hogi egettessen eo kegme 
ket eoreg kemencze mezet [Kv; TanJk \/ \ . 232]. 1721: az 
mely kementze meszet az ŏszszel raktak volt, mihest az 
idŏ annyira nyilatkozik azt mingyart meg egetik [Pálos 
NK; Ks 95 Hévízi István deák lev.]. 

O Hn. 1648: az Ördög Kemenczeje alat (sz) [Hidalmás 
K; EHA]. 1736: a' Kementze megi tér. ott a Kementze 
megett. a Kementze megi árok [Mikefva KK; EHA]. 
1768: Kemencze megi nevü heljen [uo.; EHA]. 1814: A 
Nagy Kementze (sz). A Nagy Kementze Gödribe (sz). A 
Kis Kementze (sz) [Pusztakamarás K; EHA]. 
1815/1817: A Kementzék alatt (sz) [Vágás U; EHA]. 

L. még a kõkemence, parasztkályhájú- és parasztkemence címszót. 

kemencealj rakott kemenceláb; baza de susţinere a 
cuptorului; gebauter Ofen/Herdfuß | kemencepadka; 
vatră, cuptor, cotlon; gebaute Ofenbank. 1656: Jnnet az 
tornacz ala nyilik . . . vas sarkokon pántokon forgo 
reghi ajtó, teghlabol rákot kemencze allya kalyha nélkül 
puszta, reghi, rósz, renovatiot kiván [UF II, 172]. 

kemenceárnyék kemence-szín; cuptorişte, construcţie 
rudimentară unde este cuptorul; Ofenschuppen. 1721. 
Az kemencze arnyek mellett ala az haz szegeletire egy 
darab fedeles kert [Körispatak U; Told. 19], 

kemencecsinálás kemencerakás; clăditul/clădirea 
cuptoarelor; Ofenbauen. 1591 k.: Fazakas Lukaczi 
megh hazassula vgy zalla ă Georgj vram hazaban, oda 
zolgalt mind fazék s kemencze chinalassal Jde az varhoz 
semmit nem zolgalt [UszT]. 1592: fizettem az Tanachi 

hazba az vy kemencze chinalastol, es hog" az eŏreg ke-
menczeket megh foldoztak beleól fazakas Thamasnak 
es Simonnak f 2 d 32 [Kv; Szám 5/XIV. 161-2 Éppel Pé-
ter sp kezével.]. 

kemencecsináló kemencekészítő; cuptorar, meseriaş 
care face cuptoare; Ofenbauer/setzer. 1595: Borra at-
tam az kemencze chinalonak f — d 16 [Kv; Szám. 
6/XIII. 6]. 

kemencécske cuptoraş; öfchen. 1694: Arx Keővár 
. . . Ezen Kapu kőzött az alsó reszin vän egy kis Dara-
bont Ház . . . Mely Darabont Házon fellyűl van mas egy 
Kis Hazacska . . egy rosz tapaszos font Kemenczetske 
benne [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1742: egj Sütő Kemen-
tzétske égetett téglából rakott kementzetske, és két 
kis Lantorna ablakatskáji vad(na)k [Pókafva AF; JHb 
XXV/58. — Tomai László kijegyzése]. 1774: Tészta ne-
műek sütésére készíttetett kis kerek kementzetske [T; 
CU]. 1798/1821: van még égy Vas pleből valo viseltes 
avatag Kementzéstske is [Kv; Pk 5]. 

kemenceégetés arderea cuptorului; Ofenbrennen. 
1597: Az ket kemencze egetesteol ueottwnk esputaly 
Mesterteol egy keobeol buzat f 1 d 50 [Kv; Szám. 7/V. 1]. 

kemence-felrakás clăditul/clădirea cuptorului; Ofen-
aufbauen/setzen. 1836: Fel adodott, hogy a1 kemencze 
takarítás, le szedés, és,fel rakás árra, hogy mi légyen 
1836 Januar(ius) 20-kan [ZFaz.]. 

kemenceſütő I. mn care întreţine focul la cuptor; Ofen 
heizend. 1587: Kemenchie fwteo olahnak attam — /32 
[Kv; Szám. 3/XXX. 41 Seres István sp kezével]. 

II. ſn fochist; Ofenheizer. 1625: Kemenczie fwteok-
nek Hust lib 10 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 152]. 

kemencéjfi vmilyen kemencés; cu un anumit fel de 
cuptor; mit irgendeinem Ofen. 1681: egy fövenyes s csak 
paraszt kályhábul csinált, keő lábos kemenczéjü hámor 
eőrzeő ház [CsVh 89]. 1761: vágjon . . . két üveg ablakú 
égj tángjér héjjával, téglából rakott tűzhelyre; parasztos 
veres kájhákbōl, fára rakott kementzéjü és kis füttŏjü, 
negj szegeletre faragott két vékony csere gerendáju, es 
fenyő fűrész deszka padlásu Cseléd ház [Szpring AF; 
JHbK LXVIII/1. 502]. 

Szk: német 1761: az Ajtó nyílásán belőll a Job kéz 
felöli valo szegeletben esztergában mettzett teke formájú 
három Lábakon állo fából valo párkányu, tégla tüz he-
lyén állo, fekete festékü kályhából rakott, kerek Tor-
nyos Nemeth kementzejü Haz [uo.; i.h. 501]. 

kemencekályha kemencecsempe; cahlă de sobă; Ofen-
kachel. 1841: Kementze Kájhakért Gligornak Vettem 
50 xr [F.szentmihályfva TA; Bosla]. 

kemencekŭrtő kályhacső; burlan de sobă; Ofenrohſ-
1618: hogy azféle mély helyre az szél bémehessen és ben-
ne járjon, hogy meg ne rekkenjen az ember az mély 
gödörbe; mint egy tengeri vitorlát vontak fel az mélysé-
ges gödör felibe és abban szelet fogván annyi tágoson, 
mint egy kemencekūrtö, úgy fogták alá az szelet az nagy 
mélységes verembe [BTN 147]. 
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kemenceláb picior de sobä; Ofenfuß. 1743: Az kemen-
cze lábok akár köböl, akár fából, a mint tetzik csinyál-
tathatom [Nsz; Ks 107 Vegyes ir.j. 

kemence-leszedés kemence-lebontás; desfãcutul cup-
torului; Ofen-Abbau/Abbruch. 1836: Fel adodott, hogy 
a' kementze takarítás, le szedés, és fel rakás árra, hogy 
mi légyen [ZFaz]. 

kemencelyuk ? füstjárat; canal de fum, horn; Ofen-
l°ch, Rauchzug. 1765: En Gróf Petki Anna Gróf Kornis 
Antalné Szegődtem meg az Jesuiták Paliérával Gűnter 
Ferencz Urammal hogy az ebédlő Palotámatis ha-
sonló Szép Stukaturával meg csinálya, kemencze lyuka-
it* Fütő helyeit ezen két Stukaturás házat felyül is az hiú-
ban szépen téglával ki rakja [Kv; Ks 11/XLVI. 44]. 

kemencemellék kemencerész; parte a cuptorului; 
Ofenteil. 1597: Az Azzonnepek feredeo hazokban, az 
kementze mellieket, ezen Dabo Leorintz viollan chinal-
ta, es egieb tatarozas is volt raita atta(m) f — d 25 [Kv; 
Szám. 7/XII. 25 Filstich Lőrincz sp kezével]. 

kemencemész kemencében égetendő mész; piatră de 
yar care se arde ín cuptor de var/varniţă; Kaik, der im 
Ofen zu brennen ist. 1589: Vold negi Zekeres lw igen 
hituanok ezeket attam Zanizlonak Meraban, hogy ott 
kemencze Mezhez valo fat hordion [Kv; Szám. 4/XI. 
15]. 

kemencemunka clăditul/clădirea unui cuptor; Ofe-
narbeit. 1810: Orbán György felválolván az egész ke-
mence munkákot az ispotályházokban is [DFaz. 35. 

kemencerakó kemencerakó fazekasmester; cuptorar, 
meseriaş, care face cuptoare; Ofenbauer(meister). 1586: 
Az por teoreo malom haznal valo zobaban Czinaltattam 
egi kemenchiet . . Az kemenchie rakonak mwnkaiara 
es etelere Italara fiszette(m) — / 60 [Kv; Szám. 3/XXIV. 
34]. 

kemeocereraek remekdarabként készítendő kemence; 
£Uptor construit la trecerea probei de maistru/meşter; 
^fen-Meisterstück/werk. 1837: Bihari Sándor mind 
Korongbeli mind Kementze Remekjeit bé mutatja 
tëFaz.]. 

kemencés hn-i alakulatokban; ín toponime; als Glied 
von Ortsnamen: T 1717: Kemenczes kutnal (sz) 
[M gyerőmonostor K; KHn 77]. 1757: a kementzés-
r
b(en) [uo.; KHn 78]. 1765: A Kementzés kutan innét 
tüo.; KHn 80]. 

. kemenceszitó vaskalán obiect ín formă de lingură folo-
Slt la aţîţarea focului ín sobă; eiserner Ofenschürlöffel. 
'697: Égj Zöld mázu kemencze Szito vaskalan nro 1 
löorberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 4]. 

kemencetakarítás kemencetisztítás; curăţitul/curăţi-
rea cuptorului; Ofensäuberung/reinigung. 1836: Fel 
íródott, hogy a' kementze takarítás, le szedés, és fel ra-
Kas árra, hogy mi légyen [ZFaz.]. 

kendervászon 

kemencetísztító kemencetakarító; persoană care cură-
ţă cuptoare/sobe; Ofenfeger/reiniger. 1589: 14 octobris 
fyzettem az Kemencze Tyztitonak az Tanachy hazban f. 
— d. 20 [Kv; Szám. 4/VI. 47 Stenzely András sp kezé-
vel]. 

kemence-tűzhely cuptor; Ofenherd. 1685 e: az Borbe-
reki Curia nyílik be az Kis hazra vas sarkos pántos 

fel szer záros bellet ajtó . . Ebben . Kész kemen-
cze tűzhely Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 3]. 

kemény l.mnlě taré; hart. 1595: vöttem. 1. köbei Ár-
pát p(ro) f 1 d 25 mint hogy igen szép tiszta es kemeny 
vala | vöttem . . . örög körtûelt p(er) d 17 kemény 
körtúelt p(er) d 20 [Kv; Szám. 6/XVIa. 201, 6/XVIIa. 
214 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1761: kőtéses jo ke-
mény csere oszlopokon állo négy szegeletre hegyessen 
szarvazott cserefábol felrótt csinos uj gárgyáju kő-
ből ki rakott . . . bőv vizű Kerekes kút [Szászvessződ 
NK; JHbK/LXVIII/1. 197]. 1792: vagyon egy ket kövü 
Lisztelő malom . . . melynek viz Padja, és kö Padja jo 
Kemeny Tölgy fákból vagyon [Bh; BfN Bánffy Sándor 
conscr.]. 1802: ott toppant azon elébb emiitett Veres 
Sapkás és . . ugy meg tsapta főbe a Szegény Forro 
Lajost egy kemény Vas villaval, hogy szédelegve és le 
gőrbődve hazajőve a szállására [Mv; Born. XXXIX. 53 
G. Virág (21) vall.]. 1847: némely szőlőnemek (: péld. 
hóviz és ágasfark :) szemei kemények legalább részsze-
rint. Legjobban meg van itt érve a Vékonyhéju és Ma-
dárszőlő [KCsl 13]. 

2. erős; puternic; stark. 1637: Ebben az esztendőben 
oly hosszú, kemény hideg tél lön, hogy sok marha holt 
meg éhei [Kv; KvE 170 SBJ. 1730: Világos lévén, de 
ighen nagj botránkozásárais ésvén a' Leánzoi ser(e)g-
(ne)k, sőt mindenek(ne)k is, Csiszár Sárinak ily kitsin 
idős állapattyában Néhány Napok és Ettzakakon 
való Fertelmeskedése, mellyért Hóhér által Pelengéren 
valo kemeny meg tsapattatást érdemlene [Kv; TJk 
XV/7. 131]. 1752: ha még ennekutánna . valami uj tűz 
támadna ő kglmek kőzött: akkor kénszerittetnék kemé-
nyebb kézzel nyúlni e' dolognak orvoslásához [Kv; SRE 
188]. 1755: az Malmok mindenütt meg állattok a nagj 
szárazság mián és kemény Dér mián [Szentmargita SzD; 
Ks 18. CII Kosa Sigmond tt kezével]. 1767: a' Szent 
Mártoni Szőlő egészen, a' Korodinak is égj része . . . fe-
detlen maradott 's minthogj igen kemény hideggel volt, 
annyira meg sanyaritotta a' Szőlőnek fájait, hogy Tava-
szai Tőkéjekröl mind le kellett vágatni [Kóród KK; Ks 
19/1. 8]. 1782: a* mellette le follyo Patak szörnyű Árkot 
mosot ugy hogy értemre kemény kö gátot, rakatott, Azt 
is el mosván a' viz az után kemény Berek Gátott csinál-
tatott s ugy töltötte fel már Porondal mert talám eddig 
az udvar is bé omlot volna a1 Patakba [Nagyrápolt H; 
JHb XXXI/21. 15]. 1847.ė Az idő 4-én is és 5-én is tiszta 
szép: de éjjel kemény derek vannak: 5-én az eddigiek 
közt legerősebb dér volt [KCsl 13 Kemény Dénes kezé-
vel]. 

3. szilárd; solid; fest. 1761: Major ház Ez régi 
épület ugyan mindazonáltal még az állandóságra ke-
mény [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 46]. 1815/1817: 
ezen a Curialis hellyen a mint a romladozott maradvá-
nyok mutattyák lehettek Derék és Kemény épületek, de 
már most tsak azoknak omló félben lévő falai, és kő ke-
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rités láttatnak [Szu; TSb 47]. 1823-1830: Theresienstadt 
igen kemény erősség, négy kerítése vagyon, ugyanannyi 
sáncokkal, és így négy kapun kell bemenni, míg a város-
ba behat az ember [FogE 178]. 

4. ~ hit kb. súlyos kötelezettséggel járó eskü; jură-
mînt care atrage după sine obligaţii grele; schwerver-
pflichtender Schwur. 1732: Erre is aszt mondám azon 
kemény hitre melljre meg esküttem, hogj én hozzam 
Grabaricsné Aszszonyom Sem város szolgáját . sem 
mást valakit nem küldőt [Kv; MvRKLev]. 1797: (Az) 
alább ki irt Bizonyságokat . . . a magok hitek, és vallá-
sok szerint valo kemény hittel halhatolog meg esketvén 

. . le tett hitek után vallottak [DobLev. IV/783. la]. 
1800: az alább le irt Tudakolo Kérdésekre minek utánna 
. . . az alabb le írandó Tanukot kemény hitek le tetele 
Után szorgalmatoson meg kérdeztük volna, azok(na)k 
Tanu-Bizonyság tételeket . le is irtuk [Ne; i.h. IV/ 
829]. 1812: Héderfái Ref. Pap és Tisztelendő Esperest 
Molnár György ur 58. Eszt(endős) megkerestetvén ön-
ként elmondott kemény Hüte után vall [Héderfája KK; 
IB]. 

Esketések jelzős bevezető formulájában a jóval gyakoribb erős jelzővel 
váltakozva fordul elő a címszó. 

5. erélyes; energic; energisch entschlossen. 1630: Er-
re én is valóban kemény szóval töttem választ, hogy az 
hazugság, hol vött volna annyi kincset ? Harácsosa soha 
bizony Erdély Budának nem lészen, azt ne várják [BTN 
435-6]. 1736: kemény portiozo ember vagyok és Sok 
egjeb féle Szolgalatis jő a nyakamba [Récse F; JHbT]. 
1823-1830: Tudják meg, hogy ha messze mentenek is, 
de Öexcellája úgyis tud büntetni, mert pénzt nem fog 
küldeni. Ezen kemény levelen megijedtek, nem tudták, 
mit feleljenek [FogE 212]. 

6. erőskezű; cu mină de fier; eine starke Hand ha-
bend. 1662: (Szejdi Ahmed pasa) mint serény és igen ke-
mény hadviselő ember, ottan minden tanácsát hadai 
erősítésére, szaporítására . . . fordítván, hadait a tenge-
ren innét való török birodalombul hogy megszapo-
rítsa, elég módja vala [SKr 531]. 

7. nőre von.; referitor la femei; in bezúg auf Frauen: 
átv férfias, kardos; energică, bărbătoasă; energisch, re-
solut. 1763: Meghalváij osztán a szegény Szilágyia, úgy 
vette el Teleki Sándor . . ez ráncbaszedte volt gróf 
uramat, igen éles, nagy nyelvű, nagy haragú, magát férfi 
módon viselő, kemény asszoijjy lévén [RettE 156. — Szi-
lágyi József vicekolonellus. Az özvegyet, Halász Bor-
bárát]. 

8. nyakas; încăpăţînat, îndărătnic; hartnäckig. 1753/ 
1781: Báró Jósika Imre ollyan ember vala, hogy abban 
az időben nékie nem igen mernek vala véteni az urak, 
tőlle mindenek féltenek, mivel kemény ember vólt 
[Nagyrápolt H; JHb LXXI/3. 333]. 1758: (Rhédei Pál) 
igen jó ember volt, e pedig kemény, haragos embera s ud-
vara sem éppen helyén való [RettE 64. — aRhédei Jó-
zsef]. 

9. ~ nyakú nyakas; încăpăţînat, îndărătnic; hart-
näckig; halsstarrig. 1662: biztatja vala3 őket, és hogy 
tudná ő a kemény nyakú, vakmerő természetű magyar 
nemzetnek szokását [SKr 177. — aBethlen István]. 

10. szigorú; sever, riguros; streng. 1596: Asszonn-
junk ö fge kemeny paranczolattyara 54. szekeret 
kernek [Kv; Szám 6/XXI. 17]. 1639/1650: az Feiedelem-

nek Rákóczi Georgy Vrunknak kemenj paranczyolattia 
Erkezuen hogy az portara valo harmintz három kupát 
czinalliuk Eyel nappal, es egy korsot Medenczet tizenket 
lottos Ezwstból [Kv; ÒCJk]. 1676/1681: (A castellanus) 
alatta valóit Isteni felelembe igyekezze tartani, es min-
den nevel neveze(n)dő czégeres vétkekb(en), Lélekével 
valo szitkozodások(na)k keménj Tilalma fenyeteke, es 
büntetése legy(en) [Vh; VhU 664]. 1702: Az szebeni For-
talitiom épétésere kegjeltek szekibül küdött dolgosok-
ban visza szöktenek Nro 13 . . . kegjeltek küldgjen 
másokat vagi azonokat ujjobban a munkára kemény fe-
nyíték alatt hogj töbször meg ne proballyák [UszLt IX. 
77. 53 gub.]. 1719: Senki az házához passus nélkül ide-
gen Embereket be ne fogadgyon* pestises emberekkel ne 
társalkodgyek kemeny büntetés alat [Torockószt-
györgy; TLev. 8/3]. 1813: kintelen volt osztán kemé-
nyebb Eszközökkelis az engedelmessigre hajtani [Dés; 
DLt 56/1814]. 1842: Jakab Miska . töbszöri kemé-
nyebb meg intésemre is nagyon resteskedik [Sárd KK; 
WassLt]. 

11. zord; aspru, greu; rauh, streng. 1662: Ezen esz-
tendőben die 17. Februarii Máramarosban, Szigeten 
estve hét és nyolc óra között igen-igen nagy szélvészes, 
zivataros fergetegben, olly időben, mellyben igen ke-
mény idők és nagy szánút volna, egy igen nagy villám-
lással vagy az égnek megnyílásával olly igen nagy égi 
csattanás lőtt vala, mellynél immár nagyobbat valaki 
alig hallhatott vala [SKr 649]. 1751: az Sz: Demeteri Jó-
szágban igen vékonyan boldagulánka az időnek kemény 
vólta miat [Szentdemeter U; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev. — aSzüretre von.]. 1757: Szőts István fara-
gó (64) vall Csudálkozám hogy illyen kemény időben jo 
reggel kik lehetnének azok [Kvh; HSzjP]. 1762: Martius 
is igen kemény idővel köszöne be, egy csepp jele nincsen, 
hogy az idő engedelmességre forduljon [RettE 134]. 
1768: noha most a kemény üdő miatt Zajos a viz, de 
mégis meg nem reked, hanem keresztül follya a Gátot 
[Abafája MT; Told. Húszár lev. 17a]. 1800: Januariusi 
Holnapnak . . 3dikán Titt. Szolga biro Ur . . . mikor el 
akart indulni igen kemény idö volt [Torockó; TLev. 
5]-

12. 1745: Mostani exmissus oculator v(ramé)k az A' 
Malmának mitsoda p(rae)judiciuma lehet igen kitsiny 
lévén ă patak az ujjonnan erigált Vér Boldisár Vr(aro) 
malma miatt egészen ki nem láthatták, hanem kemé-
nyebb üdőre halasztatott, mikor jobban meg tettzhetik 
akadálya az malom(na)k [Torda; TJkT II. 88]. 

13. durva; brutal, dur; grob, schwer. 1729: kemeny 
rugasokat, tapotasokat tőttenek rajta [Dés; Jk]. 1780: 
Többet mondani nem lett vólna jó mert kemény feleletek 
estenek vólna [Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor prof. ke-
zével]. 1797: ez ugyantsak nem vólt ollyan kemény verés 
mellyért az egy máshoz hittel kötelesek egymást végkép' 
pen el hagyhatták volna [Koronka MT; Told.]. 

1 4 . kíméletlen; nemilos, neîndurător, n e c r u ţ ă t o ſ ' 
neînduplecat; schonungslos. 1643 k.: Mivel az magyaſ 

orszaghi urak, nemessek, feo nepek, Varasok, az nemeţ' 
töl szabadsagokban ighen megh bantodtanak . . talál' 
tanak meg minket3, hogy fel kelven . . . seghitsegekfe 

mennek, es eöket vennők az mi oltalmunk es g o n d v i s e j e -
sünk ala az nemet kemeny birodalma ellen [Törzs. — v 
fejedelmet]. 1702: edgjeb Contributiok Restantiajattf 
admaturállya hogy a szegenjség kemenj Executiot 
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szenvedjen [UszLt IX. 77. 50 gub.]. 1738: ezen Servicz 
polturaért oly kemény executiot Szenvedünk, hogj 
Zagonban a falu hűtős polgárát gombolyagban köttet-
vén, és jeges vízzel meg őntőztettvén az hideg aërre ki vi-
tette az hol is az nagy hidegben annyira meg badgjadott, 
hogy fél holtan lévén tandem ugj bocsáttatta ell [Hsz; Ks 
99]. 1793: Gergellyfi Gergellynek egy 15 Aranyos Lovat 
bérbe adván, hogy rajta a' Legényit Tömösvárra, küldje 
áruval azon Lovat, a Legénye kemény hajtás, és tsigázás 
által el rontotta [Déva; Ks 114 Vegyes ir. 367]. 1845: 
(Az) illyetén kemény meg kínzások, nem tsak a' mai pal-
lérozott világ szellemével, söt a fenn álló hazai törvé-
nyekkel is merőben ellenkeznek [Dés; DLt 586. 27]. 

15. nehéz, terhes; greu, anevoios; schwer, lästig. 
1823-1830: Dési Gábornál is meguntam volt a kemény 
szolgálatot [FogE 93]. 

16. súlyos- greu; schwer. 1600: az Vristennek ke-
meny ostora meg nem zeonik, hanem naponkent ha-
lottyuk vadnak (így!) [Kv; TanJk l./l. 375. — aA pestis]. 
1692: Istennek kemény ítéleti szerint rettenetes temér-
dek sokaságú Sáskák érkezvén határunkra az tavaszi ve-
tést meg emésztették [HSzj sáska al.]. 1749: kemény 
marha dögi volt [Koronka MT; Told. 29/42]. 1752: lát-
tam hogj kemenj lövés esett rajta, a' lábravalojais mind 
egj vér vala [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 32]. 1761: az I 

mint ház felverő érdemes volna az Akasztófára 
mindazonáltal Consideraltatván majd gyermeki álla-
Pattya s tömlőtzb(en) sokáig lett raboskodása élete meg 
hagyatik ugyan a' meg jobbulás(na)k reménsége alatt 
ugy mindazon által hogy rabok által 25 kemény páltza 
késsel büntettessék ítéltetett [Torda; TJkT V. 30-1], 
1777: masoknak példájára a Dévai Piatzon Szombaton 
5 0 kemény paltza utesekkel büntetödgyék [H; Ks 114 
vegyes ir.]. 

17. kb. merev; ţeapăn, rigid; spröd. 1823-1830: a 
mentét sohasem öltötték fel, hanem lánccal vagy drága 
kemény kötővel nyakokba vetve hordozták511 Gálaszok-
nVájok a régebbi úriasszonyoknak mórból (igen kemény 
selyem matéria), virágos varrott matériákból állott, és 
jty kemény volt, hogy ha felállították, magára megál-
lott, mint a tyúkborító vesszőketrec [FogE 64-5. — aA 
XVIII. sz. m. f-nek erdélyi úri viseletére von.]. 1829: 4 
Sing kemény Bagazia 1 f 20 xr [Kv; Born. O. I. a]. 

18. masszív; masiv; massiv. 1825: A bé menő Ajtó 
bellet Vas Sarkakkal, Kemény Frantzia zárral [Gör-
ßénysztimre MT; Born. G. II. 20]. 

19. kb. ádáz; înverşunat, aprig, dîrz; grimmig, erbit-
t e rt. 1662: Lön rettenetes kopjatörés és nagy kemény 
£adal [SKr 174]. 1739: Néhai Kibédi Márton özvegye 
Jjogarasi Mária Asz(szo)ny . . kemény és mások vesze-
delmére czélozó fenyegetőzéseket sok izb(en) bocsátott 
kj szájából hogj tovább azon gonosz fenyegetőzései-
ról lemond, nem cselekszi arról tulajdon keze irása 
alatt adjon reverzalist [Dés; Jk 302]. 1740: tanáltattak 
°Jly vakmerő és a közönséges szolgálatnak promotioját 
akadályoztató emberek s nevezetesen Szabó Gábor 
atyankfia, kiis . . . a Magistratustis kemény fenyegeté-
sekkel, Publice illette [Torda; TJkT I. 180]. 1764: Ka-
rollyi jo (!) tudta reája valo kemény haragjokat és 
torekcdéseket [Nagysajó BN; KS. G. Simonffi de Ma-
gyar Bölkény (27) nob. equestris kezével]. 
. kb. darabos; aspru, dur, bolovănos; holp(e)rig. 
o03; Párosi Serbán Lászlónak . . . beszéde leppegö de 

kémény 

Kemény [DLt nyomt. kl]. 1806: Dina Lántzosnak 
kemény beszédje [DLt 102 ua.]. 

21. szúrós; sfredelitor, pătrunzător; stechend. 1806: 
Mihály Juon 27 esztendős kemény pillantású, vagy 
nézésű [DLt 644 ua.]. 

O Szn. 1469: Michaelis Kernen [TelO 100]. 1544: 
Franciscus Kemyn de Gerewmonostra [Told. 1]. 1550: 
Joanny Kemen [Kv; Szám. 1 /II. 8b] | kemyn János 
[Nagykapus K; MNy XXIV, 292 Melchior Czyde de 
Nag' kapus jb vall.]. 1566: Kemyny ferencz. Kemyny 
Lazlo. Kemyny Imre [K; KP]. 1572: keminy peter [Gye-
römonostor K; KP]. 1586: Keminy Istvanne Azzoniom 
[Marossztgyörgy MT; JHb IX/48]. 1588: Kemenj 
Georgj [Gyerőmonostor K; KP]. 1593: Kemeni István 
[Pókafva AF; JHb XXV/20]. 1594: Kemin János [Kv; 
KvLt Vegyes 21/61]. 1602: Kemény Mihály lófö [Koz-
más Cs; SzO V, 236]. 1629: Kemen Boldisar [Botháza 
K; SLt Th. Peter (80) lib. vall.]. 1643: Kemyny János 
[Koppánd AF; DobLev. 1/13]. 1792: Keminy Sándor 
[Dés; DLt]. 

II. ſn kemény kötés; scoarţe de carton; starker Ein-
band. 1846: Ts Pákei úr Részére kötöttem könyveket 
. . 3 darab Angol vásznos keménbe darabja 36 xr [Kv; 
Pk 6 Bárdosy István könyvkötő kezével]. 

kémény 1. coş, horn; Schornstein. 1558: Byro wram 
az thyzedeseknek Ees kapitanoknak megh hagyak hogy 
el yaryak . . kywrtheketh kemeneketh megh lassak 
[Kv; TanJk V/l. 48]. 1587: Ket zeker hordot az kemeni-
hez agiagot hoztak Niolc zeker agiagot —/56 Jt(em) ho-
zattam ket szeker veszeót az kemenjhez es egíebwtis az 
hol szwkseg volt attam —/50 [Kv; Szám. 3/XXX. 23 
Seres István sp kezével]. 1608: Egy keozep szerw wst 
viznek valo Vgian Ahoz Egj kemeniben valo horog 
[Kv; RDL I. 83]. 1697: tegnap előt igen szép tiszta idő 
volt itt de oljan nagy szel volt kinek mássatt ember elig 
hallota az palotának volt egy nagy magas kiminye 
ezen kiminy reá dült poszdeijára tőrtea [Szilágycseh; 
BK. Kümíves Gergely Bethlen Gergelyhez. — aA palo-
ta padlását]. 1700: Csináltattam egj kémént [Kv; 
Szám. 40/1. 25]. 1703: az melly kémények rosszaknak tá-
laltatnak le vonássák a* hol penig' az kémények tisztítat-
lanok lesznek az háznak Gazdáját toties quoties cum d. 
12 büntessék [Dés; Jk 342a]. 1817: Kortsoma A 
Konyhában v(agy) Pitvarban találtatik egy Sűtö kemen-
cze Kéménye sŏvĕny kerteléssel nyulîk ki a Ház Fe-
delen [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz 7]. 1828: A' 
Konyhába A' kéményben keresztül lévő vasrúd — 
egy hoszszu vas horog függ le [Szentdemeter U; Told. 
39]. 

Szk: sövényből font ~. 1632: Szamtarto ház . . . Az 
pituarban egj seőuembeől font kemeny . . két lantor-
nas ablak [A.porumbák F; UC 14/38. 175]. 1810: Va-
gyon égy csak vgyan venike fedelű csere fa sasok közé 
Sövényből font tapasztatlan oldalú, még jo állapotban 
lévő Konyha szin Sövényből font ki nyulo kéménnyévei 
[Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 385] * sövényes 1679: Ezen 
Tornáczban levő deszkarekesz . . . sővenyes kéményé, 
kivül belől tapaszos meszes nro. 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János lelt. 6] * vesszőből font 1748: vagyon 
egy fedél alatt Sövényből font egy konyha, veszszőből 
font kéményével, és égy Sütő Ház jo Sendely fedél alatt 
[Kocsárd KK; Ks 8. XXVI. 5]. 
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2. ~ sípja kürtő; burlan, urloi; Rauchfang. 1738: Itt 
az kémény allya meg van, de a kemény Sipja nincs 
[Szászvessződ NK; Born. XX. 12]. 

kéményalja a konyha tüzelő része; partea bucătăriei 
unde se face focul; Herdteil/Feuerung der Küche. 1647: 
vagion egy kulczar haz; . . . egy rósz kemeny allya, egy 
nyers disznó beőr benne [Drassó AF; BK 48. F. 16]. 
1652: vagyon egy kŭ Sátor bolt hajtasos bŭ kéményŏ 
konyha, az kémény alljába vas rud által [Görgény MT; 
Törzs]. 1680: Az Sütő haznak pitvarából nyilik az ke-
mény allyara fa Sarkakra egy leveles kapucska [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 7]. 1718: Fel Csik Széki Sz. Mihalyj 
Nagy Andrásné Ersébeth Pplla (61) Fas(sa est) 
tudom hogj a Tatár Jarasa előtt fa hazak valanak az 
Utrumban Specificalt Nemes Curian, hogy Tatár or-
szágbol haza jövénk keszen valának ezen kőházak 
az Kernen allja es pincze megh volt az előtt is ugj tudom 
[Szentmihály Cs; Borb. II]. 1738: Itt az kémény allya 
meg van, de a kemény Sipja nincs [Szászvesszöd NK; 
Born. XX. 12]. 1748: Sövényből főnt egy ház mellette lé-
vő kémény aljával kő pintzétskéjével sövény kerteivel, és 
gyümőltsősseivel edgyűt aestimaltatott ad H. fl. 84 [Dé-
va; Ks 73. IV. 59f|. A jel-re 1. NrLex. szabadkémény al. 

kéményaljas szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ kemence tüzelőrészes kemence; cuptor cu 
focar; Ofen/Herd mit Feuerung. 1692: A Puska por törő 
malomra menő gat mellet vágjon egy kőből felrakot, kő-
kiminyes, kiminy allyas, be fütős kemencze, ennek szen-
delyezese jo [Szentimre MT; JHb Inv.]. 

keményebbecskén kissé erélyesebben; puţin mai ener-
gic; ein wenig/bißchen energischer. 1732: csag (!) éppen 
aszt láttam vona leg szükségesebbnek lenni, hogy az M: 
Ur ot létiben ö Nganak keményebbecskén szollat vona, 
és tanácsával is éltette vona a M.* Ur, ő Ngat [Korod 
KK; Ks 99 Kornis Ferenc Kornis Istvánhoz]. 

keményebben 1. erősebben; mai taré; stärker, fester. 
1793: Horváth Joseff pedig Keményebben urkolván a* 
kötelet Derekara [Dés; DLt az 1799. évi iratok 
közt]. 

2. szigorúbban; mai sever; strenger. 1793: a Grófné 
a Nagyobbik kis Aszszonkával sokkal keményeb-

ben bánt, mint a* más kettővel; mert azt verte rongálta, 
a* más kettőt pedig szerette [Koronka MT; Told.]. 

Szk: ~ fogja a dolgot szigorúbban veszi a dolgot. 
1629: minthogi penigh hazamnal eset failaltamis ugy fo-
gam kemenben az dolgot, megh feniegetema hogy bi-
zony tüzet rakatok az hatara. annak vtanna el szűnt rol-
la [Kv; TJk VII/3. 118. — áA szolgálót bübájossággal 
gyötrő, boszorkánysággal gyanúsítottat]. 

3. kíméletlenebből; mai neîndurător/necrutător/ne-
milos; schonungsloser. 1699: a Pinteki lakosok . . . né-
hai Macskási Mihály uram idejeben az eő kglme Bíráját 
meg vervén, vagdolván az Pintekiek, annakutanna az 
var(me)gyei tiszteivel el fogatvan kŏzzülek es meg dulat-
ván őket, ugy kezdette kemenyebben szolgáltatni [LLt 
Fasc. 140]. 1765: (A regius perceptomak) reményked-
vén, hogy ne facultallya ennyire az Executor Comissarí-
us s Executorokot, mert elszenvedhetetlen hohérságot 
visznek végbe a szegény Contribuens népen, de azt felel-

te: jól teszik . . s még keményebben bánnak velünk ha 
a portio administratiojával késünk [O.girbó AF; Eszt-
Mk Vall. 304]. 

4. ádázabbul; mai înverşunat; erbitterter. 1812: Eb-
ből még nagyobb lárma kerekedvén még keményebben 
folytattak a veszekedést hol a* Kis Boltbol a kis palotá-
ra, a kis palotárol ismét a kis Boltban kerekedvén [Hé-
derfája KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 
1818: Unokám . el Vitettetésekor még Keménnyeb-
ben fenyegetett [M.régen MT; TLt Praes. ir. 321 Palat-
kai Anna fiához]. 

keményecske 1. tărişor, tăricel; ein wenig hart. 1778: 
Jo az igen bádgyatt és álmosságba, hagymázba merült 
betegnek aY két szárok ikrájára . . . Kovásszal és meg 
tört mustár maggal s' kevés etzettel tsinált keményetske 
tésztát kötni egy gallérni nagyságra, hogy verességet, 
vagy hojjagot szívjon [MvÁLt; Mátyus, ConsSan. gub. 
— L. Színi Karola kijegyzése]. 

2. szigorúcska, jócskán szigorú; (mult) mai sever/as-
pru; ein wenig streng. 1807: hálá légyen a Jo Istennek es-
mét egy esztendőt bé végzettünk, mellynek tele kemé-
nyetske vala [Dés; KMN 271]. 

keményecske coş mic, ursoaică, ursoaie; Schornstein-
chen. 1736: a konyha sövényből font tapaszos Ké-
ményetskéje [CU]. 

keményedett kb. megátalkodott; inveterat; halsstar-
rig, starrnackig. 1702/1799: mikoron ezzelisa mint meg-
keményült nyakú és Vakmerő Embereket nehezen redu-
calhattak, meg érdemiettük volna közönségesen, hogy 
példás büntetésünköt el vettük volna . . . , mégis Földes 
Uraink ö Kegyelmek, meg nem tekintvén az mi kemé-
nyedett vakmerőségünkőt, hanem Istent minket 
gratiajokban vettek [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 320. 
— aA katonai egzekúcióval]. 

keményen 1. erősen; puternic, zdravăn; stark. 1619: 
most azt kell adnunk bé az három embernek: muftinakt 
hocsának és kezlár agának — mert az úgy megmozdult* 
hogy szinte most agitáltatik keményen az fényes Portán 
[BTN 337]. 1692: Dalnoki István . . kéményén megh 
pálczáztassek [Dés; Jk]. 1715: Kőnczeiek fertelmes, 
mocskos levelet irtak ellenem az Gubernátornak az 
melljert ellenek az Gubernatoris kéményén meg haragu-
dot, es fel fogada hogy bizony meg bőcsŭltet vellek, 
hogy olljan emberek illjen embert tőbszőr nem mocskol-
nak [ApLt 2 Apor Péter lev.]. 1766: látám hogy ottan az 
eő Nagysága udvarában az irt Aszszony eö Nagysága 
keményen kereskedék házban [Szentlélek Hsz; HSzjP 
Szabó Péter (30) jb vall.]. 1776: Dán Juonnakis feje bé 
töretvén vére keményen foly vala [Katona K; Born. VI-
14 Obrese Todora cons. Obrese Juon (50) zs vall.]. 1791' 
a* Pakulár melylyen megragadván a' Fogadost ö s z s z e 

kapának . . . Szinja Vonutz is fel-kelvén segitségire mé-
né a' Pakulárnak, és ketten keményen hurtzolni rántzi-
kálni kezdek [Galgó Sz; JHb 1/23]. 1846: Virág László-
nak mingyárt meg indult a vér ortzájábol s az keményen 
fojt [Dés; DLt 530/1847. 9]. 

2. szigorúan; sever; streng. 1646/1650: az I n a s o k a t 

mind be hiuatuan az Cehben, megh examinalvan Eoket* 
es az kik vetkesek voltak, az egesz Ceh elot, az drót v o n o 
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szeken kéményén meg' plagaltátták [Kv; ÖCJk]. 1691: 
Minthogy sok panasz volt az előtt Mészáros Mihályra 
Feleseget és Cseledgyeit le pirongattya az utan affele ne 
legyen, mert toties quoties kéményén megh büntetik 
[Dés; Jk]. 1700: parancsollyuk azt is igen serio es kémé-
nyén, hogy a Regalistakon kivül lévő Fő, Úri és Nemesi 
Rendet exactiss(im)e vegye hiteles Regestrumb(a), és 
mentül hamaréb a Guberniumnak külgye be [UszLt IX. 
77. 4 gub.]. 1786: Az mi illeti az Varosnak Erdejet, 
Nagytilalomban tartya aszt az Város és Őrizteti kemé-
nyen [Torockó; TLev. 4/13. 51]. 1809: az Határunkon 
az Héjjasfalvi Marha döge lehető kerülése aránt éjjel 
nappal keményen őrt állíttattam eddig [UszLt Com-
Gub. 1638]. 1862: A' Magoss Kormány . . rendeli, 
hogy az erdő praevaricatiok . . a' bŭn minőségéhez ké-
Pest keményen büntetődnek [Gyalu K; RAk 67]. 

3. durván, gorombán; cu brutalitate, brutal, dur; 
rauh, grob. 1593: be menea az felesegehez, es kezde kér-
dezni miért ne(m) vetette volna le fedelet hogi vgi fekwt 
v?lna le agiaba az azzoni nagi kemenien zola neki [Kv; 
Uk V/l. 362. — aSafarit Georgi]. 1718: az Aszonya 

Vagy Nennye is igen keményen bantának vélle [Kv; 
ACJk 102]. 1757: meg ragadván azonnal a' Torkán az 
lnget, a' fejét a* falban verte, egy szóval rútul és kemé-
nVen bánt vélle [Majos MT; Told. 35]. 

4. kegyetlenül, kíméletlenül; fară milă/cruţare; un-
barmherzig, schonungslos. 1612: Forgacz mind Tabo-
j“ostol nagy hirtelen Ieoüe varosok alá, es mihelt erkezek 
keörwl veüen eoket Sancziott haniatott es azontúl min-
giarast leotetett, Eok sem veüen ez dolgott Trefara, hoz-
mok lőttek . eokis latua(n) hogy nem Trefalodtak 
J^lek, hostattiokot megh giuttak es kemenien egettek 
Kv; PLPr 27]. 1729: ă Kaplar keménjen meg verte hogy 
kék volt ă vála belé [Sövényfva KK; TSb 51]. 1746: az J* 

Panithi Szabó Sára Aszszont édes szülő Annját, ma-
ga ferjével, mellyről protestálok, keménnyen meg verte, 
y^rit kiontotta, gúnyáját rolla le szagatta [Torda; TJkT 
UI. 15. — aMaria Nemethi nb Pauli Sebestyén de Thor-
da consors]. 1765: néha midőn előre el küldöttük a 
Penzta azis haszontalan vólt, ha valami ajándékots-
kat nem adtunk a Commissariusoknak . de ha adhat-
unk ollyankor mingyárt meg kezdett lágyulni indu-
lattya s nem bánt olly keményen Biráinkal [Ompoica 
^F; Eszt-Mk Vall. 19. — aAz adót az adószedőknek]. 
y 9 3: az Tŭzhellyen ülve Patkós Csizmájával keményen 
es mérgesen az Abrazattyára toppintott Baratosi Joseff-
jjek [Dés; DLt 1799]. 1797: igen keményén meg verte, 
kmozta vérbe keverte ugy annyira, hogy némellyike agy-
j*n^fekvőleg meg sindette [Náznánfva MT; Berz. 3 F. 3. 

j. 5. alaposan, istenesen; zdravăn, foarte taré; gründ-
,lcn, gottsjämmerlich. 1631: Megh reggel vala az dologh 

zerdülest hallek, fel ugra(m) az agjbol, s latam hogi 
, El rudal kemenien megh uere Baczki Kata Koczis Mi-
^lynet ereössen az Ucza keŏzepin [Mv; MvLt 290. 

1643: be Hozatta Ugrón András Fodor Ja-
ost Es kemynye(n) megh verette es az veres uttan szö-

*** el Fodor János [Koppánd AF; DobLev 1/13] | Ug-
j^n András vram . Fodor Jánost le nyomatta vel-

m en nyomtam az Feyet, es keminyen megvere . . . Fo-
j|0r Jánost [uo.; i.h. Gal Balas (32) vall.]. 1762: Mura Já-
° s feleséget megtanálván az Udvarb(an) bé viték, és 
eg tsapták keményen elsőben egy Sütő kementze Lo-

pátal, az vtán egy páltzával, végtére kalodáb(a) verték 
viradtig [Branyicska H; JHb XXXV/51. 9]. 1782: Báttja 
. . . az időben mikor producalni akart egy nállam 
akorr (!) tsiplő Farkas Ferentz nevü embert arra kénsze-
ritett hogy tsak 24. óráig kösse le magát és Jószágát sal-
lernek mert ád 60. forintot, tsak azért hogj producálhas-
san de Farkas Ferentz nem hogj rá állott volna ha-
nem keményen el motskolta érte [Torda; KW]. 

6. derekasan; din greu, cu mult efort, cu toată pute-
rea; brav. 1737: Moldvai Todor . . . edgj szer edgj Asz-
szonj emberrel szökött el . másszor pedig az olá or-
szágba) szökött s onnét magától jött haza . . s az után 
is mind keménjen szolgálta Kováts Péter Ur(ama)t [Sö-
vényfva KK; MbK VI. 4]. 1745: à Sót keményen vág-
ván, haza jövetelem után harmadfél esztendőkig, an-
nakutánna Házasságra vettem magamat [Torda; TJkT 
II. 11]. 1760: Gazdámal énis vágtam it az fátt ezen he-
lyen keményen [Székes MT; Berz. 11. 77/10]. 1817 k.: It-
ten ma elkezdödett a' Partialis, és foly igen keményen 
[Héderfája KK; IB. Veress István tt kezével]. 

7. kb. szilárdan; solid, trainic; fest. 1759: a Csernek 
felől valo Völgyben az Patak az Oldal alá ásta magát 
az Ország uttya bé szakadozván, az oldalnak circiter hat 
ölnyire hoszszan valo asásával es alol talpfának kemé-
nyen le tsinálásával s ág töltéssel procuralják [Csernek 
SzD; JHbK XL/8]. 1823-1830: Pestre Budáról az úgy-
nevezett Repülő Hídon járnak által, mely híd 9 vagy 10 
csónakokon tartatik, úgy hogy a legelső csónak a Duna 
közepén meg van állítva keményen, ettől láncon rendre 
bizonyos messzeségre függenek a több csónakok, mig a 
legalsó az híd hajójához van láncolva [FogE 167]. 

8. erélyesen; energic; energisch. 1662: Az fejedelem a 
követeknek nagy keményen szemekre hányá az vezérek-
nek, basáknak hamis hitöket, s Ali csauznak magának 
is, hogy . . . nem is úgy beszéllet volna azelőtt nem sok 
idővel [SKr 171]. 1696: az felesége kéményén mon-
gja vala ezt az Pálczát rajta törtem ell [Mikháza MT; 
Berz. 17. XII]. 1778: Ezen megindulván a császár, kemé-
nyen reáír a ministeriumra [RettE 390]. 

9. mereven; neclintit, ferm; unbeugsam. 1578: ezt eo 
kegmek egez waraswl ige(n) nehez keppen wezyk eo keg-
mektol Biro vramtul hogy warasnak zwkseges keonyer-
gessebe Ilye(n) kemenye(n) mind tanachyawal egyetem-
be meg vonza magat es az ezer forint mellet ala ne(m) 
akar az feyedelemheoz Menny sem eo maga, sem az ta-
nachy bely vraim kezzwl egykis [Kv; TanJk V/3. 166b]. 
1619: ha Kamuti vrama olyan kjeményen s mód nélkül 
viselte magát, nem az én uram akaratja, mert az én 
uram úgy ragaszkodott az hatalmas császár köntöséhez, 
hogy nem is akar attól elszakadni [BTN 185. — aKa-
muti Farkas ez idő tájt Erdély főkövete a Portán. A 
fej.]. 

10. darabosan; bolovănos; holp(e)rig. 1807: (A szö-
kött rab) beszédjét ugy ejti, mint a' vastag nyelvűek, tud-
niillik butátskan 's keménnyen, egyéb aránt folytában 's 
akadozás nélkül bátron beszéllŏ [DLt 674 nyomt. kl]. 
1819: Kurta András . Magyarul, és Oláhul leppegve 
keményen beszéllŏ [DLt 571 ua.]. 

11. kb. veszekedetten; zdravăn; zügellos. 1741: It az 
Excellenciád Jobbágj Legenyi Keményen Házasodni 
kezdettenek az régi ususs szerént bort kérnének [Pálos 
NK; Ks 99 Fogarasi János lev.]. 1776: lattom hogy so-
kan vannak őszve tsomojodva s verekednek Keményen 
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[Katona K; Born. VI. 14 Mersinán Maria cons. Szuts 
Szimjon (28) zs vall.]. 1796: mig a' nagy verekedés kemé-
nyen folyt Sonka Mihaila is kőzőttek lévén mérgesen, és 
keményen bisztotta, és vágatta a' Tkts Csernátoni 
Vr(am) verekedésbe forgolódó Czigányait, illy szókkal 
hogy üssétek, verjétek agyon, és őllyétek meg ŏ 
Nagysága béresseit [Mocs K; Eszt-Mk]. 

12. 1822 k: az kis Miklósnak az gyombra (!) nem me-
gyen de mikor vagy eczer megyenis erősen véres és kemé-
nyen megyen ő a sérvéstól félti [Dés: WLt Kelemen 
Benjámin lev.]. 

O Szk: — vendégeskednek javában lakmároznak/mu-
latoznak; a fi/a se afla ín tóiul petrecerii/ospăţului; kräf-
tig schmausen/zechen. 1765: egy alkalmatosságai a Ker-
desben forgo fogadob(a) talalék menni s találám a foga-
dost Izpázt feleségestül két idegen emberekkel vendeges-
kednek vala Kemennyen [A.preszáka AF; Mk III. 
LXIV/67]. 

kéményes I. mn cu coş/horn; mit Rauchfang. 1591: 
János Balas . az fiait az hazban kwlde eo maga egy ké-
pét hoza kj az kemenies hazbol [UszT]. 1595: 31 Octob-
(ris) mindennap tüzet kellet az sok zobakban és ke-
menyes hazban tennj [Kv; Szám. 6/XVII. 216 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 169811720: téglából rákot kéményes 
négj fioku Szilva vagj gjümölts aszaló [HSzj gyümölcs-
aszaló al.]. 1761: (Az) Istálokon felyŭl . az Patak jŏte 
felé vágjon alkalmas épségŭ Kéményes konyha 
[Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 199]. 

Szk: ~ ſústhàz. 1691: hámor eörzeő ház, abban egy 
kemencze, az mellett egy kéményes füst ház, azon is egy 
ajtó, fa sorkas [CsVh 114—5]. 

II. 1 ſn 1. '?' 1631: az iozàgon az melliet Colomban 
Keresztesek adanak Kelemen János ura(m)nak, uagion 
egy Czwr, ket haz egy fedel alat es egy kemenes, az haz 
alat pincze [Szentgyörgy Cs; BLt]. 1701: Egy Udvar 
haz, azokban hat tüzes haz . . Egy kéménes abban le 
szakasztó Deszka [HSzj tüzes-ház al.]. 

2. '?' Hn. 1891: Kéményes [M.bikal K; KHn 72]. 

keményfa lemn (de esenţă) tare; Hartholz. 1823: Egy 
tarka-kartonos kanapéé és hat keményfából készült be-
vont székek [Nsz; DobLev. V/1080]. 1842: egy kemény 
fából készült lagirozott asztal fiokos és jó záros [Cseke-
laka AF; KCsl 3]. 1848: ö t t heverő divánt (: Prittset 
dészkapárnástul :) hat véset kémén fa Lábokra enyve-
zett plattokra égy Ölös hoszszuságut [Dés; DLt]. 1851: 
Kernén fából fáin ülöszék [Dés; DLt 2216]. 

keményfalvi a Keményfalva (U) tn -/ képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Keményfal-
va/Comăneşti; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete 
Form des ON Keményfalva. 1. Kemény fal vához tarto-
zó; din/care aparţine de Keményfalva/Comăneşti; zu 
Keményfalva gehörig. 1625 k.: mikor lazlo biro leaniat 
hazasittia uala akor uetè zalogban balas bírónak az ke-
menfaluy Jozagot [UszT 149a]. 

2. Keményfalván lakó; care locuieşte ín Keményfal-
va/Comăneşti; in Keményfalva wohnend. 1620: Ko-
wacz Jakab kemenfalj [i.h. 36a]. 

keményke szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstrukti-
on: ~ szó esik köztük kb. éles szóváltásra kerül sor köz-

tük; a se isca schimb de cuvinte/vorbe (tari) între ei; es 
kommt zu einem harten Wortwechsel zwischen ihnen. 
XVIII. sz. köz.: ha szintég magok közt kemenyke szo 
eset vagy eshetettis [Nsz; Told. 2]. 

keménykedés makacskodás, nyakaskodás; îndărătni-
cie, încăpăţînare; Hartnäckigkeit. 1662: Fejedelem8 ke-
ménykedése [SKr 382. — aA II. Rákóczi Györgyé 1658-
ban a szerencsétlen végű lengyelországi hadjáratot kö-
vető nehéz időkben]. 1691: az Administráns Tiszteket és 
Commissariusokat . kénszeritse az azon statiob(an) 
rendelt minden féle elesnek idejenkorán való administ-
raltatasara . . . mert ha maga kemenjkedésevel 
megh nem előzi az Német Militar(is) Executiot tehát az 
legh elŏszòris eo kglmere és az Administralo Tisztekre 
megjen nem az szegényseghre [Kv; Törzs. Főispáni ut j . 

keménykedhetik nyakaskodhatik; a se putea ţine tare 
pe poziţie (faţă de cineva); sich hartnäckig benehmen/ 
halsstarrig sein können. 1695: ujjab Comendans jővén 
ide . . . õ más keppen az Comendanságot fel ne(m) vészi 
ha minden várbéli kolcsak kéznél nem lesznek . . talam 
Ura(m) kgld is erre nezve . . . inkab batorkodhatik, es 
keménykedhetik az kolcsok(na)k kezeb(en) valo nem 
adatatasokb(an) [Fog.; BK]. 

keménykedik 1. kb. erélyesen lép fel, erélyesen viselke-
dik; a avea o atitudine energică; energisch auftreten. 
1668: En kgls Aszonyom attul felek ezek az I(ste)ntelen 
Szászok magamatis agjon vernek egiszer ha ngtok nem 
keménkedik ellenek [KJ]. 1690: Ha az károkat kicsidite-
ne és azzal excusalna az General, és még minket vádolna 
hogy Comissariusokat nem rendeltünk az hadak melle, 
mondgya azt réá, hogy az Commissariusok semmit 
sem mernek a szegenyseg mellett kemenykedni [Ebes-
fva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i ut.]. 1745: A mi a pénz 
fel hajtasat nézi en váltig kemenykedtem, kemenyke-
demis, Sött kemeny Executiokatis jartattam Nms 3sžek 
parantsolattyabol, s nagyob részint fel is került, nintsen 
is egyebüt ollyan restantia mint Kŏrispatakon a Kalno-
ki Groffoknal [Árkos Hsz; ApLt 4 Benkő Raphael Apo' 
Péterhez.]. 1799: a Tiszt, Biro ha keménykedik s néha a 
szofogadatlanakra réáis legyint már nem kedveltetik 
[Kv; AggmLtC. 114]. 

2. bizonykodik, erősködik; a insista; (hoch und hei' 
lig) beteuern. 1730: most esztendeje jó reggel k e r e s n i 

kezdem az Szántó taligámot, s az jobbágy Aszszo(nyo)' 
mon keménykedem vala . . az jobbágy Aszszíonyo)^ 
mondá hogy keressük Szakács Máttyásnit, oda m e n é n j c 

az házához s-ott találám meg [Csatószeg Cs; Borb. I Mi' 
hály Deák Uram de Al Csik Csató Szeg Nobilis (39) 
vall.]. 

3. konokul ellenkezik; a se împotrivi cu încăpăţînare; 
sich jm hartnäckig widersetzen. 1744: Edgy alkalmatos' 
sággal . . . Bölönben Zállogolni mentünk valaha Da 
kos Andráshoz az Adoér, és ott Damokos Andrásnß 

igen keménykedvén még a Sétárt ă feibeis ütötte ă hŭtŏ* 
Embernek; meg Zállaghlok, s meghis akarók fogni, s & 
mondám hogy meg ne foghják [Bölön Hsz; INyR 34 M1' 
kó András (40) vall.]. . . 

4. kb. kíméletlenkedik; a se purta necruţător; si^ 
schonungslos benehmen. 1765: a Domesticus Execut0' 
roknak . . . hol egy petákot, hol őt poltrát, hol hatot 
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tet nyolczat, tizet s egy márjást, Bárányt, malaczot adta-
nak Bíráink, hogy ne mulassanak rajtunk, vagy felet-
tébb ne kemenykedgyenek, s ugy tapasztaltuk hogy volt-
is hasznuk az a fele adományotskáinkért [Karkó AF; 
Eszt-Mk Vall. 246]. 

5. 1700: hazajőve Nagy Péter, ugy kezde Szentgjörgy 
varosa az Ghidoffalvi sokadalom ellen kemenykedni 
[Sszgy; HSzjP]. 

O Szk: a dög ~ rajtuk a marhavész dühöng/tombol 
köztük; pesta bovină/ciuma vitelor bîntuie printre ele; 
Viehseuche wütet unter ihnen. 1732: Noha mi ezen két 
Monostoriak(na)k Marhájokbéli facultásokat, consig-
náltuk, de a* dög szinte most keménykedik rajtok [Gye-
römonostor K; Told. 11/67]. 

. keménykén keményecskén, egy kissé keményen; (pu-
tin) mai sever/aspru; ein bißchen härter. 1736: Tőmlecz 
Tartói kŏtelességheis kénszeritette, hogj keménykén vi-
^Hye magát, az elegy belegy személlyekbŏl allo Rábök-
s z [Kv; TJk XV/12. 5]. 

keménység 1. vminek kemény volta; tărie; Härte. 
l793: már többet a Földnek keménsége mián nem szánt-
hatván fáért és kertnek valo deszkakert ment az egész 
Jószág [Szilágycseh; IB. Fogarasi István jún. 10-én kelt 
lev.]. 1796: a föld erőssen meg száradván, midőn szánta-
ni bé mentek a keménység miatt nem szánthottak | a föld 
keménysége miatt nem számlott [Méra K; AggmLt B. 
15]. 

2. zordság; asprime; Rauheit. 1662: az üdő is nagy 
keménységgel viselvén magát, s karácson is elközelget-
vén az hadaknak nagyobb részét . . most házokhoz 
bocsáttatá [SKr 245]. 1713: Várszai Nesztor (?) Avram 
hüttel fátealja hogj az mely Puszta Malmot Illyei Udvar-
bíró Ur(am) Varczán fel epitet vagj restauraltatot, mint 
h°gj csak most a Telben készült el egy nap sem forgot, 
most sem foroghat, mert az idők keménysége miatt a Viz 
egészen meg fogjot [Marosillye H; Uti]. 

3. szigorúság; szigor; severitate, austeritate; Strenge. 
'589/XVII. sz. eleje: Ha az Inas az eo Mesterenek ke-
mensege vagi tartasa, auagi egieb ok miat, az lakast el 
nem álhatná, teolle el menne, Tehát az Vrnak panaszat, 
es az Inasnakis panaszolkodását, az mesterek megh ert-
Uen: Ha az Inas panaszsza elegendeonek itiltetik, tehát 

Inasnak mas mestert adgianak [Kv; KőmCArt. 4-5]. 
minden eleteket, el kel hadniok, s el kel buidos-

!î10k, az Pekri Mihály vra(m) rettenetes kemenisege miat 
JMalomfva MT; BálLt I]. 1676/1681: (A castellanus) á 
Kedves alatta valo p(rae)sidiariusokat félelembeis tarcza 

társul magat nekik ne adgya; mind azo(n) altal a felet-
ebb valo kemenjseggel a p(rae)sidiariusokat el se idege-
,1'eze, hanem a' félelmet . . . engedelemmel is mérsé-
J^Jye [Vh; VhU 664]. 1740: ă Lipitorokis az ő Kegyel-
!"e Keménysége s rend kivül való szolgálata miatt men-
j e k el az Grofî Vrfi eő Nga főidéről [Komislaka SzD; 

54. 72. — aAz ub]. 1759: A Jószágban Lévő embere-
Új1 ĵ ®ménységivel ne idegenitse az Aszany [Kük.; Kp 

jç.4' nyakasság; încăpătînare, îndărătnicie; Hartnäk-
2^keit, Halsstarrigkeit. 1600: Vagion felette sok pana-
° kodas az Mezarosok feleol azért biro vram zor-

|rlmatoson inuestigaluan az protocolomat vegezzenek 
feleolleok mikeppen kellessek preuenialniok az eo 
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vakmereosegbeol valo kemensegeket [Kv; TanJk 1/1. 
362]. 1605: Ez a zegeny varas penigh nem ollyan, ky ere-
yeuel valamelly Feyedelem ereyet elémeneteleben megh 
késlellye; Nem zwkségh haat ezt valamy vakmereo 
kemenysége vagy engedetlensége miatt meg sanyargat-
ny, awagy ennelis inkáb megh rontany [Kv; i.h. 504]. 
1628 u.: Hites felesegem . ellenem valo fel haboroda-
sanak oka, hogi az eő nagi ektelen gondviseletlensege-
reol es kemenisegereől dorgaltam; Melj rosz dolgait 
nem hogj el hatta volna egtelen fertelmessül ugian 
meg harmaztatuan paikos módra Lelek Lelek bestie Le-
lek kurua fianak zidalmazot [SzJk 32]. 1637: 11 Oc-
tobris. Holt meg az öreg Szőrös Mátyás uram, az ki 40 
esztendeig volt az tanácsban; végtére megvetek az ö ke-
ménységiért, hogy sem királybíróvá, sem penig divisorrá 
nem választák [Kv; KvE 171 SB]. 

5. kb. kitartás; statornicie, constanţă; Beharrlich-
keit, Standhaftigkeit. 1662: Már mintegy hat hete meg-
szoríttatásoknak elmúlt vala, hogy noha lovak is már 
nagyobb részbül elholt s magok is igen éheznének, de 
hogy . a portai segítséghez nagyon bíznának, mégis 
azon keménységgel láttatnának magokat viselni [SKr 
327-8]. 

kéményseprés kéménytakarítás/tisztítás; curăţirea 
hornurilor/coşurilor; Schomsteinfegen. 1730: Az Ke-
meny seprest Házoknál valo viztartást minden Háznál 
meg kell hirdettetni [Dés; Jk 403b]. 

kéményseprő homár, coşar; Schornsteinfeger. 1705: 
Bodoroczki András kemeny seprő [Kv; PolgK 148]. 
1735: Varos Kémény seprője [Kv; Dica XX. 12b]. 1750: 
Kémény Seprőnek a Spotál háznál háromszori seprési-
ért HFlor 1 d 44 [Kv; Szám. 70/VIII. 18]. 1797: A' Dévai 
Kémény Seprőnek 7. Kémények ki takarittásáért 2 Rf 
20 xr [Lunka H; Ks 108 Vegyes ir. 49]. 

kéményseprő-ház kb. a kéményseprőmester háza; ca-
sa meşterului hornar; Haus des Schornsteinfegers. 
1823-1830: a cigánymező a Szent György utcai kertek 
tetejétől Klastrom utca porgolát kapujáig . . . szép 
zöld gyepes sikság volt. A . . széliben voltak a cigány-
házak, az említett kapunál a kémény seprőház [FogE 
105]. 

kéménytakaríttatás kéményseprés; curăţirea hornu-
rilor/coşurilor; Schomsteinfegen. 1830: A Kémény 
takarittatás és szemét hordatás servitussait, olly For-
mán vészi magára, hogy ha az egész Telket netalám 
egyedül találandja bimi abba az esetbe ami takarit-
tást azok kívánnának egyedül, ha pedig alolrol is idegen 
lakó lészen, a proportione fele részes lészen [Kv; Somb. 
II]. 

keménytelki a Keménytelke (TA) tn -/ képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Keménytel-
ke/Chimitelnic; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Keménytelke. 1810: a* Keménytelkia Jó-
szág Jövedelme adósságaim le fizetésekre forditodjék 
Keménytelki Joszágotskám is a' Héderfáival edjüt ha-
lálom utána is edjüt administráltassanak [Héderfája 
KK; IB. — aAz értelmezésbeli tn később: Mezőkemény-
telke]. 
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kéménytisztítás kéményseprés; curăţirea hornurilor/ 
coşurilor; Schornsteinfegen. 1582: Az Tanach hazban 
valo kemen thiztitasertt fizettem f — d. 20 [Kv; Szám. 
3/VIII. 65]. 1621: Az Kçmeny Tiztitonak Az Tanach 
haznal valo kęmeni Tiztitastol fizettem f — d 25 [Kv; i.h. 
15b/XI. 285]. 

kéménytisztító kéményseprő; hornar, coşar; Schorn-
steinfeger. 1588: Az Tanach hazban az kement hogy 
meg tiztitottak attam az kemeny Tiztitonak d 25 [Kv; 
Szám. 4/1. 42]. 1595: Az kemeny Tiztitot kwldéotte Biro 
Vram Vyuarban, egi lowan Attam neki f — d 37 1/2 [Kv; 
i.h. 6/XVI. 145]. 1621: Az nemet kemenj tiztitonak hogi 
az Torombali kement meg tiztitotta atta(m) f — /10 [Kv; 
i.h. 15b/IX. 189]. 1675: Az Szegenyek hazanal, hogy . . 
a' hátulsó Kéményt megh Tisztítottak, fizettem az Ke-
menj Tisztítónak d 15 [Kv; i.h. 35/1. 30]. 

Szn. 1592: Kemeni tiztito Janosne, Margit Azzoni 
[Kv; TJk V/l. 227]. 

kéménytisztító-vas kéményseprő-szerszám; unealtă 
de hornar; Werkzeug des Schornsteinfegers (Schlott-
eisen). 1637: Kemen tiztitto uas uagion n 1 [Ebesfva; 
UtI]. 

kéményû szk-ban; in construcţii; in Wortkonstruk-
tion: bõ ~ tág kéményes; cu coş/horn larg; mit weitem 
Schornstein. 1652: vagyon egy kŭ Sátor bolt hajtasos bŭ 
kéményő konyha, az kémény allyába vasrúd által [Gör-
gény MT; Törzs]. 

kéményvakaró-vas kéményseprő-szerszám; unealtă de 
hornar; Werkzeug des Schornsteinfegers (Schlotkratz-
eisen). 1826: Kémény vakaró vas [Szentdemeter U; 
Told. 41]. 

keményvászon durva vászon; pînză tare; Steiflein-
wand. 1801: 1/4 sing Kemény Vászon 3 xr [Déva; Ks 
120. III. 7]. 

keményvászon-galand panglică din pînză tare; Band 
aus Steifleinwand. 1810: Kemény Vászony Galand [Ho-
dor lev.]. 

kémen a Kémer (Sz) tn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -/ al toponimului Kémer/Camăr; mit 
dem Ableitungssuffix -/' gebildete Form des ON Kémer. 
Szk: ~ dézsa szilágysági űrmérték; măsură de capacita-
te din Sălaj; Hohlmaß aus der Szilágy-Gegend. 1700: ez 
utan ád személy szerent minde(n) szőlős gazda ember 
egy kéméri Desa bort [Kémer Sz; SzVJk 601]. 

kémeskedés kémkedés; spionaj; Spionage. 1672: 
Nagyságod mondá, . . . írjam meg Strasoldonak, affé-
le kémeskedésnek hagyjon békét [TML VI, 19-20 Te-
leki Mihály a fej-hez]. 1676: Kimeskedését ő tudja, 
van-e, nincs-e [TML VII, 155 Béldi Pál Teleki Mihály-
hoz]. 

kémeskedik kémkedik; a spiona; spionieren. 1676: 
nehezteltem, hogy körölettem kímeskedik3 [TML VII, 
145 Teleki Mihály Béldi Pálhoz. — aEgy bizonyos „Be-
lényi uram"]. 

kémeskedő kémkedő; care face spionaj; spionierend. 
1672: Nagyságod parancsolatjából én megparancsol-
tam volt ö kegyelmének, afféle kémeskedő Strasoldo 
emberire vigyázna [TML VI, 19 Teleki Mihály a fej-hez]. 

kémia vegytan; chimie; Chemie. 1823-1830: Egy itten 
tanuló quedlinburgi, mintegy 20 esztendős Voigt nevü 
ifjú dolgozott a kémiával is, míg a méreg megölte | 
Igen nevezetes fizikai s kémiára tartozó instrumentumai 
voltanak Lichtemberg professzornak3 [FogE 193, 237. 
— 31796 tájt Göttingában]. 

kémiai vegyészeti; chimic; chemisch. 1823-1830: 
Lichtemberg3 . . . oldalfélt ment, s úgy állott az asztala 
eleibe annak végén állottak a kémiai s fizikai apróbb 
instrumentumok [FogE 237. — 31796 tájt professzor 
Göttingában]. 

kémikus vegyész; chimist; Chemiker. 1710: Az erdélyi 
commendáns meghalván végre gróf Steinville 
candidáltaték . . Igen híres chymicus, szüntelen csak a 
metalumok körül forgolódik [CsH 445]. 

? kémleget kémlelget; a spiona (mereu); nach und nach 
(aus)spähen. 1585: latam hogy vagj három More egj 
Berczen fen Álnak vala, es vgj kemlegettnek vala. Mon-
da(m) valkay Istwannak Amaz Juhazok minket 
kemlenek [M.valkó K; KP. Tolniall (!) Gaspar jb vallj-

kémlel kémkedik, fürkész, rég, táj kémei; a spiona; 
nach jm (aus)spähen. 1633: monda Szabó Jacabne hogi 
ez az legeni most czak az en itt letemet kemleli it 
uagiok most az Iffiu legenniel es tegien rolla ha bánnia 
[Mv; MvLt 290. 128b]. — Vö. a kémei címszóval. 

kémlelés kémkedés; spionaj; Spionage. 1677: Görö-
göknek, örményeknek, Ráczoknak, Bolgároknak, Dal-
mátusoknak, és egyéb nemzeteknek is . . szabados já-
rások engedtetik, ily Conditiockal szabadittassanak . • 
hogy az igaz kereskedésen kivül egyéb dolgokban, kim-
lélésekben, levelek és izenetek hordozásában magokat 
ne elegyítsék [AC 135-6]. 1705: báron Tige egy kémet 
küldött volna a kuruc táborra, kit is megfogván vittenek 
Forgách uramhoz, és midőn azt vélte volna a kém, hogy 
megölik, aranyakkal megajándékozta Forgách és 
visszabocsátotta. Mellyel megmutatta, hogy nem fél a 

kémleléstől [WIN I, 372]. 

kémség kémkedés; spionaj; Spionage. 1584: soha 
nem hitte hogy csak lo wenny keöltem wolna, hanem 
ynkáb(b) kémségbe [Báthory, ErdLev. 140]. 1590: az en 
Jobbagiom az eo kgme Jobbagia utan menth wolna 
az korchiomara, vgj minth keemsegre [Gyerőmonosto ſ 
K; KP. Th. Kabos de Giereo Monostra nyíl.]. 1663: D6 

uram, én úgy látom csak kimség ez is, nem követség, h<J' 
lott az várakat akaiják inkább muniálni ezek. [TML fl* 
413 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. . 

Szk: ~ben találtatik. 1710: egy Szaniszló Zsigmond 
nevü gonosz lelkiismeretű ember nem származék Torda' 
ra, kit Thököly alkalmatosságával az akkori Consiliu* 
Státus fel akar vala akasztani, kémségben találtatván, 
Apor István sok intercessiojával szabadítá meg [Cs 

299]. 
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ken 1. be/megken vmit vmivel; a unge; beschmieren. 
1584: Veottem háyth hogy Az taligat meg kentek f — d 3 

Veottem esmeg hayt az kerekheoz kenny f — d. 3 
[Kv; Szám. 3/XIII. 7]. 1585: Veottem az Talygahoz hayt 
kenny p(ro) f — d. 3 [Kv; i.h. 3/XXI. 6]. 1637: eötet arra 
kerté Szy Martonne, hogj keniek megh az lovaknak az 
fogat szappannal, hogj ne ehessek, s az Szy Martonne fia 
Mondotta hogj eö megh kente volt s mondotta az Annia 
hogj de roszul kented, ugj mond mert eleget eszik affelöl 
[Mv; MvLt 291. 78b]. 1702: az ki rühes agarak vadnak 
ot az peczér inassal mosatasd meg bizd mihókra, ha do-
hány nincsen vétes büdös követ agy nékiek s mikor me-
leg van akor kenyek és minden harmad nap mosatasd 
[Ks 96 Kornis István feleségéhez]. XVIII. sz. v.: Az 
°lyan marhának . . a hasa menese meg áll, a ganeja 
meg hül, s meg reked az olyatén marhának szappan 
tsapot kel csinálni tiszta szin mézbe igen jol meg törvén 
fejér veress hagymát kel elegyitteni es a szappan csap vé-
git ezzel kenni jo bőven, es a marhanak az allfelibe tenni, 
mert ez fél ora alatt meg ereszti és a ganéját meg inditya 
[UszLt X. 80]. 

Szk: csizma ~ni. 1754: A Város Poroszlojának csiz-
ma kenni degettet 1 1/2 xr [Kvh; HSzjP] * hintó ~ni. 
1736: Az kovajtermester Biro uramnit volt felesegestŏl 
v»ttŭnk Bort, kenyeret, pecsenyet, hintó kenni hajat de 
51 [Kvh; HSzjP]. 1750: Háj hintók kenni [Marossztki-
rály AF; Told. 3] * kocsi ~ni. 1585: B. Vram es Wicey 
Gaspar Vramek menenek feierwarra . Az kŭchj 
kenny wötte(m) haiat . d. 4 [Kv; Szám. 3/XVIII. 23b 
Gellien Imre sp kezével]. 1586: Kochi keny hajra es keo-
telre atta(m) — /12 [Kv; i.h. 3/XXIV. 17]. 1621: Veot-
tem Kuczi kennj egy font hajat . /6 [Kv; i. h. 
!5b/IX. 96] * szeg ~ni. 1581: Az eskolahoz valo Epites 

Esmeg Olayt weottúnk zeg keny d. 2 [Kv; Szám. 
3/IV 12]. 1595: zegh kenni petz ólait vettunk p(ro) f —/I 
[Kv; i.h. 6/XIII. 39] * szekér ~ni. 1621: vasarolta(m) 

• Az kuczi es zekerek kennj egi hajat f—/25 [Kv; i.h. 
iSb/IX. 189-90]. 1731: Arvinae8 az hintók es Szeke-
rek kenni nro 5 [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51. — 
A lat. arvina 'háj' tbsz-a] * taliga ~ni. 1585: Veottem 

hayt az Talyga kenni p(ro) f. — d. 3 [Kv; Szám. 
3/XXI. 6]. 1591: Hayat veottem Taliga kenye f — d 40 
[Kv; i.h. 5/V. 9]. 1592: Taliga kennye veottem hayat 
P(ro) f — d 40 [Kv; i. h. 5/XIV. 47 Éppel Péter sp kezé-
ül]. 1598: uottem hayat taliga kennj d 60 [Kv; i.h. 
'/XVI. 123] * tarack 1594: Fel fonth fa olayath 
hozattam az Tharackok kenni f —/16 [Kv; i.h. 6/VI. 28] 
* zsendelyszeg ~ni. 1585: wöttem . . haiat Zendel Zeg 
kenny d. 2 [Kv; i.h. 3/XVIII. 22b Gellien Imre sp ke-
zevei]. 

Sz. 1619; Mint ilyen nagy búsuláson nem is merek, 
Kegyelmes uram, sokat altercálni vélea; gondolám, 
jnintha az hasát kellene véle kennem, mondám ezt arra, 
h°gy: Nagyságos uram, ugyan most is felelek én az én 

Jelöl, hogy az az én uramnak akaratjából nincsen 
iBTN 244. — aMehmet pasával, a török fővezérrel 
(külügyminiszterrel)]. 

2. bab 1584: Kerekes Istwan vallia hallottam Az 
^omzed Inassatol hogy . latta volna a' varganet hogy 
f g y Nagy fekete diznot feyt. Tamasztis hogy kenth | Ék-
ért Mihály vallia, Zememmel lattam hogy ez varganç 

^nnianak Ami nemeo hitwa(n) kertechkeie vagyon ot 
ala es egy tamaz mellet Al vala, le haylot vala, es az 

eggik kezepe (!) eg cherep lewen a* cherepbe Niul vala es 
vgj keny vala 'a Tamazt, el Menek Mellette es vgia(n) 
vgy keny vala mégis, egy Eolniere Alig volta(m) teolle 
[Kv; TJk IV/1. 280, 285]. 

3. bedörzsöl; a freca/fricjiona; einreiben/schmieren. 
1724: az Isten tudgja menyit busulok laczika nyavalyá-
ján az erős kenés neki nem jo hanem Csak gyengén kell 
kenni melyit hasát had kenegessek evei az rutás kenővel 
[Ilyefva Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbára fér-
jéhez]. 1823-1830: Azonban a nyavalya mind terhese-
dett a húgom velem dajkálkodott, s kenőcsével 
gyakran kent, vagy patikabeli zsírral [FogE 131]. 1842: 
Egéségem rosz . . az orvaságot fogyhatatlanul iszom 
— s kennek valami erős kenővel, az oldalam még mind 
fáj [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

4. masszíroz; rég gyúr; a face masaj, a masa; massie-
ren. 1570: Anna Ázzon Borbély Janosne, Es Lakatos 
Esthwanne Ilona . . . vallyak, hogy . Mykor az Mol-
nár kywel Mongiak volt hogi vethkezet3 megh Betegwlt 
volna, hywathya hozza Borbel Janosnet hogy megh ken-
ye, Es Mykor keny volt, Mond az Molnarnak Jm Mos-
tan chiak ketthen vagywnk Jth . . . Azért Mond Megh 
hogy ha volt keozed az Rengeo Margit Leanyawal kyt 
ky verenek [Kv; TJk III/2. 100-1. — aRengeo Anna]. 
1573: Anna Henchy Gergelne . . vallia, hogy . . . az 
zolgalo leány Bezellette neky hogi . mynt tyz orakor 
Eyel Beh kyaltia . . az azzonia Kapa Myhalne es Mond 
neky hogi hozna Sos echetet be kenne megh Mert Igen 
betegh volna, Eo hogi kenny kezdy Mond az azzonia-
nak, De byzon semy Nyawaliad Ninchen ne(m) chémer-
letel megh Az azzonya Igen Zydia Mond hogy vay megh 
chèmerlette(m) myert te Nem Érzed [Kv; TJk III/3. 57-
8]. 1584: Barbara Zabo Caspar Zolgaloia vallia Za-
bo Cato Égkor kwldeot vala Maglas Thamasnehoz-
is hogy meg kergiem ha hozza Mennie(n) kenny [Kv; 
TJk IV/1. 217]. 1585: Theremy János . . . vallia, Es Ba-
kos Casparis hogy Zent leorincz napia zereda(n) vala 
Regenbe a' sokadalom, meg betegedek az sokadalom 
eleodede(n) a' czegledy Nag Mate, es igen kenę ez olah 
Mihály, Azon eyel mind Nyege [Kv; i.h. 518]. 1630: mi-
kor Kalóz Giőrgj az feleseget megh verte, oda hiuata en-
gem az azzonj, hogj megh kenniem . . . Aztis latam azért 
hogy az azzont kenem hogj elegh kekek valanak az val-
la(n), de el hittem abba(n) megh nem holt [Kv; RDL I. 
19 eoregh Borbara azzonj Thorday Lakatos Tamasnak 
relictaja vall.]. 1844: most újba fekszem, iszom az orvas-
sagat, kennek talám tsak adja az Isten jobra fordul a be-
tegségem [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

5. vkire/vmire ráfog/ken vmit; a puné ceva pe seama 
cuiva/a ceva; jm/einer Sache etw. anhängen/unterschie-
ben. 1662: becsületes hazájok szerető és istenfélő jámbo-
rokra akarják kenni a hazán történt nagy romlásoknak s 
a szép végházaknak török nemzet kezébe való esésének 
okát [SKr 74]. 1772: a Fatensek s Commetaneusok Re-
latiojok hibások voltak, a' dolog valóságával ellenkez-
tek, midőn az én Malmomra kenték egészszen az eö Ex-
cellentiaja Malma fogyatkozásait, vagj kedvezésből, 
vagj a dolog valóságának ügjiben végire nem menésebői 
[Kük.; JHb LXVII. 233]. 1806: kegyelmed a tolvaj s ré-
jám akarja kenni [Szárhegy Cs; RSzF 264]. 1808 k.: (A 
tanú) amit a' szöts Legénytől magatol hallott azt 
már most az Alperesre keni mintha ettől hallotta volna 
[Dés; DLt 250]. 
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? kenbla 1627: Egj vegh szederiës kisniczer Egj 
vegh mayzer. Egj darab veres kenbla. Egj darab szeold 
karasia [BLt 1 Béldi Kelemen lelt.]. 

kend ige törölközik; a se şterge; sich abtrocknen. 1691 
k.: Az Fiam(na)k az Collegiumb(a) adtam . Egy gya-
pot vaszo(n) kis kendő, kendeni valo [PatN 14b]. 

kend, ked A. biz, udv megszólításban, utalásban egysz 
2. szem-ű magázó v. önözö jell-ü formaként; ín adresa-
re, referire ca pronume de politeţe pers. a 2-a sg.; als An-
rede/Berufungsformel für Siezen in Ez 2. Ps: tekegyel-
med; Domnia Ta; Domnia-Voastră; Euer Gnaden. 
1585: Mikor Palffalwat Mihal deák iktatni akara es ik-
tata, oda menek, Mondek Mihal deaknak, Palffalwawal 
KechetfTalwa teorvenbe wolt, procator hiwassal hiwtt 
minket Palffalwa, ertem hogy ked iktat, de azt akaro(m) 
megh erteneo(m) keg(yelme)dteol hogy ha az elebbi 
teorwenyhez tartozike ked wagy nem [UszT Kisffaludi 
Kecheti Caspar ffew ember nyil.]. 1628: az Jstenert ker-
lek Ura(m) hogi ha immár az en gierme<ke)mett oda 
hittad, vgi tarcziad hogi se en, se Ked miatta <gifalaza-
tot ne valliunk s tőlczie ki eztendeiet [SzJk 24]. 1643: 
Veöttem Kednek leueletth melybeöl Dániel neueö Czi-
gany feleöl ir Kd [Sófva BN; BesztLt Miss. 32 Petrus 
Gavay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz]. 1755: (Holló 
Andrásné és Tétsi József) egymassal igy beszelgettek à 
mi kiedé enyim ã mi enyim kiede azt felele az Asz-
szony nékem ugy mond nem ados kegyelmed egyébbel 
hanem . tizõtt (!) forintokon adtam volt Kegyelmed-
nek ebbenis meg tsalt kiéd semmit nem adott énnékem 
[Udvarfva MT; Berz. 11. 85/5]. 1759: külde is az Ötsit: 
mennyen haza keed ötsém Uram, mert keednek most 
senki nem vétett a feleséginek [Kvh; HSzjP Juditha 
Szőts (30) ns vall.]. 1773: menyen kijed ihon sogramd és 
húgom Aszony jó akaratyábol bontson fel edgyet hoz-
zon jobbat [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69. — aErtsd: só-
gor uram. Hordóbort]. 1792: műdön .. Ezt mondá 
Tordai Sándor én szóval vexálni kezdem hogy kijed tal-
lám részeg azért beszél Testvére elen így [Szenterzsébet 
U; Borb. II]. 1806: Felesege sirva mondván az Urának 
jőjőn kéd haza mert kédet rutul fenyegetek veréssel 
[M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII]. 1813: hát Kjedet ki-
tsodá bántá ? [Dés; DLt 162]. 1814: No Czéh Mester 
Uram ha kend engem igy gazol én el megyek a' Czéhbol 
[Dés; DLt 56]. 1831: Bakcsiné asszony azt feleié: Maga 
mit beszél ked [Angyalos Hsz; HSzjP Pap Tamásné Séra 
Máris (40) vall.]. 1843: No Ked Siga Báty! osztán legyen 
tanú bizonyság | No Ked Márisko nén! ezt a* földen valo 
lélek nem látta más csak ked [Bágyon TA; KLev.]. — L. 
még FogE 114, 155, 160, 301; RettE 138, 159, 176. 

B. biz, udv a. tbsz 2 szem-ű alak egysz 2. szem-ü jell-ű 
magázó v. önöző formaként; ca formă a pronumelui de 
politeţe la pers. 2-a pl. pentru pers. a 2-a sg.; als Anrede/ 
Berufungsformel für Siezen in Mz 2. Ps fur Ez 2. Ps: te-
kegyelmed; Domnia-Voastră; Euer/Ihr(e) Gnaden. 
1646: eleinten annal néha teobbetis igir uala nekem ke-
tek | azt az portiot regen nekem atta uala ketek, es enis 
oly igen szorgalmatossan epitettem, arra nezve hogy jo-
uendoben reám száll . . . kin bizony igen méltán kapdos-
hattam volna kapdoshatnekis, de ne adgia Isten hogy 
azért en soha ketekkel ellenkedgyem [Bádok K; JHb III/ 
72 Kézdipolyáni Veres István lev. atyjához]. 1748: kije-

tek az őkrőkőt csak nékem ajándékozá énis bizony jár-
dogalom [Somlyó Cs; ApLt 5 Bőjte Lőrinc Apor Péter-
hez]. 1767: nekem héjába olvassa Ketek, mert én fél Pe-
res(ne)k Törvényt nem teszek [Jedd MT; Told. 45/1]-
1771: ászt mondá, és feleié, mind maga Szentpali Fe-
rentz Ur(am) mind pedig Felesége Váradi Susánna asz-
szonj tsudálkozom keden Bátjám Ur(am) mit jár Ketek 
a Csákijai Jobbágjok után, mert nintsen Semmi Jussok 
p(rae)tensiojok hozzá, tsak égy köröm feketénjiis, tsak 
tegye le ked magát bátjám Ur(am) [Girbó AF; JHb Joh. 
Szentpáli (57) ns vall.]. 1773: mit tsinál ketek Tardi 
Uram [Burjánosóbuda K; KLev.]. 

b. tbsz 2. szem-ű alak tbsz 2. szem-ü magázó v. önöző 
jell-ű formaként; ca formă a pronumelui de politeţe 
pers. a 2-a pl.; Formel für Siezen Mz 2. Ps: tikegyelme-
tek; Domniile-Voastre; Ihr(e) Gnaden. 1565: tekynche 
meg ketek azt hogy ke. Enghemeth keeth Eztendeygh 
kergettetek En kedyg Ne(m) mezze wolta(m) oda wyffa-
lwban, En. keteket myndenkor teorwynnyel kynalta(m) 
soha sem teorwynnyel ne(m) akart ketek Jarny, hane(m) 
chyak teorwentelen chelekeottetek velem [Kv; BesztLt 5 
Konth János a lekenceiekhez]. 1568: En Lüka János 
Körösfwy biro . Ezt vallotta mw Előttünk ez kórós-
fwy Embór ez Varga Marton . . Jste(n) tarczia meg ke-
tóketh [Körösfő K; i.h. 98]. 1592: keouetem az kedtek 
székit szidott engemet gyalazatos szitockall hamis hyteő 
beste lelek kurua fyanak, ky en nem vagiok [UszT]. 
1610: Ertieõk hogi Az Gerendi Templomba melibe ez 
eleótt Papista Papok tanítottak Gerendi Marton mas 
heóteón ualo Ariánus papott akarna Állatni 
Hadgiuk es Parancziolliukis, hogi ez Leueleõnk latua 
ketek Azon Templomnak Aytaiatt zaroltasza be es my 
hireónk Nelkeol se egi se penigh mas Rendnek meg Ne 
Nyttassa [Gyf; JF 36 fej-i rend.]. 1628: Bizony ne(m) jól 
czelekedet ketek hogi ez szegeny jámbort el tapottatta-
tok [Tövis AF; Told. 1]. 1745: Fö Biro Ur . nem azért 
küldöttek kenteket ide hogy ily gazlást húzást vonást 
tselekedgyenek [Kiscég K; Ks 5. X. 6]. 1782: m o n d é k az 
a ketek legénye hibás lehet mitsoda fél fortsokullag me-
gyén az uton [Zágon Hsz; HSzjP Agneta Bede cons. 
Gabrielis Vajna (45) vall.]. 1796: énis a Bérestől kértem 
el a Vedret, de ugyan tsak ha ketekis itatni akarnak itt 
hagyhatam [M.fodorháza K; RLt Odorheján Nyikite 
(30) zs vall.] | a' Gujás fia felemelvén a * kapát a' fokával 
föbe akarta ütni Vadas Györgyöt, s Vadas György is ak-
kor azt kiáltotta, fogjátok meg kentek mint gyilkost . 
s a' Panitiak mindgyárt meg ís fogták abba a* helybe, 
ahol a' hatalmat tsinálta [Pánit Sz; TSb 2 Bonyhai Mi-
hály (32) col. vall.]. 1797: No, ha ketek, jöjjenek bé ve-
lünk ide az Udvarba [Náznánfva MT; Berz. 3. 8. N. 21]-
1806: nállom amint ketek is láthottyák ennél a' nád pál-
tzánál egyéb nintsen [M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII]; 

C. biz egysz 2. szem-ü alak magázó, ill. tegező jell-u 

haszn-ban; formă a pronumelui de politeţe la pers. a 2-a 
sg. folosită pentru adresarea cu dumneata, respectiv tu, 
Sie- bzw. Du-Formel Ez 2. Ps: maga; dumneata; Sic ' 
magad, te; tu; du. 1606: mikor ez az Nagj Ferencz megh 
haszasodek, kere engemet arra hogj kergjem meg11 

. . my modőn Akaija őtőt Benkó Istuan Joszagaba 
őrőksegebe(n) be fogadni .. mondek Benkò Istuanna* 
. . . mi modon Akarya këd ótŏt Jozagodba es örökse* 
gedbe be vallani [UszT]. 1761: Keljen fel ked Létai, merj 
már szintén estve vagyon | Valamit hoztunk, menny611 
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kedd mondja meg az Aszszonyának [Koronka MT; 
Told. 26. — aA szolgáló]. 1793: azt mondá a* feleségem, 
halgasson ked [Koronka MT; Told.]. 1799: Németi Sá-
muel nem tudam trefábolé a vagy valójában mit kért 
mit nem Györfi Máristol mondván: adgyon ked égy ki-
csit hasatskán . az után azon szóra a Leány azt mon-
dotta a Legénynek, mennyen ke, a Legény viszszá azt fe-
lelte igen de ked nem jö [Dés; DLt]. 1838: nem vagyok 
én kend ha én kend kend is kend — nem vagyok én 
az Urnák kortsomárossa, hogy engemet kendezzen 
[Dés; Pf]. 1843: Mikor a' Szekerénél kend az idegen 
Utazót meg találta, ott hellybe meg támadták, és vertéké 
kedet vagy nem ? [Bágyon TA; KLev. vk]. 

Az adalékokban a ke alkalmasint kĕ, a ked rendsz kĕd ritk ked, a keed 
iztosan kĕd, a ki ed ~ kijed pedig kijed ejtett formát rejthet. E címszót 

a kegyed és a kegyelme címszóval. 

kender I . ſ n 1. cînepă; Hanf. 1571: Aggyak ertenwnk 
hogy, Az mynemeo Vetes Buza, Zab kender es egijeb 
Mayorsag, a mezeon vagyon Most e valtozasban, 
Mynd feo nep lo feo mynd keosseg Barmaval etetne 
Nyomtatna karossytana [BáthoryErdLev. I, 118 A fej 
rend. Kornis Farkas és Petky Mihály nsz-i királybírók-
hoz]. 1574: Katalin Grwmez Ianosne Azt vallya 
hogi . . , Latta hogi az otth walo hazban 18 Maza ken-
dert Rakatot volta [Kv; TJk 111/3. 340. — aKeotelwereo 
Ianos]. 1610: En Karaczionfaluan felijei az wiz mellett 
valamj kendeorrel chielekeödeöm wala [UszT 46c]. 
1677: Kenderes Tanorokba(n) egj kis Daraboczjka 
Kendernek valo feold [Gyalakuta MT; EHA]. 1694: Ti-
zenegyed fel Kalongya kender Virágos es magos valóra 
flor. 1. den. 92 [Kilyén Hsz; BLt 4]. 1771: Pap András-
nét hallottam szidni az Urát . az Ura pedig nem hal-
gathatván motskos és káromkodo száját, fel ment és a 
kender közibe bújt előtte, de oda is fel ment utánna és ezt 
mondá: Buj ki, Buj ki, àbbol a kenderből kutya Menkŏ 
Teremtette, mert mindgyart fel gyújtom a házodat [Dés; 
DLt 321. 37b St. Kis (33) ns vall.]. 

Szk: ~ csapni kendert törni. 1782 k.: Urszuj 3 
Nap Kender csapni [Ne; DobLev. III/567. lb] * ~ 
csinálni. 1769/1778: Fejér Cselédeinket is hajtották, 
vagy Rostálni, vagy Etselni, vagy Kender tsinálni 
[Nagyfalu Sz; BfN DDDD/4] * - nyŭni. 1716/1793: ha 
roslani, kender nőni ki mégjen szabadságában légjen két 
lovon, vagj ökrön ki menni [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 
1756: kender nyŏni menvén a falu mellé ott fò kendert 
nyöttem vala a férjemmel [Kvh; HSzjP Providi Mathei 
Poltán Conjunx Antónia Csonka (26) vall.] * ~ törni. 
1570: Kallany fabianne Orsolya . . Azt vallya hogi ez 
ely mwlt heten Ment volt eo hozzaia Az lean es vala-
my kender Theorny walo Swlkot ker volt Theole [Kv; 
TJk III/2. 88] * ~ / áztat. 1716: a tokban kendert asztat-
ni senkinek meg ne engedgje negjve(n) forint birság alatt 
[Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 1840: Bőlkény* 

Gyalagassa kendert nyőt és áztatott [Born. G. 
XXIVb. — aMT] * ~f csap kendert tör. 1597: Orsolia 
Rosta Antalne leanya wallia lattam azt, hogi 

• az Kis Imre fiat . ereosse(n) megh vere az ha-
ianal fogwa igaz wgi hannya wala ket fele mint az zamo-
s°n zoktak az kendert csapny [Kv; TJk VI/1. 42]. 1735: 
Csapónak kendert vettünk, mikor csapták a' kendert 
[Nagygyeke K; Ks]. 1840: Bőlkénya . . . Gyalagassai 
kendert tsaptak [Born. G. XXIVb. — aMT] * ~t csinál 
kendert megmunkál. 1737: Senki Falu között Derék or-

szagh uttjan Kendert ne tsináljon . . hanem ki ki maga 
életin [Káinok Hsz; HSzj pozdorjáz al.] * csináltat 
kendert megmunkáltat. 1822: a' kendert felibe harma-
dába tsináltatyák [Mv; IB gr. Korda Anna ut.] * ~ t 
dolgoz. 1788: a kendert még akkor dolgozták, mert 
gazdaszszonyis nem régen szegodŏt volt [Bcncenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.] * elkészít. 1754: 1753béli 8 
Kalogya Kendert el készítvén meg is fonatta, s meg is 
szŏtette [Mezőgerebenes TA; BLt 7] * feltakarít. 
1820: tartozunk a felett: a kendert szalmájából feltaka-
ritni [Báld K; BLt 6] * ~t kicsinál. 1764: Ami magának 
kendere itten termet itt csinálták ki [Méra K; AggmLt 
C. 30] * ~t mos. 1840: Bőlkénya . . . Gyalagassai Ken-
dert mostak [Born. G. XXIVb. — aMT] * - 1 nyü. 1735: 
mikor nyŭte volna a kendert, eŏket el fogta Éltető Fe-
rencz Uram [Szentegyed SzD; WassLt Urszán Gábor 
(68) jb vall.]. 1814: nyőttünk 12. Kalangya kendert [Bu-
za SzD; LLt Csáky-per 131 L. 38] * ~ttilol. 1840: Gőr-
génya Gyalagassai Kendert tiloltak [Born. G. 
XXIVb. — aMT] * <w vág. 1840: Görgény Marhassai 
. . . Magnak valo kendert vágtak a tőrőkbuzákbol 
[Görgény MT; i.h.] * ázatlan ~ 1694: Azatlan kender 
vagyon Gell: 162 [Ebesfva; Uti] * áztatatlan 1732: 
Baronákbol Sasokban rákot 8 Fiokalo kikb(en) is va-
gyon mogos Asztatatlan Kender [Szászerked K; LLt] * 
csinálatlan ~ meg nem munkált kender. 1675: Ki Csi-
nált Kender tize(n) egi kalangia Csinalatla(n) ke(n)deris 
tize(n) egi [Mezőmadaras MT; Borb. II] * csinált ~ 
megmunkált kender. 1591: Chinalt kender tiz keoteos 
[Kv; AggmLt A. 53]. 1632: Czinalt kender egy rakasban 
cen. . . N. 11 [Fog.; UF I, 140] * kicsinálatlan 
1683: Ki csinálatlan kender is vagyon harmincz ka-
landgya [Balázsfva AF; Uti] * kicsinált 1673: Ku-
manay udvarhaznal levő bonumak szama Ki 
csinált kender hat kalangya s tiz fő . . no. 6/1 [UF II, 
576]. 1674: Vagyon most jelen kicsinalt kender Ge-
l(en)ae Nro 265 [Szúv; Uti]. 1689: Ki csinált Kender 
Gell. 8 [Balázsfva AF; Uti] * kikészített 1684: Dez-
ma ki keszitet kender Gel. 59 [Küküllővár KK; Uti] * 
kitilolt 1748: Regi kitilolt avatag kender [Nagyida 
K; Told. 11/95] * megmūveletlen 1720: Megh mive-
letlen kender gelinar(um) nro 8 [Gorbó SzD; JHbK 
XXVI/12] * nyári 1638: Nyári kender no. 200 feŏ 
[Szeráta F; UF I, 669]. 1675: Nyári kender vagyon . . . 
gell. 115 [Porumbák F; UF II, 683] * nyŭtelen 1757: 
egy vékán vetet nyőtelen kender el tapadtatott [F.orbó 
AF; BK sub nr. 899] * nyűtt 1735: Ehető Ferenc 
Uram utrumban .specificalt Selér Aszszonyokat el 
fogta ... s ugy vitete a Nyüt kenderei edgyütt a maga 
házához [Szentegyed SzD; WassLt Pop Gligor (50) zs 
vall.] * őszi 1675: Öszi kender vagyon gell. 120 [Po-
rumbák F; UF II, 682] * téli 1747: Tizenedgy fő téli 
kender [Szpring AF; JHb XXV/88. 6] * tilolatlan 
1780: az öszszel tilolatlan vizes kenderemet mintegy öt 
főre valót el lopott [Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1825: 
A* még zöld és tilolatlan bé-hozatando Kender es Lenn-
röl minden Szekérbe be-fogott marhától 6 xr fizető-
dik [INyR 8754 kv-i nyomt.] * tilolt 1656: Het kőtes 
tilolt kender [Doboka ; Mk Inv. 4]. 1679: Tilolt Kender, 
Kötés nro 60 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
73]. 1697: Tilolt kender gell. 26 [Borberek AF; Mk Al-
vinczi Péter lelt. 2] * törött ~. 1633: Törőt kender tilo-
latlan gelli. No. 30 [UF I, 310]. 
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2. kenderſöld/vetés, kenderes; cînepişte, semănătură 
de cînepă; Hanfsaat/feld. 1746: el jŏvèn a kender nyő-
vésnek ideje . . nyŏni mentek a kenderb(e) [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 

Hn. 1571: a' Kender weolgyben [Szentgyörgy MT]. 
1618: Az Kenderkert [Szentkirály MT]. 1618/1687 k.: 
Kender ágy völgyében [Mezösámson MT; MMatr. 
381]. 1622: Kender szery labiaba(n) (k) [Felör SzD]. 
1624: Kender szerben [Nyárádtő MT]. 1641/1687 k.: 
Kender szerinn (sz) [Székes MT; MMatr. 287]. 1649: Az 
Kender kutnal [Nagyölyves MT]. 1650: Az Kender Ay 
(sz) [M.fenes K] | Kender Berekben (sz) [Borsa K; BHn 
109]. 1674: az Kendergátnál [Szentmargita SzD]. 1676: 
Kender Mező [Gyalu K]. 1681/1748: A kendereknél (sz) 
[Szancsal KK]. 1698: Kender reszben (sz) [Albis Hsz]. 
1711/1761: A' Kender szeg [Kutyſva AF]. 1714: a Ken-
der Szerben (sz) [Magyaró MT]. 1715: Kendervege (sz) 
[Kérő SzD]. 1726: Az Kender Aszó retiben [Bádok K; 
BHn 24]. 1731: Kis Kender (sz) [Szentkirály AF]. 1732: 
A' Kcnderágjban (sz) [Marosbogát TA]. 1737: A' Ken-
der lábjában (sz) [Vécs MT]. 1738: Kender molna olda-
lán [Bözödújfalu U]. 1739: Az Kendermai Berczen (sz) 
[Almásszt?nária K]. 1754: Kender ágy torkáb(an) (sz) 
[Marosbogát TA] | A' Kender Láb (sz) [Uzdisztpéter K] 

A Kenderszégen alol [Dés]. 1758: A Kenderszer pataka 
mellett (sz) [Nyárszó K]. 1767: a Kender Padjában 
[Nyárádtő MT]. 1777: A Kender Padnál [Nagyteremi 
KK]. 1782: Kender Vapa (sz) [Köbölkút K]. 1797: a' 
Kender kertben (sz) [Rava U]. 1820: A Kender To háton 
(k) [Ákosfva MT]. 1826: A' Kender ájba (szö) [Keresed 
TA]. 1846: A Kender mái feletti nagy láb (sz) [M.zsom-
bor K]. 1864: Kender ály [M.fenes K]. — A jelzet nélküli 
adalékok az EHA-ból valók. 

3. kendermag; sămînţà de cînepă; Hanfsamen. 1590: 
Az chichyert ki Bochyatom kezembeol, chyak hogy Az 
kinek Az varos adgia valamiuel megh elegichyen 
merth . . Egy keues kendert vetettem vala bele [Szu; 
UszT] | Kendert vettettem uolt masfel keöbleöth [Kv; 
Szám. 4/XIX. 21]. 1629: azt hallottam az kender ve-
teskor mikor Zamosffalwan à kendert vetettük volna; 
hogy .. három lowas ment wolna fel monostoron [Kv; 
TJk VII/3. 104]. 1676/1681: Az várbéli németek(ne)k is 
igen sok kanot kévantatik, ä kik(ne)k . . . elégh kendert 
vetnek [Vh; VhU 660]. 1743: tizedfél véka kendert azon-
kívül kőlestis . . . vetett vala [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1775/1781: Alakort, árpát, Lent, kendert is szoknak vet-
ni igaz hogy nem igen sokat vetnek [Renget H; JHb 
LXXI/3. 377]. 1814: Uraság Szénafüviben volt az Ken-
der vetve, de kik nyőttik Nem tudom [Buza SzD; 
LLt Csáky-per 131. L. 38]. 

4. kenderrost/szál; fibră/fír de cînepă; Hanffaser. 
1604: ketten latok . . . hogi . . . fazakas palnę másod 
magaual nagi Terhet wizen wolt el az gŏrfi János haza-
tol, de hogi tauol woltak nem tugiak ha zöz wolte wag' 
kender wolt [Keresztúrivá U; UszT 77c]. 1636: vagwß 

negiven kilencz keotes az mely kõtessekb(eii) vagion 
. . . negiven, negiven fő kender, az regi mod szerent [Te-
ke K; BK]. 1679: Kenderhez valo Kézi va* gereben nro 8 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 72J. 1681: az 
eghész hunyadi Joszaghb(an): az fel õrõkséges ház nép 
penigh fel foltal tartozik fonni; De akar kik is nem ă ma-
gokebol hanem az Officialisok industriajábol a Dnus 
Terrestrís Adassa ki a' várbul szöszül vagi kenderül [Vh; 

VhU 82-3]. 1708: Kender etseletlen 16 fö Kender etse-
lett 39 fö [HSzj ecseletlen al.]. 1757: Az idén szőtettem az 
tavalyi őszön fonni ki adott kenderből szálából, és cső-
püíbõl . . . Kender vászont 204 sing Szősz vásznat 89 
sing Csőpü vásznat 117 sing [Kiskend KK; Ks 71. 52 
Szám.]. 1783: Groff Torotzkai Sigmond Ur reszire a' fo-
nást ugj kivánnyák mi tőlünk, hogy 150 pászmát 
fonnyunk 30 szálával de kendert és szŏszŏt elegendőt 
nem adnak [Torockó; Thor. XX/5. 30]. 

Szk: ~ t héhel. 1840: Görgénya . . . Gyalagassai ken-
dert Héheltek [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVb. 
— aMT] * gerebeit 1681: Gerebellet Kender [Vh; 
VhU 562]. 1694: Gerebelt Kender Gerebeletlen Len 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * héheletlen 1675: Heheletlen 
Kender Kétszáz ötven Kalongia [Radnót KK; UtI]. 
1717: 17 fü heheletlen kender [Kentelke SzD; JHbK L. 
3]. 1748: Tilolt héheletlen kender Gelin 20 [Szászsztja-
kab SzD; Told. 11/95]. 1799: ö t kalangya Héheletlen 
kender [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * hėhelt/héhellett 
~. 1586: Az kozep kapúy oranak egyik kötele Zakadot 
wolt el Chinalt kotelwero Jakab hehelt kenderből wiat 
fizettem f. 1 [Kv; Szám. 3/XXVII. 15a]. 1675: Hehelt 
Kender vagion hetven nyolcz Kalon(gia) [Radnót KK; 
UtI]. 1697: Az rúdon vagyon hehellett Kender gell 
22//12 [Borberek AF; Mk Urb. 4]. 1750: vágjon Héhelt 
Kender Három Kalongja [Szamosfva K; JHbK I. VIII/ 
4. 4]. 1820: Egy motolla Tizen nyoltz Kalangya héhelt 
kender [Mv; Told. 19] * kihéhelt 1849: a' pintzebol 
magam is . . . el hoztam . . . valami ki héhelt kendert 
[Héjjasfva NK; CsZ. Vaszi Demeter (51) nyil.] * meg-
ecselt 1756: Héhellett és meg etselt kender Szöszi-
vel edjŭtt Gel. 53 [Somkerék SzD; Ks Bethlen Imre 
lelt.]. 

5. kenderfonál; fir/tort de cînepă; Hanffaden. 1595: 
Vöttem az Hidúczai Kapúnak le vonásához 2. Örög kö-
telet, Ketelúerö Drotleff Peter tol, mondŭa czjnaltat-
tam, miért penig hogy felette draganak mondgya vala a, 
Kendert, nem ada különben hanem f 1 d 50 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 123 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: 
kendók weresesók kekŏsŏk iok, kenderből zótettek 
mind ezek [UszT 8a]. 1679: Két emberre valo fejér nyo-
szolja nro 1. Ennek parna tartó feneke kenderből szütt 
hevederből vagyo(n) czinalva [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János lelt. 20]. 1785: Kendert is fonnak az első 
Classisbéliek három matollát, az második Classisbéliek 
másfél Matollát az Harmadik Classisbéliek pedig fél 
Matollát [Torockó; Thor.]. 1787: Egy veres fejtős ken-
dőző kenderből valo kendő [Mv; MvLev. Tolvaj alias 
Varga Mihály hagy. 4]. 1797: Gabonás sak szőr négy 
kenderből három [M.igen AF; DobLev. IV/777. 13]. — 
L. még CsVh 61; MetTr 367; UF II, 249. 

4. kenderkötél; funie/frînghie de cînepă; Hanfseil/ 
tan. 1735: Ferenczi János . . . elejekb(e) ment volt és 
nondotta miért köteted a kendert <ã> Nyakára elég 
bogy meg köteted [Szentegyed SzD; WassLt Mille Gá-
bor (58) ns vall.]. 

IL mn-i jellegű haszn-ban; cu funcţie de adj.; attribu-
tivartig gebraucht; kenderből való; de/din cînepă; aus 
Hanf, Hanf-. 1608: Negy Merő Derekaly hay, ennek 
kettej vy kender [Kv; RDL I. 83]. 1627: Egi iratos Tarka 
iadaba(n) . . . Egy vegh sima vászon kender [BLt 1 Béldi 
Kelemen lelt.]. 1679: Vagy(on) ezen Padon . . . Buza 
szárasztó ponyva (: béli szőr, melyeke kender :) nro 2 
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[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 33]. 1695: Vasa-
roltatta(m) . . . Czŏvekes kötelett kendert nro 24 [Szent-
margita SzD; TK1 Petki Nagy cs. szám. 74b.]. 1770: 
Negy Vánkos . . Egy Kender veressél varrott [Usz; Pf]. 
1839: Vagyon Hat kendőző kendő egy gyoltz, egy ken-
der 3 fr 20 xr [Szászfalu Hsz; HSzjP]. 

kenderabrosz kendervászon-abrosz; faţă de masă din 
pînză de cînepă; Tischtuch aus Hanf. 1687 k.: Egy ének-
lő székre valo kékkel veressel varrott vászon kendőt ha-
gyott à Sz. Benedeki3 templomhoz égy kender Sáhos ab-
roszszal együtt Ferenczi Sophia [MMatr. 12. — aMT]. 
1803: két szélyböl négy ujjni szélességű Tóth kötéssel 
égyb(en) foglalt viseltes Kender Abrosz [Ádámos KK; 
Palotay 20]. 

Szk: borshímes 1794: borshimes kender abrosz a 
közepén fejér retze kötessel [Szemerja Hsz; HSzjP] * 
csillagos 1728: Egy csillagos kender abrosz [Ereszte-
vény Hsz; SVJk] * fejėres 1697 u.: a Kakasdi R. Ecc-
lesia Templom számára . . Néhai Imreh Győrgyné . 
hagyott . egy Fejéres Kender Abroszt [Meggyesfva 
MT; MMatr. 74] * kockás 1816-1817: Vagyon egy 
3 szélyböl tót kötésekkel egybe foglalt kotzkás kender 
Abrosz, melynek egyik Szegeletén veres fejtŏvel illyen 
varrott Betűk találtatnak: M. J. IS. D: B. M. [Szentgeri-
ce MT; Palotay 21] * kötéses 1628/1635: Ket temer-
dek keoteses kender abroz Egj uekoni keoteses ken-
der abroz Egj vy keoteses kender abroz [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.] * (kötéses) sáhos 

1628/1635: Egj temerdek keoteses sahos kender ab-
roz. Más egj keoteses temerde<k> sahos kender abroz 

Egj keoteses sahos kender abroz [uo.* i.h.]. 
1637/1639: 1. kett szel sahos kender abroz — f — d. 50 
[Kv; RDL I. 111]. 

kenderaszó ?kenderszáritó; uscătorie de cînepă; 
Hanfdarre. Hn. 1783: A' Kender aszóban a' Füles Kú-
ton felyül [Bádok K; BHn 26]. 

kenderátói kenderáztatói; de la topilă; aus/von der 
Hanfröste. 1657: Az mint Kegyelmeddel beszéltem ide 
be az kenderatoji föld felől, kérem Kegyelmedet . . . 
hogy ne felejtse el [TML I, 78 Bornemisza Kata Teleki 
Mihályhoz]. 

kenderáztatás topirea/topitul cînepei; Hanfrösten. 
1803: mikor a' Kender ton Kender asztotaskor lettenek 
volna Komjátszeginé Aszszonyom megtámadta 
Fodor Sigmondnét [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1828: a* 
kender áztatásért minden Colonus a' maga Fõldõs Urá-
nak Esztendőnként praestál égy napi dolgot [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 

kenderáztató de/pentru topire a cînepei; zum Hanf-
rösten dienend. I. mn 1656: Egy Kenderaztato ásott 
Thomat be hantak Teolteottek Eyel hatalmassul [Mádé-
b a Cs; Eszt-Mk]. 

II, ſn kenderáztató-hely; topilă; Stelle/Ort zum Hanf-
rösten. 1803: Kenderásztatotokban gyalázta volna 
(Aranyosrákos TA; Borb.]. 1843: A tanorok végében lé-
vő kender és len el-áztatásához és bé-hordásához ha 
kender áztató készíttetik 16 marhás napszám [Csekela-
ka AF; EHA]. 

Hn. 1711: A Kender ásztatoban (sz) [Felfalu MT; 
EHA]. 1759: A' Déllőnél vagy Kender ásztatonál [Zo-
vány Sz; EHA]. 

kenderáztató-hely topilă; Stelle/Ort zum Hanfrösten. 
1860-1861: Tavaia: A m. samsondi, m.kölpényi, m.ma-
darasi és m.bándi . . . használják a tavakat marhaitató, 
feresztő és kenderáztató helynek [Benkö, Mszlsm. 7. — 
aA Msz-éi]. 

kenderáztató-tó topilă, bazin de topire a cînepei; 
Hanfröste. 1785: Kender asztato Tonk Városunk mel-
lett elegendő van [Torockó; TLev. 6/1. 12a]. 1820: ken-
der áztató tok nincsenek, hanem olykor megdugják a vi-
zet, 's oda áztattyák [Árvátfva U; MvÁLt usz-i úrbéri 
összeírások 4. — Kiss András kijegyzése]. 1834: Dosa 
Mária ásatott volt egy Kender Asztato Tot [Etéd U: 
EHA]. — L. még RSzF 161. 

Hn. 1720: vagyon egy darab föld ennek vicinussa 
egy felől az Kenderasztato To [Pósa Sz; Ks 15. XLVI. 
27]. 1743: Kender áztató tó [Szászzsombor SzD; SzD-
Mon. VII, 167]. 1798/1812: A Kender ásztato to mellett 
(sz) [Buzaháza MT; EHA]. 

kenderbársony bársony fajta; un fel de catifea; Art 
Samt. 1599: Hannes Balk. Hozot Bechj Marhatt . . 5 
Fe^Veg kender Barsont —// 90a [Kv; Szám. 8/XIV. 40. 
— aA fizetett harmincad]. 1625: Isten ez vilaghbol azon 
Leány Aszont ki szólítván . vasaroltattunk . . Feke-
te kender Barsont . f. 13/25 [Kv; i.h. 16/XXVII. 9]. 
1630: Waradj Peter Hozot Lengyel orszagbol . . . 6. fel 
végh kender Barsont . . . d 84a [Kv; i.h. 18b/IV. 58-9. — 
aA fizetett harmincad]. 1767: kender Bársonnyal bé 
vont Székek [M.zsákod U; Ks 19/1. 8 Anna László cons. 
Nicolai Horváth (40) vall.]. 

kendercsapó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ asszonynépek kendertörö asszonyok; 
femei care meliţă cînepă; Hanf brechende Frauen. 1654: 
attam czipott . . Az kender czapo Aszszony népek-
nek [Egeres K; Ks 70 Szám. 51]. 

kendercsapó-rúd ? kendercséplő-rúd; par/drug de bă-
tut sămînţă din cînepă; Hanfdreschstange. 1679: Ken-
der . . Tőrő nro 2. Csapó rud nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 154]. 

kendercsepfi cîlţi de cînepă; Werg. 1788: Kender cse-
pŭ égy tsomo [Mv; TSb 47]. 

kendercsinálás kendermunka; prelucrarea cînepei: 
Hanfbearbeitung/arbeit. 1757: Vonya . . Kekesre* 
rendelt hogj mennyek Kender csinálásra [Galac BN; 
WLt Nyegran Irinnyia (24) vall. — aSzD]. 

kendercsináló szk-ban; ín construcţii: in Wortkon-
struktionen: ~ tiló kendertörö tiló; meliţă pentru cîne-
pă; Hanfbreche. 1736: 1. Kender tsinálo Tilo 6 [Mikefva 
KK; CU XIII/1. 171] * - tüoló 'ua.; idem\ 1698: Ken-
der csinyalo tinolo (!) kettő [Kóróda; LLt Fasc. 72. 
aK v. KK ?]. 

kenderdézma kendertized; dijmă din cînepă; Hanf-
zehent. 1662: Fogarasi feo pap fizetésea . . . Len s ken-
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der dezma embereken mind f. 100 [Fog.; UF II, 218. 
— aKöv. a fels.]. 1765: a kender dezmat pediglen ami 
volt azt is igazán ki adtam otod feli kalongyábol tizen 
egy ſöt [Balavásár KK; Ks 18/LXXXVIII. 13]. 1775/ 
1781: Kender dézma is bé mégyen három 4. kalongya 
[Algyógy H; JHb LXXI/8. 362]. 

kenderecske egy kevés kender; puţină cînepă; ein we-
nig Hanf. 1751: Soha felit sem adta ki fizetésb(en) ígért 
Gabonájakat, Eledeleket, s Kenderetskéjeket [Maros-
sztkirály MT; Told. 29]. 

kender-előruha kenderkötény; şorţ de cînepă; Hanf-
schürze. 1604: Az Felperes keres az Alperesen két 
giolcz eleo ruhát, negy kender eleo ruhát nagy kender 
kendezeott [UszT 18/35]. 1665: Szegődte megh az Fele-
segem szolgalonak . Anukot ez jövő Karáczonigh 
ennybe:a .. Egy kender elő ruhát fejtővel szőttet [UF 
II, 250. — aKöv. a fels.]. 

kenderes I. mn kendervetéses; cu semănătură de cîne-
pă, semănat cu cînepă; mit Hanfsaat. 1629: arról az 
Borzzá bokorrol megjena az Koczis András kenderes 
Zwgetjnek alsó zegeletjre az Viz árok martjara [Job-
bágyfva MT. — aA határ]. 

Hn. 1677: Kenderes Tanorokba(n) egy kis Dara-
boczyka Kendernek valo feold [Gyalakuta MT]. 1679: 
Az Kenderes vőlgiön levő oldalban (sz) [Apahida K]. 
1694: Kenderes Agy [Mezősámsond MT; MúzRhédeij. 
1737• Kenderes Aj (sz) [Széplak KK]. 1741: a Kenderes 
patak nevü helyben (sz) [Pólyán TA]. 1744: Kenderes 
vòlgjen (sz) [Fületelke KK]. 1757: a Kenderes Szerben 
(sz) [M.fülpös MT]. 1763/1779: A Kenderes ágyban (sz) 
[Marosbogát TA]. 1771: Az Kenderes völgybe (sz) 
[M.valkó K; KHn 104]. 1810: Kenderesájba [Bibarcfva 
U], 1851: A Kenderes bükk (sz) [M.fodorháza K]. 

Szk: ~ delnice kendernyilacska. 1807: Kenderes Del-
nitzék a Malomnál 4. Kenderes Delnitzék a Falu vegin 6 
[F.gezćs AF; Told. 30] * - föld. 1592/XVII. sz. v.: A 
Giróti Tó nevü Végibe a kenderes föld borozdája iránt 
[Gyeke K; Ks]. 1733: Az Falunak alsó végen az Kende-
res földek merettettek tizen két Kötélre [Kiskerék AF; 
JHb XXVI/44] O Hn. 1691: az felső kenderes földek 
mellet (sz) [Fületelke KK]. 1744/1819: A Kenderes föl-
dek gyepűinel [Csüdőtelke KK]. 1780: Kenderes és 
Dinnyés Föld [Jedd MT]. 1799: a' patakra le járó Föl-
dek Tablaja melyek régi nével kenderes földeknek hivat-
tak [Mv; MvHn] * ~ ház. 1676: Kenderes ház nyí-
lik az folyosorol avagy tornáczrol a mostani kenderes 
házra eőregh regi ajtó [Fog.; UF II, 719] * ~ hely-
ség. 1768: azonn Motsárban lévő Kenderes helység 
a Nyarad Vize kerületi miatt hosszabban esnek egy nyi-
hány nyilak [Ákosfva MT; Told. 8] | a Kenderes helység 

a benn lakó Possessorok(na)k és a lakosok(na)k an-
tiqua Sessiojókra Subdiuidaltassek [uo.] * ~ nyilĕ 1768: 
az Akosfalvi lakosok a Motsár nevü hellybenn . . . 
felfogtanak vala egy darab főidet Kenderes Nyilak-
(na)k [Ákosfva MT] O Hn. 1643: Az felseo hatarban 
Kenderes nilban egy kenderes nil [Kozárvár SzD]. 
1757• A' Kenderes Nyilakban (sz) [Szászszöllös KK]. 
1802: A' Kenderes Nyilakban (sz) [Nagycserged KK] j 
Kenderes Nyilak (k) [Meggyesfva MT]. 

II. fn kenderföld/vetés; cînepişte; Hanffeld. 1771: Az 
90. öles darab részét, a' meg irt kenderesnek . . . Forró 
felöl valo része két felé szakasztván . . . júta a' Szalántzi 
nevezet alatt valo Possessornak [Fejér m.; DobLev. 
11/428. 19a]. 1793: a Falu kenderesse [Szancsal KK]. 

Hn. 1643/1770 k.: in valle Kenderes vocata (sz) 
[M.légen K]. 1654/1789: A kenderes fejeben [Dálnok 
Hsz]. 1778: A Kenderesbe [M.ózd AF]. 1793: a Falu 
kenderesse [Szancsal KK]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kenderesi ? kenderföldi; din/de la cînepişte; vom 
Hanfacker/feld. Szn. 1658: Kenderesi János . Szaba-
dos kupás [Zilah; EM XLIII, 305]. 1768: Kenderesi Já-
nos [Tóhát TA; JHb XI/22. 14^5]. 

Hn. 1685/1792: Az Kenderessi füzesbe (k) [Dálnok 
Hsz; EHA]. 

kenderestanorok körülkerített kenderföld; cînepişte 
(îngrădită); umzäuntes Hanffeld. Hn. 1638: az Kende-
res tanorokba egj darab Ret [Szentháromság MT]. 
1677: Kenderes Tanorokban egy kis Daraboczjka Ken-
dernek valo feold [Gyalakuta MT]. 1679: Az Kenderes 
Tanorok [Vadasd MT]. 1699: A Kenderes Tanorok mel-
lett (k) [O.zsákod KK] | Az Kenderes Tanorokb(an) (ke) 
[Hétúr KK] | a kenderes tanorokban [Pipe KK] | a ken-
deres tanorok [Szentdemeter U]. 1727: A' kenderes Ta-
norokban (sz) [Bordos U]. 1744: Kenderes tanórokba 
(ke) [Kelementelke MT]. 1761: A Kenderes Tanorok-
ban (sz) [M.zsákod U]. 1797: A Kenderes Tanorokban 
(ke) [Bordos U]. — Az adalékok az EHA-ból valók. 

kendereskert (bekerített) kenderföld; cînepişte îngră-
dită; umzäuntes Hanffeld. 1630: az az ifñ legeny 
monda ho^j meg terek ugj mond, mert soha el nem me-
hetek rajta az kenderes kértnél touab [Mv; MvLt 290. 
218b. — aAz országúton]. 

Hn. 1614: az Kenderes kerten alóli (sz) [Nagymoha 
NK]. 1685: Az Kenderes kertb(en) [Szemerja Hsz]. 
1692: az kenderes kerten alol [Keresed TA] | az Kende-
res Kert felett (sz) [Sinfva TA]. 1697: Az Kenderes kert-
ben (sz) [Csikfva MT]. 1702: kenderes kerten alól [Petek 
U]. 1720: az Kenderes kertben (sz) [Mikefva KK]. 1723/ 
1799: Az Kenderes kertben fél nyil Kender föld [Ha-
rangláb KK]. 1729: A len kertben vágjon egy fel hold (: 
most kenderes kertnek hívják :) [Árapatak Hsz]. 1748: a 
Kenderes kertben [Tusnád Cs]. 1754: A* Kenderes Kert-
benn (sz) [Ketesd K; KHn 62]. 1795: A Kenderes Kerbe 
[Lecsmér Sz] | a Kenderes kertben (ke) [Istvánháza AF] | 
a Kenderes kertben (k) [M.bükkös AF]. 1795/1807: A' 
Kenderes Kertben (ke) [Kispetri K]. 1825: a Kenderes 
Kert felett (sz) [Szárazpatak Hsz]. 1840: a Kenderes 
Kert alatt (sz) [Várfva TA]. — A jelzet nélküli adalékok 
az EHA-ból valók. 

kenderestó kenderáztató tó; topilă; Hanfröste. Hn. 
1693: az kenderes to [M.sáros KK; EHA]. 1699: Kende-
res to nevűben valo hellyen eoreokseg [Etéd U; EHA]. 
1756: Kenderestó3 [uo.; EHA. — aEgy ugyanez évből 
való szerződésben kétszer is Kender jsto alakban]. 1773: 
a Kenderes To Tanorokja mellet [uo.- EHA]. 1827: 
Kenderestó Nevü Tanorok [uo.; EHA]. 
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kenderestóbeli kenderáztatóbeli; de la topilă; von der/ 
in der Hanfröste. Hn. 1874: egy Kenderestobali széna 
Boglyáért [Etéd U; NkF]. 1878: a Kenderestobali Fü 
[uo.; NkF]. 

kenderfej (összecsavart) kenderfő; fuior (de cînepă); 
Hanfknoten/büschel. 1648: Feélben elaborált igen poz-
doijas kender fejek nro 700 [Komána F; UF I, 928]. 1681: 
34 Kalongiabol valo . Kender fejet Nro 850, mely ti-
zenkét fejevei tenne kitat Nro 70/10 [Vh; VhU 562]. 

kender-felsőing kendervászon-ing; cămaşă (de zi) din 
Pînză de cînepă; Oberhemd aus hanfener Leinwand. 
1604: Az Felperes keres az Alperesen negj kender 
felseo inget [UszT 18/35]. 1668: az ruhazatnak is jol tud-
gia szamat egy jjyolcz felső Ingh kender felső Ingh 
[Szentsimon Cs; CsALt F. 1. 1/27]. 1721: uj kender felső 
ing [Kőrispatak Hsz; Told. 19]. 1770: Egy uj kender 
Forső Jng [Usz; Pf]. 

Az összetétel utótagjának jel-ére, ill. az utolsó adalékbeli alakváltozatra 
' a ſersing címszót. 

kenderfersing kenderszoknya; fustă/jupă din pînză de 
cînepă; hanfener Rock. 1744: Szolgálonak fizetese 
Hung f. 5a egj, egj kender fersing [Csicsó Cs; Ks 65. 
44. 12. — aKöv. a szegődményes járandóság fels.]. 1778: 
adtam altal Kender Fersinget ketőt [Agárd MT; 
Told. 8]. 

kenderfonal fir/tort de cînepă; Hanffaden. 1676: Va-
gion ezen házban gombalyogkban: Len és kender 
fonal. Va(gion) len és kender fonal . nro. 421 [Fog.; 
UF I, 718]. 1717: Kender fonal darab nro 10 [Abafája 
MT; JHbK XXXIV/20. 2]. 1738: egy falubéli Esztová-
tán 70ven Singre valo Kender fonal [M.bikal K; KLev.]. 
1756: kivett . Régi állott gyapott és kender fonalokat 
[Mv; TSb 21]. 1775: 12 Gomolya kender fonal x 51 [Dé-
va; Ks 76. IX. 18. 1/4]. 1820: minden Esztendőben fon-
tat az Udvar a' magáéból három font Kender fonalat, 
amelyet Készen fel matolálva Számba kel adni [Bogár-
telke K; KmULev. 2]. 1836: Ezen Kender fonalat két fe-
lé kell valasztani — mert ennek fele ollyan vékony mint 
a' második rendbeli házi Lenfonal | minek utanna a' leg 
vékonyát, a kenderfonalnak ki választotta az ott abrosz: 
Mejjékihez Az után Újra valloszsza meg az kender fo-
nalnak az vékonyát, és azt vesse meg mejjéknek [IB gr. 
Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut.]. 

Szk: font 1829/1830: 198. font Len és Kender 
fonalak [Zabola Hsz/M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 
l96] * kék 1768: két gomolyag kék Kender fonal 
[Csikfva MT; Pf] * nyálas 1694: Az Sos Házban 
nyálas kender fonal libr. 140 [Ebesfva; Uti] * szapulat-
lan ~ 1676: szapulatlan vékony szerű kender fonal libr. 
36. Ugyan szapulatlan vastagob kender fonal libr. 41 
[pog.; UF II, 720] * szapult 1676: Szapullat kender 
fonal libr. 25. Szapullat es Gombolyogokban tekert ken-
der fonal libr. 79 [Fog.; i.h.] * szövetlen 1768: 60 
Singre valo Szŏvetlen kender fonal [Mezösztgyörgy K; 
Ks 23. XXIIb] * tekeretlen 1768: Édgy darab teke-
ſctlcn Kender fonal [Csikfva MT; Pf]. 

kenderfonás torsul cînepei; Hanfspinnen. 1785: Azon 
Jobbádgyak . . . az kik Taxát nem adunk, . . . Tyukat, 

Tojást, kender fonást és egyéb praestatiokat is mind az 
Taxás Jobbádgyak, ugy teszünk [Torockó; TLev. 6/1. 
Transm. 3b-4a]. 1797: minden Gazdától égy hehellőnek 
ki kell telni: . 2 font kender fonás; minden Gazdaasz-
szonytol meg kívántatik [Cege SzD; WassLt Conscr. 
681]. 1804: Egjéb kalákat nem szoktanak hanem Hor-
dás Szüretezés, Kender nyővéş, áztatás és tilolás, fonás 
ezekkel tartoznak ŏ Kglmek [Ádámos KK; Pk 5]. 

kenderfonatal kenderfonás; torsul cînepei; Hanfspin-
nen. 1820: Kender fonatal 78. font [Jegenye K; Km-
ULev. 2]. 

kenderfonó-kerék fonókerék; roată de tors; Spinnrad. 
1827: Kender fono rosz kerék kettő [F.zsuk K; SLt Ve-
gyes perir.]. 

kenderfő 1. (összecsavart) kenderfej; fuior (de cîne-
pă); Hanfknoten/büschel. 1679: Tavaly tilolt kenderfő, 
kalongia nro 6 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
81]. 1765: Dohány Spárgak(na)k erog(alodott) kender 
fő 5. Iszáknak Csizmákhon (!) meg kívántató 6 [Nagy-
barcsa H; Ks 71. 52 Szám.]. 

Szk: ecselt 1674: vagion ecsellet kender fö 
[A.porumbák F; UF II, 603] * pozdorjás 1648: poz-
dorjás kenderfeö, ezer és eötven feő nro 42 [Komána 
F; UF I, 928]. 

2. T Hn. 1743: Kender fö dombján (sz) [Balavásár 
KK; EHA]. 

kenderföld cînepişte; Hanffeld. 1571: Az wles hely a' 
kyn lakik az en hazamhoz walo kender feold wolt [Szent-
györgy MT; BálLt 78]. 1600: Az mi nézi penigh az ken-
der feöld faglalasat . . az bizonsagok wilagoso(n) be 
hoztak, hogy az azzony kezebçl ki foglalta teörweny nel-
kçl [UszT 15/71]. 1623: vagio(n) Egi Kender feóld . 
niolczadfel vekas [Kv; RDL I. 122]. 1660: ada egi főidet 
zallogo(n) egi kender főidőn küül [Szentgyörgy Cs; 
BLt]. 1671: vagyon egy kétvékás kenderföldem Farkas 
utca végiben, Kövespadra nyúl véggel [Kv; KvE 200 
LJ]. 1690: ada Uzonba(n)a . egy darabocska 
kender fődet [BLt. — aHsz]. 1711: edgj darab kender 
föld . . észak felől valami kender földek jünek rea végei 
[Ingodály NK; JHb XXIV/19]. 1807 k.: nem messze van 
az én Kender Főidőm is hozzája [Sinfva TA; Borb. II 
Fodor István (50) Asz assz-a vall.]. 

Hn. 1572/1573: ky mene<n)k az föld zynyre kit 
. . . Gatt zegnek kendeor foldnekis hynak [Nagyernye 
MT]. 1687: A kender földek kozott (sz) [Désfva KK]. 
1703: ă Rakottja vegib(en) ă Kender földek lábján egj 
daraboczka sátés (k) [Ádámos KK]. 1715: Az Szőlő ol-
dalon a Keender földek mellett [Kalotasztkirály K; 
KHn 50]. XVIII. sz. köz.: A Kender fod (k) [Gyalakuta 
MT]. 1764: Az Udvaron kivŭl lévő kender föld (sz) [Szi-
lágycseh]. 1765: Kender földek végiben valo irotványok 
(k) [Csávás KK]. 1769: a Kender földökben (k) [Eger-
szeg MT]. 1781: A Kender Főiden (sz) [Mákó K]. 1829: 
Szénásállybeli kis kender Föld [Szövérd MT]. 

Szk: nyíl 1780/1790: a hidon alol kis nyil kender 
főid [F.tők SzD; THn 14] * nyilas 1807 k.. A Nyilas 
Kender Főiden kívül tudak az Reformata Ecclesia 
Szomszedgyáb(an) egy darabotskát hogy mind etig az 
Eskettetŏ birta [Sinfva TA; Borb. II]. 
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Ha. 1665: kender ſődertt [Buijánosóbuda K; Ks 65. 
43. 10]. 1769: a Kender földökben (k) [Egerszeg MT]. 
1781: A Kender Főiden (sz) [Mákó K]. 1782: A' Kender 
Főiden (ke) [Kozárvár SzD]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kenderföldbeli kenderföldi; din/de la cînepişte; in/auf 
dem Ackerfeld (befindlich). Hn. 1769: A Kender földbe-
li Rétben (sz) [Nyárádsztanna MT; EHA]. 

kenderföldecske cînepişte mică; Hanffeldchen. 1696: 
Kender kertb(en) van egy Kŭs Kenderföldecske [Sze-
merja Hsz; LLt]. 1702: Két Kender főldetskét minden 
Esztendőnként tartoznak egyszer meg szántani [M.val-
kó Sz; SzVJk 44]. 1710: egy kŭs kender fŏldetske [Bac-
kamadaras MT; CsS]. 1737: a patak mellett lévő Ken-
der főldecskével edgyütt [Nagyida K; EHA]. 1760: Há-
rom Populosa Sessio vagyon a Bartóké mind jobb mind 
nagyobb, a más kettőt lehetne potolni egy egy vékás 
kender főldetskével [Feltorja Hsz; LLt]. 1788: a Tit. Fel-
szegi és Kakutsi Rész Kender Főldetskéje [Melegföldvár 
SzD; SLt XLI]. 1807 k.: az Nyilas Kender Földen kivŭl 
egy Kis Kender földetsket a Reformata Ecclesia Szom-
szedgyab(an) melly Burkus Gyuritol került oda, mikép-
pen ki Szerzemennye altal nem tudom [Sinfva TA; Borb. 
II. Pető Ferentz (67) szabad személy vall.]. 

Szk: csegelyes ~. 1678/1741: A Somodiban a Magjar 
Szilásban egy Cseglyes Kender földetske [Nagylak 
AF; DobLev. I/27a]. 

kenderföld-ugarlás kenderföld-szántás; aratul cîne-
piştei; Hanffeldpfiügen. 1853: ha leveleimet rendre meg 
olvasgatad abba én sokat kerdeztem borso lentse. vetés-
ről kert és kender fölt (!) ugarlásrol [Kv; Pk 6]. 

kender-gomolya kendergombolyag; ghem de cînepă; 
Hanfknäuel. 1829/1830: 15. font gyapott, és kender go-
molyák [Zabola Hsz/M.régen MT; TLt közig. ir. ad 
196/1830]. 

kendergyolcs-előruha kendervászonkötény; şorţ din 
pînză de cînepă; Schürze aus hanfener Leinwand. 1598: 
Kadar Antalne Duruttja Azzonj vallja lakom 
vala Sarkeozy Janosnit s . vgyan akkor veze azzo-
niomnak egy kender gyolch eleo ruhaja el [Kv; TJk V/l. 
272]. 

kenderhéhelő (kender)héhel; ragilă/darac de cînepă; 
Hanfhechel. 1768: Kender hehellŏ 2 [Szentgyörgy K; 
Ks]. 

kenderhely kenderes, cînepişte; Hanfstelle/feld. Hn: 
1679: Az Kender helyb(en) [Vajdasztiván MT; EHA]. 
1701: Az Kender helyben (k) [Nagykend KK; EHA]. 
1707: Kender hellyben (sz) [Torja Hsz; EHA]. 1745: A' 
Kender helyb(en) [Marossztkirály AF; EHA]. 1778: A 
Kender hellyben van kis Kaszallotska [Nagykend KK; 
Told. 79]. 1784: A' Kenderhéjt (sz) [Galambod MT; 
EHA]. 1812: A' Kenderhellyen lévő tisztított szép fiata-
los ritkás Erdő [Tűre K; EHA]. 

kenderheveder 1. (széles) kenderszalag; bandă (lată) 
de cînepă; (breites) Hanfband. 1679: Egi embernek valo 

fejér noszolya nro 1. (: ennek parna tartó feneke. 13 szál 
kenderhevederböl czináltatott :) [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 18]. 1787: Másfél őll uj kender heve-
der Dr 24 [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 4]. 

2. nyeregszorító; chingă de cînepă; Bauchgurt. 1753: 
Szíjas tsattas vegü Kender heveder N 18 [Marossztkirály 
AF; Told. 18]. 1761: Paraszt nyereg . . . , paraszt far-
matringgal, egyik kender hevederrel, felrántó szíjával 
[Siménfva U; JHb XXIII/31. 19-20]. 

kendering kendervászoning; cămaşă din pînză de cî-
nepă; Hemd aus hanfener Leinwand. 1610: sito Gergelj 
menedekre foga es allata eló egj zolgalomot Dauid Kata 
neiüt (!) . . hogj eő attól uőtte a kender inget [UszT 
44a]. 1667: Az szolgalonak Rusori Annanak fizetese 
eza: . . Egy kender ingh [UF II, 252. — aKöv. a fels.]. 
1723: Vágjon egj Szolgalois kinek fizetese egj gjolcs fer-
ső ing .. egj kender ing allyával edjűtt [Ludvég K; 
Told. 29/7]. 1770: Egy Aszszony Ember Kender Ing. 
Egy uj kender Fŏrsŏ Jng [Usz; Pf]. 1798: Fogadtam meg 
. . Groff Bethlen Samuelne aszszony Szamára eszten-
deig Frajnak Albert Márist akinek is esztendeig valo 
hivseges Szolgalatjáért ígértem3 . két kender Inget al-
iastol [Banyica K; IB. Gombos István tt kezével. — 
Köv. a fels.]. — L. még UF II, 250, 255. 

Szk: magyaros ~. 1812: Godra Mihálj . magyaros 
lobogós ujjas kender ingben szokott járni. [Dés; 
DLt 601 nyomt. kl] * németes 1809: Sombori Fe-
rentz . Retsenyédi3 (57) . A' Rabnak köntössei: 

Németes kender ing [UszLt 1677 ua. — aU]. 

kenderkalangya glugă de cînepă; Hanfmandel. 1677: 
Kender kalangya [A.komána F; ytl]. 1753: A Bátsfalu-
si Lakosoknak ez mostani 1753 1 Esztendőben az Esső 
és àr-viz miatt kenderekben esett károk . . igj kö-
vetkeznek Len és kender kalongya [Bácsfalu Br; Br-
ÁLt I. B. V. 29. — Binder Pál kijegyzése]. 

kenderkarinca kender lepelszoknya; catrinţă de cîne-
pă; Art hanfener Frauenrock. 1802: Imreh Lázár Ur 
öreg Asszonya egy kender karintzát hozzájok bé vetett 
zállagba 14 krajtzár árra pálinkára [Oltşzem Hsz; HSzjP 
Málnási Mihálly Ferentzné junior Molnár Annis (40) 
vall.]. 

kenderkendező kenderkendő; năframă/basma de cî-
nepă; hanfenes Kopftuch. 1604: Az Felperes keres az 
Alperesen negy kender kendezeott egj selyem ken-
deot két kis kezkeneot [UszT 18/35]. 

kenderkendő ştergar/năframă de cînepă; hanfenes 
Tuch. 1643/1687 k.: Vagyon ă Bõi Eccláb(an) . . édgy 
veresses Kender kendő [Bő MT; MMatr. 263]. 1746: 
Egy veressel vetegetett kender kendő [Zalán Hsz; SVJk]. 
1747 e.: Jllyés Gergely né adott ã Bői templomhoz 

az éneklő székre égy kender kendőt, vékony veres 
fejtös [MMatr. 264]. 

Szk: kendőző ~. 1844: Viszen Tíz barack magos ken-
dőző kender kendőt [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

kenderkereskedés kenderárulás; comerţ cu c î n e p ă ; 
Hanfhandelverkauf. 1847: történt, hogy h á z a s s á g i 
együttlétünk alatt kenderkereskedéshez kezdettem, és 
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egy ideig szerencsém volt a kereskedéshez | Varga Kata-
lin idevaló születésű itthonlétekor kenderkereske-
dést folytatván, ki a brassai kötélverőknek hitelbe elad-
ta, s annak az árát törvénnyel sem kaphatta kezéheza 

[VKp 153, 157. — aA halmágyi elöljáróság jel. Kőha-
lomszékhez]. 

kenderkert kenderes; cînepişte; Hanffeld. Hn. 1696: 
Kender kertb(en) van egy Kŭs Kenderföldecske [Sze-
merja Hsz; LLt]. 

kender-kicsinálás ? kenderfeldolgozás; prelucrarea cî-
nepei; Hanfbearbeitung. 1820: Az Aszszonyok kender 
ki-tsinálásra s Rostálásra szolgálaton kivül tartoznak 
elö állani [Marosvécs MT; EMLt]. 

kenderkötél frînghie de cînepă; Hanfseil. 1610: a pa-
don egj kender keőtel uagion [UszT 4. 9e]. 1629: A felvo-
no kapun Vagyon három vas láncz Azok végén egy-
egy kender kötél [Szu; SzO VI, 91 Székelytámadt vár 
telt.]. 1679: Szalonna vonni valo hoszzu kender kőtél 
nro 1 | Buza, s Széna szeker nyomo rudgiahoz valo 
hoszzu uj Kender kötél nro 11 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv. 12]. 1730: Egy kendőr kőtél [Kőrispatak 
U; Pf]. 1772: Kender kőtél [Backamadaras MT; LLt 
Utt. B. 336]. 

Szk: pányvús ~ hurkos kenderkötél. 1761: Pájvás 
kender kőtél Nro 12 [Spring AF; JHb XXIII/31. 36]. 

kenderkötés kenderköteg; legătură/mănunchi de cîne-
Pă; Hanfbündel. 1679: Tilolt kender kötés nro 107 1/2 
(• mindenikb(en) 25,5 fő :) [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 62]. 

kender-kötőfék căpăstru de cînepă; hanfenes Halfter. 
1669: Forgo karikas kender kőtő fek No 8 [Fog.; UF II, 
452]. 1676: Sáfár hazban . Kender kötő fék tizenőt: 
Nro 15 [Fog.; i.h. 712]. 1726: őt viseltes kender kötőfék 
[Görgény MT; Born. G. VII. 23]. — L. még UF II, 720. 

kenderlágyító-szék kenderpuhító-szék; meliţă pent-
ru cînepă; Hanfbrechbank. 1842: egy Kender lágyito 
szék — a szükséges vas kötésekkel [Csekelaka AF; KCsl 

kenderléhel kenderhéhel; ragilă/darac de cînepă; 
Hanfhechel. 1865: Két kender léhely [Szárhegy Cs; 
LLt]. 

kender-lekötő kender-hasló; chingă de cînepă; hanfe-
ner Bauchgurt. 1849: Egy töltött magyar nyereg kender 
te kötővel farmatringal [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kenderlepedő cearşaf de cînepă; hanfenes Bettuch. 
1610: Ket kender lengettek lepedeo [Kv; RDL I. 6]. 
1650: egi kender lepedeo, egi szeóz lepedeo [Újszékely 
U; UszT 8/64. 71b]. 1821: Egy kisség durvábbatska ujj 
Kender Lepedők [Backamadaras MT; CsS]. 

Szk: kékes ~. 1694: Egy Veres feitős kekes kender le-
pedőt Val. fl. 2 [Kilyén Hsz; BLt 4] * recés ~ 1770: Egy 
reczes kender Lepedő [Usz; Pf] * szedett 1694: Egy 
szedet veresses kender lepedő val. fl. 1//50 [Kilyén Hsz; 

Lt 4] varratos ~. 1787: Egy varratas Szép kender 

Lepedő [Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga Mihálj hagy. 
4] * veres ſejtös ~ kékes ~. 

kendermadzag kenderzsineg; sfoară de cînepă; Hanf-
bindfaden. 1794: Csupa Paraszt Mérő Font, kender 
Matztzagokkal Fából Valo [Tasnád Sz; CU]. 

kendermag 1. sămînţă de cînepă; Hanfsame(n). 1585: 
Anna Zasz Mihály felesege vallia Az Iffiw megh 
wthe a' takachnęt, Es az vra le teowe Az kender ma-
gott, es vgy wthę Az hatalmas legenth [Kv; TJk IV/1. 
475]. 1594: Restal az Somloi Maiorban kender magh 
cub. — gr. 1 1/2 [Somlyó Sz; UC 78/7 6-7]. 1621: gaz-
dalkotta(m) az kohniara . . . Kender magot Suffanak 2 
Ejtelt . . . d 6 [Kv; Szám. 15b/XI. 34]. 1678: Len magv 
Cub no 10// . . . Kender magv Sae Cub. 28// [Gyf; Uti]. 
1687: Egy Szádb(an) kender mágh [Veresmart TA; 
Berz. 11. 87/1]. 1691: két véka kender magomot Dósa 
Thamás Uram az jobbágyához adta volt, hogy el vesse ő 
számára [F.volál Hsz; HSzjP Páter István cognomine 
Gál (40) Száraz Pataki Parochus vall.]. 1743: vetettem 
. . . Kender Magat Cub 3 Metr. 2 [A.árpás F; TK1 Vára-
di Zsigmond Teleki Ádámhoz]. 1852: a' kender magat el 
kel tétetni [Kv; Pk 6]. 

2. ~ eleje kendermag színe-java; partea cea mai bună 
din seminţele de cînepă; das Beste vom Hanfsamen. 
1676: Kender magh elei Cŭb — 34//3 Kender magh 
utoly Cŭb 13// 2 [Porumbák F; Uti]. 

kendermag-olaj ulei (de sămînţă) de cînepă; Hanfsa-
men-öl. 1634: Várunkat . vagy Uduarházunkat egy-
szer maszor vayala . . kender es len magh olayall . . . 
böuön megh takarya [UF I, 338. — aFolyt. a szolgálta-
tások fels.]. 

kendermagszín szürkésbarna; culoarea cînepie, culoa-
rea seminţei de cînepă; hanffarben. 1710 k.: Ruhája 
mintegy kendermag és fekete színnel elegyes, selyem ja-
ponika forma hosszú mente [BIm. 1027]. 1795: Kender-
mag szín köpenyegbe jár [Dés; DLt nyomt. kl]. 

kendermagos pettyes; pestriţ; getüpfelt. 1787: Egy vi-
seltes Kendermagos Kaput Dr. 50 [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 8]. 

kendermag-utolj kendermag apraja/alja; partea (mai) 
slabă din seminţele de cînepă; Hanfsamenausschuß. 
1676: Kender magh utoly Cŭb 13//2 [Porumbák F; Uti]. 

kendermagvetés kendervetés; semănăturã de cînepă; 
Hanfsamensaat. 1681: Conventioja Hunyadi Ma-
joménak, es à szolgalonak egi veka Kender magh vetés 
[Vh; VhU 641]. 

kendermezei a Kendermező (Sz) tn -i képzős szárm.-
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kenderme-
ző/Chendrea; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete 
Form des ON Kendermező: Kendermezöről való; din/ 
de la Kendermező; aus/von Kendermező. 1746: (A) föl-
detis égy Kender Mezei ember . . . be vetvén, és égy da-
rabján szénát tsinálván Páska Gábrilla az ezen 
földen termett Szénát, emlékezetnek okáért el égette, 
mind pedig a kendert el tapodtatta [Balázsháza Sz; 
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WH]. 1752: azon Rakosiaka . kezességen marhájokat 
ki kérték és magok adtak két pénztis a kendermezei 
Bíráknak, hogj menjenek ki kárt látni [Dob.; Somb. I. 
— aSz]. 

kendermunka prelucrarea cînepei; Hanſarbeit. 1821: 
A' felesége3 a' kender munka aloll hasonlóképpen Sz. 
György napig fel szabaditodik [Kisesküllő K; Somb. II 
Sombori Ferenc kezével. — aA földesúrnak pénzt köl-
csönző jb-é]. 1835: így engedte el a' Kender munkát . 
Kendermagot, faszulyt s egyebeket is [Zsibó Sz; WLt 
Florica Fátzán (25) vall.]. 

kendernyíl sorshúzással kiosztott kenderföld; lot/ 
teren pentru semănat cînepă repartizat prin tragere la 
sorţi; durch Los zugeteiltes Hanffeld. 172311799: égy 
darabotska Kender nyil [Harangláb KK; CU]. 1767: 
a Kender nyilaknak alsó bütüje [Csejd MT; LLt Fasc. 
129]. 1823-1830: kender és törökbúza nyílja minde-
nütt vagyon, ahol más gazdáknak is vagyon [FogE 
215]. 

Hn. XVII. sz. v.: az Kender nyilak [Nagyiklód SzD]. 
1718: Az Kender nyilakban (sz) [Nagykend KK]. 1754: 
a Kender Nyílb(an) (sz, ke) [Bogártelke K; KHn 185]. 
1760: a Kender nyílban (sz) [Nyárádsztlászló MT]. 
1781: A Kender nyílba (k) [Mákó K]. 1798/1812: A 
Kender Nyilakban (sz) [Buzaháza MT]. 1844: Kis réten 
a' Kender nyilak között (ke) [Dés]. 1871: Felsőrét ken-
der nyilak (k) [Istvánháza AF]. — A forrásjelzet nélküli 
adalékok az EHA-ból valók. 

kendernyövés kendernyüvés; culesul/smulgerea cîne-
pei; Hanfraufen. 1746.ĕ el jővén a kender nyŏvésnek ide-
je nyŏni mentek a kenderb(e) [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 1785: ha tizenkét nap nem tart a Széna Gyűjtés 
kender nyŏvéssel potollyuk ki [Torockó; Thor.]. 1804: 
Kender nyővés áztatás és tilolás, fonás [Ádámos KK; 
Pk 5]. 

kendernyövő kendernyüvés; culesul/smulgerea cî-
nepei; Hanfraufen. 1703: En az kender nyővőben 
aszt montám (!)a [Kszeg; BfN Bh-i csomó. — aKöv. a 
nyíl.]. 

kenderpác-fonal kenderpátyosz-fonal; tort de cînepă 
băiţuit; Hanffaden aus feinem Werg. 1684: Szapulatlan 
kender pácz fonal lib. 90 [A.porumbák F; UtI]. 1685: 
Szapult Kender pácz fonal libr. 26 [uo.; UtI]. 1688: Sza-
pult es szapulatlan len es kender pacza, es szösz fonal 
Libr. 120 [Fog.; UtI]. 

kender-pányváskötél kenderpányva; pripon din cîne-
pă; Hanfleine/seil. 1726: Nyólcz új kender pányvás kö-
tél az lovakra [Görgény MT; Born. G. VII. 23]. 

kenderpárnahaj kenderpárnahuzat; faţă de pernă din 
pînză de cînepă; hanfene Zieche. 1761: többet, hogy el 
lopot volna, nem agnoscala, mint: Egy uj kender 
párna hajat [Torda; TJkT V. 47]. 

kenderportéka kenderáru; mărfuri din cînepă; Hanf-
ware. 1825: Kender portéka, sodrott, Kötelek 1 Mása 
Bé-hozatal Taxája 18 fl. [INyR 8754 kv-i nyomt.]. 

kenderrágó-tiló kendertiló; meliţă pentru cînepă; 
Hanfbreche (feinerer Art). 1685 e.: Ket nyelvű kender 
rágó tilo Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 9]. 

kenderrét kenderes; cînepişte; Hanffeld. Hn. 1667: Az 
kender ret (k) [Imecsfva Hsz; EHA]. 1671: Az Kender 
retet, az mint mostan El határlottak bjrjak Eö kgmek 
[Imecsfva Hsz; LLt]. 1693: Kender rete(n) (ke) [Uzon 
Hsz; EHA]. 

kender-rokolya kendervászon-szoknya; fustă din pîn-
ză de cînepă; Rock aus hanfener Leinwand. 1665: Sze-
gődte megh az Felesegem szolgalonak . . . Anukot 
ennybe3: Egy kender inget es rokolyát [Uf II, 250. — 
aKöv. a szegődmények fels.]. 1667: Az szolgalonak Ru-
sori Annanak fizetese ez: Egy kender ingh. Egy kender 
rokolya3 [i.h. 252. — aFolyt. a fels.]. 

kenderség kenderes; cînepişte; Hanffeld/acker. Hn. 
1667: Az Kendersegb(en) (sz) [Toldalag MT; EHA]. 
1738: A' Kenderségen (sz) [uo.; EHA]. 1767: A Feljáró 
Kenderségbe (sz) [uo.; EHA] | A Nagy Kenderségbe (sz) 
[uo.; EHA]. 

kenderspárga kendermadzag/zsineg; sfoară de cîne-
pă; Hanfbindfaden. 1722: Mint hogy a Gyalom szaka-
dozva jött ide, ittis az halászasb(an) minden nap szaka-
dozott erogalodott rea k(ender) spárga(na)k Gel. 1 [Ka-
tona K; UtI]. 

kendersurc kendervászon-kötény; şorj din pînză de cî-
nepă; Schürze aus hanfener Leinwand. 1798: Fogadtam 
meg Frajnak Albert Márist akinek is esztendeig 
valo hivseges Szolgalatjáért ígértem3 két kender 
Surtzot [Banyica K; IB. Gombos István tt kezével. — 
aKöv. a szegődményes járandóság fels.]. 

kenderszál \.fn kenderszál-fonal; fir de cînepă; Faden 
aus Hanffasem. 1611: Eött kendeö kez keneö kender zal 
az negie [Kv; RDL I. 88]. 1647: Az ket falka fonal ken-
der szál f. — d. 80 [Kv; i.h. 134]. 1651: Vágjon egj Sahos 
Abrosz fejeres kender szal f. 1 | Ket falka fonal egjk ken-
der szal az másik szeŏsz [Kv; i.h. 28]. 

2. kenderszál-fonalból szőtt; ţesut din fire de cînepă; 
aus Hanffaden gewebt. Szk: ~ aprórózsás abrosz. 1615: 
Egy vy kender zal feyr apro rosas abroz f — d 55 [Kv; 
i.h. 97 Junck András kezével] * ~ gyapottas abrosz. 
1625: Mas egy kender szál három szel veres veszeos 
keozte gyappotas abrosz f. — 80 [Kv; i.h. 126] * ~ sá-
hos abrosz. 1611: Kett vy kender zal sahos Abroz [Kv; 
i.h. 88]. 1640: Egi kender szál sahos Abrosz [Kv; i.h-
123]. 

kenderszál-abrosz kendervászon-abrosz; fajă de masă 
din pînză de cînepă; Tischtuch aus hanfener Leinwand. 
1611: Haro(m) viselt lengettek kender zal Abroz | Ket 
kender zal Abroz vjak feyr zçl benne [Kv; RDL I. 88]-
1637: Fejer Ruhazatbol Peternek Jutót Egy borsos sa-
hos kender szal három szel abroz f — d. 75 [Kv; i.h. 241 • 

kenderszál-fonal kenderfonal; fir/tort de cînepăj 
Hanffaden. 1684: Szapulatlan kender szál fonal lib. ÍH 
[Porumbák F; UtI]. 1687: Kender szál fonal [uo.; Utl]-
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kenderszál-főaljhéj kendervászon-párnahéj/huzat; faţă 
de pernă ţesută din fire de cînepă; aus Hanffaden gewebte 
Zieche. 1593: teoreok Ianos Jowaibol az Waros zama-
ſa valók. Egi Vereses paraszt kenderzal feoŭalihei [Kv; 
Szám. 5/XX. 167]. 1659: egy veres varada kender szal 
feoual hai er f. —/60 [Kv; RDL I. 143. — aÉrtsd: varrott]. 

kenderszál-ing kendervászon-ing; cămaşă din pînză 
de cînepă; Hemd aus hanfener Leinwand. 1629: Ismer-
tem Keomies Pal anniat szegenj kuldus Aszonj volt, 
fel kezű hogy megh holtis en attam egy kender szal inget 
kiben el temettek [Kv; TJk VII/3. 33]. 1655/1754 k.: Be-
csületesen viselvén magát Urához3 Asszonyához, tarto-
zék az Urais néki esztendőnként egy egy kender szál In-
gei és Lábravaloval [Kv; ACJk 32. — Az inas]. 

kenderszál-kendő kendervászon-kendö; năframă din 
Pînză de cînepă; Tuch aus hanfener Leinwand. 1662: 
Egy veresses varrót kender szal kendő v(a)l(e)t f — d. 75 
Kv; RDL I. 146]. 

kenderszál-lábravaló kendervászon-gatya; izmene/in-
dispensabili din pînză de cînepă; Unterhose aus hanfe-
ner Leinwand. 1655/1754 k.: Betsŭletesen viselvén ma-
gát Urához3 Asszonyához, tartozék az Urais néki esz-
tendőnként egy egy kender szál Ingei és Lábravalóval 
Kv; ACJk 32. — Az inas]. 

kenderszál-lepedő kendervászon-lepedő; cearşaf din 
Pînză de cînepă; Bettuch aus hanfener Leinwand. 1593: 
teoreok János Jowaibol az Waros zamara valók 
Egi kenderzal lepedeo [Kv; Szám. 5/XX. 167]. 1625: egy 
kender szal lepedeo jo f. — /. 50 . . Egy kender szál len-
Beteg lepedeo er f. — /. 32 [Kv; RDL I. 126]. 1637: egy 
kenderszal haromszel lepedeo f. — d. 75 [i.h. 24]. 1658: 
Egy kenderszal lepedeo [Kv; KJ]. XVIII. sz. eleje: Ken-
der szál lepedő tsipkéses [Kv; LLt Fasc. 71]. 

kenderszál-vászon kendervászon; pînză de cînepă; 
nanfene Leinwand. 1625: Vagyon hat Abrosznak valo 
veres veszeos gyapottal szeott kender szal waszon egy 
^eghben er f. 6 [Kv; RDL I. 126]. 1738: egj darab 
kender (: szál :) vászon [Torockó; Bosla]. 

kenderszeg kenderes szeglet/tag; colţul cînepiştii; 
[Janffeld-Ecke. Hn. 1754: a Kenderszeg fejiben (sz) | A 
Kenderszégen alol a két Deberke között (sz) [Dés; 
EHA]. 1825: Kender szeg [Dés; EHA]. 

kenderszösz cîlţi de cînepă; Hanfwerg. 1669: Len és 
kender szősz cent. 2 1/2 [UF II, 452]. 1676: Kender 

len szősz cent. 37 [i.h. 705]. 1679: Gyertja bélnek valo 
kender szősz, két Csomoval nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. 
?aJomi János inv. 64]. 1793: Ket korsob(an) Valami len 
es kender szöszök [Faragó K; Told. 19]. 

kenderszösz-fonal fir din cîlţi de cînepă; Faden aus 
Hanfwerg. 1684: Szapulatlan kender szösz fonal lib. 150 
Porumbák F; Uti]. 

, kender-takaróruha kendervászon-takaró; şervet din 
Pfnză de cînepă; Decke aus hanfener Leinwand. 1770: 

Kender Takaró ruha [Usz; Pf]. 

kendertanorok bekerített kenderföld; cînepişte îngră-
dită; umzäuntes Hanffeld. Hn. 1744: A Kender Tano-
rok véginél [Bordos U; LLt Fasc. 67]. 

kender-termesztő kendertermesztéssel foglalkozó; 
cultivator de cînepă; Hanfanbau treibend. 1840: 7a 
Fébr házamhoz jővén Tkts Vajda Pál és Vajda György 
Vrak a' Tkts Magistratus Rendeléséből hogy Házamat-
és Telkemet matozzák fel — én meg engedtem — 
mint kender termesztő Gazdától tsepütis vittek — mint-
ha még más Gazda-Embernél nem lenne, a' ki kendert 
szokott dolgoztatni [Dés; DLt 277 Balogh László foly.]. 

kendertiló (finomabb) kendertörö; meliţuică pentru 
cînepă; (feinere) Hanfbreche. 1674: kender tilo tizen 
kettő [A.porumbák F; UF II. 605]. 1679: Kender Tilo 
nro 7 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 154]. 
1768: Kender Tilo 3 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 
1782/1795: Kender Tilo 2 [Sorostély AF; Ks 80]. 1797: 
egy jo kender Tilo [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 

kendertilolás meliţarea/meliţatul cînepei; Hanfbre-
chen. 1804: Egjèb kalákat nem szoktanak hanem Hor-
dás, Szüretezés, Kender nyővés, áztatás és tilolás, fonás 
ezekkel tartoznak õ Kglmek [Ádámos KK; Pk 5]. 

kendertiloló kendertiló; meliţă pentru cînepă; Hanf-
breche. 1679: Kender tilolo nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 9]. 

kendertiloló-tiló kendertiló; meliţă pentru cînepă; 
Hanfbreche. 1756: Kender tilolo Tilók Nro 1 [Somkerék 
SzD; Ks Bethlen Imre lelt.]. 1771: Kender tilolo tiló [Te-
kerőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 

kendertó kenderáztató tó; topilă; Hanfröste. 1803: 
mikor a* Kender ton Kender asztotaskor lettenek volna 
. . . Komjátszeginé Aszonyom megtámadta Fodor 
Sigmondnét [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

Hn. 1616: kender to eleot [Csókfva MT; EHA]. 1697: 
az Kender Tonal (sz) [uo.; EHA]. 1754: A' Kender Ton 
alól (k). A' Kender Tó köze [Sáromberke MT; EHA]. 

kendertörő meliţă pentru cînepă; Hanfbreche. 1679: 
Kender Tilo nro 7. Törő nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv. 154]. 

kendertörő-tiló kendertiló; meliţă pentru cînepă; 
Hanfbreche. 1728: Len tŏro Tilo kettő, Kender tőrő tilo 
négy [Aranykút K; Ks 55/73 gr. Petky Dávid inv.]. 
1775: Kendert törő tilo 2 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 
153]. 

kenderugar ogor de cînepă; Hanfbrache. 1832: A víz-
re menőbe egy kender ugar [Márkosfva Hsz; BetLt 1]. 

kendervászon pînză de cînepă; hanfene Leinwand. 
1628: Egj uegh kamoka hjmmel zwtt kender vázon [Bo-
dola Hsz; BLt]. 1653: Vagion . . . kender Vázon Tizen 
Egj singh [Ilencfva MT; DLev. 1. II. B. 12]. 1673: Ken-
der vasznot, most szőttöttőm, ha el készül meni löt tudó-
sítani el nem mulatom [Komána F; UF II, 576] | Temer-
deg (!) kender és Szősz vászony ull 3706 [Porumbák F; 
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UtI]. 1717: az vékonyabik kender vászonybol eŏt Singet 
el küldöttem [Darlac KK; Ks 96 Fogarasi Péter 

lev.]. 1736: Az keservesek mentől durvább fekete posz-
tóban öltöztenek . Az asszonyok kendervászonból 
burkot csináltanak az fejekre, azt megfeketítették 
[MetTr 405]. 1774: az Vékony kender Vaszonynak Sin-
gé égy Petákon, a Vastagnak Nyoltz Pénzen el kelhetett 
volna [Mocs K; KS Conscr. 64]. 1820: kender vászan 
. . . Baraczkmagos [Sáromberke MT; TGsz 54]. 

Ha. 1740: kender vásznot [Kük.; Mk IX]. 1757: Ken-
der vászont [Kiskend KK; Ks 71. 52. Szám.]. 1789: ken-
der vásznot [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva 
kel.]. 1831: kender vásznot [Körtvélyfája MT; LLt]. 
1834: Kender vászony [Sáromberke MT; TGsz 54]. 
1848: kender vászony [Görgénysztimre MT; Born. G. 
XXIVd]. 

kendervászon-abrosz faţă de masă din pînză de cîne-
pă; Tischtuch aus hanfener Leinwand. 1673 u.: Egy ken-
der vászon fejeres Abrosz másis vagyon kék fejtövei 
szőtt [Kakasd MT; EMLt]. 1682/1687: Attam egi Sim-
ma Kender uaszon abroszt, kett felől az uegiben Kek fei-
tóüel szeliessen szőttet . . Attam kett kender 
uaszon koczka formara szőtt Uy abroszokat, de ezek 
nem uoltak megh öszue uarua [Fog.; Borb. II Rákosi 
Anna kel.]. 1722 k.: vagyon három kender vászon Ab-
rosz, az edgyik Sáhos Koczka formara, a másik negy 
nyŭstes, kék es veress fejtő vagyon beleje Szőve az har-
madik sima vászon, elegyes fejtŏbŏl agak vadnak benne 
varva [Beresztelke MT; GörgJk 80]. 1756: Conferalt 
Garda Péterné Dosa Judith Aszszony a Praedikalló 
szekre egy négy szél kender vászon abroszt, három helyt 
keresztül bors himes és edgyik végen hoszszu keresztes 
rojtya van [Vadasd MT; MMatr. 153]. 1787: Egy Ken-
dervászon hitván abrasz Dr. 4 [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 4]. 

Szk: kötéses 1628/1635: Egj temerdek keoteses 
kender vázon abroz [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Ke-
lemen lelt.]. 

kendervászon-alj kendervászon-(alsó)szoknya; jupon 
din pînză de cînepă; Unterrock aus hanfener Leinwand. 
1827: kender vászony ally [Hosszútelke AF; Kath.]. 

kendervászon-alsóing cămaşă (femeiască) din pînză de 
cînepă; Unterhemd aus hanfener Leinwand. 1597: Az 
zolgalo Azongiembernek (!) fizettem f 7 kenderwazon 
felysé inget d 60 kender wazon alsó inget d 40 . . . Az 
égik zolgalo leanak kender vázon felsé inget d 60 
alsó inget [Kv; Szám. 7/X. 18]. 1598: Az zolgalo Azon-
embernek fizettem f 7. Kender wazon felsé inget d 75 

kender wazon alsó inget d 40 Harmadik leannak 
Attam f 5 Egi kender wazon felsé ingett d 75 Egi kender 
wazon alsó ingett d 40 [Kv; i.h. 8/III. 20]. 

kendervászon-felsőing cămaşă (de zi) din pînză de cî-
nepă; Oberhemd aus hanfener Leinwand. 1597: Az zol-
galo Azongiembernek (!) fizettem f 7 kenderwazon fely-
sé inget d 60 Az égik zolgalo leanak kenderwa-
zon felsé inget d 60 Az fezónének . . Egi felsé inget 
kender wazon d 60 [Kv; Szám. 7/X. 18]. 1598: Az zolga-
lo Azonembernek fizettem f 7 Kender wazon felsé 
inget d 75 . . . Mas leának zegéttem . . . Egi kender wa-

zon felsé inget d 15 . . . Harmadik leannak Attam f 5 Egi 
kender wazon felsé ingett d 75 [Kv; i.h. 8/III. 20]. 

kendervászon-fersing kendervászon-szoknya; fustă/ 
jupă din pînză de cînepă; Rock aus hanfener Leinwand. 
1736: 2. Ian . . . fogadtam meg őregbik szolgálom(na)k 
Szőts Ersokot, kinek is fizetése lészena . 2. Kender vá-
szon fersing. Rása váll [ArJk 33. — aSzegődményes já-
randóság-fels-ból kiemelve]. 

kendervászon-ing cămaşă din pînză de cînepă; Hemd 
aus hanfener Leinwand. 1733: Fogadtam meg Kis And-
rás Ersokat Szolgaloságra kinek is Esztendeig valo fize-
tese leszen3 . . edgj Kender vászon ing alljastol [Maros-
sztkirály AF; Told. 49. — aSzegődményes járandóság-
fels-ból kiemelve]. 

kendervászon-kendő kendervászon terítő; cuvertură 
din pînză de cînepă; Decke aus hanfener Leinwand. 
1687 u.: Nagy Szabó Miklosné Szilagyi Ersébeth a d o t t 
az eneklő székre egy veres fejtövei Anno 1614 v a r r o t t 
kender vászon kendőt [Harasztkerék MT; MMatr. 116]. 
1722 k.: A Pŭlpitu edgy kender vászon igen regi, Száz 
esztendő fele (: mirandum :) kõzelitŏ kendő [Beresztelke 
MT; GörgJk 80]. 

kendervászon-kendőkeszkenő kendervászon törülkö-
ző; prosop/ştergar din pînză de cînepă; Handtuch aus 
hanfener Leinwand. 1628/1635: Kendeó kezkeniok: . 
Egi fejer varrasos kender vázon kendeo kezkeneo [Bo-
dola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 

kendervászon-lepedő ? kendervászon-ágylepedő; 
cearşaf din pînză de cînepă; Bettlaken aus hanfener 
Leinwand. 1628/1635: Lopodeok (!): Egj reczes ue-
konj kender vázon lepedeo. Egj koteses uekonj kender 
vázon lepedeo. Egj reczes uekonj kender vázon lepedeo 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1677: 
Három szél kender vászon lepedő fél viseléséb(en) való 
v(a)l(e)t f — // 50. Más egy ollya(n) három szél fél viselé-
sében) való kender vászon lepedő v(a)l(e)t f — // 50 
[Kv; RDL I. 155b]. 

kendervászon-tok kendervászon-ágynemŭtok; toc/ 
dos (de pernă/pilotă) din pînză de cînepă; (innere) Zie-
che aus hanfener Leinwand. 1812: Egy Kender Vászon 
Nagy pára (!) kender vászon Takjaval kék kanavász Ha-
jával | Egj Tepetlen Tollú Derek ally kender vászon Tok-
javai [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 9]. 

kendervászon-vég kendervászon-göngyöleg; sul de 
pînză de cînepă; Webe von hanfener Leinwand. 1694' 
Fejeritetlen Kender vászon veg no 16 [Ebesfva; UtI]. 

kendervetés 1. a kender elvetése; semănatul cînepei; 
Hanfaussäen/saat. 1629: azt hallottam az kende*" 
veteskor mikor Zamosffalwan à kendert vetettük voln^ 
hogy három lowas ment wolna fel monostoron, 
[Kv; TJk VII/3. 104. — aKm]. 1792: azon Márkod! 
Ekkla . . . a' Papnak tartására . . . adjon . . földet 
égy köböl férójŭt kender Vetésre [MMatr. 452. — &Mi\Ė 

2. semănătură de cînepă; Hanfsaat/feld. 1715: va-
gyon . . . Borso vetés justae 4. Kender vetés Nro 
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[Szentlászló TA; JHbK 111/5]. 1736: Vetések . . Tatár-
ka vetés nro. 2. Kender Vetés nr 4 [Mikefva KK; CU 
XIII/I. 175]. 1831: Fél véka kender, fél véka málé vetés 
[Mezökeménytelke TA; IB. Vass Josef ub lev.]. 

kendez kendnek szólít; a se adresa cuiva cu dumneata; 
Er/Ihr sagen (als Anredeform). 1838: nem vagyok én 
kend ha én kend kend is kend — nem vagyok én az 
Urnák kortsomárossa, hogy engemet kendezzen | Né-
niét János azt mondta, hogy őtet ne kendezze, mert ö 
Nemes ember [Dés; Pf]. 

kendező-kendő törülköző; prosop, ştergar; Hand-
toch. 1773: uj kendező kendő [Jobbágyfva MT/Nsz; 
BálLt 71]. 1778: adtam altal . . . Kendező kendőt hár-
toot [Agárd MT; Told. 8]. 1806: kendőző kendők 8 
[Szentkirály Hsz; HSzjP]. 1817: Egy kendőző Vastag 
kendő xr 12 [Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsánna hagy. 4]. 
1819: hat viseltes kendőző kendő [Baca SzD; TSb 6]. 
1824: Vagyon 11. kendőző kendő széllyei feltővel . 25 
ŭfr [Kanta Hsz; HSzjP]. 1830: Egy pár Kendező-kendő 
jó [Msz; Told. 10]. 1852: Kétt kendőző kendők. Becsára 
váltóba 40 xr [Peselnek Hsz; HSzjP]. 

Szk: gyapottas 1801: Két Gyapottas Uj Kendező 
kendők [Vargyas U; CsS] * kékſejtõs 1821: kék Fej-
tős kendőző kendő [Mv; MvLev.] * stráſos 1800: 
Két stráfos kendező kendő [Told. 19] * veresfejtõs 
1^88: Egy veres fejtős kendőző kenderből valo kendő 
[Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 4]. 

kendő 1. törülköző; prosop, ştergar; Handtuch. 1593: 
Sophia Ach Antalne leania vallia . . Saswari Lukach-
nak az labat Cassai Catus egi leannial meg mosatta, es 
zepen kendeouel meg teorlette [Kv; TJk V/l. 333]. 1627: 
% veres fonallal szwtt vy kendeö tt f. — d. 40 [Kv; 
ŬOL I. 132]. 1728: Hat kendők, edgjik a két vege abron-
csos mas három veress fejtŏvel es egj kek fejtŏvel vetege-
tet, ugj az hatodik is veress fejtős [Nagyborosnyó Hsz; 
SVJk]. 1736: Mikor osztán rendet állottanak, az pohár-
nok elé állott az mosdó vizzel és kendővel és legel-
őbben is az leányokat és asszonyokat megmosdatták 
MetTr 324]. 1737: Mikor az vénség közül ki mégyen va-
lamellyik tartozik az Ifíu Mester az ajtóig el kiserni és 
mikor bé jő vizzel es kendövei szolgálni [Kv; FésCJk 70]. 

Szk: gyapottas ~ . 1761: többet, hogy el lopot volna, 
nem agnoscala, mint: . . . Egy gyapottos kendőt [Tor-
da; TJkT V. 47]. 1819: Egy rojtos végű gyapottos uj ken-
dő [Kv; Pk 3] * orcatörlõ 1732: 8 Arczatŏllŏ kendők 
• • • Vagyon 6 Tőrök orcza töllŏ kendő [Kv; Ks 17 Kor-
ys Zsigmond lelt.]. 1755: Ortza törlő kendő [MbK]. 

1J68: vagyon hét orcza Tőrrő Kendő [Szárhegy Cs; LLt 
Fa$c. 116]. 
, 1760: egy verset tanultam: Ha szeretsz, szeretlek 
^n is; A milyen a Kendő, olyan a' mosdó [Igenpataka 

TL gr. Teleki Ádám aláírásával], 
fejkendő, năframă, basma; Kopftuch. 1568: Anna 

c(on)sors Joannis barbel, et Margaretha Rta Mattéi 
?%any . . . fassae sunt parformiter hogy az lean çuelek 
j^rety volt zolgalatyat bodog Gabrielnetçl, de azt mon-

bodogne, hogy nem agya, mert az lean ç tçle lopot 
kendçth [Kv; TJk III/1. 207]. 1621: azt latok roinia-

Jan hogy az szüszek alol eö maga veōn eleò egy kendeött, 
^ egy Ingvalat [Mv; MvLt 290. 144b]. 1635: Kóváczy 

Janosne is Joue hozza(m), es eois kerde ha ne(m) hoz-
ta(m) el az menyemnül egy kendejett [Mv; i.h. 291. 50a]. 
1778: a kendŏb(en) ezüst pénz Tallérokból és húszasok-
ból állok, 12 Mforint 34 pénz [Nagylak AF; DobLev. 
III/503. 2b]. 

3. jegykendő; năframă de logodnă; Brauttuch. XVII. 
sz. eleje: Az Gal Ambarus leaniat en kerem megh Czu-
reös Mihalnak az kendeőt ennekem adak en valek Naz-
nagiais [Kurtapatak Hsz; HSzjP Gal István jb vall.]. 

4. hímes/hímzett kendő; năframă brodată; gesticktes 
Tuch. 1588: Ket Kendeo egyik varrót másik giapottas f. 
1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 1625: Egy len szál hat sin-
ges weres fonallal varrott keszűletlen kendeo f. 1 ./. — 
Mas egy lengeteg rosz veres fonallal varrót kendeo f — 
./. 25 [Kv; RDL I. 126]. 1703: Egy zold selyemel varot 
imit amot arany fonallal való kendő [WassLt Barcsai 
András és Gáspár anyjának hagy.]. 1728: Fejeressel var-
rott kendő 1 [Étfva/Zoltán Hsz; SVJk]. 1731: Kendő 
spanyorral varrott veres fejtővel [Kvh; HSzjP]. 1789: 
Len gyoltsból valő Virágos igen szép kendő, a' két végén 
és Szélén is egy darabig fejér Tóth Csipke [Káinok Hsz; 
Palotay 19]. 1817: szkofiommal varrott kendő [Szabéd 
MT; UnVJk 293]. 

Szk: abroncsos végű ~. 1809: egy Abrantsos végű vi-
seltes Kendő [Mv; MvLev.] * aranyos 1673: Egj 
arannyas abrasz körületivel s egj arannyas kendővel 
edgjütt [Marossztkirály AF; IB] * babos 1788: Két 
fejér Babos kendő [Mv; TSb 47] * bojtos 1674: két 
bojtos kendő [Szászvárosi ref. It Halics Mihály hagy.] * 
borshímes ~. 1803: égy Bors himes két végeire nézve 
veres fejtővel szőtetett Kendő [Széplak KK; UnVJk 
235] * csillagos 1694: Egy csillagos kendő valóra 
den. 24 [Kilyén Hsz; BLt 4] * hímes 1829/1830: 
Negy Himes Kendő Rf. 4 xr. 15 . . . Egy nagy Himes 
Kendő [Zabola Hsz/M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 
196/830] * kamukázott ~. 1625: Mas egy len szál lenge-
teg fél szél veres fonallal kamukazot kendeo f. — ./. 32 
[Kv; RDL I. 126] * kékes 1651: Tudok 3 kékes Ab-
roszt 4, kékes kendeőt [Borb. II Várfalua(n) lakó Ay-
tony Jstua(n) Nemes szemely Felesége Czok Ersebet (25) 
vall.]. 1694: Egy kékes kendő valóra den. 18 [Kilyén 
Hsz; BLt 4]. 1728: kekes kendő egj [Zalán Hsz; SVJk] * 
kékes, veresses ~. 1662: Három kis kekes, veresses ken-
dŏkis pro d. 25 [Kv; RDL I. 146] * krakkói 1611: 
Vagio(n) . . . Egj reöuit krakaj kendeö uiselt [Kv; Lh. 
88]. 1655: Három sima gyolts krakkai viselt kendeok 
[Kv; i.h. 29] * öltögetett 1729: Ket veresses ŏltege-
tett kendő [Nyén Hsz; SVJk] * sáhos/sávojos ~ kocka-
mintás kendő. 1748: láttam ott ă kemencze előtt rúdra 
fel terítve szép sáhos abroszokat, kendőket [Torda; 
Borb.]. 1833: egy sahos kendő [Dés; DLt 750]. 1849: egy 
tsipkéssavojos kendő 2 f[Dés; DLt] * selymes 1627: 
Egy selmes kendeo [BLt Béldi Kelemen hagy.] * szedett 

1737 k.: 1 Szediet kendő [Brassó; ApLt 5 Apor Péter 
lelt.] * varratos/varrott ~ hímes kendő. 1659: egy veres 
varat kendeö kender szal ex f./ 35 [Kv; RDL I. 143]. 
1761: (A vádlott) egy varratos Kendőt el lopott [Torda; 
TJkT V. 29]. 1770: Egy varrót Kendő Fejeres [Usz; 
Pf] * veres fejtős 1735: Egy tótoktol vásárlott veres 
fejtős gyapottal szőtt kendő [M.zsombor K; Somb.]. 
1818: Negy veres fejtős Kendők 4 Rf 12 xr [Kv; Pk 5] * 
veres ſonatos 1716: Egy veres fonatos kendő [Finta-
háza MT; MMatr. 67] * veresses 1593: teoreok Ja-
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nos Jowaibol a ky Registralva vagion . . Egi parazt ve-
reses kendeo [Kv; Szám. 5/XII. 167]. 1728: Egy fejtŏvel 
var(r)ott veresses kendő [Bikfva Hsz; SVJk] * veresses 
kékes 1716: egj vereses kékes kendő [Kv; Pk 6] * 
vesszõs 1651: Egj Veres Rosas veszszeŏs kendeŏ [Kv; 
RDL I. 28]. 1818: Hat fejér veszszős Kendők 6 Rf 18 xr 
[Kv; Pk 5] * zabolai 1836: Egy kisded Zabolai Ken-
dő, a vége ezüst fonallal ki varva RH fl. 1 [Kv; Pk 3]. 

alól a szövegbeli izonyialan fog. miatt némelyik adalék az 5. 
is tartozhatik. 

5. (asztal- v. szék)terítő; cuvertură (de masă/scaun); 
(Tisch/Stuhl)Decke. 1643/1687 k.: ã Nyárádtői Eccla-
b(an) vagyon három abrosz, két kendő [MMatr. 8]. 
1683 k.: Vagyo(n) az eneklő szekre valo három kendeő 
[Sámson Sz; SzVJk 166]. 1693 e.: Simon István ha-
gyott égy ládát kultsostol, hogy az Ecclesia javait 

abroszt, kendőt benne tartsák az egyházfiak [So-
mosd MT; MMatr. 85]. 1716 U./1770 k.: Szász Mihály-
né adott az éneklő székre egy szála-vászon kék fejtővel 
szőtt és varrott hosszú kendőt A(nn)o 1716 [Ördöngös-
füzes SzD; SzConscr. 190]. 1722 k.: vagyon . egy ken-
dő éneklő szekre valo [Abafája MT; GörgJk]. 1728: Pul-
pitusra valo kendő nro 1 [Zalán Hsz; SVJk]. 1789: Egy 
Len Gyolcs két vége tot Csipkés és az Tsipkézésen fellyŭl 
mind a két felől széles Retze belé kötve, a' Közepe a' Pul-
pitusra helyheztetésiért meg lyukasztatott kendő [Kái-
nok Hsz; i.h.]. 

O Hn. 1579/1687 k.: A' Kendő pataka mellett az al 
Kendőb(en) égy hold föld [Márkod MT; MMatr. 228]. 
1772: Kendő pataka mellet (k) [uo.; EHA]. 1841: Ken-
dő pataka mejjeke nevű Hellyen [uo.; EHA]. 

O Szk: aranyas 1709: Egj Asztal kürül valo ara-
nyas kendő [WassLt Árva Matskási Ersebet lelt.] * csip-
kés ~. 1673: Vagio(n) . . . Mas szál vonásos feieressel 
varrót czipkes Kendeŏ [WassLt Borsai István hagy.]. 
1803: hoszszu Len gyolts Nyoltz Táblákból álló Tóth 
Kötésekkel egyb(en) foglalt tsipkés kendő [Szentbene-
dek AF; Palotay 19] * fejéres/fejéreses ~. 1709: Egy fe-
kete selymes fejereses kendő [Kv; Pk 6]. 1728: Egj hitvan 
fejeress kendő [Egerpatak Hsz; SVJk]. 1735: Égy Fejerë 
ses Kendő [Kv körny.; RLt] * fejér varrású ~. 1728: 
Egj fejer varrásu kendő [Árkos Hsz; SVJk] * fejtõs ~. 
1735: Két Fejtõs Kendő [RLt] * gyapottas 1615: 
Egy giapatos kendeö ueres fonalai paŭak uadnak rajta 
uarot f — 1 d. 50 [Kv; RDL I. 97 Junck András kezével]. 
1758: vagyon egy gyapotos kendő pulpitusra valo körül 
a Vége Csipkés [Mezőménes MT; MMatr. 3] * írás után 
varrott ~. 1657: Vagion egj arannias Iras uta(n) varrót 
kendeő [Mihályfva NK; JHb XXII/42]. 1723: Egy kar-
masin szin Selyemmel arannyal irás után varrott kendő 
[Koronka MT; Told. 29/2] * lengyel varrásos 1748: 
Egy Lengyel varrásos kendő [uo.; i.h. 11/92] * magyar 
~. 1714: 3 Óvit Magjar Kendő asztalhoz való különbfe-
le viragokkal fl. Hung. 6 | Gyönge Vaszonbul valo Ab-
rosz, egj hoszszu Magyar kendövei egjütt fejér Seljem vi-
ragokkal ki varrott fl. Hung. 15 . . . Hasonlo Vaszony-
bul Valo Abrosz . . . egj Magyar Kendövei fl. Hung. 70 
[AH 30,42] * recés ~. 1629: Egy vy Giolcz reczes ken-
deo tt f. 1 d. 50 [Kv; RDL I. 132]. 1673: Vagio(n) egi 
giőlcz reczes kendő [WassLt Borsai István hagy.] * roj-
tos 1746: Néhai Damo Mária Aszszony . . . confe-
ralt az Ekklesianak . . . Egy gyapott veres fejtövei var-

rott rojtos kendőt [Lisznyó Hsz; SVJk]. * selymes 
1718: Selymes lepedő nr. 6. Selymes vánkos héjj nr. 8. 
Selymes kendő nr. 3. [Kilyén Hsz; SzO VII, 235 Barabás 
Györgyné Kilyéni Erzsébet kel.] * spanyol hímes 
1674: az Bánfi Dienes romlásakor hozattam bé egy 
spanyor himes kendőt [Beszt.; WassLt] * spanyol hím-
mel/varrással varrott 1748: Egy elegyes Selyemmel 
Spanyol himmel varrott kendő | Egy kék fejtõvel Spa-
nyol hímmel varrott kendő [Koronka MT; Told. 70, 92]. 
1654: Egy arany fonalos Spanior Varassal varott ken-
deo [Csapó KK; LLt Fasc. 100 Litt. C] * tót kötéses 
1847: egy más szakadozott Tót kötéses kendő [Dicsőszt-
márton; Palotay 22] * tót varrásos 1761: Egy Tot 
varrásos viseltes kendő [Koronka MT; Told. 8 Fritsi Fe-
kete Klára hagy.] * török sáhos ~. 1628: Egy vegh teó-
reők sahos kendeő [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 8] * tö-
rök varrással varrott ~. 1668: Egy Tőrök varrassal ele-
gies sellyemmel Arany fonallal varrót kendő. Egy Török 
varrassal arany fonallal elegyes sellyemmel varrót ken-
dő [Mk Kapi György inv. 6] * trupai 1610: Egj vj 
Trúpaj feyr zalai (így!) kendeö [Kv; RDL I. 6] * vereses 
gyapottas 1747 e.: Debrősine Aszszonyom is adot 
edgj veresses gyapottas kendött az eneklö szekre [Bő 
MT; MMatr. 264] * veressel szőtt 1673: Vagio(n) 
. . Mas egi veressel szŏt kendeo [WassLt Borsai István 
hagy.] * vmivel vetegetett ~. 1728: Egj veress fejtŏvel 
vetegetett kendő [Bikfva Hsz; SVJk]. 1746: Vágjon egj 
zöld Fejtővel vetegetett kendő [Killyén Hsz; i.h.] * za-
bolai 1728: Egj Zabolai veressel õtõtt kendő [Lisznyó 
Hsz; i.h.]. 

kendőcske ? terítőcske; cuvertură mică; Tischdeckchen. 
1694: kétt kis viselő kis kendőcske Zöld selyemmel varot 
[Homoródsztpál U; BálLt 71]. 1742: Két kis kendőtske 
[Kisborszó SzD; TL 42 Kifor család lt]. 1763: 1 Kendőts-
ke —29 [Kv; TJk XV1I/1 Polykter István hagy. 13^1]. 

kendői, kendei a Kendő (MT) tn -/ képzős szárm; deri-
vatul formát cu sufixul al toponimului Kendő/Cîndu; 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
Kendő: I. mn din/care locuieşte ín Kendő; aus Kendő 
(stammend), Kendőer. 1614: Nagj Gergelj kendej [Ken-
dő MT; UszLt VI/56 Connum. 44]. 1693: Controversia 
támadván a Keresztúri Megyében az Kendei Sellyei Pa-
pista Attyafiak között az Bere Keresztúri51 Cimiterium-
nak . . . dólgáb(an) [uo.; MMatr. 230. — aMT]. 1773/ 
1778: Kendői Balogh Ferentz Balogh Ioseff és Balogh 
Sigmond . . . vagyunk mind harman edes Fiai Néhai 
Nemzetes Kendői Balogh Laszlo edes Atyánk Vrunk-
(na)k [Mv; DE 6]. 1792: kendői Szabó Família. Kendői 
Csont György [Márkod MT; DE 453]. 

Szn. 1575: Kendei Gergel [Kendő MT; Barabás, SzO 
305]. 1614: Kendei Mihalj pp. Kendei Peter [uo.; BethÜ 
62]. 

Hn. 1838: A Kendei Felső Fordulo Határban [uo.; 
KelM]. 

II. fn locuitor din Kendő; Einwohner von Kendő, die 
Kendőer. 1693: harman vagy több(en) meg eskesznek az 
Kendeiek közzül [Berekeresztúr MT; MMatr. 230]-
1728: Jóra Czelozonak itilvén a' Sz.G(ene)ralis a* Már-
kodiak(na)k és Kendeiek(ne)k kereseket, hogj Könyöſ ' 
geseket tévő és gyermekeket tanító Iffiat vigyenek ma-
gok közzé, meg engedi a' Sz G(ene)r(a)lis [Mv; i.h.]. 
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kendőkendezò törülköző; prosop, ştergar; Handtuch. 
1831: 3om hoszszu kendő kendező fejtős [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

kendőkeszkenő 1. törülköző; prosop, ştergar; Hand-
tuch. 1570: Vernyka Taligas Janosne, Erzebet Dabo 
Thamasne azt valyak hogy ęokys otth voltak, es . 
mindent Jgazan ket fele oztotaka egy kendeo kezke-
neot [Kv; TJk III/2. 69. — aKöv. a javak fels.]. 1576: 
Wagion egy kendeo kezkenyeo gallos gyolch [Szamos-
ba K; JHbK XVIII/7. 8]. 1588: Három kendeo kesz ke-
neo giolch lengetegh f 1 Eot kendeo kez keneo f. 2 
Egy kendeo kez keneo [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 1611: 
Eött kendeö kez keneö kender zal az uegie s vy egj viselt 
es vcrres rosas Negj zeöz kendeö kez keneök kek vezeő-
sen zeöt [Kv; RDL I. 88]. 1653: Az leiaanioknak az kik 
maradnak tőlem mindeniknek . . . fiam adion ken-
dő keszkenŏtis . ketót ketót [JHbK XLII/3 Kovacsó-
czy Zsuzsánna végr.]. 

2. orcatörlõ ~ zsebkendő; batistă; Taschentuch. 
1656: Viseltes orcza teorleö Kendeö Keszkeneő, edgik 
veres, es kek fonallal varrott; az másik czak veres fonal-
ul [Doboka; Mk Inv. 2]. 

3. (hímes) szőtteskendő; ştergar ţărănesc (brodat); 
gewebtes Tuch (mit Stickmustern). 1611: Egj gallér 
giolch kendeö kez kenő Aranias, meteleses negies ket fel-
!eöa mellette [Kv; RDL I. 88. — aA selleö olvasat is le-
hetséges]. 1623: Egi kendeö keszkeneő, kek fonallal 
szeöt az vegi f. — d. 12 [Kv; i.h. 121]. 1633: Hett giolcz 
kendeó kozkenók hímesek es reczesek [Ks Vess^elini Ka-
ta kel.]. 1683: Halottol semmit ne(m) Fizettek* mint az 
Pastornak is, hane(m) ha Leány vagy Asszony állat hal 
(me)gh, az Felett valo éneklesért egy kendeö keszkenő 
[Hadad Sz; SzVJk 140. — aA kántorkodó mesternek]. 
1683 kLeánytól ha megh hal, ha csak el enekli az Mi-
nister egy kendeö keszkeneő [M.kecel Sz; i.h. 35]. 

Szk: ezüstös-aranyos 1628/1635: Egj Seljemmel 
uarrot ezusteos arannios gallos gjolcz kendeo kezkeneo 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen hagy.] * recés 

1628: Egy reczes kendő kezkenõ [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 10] * veres vesszõs 1615: Egj verres 
vezzeős kendeö kezkeneö f — D. 32 [Kv; RDL I. 97 
Junck András kezével]. 

4. terítő; cuvertură (de masă); Tischtuch. 1628/1635: 
egj seljemmel uarrot czynadoff teoreok formán czjnalt 
kendeo kezkeneo [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-
men hagy.] | Feyer ruha Jutót Éppel Orsolia Aszszon-
?aka . Kendeo Kezkeneők [Kv; RDL I. 137. — aAz 
agyneműk fels-ban]. 1675/1687 k.: Templom Eszközei 
• • • Vagyon két kendő keszkenő kikb(en) pohárt tarta-
nak [Mezőkölpény MT; MMatr. 387]. 

Szk: csipkés 1629/1635: Egy uy gallos gjolcz 
seljemmel es arani fonallal uarrot czipkes kendeo kezke-
neo Egj uazon kendeo kezkeneo veresses a zelie [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen hagy.] * veres rózsás 

1615: Egj uerres rosas kendeö kez keneö f —d. 35 
Kv; RDL I. 97 Junck András kezével]. 

kendőmarha kb. vászonnemű; pînzeturi, pînzărie; 
Leinenzeug. 1606: Az zegeny Atyánk megh hala es Az 
Aniank mene Dienes Mikloshoz Musnaba Az mi ken-
deo Marha hazbely ezkeoz maradót uolt. Azokat három 
ſezre óztak mi nekèonk aruaknak [UszT 20/185. — aU]. 

kendőszeg fogas; cuier (pentru prosoape/ştergare); 
Haken. 1593: Ezek kwwl wagion walamj marha . ket 
szaros lada ket aztal kendeö zeögek padok zúzekok 
[Szu; UszT 9/44]. 1701: egj Kendő szeg [A.csemáton 
Hsz; LLt]. 1734: Vagyon két fa ház az edgyike 
Tisztarto ház három kendõszeg benne [Datk NK; 
JHbB D/l gr. Bethlen Ferenc lelt.]. XVIII. sz. köz.: Ha 
bémégy a' Libertinusa házába, puszta asztalt találsz, a' 
kendő szegen fejszét, kenderből ostort [Ks 21. XV. 43. — 
aÉrtsd: székely lib.]. 1763: vagyon . . . egy paraszt ken-
dő szegis lévén falára3 fel szegezve [Hortobágyfva Szb; 
Born. XXIXa. 19. — aAz első házéra]. 1771: A hazakba 
negy darab kendő szeg [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
158]. 1803: Két festékes égyik hoszszu más rövideb ken-
dő szegek vagy fogasok [Betlensztmiklós KK; UnVJk 
34]. — L. még RSzF 245. 

kendőtartó fogas; cuier (pentru prosoape/ştergare); 
Haken. 1747: Egy tékácska szegeletben valo Záros // 24 
Egy kendő tartó // 50 [Kv; Pk 6]. 

kendővég fejkendővég; capăt de năframă/basma; 
Kopftuchende. 1628/1635: Azzoni ember óítózetjre 
ualo egjetmas ekessegh: Kendò uegjbe ualo huzon-
negj darab seljemmel varrót dirab-darab hjmek [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1829/1830: Egy 
Selyemmel varrott Kendő vég [Zabola Hsz/M.régen 
MT; TLt Közig. ír. 196/830 néhai Darnótzi Jánosné Na-
látzi Anna ingóságai]. 

kendőzés átv álcázás, leplezés; camuflare, ascundere; 
Verkappung/schleierung. 1679: nehézségére legkisebbet 
is nem kívántam, de az régi magyarokként az rútat (ért-
vén az úr éretlen dolgait) széppé sok kendőzéssel is nem 
tehetni [TML VIII, 513 Teleki Mihály Lónyai Anná-
hoz]. 

kendőzik szépítkezik; a se farda/sulimeni; sich schön 
machen. 1634: halam hogy monda Cziki Georgy Bakos 
Andrasnenak; te dizno, nem igaza(n) giazlaz, kendo-
szõla te, eleget monda [Mv; MvLt 291. 5b. — aMás vall-
ban: Dizno Azzony kendeozoll alakban]. 

kendőző kb. rég szépítőszer; fard, suliman, dres; 
Schönheitsmittel. 1634: Cziki Georgy mondá Bakos 
Andrasnenak; Te roz Dizno azzony, ha szép Azzony 
vagy is, de ugian kurua nemszetseg vagy, s két fele ken-
dozot tartaz, es nem igaza(n) giazlaz [Mv; MvLt 291. 
5b]. 1710 k.: (A) gazdag asszonyok, igen éltek az ilyen 
drága, jószagú kenetekkel kényességből, bujaságból 
illatoztatták, fényesítették orcájokat . . . Jobb volt ez az 
Istentől adott zsidó asszonyok kendőzője a mai, az 
Istentől nékik adott szépséggel meg nem elégedő, vagy 
buja. vagy bolond asszonyoknak pénzen vött hitván 
kendőzőjöknél [BÖn. 408-9]. 

kendőzőkendő 1. kendező-kendő 

kendőzött szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ köntös átv felsallangozott köntös; costumatie 
supraornamentată; aufgeputzte Kleidung. 1710 k.: Ül-
jön öszve szeretettel a keresztyén világ, vetkőztesse ki a 
religiót a ficamás, kendőzött, pésmázott, maga találmá-
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nyú köntöséből, azaz: vegye el tőle, amit maga hozzáa-
dott, viszont adja vissza néki azt amit róla levont, az igaz 
szeretetnek és alázatosságnak fejér köntösét [BÖn. 
432]. 

keneget 1. (be)dörzsölget; a fricţiona (ín repetate rîn-
duri); nach und nach (ein)reiben. 1715: Fokadék ellen. 
Lencsét és meg hámozot almát erőssen őszve kel főzni és 
szitán által verni Fa olajat kőzib(e) tenni, hogy mint va-
lami híg ir ollyan legyen azzal kell kenegetni [Szuszia H; 
Kf]. 1724: az Isten tudgja menyit busulok laczika nyava-
lyáján az erős kenés neki nem jo hanem Csak gyengén 
kell kenni melyit hasát had kenegessek evei az rutás ke-
nővel [Ilyefva Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Bor-
bára férjéhez]. 1743/1747: aszt kerdezi vala az Ur tőllem 
ha kenegetneke a ketek falujáb(an) valakit popiommal, 
aszt felelém hogy Popiommal nem kenegetnek, hanem 
tudok ollyas Embert az kit szapanyos Eget bor(r)al mo-
sogatnak minden nap [Szentegyed SzD; WassLt Paulus 
Szabó de Zilah (55) ns vall.]. 1745: Négya mondotta Ko-
vács Mihálynénak, Te tartasz aféle varáslo Aszszont a 
házadnál s te vitted elis a tehén poklát a kúthoz, s a czi-
gányok tanálták meg, melyre mondott Kovács Mihály-
né Négyának, hát te mért kenegeted a tehened csécsit 
borzával; melyre mondott Nyégya, azért hogy meg ha-
sadozott, s, nem fejhetem [Szentbenedek SzD; Ks]. 
1783: ott heljben el holt volt, az ott levő Aszszonyok 
kaptak rajta és addig kenegettek szappanos palinkaval 
hogj valamenjire meg jött, harmadnapján haza hozat-
tam ide, de az után-is csak beteges volt, nem épülhetvén 
ki azon verésből, a mián mégis kelle halni [Lengyelfva 
U; Ben.]. 

2. masszírozgat; a face masaj (ín repetate rînduri); 
wiederholt massieren. 1582: Nilas Miklós . . vallia, 
Amikor az Catalin terehbe(n) eset volt . . holottam ez 
Mostany zolgalo Leanianak Luczanak zaiabol hog Ni-
reo Kalman eó teolle eg Nehanzor kwldeót pénzt es 
keoltseget fenesre annak az Nalla meg terhesedet Cata-
linnak, Tüdőm azt(is) hog a' Lusza Bant Eyel Nappal 
Nireo Kálmánnál es eó kenegette [Kv; TJk IV/1. 42]. 
1584: Sophia Varga Simonnę vallia hogy kenegetet min-
ketis es foldozgatot, s azzal ęlt ez Zabo Cato | Anna 
Jllyes Kowachne vallia, Kadas Miklosnenak vala eg 
giermeke Az laban egy kisded fokadek león, hiüa oda ez 
Zeold Ambrusnet es keoteozny kezte, de mihelt keneget-
ny kezte ottan el Dagadozot Az laba ige(n) rutul [Kv; 
i.h. 223, 255]. 

3. kb. (nőt) markolász; a pipăi (o femeie); (Frau) ab-
greifen/knutschen. 1597: Lakatos Mihály Chizar 
Peterne feleol azt mondhatom hogi lattam azt hogi egi 
Chizar legeny kenegeti fogdossa wala giortia wilagnal, 
egieb legenyeketis elein lattam hogi hozza iartanak [Kv; 
TJk VI/1. 72]. 

kenegetés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vki kauzájának ~e kb. vki perének vesztegetéses 
befolyásolása; influenţarea procesului cuiva prin mitui-
re; Beeinflussung durch Bestechung des Prozesses js. 
1763: Ezen Admonatio sem származott ex fidelitate in 
Principem aut boni Publici ratione, hanem hogy magá-
nak használhatna valamit vélle, ex privato rancore tzé-
lozván a maga Causájának kenegetésére [Nsz; Told. 33/ 
22]. 

kenés 1. be/megkenés; ungere; Einschmierung. 1674: 
Kender mag erogatioja . . . Olajt csenáltattam a Bialok 
kenéseire [UtI]. 1677: Béres Szekér kenesire és . . . sen-
dely szeg sirazására Erog(altam) Diver(sis) vicib(us) lib. 
10 [Kővár Szt; UtI]. 1749: Háj Erogatioja Ket Hin-
tók és egy Tárh szekér kenésekre erogáltam 19 font 
[Kiskend KK; Ks 70. 51 Szám.]. 1812: Papp Ferentz 
Udvar Biro Ur fizetett légyen ki 1 kupa dohot-
tat, és más fél kupa lo zsirt a szerszámok kenésére, per 5 
Rf [Nagynyulas K; IB]. 

2. bedörzsölés; fricţiune, frecţie; Einreibung. 1724: 
az Isten tudgja menyit busulok laczika nyavalyáján az 
erős kenés neki nem jo hanem Csak gyengén kell kenni 
melyit hasát had kenegessék evei az rutás kenővel [Ilye-
fva Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbára férjé-
hez]. 

3. masszírozás; rég gyúrás; masaj, masare; Massie-
rung. 1582: Angieta Magiary Caspamę vallia, Ami-
koron ez Igiarto Georgnek az Elseo felesege betegh vala 
hiwa oda engem . . kere hogy Meg kennyem . . De en 
azt monda(m) Neki hog artana a kenes Neki [Kv; TJk 
IV/1. 71], 1584: Anna Meray Eotueos Thamasne 
vallia, Az Aniamat égikor meg kenea, Mely kenes vtan 
nem Erze keonnebseget, hanem inkab giomranak es tes-
tenek dagadasat [Kv; i.h. 220. — aZabo Cato]. 

4. bebalzsamozás; îmbălsămare; Einbalsamierung. 
1710 k.: A kenő jó szag használ az élőknek, akik bévehe-
tik, érezhetik. A holtnak pedig bizony csak annyit hasz-
nál, mint a holt lónak a patkó. Mit használt az aegyptusi 
királyok testének az a kenés, mellyel minden nemzetek 
felett bujálkodtanak Örzött-é meg valaha csak egy 
testet is a kenés a rothadástól? soha sem. Ha újítják a ke-
nését, eláll ugyan sokáig elszáradva, de olyan éktelen rút 
fekete, elirtózik az ember tőle [BÖn. 423]. 

kéneső higany; mercur, argint-viu; Quecksilber. 1558 
k.: Marad teneked az Iueg feneken cristaly zinç 
kpued, Melynek egy reze valtoztath 100 p(ar)s kenespth, 
Jo es tekelletes ezwste [Nsz; MKsz 1896. 286]. 1582: 
Angieta Magiary Casparnç vallia . . zilwa zembe 
veottem volt be eg kis keneseot, es azzal giogiulta(m) 
megh [Kv; TJk IV/1. 71]. 1687: Kenyesőt olvasvan meg I 
maradat ezen Fogarasi Kŏzŏpsŏ Boltban Hatszaz 
nyolcvan negy Korsoval Kenyesŏ [Fog.; UtI]. 1688: 
Egy Mása kénösötöl f 3//oo [MvRKLev. Vect. 9]. 1714: 
Kényessŏ 53 lb. 9„54. 3. Salitrom 24 lb. 4„80 [AH 38]-
1757: az illyen látható Aranyos köveket minek utánna a' 
Bányákból . . . ki horgyuk; mosárokban meg töijűk, s 

ahoz valo váloszto teknőtskével, mellynek Sádtrok ne-
ve, ki választyuk meg szárasztván 'a vizes por aranyat 
vas serpenyötskében, mennyi pondusu 'a por Arany, fél 
annyi kénesőt s néhol tőbbetis teszünk hozzá [Zalat-
na AF; JHb Borsai István kezével]. 

kénesőbánya higanybánya; mină de mercur; Queck-
silbermine. 1662: (A) zalatnai arany-, ezüst-, kénesőbá-
nyák, kapniki arany-, ezüstbányák is mind kezében va* 
lának, mellyek Bethlen fejedelem idejétül fogva mind jo 
műben lévén . . noha a költség bányákra nagy volna, 
de a rájok való költség duplásan s triplásan megfordul 
vala [SKr 201-2. — aI. Rákóczi Györgynek]. 1677: A' 
Kéneső Bányák eleitől fogva Fiscale bonumok [AC 48]. 
1710: A bécsi udvar penig azért küldötte vala be Thavo-
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nathot, mivel szüntelen ment innen fel a panasz Erdély-
ből, hogy a két úr, Bánffy György és Apor István a har-
mincadokot negyvenezer forintban, az arany- és kéneső-
bányákot pedig tizenkétezer forintban árendálván meg 
a császártól, öt-hatannyinál is többre menne a proven-
tus, és így a császárt defraudálnák [CsH 296. — 1699-re 
von. feljegyzés]. 

kénesőbeli higanybeli; in/de mercur; von Quecksilber. 
1618: Azmiképpen még itt benn létébe eszébe vötte vala 
Kamuti uram az kénesö-béli kárt Mátyás deák 
találta meg az lopott kénesőnek az szerszámát, 4 csana-
kot ugyan az körül az csanak körül és az padimen-
tom között szedegettek fel azféle elhullott aprólék kéne-
sőt az legények, két vagy három okát [BTN 105. — 
Kamuthi Farkas, Erdély portai követe]. 

kénesőmaradék higanymaradék; rămăşiţă/rest de 
mercur; Quecksilberrest. 1618: Az maradék kénesőről 
azmint Eötves Mihály nekem számot adott, kiről 
keze írása vagyon, írt ő abban 112 oka kénesőt; ezt az 
kéneső maradékot . . adtam az cserge sátor árába 
az sátorcsinak [BTN2 105]. 

kénesős szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ föld higanyos föld; pămînt care conţine mercur/ 
mercuros; quecksilbriger Boden, quecksilbrige Erde. 
1680: vagyon egy negyvenes hordo kén essŏs földel 
tele. Item vágjon egy puttonb(an) es egy mehkosár-
küpüben hasonlo ken esős főid cir Cub 1// [A.porumbák 
F; ÁLt Inv. 16] * ~ zsír higanyos kenőcs; alifie/ 
unguent cu mercur, alifie mercurială; Quecksilbersalbe. 
1849: 4 Loth Hánytató Borkő 2 f 8 x 10" Szalamia 23 x 

8 Loth Kényesŏs zsír 44 x. 8 Loth Repülő zsir 26 
xr [Dés; BetLt 3]. 

kénesőszín higanyszínü, ezüstös szürke; de culoarea 
mercurului; quecksilberfarbig, silbergrau. 1714: Kén-
eső Szin s Virágos Bársony Férfi Mente, Moscoviai fejér 
Róka bélléssel 15. arany Skofium gombokkal fölljul ap-
r ó gjőngjekkel ékesített fl. Hung. 99 [AH 8]. 

kéneső-váltás higany-beváltás; preschimbare ín mer-
cur; Quecksilbereinlösung. 1667: Bel<ényesi> István-
nak Logofet Demeter administrálta pénzt adtam kéne-
sőváltásra, fl. 200 [AUt 33 zalatnai jöv.]. 1679: küldöt-
tünk kéneső váltásra, ugyan kéneső árát oroszlányos 
tallért kilencvenhetet, nr. 97 zlotot egyet, nr. 1 [AUt 
182 alvinci jöv.]. 

kenet ige 1. rákenet; a puné (pe cineva) să ungă (ceva 
cu ceva); daraufschmieren lassen. 1770: az elmúlt Nyár-
ban Udvarbíró Uram ŏ kegyelme Háromforint árra egér 
maszlagot hozatott Károly várról, mellyet Tésztaban 
ßyurva sindelyekre kenette ŏ kegyelme s ugy raktak az 
Osztagba az egér ellen [Balázsfva AF; Uti]. 
.2. magát a. bekeneti magát; a dispune să fie uns de 

cineva; sich einschmieren lassen. 1585: Ilona Simon 
Martonne vallia, Az el mült heten vala, igy ziggya vala 
Danch Leorincz viczej Andrást: Roz vagy Czigan, lator 
vagy, megh feózeted Az ebet es annak Az hayaűal kenet-
ted magadath [Kv; TJk IV/1. 515]. — b. masszírozhatja 
magát; a dispune să fie masat de cineva; sich massieren 

lassen. 1584: Barbara Zabo Caspar Zolgaloia vallia 
Zabo Cato Égkor kwldeot vala Maglas Thamasne-
hozis hogy meg kergiem ha hozza Mennie(n) kenny 
Azt Izene hogy ha ez eleót Ne(m) jeót, bar Immár Ne 
Ieoyeon, mert Haragonnek az vra rea erette . . Monda 
erre Zabo Cato, fatilla kwrwa Massal kenethy magat 

. de ameg Az vilagban el mind eoreoke megh bannia 
a' fatilla lelek Curwa [Kv; i.h. 217]. 

kenet ſn 1. kenőcs; alifie, unguent; Salbe. 1584: Cata-
lin Nilas Simonne vallia, hywa hozza ez Lakatosne, Es 
hat Az kertiben twzet teot vala, Es az twz keozepibe 
fazék vala Es azt monda hogy keorĕs fanak forgacha 
vagyon benne es olayat veszy es magat megh keny velle, 
mert azért igen fokadekos vala, es chak bizonsagul hit 
vala enge(m) oda, hogy bwyeos baiosnak Ne monda-
nak, holot maga giogitasara chinalna Azt A kenetet 
[Kv; TJk IV/1. 263]. 1662: a királya teste is . ahová lo-
vastól a sáros patakban holt vala, kivétetvén^és a vajda 
parancsolatjából nagy tisztességgel hozatott , és a fö-
vénytől, sártól megmosattatván, s jó illatú drága kene-
tekkel megkenettetvén, a királyok temetőhelyébe nagy 
tisztességgel temettetett vala [SKr 75-6. — aA mohácsi 
csata rendjén a Csele pataka vizébe fúlt II. Lajos. Szé-
kesfehérvárra]. 1710 k.: Az emberek is, mind férfiak, 
mind kiváltképpen gazdag asszonyok, igen éltek az ilyen 
drága, jószagú kenetekkel, nemcsak betegségeknek üdé-
jén azoknak gyógyítására, hanem jó egészséges korok-
ban is [BÖn. 408]. 1751: Isten veled Josef Atyám És Ma-
ria édes Anyám . Im egy kis kenetet hoztam Kit uj Ki-
rálynak tsináltam [Hétfalu Br; EM LI, 126 betl. játék]. 
— L. még BÖn. 422-5. 

Sz. 1710 k.: Amint Salamon mondja . . Az ember-
nek jobb a jó hírnév a legjobb vagy drágább kenetnél 
[BÖn. 408]. 

2. rontó/varázskenőcs; unsoare fermecată; Hexen/ 
Zaubersalbe. 1747: az Felső malombéli német molnár 
ollyan babanás keneteket adot a keziben mellyekkel 
kenye meg a kerek orsojának tsapjait, és eő maga fusson 
ki a malombol mert őszve romlanok a malmok [Déva; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 

3. utolsó kenet; maslu; die letzte ölung. 1768: láttam 
Boka Mitrut az agyban holt szamban fekünni nem 

ügyelt senkire az kenetet az Paptol el nem vette hanem 
mások tátatták fel a száját s ugy tettek a szájáb(a) [Kis-
káján SzD; BK. Boka Togyer (32) jb vall.]. 

4. utolsó ~ maslu; die letzte ölung. 1774: Minden 
szerzetből tartott próbára magaa mellett papokat 
Most utoljára paulinus fejér barátot tartott, ki is eleget 
mesterkedett halálos betegségében, hogy valami pápista 
szokást, úgymint gyónást, utolsó kenetet fel akart adni 
[RettE 339. — aKemény László, 1759-1762-ben Erdély 
gubernátora; 1774-ben halt meg]. 

5. vall 1710 k.: Engem pedig, én üdvességemnek kirá-
lya, áldott Úr Jézus Krisztus, bocsáss most is feleséges-
től a te lábadhoz . . . Drága kenet legyen a te Lelked fo-
hászkodása [BIm. 1024]. 

kenéz 1. román falusi elöljáró, falusbíró; chinez, pri-
mar, jude comunal; rumänischer Dorfvorsteher/richter. 
1331: magister Adrianus de ipsis kenezis et zondis no-
stris presentaverit nobis viginti birra, que vulgariter 
cherge <dicuntur>, et quatuordecim caseos [Nyírmező 
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AF; DocV 71]. 1559: Ez el mult napokba az En zolgaim 
fogtak volt meg Eg' fw orrot masz vton Jeo wolt Eg 
zegen ola, az vton chichio tartomaniaba Rokonsagy 
keozze, asztis megh fogiak az En zolgaim azt mon-
giak, es az kenezek hwteok zerent s az falw hog nem volt 
vele az zegen ola az kit meg fogtak az fw orral [Retteg 
SzD; BesztLt 24 Cristophorus arros officialis castri de-
serti Chichiod a beszt-i tanácshoz. — dCsicsó vára; ma is 
rom Retteg szomszédságában]. 1570: Be hywattwk Az 
Byrakath es kenezeketh az Tellyes Banffy Menyharth 
Reez Jozagabwl ki hwnyadhoz Tartózó wolt wolna azo-
kat es Egheb Jámbor ween Zemelyeketh az Byro es ke-
nezek melle meg eskettwk es Ewketh meg kerdeztwk 
Nylath wonthwnk czedwlankenth el ozthottwk es kynek 
kynek az Ew Rezet Eoreoksegewel Eghetembe Byrnya 
hattwk Mynden Ellene mondás nelkywl [Bh; Eszt-Mk 
Mogyorói cs.]. 1647: Eskudgiek megh az Nadasia kenez 
heted magaval, hogi eŏk niomot fel nem vottek ott [Hét-
bükk MT; BálLt 51. — aMT]. 1665: egy Serba(n) Kosz^ 
tye nevű Piskibend lakó Jobbagyát az nagy Barczay 
Opra Groza nevű kenezze altal meg Fogatta [H; BK 
ad nr 1132. — a " H]. 1777: azt mondotta az kinyéz hogy 
az tolvajok el szalattanak, hanem ő képekben velem meg 
bekellik [H; Ks 114 Vegyes ir.]. — L. még GyU 81, 97, 
112, 114, 436. 

Szk: ~ t csinál kenézt állit/tesz. 1582: Byro vram ha-
giasaboll attam az felekieknek mikor kenezt Chinalta-
nak f 1 [Kv; Szám. 3/VIII. 27]. 1591: Az fòlleky kenezt 
Chinalttak attam nekyk f 1 [Kv; i. h. 5/1. 19] * vá-
laszt. 1590: Biro vram adatot vellem, hogy Az fellekyek 
kenezt valasztotanak f. 1 [Kv; i.h. 4/XXI. 7 Kis István sp 
kezével]. 1625: Az Felekieknek hogy Kenezt valaztottak 
atta(m) Tanaczj hagiasabol f 1 [Kv; i.h. 16/XXXV 
160]. 

2. személynevekhez kapcsolodó tisztség-megjelölés-
ben az 1. al. megadott jel-sel; ca denumire a funcţiei ală-
turat numelui de persoaShă, cu sensul 1.; als Amtsbe-
zeichnung mit der unter 1. angegebenen Bedeutung. A. 
kn után; după prenume; nach Vorname. 1482: Johanne 
Kenez, Demetrio similiter Kenez [O.zsuk K; TelO II, 
149]. 1556: dorotthya ázzon nagy sebestyenne al-
madj tamasnak eg haz helyet olah frathan, kyn Mostan 
az ew Jobagia Anthal kenez laknék akarna Jsmeg 

el zalagosithany [Fráta K; SLt U. 26]. 1568: Beken-
zeghya fatul kenez galthewy Gergelne Jobbagya ezt wal-
la [Gáltö AF; JHb XXIX/28. — aBekenszeg eltűnt tele-
pülés Demeterpataka (AF) vidékén]. 1625: Veottunk 
ket Eoregh feniw Gerendát . . . He Szamoson lakó Ma-
rian kenezteol [Kv; Szám. 16/XXX. 17]. 

B. vn + kn után; după numele de familie şi prenume; 
nach Familien- und Vorname. 1568: Mattyas Lazlo ke-
nyez, iur(atus) fassus e(st) [Kv; TJk III/1. 180]. 1573: 
Horga peter keneza Azt vallia hogi az Kalmar lazlo 
fiay Ianos keneznel Bwzaiat talaltak volt [Kv; TJk III/3. 
215. — aFeleki valló]. 1647: Thoma Duma Kenez 
[Drassó AF; BK 48/16]. 

3. kb. (földesúri) botosispán; vătaf (moşieresc/la o 
moşie); (gutsherrlicher) Verwalter. 1567: ez napokban 
thewedeth wolth el valamy keth Ewkrem, en hon Nem 
letembe Erthem azt, hogy .k. haythotta Be wolamy 
zabból az egyketh lm kenezemetth kywltem Érette 
hogy .k. addya Meg az En ewkremetth [Apanagyfalu 
SzD; BesztLt 58 Sebastianus Erdelj Nag falw bírójához 

és esküdteihez]. 1570: polgár Myhal Alsó fyley 
vallya, hogy latta egy Lo Bwdosik volt az fyley hataron, 
Azonba Menth oda az Zylwassy Imre kenezze, kerdette 
hogy ha lattanak egy Bwdoso lowat otth valahwl [Kv; 
TJk III/2. 111]. 1572: Kachkay tryff Zelechkeya Ew 
Nag'saga Jobbagia es kenezze [Dés; DLt 184. — aSze-
lecskéről, a város szomszédságából való] | Santha ga-
wyrla (!) beodeoleya torozkay ferench Jobagya es kenez-
ze [Torockósztgyörgy; Thor. XI1/7. — dBedellőröl (TA) 
való]. 1578: Hallotta Az Attyatwl mert az Attya Hoz-
zwazay Peter kenezze volt [Torda/Mezöcsán TA; i.h. 
V/14 P. Gywla (40) jb vall.]. 1652: Pele Georgy Ke-
nez az Curiahoz [Asszonyfva TA; GyU 141]. 1768/ 
1771: Udvari Gornyikok, Tisztartók, Dsugyak, Keni-
zek kik(ne)k mi kárt tesznek, kiket mivel aggravalnak, 
opprimalnak és praeter debitum taxáinak? [H; Ks 112 
Vegyes ir. vk]. 

4. ? szabados (libertinus)-féle; persoană dezrobită/ 
eliberată (din iobăgie), un fel de libert; Art Freigelasse-
ne(r)/Libertin. 1517: Regestrum factum super kenezios 
in districtu arcis Hwnyadiensis existentes Item de Mo-
nyoro kenez III . . Item de Rws V [DomH 168. — 
Ugyanabban a forrásban 27 településről felsorolva 1-7, 
egyből 15, egy másikból 20 kenéz. Egy másik, ugyanez 
évből való regestrumban ugyanerről a területről 24 tele-
pülés 1-15 kenézzel szerepel]. 1591: 25 Nouembris hoz-
tanak az feleky kenezek ismegh pénzt f. 13 [Kv; Szám. 
5/VIII. 34]. — E jel-re 1. alább a jegyzetet. 

A fennebb idézett magyar nyelvű szövegekben előfordulóknál lati 
nyelvű szövegben kétségtelenül magyarból latinositott, latinosan toldalé-
kozott jóval korábbi adalékokat tarthatunk számon. Köztük az eddig leg-
korábbiként ismert erdélyi vonatkozású adalék az, amely az udvarhclyszé-
ki székelység településterületén már 1301-ben név szerint említi Ursus Ke-
nezius-t [DocV 45]. A név utótagja itt csak közszói szerepű lehet, mert ilyen 
korai időben kételemű román névvel nem számolhatunk. Kétségtelenül 
közszói használatú |zonban már egy 1326. évből való egyezséglevélben a 
Fejér megyei Filesd településsel kapcsolatban elénk kerülő köv. adalék: 
keneziis nostris de Filesd [DocV 65. — Fenessel (AF) azonosítható; 1. erre 
NNy 178 kk]. A DocV sok más XIV. századi adalékát mellőzve és egy szá-
zadot átugorva csak néhány újabban előkerült XVI. századi adalékra hi-
vatkozunk. íme: XVI. sz. eleje: kenez autem si haberet centum porcosadat 
tantum unum porcum [Bosor H; DomH 150]. 1512: Item tenentur servire 
ad Castrum Hunyad cum equis kenezy et craynici [i.h. 163]. 1517: prcſatis 
kenezys ! De taxa extraordinaría per kenezois dicato [Vh; i.h. 26—7] | De ta-
xa extraordinaría per kenezois dicata Georgius Skaricza levavit fl X [i.h-
27]. 1522: Census sancti Martini pertinenciarum . . . Kenezy accipiunt, 
persone XXXIIII kraynychy persone IIII [Vh; i.h. 50]. 1531. Michaeli 
Tolway kenezio . dedi d L [i.h. 93^4]. L. még i.h. 109. 

A latin nyelvű szövegekből felsorolt erdélyi régiségbeli adalékok közül 
feltűnők az 1612-beliek: ezekben ugyanis — a vajdahunyadi vártartomány 
egy-egy települése keretében nem egy, hanem 1—7, 1—15, sőt 20 kenézt is 
említenek. Az ilyen több kenézzel jelentkező települések esetében a kenéz 
megjelölés tehát nem a tőlünk fennebb megadott jel-ekkel értelmezhető, 
hanem talán valamiféle szabados (libertinus) népségre vonatkozhatott, hi-
szen az első 1512-beli adalék szerint a vajdahunyadi vártartomány terüle-
tén a kenézek a várhoz lovas szolgálattal tartoztak, tehát szabadosfélék 
vagy legalábbis várjobbágyok, azaz lazább feudális kötöttségű szolgáló né-
pek lehettek. 

Maga a címszóbeli, délszláv eredetű tisztségnév egyébként az egyetemes 
magyar régiségben először a TAl-ben 1055-ben fordul elő (TESz). A tiszt-
ségnévre von., XI. századtól kezdődő adatok gazdag sorozata (I. DocV, 
Prodan, Job. Mut., TESz és az ott id. ir.) a régiségben nagyon elterjedt jöve-
vénynek bizonyítja ezt a szót. 

O Szn. 1572: Symon kenez Alsó gykynesy [Dés; DLt 
184]. 1573: Demetrius Kenez de Dezmer [Kv; TJk III/ 
3. 113]. 1592: Michael Kenez [Mikeháza SzD; DLt 
235]. 

O Sz. 1661: Úgy látom, csak az könnyű hadak, mi lf" 
szünk az nehezek mellette; el kél kun az kenézrőla, ttúë 
szélyel kerengünk [TML II, 171 Haller Gábor Teleki 
Mihályhoz. — aJel. ? ]. 
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kenézség szabadosságféle; statutul celui eliberat din 
iobăgie; Art Libertinentum. 1626/1681: Erdöhati Por-
kolábnak Esküttei Mi az mi hitünk szerint igy Con-
ferallyuk az Thoma Peter Uram es Thoma Laszlo 
Ur(am) leveleket, hogy mi őrökké azt tudtuk s tudgyuk 
hogy mind az előtis kenésségekkel szolgálták . ez 
oraigh, semminemű szedő vevővel, sem semminemű 
dézma adassal nem tartoztak sem nem adtak mind ez 
oraigh [Vh; VhU 349]. 1632: megh tekentvén ez levelem 
mutató Kozta Miklósnak alazatos könyörgését, s mind 
Peniglen Apianak Feredsi Kozta Mihalynak, ki mar 
megh holt, mind halaligh kénezségben valo hűséges szol-
galattyat ugyan azon kenézsegben, melyben az Apia 
szolgait Kozta Miklóst meg hadtam, sőt Gyalaron 

mindennemű örökségét mindennemű ado fizetéstül 
immúnissá tőttem. Erre nézve hagyom s paranczolomis 

Hunyadi Varunkhoz tartózó gondviselőimnek, es 
Tisztviselőimnek . . hogy Kozta Miklóst mas rend-
beli szolgalatra ne kénszericzek, es ne erőltessék, hanem 
az mi az Kenézségnek az ő Tisztit illeti abban megh tar-
ezak, es az szerint kivannyak es Vegiék szolgalattyat, ha-
zatis penigh, es mindennemű örökségét, semminemű 
adozassal vövéssel ne terhellyék, hanem csak az Kenéz-
segben szolgállyon [Vh; VhU 387-8 St. Bethlen és Pet-
ſus Bethlen ad. lev.]. 

kenézválasztás román falusbíró-választás; alegerea 
chinezului/primarului/judelui comunal; Wahl des ru-
mänischen Dorfrichters. 1594: Az feleki olahoknak Biro 
vram es az Éghez Thanacz Akarattiabol atta(m) kenez 
valaztasra f 1 [Kv; Szám. 6/VI. 5]. 

ken-fen 1. kb. babrálgat, teszeget-veszeget; a trebàlui; 
schalten und walten, geschäftig sein. 1584: Feyer Iacab 
valliaa, hog latot hog kent fent, de semmy gonozt hoza 
Ne(m) latot [Kv; TJk IV/1. 256. — aEgy bizonyos 
Zeoldne boszorkánykodási ügyében tett vall.]. 

2. '?' 1697: bé menénk Peter Deákné Aszszonyom-
hoz, kerdezuén mint vágjon s hogy az dolog, monda Pe-
ter Deákné, jay hová legyek bizony meg őll uram, mert 
mind aval vere hogy az Pap kurvája vagyok, akkor ele-
get kenők fenök az mint tudók [Kotormány Cs; CsJk 2]. 

kengyel scárijá, scară (de şa); Steigbügel. 1584: Veot-
tem ket kengyel Zyat p(ro) f — d 12. Veottem egy ken-
gielt p(ro) f — d 6 [Kv; Szám. 3/XIII. 8]. 1628: Egj bokor 
kengjel [Bodola Hsz; BLt]. 1649: vöttem egy bokor ken-
gyelt [Kv; Szám. 26/111. 583]. 1714: Magjar Nyereg, kék 
es Vörös seljemmel be buritott, aranj s ezüst Skofium Vi-
rágokkal ki varrót, első resze almaval hátulsó penig 
ezüst bagjoggal borított, mellj(ne)k Kengjele meg ara-
njozott külomb külombfele ezüst Viragokkal ékesített 
fl- Hung. 112 [AH 16]. 1748: Az másik Inctus(na)k . . . 
edgj pár fa kengjele két rétben fogott botskor szijjuval 
oszsze kötve olly hoszszaságra, hogj nyereg nélkül a' ló 
háton által vetvén commodĕ lábait kengjelekb(e) Ágál-
hatta [Torda; TJkT III. 219]. 1820: Egy Prittsés nyereg 
kengyellel, és le kötöjivel [Mv; MvLev.]. 

Szk: aranyos ezüst 1697: Felvinczi Sigmond 
j r(am) egj úttal Gernyeszegre3 hozott egj egész lóra va-
lo öltözetet, ugj mint Portai Szeles feket, igen szép köves 
°rrodzójaval edgjütt, Aranjos imitt amott Turkessel ro-
Sa formara csinált Katona Nyerget, merőben Aranyos 

Ezüst Kengjelestül [JHbK XXX1I/25 Sig. Korda (35) 
vall. —aMT] * ezüst aranyos ~. 1673: Két bokor Tatár 
nyeregre való ezüst aranyas kengyel [Fog.; Uti]. 1688: 
Ezüst borítású aranyas Türkéses katona Nyereg ezüst 
aranyas kengyellel edgyütt [Born. II. 18 Mikola László 
lelt.] * kerektalpú török 1691: Egy păr ezüst Käl-
mány kengyel, Egy pãr ezüst kerek talpú török kengyel, 
Egy ezüstös Tőrök Hangsăr kesz (!) köves [Szentdeme-
ter U; Ks 31. XXXa] * magyar ~. 1756: magjar kengjel 
egj sákba, pár 2 Ugjan azonn sakban Nemét kengjel, pár 
2 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 19] * murát 1681' 
Török, avagy Muratt nyergek Ezüstéi aranyosan 
megh borított kápaju, Veres bársonyos szkofiummal va-
rott regi nyereg. Murát ezüstt kengyelek rajta uj Portai 
le kötő majicz szíjjal [Uti] * német magyar ~ * 
portai 1710: Egy pár portai kengyel [DánielAd 90] * 
rezes magyar ~. 1714: Egy Par rezes Magjar Kengjel fl. 
Hung. 2 | Egj Par rezes Magjar Kengyel, alul rósaval 
ékesített fl. Hung. 6 [AH 13, 53] * réz oláh ~. 1714: Vio-
laszín Barsonnjal borított Török Nyeregh hozza va-
ló Szerszámmal, s réz Oláh Kengjellel egjütt fl. Hung. 7 
[AH 53] * tiszta ezüst 1748: Láttam . egy igen rit-
ka munkás köves Tőrök Nyerget, tiszta ezüst kengyelei-
vel édgyűtt [Torda; Szentk.] * (vasas) török 1714: 
Ki metzett flgurakkal egj Par Török Kengjel fl. Hung. 4 

Három Pár Vasas Török Kengjel, melljek kőzzül egj 
par meg aranyozott 1 „ 50 [AH 53]. — A kengyelfajtákra 
1. RMFegyv. 345-9 (bő képanyaggal). 

Sz: félen nyomja a ~t kétkulacsos politikát folytat. 
1662: Azt Kegyelmed úgy tudja, valamely ember szolgá-
latunkra adja magát s annak oly dolgát veszszük 
eszünkben, hogy a kengyelt félen nyomja, hűségében ké-
telkedünk, bizony meg is merjük mondani a dolgot, nem 
palástolunk semmit is [TML II, 366 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz] * kétfelé nyomja a ~ t 'ua.' 1662: (A) zászló 
alatt az ország rendeinek is egységben, hűségben végig 
kellene maradniok, kétfelé a kengyelt nem nyomni, ha-
nem a fejedelmet őnagyságát kellene uralni . . s orszá-
gokban is békével úgy maradhatnának [SKr 672] * lá-
bát ~ébõl ki nem vette. 1617: az egez eztendeóben mind 
orzagostolis labunkat kengielwnkbeŏl ki nem wëottwk 
[KJ] * nem igazán nyomja a ~ t nem folytat őszinte poli-
tikát. 1710: Káinoki Sámuel Brassóból kijővén 
Thököly táborára jöve, és be is esküvék hüségire. Meg-
sajdította Thököly, hogy nem igazán nyomja a kengyelt, 
s megfogatta [CsH 233. — 1690-re von. feljegyzés] * 
vénségének lábait a ~ be teszi vénségre hajlik/jut. 1727/ 
1793: Mivel hogy én már vénségemnek lábait szintén az 
Kengyelben tőttem [Ádámos KK; MvLev.]. 

kengyelfa szitásmalomrész; grindă de susţinere (la 
moară); Tragschwinge (in der Mühle). XIX. sz. e.f: 447 
czövekre vas botskornak kívántatik 35 mázsa 10 font 
vas 12 db 1 0' hosszú 9 czol vastag vánkost tartó ken-
gyel fa 12 db vánkos [Marosbogát TA/Kv; GyK kv-i 
építőmest. malomszám.]. 

Frecskay 284, 492 a szitásmalom részeként említi a k e n g y e l t így: „A 
vashíd kél keresztgerendán: a kengyeleken, zsebenyeken, csigapallókon 
(Tragbank, Tragschwinge) fekszik." 

kengyelfutó fejedelmi, főúri, nemesi hintót v. lovast 
futva követő szolga; slugă care aleargă ín urma stăpînu-
lui său aflat ín caleaşcă sau călare; Läufer (der einen 



kengyelfutó-kasketli 

fürstlichen od. hochherrschaſtlichen Wagen od. Reiter 
zu Fuß begleitet). 1609: Vrunk feo loazzi . . . Kengiel fu-
tok . . . V. Cziatlo Tartojnak hust lib. 6 [Kv; Szám. 
126/IV. 195]. 1625: hozuan be eo felge kengyelfutoja egy 
tegzet arra czinaltattunk egy bagaria eouedzeot tt f 
—/65 [Kv; i.h. XXVII. 9]. 1653: a császár . . . kengyelfu-
tójok vonogatták: ki az ő hegyes tőröket, ki az én ken-
gyelemből [ETA I, 134 NSz]. 1657: (A hintó) veres bár-
sonyos vala az szokott helyeken és szkófiumarannyal 
gazdagon megvarrva, melyeket Konstancinápolyban 
varrottak vala kocsis, fellejtár veres bársony köntö-
sökben . . . kengyel futók az szerént [Kemön. 63]. — L. 
még BTN2 164; Kemön. 48, 89; NeDem. II, 157. 

kengyelfutó-kasketli kengyelfutó-sapka; chipiu pur-
tat de slugă care aleargă ín urma stăpînului său aflat ín 
caleaşcă sau călare; Läufermütze. 1790: Kengyel futó 
kasketlira valo Kornis, ezüst Czimer [Sv; Ks]. 

kengyelszíj trăgătoare (la şa); Steigbügelriemen. 
1583: veottem 2 hámot . . . mind heuederestul f. 1 d. 7 
Kengyel ziat hozza d. 25 [Kv; Szám. 3/XII. 7]. 1585: 
Veottem Egy Bokor kengyel ziyat f — d. 8 [Kv; i.h. 
3/XXI. 7]. 1610: Horuat Christoph egy kendgiel Syat 
vett az Zekeres Nieregben kolosvarat pro d. 25 [Gyalu 
K; Sennyei 47/11]. 1737 k.: Edgy kis oláh néregh . . . 
edgy pár kengyel szijj Szŭgyellŏvel s ket fel ranto Szíjjal 
edgyŭt [Brassó; ApLt 5 Apor Péter lelt.]. 1849: Egy prits 
nyereg kengyel szijju, és vas 50 Rft [Görgény MT; Born. 
G. XXIVd]. 

Szk: cseres ~. 1599: Zigyartho Dániel vallia At-
tam en oroz Jakabnak cheres kengyel zyatt penzen [Kv; 
TJk VI/1. 339] * dupla 1810: Két pár dufla kengyel 
szijju [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 13] * len-
gyelországi ~. 1611: Egj lengiel orzagj kengiel zj sikos 
[Kv; RDL I. 88] * szimpla 1810: Egy pár Símpla 
kengyel szijju Rf I xr. 1. Három símpla kötőfék Rf 5 xr 1 
[Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 14] * vasas 
1688: Szy Szerszanokrol (!). Száz Rab szitol f — // 49 1/2 

Egy vasas kengyel szitol f — // 06 [BfR Vect.]. 

kengyelvas scăriţă, scară (de şa); Steigbügel. 1521: 
kengelwas unum et calcaria [Vh; MNy XXXI, 194]. 
1585: Az Lora valo keolchyg Veottem Egy kengyel 
vasat p(ro) f — d. 7 [Kv; Szám. 3/XXI. 7]. 1600: Veot-
tem egy szekeres Nyerget f 1 Veottem hozza kengiel zij-
jat d 12 Ket ó kengiel vasat d 22 [Kv; i.h. 9/XII. 64 ígyár-
tó Simon isp. m. kezével]. 1744: Edgy pár kengyel vas 
szijjastol ket hitván hozávaló szyűgyellővel [Szentdeme-
ter U; LLt Fasc. 67]. 1805: Egy Anglus nyereg Szarvas-
bőrrel borítva, Angliai platirozott fekete kantárral, pla-
tirozott pár kengyel vassal [Mv; TGsz 52]. 

Szk: magyar/magyar módi ~. 1729: Pánjvás njereg 
uy nro 6 Német kengjell vas Egj pár. magjar kengjel 
vas nro 1 [Marossztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb]. 1801: 
Egy Pár régi Magyar modi kengyelvas igen Rosdás 
[Vargyas U; CsS] * német 1729: Német kengjell vas 
Egj pár [Marossztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb] * szala-
miás ~ T 1628: ket bokor Szalamias kengiel vas [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 11] * török 1628: Egy Rúdon 
Eót allasbeli kótó fek. ket terheló zyh. Ket bokor török 
kengiel vas [uo.; i.h.]. 1806: Egy pár Török Kengyel vas 
[Bodola Hsz; BLt]. 
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kenhet 1. rákenhet; a putea unge (ceva pe ceva); dar-
aufschmieren können. 1570: Zwfogastol es Nylallastol 
Job orwossag ennel soha nem lehet, Mint ez: wegy ka-
sath egy rezth, wegy korpát 1 rezth, wegy len Magot 1 
rezth, wegy soot egy rezth Egyenlő Mertekkel es Meleg 
echettel habariak meg özuesegel, hogy kenhessek Ruha-
ra, es kössek zyuere auagy oldalara, es meggyógyul 
[Nsz; MKsz 1896. 372]. 

2. megkenhet; a putea unge (ceva cu ceva); beschmie-
ren können. 1808: a' Magyarok nem böjtölvén, és min-
den konyhára valót fel divatlankodván, nints mivel ken-
hessék a' kereket [Kemény, CollMss Tom. XXX. Varia 
XII]. 

kénkő kén; sulf, pucioasá; Schwefel. 1558 k.: Az pur-
galasaa penig lg lezen, Rp veres rezet es ted eleven zenre 
es ves az rezre kenkçueth es kpz soth, keueseth es Mikor 
az kenkp es az so Meg emezteteth es ved az fogoth es ved 
ky az rezet es uerd vékonyon plehe es az rutsag le hul rol-
la es lezen te neked purgalt rezed [Nsz; MKsz 1896. 281. 
— aAz ezüstnek]. 1569: Kwlthem eo felsege hazabol 
thyz masa salétromot kegielmetekhez es egy masa keny 
koweth [Gyalu K; BesztLt 31 Haraklyany Lazlo gyalay 
Wduarbyro a beszt-i bíróhoz és polgárokhoz]. 1591: víz-
nek Vas Gyeorgnek Vywarban Kynkeowett 6. lowon 
három Mylfeoldre attam f 2. d 25 [Kv; Szám. 5/X. 41]. 
1629: Egj kus fel kez czeberben egj keues kenko [Szent-
demeter U; LLt]. 1667: Béldi Pál uram három mása kín-
kőért, vagy büdöskőért tall. 45 [AUt 7]. 1710 k.: Én 
mind anslágra vett tordai és Függő borát vittem volt; 
mikor a táborban általagokra vettük is, mindenkor füst-
re vettük, sok szekfü, szerecsendió, fahaj és csak igen ke-
vés kénkőből csinált anslágra [BÖn. 725]. — L. még 
MKsz 1896. 285; SKr 596, 602-3; SzO VI, 95. 

Szk: ~re szolgál kénkőbányában dolgozik. 1622: 
Kaiczja Balastis tudom hogj mikor mj az kenkeore szol-
galtunk uelwnk oda ne(m) szolgait hane(m) Beczj Pálnet 
Jobbagiul szolgalta akkoris [BLt 3 Petrus Chyobod'pp 
de Kozmasa (40) vall. — aCs]. 

Ha. 1585: kenkeowet [Kv; Szám. 3/XXIII. 24]. 1591: 
Kenkoett [Kv; i.h. 5/1. 53]. 1620: Kenkútúl [Kv; KvLt 
11/69 VectTr 13]. 

kénkőbánya kénbánya; mină de sulf; Schwefelmine/ 
grube. 1571: Az kén keo banya penig Kyzdiben Balva-
nios alat valo az Apor uraimnak saiat tulaydon eoreok-
segek | Az kynkeo banyat meg lassak, es az elebbi mod 
zerentt az mywet el kezdyek [SzO II, 328, III, 336]. 1614: 
Ezek mind az kenkeo baniaba(n) miuelneka [Altorja 
Hsz; UszLt VI/56. 293. — aNévfels. után]. 

kénkőszín kénsárga; de culoarea sulfului; schwefel-
gelb. 1651: Vagyon edgy kenkó szin Scallat Szoknyaja 
Galanddal Peremezet es negyes kotessel hal hey formara 
czifráztak megh az Allyat es az elejit [WassLt Wass Judit 
kel.]. 

kénköves kénes; sulfuros (care conţine sulf); schwe-
f(e)lig. 1780: itten lévő kastéllya alatt Bálint János Ud-
vari Bírája Excládnak egy tot dugatott Az Exclád 
Kastéllya felettébb nagy alkalmatlanságot szenved f 
miatt, mert iszonyú reggel ennek a nagy büdössége, és 
egészségtelen, sőt a* sárja kenkőves lévén a* m e n k ő v e t 
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magához vonnya, 's azért ritka Esztendő, hogy belé ne 
üssen a' menkő, mely veszedelmes és félelmes [Szamos-
ba K; Born. XXXIX. 51]. 

Szk: — tüzes tó T 1710 k.: A gyötrelemnek helye vagy 
állapoţja pedig neveztetik Gehennának külső setét-
ségnek . . . Tófetnak . . kénköves tüzes tónaka [BÖn. 
482. — aA kihagyást jelző hármas pont helyén bibliai he-
lyekre való utalás]. — A 'pokol' jel-sel számolhatni. 

kénosi a Kénos (U) tn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -i al toponimului Kénos/Chinuşu; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kénos: 
Kénoson lakó; din Kénos/Chinuşu; in Kénos wohn-
haft. 1604: Gaspar András kinosy wallotta p(ro)cator-
ra, Z martonj Boldi benedeköt [UszT 18/152]. 

kenő I. mn 1. bekenő/dörzsölő; de alifie/unguent; 
einschmierend/reibend. 1710 k.: A kenő jó szag használ 
az élőknek, akik bévehetik, érezhetik. A holtnak pedig 
bizony csak annyit használ, mint a holt lónak a patkó 
[BÖn. 423]. 

2. kenegető; care se unge mereu/într-una; wiederholt 
beschmierend. 1710 k.: Egy római császár egy büszke, 
magát igen kenő, pésmázó úrfiat csak azért ölet meg, 
hogy a rajta való szagot neheztellette [BÖn. 423]. 

3. masszírozó; care face masaje; massierend. 1705: 
Minekutána a nyavalyás feleségem gyermekhozása után 
kilenc hetekig mégis lábra nem állhatott volna, kifogy-
ván a doktorok is minden orvosságból, most szerzet-
tünk egy kenő orvosasszonyt, aki is megnézegetvén azt 
mondotta, hogy rossz bába volt mellette szülésekor, és 
azért érte az a nyavalya [WIN I, 585]. 

II. ſn 1. kenőcs; alifie, unguent; Salbe. 1657: Csáki 
István . . harmadmagával estve elillantván , másnap 
ebédre Almás várában ment. Ügy hallatott, fenekére 
sok kenő ment, míg meggyógyult az nyereg ellen való 
felsebesedésből [KemÖn. 114-5. — aGyf-ról]. 1710 k.: A 
jószagú kenőnek szaga az orrodba hat, bőrödet vala-
mennyire lágyítja, fényesíti, de a testednek belső részeire 
nem hat derekasan [BÖn. 422]. 1752: ugj oda hatta volt 
Marinka ă gjermekeit, hogj az Sebek és tetvek el töltet-
ték volt kiketis tisztagatván meg kentünk kénesőben 
csinált kenővel, s' lassan lassan meg gjogjultanak [Ab-
rudfva AF/Abrudbánya; Ks]. 1844: D. Joo orvaságat 
adot az olta szüntelen élek vélle tegnap elŏttŏl fogva ke-
nőket rendelt [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

Szk: rutás ~. 1724: az Isten tudgja menyit busulok la-
ezika nyavalyáján az erős kenés neki nem jo hanem Csak 
gyengén kell kenni melyit hasát had kenegessek evei az 
rutás kenővel s egy kis Savanyó vizbe had feresztenék 
m eg [Ilyefva Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbá-
r a írjéhez]. 

2. kenőzsír; unsoare (pentru uns); Schmier/Starfett. 
j829: Rántásnak, kenőnek az osztovátákhoz és apadás-
b a 18 Vékaa [Kv; BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. 
szám. — aBúza]. 

3. kenőasszony; maseză; Masseuse. 1582: Marga-
retha Zekely . . . fassa est Lattam hog Kalman vram 
f 2 hátulsó hazban fekwt, es az Lwcza volt mind ferez-
fcoye, es mind keneoye [Kv; TJk IV/1. 39-40]. 

. kenőasszony masszírozó asszony; maseză; Masseuse. 
J62l: Gubernátor Vrunknak8 zemej fajuan . . . Vízen 

Hunjadi Sigmond egi keneo azzont ket loan zekere(n) 
Enjedig . . . f 1/25 [Kv; Szám. 15b/IX. 151. — aI. Beth-
len Istvánnak]. 1715: Bágyi Ferencz . . . felesége Kenő 
Aszszony volt [Városfva U; WH Sig. Kénosi (59) vall.]. 

kenőcs alifie, unguent; Salbe. 1823-1830: a húgom 
. . . velem dajkálkodott s kenőcsével gyakran kent, vagy 
patikabeli zsírral [FogE 131]. 

kenőpénz borravaló; bacşiş; Trinkgeld. 1823-1830: 
1796-ban április 7-ik napján indultam el Lipsiábóla 

hárman extra postán utaztunk, és fizettünk Eislebenig 
minden mértföldre két lóért 16 jó garast, és így négy 
mértföldre 64 garast, kenőpézt (Schmiergeld) két stáció-
ra 8 garast [FogE 205. — aLipcséből]. — L. még i.h. 254. 

kentefitél kb. pepecselget; a migăli/mocoşi; basteln, 
herumarbeiten. 1785 k.: Szabót kérnék; de gyüszüt cse-
rélne. Szurkos kovács csak szenet égetne. Az ötvös is 
csak kentefitélne; A lakatos mind holtig reszelne [EM 
XX, 500 Balás-kódex]. 

kéntelen 1. kénytelen 

kentelki a Kentelke (SzD) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Kentelke/Chintel-
nic; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
Kentelke. I. mn 1. Kenteikén levő, Kenteikéhez tartozó; 
care se află ín Kentelke/Chintelnic, care aparţine de 
Kentelke; zu Kentelke gehörig. 1641: hallottam Ken-
teikin loko (!) Tot András szaiabol hogi azt mondotta 
hogi ide ala az Kentelki hataron az ket fekete zokma-
nios egibe menenek [Kentelke SzD; BfR Szekelj Geőrgj 
(34) jb vall.]. 1657: egykorban kentelki házamnál lé-
vén . . . az szomszéd nemes embereket . vendégelvén, 
vala többek közt jelen egy Cserényi György is [KemÖn. 
163]. 

2. Kenteikéről való; din Chintelnic; von Kentelke, 
Kentelkeer. 1572: Miért penig hogy mostan az kentelkj 
vidikiek Itt wy warnal fa hozasba zolgalnak es zolgalat-
nak miatta Mind Marhaiok s mind w magok megh fa-
rattanak kenizeritetem erre, hogy te kdet levelem altal 
Megh talalnam [Szúv; BesztLt 3608]. 1640: en az ken-
telkj emberekel keőzben jeőueőnk vala, kj kj feliuel bezil 
az uton [Sajókeresztúr SzD; BfR]. 

II. ſn Kentelke lakosa; locuitor din Kentelke/Chin-
telnic; Einwohner von Kentelke. 1811: Kentelkiekre e' 
reok ragadhat: Nem jó Gazda, a' ki főidet el-nem adhat 
[ÁrÉ 70]. 

kentula kelmefajta; un fel de stofå; Art Stoff. 1614:1 
sing kett darabba(n) kentúla [Kv; PLPr 1612-1615. 
114]. 1629: Negy sing veres paya tt f. 4 Egy vegh 
Kentula aestim. tt f. 18 [Kv; RDL I. 132]. 1630: Iffiu Jó-
nás deák Hozot beczibeol . . . 16 vegh Baraszlait tt f 1 d 
92a

a4 végh kentulat tt f — d 805 [Kv; Szám. 18b/IV. 86. 
— Harmincad-vételre von.]. 

Szk: kék 1629: Negy sing karasia tt f. 4 
Niolcz singh Slesiai keoz londis tt f. 12 Egy vegh 
kek kentula tt f. 18 Mégis Egy wegh kentula tt f 18 
[Kv; RDL I. 132] * szederjes 1627: Negy Singh ka-
rasia . f 4 . . . Egy wegh szederies Kentula tt f. 18 [Kv; 
i.h.]. 
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kény 1. akarat; voinţă, voie; Wille. Szk: igen ~én bo-
csát vkit vhová nagyonis saját akarata szerint enged be 
vkit vhová; a permite să intre cineva undeva după voia 
sa; jn sehr nach dem eigenen Willen irgendwohin hinein-
lassen. 1657: Ez ilyen suspicio hozta, hogy azulta még 
fejedelmeket is igen kényén s magokra vigyázva bocsát-
ják az szászok erős várasokban [Kemön. 28] * maga 
~ėn kötelezi magát szabad akaratából kötelezi magát 
vmire; a se obiiga la ceva de bună voie; sich aus freiem 
Willen zu etw. verpflichten. 1702: Mint hogj a' T. Refr. 
Szász Ekklésiáb(an) Cantorságra kéz bé adassal, senki-
től nem kénszerittetvén maga kényén kötelezte magat 
Kupás András. Azért a' T. Consistorium(na)k tettzet 
nekie fizetést rendelni e' szerint3 [Kv; SRE 79. — 
aKöv. a részi.]. 

2. tetszés; piac, plăcere; Gefallen. 1643: Akor is mi 
kor ugrón andras uram megh fogatta es kenynyen megh 
verette Fodor Jánost ugy megh verette valla penigh 
Hogy mint az öklünk any hus rothadot ki az farabol 
[Koppánd AF; DobLev. 1/13]. 1815: hogy maga is pazé-
rollyon, más idegeny Szövetséges férfi Baráttyátis maga 
kényén Czifránn ruházzon, ez a Jószágai minden jőve 
delmibőlis ki nem telhetik [Mv; Berz. 21]. 1840: Hajdú 
Kováts János feddettessék meg — hogy többé keze alatti 
rab Bátorinéval kénye szerént ne bánhasson | méltónak 
találom — hogy olly ügyelettel tekintessék Báthoriné — 
hogy — kénye szerént ne ittasadhassék meg, 's fogadok-
ba ne járhassan [Dés; DLt 36/1841 Dósa István városi 
szb kezével]. 

Szk: maga ~ére hagy vkit. 1669: Veres Péteréket nem 
kell, édesem, magok kényére hagyni . megláttasd, mit 
mívelnek | Magok kényekre Török Istvánt és Veres Pé-
tert ne hagyd, édesem, lássanak jól mindenekhez [TML 
IV, 471, 487 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judit-
hoz] * maga ~ ére s kedvére bocsát vkit. 1668: Vesselé-
nyi Pál felől való Kegyelmed írását meg értettem, kinek 
ez iránt való kívánságát, megátalkodságát értvén, maga 
kényére s kedvére akartam bocsátani [TML IV, 327 Ló-
nyai Anna Teleki Mihályhoz] * szabad ~ébõl kíván 
vmit tenni. 1817: Demény György Ur a maga javait 

Szabad kényébűi kivánnya el idegenitteni és enge-
met s Testvéreimet vagy Maradekinkat azoknak jöven-
dőbéli birhatásoktol ki rekeszteni, holott . . . azak egye-
nesen Minket illetnek [Ne; DobLev. V/1009] * szabad 
~ ére prédál tetszése szerint pusztít. 1822: Itt . . . kiki 
szabad kényére praedálja a' határt, különösön azzal 
hogy földjeit és rétjeit elébb tulajdon szabad marháival 
mások ki rekesztésével, és szomszédjainak kárával fel 
éteti [M.zsombor K; Somb. II]. 

kénye-kedve saját tetszése; pe/după plac/placul cuiva, 
la cheremul cuiva; seine/ihre Herzenslust. 1872: A papi 
conventio, melyet az ekkla tagok kényök kedvök szerint 
változtatni akartak meg tartatik a maga eredetébe 
[Burjánosóbuda K; RAk 120]. 

kényelem comoditate, tihnă; Bequemlichkeit. 1865: 
Vagyonomnak négy felé osztását és gyermekeim 's ille-
tőleg unokaimnak valo átadását végrendeletem végre-
hajtóira bizom, azon kéréssel hogy a' nyilak ki csinálá-
sába — a' mellett hogy azok a* lehetőségig egy értékűek 
legyenek, gyermekeim, 's illetőleg unokáim kényelmére 

tekintettel legyenek [Kv; Végr. özv. br. Radák Istvánne 
gr. Rhédei Klára végr.]. 

kényelmesen 1. comod; bequem. 1855: Az étterem kö-
zepén kihúzó asztal, négy nagy gombon álló erős bikfa lá-
bakon, köröskörül „Isten fizessé“-nek neveztetett széles 
párkányzat, min kényelmesen nyugszik a láb [ÚjfE 177]. 

2. kb. gond nélkül, gondtalanul; fåră griji; sorglos. 
1837: A kérelmes Gergely Anna Babos Jánosné is oly 
környületek kőzött volt . . . , míg nem most olly állapot-
ba helyheztetödet Férjének szolgálattya és maga keres-
kedése által hogy a petsenye sütés, és árulásbéli kevés 
haszontol valo el zárása esetébenis kényelmesen élhet 
[Torda; TLt Praes. ír. 466]. 

kenyér 1. átv is pîine; Brot. 1553: Az eles felwljs Azth 
paroncola hogy te K. myndyarasth zaboth borth kene-
ret bwssegel kwgenek wtanwk pynzerth Es myndenek 
meg Agak Az arath [BesztLt 38]. 1564: egy kengir irth d 
1 egy tiwg (!) irth d 2 [Dés; i.h. 11]. 1582: weottem az vt-
ra walot kenyr d. 10 Hat tyukfiat d. 21 [Kv; Szám. 3/V. 
18 Lederer Mihály sp kezével]. 1585: Palfalvi Istwan 
Birtalan Keoreosi Istva(n) Jobb(agia) ezt feleli Mikor 
Mihal deák palffalwat iktata, az kor azt mo(n)da hogy 
eo az loffeieket ne(m) iktattia, Mikor adiudicatawal fe-
leltete, azkoris az lofeiek mi(n)d serekkel kenierekkel es 
húsokkal mellette woltak [UszT]. 1651: Pű(n)kősd nap 
tayba(n) iőt uala hozzam Ambrus Ferencz be hiua(m) 
ennys adek saytot kinieret [Cssz; CsÁLt F. 27. 1/16]. 
1718: Szip alazatoson meg szolgalom Ur(am) ha az 
Mlgos Urtul két véka lisztet kir Ur(am) kgd szamomra 
mivel két kenyirnél tőb nincsen szalasomon [Szentpál 
K; TK1 Mihály Deák Szénás Miklóshoz]. 1840: 3rom 
dogosnak . . vettem egy kinyeret [Asz; Borb.]. 

Szn. 1681: Kenyér Andras [Vh; VhU 643]. 
Szk: ~ hordani. 1703: Azon kompaniának sűttetője 

és annonae officialissi mellett az táborra kenyér horda-
ni, az sütőknek fát, az malomban búzát és lisztet hordani 
egy darabig tartoztunk 24 szekérrel [Cssz; SzO VII, 111 
Cssz, Gysz és Ksz panasza a német katonaságra] * ~ 
hozni. 1752: (A tiszt) mindenkor tsak azan siránkozik 
hogy nints kivel dolgoztassan . . . nemely 2 napat ha tőit 
kenyér hozni kérezik azan hétbe ugy halam tŏbszer a' 
szolgalatra nem tér [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.] * ~ sütni. 1615: Azzoniom Aniank adott 
ennekem . . . Egi eoregh tekenott kenier sütni | Egy kis 
tekenot czipo sutnj [HSzj teknő al.] * ~ vásárolni. 1793: 
el-menvén en . . . kenyér vásárolni [Dés; DLt az 1799. 
évi iratok közt] * ~en és vízen böjtöl. 1822: kenyeren és 
vizén bőtőllyen [Kv; KLev.] * kenyeren-vizen tart. 
1822: látom a' Danko Malitziajit ötet pedig Ares-
tomba kell tenni vasra veretvén kenyeren vizén kel tarta-
ni 15 nap [Mv; IB. Gr. Korda Anna lev.] * kenyeret süt-
1748: egy sokadalmi alkalmatossággal fel jővén itt segí-
tett eo Kglmé(ne)k kenyeret sütni piaczra [Torda; 
Borb.] * kenyeret süttet. 1604: kerde Tordai Ferenci 
wram hogi mint hatta3 s monda az Jnas hogi 18 pénzen 
hatta zazat, s monda Ferencz wram hogi pinszem aniera 
tolam nincz Eöcziem, de ha swtethetek En kenieret swte-
tek neked Érette [UszT 20/316 Zabo Lukachine Katalin 
azonj Zent Ersebeti vall. — aA palántot] * kenyeret 
süttethet kenyeret süttet * ~rel tart. 1740: Juhos 
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Anna azon Tóth Szakácsnak gjakran vakarút sütögetett 
és tartotta borral pecsenyével kenyérrel [Kv; Mk IX 
Vall.] * ~ szűke. 1814: itten a Sok eso mián nem arat-
hatunk a kenyér szűke nagyon uralkodik nállunk ugy 
hogy majd nem tudom mi tévös legyek [Nyárádsztbene-
dek MT; Told. 6 Barrabás István lev.] * ~ ül felvesz ke-
nyérként/kenyér formájában felvesz. 1665: Az kővári 
Praesidiumnak Nagyságod kegyelmes parancsolatjából 
Katona Mihály uram fizetett meg egyszer Fl. 87, mivel 
az többit borul, kenyérül vették fel [TML III, 527 Teleki 
Mihály Bornemisza Annához] * - ül megy kenyérként/ 
kenyér formájában kiadódik. 1797: ă Robottásoknak 
kenyérül ipent 6 Köb(öl) 2 vékaa [Lunka H; Ks 108 Ve-
gyes ir. — aBúza] * apró ~ cipó. 1600: Az Secretarius-
nak attam 5. czipot. 1. kenieret d 9. A kuczisoknak at-
tam 4. apro kenieret d 16 [Kv; Szám. 9/III. 7]. 1602: Az 
Basta Vram eo Naga paranchiolattyatis eo kgmek ze-
meji eleyben vewen az eles feleol Buzat merwe vegye-
nek eo kgmek3 kezekhez az Malom birak vraimtol mel-
tyet megh eoreoltetue(n) egy aranyw Apro keniereket 
seottessenek beleolle [Kv; TanJk 1/1. 413. — aAz e célra 
választott négy tanácstag] * aszú ~ száraz kenyér, üres 
kenyér. 1582: Kertem az Kovachot rea hog enny vigien 
az fogol leannak es azt monta hog vizek az essehnek egy 
Nag' szart, Ahol eg darab Azzu kenyer vigiek Neki [Kv; 
TJk IV/1. 112-3] * csurmojás ~ '?' 1823-1830: az 
asszony benn a szobájában, nem tudván, hogy én hal-
tom, szidni, mocskolni kezd, minthogy városi születés 
voltam, vargának, csurmojás kenyérrel élőnek s több af-
félének*1 [FogE 113. — aKutyfalván (AF) Szentpáli 
Hlekné az akkor preceptorkodó emlékíróról] * fejér ~. 
1587: Eóreg feier keniereket veottunk f 1/80 [Kv; Szám. 
3/XXX. 36 Seres István sp kezével]. 1763: hallattam kö-
zönségesen az Falub(an) az Aszszanyak között beszélle-
ni, Bezzeg jol elt Manyika Iuon az Mezőségen . . . ott ő 
mind fejér kenyeret ett nem szorult alá valo gabonara 
[Gálfva KK; Mk V. VII/1. 34-5] * fekete 1710 k.: 
Készebb voltam jól megsült fekete kenyeret, mintsem 
rosszul sült és sótalan zsemlyét enni [BÖn. 516] * házi 

1757: Végeztük azt is, hogy céh gyűlésében 
feleségestől szoktunk compareálni az vendégség alkal-
matosságával, az új asszonyok tartoznak adni egymás-
nak egy veder bort, egy fazék ételt, egy pecsenyét és 
egy házi kenyeret [Dés; DFaz. 191 * komlós 1823-
!830: Nagy Dániel . Kebeléből . ír a komlós ke-
nyér készítése módjáról [FogE 219. — aMT] * lágy ~. 
j62l: Az azzonj izenetire B. V. h. veotte(m) 1. zep fejer 
lágy kenjeret f — /6 [Kv; Szám. 15b/IX. 79]. 1834: A' 
kerti Szőllő megszedésekor Anyám teméntelen vendéget 
hivott a Tracta állót Czipoka, és lágy kenyérből 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.] * öreg ~ nagy kenyér. 
}589: veottem . Egy eoregh kinieret d. 16 [Kv; Szám. 
4/X. 42]. 1606: Harmadzoris szantatta(m) megh az sze-
geniek haro(m) kŏbleös földet Eŏttek megh az ket 
nap ket eöreg kenieret [Kv; i.h. 12a/I. 33] * a piacról él 

1668: Minthogy penig itt az búza szűkön szokott 
teremni, ha ezzel3 elidegeníttetnek az magyarországi 
emberek, nem leszen honnat élni az praesidiumnak, 
?jvel ők a piaczról szoktak kenyérrel élni [TML IV, 
323-4 Bethlen Drusiánna Teleki Mihályhoz. — aHar-
mincadszedéssel ] * száraz ~ csupasz/üres kenyér. 

i / az. * n c t a • fogságban tartatván, száraz kenyer-
nel és viznel egyeb semmi, enni s innya ne adattassek 

[Kv; TJk XV/9. 80]. 1853: a' tselédet nem kel sok húshoz 
szoktatni . . . frustukra meg mondottam volt néked 
mind más udvarakba is száraz kenyér, s vagy egy pohár 
pálinka [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez Ádámosra 
(KK)] * tordai ~. 1833: nékünk Tordai Sütőnékül azis 
a' fatumunk, hogy mü könnyű kenyeret szoktunk sütni, 
mü vizes nehéz kenyeret nemis tudunk, nemis kívánunk 
a' Publicum tsalására 's nehezségére sütni . kár is vol-
na, hogy oda kéntelenittessünk, hogy a' kenyérnek ne-
hézségére igyekezőleg a' Tordai Szép és jo kenyérnek, 
melynek a' ditséretét, az hol tsak esméretes, mindenűt 
meg adgyák a Világon, betsét 's jo emlékezetét meg ho-
mályosítsuk [Torda; TLt Praes. ir. 1534] * tölgymakk-
ból sült 1614: oly nagy drágaság lön az országba,3 

hogy . . Az tölgymakkból sült kenyér kedves, kiben én 
magam is öttem [BTN 54. — a 1603-ban] * vert hajú ~. 
1808: Az Hegy Farki Maiamnál Lévő Molnárt jol esmé-
rem kitis Nyékulajnak hinak maga pedig vert hajú 
kenyérrel él [Sóakna MT; Born. G. IX. 3 Serbenátz To-
rna (41) vall.]. 

Sz: kenyerét sóhajtással eszi. 1658/1741: Nagy vesze-
delemben forgál kis Enyed Kinek romlásodat nézi szőlő 
hegyed Az kin siralmidat éjjel nappal tegyed Kenjeredet 
penig sóhajtással égyed [EM XXXVI, 145 Köröspataki 
B. János, História] * kenyerét nem ette, bocskor át nem 
szaggatta. 1761: kenyered nem ettem, botskorodot nem 
szaggatom [Majos MT; Told. 35] * kenyerét vigan eszi. 
1710 k.: soha ebédemet, vacsorámat szomorúan nem et-
tem, még mikor sok országos gondok, búsulások közül 
mentem is asztalomhoz, az Isten kegyelme úgy oda 
béhagyatta vélem, hogy vígan ettem kenyeremet [BÖn. 
493] * akinek ~ kell ... akinek kedves az élete 
1769: a kinek kénjer kel közel ne jüjjen, mert mingjárt it 
végezzük ha közel jü ezzel nagy lődözve az Erdőre ki 
mentenek [K; Told. 3a] * becstelenségnek kenyerével 
tart vkit. 1710 k.: Én Istenem! . tizenhárom eszten-
dők alatt micsoda keserűség, félelem, rettegés és becste-
lenségnek kenyerével tarta engemet az én magistrátu-
som, az én atyámfiai, egyedül csak Felséged tudja [BIm. 
990] * befaló kenyere sincs. 1786: tudam hogy nemel-
lyiknek egy bé faló kenyere sem volt, és hogy erőszako-
san még is el hajtottak az Uraság dolgára, én tõllem kért 
Isten nevében kenyeret és adtam, s azzal ment az Mlgŏs 
Uraság Szolgalattyára [Torockó; TLev. 4/13. 29] * em-
ber pálinka nélkül elélhet, ~ nélkül nem. 1818: titkos hel-
lyeken nemtsak míves nap hanem Vasárnap is főzika, 
már pedig ember pálinka nélkül el élhet, de kenyér nél-
kül nem [Fog.; Konst. — A pálinkát] * enni való/evő ~ 
sincs. 1823: az akkori szük és éhség mián enni valo 
kenyér sem volt | még évő kenyerek is nem volt [Dés; 
DLt] * hátán háza, kebelében kenyere hátán viszi batyu-
ját, bot a paripája (ágról szakadt szegény). 1664: ez ka-
tonák is csak elmennek, mert azoknak csak hátán há-
zok, kebelekben kenyerek [TML III, 108 Boldvai Már-
ton Teleki Mihályhoz]. 1796: omnia mea mecum porto, 
a melly magyarul sokkal jobban így van kitéve: Hátán 
háza, kebelíben kenyere [EMLt Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából] * keserű kenyere van 
vhol nehéz élete van vhol. 1724: Pekri Ur(am) mon-
dotta, ha visza adyák a Feleségét keserű kenyere lesz ná-
la [M.királyfva KK; BK] * kiveszi a kenyeret vkinek a 
szájából. 1712: Ha pedig kgmd . . . Azt akarja, hogi a 
kenyeretis számból ki vegyék, ártatlanul, kgmedért, En 



kenyér 376 

oka ne légiek, se Isten, se ember elótt, valamire a Nagy 
szűkség, kénszerit, kételen leszek, arra lépnem [JHb Jó-
sika István Jósika Imréhez]. 1727: Instálok a Mlgos 
Fŏ Ispány Vr(amna)k méltóztassék meg tekinte-
ni; lmo Az én Özvegyi siralmas állapatomat 2. ezen 
Causának régiségét Ugy annyira hogy ez szűk pénz-
nek idején az Árváim szájokbol a kenyeret kivettem, és 
perre kellett költenem, és immár szegény árváim-
mal gyalázatos szegénységre jutottam [Ne; DobLev. 
1/129] * lelkének egyetlen egy kenyere vmi. 1710 k.: az 
egész bibliát ifjantan minden esztendőben egyszer által-
olvastam rabságomban pedig egyetlen egy kenyere 
volt lelkemnek, azzal élek máig [BÖn. 505] * lesz még 
szőlő s lágy ~. 1892: Nem olvasok, nem írok. Nem tu-
dok írni, s az olvasás is fáraszt. Lesz tán még szöllő s lágy 
kenyér. Ha lesz: együk meg együtt [PLev. 159 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz] * még bujdosó kenyerét meg sem 
emészthette. 1668: Ezt penig én kglmes Aszszonyom a' 
Nagtok istenes itiletire támasztom, ha valaki kivánhat-
tyaé azt én tőlem, hogy szintén ugy mennyek én most 
elŏdedin elŏ a' dologgal a* ki bujdoso kenyeremet még jó 
modgyával meg-sem emészthettem, vagy bujdoso tur-
bámnak letétele után meg-sem pihenhettem [KJ] * min-
dennapi kenyere sincsen. 1841: minden napi kenyerek 

. sintsen [Dés; DLt 363] * a mindennapi kenyerét kol-
dulással eszi. 1747 k.: az Város erdejei pedig tartassa-
(na)k mind tilalomb(an), de az szegeny özvegy Aszszo-
nyok számára excindaltassék egy darab, minthogy na-
gyobbára mindennapi kényérekét is koldulással eszik 
[Torockó; TLev. 2/1] * a mindennapi kenyeret vki szájá-
ba adja. 1703: az en Anyám nem hogy őrökseggel jó-
szággal penzel birna, de megh az mindennapi kenyeret is 
en adom az szájában en ruházom [Kv; Pk 6] * nem kell 
több ~ vkinek. 1644: Georeogh Thamas az Czia-
kannial . vgy wteót hozza hogj ha az feiet talalta vol-
na, Nem kelleót volna teob kenier neki [Mv; MvLt 291. 
430a] * soha a kenyerét meg nem eszi. 1728: igirte ne-
künk Sorbán Mihálj hogj ha az erdőre be kap minket 
meg fizet nekünk soha az kenjerét meg nem eszük [Al-
torja Hsz; HSzjP Borbandi Miklós (30) jb vall.] * soha 
kenyeret többet/soha több kenyeret nem eszik. 1687: azt 
monda hogi . . . ugj bantak volna vele hogi kenjeret töb-
bet nem öt volna [Szentlélek Hsz; HSzjP]. 1768: ugy meg 
ütlők hogy soha sem eszel tőbb kenyerett [Mezőmada-
ras MT; BK. Kalányos Miklós (30) jb vall.]. 1792: Bar-
docz Lajos Vr(am) . . . egj Bíán Juon nevezetű embert 
igj fenyegetett soha tőbb kenyeret nem eszel meny-
dŏrgŏs teremtette míhent ezen az barazdan felyŭl kap-
lak, az Exponens Úrnak pedig azt mondotta, Sógor 
Vram, úgj szeretem Kgyldet mint a' Lelkemet, de ha 
többször belépik ezen szŏllŏben soha több kenyeret nem 
észik [Szentbenedek AF; DobLev. IV/692. 4a]. 1797: a' 
Gráditson feljáró karfát is le rántván azzal ugy utánnam 
hajtott, hogy ha ért volna soha talám tőbb kenyeret nem 
ettem volna [Harcó MT; Berz. 3. 3. N. 21] * sót-kenye-
ret eszik vkivel. 1618 k.: mentem vala tömösvári Deák 
Mehmet pasához Mondá magam látom, hogy 
urad3 nékem nem hiszen s megvetette barátságomat, s 
nem tartoznám véle, de megemlékezem az régi barátság-
ról só<t)-kenyeret öttem együtt véle, ugyan nem hadha-
tom, hanem valamiben tudok, de mégis szolgálok neki, 
csak értsem dolgotokat mint vagyon s hogy vagyon 
[BTN2 176-7. — aBethlen Gábor]. 

2. vall 1564: 1564 esztendőben húsvét után való va-
sárnap Erdélyben a papok conciliumot tőnek Enyedre a 
Kristus vacsorája felöli; mert a szász papok azt mond-
ják vala: hogy a Kristus teste az ige által a kenyérben el-
változik, az az a kenyér Kristus testévé lészen az ige által, 
és az ember szájába ugyan a Kristus testét adják. A ma-
gyar papok ellenben azt mondják vala: hogy nem válto-
zik el a Kristus testévé az a kenyér, és az ember szájába a 
Kristus testét nem adják, hanem az úr Jézus halálának 
emlékezetére a kenyeret adják, és a Kristus testét lelki 
szájjal eszi az igaz hitű ember, nem testi foggal rágja 
[ETA I, 21 BS]. 1710 k.: sem a lutheránus, sem a refor-
mátus nem veszen sem többet, sem kevesebbet egyik a 
másiknál az Úr vacsorájában, egyik sem imádja az os-
tyát vagy a kenyeret, mint a catholicus pápista, mégis 
osztán eget, földet öszveforgatnak felette: hogy ott jelen 
vagyon-é test szerént a Krisztus [BÖn. 480]. 1811: Mig 
lesz Bethlehemnek e' világon hire, Ne jusson nevetek el-
enyészésire; 's Mindegyik Bethlennek légyen a* Tárháza 
Igazán Bethlehem, a' kenyérnek háza [ArÉ 194]. 

3. kenyérdarab/szelet; bucată/felie de pîine; Brot-
stück/schnitte/scheibe. 1584: Zigiarto Esaiasne vallia 
hogy ket giermekewel volt Égkor teyem el vesze, Es pa-
nazolkottam neky . Es monda No keonyew gond az, 
Az veotte el teyedet, Eregy hiuasd ide chak, de mikor er-
te kwldeottem volna egy Darab kenyeret veón, s meg pi-
rita, es megh soza, az Ayto kuzeob eleybe Tewe, el Ieowe 
a* Dayka es Által lepe A kenyeret, le wltete(m) a Daykat 
es megh Zoptata(m) esmegh a gyereoffy Daikaiawal Az 
en gyermekemetis, es el Mene ez Sos Ianosne, es ige(n) 
hamar fel vewe a' sos kenyeret, meg teórle, es megh Ada 
Enne(m) Azért Ne(m) tudom miteól, de Zinte elegh 
teyem Ieowe mingyarast [Kv; TJk IV/1. 244-5]. 1644: ez 
szász gjermek bizoni az magam mostoha fiamat gja-
korta megh verte s le niomta kenieret el uette teöle [Mv; 
MvLt 291. 413]. 1758: arczatlan lévén a' Malacz, a' ke-
nyeretis ki kapdosta a Gyermek kezéből [Betlensztmik-
lós KK; BK. Farkas Juana cons. providi Vintilka Petre 
(32) vall.]. 

Szk: kenyeret szeldel. 1591: Feierdi János vallia, 
Lattam hogi az en korczomamon Kis Thamas az ket 
olahal egi pohart hozatanak, borral megh teoltek, kinie-
ret zeldelenek felliwl rea, es kezeket rea teuen egibe es-
kwuenek [Kv; TJk V/l. 71] * darab 1584: mikor erte 
kwldeottem volna egy Darab kenyeret veón, s meg pirita 
[Kv; TJk IV/1. 244 A teljesebb szöv. 1. fennebb]. 1736: 
Rendszerént kinek-kinek jó darab kenyeret adtanak3; 
fizetett sütőnéjek volt valamelyik sütőben [MetTr 428-
9. — aA jezsuita koll. diákjainak]. 1851: Titi virgonc 
mint a' Csik, a' dajka alig bir vele egész nagy darab 
kenyeret fogyaszt el, a' nélkül, hogy tikkadásrol még 
csak álmodna is [Kv; Pk 7] * falat 1710: harmadna-
pig egy falat kenyeret sem ettem [CsH 235]. 1742: egj fa-
lat kenyeret sem ád őkglme [Méra K; AggmLt C. 12] # 
leves ~. 1584: Diossy Mathias vallia . . . Ieowe hoz-
za(m) egy darabant Weóm es kewana hogy Sos teyes le-
west chinalliak Ez Zeles Miklosnetol ket pénz arra 
vayat es ket pénz arra Sos teyet hozatank, Az lewes ke-
nyeret meg chinaltata(m), Es Bizoniara mikor fel Adak 
ige(n) wayas vala, De mihelt egy egy Zelet kenyeret ky 
veottewnk volna benne, Niolcza(n) valank az Aztalnal* 
de mingiarast Nagy hertelensegel el Enyezek az vaia es 
fely, Es otta(n) Sawoya valtozek [Kv; TJk IV/1. 250]-
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1604: akor hogi meg Juta az Inas akoris ot walek s 
mingiarast lewes kenieret czinalanak Ennj [UszT 20/320 
Kosa Boldy menessj marosszekben lakó (16) vall.] * pi-
rított 1710 k.: Vasárnapokon én bojtöltem a fogság-
ban; de osztán in anno 1677. januariusban két hétig böj-
tölék egyvégtiben, ilyenformán: Ebédem mint a fél ke-
zem feje, annyi széles és hosszú pirított kenyér volt egy 
szelet, melyet szerecsen dióval dörzsöltem meg, ittam rá 
egy pohár vizet [BÖn. 690]. 

4. kenyéijárandóság; pîine care se cuvine cuiva (ca 
parte integrantă a simbriei/salariului); Brotbezüge. 
1679 k.: Proventus Pastoris. Minden ember a kinek 25 
kalongya búzája lésze(n) ád gel. 3 . . Garas pénzt min-
d(en) házas ember d. 5 . . Kereszteléstöl edgy tyúk s égy 
kenyér [MVJk 5]. 1681: Az Molnár eze(n) Malom pro-
ventusaban Legenyestöl negyed részt vészen, Heti 
kenjerre az Molnarnak adatik fel veka buza [Hátszeg; 
VhU 604]. 1700: Bornyu Pasztornak . fizetese leszen 
10//10 pénz es ket bornyutul egy kenyer [Dés; Jk]. 1806: 
A' Falusi Közönség igére a' Pásztoroknak, Ugyan régi 
szokás szerént, minden jármas ökörtől, hátas és hámos 
lovaktol, három esztendősőken fellyűl valóktól, egy egy 
véka búzát egy egy kenyeret, és a' Lovaktol, egy egy sus-
tákotis [F.rákos U; Falujk 14 Sebe János pap-not. kezé-
vel]. — L. még Csetri, Körösi Csorna 32; RSzF 188, 
191-3, 203-5; SzO VII, 416. 

Szk: pásztori ~rel él. 1798: Tudom két esztendőben 
Pásztorkodot s akor Pásztori kenyerei élt [Szárazajta 
Hsz; HSzjP]. 

5. ellátás, koszt; întreţinere, mîncare; Verpflegung, 
Kost. 1586: Catalin Kadar Jacab felesege vallia . . . az 
Arwakat . . . ez Jámbor Mihály mester tarta Newele ele-
getis keolteót, Mostis dragha kenieren eo tartia seot 
megh ruhazta es scholabais Iartatta [Kv; TJk IV/1. 542]. 
1662: Nagy András is, az időben előment híres-neves 
nagy ember s szabados életű lévén, hogy a hajdúknak s 
országnak fő generálisa volna, s minden kóborlóknak 
nála kenyere s állapotja volna [SKr 88]. 1711: Gegõ Pe-
terrel Correspondealt kenyerivel taplalta [Szentdomo-
kos Cs; Born. XXXIX. 50]. 1794: Csíkjenőfalvi Kozma 
Jánosné praetendálya . Kozma Istvántól, hogy őtet, 
apró árvácskáit ezután is tartaná gondviselése alatt . 
azt kívánnya, hogy együtt fogadgyák <a> szolgát. En-
nek bérét, intertentióját együtt fizetik . . . Kozma István 
annuatim tartozik költségivei, kenyerivel harmadára fi-
zetni, Kozma Jánosné pedig két résszel, minthogy a szol-
ga mindenkor Kozma Jánosnénál tölti ideit [Jenőfva Cs; 
*SzF 239-40]. 1835: Sok árvákat, özvegyeket, el aggott 
°regeket holtokig tartott kenyérrel és köntössel [Zsibó 
Sz; WLt]. 

Szk: kenyerét megszolgálhatja. 1592: Tégla vetco An-
fal . . . vallia az giermekek penigh olliak voltanak, 
n°gi keniereket megh ne(m) zolgalhattak [Kv; TJk V/l . 
219] * maga kenyere mellett saját élelmével (szolgál/ 
dolgozik). 1756: ezen héti munkákon két nap, magok 
kenyerek mellett, négj nap Udvartól subministralando 
czipo mellet munkálódni kötelesek [Radulést H/Déva; 
Kş 101] | Burznyika Ezen Faluban . . hetenként fej-
tével magok kenyerek mellett, Szolgalattyokot teszik 
IKs 101. — aBurzsuk H] * maga kenyerén . . . 'ua.' 
1723: Lukát kellet fogadnu(n)k sódosnak Taploczára a 
£|aga kenyerin gyalog tutalyert ment, melylyet Sospata-
kig leis vitt a maga kenyerin többekkel edgyŭt s fizettem 
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10 máriást [Hodák MT; VGy. Basta Nonuczné Maria 
(30) jb vall.]. 1814: Pop Gligorás nevü Zsellér . . . Szol-
gál Hetenként két napokat gyalog szerbe maga kenyerén 
[Septér K; BetLt] * maga kenyerén és keresetén él. 1698/ 
1750 k.: a melly Nőtelen Legény<ek> . . magokra 
vag<y>nak és magok kenyereken es kereseteken él(ne)k, 
. . . azok tartozzanak fél bért fizetni a Praedikatorok-
(na)k [RGyLt] * maga kenyerére saját élelmével (vállal 
munkát). 1723: ugyan a mult nyaronnis Sodosságot vé-
vén fel sok reménkedésünkre két hétre, napjára hat hat 
polturát kért az maga kenyerire, attam egy borjut [Ho-
dák MT; VGy. Basta Nonuczné Maria (30) jb vall.] * a 
megevő ~re reá szolgál. 1787: Bátorkodom alázatoson 
instálni Nsgod a szegény gyámoltalan öreg Bátyámért ki 
már két héttől fogva szorult mellém a Nsgtok kegyessé-
gekben) bízván, mig az Isten bé hozza az aratást, talám 
azután a szegény attyafiak mellé vonja magát leg 
alább a meg évő kenyérre réáis szolgai, kivált a kertbe a 
Méhek körül vigyáz [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.] * az udvar kenyerén . . . a földesúr élelmezése mel-
lett (dolgozik). 1824: Szolgálattya gyalag szerbe minden 
heten 1. nap az Udvar kenyerén [Szásznyíres SzD; Ks 79 
Conscr. 126] * az uraság kenyere mellett 'ua.' 1768: 
vagyon Dezmérre ki adva 120 véka Buza ennek inte-
ressét aratással p(rae)stálják az uraság kenyere és délben 
azalékja mellet tévén az usorások a' magok nap számo-
kat [Szamosfva K; Ks 74/56 Conscr. 34] * vki kenyerét 
eszi. 1573: Simon gőrgy ot Lakoth nala az ő kenye-
ret ette hozzwtelky ferencz kennyereth eőtte mykor az 
dolog esseth [Fráta K; SLt S. 11]. 1776-1815: a Vén Tol-
vaj katona ada kötette őrekesnek a Grofhoza . . . a 
Nsgod kenyerit észi [Nyárádsztbenedek MT; Told. Miss 
6 Barrabás István lev. — aTi. az embert] * vki sóját s ke-
nyerét eszi. 1698: haza jőve Tisztarto Ur Veres Gergely 
Ur, s monda no az ki az en somot s kenyeremet eszi kell-
yen fel, jöjön is velem [Szászfalu Hsz; HSzjP Kűs János-
né vall.]. 

6. kb. kenyérkereset; mijloc de trai, existenţă, pîine; 
Broterwerb. 1662: Levelét Kegyelmednek elvöttem Ke-
mény Simon uram levelében is mit íijon, értem. Könnyű 
ő kegyelmének az kisasszony mellett gyönyörködni, de 
egy fele jószág igen sovány kenyér nélkül [TML II, 262-
3 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Apáczai Já-
nos Hollandiában meg is házasodott volt, és ha 
nemzetségéhez, hazájához, abban az Isten dücsőségéhez 
való szeretet le nem hozta volna, professzori tisztességes 
hivatala és kenyere lett volna oda fel [BÖn. 550]. 1780: 
Nem tudja a* szegénység, miként vétetik el a* Fiáktól az 
Apák kenyere [Torockó; TLev. 9/16]. 1895: örvendek, 
hogy a K. T.-baa választottak . . . Egy csomó könyv, egy 
csomó arany, egy halom dicsérés; jó darab kenyér, jó fe-
leség, jó barátok — mi hiányzik még, testvér ? [PLev. 
171-2 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aKisfaludy Tár-
saságba]. 

Szk: ~be tesz. 1899: Egy igen szegény, jó fiút szeret-
nék kenyérbe tenni Kolozsvárra [i.h. 202 ua. Gyalui 
Farkashoz] * kenyeret ad vkinek. 1658: az Istenért kér-
lek, édes Fiam, hogy mindeneket úgy cselekedjél, a mint 
legjobb, mert valahul az Isten Rákóczi Györgyöt megte-
lepíti, mindenkor tud még egy szolgának kenyeret, ruhát 
adni [TML I, 274 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 
1825: azt gondolja hogy a' halgatás elégséges. Lesi bür-
kös! ha En Kendnek jo kenyeret adtam, húzza meg a' 
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bagariát 's mind ketten dolog utánn áljanak [IB. Korda 
Anna Kozma Sándor provizorhoz] * kenyeretIkenyerét 
keres(i). 1683: Ennyi, s teŏb sok alkalmatlansági conf-
lualvan továbbá valo betstelenségére es sereimere Sz: 
Tarsaságunk(na)k tetzet hogy Dobai Mihály Atyánkfi-
át közötte tovab ne patiallyia hanem medio temporis re-
legallyia, keresse kenyeret az hun talallyia [SzJk 194]. 
1879: A szegény székelynek egy hold földje van s hét 
gyermeke. Nem tud megélni, s más országba megy 
kenyeret keresni [PLev. 37 Petelei István Jakab Ödön-
höz] * kenyeret keres vkinek eltart vkit. 1628: égikor 
Rezegen az en Mattkam aual feniegetet hogi orromot 
ajakastol el<me)czi holot megh cziak iegiben volta(m) 
nalla es kenierett nem <ke)resett nekem; azért a' vegreis 
hozza nem állok, hanem <ÿl v)alom tőlle [SzJk 18] * ~ 
nélkül marad. 1835: Az Orbai (!) Kerületben Czofalvi 
Pap tüz által mindeniböl ki pusztulván — s 7 neveletlen 
gyermekeivel égy felette kicsiny Ekkl(esi)ában kenyér 
nélkül maradván . alamisna szedés rendeltetik [Nagy-
kapus K; RAk 10] * honnan eszik kenyeret honnan szer-
zi a megélhetéshez szükségeseket. 1769: jutat az 
Aszanynak az Korodi egészen portiojival együt ^ meg 
válik hunnat eszik kinyeret Rücsa és Margita nélkül 
[Marossztgyörgy MT; Ks 99 Kornis István lev. — aMe-
zörücs MT. Szentmargita SzD] * a mindennapi 
1710 k.: Mikor ez a nagy tudós ember lejött az acade-
miákból, az akkori erdélyi szokás szerént Fejérvárott 
adják kezébe a poetica classist, melyetis nem lehetett 
megvetni az obedientia és szokás szerént, mind a min-
dennapi kenyérre nézve, melyre szüksége volt maga, fe-
lesége s gyermekének [BÖn. 550-1]. 1788: a Joszágots-
kám tsak a mindennapi kenyér bé hozására sem volt elég 
[Komjátszeg TA; Pk 6] * nem érdemli vki kenyerét. 
1619: bizony meglátjátok, hogy az egész díván előtt 
megmondom, hogy asszonnépeknél is alábbvalók vad-
tok, ţiem érdemiitek az hatalmas császár kenyerét 
[BTN 232] * nem lesz helye és kenyere vhol. 1641: kez-
denek bennünket falangatni, Iliién szoual, hogy it ne(m) 
leszen heliŭnk es kenierünk [Futásfva Hsz; BfR Valenti-
nus Vasuat (50) parochus vall.] * özvegyi kenyerében bír 
vmit. 1863: kedves nőm özvegyi kenyerébe birja amíg él, 
a Nagy hid végénél lévő lső szám alatti házat és telket is 
— csakis Nöm halála után fogván minden . . . örökö-
seimre át szállani [Kv; Végr.] * vkinek kenyere keresése/ 
keresete kenyérkereset. 1777: az Ik . . engem anyira 
vertenek, hogy holtom napjáig épp ember nem leszek, s 
kenyerem keresesire elégtelen [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 
1801: a Colonusok az Ehségekb(en) élelmek kenyerek 
keresesek Végett szerte el menvén, Némely földeket el 
töltött az éger, és Nyírfa bokor [F.szőcs SzD; TK1 Rusz 
Stéfán (70) col. vallj. 1841: Másodszor, azon robotok 
alól ők mint bányászok Felséged nagy őseinek királyi 
kegyelmeikből nyert szabadosság által is fel volnának 
mentve. Ezen szegény jobbágyok úgy hiszik tehát, hogy 

az ő régi törvényes szokásaik, s olyan móddali ki-
nyerek keresete egyedül az őket igazgató tisztviselők ál-
tal megváltoztathatók vagy megsemmisíthetők nem le-
hetnének [VKp 60-1]. 1843: énis mind szegény Méhés 
gazda a1 ki kitsin vagyonkám után tsaknem utolso ke-
nyerem keresése volt ara esdeklem alázatoson Natságod 
előtt méltóztat a' Méhem által okozott károsodáso-
mat meg fizettetni [Torda; KLev.] * vmi által/vmivel eszi 
kenyerét. 1591: Zigiarto Matiasne, Clara azzoni . . . 

vallia, Latam hogi Haczoka Thamast az bírák vonazoll-
iak (!) vala es mikor az zabliaiat el akariak teolle venni 

ezt mongia vala, Zereteo vraim haggiatok beket, ne 
vegietek el zabliamat, mert en euel ezem kenieremet, ezt 
bizoni nem engedem el uennetek, hanem ha megh halok 
eleozeor [Kv; TJk V/l. 89]. 1668: munkám altal keres-
tem s' ŏtte(m) kenyeremet [KJ]. 1801: Csalásával ette s 
észi kenyerét [Torda; KW] * vmivel keresi kenyerét. 
1662: Jöuenek my Elõ(n)kbena es lőnek kezessek 

Felseo Veniczen lakó Thoma Buniaert, pro f. 200 
Ea Conditione, hogy . . . Thoma Búnia, Ennek utan-

na jámbor kereztenj elettel keresj kenieret, igaz kezj mun-
kajaual [Szád. — Köv. a fels.]. 1665/1687 u.: Mivel en-
nek előtte valo esztendőkb(en) sok villongások voltak ã 
Kibedi Ecclb(an) ä Praedikator s mester béri bé szolgál-
tatása felől, annak okáért mosta(n) illyen igazittást tőt-
tünk . . . ã ki tsak tsépivel keresi kényerét csak égy véka 
búzát adgyon [Kibéd MT; MMatr. 201]. 1842: a piatzon 
tőbnyire patogatott Török buza ugy nevezett Kakas 
árulással keresem Kenyeremet tavaszai [Dés; DLt 1528]. 

7. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
az életközösség, ill. az egymástól való gazdasági és er-
kölcsi függés jelképeként; ca simbol al convieţuirii, res-
pectiv al depedenţei economico-morale; als Sinnbild der 
Lebensgemeinschaft bzw. der gegenseitigen wirtschaft-
lichen und moralischen Abhängigkeit. Szk: atyja kenye-
rét eszi atyjával közös háztartásban él. 1748: Minthogj 
az öreg Blenyesi István az Attestatio sz(erin)t valo Job-
bagjokat maga Saját pénzen acquiralta, per hoc az 
Contributiotol eximaltatik addig, mig kézinél lesz; Ezen 
immunitással pedig tsak az Acquirens gaudealhat, az 
Fia addig, mig Attya kenyerit észi [Torda; TJkT III. 
237] * egy ~en és egy adóban van vkivel. 1710: En akkor 
az Fiammal egy kenyeren es egy Adoba(n) volta(m) 
[Asz; Borb. I Csipkés András (60) ns vallj * egy ~en (s 
egy) szolgálaton van vkivel. 1688: Comsa Nyágul 
Házos Eŏcsevel Opraval egy kenyeren szolgalaton yan 
[F.ucsa F; ÁLt Urb. 30]. 1732: Az őrőkős Jobbágyok a 
kik hazasok ambar egj kinyéren s szolgalaton légyenekis 
. . . mind in particulari specificaltattak egy Columna-
ban [Tancs K; Told. 11/70]. 1756: Murza Petre . fia 
lévén Jánosnak egy kenyéren egj szolgálaton vadnak 
meg osztozatlan [Branyicska H; JHb LXX/2. 45] * egy 
~en lakik vkivel. 1588: Myerthogy penigh sok gonoz 
bewnbe(n) eleoket ertnek ez varosban kinek ket feleseget 
értik, kinek penigh ha egy vagyonis, el wzy teolle, velle 
Nem lakik egy kenyeren . . . Legien gongiok Zorgalma-
toson hogy ez illien zemelieket ky tiztichak [Kv; TanJk 
V/3. 286a]. 1638 k.: R(elicta) Salar Janosne Peter biro-
neuel egi kenieren laknak eozuegiek [Szászfenes K; GyU 
32] * egy ~en vagyon vele/vkivel. 1638: Fekete Péter a t 
attia egi kenieren vagio(n) az fiaual ereotlen [Bogártelke 
K; GyU 41]. 1732: Ifyabb Harisnya György . Ez az 
Apjával Harisnya Andrással edgyűtt lakik, edgy kinye-
rennis vagyon vélle [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1767: 
a' Kaján András fija László egy házban egy kenyéren 
vagyon az Atyával [Hatolyka Hsz; HSzjP Réti Sámuel-
né Ferenc Ilona (75) vallj. — L. még GyU 39, 54 * egy 
~en vannak. 1570: Farkas pal Azt vallya hogy Twgy* 
Az Markos Antal attiafiay eggywt laktak Antalal es zol-
galtak neky, de Nem Thwgia ha penzeyert vagy Ingen* 
azt sem Thwgia ha Egy kenyeren vagy kyleon voltak 
[Kv; TJk III/2. 138]. 1830: Harsány Dumitru Testvere 
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Györgyitza mind kettejek egy élet szeren egy fedél 
alatt, egy kenyeren vágynák [Hodák MT; Born. XVc. 
2/76]. — L. még GyU 34, 54; UF I, 811 * egy kenyeret 
eszik vele/vkivel. 1585: Molnár Ianos vallia ot Az Vcza-
ba lakom Ahol a' leány ez leány . Az Molnár Jakab-
bal Nem latta(m) hogy chak bezedes leót volnais, maga 
egy kenyeret eŏttem velle [Kv; TJk IV/1. 507]. 1606: Tu-
dom azt es Lattam hogy Slolya Jmreuel egy kenieret ŏt-
tek [UszT 20/107 Slolya Lőrinc vall.] * egy ~re és kere-
setre visszaáll. 1807 k.: Az Eskettetőt tudam házassága 
után a néhai edes Attyátol kulon kenyerre és keresetre 
allatt, és sem edtzer Sem mattzor néhai edes Attya halá-
láig egy kenyerre és keresetre viszsza nem allat<t> [Sin-
fva TA; Borb. II Fodor István (50) a szék assz. vall.] * 
e8y marhára és ~re áll vele közös háztartásra lép vele. 
[648: mivel Simon Görgy Ur(am) . felesegiuel jmar 
öreghseghre juttanak, . . Gal Laslo Uramot felesegivel 
egjŭt oda melleje hiva Kŏkõsbea hogi égy marhara és ke-
njérre álljon vele illien Conditiokval [Dálnok Hsz; Kp 
I. 63. — Hsz. Köv. a részi.] * egy són (egy) ~en élnek/ 
foknak. 1702: idősbik Gyárfás Pállal edgjütt laktak egj 
s°n egj kenyeren [Sszgy; HSzjP St. Miklós (54) ns vall.]. 
17J6: Már hatvan Esztendőket exscedalt öreg ember 
Ráduj Nyikula nevű Széplaki Birám . Vejét maga 
kellet tartotta, egy són Kenyeren éltenek [Széplak KK; 
sLt 17 P. Horváth Ferencz nyil.] * egy són ~en van vki-
vel- 1638: Czillag Giörgj megh teötte Uarga Miklosne-
nak, s kŭleon kenierreis vetette volt Uarga Miklós akkor 
*ajba(n) az feleségett, nem eöt vele, az uta(n) ismét egi 
son keniere(n) volt vele, s eggjütt lakot vele sok ezten-
deigh [Mv; MvLt 291. 146a]. 1692: az mikor azon per-
ben forgó joszagot az ő néhai Annyok vette volt akkor 
egy son kenyeren volt az Annyaval [Kovászna Hsz; 
HSzjP] * külön ~en lakik. 1677: Az Oláh Papoknak pe-
nig fiai, mihelt meg-házasodnak, avagy külön kenyéren 
laknak, ha nem Papok, repetaltassák a' szerint mint az 
egyéb Jobbágyokat [AC 15] * külön ~n van (vkitõl/vki-
Ve0. 1602: Sziszay (!)a Miklosne Barbara azzony . . . 
vallia soha nem tudgya hogy kewleon kenieren leott vol-
na Teoreok Caspar felesegeteol maga en mellettek lak-
tam [Kv; TJk VI/1. 610. — így Szikszay h.!]. 1688: én-
nékem hŭtes Ur(am) . . . illyeneketis mondott, hogy ha 
kŭlŏn kenyeren vagyok veled de ugyan csak veled hálok, 
szabad vagyok veled [SzJk 231]. 1807 k.: mind addig kű-
lön kenyeren volt mig Szülei mind meg halálaztak [Sin-
[ya TA; Borb. II Fülep Mihály (49) ns vall.]. — L. még 
r SzF 104; VKp 127 * külön ~re és keresetre áll. 1807 

a néhai edes Attyátol kulon kenyerre és keresetre al-
la*t [Sinfva TA; Borb. II Fodor István (50) a szék assz. 
Va,l-j * külön ~re veszi magát önálló háztartást kezd. 
1807 k.: az Ex(pone)ns hazasulása után külön kenyérre 
Vette magát [Sinfva TA; Borb. II Fülep Mihálly (49) ns 
VaU ] * külön ~re vet. 1638: kŭleön kenierreis vetette 

Uarga Miklós akkor tajba(n) az feleségett [Mv; 
MvLt 291. 146a]. 

8. átv vmi mindennapi kenyere vkinek szokása, hó-
bortja, mániája vmi vkinek; a fi ín obiceiul cuiva ceva; 
etw. js Rappel, Grille. 1811: Vágynák nyughatatlan el-
méjű Emberek, Kiknek mindennapi kenyerek a' Perek 

• A' Pert Fiaiknak örökségül hadják, Kik Unokák-
nak is sokszor által adják [ÁrÉ 92-3]. 

Ha. 1581: kenyrre [Kv; Szám. 3/III. 5]. 1584: Ke-
nyerth [Kv; i. h. 3/XXII. 56]. 1585: kenieret [Firtosvár-

kendervászon 

alja U; UszT]. 1588: kynyeret [Kv; Szám. 4/1. 60]. 1591: 
Kengyerett (!). Kynyerett [Kv; i.h. 5/1. 25, 5/X. 3]. 1596: 
kinier. kinieret. kenieret [Kv; i.h. 6/XXIX. 16, 90, 174 
Bachi Tamas sp kezével]. 1703: kinyeret [Szu; UszLt 
XIII/94]. 1705: kinyérre [Kv; ACJk 89]. 1733: kenyer. 
kenyerrel [Kvh; HSzjP]. 1735: kényért [Kvh; i.h.]. 1748: 
kenyerit [Torda; TJkT III. 241]. 1751: Kinyer [Kv; 
RKA]. 1776: kinyer [Tarcsafva U; Pf]. 1781: kinyerre 
[Kv; Pk 2]. 1840: kinyeret [Asz; Borb.]. 

kenyérárulás kenyérárusítás; vînzarea pîinii; Brotver-
kauf. 1833: Instálunk mély alázatassággal Nagysadnak, 
méltoztassan igaz ügyünket . . . szivére venni, és azon 
rendelését, hogy fontai árulyuk kenyerünket . kegye-
sen viszszá húzva, a' régi eddig az ideig gyakarlatt ke-
nyér árulásunk modgyát meghagyni 's meg tartani ren-
delni [Torda; TLt Praes. ír. 1534]. 

kenyéráruló kenyérárus, kenyeres kofa; vînzåtoare de 
pîine; Brotverkäufer(in). 1824: Nemes Torda Várossá 
Piaczán Azaknak az árusaknak 's Kereskedötskéknek 
Nevei, a' kik tartoznnak fizetni . . . Kun Arulo Sá-
torasak ....Fejér 's köz kenyér árulok3 . . Étel s Kotso-
nya árulok . . .^Cenyèr árulok0 [Torda; TVLt rtlen 
1826-1829. — a " Köv. a nevek és a taksaösszeg fels.]. 

kenyéráruló-szín kenyéráruló piaci bódé; gheretă ín 
care se vindea pünea la piaţă; Marktbude zum Brotver-
kauf. 1800: a' Déési piatzon a kenyér árúló Szin között 
hasonlolag gazolta Csapni valónak kurvának fenyege-
todzései kőzb(en) [Dés; DLt]. 

kenyéráruló-tőke butuc pe care se tăia pîinea la piaţă; 
Klotz zum Brotverkauf. 1793: Szent királyon hallottam 
hogy a' mészáros tőkén meg-vágták vólna a Grofnét, de 
azután magától a' szegény Néhai Gróftól ugy hallottam, 
hogy azon dolog a kenyér áruló tőkén esett volna [Ud-
varfva MT; Told.]. 

kenyérbél miez de pîine; Brotkrume. 1635: azt az Se-
bes kadar legenyt Sos kenyer bellel nálűnk kŏtók be 
[Mv; MvLt 291. 48b]. 1736: Az akkori időben kevés ke-
leti volt az spanyol viasznak, ostyával, közönséges viasz-
szal, néha csak kenyér béllel is pecsételtenek, senkinek 
gondolatjában sem ütközött hogy apprehendálja 
[MetTr 360]. 

kenyérbell 1. kenyérből/kenyér formájában kapott; 
(primit sub formă) de pîine; als/von Brot. Szk: — ko-
misszió kenyérjárandóság. 1818: A Tiszai Hojokázok 
Esztendei szolgálattyok egy Tereh gabonának Fel húzá-
sa mivel a Dominiumnak nem terem annyi gaboná-
ja, hogy abból a Szolgálo Emberekre tenni kellető nagy 
Kenyérbéli Com(mis)sio ki tellyék minden Esztendőben 
a Banatusbol pénzel vett gabonát hoznak [H; Ks 111 
Vegyes ir.] * ~ profunt (katonai) kenyéradag. 1662: Itt 
az dolgok Nagyságtoktúl nem orvosoltatván, egy ma-
gyar sem fog maradni. Rettenetes rossz dolgokat látok 
mindezekbűi, kegyelmes Asszonyom kijüni . . . ölik a 
marhákat, mégis eddig, míg Nagyságtok részérül ada-
tott mind kenyérbeli, mind húsbeli profontjok, mertem 
szólni nekik, de immár szabadosabban mívelnek min-
dent [TML II, 361 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 
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2. kenyérrel kapcsolatos; de pîine; mit Brot zusam-
menhängend/verbunden. 1700: Következik . . . Gato-
lásra, Malom csinálásra, szüretre valo kenyerbeli Ero-
gatiom [Kv; Szám. 40/1. 19]. 

kenyérbevető-lapát lopată de băgat pîinea ín cuptor; 
Brotschaufel/schippe. 1812: Egy Ujj kenyer be vető La-
pát xr 6 [Mv; MvLev. Szürteji József hagy. 5]. 

kenyérdagasztó dagasztó tekenö; covată/copaie (de 
frămîntat); Knettrog. 1724: Most Karátsony Szomba-
tyán Pekri Uramhoz mentem, és a Kenyér Szakasztó, 
vagyis dagasztó alatt, láttam egj véres ruhát [Királyfva 
KK; BK. Fekés Házi Péterné (25) ns vall.]. 

kenyerecske pîinişoară, pîinică, pîiniţä; kleines Brot. 
1800: Vettünk egy kenyeretsket [Torockó; TLev. 5]. 

kenyeres I. mn 1. kenyérhordásra való; pentru (trans-
portat) pîine; zum Brottragen dienend. Szk: — tarisnya. 
1821: négy darab kenyeres tarisnyák 6. Rf [Kvh; 
HSzjP]. 

2. külön ~ ember önálló háztartásban élő ember; 
persoană cu gospodărie separată; in separiertem/geson-
dertem Haushalt lebende Person. 1683 k.: Ad mind(en) 
külön kenyeres ember a Praedikatornak . három há-
rom kereszt buzat 14 kévéjével [M.valkó Sz; SzVJk 43]. 

O Szn. 1575: Kenyeres Tamás, Idái [Iszló MT; Bara-
bás, SzO 304]. 1591: Kenyeres Balint [Kv; Szám. 5/1. 
98]. 1599: Kenyeres Marton [UszT 14/48 Mattheus 
Kouachy de Abastfalua (50) jb vall.]. 1602: Kenyeres 
Benedek darabont [Gyszm; SzO V, 241] | Kenyeres Ist-
ván Lófő [A.csernáton Hsz; i.h. 179] | Kenyeres Mihály 
[Dálnok Hsz; i.h. 178]. 1603: Th. Kenyeres ppix [Csík-
sztmárton MT; i.h. 260]. 1614: Kenyeres Mihály ppix. 
Kenyeres Pal lib. [Szabéd MT; BethU 40] | Kenyeres 
Gyorgj pp [Vadad MT; i.h. 52] | Kenieres Istua(n) Judex 
[Almás U; i.h. 96]. 1630: Kenieres Istuan [Mv; MvLt 
290. 219b]. 1683: Kenyeres János [Dés; Jk]. 1694: Ki-
nyeres Marton [Vadad MT; VK]. 1809: Kenyeres Mis-
ka [Kv; CsCJk 249b]. 

O Hn. 1652: Az kenjeres ay arka mellet (sz). az kenje-
res Ayba(n) az kŏszebsõ labban (sz) [M.derzse SzD; 
DHn 38-9]. 1775: A Kényeres Kutyánál (sz) [Muzsna 
U; EHA]. 

II. ſn 1. kenyérárus, kenyeres kofa; vînzătoare de pîi-
ne; Brotverkäufer(in). 1809: A kenyeresek, mézesek az 
Sertés hus vágó Pad helyeik az Vertán Botya háta megé 
szoríttasanak árulás céljából [Kvh; HSzj mézes al.]. 
1827: a' piatzon künn áruló Sátrasak kőzött a' Fel 
vett Taxák iránt ki mennyit vett Fel alázatoson bé mu-
tattyuk Kenyeresek a' nap keleti során [Torda; 
TVLt sztlan 1826-1829]. 

2. kenyeres társ, cimbora; camarad, firtat; Kamerad, 
Kumpan. 1631: Mészáros Marty elejben rugazkodek az 
lovo(n), kardot ranta trefaba mindenik s öszueczap-
kodanak azonba(n) hozza vaga Mészáros Marci, s 
ugj talala az kézit, hogi mindgjart el ejte az kardot s 
monda Föduari Janczi hogi ahun kenieres el uezted az 
kezemet | megh varo(m) Fóldvari Janczit, mert nekem jo 
kenieresem [Mv; MvLt 290. 49b]. 1632: kialtia vala az 
az keödmenes legeny . . . hogj tarcz jol az lovakat kenie-
res ugj mond [Mv; i.h. 78b]. 1710 k.: az én jó francia tár-

sam . . mondá, hogy senki hozzám ne nyúljon, mert bi-
zony tízet is megöl bennek . . . Fordula a szülének: Aha 
vén boszorkány, ilyen szép ifjú gavallért kellene a vízbe 
vetni ? inkább nosza hajós kenyeresek, vessük bé ezt a 
szülét, próbáljuk meg, lemégyen-é a vízben, boszor-
kány-é, nem-é [BÖn. 583]. 

kenyeresház ? kenyérraktár; depozit de pîine; Brot-
haus/lager. 1587: Az Kyraly wczay Swteo hazrol walo 
Keolchyegh Chynaltattam egy byzzeket (!) az Ky-
nyeres hazban attam az Achnak d. 14 [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 7 Zabo György isp. m. kezével]. 

kenyerestárs cimbora, pajtás; firtat, camarad; Kum-
pan, Kamerad. 1600: Myert hogy az fogoly legenyek ke-
peben az procurator excipial, es kewannya ertheny hogy 
feoldwary Balinth ky kepeben, es mynth Akar felelny: 
kyre feoldwary Balinth azt Allegalia hogy eo neky vthy 
tarsa es kenyeres tarsa volt es zabadon felelhet [Kv; TJk 
VI/1. 454]. 1682: Ezek is kenyeres társai lévén löt előttők 
[Érkávás Sz; BfR Kávás csomó]. 1710 k.: Lejdában . . 
annyit ettünk-ittunk ebéden, hogy osztán majd estig 
csak fúttunk, mint a disznók, nem is tanulhattunk, né-
kem pedig balfelől fájdalom indula; adák a kenyeres 
társaim tanácsul, hogy minden reggel egy-egy pipa tubá-
kot szíjjak fel [BÖn. 577-8]. — L. még BÖn. 589. 

kenyeretlenség kenyértelenség, kenyérhiány/szüke; 
lipsă de pîine; Brotmangel. 1710: a had a sok erős hideg 
s kenyeretlenség miatt elsonyorodott vala a mezei tábo-
rozásban [CsH 235]. 1756: ha szintén a Jobbágy vagy 
Zsellér rend szerént valo szolgálattyát ki töltiis rend kí-
vül szolgáltattya, és ha magát menti, vagy kenyeretlen-
ségivel, vagy pedig marhája el esésivei, akkor szidgja . . • 
és mindenképpen fenyegeti, a* meljből következik a* Jó-
szágnak marhátlansága [Galac BN; WLt Nagy Sig-
mond (54) jb vall.]. 1778: Minthogy esztendőnként sú-
lyát érezzük kenyeretlenségnek és szénátlanságnak, tet-
szett az közönséges falunak, hogy az Ligát szakasztas-
sák az Alsó Mezőhöz [Taploca Cs; RSzF 145]. 

kenyérevő l . m n l . vkinek házánál szolgáló, vki kenye-
rét evő; care mänîncă pîinea cuiva (ca slugä); js Brot es-
send. Szk: ~ szolga. 1589: az mikor az volt az Irtás kit 
bezel akkor ennekem az A kenier eweo zolgam volt fizet-
tem nekj az mit enneke(m) ott segitet [Szentkirály U; 
UszT]. 1596: az ket oláh . pedigh kenyer eueô zolgak 
[i. h. 11/108]. 1674: Czismadia Mihály Colosvari az Inc-
tust fogoly Kabai Dánielt vadollya az Szek eleőt azzal, 
hogy részeghen szállását invadalva(n), eőtet Nemes 
embert kenyér eveő szolgája leve(n) kezében leveö 
bottyával annyira invadalta, hogj ha más emberekteől 
ne(m) oltalmaztatott volna, talán halaira sebhetett vol-
na áltállá [Kv; TJk VIII/1L 308]. 

2. kenyérpusztító; care consumă pîinea (fåră nici un 
folos); Brot verzehrend. 1704: embereket rendeltek a 
Híd-kapuba, akik . . . fehércselédet, úgymint leányt, asz-
szonyt teljességgel ki nem bocsátottak, hanem csak a fér-
fiakat, amely énnekem csodálatos politiának l á t s z a t o t t , 
aholott a fegyverfogható férfiakat kellene inkább benn 
megtartogatni, és a haszontalan kenyérevő cselédet, 
úgymint asszonyokat, leányokat kellene inkább kibo-
csátani, akik fogynának a városról [Kv; KvE 293 SzF)-
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II. fn kenyérpusztító; consumator de pîine; Brot-
esser, Taugenichts. 1573: Balogdy farkas, Azt vallia 
hogi egjkort puskarne lg zolt az ket Inas feleol, vgan 
panaz keppen, En vgimond kes kener Eoweketa hazam-
nál ne(m) Tartok chak lo vakargatasert, Mert en olchob 
zolgawalis Meg Erem [Kv; TJk III/3. 110. — a01v.: kész 
kenyérevőket]. 1705: Azt is beszélik, hogy a kurucok 
idebé bocsátották volna a medgyesi németeket, tudván 
azt. hogy itt mentül több lesz a kenyérevő, annál hama-
rébb megéheznek benne [WIN I, 455]. 1851: fogadja 

mentől olcsobban és, a' kenyér evőt ne szaparitsuk, nem 
szegyen alkudni mert aztán késő bánkódni úgyis mind 
roszak ha ezer van [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez 
Adámosra. — aMindenes cselédet]. 

kenyerez kenyérrel ellát; a aproviziona cu pîine; mit 
firot versorgen. 1658: négy-öt napot nyugodván kenye-
[ezvén hadainkat Jenő felé kellene az ebekred indúlnunk 
[^ákCsLev. 546 Rákóczi György anyjához. — aA törö-
kök ellen]. 

kenyérhányó-Iapát kenyérbevetö lapát; lopata de bă-
Sat pîinea ín cuptor; Brotschaufel/schippe. 1756: Az Sŭ-
ţò kementzénél Kenyér hányó Lapát 2 Szén vonó 1 . . 
pemete 1 [Branyicska H; JHb XXXV/35] ! Kenyér há-
nyó Lapat 1 [Piskinc H; i.h. 32]. 

kenyérhéj coajă de pîine; Brotkruste/rinde. 1570: 
Myklos Nyrew Ambrus zolgaia Orsolya olah Myklosne 
Erzebeth, Rez Janosne vallyak Thamas deakne 
?zt Mondgia . az the leányod az en germekym keozi-

Jew es Az kenyer heat fely zedy [Kv; TJk III/2. 101]. 
l s^4: AZ Várbeli hazakban ualo Inuentarium . Az 
Kwlseő Zenes hazban . Kenier héjnak ualo Bodon 

1 i Kenier hynak ualo Puttón No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22-25]. 1710 k.: A mü lovaink sok másokéhoz ké-
Pest jóllaktak . magam voltam a szénaosztató, abra-
kot kétszer, annakfelette kenyérhaját, korpát nádjö-
Ves* gyökerestül adtunk nékik [BÖn. 564]. 

Szk: ~jal tart. 1670: nekem maga Szilagyi Janosne 
Aszszonyom beszéllé az minapib(an), hogy ment 
Szilagyi Peternehez ., kerte azonnis hogy az Menye-
nek egy szolgalot hozzon, azonban Kotsis Ferentz 
gondot ollya(n) szot hogy azis kár oda az ki ott van csak 
*enyer héjjal tartyák [Görgénysztimre MT; RLt Petri 
Ll*erati cons. Margarita Farkas (40) ns vall.]. 

kenyéririgység invidie profesională; Brot/Futtemeid. 
'801: Mely nagyon meg keserittve; s meg sértve kell 
í*zon Kenyér Irigységnek Nevével vádoltatni: egy Ter-
het viselő Polgári Társsásságnak s Czéhnak, a melyek 
*°zőtt oljanak is tanáltatnak a kik ketszeresen el vadnak 
^telezve Hüt által [Kv; ACLev]. 

kenyérkeresés kenyérkereset; mijloc de trai/existenţă; 
öroterwerb. 1823-1830: A . . . kővágók az eislebeni bá-
b b a n egymás után nyolc óráig dolgoznak, éjjel-nappal 
penn vágynák rendre a vágok, és nyolcórai munkájokért 
jaPnak öt-öt jó garast, melyből élnek és mécsnek olajat 
s yesznek. Ez ugyan keserves kenyérkeresés [FogE 207]. 

kenyérlágy kenyérbél; miez de pîine; Brotkrume. 
azon egér kőből keveset kenyér lágyban tsináltam 

kendervászon 

és attam a kutyának . . . meg döglött miánna a kutya 
[Altorja Hsz; HSzjP Ladislaus Szöcs (37) jb vall.]. 

kenyérpirító szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ drót grătar pentru prăjit pîine; Brotröst-
gitter. 1845: Kenyér piritto drót 1 [Gyalakuta MT: 
LLt] * ~ drót-rostėly 'ua.; idem* 1831: egy kenyér pirí-
tó drót rostély megvette Péter strásamester [HSzj drót-
rostėly al.]. 

kenyérporció (katonai) kenyéradag; raţie de pîine 
(pentru militari); Brotration (beim Militär). 1809: Alá-
zatos kötelességből jelenteni bátorkodom: Hogy a Csíki 
Katonaságot usq(ue) 28 mensis p(rae)sentis inclusive 
kenyér portiokkal Czulag pénzel "s egyéb szükségesek-
kel ki elégítettem [Szu; UszLt ComGub. 1616]. 1815: (A 
város főhadnagya) ide Tordára rendeltetett két Lovas 
ordinántzok(na)k, mind szállásakrol, mind pedig szá-
mokra szükséges, s quietantzia mellett naponként ki-
szolgáltatandó két két kenyér, és Lo portióikrol provi-
deáltassan [TLt rtlen]. 

kenyér-profunt katonai kenyéradag; raţie de profont; 
Kommißbrotportion. 1665: Tudakozik Kegyelmed az 
újvári németek fizetések és edictumok felől . úgy 
hagytam, hogy míg udvarhoz megyek és onnan fizeté-
sekrül informatiot veszek, adjanak két két forintot az 
közlegénnek s az tiszteknek is fele hó pénzeket s azom-
ban kenyér profontot [TML III, 419 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

kenyérsütés coacerea/coptul pînii; Brotbacken. 1700: 
Vadai Sig(mon)d . Felesége hol Czipo hol kenyér sü-
téssel kereskedik [Kv; Szám. 40/11. 92]. 1833: Ha minket 
fontai árulásra szorittanak, nékünk porrá kell lennünk, 
és oda kell jönnünk, hogy vagy felhagyunk a' kenyér sü-
tésen, és magunkis élelem nélkült maradva ínségre ju-
tunk vagy egy darabig kénszeregve viszszük [Torda; 
TLt Praes. ír. 1534]. 1887: tudod-e, min múlik el szegény 
embernél a kenyérsütés legtöbbször? A liszt hiányán 
[PLev. 133 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kenyérsütő I. mn care prepară pîine; Brot backend. 
1621: Percipialta(m) az ket kenyer swteó vraymtol Ab-
rak Chypot No. 560 [Kv; Szám. 15b/XI. 57]. 1662: éjjel-
nappal nem csak kenyérsütő kófárok, hanem valakik-
nek benne módja lehetett, süttön-sütötték és horton-
hordanák a kapukra a kenyeret pénzen való árulásra és 
eladásra [SKr 571]. 1738: Concludáltatott azért firmiter, 
hogj . . . senki az külföldi betsülletes emberek kőzzül; 
sem pedig Várasunkbéli kenyérsütő Aszszony ok közzül 
tellyességgel semmi Gabonát, sem vajat, sem tyúkot, 
sem tojást . . . meg-venni 12 ~ Tizenkét óra előtt, ne 
mérészellyen(e)k [Dés; Jk 490]. 

II. fn kenyérsütő/készítő mester, pék; brutar; Brot-
bäcker, Bäcker. 1577: Eo kegmek keryk Byro vramat 
ezenis hogy eo kegmek a mynemo tyztet byztak az 
ket hwteos vasar byrora abba Mehessenek elo. feo kep-
pe(n) az kenyer swteok dolgabol hogy ha disciplinanak 
okaert valamelykteol kenyeret czypoyat el vezy wyhes-
sek mingiarast az Espotalyba es az foglyoknak hogy e 
keppen meg Rettenwen az io Rendtartasba p(ro)ce-
dallyanak az kenyer swteokis dolgokba [Kv; TanJk V/3. 
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144b]. 1580: Az my az kenyer swteok felól valo panazt 
illety penigh, vgy wegeztek eo kegmek hogy az kenyer-
swteok tizenket oranak elótte az buza zerbe ne merezzell-
ie(n) Menny, Mert valamely kenyer swteot az az vasar-
biro ot talal egy forintot vehesse(n) rayta minde(n) ok 
vetetle(n) [Kv; i.h. 224b]. 1735: A kenyersűtök difficul-
talván hogy az Hentesek nem Csak Disznó hust, hanem 
Kenyeretis közöttök árul(na)k, s őket ki szorittyák he-
lyekből, Azért tetczett hogy a' kenyér sütőknek fellyebb 
adassék helly — az Hentesek(ne)k alább más végtéb(en) 
[Dés; Jk 455b]. 

Szk: ~k színje kenyeres bódé. 1787: a piatzon 
Fazakasak és kenyér Sütők szinnyek szomszédságok-
ban lévő lakó Ház [Dés; EHA]. 

kenyérsŭtő-abrosz faţă de masă folosită la prepararea/ 
coacerea pîinii; Tischtuch zum Brotbacken. 1693: Bori-
czanak Egy vastag kenyersŭtō Abrosz [Ne; DobLev. 
1/38. 10]. 

kenyérsŭtő-kemence cuptor (de/pentru copt pîine); 
Backoſen. 1656: fordulván az alsó ház pitvarara 
Ezen pitvarról szolgai ki veszövel font tapaszos füsteö-
leö kemenj, melinek az alljan vágjon egi kenjer süteő ke-
mencze [Fog.; UF II, 162]. 1814: az Udvaron egy meg 
avult Cseled, vagy Sütő haz, ebe vagyon egy Cipó gyuro 
asztal Van benne egy kenyer Sütő kementze [Mező-
sályi TA; RLt Rettegi Sándor lelt.]. 1847: Az épület ke-
leti oldala mellé van ragasztva a' Konyhából ki járónál 
egy fedelezet, mely alatt van egy kenyér sütő nagy és egy 
kissebb kementze — ennek végében az árnyék szék 
[F.árpási üveghuta F; TSb 46]. 

kenyérsütő-lapát kenyér bevető lapát; lopată de băgat 
pîinea in cuptor; Backschaufel. 1840: vásároltam Enye-
den két kenyér sütő lapátot xr 30 [Szentbenedek (AF) 
körny.; MMatr. 1233]. 

kenyérsütőné kenyérsütő asszony, kenyeres kofa; bru-
tăreasă; Bäckerin, Brotverkäuferin. 1780/1821: A Ke-
nyér Sütőnéknél 55 Rf 52 xr [Kv; Pk 5]. 1791: A Tajgá-
sok és Molnárok Instantziajokra . . a' Tanáts Com-
missiot ad ki hogy egy kenyér Sütőné-is . ót véka bú-
zánál a' Sákba ne töltsön többet mert nem lesznek köte-
lesek ezentúl az olyan Sákokat a' Talygások a' szekérre 
fel-tenni és a' Molnárokis a' Malomba emelgetni [Kv; 
TanJk 77]. 1833: Mi Tordai Kenyér Sütőnek arra szorit-
tattván, hogy kenyerünket fontai mérve árulnok fo-
lyamadtunk alázatasan ide zárt Instantiankal a Tordai 
Tekintetes Nemes Magistratusankhaz . . Nagysadnak 
alazatas szegény szolgáloia . . a magunk és több Tordai 
Kenyér Sütöné Társaink nevünkben és képűnkben [Tor-
da; TLT Praes. ir. 1534. — aKöv. a nevek fels.]. 1844: 
Szilágyi Mihállyné Turbutz Súsánna és Özvegy Szilágyi 
Jóseffné kenyér sütőnek [Dés; DLt 1366]. 

kenyérsŭtőné-társaság kenyereskofa-céh; breasla vîn-
zătoarelor de pîine; Zunft der Brotverkäuferinnen. 
1833: Méltoságos Abrohám Falvi Ugrón István Urhaz 
Nemes Torda Vármegye Nagy erdemü Fő Ispannyáhaz, 
Ö Ngáhaz Nagy Kegyességü Jo Pártf. Urakhaz alázatas 
Könyörgő Levele a Tordai Kenyér Sütöné Társoságnak 
a' Piatzi Kenyér árulás nem fontai hanem tsak az eddigi 

régi mod szerént menetele iránt [Torda; TLt Praes. 
1534]. 

kenyérsütő-szita sită folosită la prepararea pîinii; Sieb 
zum Brotbacken. 1592: Jsmeth vŏtte(m) kett kenier sw-
teó Zitath f —/32 . Kett Zwreó Zitát Vöttem az ház-
hoz f —08 [Kv; Szám. 5/XII. 8-9]. 1770: Egj gjakor Szi-
ta viseltes. Egy kenyer sütő Szita. Egy Szűrő Szita [Usz; 
Pf]. 

kenyérsütő-tekenő covată, copaie; Trog zum Brotbak-
ken. 1720: Kenyér sütő Tekenyŏ nro 4 [Szurduk SzD; 
JHbK XXVI/12]. 

kenyérsüttető kb. kenyérsüttető biztos; comisarul 
brutarilor; Kommissar des Brotbackens. 1621: Az ket 
kenyer Swtteteöknek . Eőrdeőgh Andrasnak es Nyer-
ges lstuannak Adtam nekik Cub 4a [Kv; Szám. 
15b/V. 6 Voghner Mihály mb szám. — aBúzát]. 

kenyérszakasztó kenyér-kiszaggató kosár; paner pen-
tru aluat; Brot-Ausstechkorb. 1724: Most Karátsony 
Szombatyán Pekri Uramhoz mentem, és a Kenyér Sza-
kasztó, vagyis dagasztó alatt, láttam egj véres ruhát [Ki-
rályfva KK; BK. Fekés Házi Péterné (25) ns vall.]. 

kenyérszer (piaci) kenyérsor; partea pieţii unde stau 
vînzătoarele de pîine; Brotstand/reihe (auf dem Markt). 
1570: Erzebet Kopás Jakabne, Martha Kis Demeterne 
leanya 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]. 1597: Mostan pe-
nigh mint illien dolognak idejen estwe eöt orakor mind 
addigh migh az miessek el takarodnak az kenyer zerben 
vigiazasok legien es ugi adassak az kenyeret amint melto 
s illendeo, holot Isten az búzanakis olchosagat mutatta 
[Kv; TanJk 1/1. 296]. 1604: Vagion eoregh keobolt az 
kenier Zer feleol mind az masa hazigh es Masa haz keor-
niwl Nro 18 [Kv; RDL I. 77]. 1653: az én feleségem . . 
Die 27 sept. a piaczon, a kenyérszerben lévén, mirigye lé-
szen é vagy egyéb nyavalyája ? de kétfelöll fogva hozzák 
onnat elé [ETA I, 151 NSz]. 

kenyérszín kenyérárusító bódé; gheretă ín care se vin-
de pîine; Schuppen zum Brotverkauf. 1657: az eleobbi 
hely3 alkolmatlannak lattatott lenni, az kinyer színnek 
feletteb valo obstaculumia miatt [Kv; ÖCJk. — aAz öt-
vös színnek való]. 1764: kenyér szin előtt [Ne; EHA]. 

kenyértartó I. mn kenyér tartására való; pentru păs-
tratul pîinii; zum Brotlagern dienend. Szk: ~ almárium-
1813: Meg rongyolott kenyér tartó Almárium Nro 1 
[Alpestes H; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 1836: Egy 
kenyértarto almáriom Egy veress festékü almáriofli 
tálassával [Kv; Pk 3] * ~ láda. 1654: Csinaltam egy ke-
nyér tartó ladat f. 1 d. 80 [Kv; ACJk 51a]. 1787: Egy Ke-
nyér tartó Láda Dr. 40 [Mv; MvLev. Nagy György 
hagy. 5] * ~ padocska. 1809: Egy Kenyér tartó festett 
Fedeles Padotska [Mv; MvLev.] * - polc. 1656-
Vagyon ezen pinczeben 2 rendbeli aszok egy deszka 
polcz, egy kenyer tartó polcz [Fog.; UF II, 104]. 

II. ſn kenyértartó/tároló láda v. szekrény; ladă 
dulap pentru păstrarea pîinii; Schrank zum Brotlagern-
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1653: Egj kenjer tartó Egj polcznak valo furez Dezka 
[Hencfva MT; DLev. 1. IIB. 12]. 

kenyértészta aluat (de pîine), cocă; Brotteig. 1786: az 
ŏ rőg Tóbiás Gecziné nem mehetvén a Mlgos Uraság 
Szolgalattyára egy versen azért hogy kenyér tésztáját 
akkor vetvén bé az kemmentzében az Mlgos Groff 
Thorotzkai Sigmond Ur eõ Naga Darabantya kezét õsz-
ve rontotta [Torockó; TLev. 4/13. 48]. 

kenyérvakaró-kés cuţit pentru răzuirea pîinii; Brot-
kratzmesser. 1787: két avatag kenyér vakaró kés Dr. 4 
[Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 4]. 

kenyérvető-lapát lopată de băgat pîinea ín cuptor; 
Brotschaufel. 1756: Kenyér vető Lapát 2 [Nagyrápolt 
H; JHb XXXV/35. 30]. 

kenyérvas vaskenyér (a kohó fenekére gyűlt nyers-
vas); fier forjabil (fontă brută poroasă adunată pe fun-
dul cuptorului înalt); Eisenbrot (auf dem Boden des 
Hochofens angehäuftes Roheisen). 1800: A tegnapi na-
pon a Constitutio dolgát jelentett Birákjainknak és arra 
Nagyságodnak tett intézését, hogy a Futatásban a Ke-
nyér vasnak mértéke légyen, a mostani gyülevész Kő-
iknek melyet a Vas kő szüksége okozza hogy a darabb 
Vasak az illyen Kövekből igen taraczkasok és hajasok 
szoktak lenni; azért alázatoson kérjük Nagysagadat 
h°gy a Kohoban az másalás fel ne állittassék; hanem a 
Merőben a Vas Szam meg hatarozasat és annak szoross 
meg tartasa iránt téjendŏ parantsolatyát ohajtyuka [To-
rockó; TLev. 9/34. — aA verős kovácsi társaság]. A jel-
r e 1. Jankó, TAszT 202. 

kényes 1. finnyás; mofturos, gingaş; wählerisch, hei-
kel. 1710: Nyárban szénatakarni kihajtottak, s még csú-
folódott velünk: „Szegény, kényes emberek gyermekei, 
ha meglátna most anyátok, megsiratna benneteket" 
[CsH 197]. 1710 k.: Szaglásom felettébb is erős volt . . . 
ízlésem igen jó, erős, sőt talán kényes is volt [BÖn. 492]. 
1830: kŏszonyük a' küldetteket, de meg romlottak a' 
meleg idő 's Vuntujnak hoszu utazása miatt, meg nyá-
tottak, tsak ugyan a' kolbászbol . . ettem énis egyszer 
Şdes Anyám jo izün ette, de én olyan kényes vagyak az 
ételbe [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. — L. még 
p ogE99, 170. 

2. kényelmes; comod; bequem. 1662: (A katonák) 
nol csellengették el az üdőt, magok tudják, hihető ma-
gok nyugodalmának, elszokott kényes életeknek ked-
veztek akkor is inkább, mintsem hazájok szeretetit s an-
n ak megmaradását viselték volna szemek előtt [SKr 
588]. 1710: (Az erdélyi urak) megszokták a kényes életet 
s nyugodalmat, s azért disvadeálják a fejedelemnek a ha-
dakozást [CsH 109]. 1801: a Gazda henyélésre,^ pa-
rádéra, vagy kényes Sétálásra éppen nem érkezik [Ádá-
mos KK; JHb Jósika Miklós ir.]. 1880: Egyébiránt le-
nézlek téged. — Téged, akit megzökögtet egy cseppet a 
szekér s belebetegszel. Kényessé tett a házasélet, Jakab 
Ödön! [PLev. 77 Petelei István Jakab Ödönhöz]. — L. 
még CsH 463. 

3. átv is gingaş; empfindlich. 1793: A Zabb olly ké-
nyes, nem hogy essőbe, sőt csak jo harmatossan sem le-
nét őszve kötni [JF 36 LevK 189-90]. 1880: Te Pista! So-

ha szebb dolgot nem olvastam, mint a Te Sebestyén Esz-
tid. Gyönyörű! Nem tudom: melyik része szebb. Az 
utolsó fele tán szebb az elsőnél, pedig roppant kényes 
helyzeteket rajzoltál benne [PLev. 76-7 Jakab Ödön Pe-
telei Istvánhoz]. 

4. biz rázós; delicat, dificil; heikel, kitzlich | kb. bajos, 
nehéz; anevoios, greu; schwierig. 1806: láttya az Ur Is-
ten hogj állok ezen bajos Világban, a mikor az emberek-
kel való bánás igen kényes [Adámos KK; Pk 5]. 1847: 
Megjegyzendő lévén az is, hogy ily kényes s nagyfontos-
ságú tárgy több figyelmet, terjedelmesebb időt és értéké-
hez illő utána járást igényelni láttatik [VKp 202-3]. 
1894: Nincs kihez forduljak ilyen kényes dologban. 
Unod bár, de téged gyötörlek [PLev. 167 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

O Án. 1850: Kényes (fakó kanca). Kényes (pej kanca) 
[Bilak SzD; LLt]. 

kényesebben kényeztetőbben; cu mai mare răsfaţ; ver-
wöhnter. 1777: (Gr. Wass Györgynek) Fia maradott 
egy jeles, Sámuel nevü ifjú, kinél soha kényesebben gyer-
meket neveltetni nem láttam. Úgyhogy midőn már fel-
serdült korában sem szűnt meg édesatyja s anyja a ké-
nyeztetéstől, maga az ifjú intette szüleit, hogy már, mint-
hogy kikölt a gyermekségből, szűnjenek meg attól a 
szerfelett való kényeztetéstől, mert szégyenli [RettE 
377]. 

kényesen 1. kényeztetve; cu răsfăţ, răsfăţat; ver-
wöhnt. 1732: Tartózó kötelességem szerént kévántam 
udvarolni ezen pár Agárral az M: Ur(na)k joságo-
kat nem tudam, de aszt tudam hogy mindenkor Palatán, 
és kényesen tartották [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc 
lev.]. 1823-1830: (Gr. Bethlen Pál) kényesen felnevelte-
tett úrfi volt | Vályi Zsuzsanna előbb férjhez ment 
volt egy Tegzi Mihály előbb ugrai, azután dányáni pap-
hoz, ki is igen kényesen tartotta feleségét, úgy hogy mi-
kor reggel felkölt is ezen pap, lábujjhegyen járt, hogy a 
felesége alhassék [FogE 152, 281]. 

2. kényelmesen; comod; bequem. 1662: a nyírt pap-
ság, kik az ő háló safarinájukkal nagy gyengén és kénye-
sen élnek az ország oltalmazói ellen, titkon minden go-
noszt forralnak [SKr 118]. 1747: az Szekfű virágzik, az 
Rosmarint Ujul, bezzeg kényesen Sétálhattal volna te is 
itt az szép virágos kertben [Alamor AF; Ks 96 Mikó Fe-
renc feleségéhez]. 

Sz. 1710 k.: Vajon nem panaszolkodott volna-é úgy is 
az ember, hogy ő csak úgy vagyon, mint az arany kalit-
kában, igen kényesen, kedvesen, de ugyan csak fogva 
tartatott madár [BÖn. 478-9]. 

kényeskedik 1. kb. nyafkáskodik; a văicări/văita; 
pimpeln. 1806: tegnap egy kísség meg Sértettem a sarka-
mat, és azzal kényeskedtem [Dés; KMN 209]. 

2. finnyáskodik; a fi dificil/pretenţios la mîncare; hei-
kel tun. 1823-1830: Aki utazik, az szánja is el magát 
mindenre, ne válogasson, ne kényeskedjék, mert nem 
mindenkor telik ki [FogE 204]. 

kényesség 1. kényeskedés; fandoseală, mofturi, na-
zuri, fasoane; Zimperlichkeit. 1710 k.: Az emberek is, 
mind férfiak, mind kiváltképpen gazdag asszonyok, 
igen éltek az ilyen drága, jószagú kenetekkel, nemcsak 
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betegségeknek üdéjén azoknak gyógyítására, hanem jó 
egészséges korokban is, csak a szagáért, gyönyörűség-
ből, kényességből, bujaságból illatoztatták, fényesítet-
ték orcáiokat, kezeket, testeket meg ruhájokat [BÖn. 
408]. 

2. finnyásság; rafinament; Heikeltuerei, Empfind-
lichkeit. 1710 k.: Szaglásom felettébb is erős volt, akár 
jó, akár kedvetlen szag iránt majd a kényességig [BÖn. 
492]. 

kényeztet dédelget; a dezmierda/alinta; liebkosen. 
1823-1830: Paedagogium is híres vagyon itten3, melyet 
egy Francke nevű pap állított volt fel Esztendőre pe-
dig fizet egy tanuló 300 tallért, aki kényeztetni akar-
ia gyermekét, célját éri, ha többet fizet [FogE 192. — 
Hálában]. 1853: minő keserves dolog lenne égy tartós 

súlyos betegség által ágyba szegeztetni, távol mitőlünk, s 
nélkülözni kényeztetve a' mi ápolásunkat, dajkálodá-
sunkat [Kv; Pk 7]. 

kényeztetés dédelgetés; dezmierdare, alintare; Lieb-
kosung. 1710 k.: (A nemes ember gyermekeinek) 
szüléjük kényeztetése, és őstől reánk maradott, a scholát 

elhagyó gonosz szokás miatt kevesebb üdejek va-
gyon a tanulásra, mint a szegény emberek, városi és pa-
raszti rend gyermekeinek [BÖn. 537]. 1725: En ezen be-
csülletes nyavalyámból csak nehezen épülhetek, már 
ugyan fenn járok, meg unván az kinyeztetést [Darlac 
KK; ApLt 2 Haller János apósához, Apor Péterhez]. 
1823-1830: én lévén életben maradt első fiú, bizonyosan 
elég kényeztetések között voltam \ László az Anyai 
kényeztetésnek példája | harmadik egy korhel, sok 
szép Jószágát el pusztította; a' Szüléi kényeztetés 
meg ette [FogEK 78, 570]. 

kényeztetett dédelgetett; răsfaţat, alintat, dezmierdat; 
verwöhnt. 1823-1830: Valamint életem kényeztetett, 
úgy öltözetem csinos volt, könnyű is volt egy olyan híres 
szabónak egy kisfiát csinosan jártatni [FogE 78]. 

kényszeredett elgyötört/kínzott; chinuit, trudit; ge-
quält. 1657-1658: Az hadak maga, lova elfáradott, éhe-
zett, kényszeredett: az ellenség erős, jó lovas, nemrégen 
nyugodtan indult [Kemlr. 320]. 1662: Már mintegy hat 
hete megszoríttatásoknak3 elmúlt vala, hogy . . magok 
is igen éheznének az éhség miatt is már sajlóttabbak 
és kénszeredettebbek lévén, ha derekas ostrommal kez-
denék őket nyughatatlankodtatni . . . ugyan megvehet-
nék a sáncot tőlök [SKr 327-8. — dA moldvai Szucsava 
várában Lupul vajdáné katonáinak és a kozákoknak]. 

kényszereg 1. teng-leng, tengődik; a se ţine de-abia in 
viaţã; sich fristen. 1791: Az Pujka fiakhoz az idén rósz sze-
rentse volt még ugyan kénszereg vagy 25 és bártsak 
az maradna meg [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

2. kelletlenül/kénytelen-kelletlen/tessék-lássék tesz 
vmit; a face ceva fåră tragere de inimă; etw. ungern tun. 
1833: Ha minket fontai árulásra szorittanak, nékünk 
porrá kell lennünk, és felhagyunk a' kenyér sütésen, 

vagy egy darabig kénszeregve viszszük mig kitsiden-
kint a' Publikumnak elfontollyuk, 's akkor önként meg 
állunk [Torda; TLt Praes. ir. 1534. — A városi kenyér-
sütő asszonyok panasza]. 

kényszerget 1. késztetget/kényszerítget vkit vmire; a 
încerca să determine pe cineva să facă ceva, a îndemna 
pe cineva ín repetate rînduri să facă ceva; jn zu etw. wie-
derholt zwingen. 1574: Chyzar Antal kenzergette az 
Inast, hogy en rea(m) walgyon (!) hogy zemewel latta 
volna hogy en Által Jttetem volna az Ablakat nyassal 
[Kv; TJk III/3. 329b]. 1583: Jlona, Zamoskeozy Peter 
leania vallia, Engemet ez Gergel kowachne ere kenzerge-
tet . . No vgimond the leány Jlona Ne felj semmit en 
theneked gratiat hozok . chak Mond ezt es vald ezt, 
hogy Tudod azt hog Balas kowachne kendy Ianossal 
leót volna [Kv; TJk IV/1. 147]. 1699: Nem ketlem hogy 
lesznek oly emberek, kik arra ingerlik, és kenszergetik 
Bálintit György fiamot, hogy alyon el azon Testamen-
tom mellől [Meggyesfva MT; BálLt 93]. 1745: Éltető 
Ferenttz Ur(am) jött ki ide Zilajra és kénszergette az ide 
való Nemes Eltetŏ Famíliát szép szóvalis kérte harag-
galis hogj akar Párb(an) akar originálisban adgják oda 
eő kk az Armalissokat [Zilah; WassLt]. 1765: mire ke-
ván Ngod engemet kénszergetni [Csobotfva Cs; Ks 94 
Petki Klára lev.]. 1844: addig kénszergettek mig réá ál-
lottam [Bágyon TA; KLev. Nemes Iuon (22) vall]. — L. 
még BOn. 683; FogE 109; RSzF 168; SKr 526; TML 
III, 560. 

Szk: lelkére 1755: Veszedelemb(en) még eddig 
nincsen Kis Vr(am) eo Exallya, mivel az Doctorokotis 
Lelkekre kénszergettem, de annyira ell gyengéedet, hogy 
nagy Dajkálkodás kell eo Exallyának [Ks 96 Baló Antal 
lev. Nsz-ből] * szóval ~. 1600: Nyerges Peterne Margit 
azzony vallya en megh Georgy Balast ereossen 
kenzergettem zoval hogy be mennyen [Kv; TJk VI/1-
543]. 

2. erőltet; a obliga/sili/constrînge; nötigen, (an)trei-
ben. 1597: Gellien Jmrehne Kalachsewteo Kata azzony 

wallia ew kegme engemet arrais kenzerget 
hogi a klastromba iariak . en bizony nem me(n)tem, 
nemis megiek noha waltigh kenzerget reaya [Kvf TJk 
V/l. 59-60]. 1668: nekem Torma Benedek leuen ugyan 
Komlodi gonduiselőm, de miuel neke(m) nem idege-
nem, nem ugy tartottam, mint szamado gondviselőt, ha-
nem mint attyamfiat, azért . senki szamadasra ne 
kenszergesse [BLt]. 1671: némelly hellyeken a' Nemes 
embert a' Parasztok a' Falus Bíróságra kénszergettek 
[CC 36]. 1684: kinszergetven gyakran az eō velle valo 
Paraznasagra [Dés; DLt 447]. 1724: Egy Léány be-
szélte . ., h(ogy) alig maradhatott meg Pekri Uramtul 
ötét kénszergette, izgatta, hogj véle közosŭllyön [Király-
ivá KK; BK. Farkas Mihályne (30) jb vall.]. 1769: Ty* 
György . kénszergette hogy tselekedgye akarattyátt, 
de a feleségem idős ember-is lévén nem engedet néki [Bu-
kuresd H; Ks]. 1778: kensergetnek hogj meg fizessem 
[Agárd MT; Told. 8]. 

Szk: jobbágyságra 1614: Nagy Gergely Drabant 
de Kalnoki Jan(os) Jobbagisagra akaria ke(n)zergetnj 
[Szárazajta Hsz; BethU 214] * a rosszra 1768: Csík-
falvi Bakó Beniámin Uram õ kigjelme Sokszor oda jÖ* 
Aszszonjomhoz estve s kénszergette a roszra, úgj annjir<j 
hogj erŏszakotis akart tenni Aszszonjomon [Vadad 
MT; EMLt]. 1823: Csernátoni Sámuel el jöt a ha-
zamhoz, szorongatni és a rozra kénszergetni kezdet • • 
ki kergettem vas fogoval vertem [Radnótfája MT; TL 
Praes. ir. 65/1827-hez Sütő Parasztyiva (40) ház** 
asszony vall.]. 
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3. vmi kényszerít vkit vmire; a constringe ceva pe ci-
neva să facă un anumit lucru; durch eine Sache zu etwas 
gezwungen sein. 1583.Ė Megh ertettek eo kgmek varosul 
Biro vramnak beoseges eleo zamlalasabol, minemeő 
Nagy es vtolso zwksegh kenzergette eó kgmet tanacha-
ual egietembe az Zabo Georgy hazanak eóreók Arron 
meg vetelere [Kv; TanJk V/3. 272b]. 1672: bizony dolog 
h°gy kgldet ennyiszer busittani neheztelem nem is búsít-
anám kgldet ha az szűkség nem kenszergetne [Kantafva 
Hsz; BálLt 1]. 1678: sok embereknek istentelen véleke-
dések, nyelveskedések, hamisan való rágalmaztatásim, 
azok miatt való suspicióim és szenyvedésim majd ugyan 
kényszergetnek magam igyének megvilágosítására 
[ÎML VIII, 69 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

4- gyötör; a chinui; peinigen, quälen, plagen. 1604: 
e°ket mosta(n) sok kwleonb kwleonb fele zwksegek ken-
egetnek es zorongatnak [Sóvárad MT; Berz. 15. 
XXXIX/3]. 1629: Baranyai Zabo Janostol sokszor hal-
ottam hogy az három Mustoha leányi kenszerget-
tek az eo reszekert [Kv; TJk VII/3. 34]. 1717: Ez üdŏn 
2ab, Árpa ném teremvén buzánkot kezdetti (!) abrakol-

az masirozo Militia, ahol zabot talál is két lóra, egj 
vékát el huz, és az éget borért kérgetik, kénszérgetik az 
szégénjségét [INyR Cssz, Gysz és Ksz panasza]. 1724: 
Hallott(am) h. vallásáért kénszergette Feles(é)gét, és a 
miattis hagyta volna el Felesége [Náznánfva MT; BK. 
Konkó István (36) jb vall.]. 

5- (el)kínoz/gyötör; a chinui: abquälen/martern. 
1585: Monda Danch leorincz Andrasnak, My dologh io 
András Vra(m) hog ily keseon Jeóz es it kenzergeted 
Barmát egez Napestigh zekeresemnek [Kv; TJk IV/1. 
516]. 

6. átv vmi szorongat vkit/vmit; a constringe pe cineva 
la ceva; bedrängen/drücken. 1583: (A) sok keoltsegek 

mostan kenzergetik az varost Mellieknek segitsegere 
es kiwaltkeppen valo gondviselesere vetettek eo kgmek 
Adot egy vonasra f. 2 [Kv; TanJk V/3. 274b]. 

kényszergetés 1. kényszerítés; constrîngere; Nöti-
ŠUng, Zwang. 1607: sok zegeni Attiankfiaynkat kikteöl 
azokban az wdökben fogsaggal, es egieb sok kwlőmb 
kwlömb fçle kinzergetessel kinzerittettwnk azokat az 
summakat fel kçmi mys elegitheneök megh [Kv; 

1. 80]. 1772: semmi egyéb kénszergeteseket nem 
erthettem, hanem . . ilyetén szókkal kénszergettek én-
emet* [Drág K; TSb 21. — aKöv. a nyil.]. 

2. erőltetés; forţare, silire; Antreibung, Erzwingung. 
1657: Noha pedig talán harmadik esztendejében együtt-
•akásunknak vallásban is megegyeztünk: mindazáltal 
j^dig nagy szübéli fájdalommal szenyvedtem az vallás-
i n különözést de minden kénszergetés és az miatt 
^ ló ízetlenkedés nélkül Isten megtéríté [KemÖn. 151]. 
6^1: Tordai János . . . sok kenszergetesünk utánnis az 

î^nyecskehez ne(m) akar redealni. Tetszet azért hogy 
lnfidelitassaert vinculallyuk [SzJk 252]. 

kenyszergető kényszerítő; care constringe; zwingend, 
JJ°tigend. 1667: Gyakor leveleim méltán unalomban le-
lnének Kigyelmed előtt, ha azoknak írására kénszer-

j^ő sok szükségeimről bölcsebben nem értene Kigyel-
mintsem én arról követhetném [TML IV, 14 Ros-

Jjy Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1671/1676: 
Lóniai Annaa . . . Tekintetes, Nemzetes Czegej Vas 

János Vramtul, és Feleségetűi Ebeni Éva aszontul eö 
kglmektül vöttünk fel mostan Ezer száz húszon ŏtt ma-
gyari forintokat, az magjar orszaghi mostani fel háboro-
dott allapatokra kénszergető sok költésünk ezt kéván-
ván czelekednünk [WassLt. — aKemény János fej. özve-
gye]. 1685: Ugy látom nemely Becsületes Emberek, a' 
nagy kenszergetö szükséget látván . . nem lesznek ide-
genek, az kívánt dolognak meg engedesetől [Fog.; BLt 9 
Horti István Mikes Pálhoz]. 

kényszergettet kényszerítget vkit vmire; a încerca să 
constringă pe cineva să facă ceva; jn zu etw. wiederholt 
zwingen/nötigen. 1586: Eotweos Orbán vallia Az 
másik kerdesbe(n) Ne(m) tud (!) hogy a' leant Igyarto 
Georgy kenzergettette volna, hogy Ne vallana azt hogy 
eo hirewel leot volna az felelet Iratas [Kv; TJk IV/1. 
596]. 1662: (Szajdi Ahmed pasa) a bírónak a tizenkét 
polgártársaival tizenhárom hegyes karókat faragtatott 

őket arra kényszergetteti vala, ki-ki abban egyet ma-
ga hátán az ő sátorához kihurcolván . mind a tizen-
hármat azokba belévonatni és sátora előtt feltámogat-
tatni akarná [SKr 541-2]. 

kényszergettetik kényszeríttetik; a fi constrîns/silit; 
gezwungen/nötigt werden. 1605: Ha hol meghis Towab 
kenzergettettnenek . . tehatt Appellallianak Boczkay 
Vramra [Kv; TanJk 1/1. 513. — A kv-i követek ogy-i 
ut-ból]. 1672: Nagyságod elébbi kegyelmes parancsolat-
jára nézve az atyafiaktúl és hadaktúl kényszergettetvén, 
hittel kellett magamat köteleznem, hogy holnap megin-
dulok, már csak lehetetlenség elmulatnom [TML VI, 
299 Teleki Mihály a fej-hez]. 

kényszergő sanyargó; care duce o viaţă chinuită/ne-
norocită; elend, kümmerlich. 1823-1830: Gyermekeim! 
. . . sajnáljátok a terhek alatt kényszergő embertársaito-
kat! [FogE 277-8]. 

kényszerít 1. késztet vkit vmire; a constrînge/sili pe ci-
neva la ceva; jn zu etw. nötigen | rábír/vesz vkit vmire; a 
determina pe cineva să facă ceva; jn zu etw. bewegen/ 
veranlassen. 1575: Balogdy Farkas Be hyvassek, Es meg 
Erchye Byro vram teolle kyk legienek az teoby kyk 
Akarnak az feiedelem Melle Menny, Es otth zolgalatio-
kat meg Mwtatny, Az kyk azok leznek kenzerice eoket 
biro vram hogi Mennyenek Ely az feiedelem Melle 
[Kv; TanJk V/3. 123a]. 1583: Orsolia Kendi Ianos zol-
galoia vallia . . . kenzerit vala Gergel kowachne arra 
hogy Megh Aiandekozna chak mondanam ezeket ig 
lenny, es eg Niomon vallanek az Ilona leannial ez dologh 
feleól [Kv; TJk IV/1. 145-6]. 1609: Hoza mü nekünk az 
nemzetes vitezleo Beldi Kelemen Vzoni az Nagisagtok 
pechetit meliel kenzerite hogi mi el menek (!) Tus-
nadra es valakiket mü eleonkbe hina mi azoknak hitek 
zerent ualo vallasokot meg írnok beveneok [Cssz; BLt 
3]. 1629: kenszeritik az Aszont hogy megh eskedgjek, de 
nem esküuek [Mv; MvLt 290. 170]. 1665: akkorj vdeö-
ben senkit sem kjnszerjtettek akorj urak Telekb(en) hogj 
magat keosse iobbagjul [Jára MT; Told. la]. 1717: Tu-
dom, hogy kénszeritette Dobai Péter ur(am) az Falut és 
az Harangot félre is vertük, *s ki mentünk az Széna ho-
zókra [M.köblös SzD; RLt Nagy Vantsa (60) jb vall.]. 
1767: kenszeritők eőket . . . hogy hitek s vallások után 
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a kerek erdőbe bé rugó végeit is azon két földeknek 
nyomoznák ki [Vajdasztiván MT; JHb IX/49]. 1844: 
Kis János engemet unszolt hogy men(n)yünk eleibe 
a Lovárol a csengettyűt le venni, én vonogattam maga-
mat de réám rivallott, és kényszeritett, hogy Men(n)yek 
el állani az uttyát [Bágyon TA; KLev. Vásárhellyi János 
(24) vallj. 

Szk: erővel 1579: Kett wassot wöttem az Zena 
ucza kys aytora ell Tórett vala az emelchö chenaltata(m) 

Fyzetem Esmek az alch palnak hog egez Napyk ot 
művelt erővel kynzerytem rea fyzetek d. 25 [Kv; Szám. 
1/XVIII. 39]. 1678: egj Jankó János nevü orosz legenj 

ada magat Balogh Geörgj Ura(m)nak örökös 
Jobbagjsagara . Balogh Gorgj Ura(m) azt monda te 
lassad en erővel ne(m) kinszeritlek magad kívánságod, 
es sokszorj busittasod, hogj fogadgialak kezem ala [Héj-
jasfva NK; DLev. 3. XXXI. A. 17] * hitére 1630: 
Maga is jól tudja nagyságod, de én nagyságodat az üd-
vességedre, hűtődre kénszeritlek, hogy énnékem meg-
mondd azt, hogyha tudjaé, ez az hamis híra honnét fu-
tamodott és ha tudja, kicsoda, ki az én kegyelmes 
asszonyom ellen ezféle practicákat indít és visel [BTN 
429. — dA tatárbetörés elleni császári hadgyüjtés hí-
re] * (az) istenért/istenre 1599: Az Nag Jlŏ Istenre 
kenzeritek Mindeneket, mindenek meg Allianak az en 
Testamentomomo(n) es meg obserualliak, es mindenek-
nek az mit Testamentomba hatta(m) meg Aggiak [Szava 
K; JHbK XXI/7]. 1619: De én mostan nagyságodat az 
hatalmas Istenért kénszerítem, hogy az hatalmas csá-
szárnak s az muzulmán nemzetnek ilyen jó alkolmatos-
ságát el ne taszítsa nagyságod [BTN 349] * lelke üdvös-
ségére ~ 1632: lelkek iduessegere kenszeritem eőkkeőt, 
hogj minden puntiaba (!) es Czikkelibe(n) fel bontás nél-
kül megh tartsaka [Msz; KJ. — aA végr-et]. 

2. erőltet vmire; a obliga/constrînge la ceva; zu etw. 
nötigen/antreiben. 1583: Ersebet Kochis Georgine vall-
ia hallottam Az leannak Zayabol syr vala: lm rea 
kenzeritenek Rengeo Anna es Borbelj Ianos hogy az 
valliam hogy engemet ez Igiarto Georgy gonoz eletnek 
chelekedetire Akart volna kenzeriteny [Kv; TJk IV/1. 
126]. 1597: Gellien Jmrehne Kalachsewtteo Kata az-
zony wallia az leány nagi kesserew (!) sirwa(n) 

felele mikor engemet hazahoz wit, ket dolog-
rol teot ennekem fogadast, eggykreol hogi ne(m) kenze-
rit hogi az Calastromba iaryak, másikról hogi az atia-
fiak akarattia ellen senkinek nem ád [Kv; TJk V/l. 59-
60]. 1671: Hogy soha ŏ Naga az Országnak semmi ren-
deit Reversalis adásra, és kételen szolgaságra ne kén-
szeritse, sőt emlekezetben se hozza, contentus lévén ŏ 
Naga az Homagiumnak depositiojával és kinek kinek 
szabad akarattya szerént valo szolgálattyával [CC 23 I. 
Rákóczi György fej-i »conditio«-inak törvénybe iktatá-
sa]. 1722: Műk minyajon Unitáriusból lett Reformá-
tusok vágjunk de mű az mi igaz hűtűnk szerint valljuk 
hogj minket senki nem kenszeritett hogj Reformátusok 
legyünk, se fenjegetessel, se foksaggal [Hévíz NK; 
JHbT]. 1724: Susi Szájábúl hallottam magam, h(ogy) 
ötét kenszeritette és erőltette a közŏssŭlésre Pekri 
Ur(am), de ŏ el szalatt, el bújt [M.királyfva KK; BK. Si-
mon Györgyné (36) jb vallj. 1873: Közgyűlésünk 
tekintve . . . , hogy az egyházfiság valóban tereh, nem 
kényszeríti tagjait hogy azt 3 évig hordozzák [M.bikal 
K; RAk 300]. 

Szk: rosszra 1823: Csernátoni Sámuel Uram . 
velem is sokat próbált, s kénszeritet a roszra . nem ha-
gyot békét Csíbdesni kezdet, kértem sokat szép szóval 
hogy hagyon békét Csernátoni uram, de meg nem szűnt 
tsuf természetit tovább is folytatni [Radnótfája MT; 
TLt Praes. ir. 65/1827-hez Szilágyi Istvánné Imre Anna 
(41) ns vallj. 

3. rákényszerít/szorít vmire, kötelez; a obiiga la ceva; 
jn zu etw. zwingen/nötigen/verpflichten. 1552: vegezek 
my Eleottunk, hog' meeg az Kelemen pap Elne, az Tho 
keolchegere Barchay Gyerg' kelemen papot. Nem zor-
golmaztatna, sem kezeritene. hanem ha az Ew akaratya-
bol akarna meg fyzethny [Mezőszengyei TA; BfR]. 
1571: (Az) Ispánok Nagy sok borokért eotwen 
forintot awagy meg teobbetis kenzeritettek fizetny [SzO 
II, 329 a székely nemzet folyj. 1635: Bob Koztint ken-
szeritte az szek, hogy megh bizonitsa azt, hogy More 
Lazlo azzal feniegette, hogy meg eŏlj [Abrudbánya; 
Törzs. Th. Metes de Buczum (50) jb vall j . 1681: Valami-
re az Officialis per bona(m) Industriam kénszeriti illen-
dő keppen, tartoznak praestalni [VhU 82]. 1741: Szék 
Tisztei poroncsolának egj külső rongjos embernek s oda 
állitták s kényszeritték hogj vonnya le az lakatot [Uzon 
Hsz; HSzjP St. Szinte de S. Kŏröspatak (30) pp vallj. 
1756: minket Regius Perceptor Uram kenszeritt, hogy a 
tavalyi Summát administrállyuk [Torockó; TLev. 9/8]. 
1802: méltóztatik azt Nagyságod böltsen meg-itélni, 
hogy a Nemes Ember Jószágai elidegenithetetlenek lé-
vén, annak meg-hozására a Successorokat a Törvény 
kenszeritti [Torda; JHb XIII/9]. 

Szk: adóadásra/adófizetésre/adózásra ~ 1590: az eó 
Naga Elózóri leueleben valo paro(n)cholattjaual nem 
gondoluan az eó lofóy Zabadsagok Ellen ado fizetesre 
Es az malefitusoknak perseqútioikkor Vallasra kenzeri-
tennek [UszT]. 1654: teöb adozasra az szegenyseget ne 
kenszeritse es erette megh ne bántsa károsítsa [IB a fej, I. 
Bethlen Domokoshoz]. 1676/1681: Paranczolom 3 

minden rendbeli Tisztviselőimnek ., hogy megh 
irt György Mestert, es ket agon lévő maradékit az emlí-
tet hazatul semmi paraszti szolgalatra, sem penigh en re-
ám nézendő Tributiora, dézma, es ado adasra, ne kénsze-
riczék [Vh; VhU 340-2 Thököly Imre ad. lev.] * békes-
ségre ~. 1558: Ha penygh kyralne ázzon bekesegre keze-
reythene Byro wramoth, Semmyre ne felelyen [Kv; TanJk 
V/l. 47] * dézmaadásra ~ -> adóadásra ~ * hallgatás-
ra ~ elhallgattat. 1710 k.: a keresztyéni szeretettel és a 
természeti indulattal is ellenkező hallgatásra kénszeríték, 
én Istenem! azt a keserves asszonyt, az én feleségemet, 
akinek a maga házát csinálák majd másfél esztendeig 
tömlöcnek, hogy az én szabadulásomban ne fáradhas-
son [BIm. 1000]. 1751: Vándor Iuon részegen jővén az 
korcsomárol kiáltozott a' nemeteket bestelenitette 
. . . az Lejdinant is meg unván gazolkodását halgatásra 
kénszeritette [Balázstelke KK; IB] * hódolásra ~ meg-
hódoltat. 1661: Ezeken kívül Zaránd vármegyének ré-
szecskéjét szüntelen fenyegetvén, holdolásra k é n s z e r i t i 
[Kemlr. 343. — aA török] * vallásra • adóadásra ~ • 

4. vmi rávisz/szorít vkit vmire, kénytelenít; a obligf 
ceva pe cineva să facă un anumit lucru; jn zu etw. verlet* 
ten/anhalten. 1552 k.: az wezedelem, es az kytelensegh 
kenzery<t> Mynket [LLt]. 1572 k.: keövettem Ty K? 
hogy Ennekem meg bochiassa hogy mostan Bántom Ty 
Ke: ninchyen mit Tennem Az zwkseg kenzerit reaia [Kv' 
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TJk IU/3. 30d]. 1604: Esnek sok kwleomb kwleomb fele 
panazoíkodasok az szaz Vraimtol, hogy regy megh reg-
zet praerogatiúaiok ellen lowokat es barmokat postal-
kodasra el vetetnék Ennek vthanna biro vram el ne ve-
tesse, ha felettebb valo ereoltetes Nem kenzerithy eo 
kgmet [Kv; TanJk 1/1. 483]. 1692: azon káraim kenysze-
ritettenek az Ebenek Farkas maszlagot csinálnom [Dés; 
Jk]. 1790: Az időnek teldegelése kénszeritt engemet arra, 
hogy az Alsó es Felső Kis Martallya kőzött levő Város 
közönséges Sikátora el kotyavetyézése Terminussát 
meghatározni szorgassam [Torda; KW]. 1834: a vett 
méltatlanság kénszeritt orvaslo szerhez follyamodni 
[Bögöz U; IB. Bentzedi Sándor ref. pap kezével]. 

5. szorongat; a constringe/sili/obliga; drücken. 1661: 
nem szemtelenkedném néhány pénzért, ha az szükség 
nem kénszerítene [TML II, 29 Kemény János Teleki Mi-
hályhoz]. 1754: ö kegyelmek ennek előtte bizonyos 
Szükségektől kénszeritvén Laszlo András uramtol 

• Leváltanak volt három magyar forintokot [Makfva 
MT; DLev. 1. VIII. A. 8]. 1762: nagj szükségektől kén-
szeritvén tövének mi elöntŭnk (!) illjen örökös vásárt 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 

6. ösztökél, sarkall; a îmboldi/îndemna/stimula; an-
treiben/eifern. 1612/1723: a' keresztyéni egyesség kén-
szeriti őket arra, ha láttyák a' Koronkaiak(na)k erötelen 
voltokat, segittséggel legyenek nékiek [HbEk]. 1619: De 
mégis kénszeríte az Felségednek való írásomra kivált-
képpen az Felséged Pozsonból írott kft levele, kit Felsé-
ged nekem intituláltatott volt [BTN" 379]. 1664: ezek-
nek megírásokra lelkemisméreti kénszeréte s Kegyel-
medtől vétkül ne tulajdoníttassék [TML III, 173 Szalár-
di János Teleki Mihályhoz]. 1705: Gyurkón, az úr fián 
mind csak jobban-jobban uralkodik a melancholia, és 
Szentpálinak azt beszéli, hogy őtet a sátán holmikre 
kényszeríti, ő azt veszi eszébe, és az Isten őreá az ő szülei 
vétkekért bocsátotta [WIN I, 540]. 

kényszerítés 1. késztetés, kényszergetés; constrîngere; 
Nötigung | rábírás; determinare; Veranlassung. 1582: 
Mikoron egzer az fogoly Catus Azzony megh eskwt vol-
na ez Boregeteo Peterne Rezere, Az vthan Bakoneis meg 
akara eo Rezere eskwttethny, De mongia vala hog eotet 
kenzeritessel eskettette volna megh Boregeteo Peterne es 
Adomaniert [Kv; TJk IV/1. 93]. 1595: Az my megh hólt 
edes Aniank elteben esze nala leúe(n) testamentomot 
tett Jámborok eleott, megh gondolua(n) hogy my ket-
le(n) eò neki edes gyermekj uagyunk zabad akarattjabul 
ne(m) kenzeritesbeól, valamit az en nene(m)nek Mar-
gith Azzo(n)nak az felperesnek akart hadni, neki hatta 
[Szu; UszT 9/50]. 1631: Szŭcz Peter nevü ember meg 
eskŭvek senki kenszeritisibõl [Tötör SzD; Ks 43. F]. 
l639: Mikor volnánk Aranion Huniad varmegieb(en) 

Jővén mi előnkb(en) szemelük szerint ez ide ala 
megh nevezet szemeliek, ugy mint kezesek szabad aka-
rattiok szerint, senki kenszerittes alat nem levena [Arany 
H; BK. — aKöv. a kezesek fels.]. 1758: az Czigá-
nVok kezességet vállalánakis kéz bé adás alatt ma-
8°k jo akarattyokbúl nem kénszerétésbül [SLt 17. C. 
331 1848: mikor, hová távozott el ? — s ha eltávozott 
más kényszerítéséből tőrtént-e vagy maga elszánásából? 
IKv; Végr. 24 vk]. 

Szk: minden ~ kívül/nélkül. 1579: eleo nyelwekkel, 
minden kenzeritesnelkewl, my eleottewnk illien wallast 

teonek [Burjánosóbuda K; JHbK XXIII/40]. 1666: a' 
meg említet ládát Varadi Szöcz János Uram minden 
kenszerites es untatas kivül ki hozatván fel nyittatá, es a' 
praescpecificalt Ecclesianak hagyott pénzt fel kerestet-
vén Jstvandi Balint Uram kezeben ada [Kv; KvRLt VII. 
6-7 Tolnai István ref. préd. kezével]. 1795: jővének 
előmben Meleg Főldvária jó helly tartó tizen egy 
számból állo meg szükült Gabonátlan Emberek kik va-
lolanak magokra minden kenszerites nélkült hitelbe 50 
~ Ötven Véka jo Rosos Buzat à Dr. 120 penzeken véká-
ját [SLt XLIV 4. — aSzD]. 

2. erőltetés; forţare, silire; Antreibung, Nötigung. 
1655: Noszolyban lakó Tot Borbala prokatora altal 
Noszolyban lakó Fazakas János altal jelenti, hogy Cef-
fei (!) Laszlo Uram kenszeretesebŏl ment volt felesegül 
Kodis Mihályhoz, ugyan Ceffei Uram koczissához 
[SzJk 76]. 1670: az d(omi)nus Anak kénszeritteséből kel-
let mutálni Religioját az fel kért személynek [Kv; TanJk 
11/1. 804]. 1699: Kovács Istvánnak semmi kedve s aka-
rattya nem volt a hazassagra, hanem az Attyának kin-
szeritesébol kelletett meg hazasodni, akarattya ellen 
[SzJk 323]. 1817: (A) ki kérdeztettések meg esvén mint 
Regiusok Kun György és Gál István ö Klmek előtt s 
előttem hogy mind ä ketten ä Házassági Hitlés ideje előtt 
azt vallották, hogy önként s kenszerites nélkül kelnek 
öszve egy mással [Györgyfva K; RAk 95]. 

3. kényszer; constrîngere; Zwang. 1586: Baniay Ist-
ua(n), Laskay Gergely Bechkereki Georgy, chetneky 
Christoph valliak, kery vala Eotthweos Imreh hogy Ne 
vezzeozzek teorwentelen Ne chelekeggienek, mert ta-
gaggia vala Az vetket . Az Mestereketis kenzerites-
beŏl keowete megh . . . Az wdeos Mesterek Egy 
Arant penig az kenzerites feleol ezt valliak, hogy Zechy 
Istua(n) vizontagh fel Akaria volt vonatnj vezzeozesre, 
ha megh Ne(m) Akart volna bekelny es így kenzerites-
beól leŏn a' keowetes a' legenteol [Kv; TJk IV/1. 543]. 
1603: kenzeritesböl kelletet az bekesseg melle allani. és 
Császár ő fge az mi kegyelmes Wrúnk kedúetlensegeben 
esni [Kv; TanJk 1/1. 453]. 1765: Rusz Gligorás midőn 
Salánki Gábor Ur(am) Udvari Bírája Mihók Péter ivutt 
a kortsomán, mint égy kénszerittésböl erőltette Mihók 
Pétert, hogy kŏszőnnye reá a Méhsert [Aranykút K; 
Ks]. 1767: Néhai Mltgs Csáki Ur Tihoi Tiszttartója Lá-
zár Gyérmán korbátsal hajtotta, s erőltette égy néhány 
Tihoi embereket, hogy a hatarunkra meg esküdgyenek 
hogy Tihoi határ, és Sem(m)i Törvény nélkül kénszeri-
tésböl réá esküvén el vették tőlünk 's az olta bitják [Gal-
gó Sz; JHbK LIV/1. 15-6 Puskás Zaharia (35) jb és Két-
za Mákovej (64) jb vall.]. 

4. kénytelenség; obligativitate; Not, Muß. 1595: Az 
Capitanok es tizedesek az eo hiteok kenzeritese alat vi-
giazzanak ez Napsagtol fogwa az ollian zemeliekre kik 
hazat veznek, vagy penigh Jdeghenek lewen hazassagok 
Altal, házhoz Jutnak [Kv; TanJk 1/1. 251]. 

5. ösztökélés; îmbold, îndemn; Antreibung/eiferung. 
1780: Az inctus pásztor menti magát az utcának szoros-
ságával, és hogy a marháknak egy része előre magáno-
son vette volna arra útját, s nem kénszerítésből hajtattak 
oda, hanem magokra [Taploca Cs; RSzF 214]. 

kényszerítésképpen kényszerből; din constrîngere; 
aus Zwang. 1621: Zakaczj Tamast . . . poor Matenak 
kellet volna vinni Hunjadig, Vasarheljen az Tatar hírt 
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meg ertue(n), vizza Teritette es Zenlazlo feleol kenzeri-
tes kepen kellet vizza vinnj Enjedig esmet az zegenj Em-
bernek adno(m) f 1 | 2 Xbris Azzonjunk eo fel. Zamara 
vitet szarasi (!) Matias Brassóból, haro(m) malhaban 
haban poztot . kenzerites kepen Monoig kellet vinnj 
[Kv; Szám. 15b/IX. 170, 15b/X. 13. — aGyerővásárhe-
lyen (K). bTordasztlászló TA. cSz]. 

kényszerítetlen kényszerítés nélkül, önként; fara 
constrîngere, de bunãvoie, benevol; ungezwungen, frei-
willig. 1665/1754: Ha ki kénszeritetlen meg esküszik, 
bŭntet(ése) egy heti bér [Kv; ACArt. 14]. 

kényszerített vmibe belekényszerített; obligat/con-
strîns la ceva; zu etw. gezwungen. 1710 k.: Ne tegyétek 
tü azokhoz magatokat, mert bizony más sem tészen 
azokhoz, akik kénszerített, szükséges, igazságos hada-
kozásban leteszik életeket az Isten dücsőségeért, édes 
hazájokért, vallásokért, szabadságokért, feleségekért, 
gyermekekért [BÖn. 420]. 1869: a májor kimondot-
ta rám a karom gyengesége miatt az untauglichot. Csak 
képzeld, most azért, hogy egy évig kényszerített önkén-
tes katona lehessek folyamodnom kell Szebenbe su-
per visitatiora; mert hanem rendes sorozásra elé kell ál-
lanom [Pf Pálffi Károly lev. Kv-ról]. 

kényszerítget kényszerget; a încerca să constrîngă/si-
lească; wiederholt nötigen. 1662: Gyulai Ferenc 
amennyiben lehetne, a fejedelem kedvét tölteni nagyon 
igyekeznék, ugyancsak a szegény Váradot zaklatja, kén-
szerítgeti vala, mert az egész utcákat mindennapon-
ként dobbal jártatván, kiálton-kiáltja vala: valaki fegy-
verfogható ember akármi rendbéli volna is, menten-men-
ne és sietne Gyaluhoz, a fejedelem táborára [SKr 551]. 

kényszeríthet 1. vmire rábírhat/vehet; a putea deter-
mina la ceva; zu etw. bewegen können. 1587: az Nagiob 
renden valo vraim, feokeppen eo kgmek az zaz vraim, el 
kesve wgjekeznek adaiokat be adni, bwntetessel, fogsag-
gal sem kenszerithetik az Ado be hozasara [Kv; TanJk 
1/1. 47]. 1716: Mentem Segesvárra dél után őt óráig 
jártam és ő kgmed ís jártatot, hogy más alkolmatosab 
szálást találhassunk . . Polgár Méstér ura(m), azt 
mondgya, hogy ő kgmé né(m) kénszeríthét senkit az 
Maga alkolmatosságának ki adására [Szentdemeter U; 
Ks 96 Fodor Márton lev. — dA polgármester]. 

2. vmire rászoríthat, kötelezhet; a putea constrîn-
ge/obliga la ceva; zu etw. nötigen/veranlassen können. 
1585: eo Nga kgmesen engedne megh Azt hogy Se kwl-
seo, Nemes vagy Nemtelen zemely se penigh vgia(n) ez 
varosy Ember, Semminemeo Attestatoriaúal Ne kenze-
rithetne vallasnak okayert semminemeo Király vagy 
Vaida embere eleybe az varossy keosseget [Kv; TanJk 
\f\. 16]. 1595: Amy Nezy Azokath, kik az varos keony-
weben magokat be nem írattak volna Be iratasra 
magat kenzerithessek annak moggya zerent [Kv; i.h. 
258]. 1665/1754: Ha valamely Legény . . . vra engedel-
méből fel-kél, az vra-is butsu hétre ne kénszerithesse 
[Kv; ACArt. 17-8]. 1785: mig ea meg nem lészen, addig 
Mlgs Patrónus Urainkis nem kénszerithetnének hüt le 
tétel alatt a tizedik Vasnak dézmába valo adására [To-
rockó; TLev. 4/11. 2b. — aA vasdézxna-szolgáltatásban 
való ítélet]. 

kényszerítő stringent, constrîngător; zwingend. 
1670: ha Kőrös oda leszen, bizony Fejérváratt is leszen 
sok zsibongás. Talám nem kellenék csak így engednünk 
elfoglalni . . oly kénszerítő parancsolat sem jöven 
[TML V, 350 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 1681: 
Szépvízia harminczadnak és eőmek álloji . . mind Mol-
dova felől ide bé jőni akaró, s mind innen ki szándékozó 
embereket szorossan meg visgállyanak és az igaz 
ügyben és kereskedésben járó embereket annak szabott 
rendi szerint való taxával, vectigállal . . . békével bo-
csássanak, effélékkel ellenkezőket penig . . . méltó és 
tartozó büntetésre vonnyanak ő nagyságának . . . 
meg jelentvén efféle dolgot, szorossan kénszerítő kötö-
lességek alatt [CsVh 104. — aCs]. 

Szk: ~ szükség. 1677: semmiféle kéncset-is ez Or-
szágból ki-takaritani senkinek nem szabados, (: ki-
vévén hazánknak közönséges veszedelemben forgo 
háboruságos állapottyának kénszerítő szükségit :) [AC 
64] * ~ szükségtől viseltetik. 1690 k.: midőn az Hom-
mobriens (!) Fejedelem(ne)k edgj Companiaja be szál-
lott volna Gerlara, sem Buza, sem Liszt, sem Bor nem le-
ven, irtam s kertem élés hajtó Commissarius Uramekat, 
hogj odais Élést hajtassanak, de abban semmi sem tel-
ven, nagj kenszeritő szükségtől viseltetven, ketelenseg 
alatt kellett, az Varmegje(ne)k hodoltság(na)k mondato 
részéből is keves Élést hajtatnom [UtI]. 1695: Sok es ki-
vált keppen valo kenszeritő szüksegtül viseltetven, az re-
gi observalt jo mod szerent ketelenitettünk három hol-
napig valo Bor fogast allitani [Dés; Jk]. 

kényszeríttet 1. késztettet, rábírat; a determina prin 
ceva; zu etw. bewegen lassen. 1787: Nemes Ara(ny)as 
széken Kövenden lakó Varfalvi Bondáts Sámuel 
Ur(am) n(eme)s személy engemet salariumomrol Con-
tentalvan külde kezemben egy írott Instructiot egy citalo 
petsettel s egy csomo pénzel edgyütt, és kenszeritette en-
gemet hogy aval mennék él, és mindenekben annak ta-
nóra szerent procedalnék [Asz; Borb. I]. 

2. rászoríttat vkit vmire; a ordona să fie constrîns la 
ceva; jn zu etw. nötigen lassen. 1577: ha zwkseg Silipet 
chinaltatny, az ág hordasra penig kenzerytesse eo 
kgme zorgalmatoson mind az alsó felseo falukbely loba-
giot [Kv; TanJk V/3. 151a]. 

kényszeríttetés kényszerítés; constrîngere; Nötigung. 
1662: Stépán Ferenc a levélvivők után egy levelet 
nagy postán küldvén . . . azokat rettenetes obtestátiók-
kal, kényszeríttetésekkel protestálásokkal tanácsolja s 
fenyegeti vala is, hogy levelet . . . az ő meglátása nélkül 
ne vinnének [SKr 559-60]. 1715: az Utrumba(n) fel tőtt 
Esztendőkb(en) ollyan állapot vala, hogj senki sem ké-
nálta magát az udvarbíró mellé valami szolgálatra, ha-
nem inkább kerülték, Tartva(n) az időnek háborgásától, 
sem vice udvarbíró, sem korcsomaros, sem biro, sem Hi-
das, sem kertészek, sem Csürbiro, sem mások akkori 
időben honoráriummal nem járta(na)k szolgálattjok 
uta(n), hanem kit szép szóval, s kit kéréssel, kit fenyege-
tessel, s kénszerítetessel állított akkori udvarbíró maga 
mellé [Fog.; UtI]. 1765: noha kedvem ellen a fassiora va-
lo kénszeríttetésemet, mellyet ha modom vólna benne 

Regius Perceptor uram ellen fassiómot jó szive1 

praeterealnám, de mivel meg hűteleztetém kéntelenitte-
tem . . . fatealni [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 316]. 
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kényszeríttethet köteleztethet vkit vmire; a putea 
constrînge/obliga pe cineva la ceva; jn zu etw. nötigen 
lassen können. 1805: Sako János errea réa nem alla, 
azt mondván, hogj ŏ a' Mlgs L. B. Praeses Ur ŏ Nga Pa-
rontsolo Levelet altal nem hagja ŏ is ugjan azon po-
rontsalo Levelnek altal hagasara nemis kenszerittethe-
ti [Torockó; TLev. 9/39. — aA bérmunkás követelésé-
re]. 

kényszeríttethetik 1. köteleztethetik; a putea fi obli-
gát; gezwungen werden können. 1568: az illyen dologba 
penegh wgyan kenzeritethetunkys, kereztyeny regulánk 
zerynth, Jsten zerynt, es feyedelmónknek, orzagunknak 
we^ezese zeryntis [Magyaró MT; BesztLt 29]. 1592: Ad-
tak illien zabadsagot, Hogy a* Coloswary Ember senki 
teórweny Zekire ne kenzeritethessek hanem chak az eö 
varossy Biraia eleibe [Kv; Diósylnd. 26. — dKároly Ró-
bert és Zsigmond]. 

2. rászoríttathatik; a putea fi constrîns; angehalten 
werden können. 1662: amint már a benn valók megijet-
keztek volna ostrom nélkiH is nem sok napok alatt a 
megadásra kínszerítethetnéneka [SKr 246. — Regéc vá-
rának védői]. 1740: Timár Varga atyánkfiai ő kglmek, 
nem kinszerittethetnek pedig Csizmadia atyánkfiaitól 
pénzen vásárlandó bőrök kikészítésére [Dés; Jk 334c]. 
1793: A' Somosdi Visita(ti)oba . . a' fellyebb irt Sze-
mélyek, magok és falus felekezetek nevekben és képek-
ben, oly Conditiok alatt kötelezek magokat . . . ha pedig 

ígéreteket másolni akarnák törvényes eszközök ál-
talis, magok és Posteritassok Articularis poena alatt 
kćnszerittethessenek [MMatr. 91]. 

kényszeríttetik 1. köteleztetik/rászoríttatik vmire; a fi 
constrîns la ceva; zu etw. angehalten werden. 
1620/1681: Vajda Hunyadon lakó Lugusi (!) Mihály 
Udvari gyalogh Drabantunk(na)k megh tekintven jám-
bor szolgalattyat, kegyelmességűnkből immunitást ad-
va(n) könyörgésére Hunyadon lakó Eőttsének Sztoika-
nak Hadgyuk azért es paranczollyuk . ennek utanna 
ne kénszeritessék az Jobbagysagnak szolgalattyara, ha-
nem mindencktul immúnis legyen [VhU 279 Bethlen 
Gábor rend.]. 1671: Jsmet az Foldozo Vargakis 
semmi uy saru müvet ne gyakorollyanak, hanem csak 
tulajdon az Saruk(na)k foldozásaval . magokat es 
hazok nepet táplálni kenszerittessenek [Kv; KvLt Céhir. 

17] | Aranyas Székben à memória hominum Arenda 
fizetéssel nem tartoztanak, még-is szabadságok ellen 
némelly Tisztektől, Arenda fizetésekre kénszerittette-
nek [CC 40]. 1718: Varga Aszt: Marton Mester ké-
vánságá(na)k fundamentuma az, hogy mivel ennek elŏt-
t e ugyan az Remekért esztendeig valo szolgallattyát 
fel követte volt, de minthogy már meg mátkásodott ne 
kénszerittetnék arra hogy azon esztendőt egészen el 
töltené inkább fizetne érette [Kv; ACJk 101]. 1863: A' 
szŭlék kemény büntetés terhe alatt gyermekeiket az 
oskolába fel adni kényszeríttessenek [Gyalu K; RAk 

2. rábíratik vmire; a fi determinál să facă ceva; zu 
etw. bewogen werden. 1584: Myert hogy varosul zemek-
kel latthiak az varos hataran valo hidaknak veszedelmet 

ket ember valasztassek aky . . ezt a munkát 
Successivis temporib(us) eothwe(n) forint Alat fel ken-
e t e s s e n e k venny [Kv; TanJk V/3. 280a]. 1668: felesé-

kényszerültség 

gem felette terhes dolgokkal késértetik, tülem elválásra 
kényszeríttetik [TML IV, 379 Paskó Kristóf Teleki Mi-
hályhoz]. 

3. kényszerül vmire, kénytelen vmit megtenni; a fi 
obligát să facă ceva; genötigt sein etw. zu tun/machen. 
1562: Beátrix3 kényszeríttetek haza menni Neapolisba 
[ETA I, 10 BS. — aMátyás király özvegye]. 1567: En 
Thomory Myklos Latwan Jozagonknak^ felettheb 
walo pwztwlasat, Orozffajabelja, es septerbelj Rezeok-
nek, mellyek Halabory Palnal Zálogon Thartatthanak, 
kenzerytettem Arra hogy az meg Jrth rezeket valamynt 
es valahogy kezebeol ky veghyem, hogy thelliessegel el 
ne pwztwlna [Gyf; Ks. — a_*K]. 1606: Swkeósd Miklós 
vram mikor hazassagra atta volna magat szw-
kwlt szegien Arúa leúe(n) . azon Neuezeot Jozagra 

. kenzerittetót vennj f. 100 [Köpec Hsz; Ks 90]. 1616: 
mely summa pinznek megh Serzisire kinseritetet w Na-
ga iosagatis Zallagban hanni [Szentbenedek SzD; Ks 
N. 20]. 1707: Isten adgyon Erdelynek jo békességet, 
hogy ne kénszerittessenek emberséges emberek itt nyo-
morgani [KaLt Körtvélyesi János Korda Zsigmond-
hoz]. 

4. (vmi bajtól/szükségtől) szorongattatik; a fi con-
strîns/silit (de un necaz/o nevoie); (von Not/Übcl) be-
drängt werden. 1583: hogy az Nemes Azzony allath 
thwnya Illyk Gallaczy Annazzon Nemw Nemw By-
zonos zwksegenek myatta kenzeretetthwen, az vytezleo 
Horwatth Kozma vramthol . . kertth volna negwen fo-
ryntoth [Oroszfája K; WLt] \ En Dersi Peter ugian Dersi 
Vduar heli szekben lakó neminemw szwksegemert, 
kenszeritetuen szalogositotam uala az en Kaniadi wles 
heliemet egi szanto feoldet . . . eo kem(ne)k Ciefey Bene-
dekne Aszszoniomnak, Petki Kata Aszonnak [UszT]. 
1605: Ladislaus Giulaffy de Ratoth . kénszörittetvén 
kölcsön pénzt kérni az vitézlő és böcsületes Matthius Já-
nos vramtol csiki kapitánytol, másfél ezör forintot 
urunk ő fölsége Erdélyországban levő hadának fizetésé-
re [Fehéregyháza NK; Barabás, SzO 354]. 1714: Az Po-
lyani Joszága felöl gondolkodván szŭksegtölis 
kinszerittetven méltóztassék Nsgd Negyven Vonás fo-
rintokat Zálagjára adni es mig valaki közüllünk ki 
valtana addig manutenealni [Egerbegy TA; JHb XVI/ 
11 Harsányi N. Miklós kezével. — ^ A ] . 1737: Ha kik 
pedig Nemes Városunk Lakosi közzül a szükségtől kin-
szerittetnek, nyílókat Esztendei hasznára; vagj tovább is 
el adhattyak [Dés; Jk 478a]. 1810: el-kerülhetetlen szük-
ségeitől kénszerittetvén kért költsön . . hat vforintokat 
esztendő illyenkorig [Marosvécs MT; DE 2]. 

kényszeríttettetik kényszerül; a fi constrîns/silit (de 
ceva); gezwungen/nötigt sein. 1662: Minket most, most 
segítsetek meg, és e háborút velünk egybecsatoltatott 
erővel kívánatos csendességre igyekezzetek vinni, hogy-
ha mi még megrontattatunk, megerőtleníttetünk és a 
földre tapodtatunk, ne kényszeríttettessék kia is ezen go-
noszt megkóstolni [SKr 118. — aÉrtsd: valaki]. 

kényszerūltség szorultság, kényszerhelyzet; caz de 
constrîngere/forţă majoră; Zwangslage, Notstand. 
1852: Bátor vagyok kényszerültségemben következő sé-
relmeim iránt panaszt emelni a' Tisztelt Igazgatóság 
előtta [Nagylak AF; DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint a 
cs. kir. Kerületi Igazgatósághoz. — aKöv. a részi.]. 
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kénytelen I. mn 1. kényszerű, erőszakolt; obligatoriu, 
ſorţat; zwangsmäßig/läufig. 1671: Hogy soha õ Naga az 
Országnak semmi rendeit Reversalis adásra, és kételen 
szolgaságra ne kénszeritse [CC 23]. 

2. kb. köteles, kötelezett; obligát; verpílichtet. 1604: 
Tudom bizoniosson hogi Tarnoczi sebestiennek ketelen 
zolgaia wolt Zekel miklos oda kellet meny wala houa 
kwldeotte [UszT 20/319 Kazas mihaly Zent abrany za-
bad zekel vall.]. 

3. névszói v. igei-névszói áll-ként; ca predicat nomi-
nal sau verbo-nominal; als nominales od. verbo-nomi-
nales Prädikat: vmire kényszerített, kényszerül (meg)-
tenni vmit; a fi obligát să facă ceva; zu etwas genötigt/ 
zwungen sein. 1662: Hogy ily gyakran kell Nagyságodat 
búsítanom, alázatoson követem, de kitelen vagyok 
[TML II, 404 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

A. fn-i igenév előtt; precedînd infinitivul; vor dem In-
finitiv. 1623: Mak mikor sohont nem lenne thehat 
ollyankor Tatarkauall Zabbalis ketelen ky teleltettnya 

[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut. — aA disznókat]. 1671: 
Incta p(rae)tendallya hogy ketelen volt tolvay kial-
tani, mivel az paztorok verték, taglottak, kardal forgot-
tak körülié, seőt az kardal hoszszáis űteottek [Kv; TJk 
VIIl/l 1. 113]. 1712: En oka ne légiek, se Isten, se ember 
előtt, valamire a Nagy szúkség, kénszerit, kételen leszek, 
arra lépnem [JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1756: 
a' szorult emberek kételenek voltak a' Kovátsok aka-
rattya szerént fizettni [Torockó; TLev. 9/9. 1]. 1813: 
kintclen volt osztán keményebb Eszközökkelis az enge-
delmessigre hajtani [Dés; 56/1814]. 1828: a Tennapi na-
pon .. kéntelen volt ismét zállagolni [Ditró Cs; Born. 
XVd]. 1843: az irt Dereszte használhatásátol erősza-
koson megfosztotta, a' Deresztére nem folyhato viz mi-
att, melv miatt a Dereszte most is kénytelen vesztegelni 
[Bodola Hsz; BLt 10]. 

B. ~ vmire/reá a fi obligat/constrîns să facă ceva; zu 
etw. genötigt/zwungen (sein). 1597: talalam Zaz Já-
nost S mondám myerth attad el az Kozarwarya ioza-
goth. S monda kytelen w^yok az el adasara merth 
semmy zomat nem fogattak walamikor kywantatot 
wolna zolgalattyok [Dés/Néma Szl£; SLt BC. 7 Lucas 
Fodorhazy de Néma vall. — aSzD. A jb-ok]. 1630: az-
zal mentette magat, hogi eő ketelen rea [Fületelke KK; 
BálLt 42]. 

C. ~ vmivel/vele a fi obligát la ceva; durch etw. genö-
tigt/zwungen (sein). 1591 u.: Thudom azt monda Sofalui 
Ferench, latom santa az lo, . . . el kel vennem, ketelen 
vágok vele [Bogártfva U; UszT]. 1655: Utollyära mon-
da Ozdi Ur(am) Csepreghi Uramnak Csepreghi Mihály 
kételen voltál azok(na)k az kèttszáz aranyoknak kivál-
tásával [Kv: CartTr II. 869]. 1671: ne(m) ad, mivel nem 
ketele(n) vélle [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 125]. 1705: kite-
len véle, mert itt van közöttök [WIN I, 460]. 1716: megh 
nem hazosadnék, de kételen velle, mert nem visel gon-
datt rea, az nénnye Aszszony [Nagyida K; Told. 22]. 
1724: Magamis kértem Pekri Uramat, hogj vegje visz-
(sz)a feles(é)gét, de ezt felelte Mihaszna, ha pedig a Pa-
pok Visz(sz)a adyák kintelen leszek véle . . . én egyik 
házban, ŏ a másikban el lakhatik [Mezőbánd MT; BK. 
Szekeres Mihályné (25) ns vall.]. 1797: kételen volt vele 
mert porontsolták . . . semmi harag nintsem mivel kete-
len volt véle [Málnás Hsz; Mk II. 8/260 Katona Istvánne 
Kis György Mária (40) vall.]. 

D. mellékmondat előtt; precedînd o propoziţie secun-
dară; vor einem Nebensatz. 1734: kételen vagjok hogj el 
mennyek akár hová [Mezőszakái TA; Told. 28]. 1768: 
az Béresek kételenek hogy nappal dolgozzanak | kételen 
hogy az Jobbágy ezen Restantiat más Esztendőben is 
meg adgya [MkG]. 1776: Kételen hogy Groff Lázár en-
gemet el vegyen, mert mi egymásnak meg eskettünk 
[GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva nunc 
residens in Pago Csokfalvad vall. — aMT]. 

II. hsz 1. kénytelenül, kényszerűségből; din constrîn-
gere, de nevoie; genötigt/zwungen. 1586: Jwta Sçp Jst-
uan vrunktol egj olaszai kinek ketelen gaszdalkodnom 
kelletet [Kv; Szám. 3/XXXIV. 21]. 1591: ketelen kellet 
eo kegmeknek mégis ez dologban haladékot tenni [Kv; 
TanJk 1/1. 163]. 1596: En hiuam teóruenjhez Jantsi Pé-
tért zombatra, s ne(m) megyek uala de foszto Emreh 
hjuata Capitan Vra(m) pechetiúel úgy kelle ketelen oda 
menne(m) [UszT 11/75 loannes Ferench de Zaldobos pp 
vall.]. 1657: ketelen oda kellet mennem [SzJk 84-5]. 
1687: Mind a Rüdeg mind a Hiz (!) Disznókat kételen 
gabonaval kellet tartaniak [Máramarossziget; Törzs]. 
1818: én Felebarati indulatból egyszersmind azértis 
hogy pereinket ne szaporittsam (: mellyeket . . csak 
kéntelen folytatak :) fogtam pennát [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1014 Mohai Lőrinc Dobai Sigmondhoz]. 

2. kénytelen-kelletlen, kelletlenül; fåră tragere de ini-
mă, ín silă; gezwungen, notgedrungen. 1710 k.: Nem-
csak úgy egyez pedig meg a bűnben a test és a lélek, mint 
az egymást szeretők, házasok Nem is úgy, mint aki 
féltében kedvetlen, kételen megegyez mással, vagy csak 
egyezni láttatik hanem mindezeknél feljebb és szoro-
sabban [BÖn. 472]. 1853: szégyeltem hogy oly kentelen 
tsinált mindent | Kriskát . . . láttam hogy oly kéntelen 
dolgozik s oly durtzás [Kv; Pk 6]. 

Szk: ~ (éjs kedvetleni kelletlen. 1710 k.: ez a pátens 
meglévén már Béldinéi, ki akarta parancsolni a székek-
re, . Én és Nemes János remonstrálók néki az ille^ 
galitást, és kérők s intők, hagyja le . . Lehagyá kényte-
len és kedvetlen [BÖn. 677-8]. 1712: az Mostoha 
Anyánk eő Naga az mint fül hegyei értem, nagy dolog ha 
meg nem szőrit, az Ezüst marhának valo fel osztozásért; 
én ugjan mind el halgatom egy Darabig De ha meg talál-
nak szorítani, kételen s kelletlen még is meg kell lenni 
[Szentpál KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 

kénytelenes 1. kényszerű; obligatoriu, forţat; zwangs-
mäßig/läufig. 1670: Causa Bonczidaiensisa . . . Király 
János propositioja hajdoni felesége Vaida Annok el-
len ki mostan Lőrincz Mihalyne keva(n) elszakadást 
Kiva(n) szabadságot második házasságara noha kétele-
nes házassága történt volt Tatar orszagba(n) valo rabsá-
gaba(n) [SzJk 109. — aBonchida K]. 1679: Az bizonyos 

kimeneteliben is sem akkor, sem most nem egyeztek 
meg sokan, hanem csak kéntelenesek voltak akkor is, 
most is, kinek bizonyos jeleit is adták sokan [TML VIH» 
491 Teleki Mihály Ruszkai Andráshoz], 1729: Kétele-
nes, es bátorságos busittásomrol, alázatosan követvén 
az urat ajállom Mltsgs Uri házával edgjüt, a jo Isten ol-
talmában [Kiskapus K; Ks 99 Gyerőffi Kata lev.]. 

2. kb. (kierőszakolt; obţinut prin forţă* erzwungen-
1669: az veszedelmes es ketelenes expeditio [KJ. — 
Rákóczi György szerencsétlen végű lengyelországi had-
járatára von.]. 
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kénytelenít 1. kényszerít; a obiiga; zwingen, nötigen. 
1570: Chaplar Jacabne azt is vallya hogi Varga Tamas 

mykor akarta ely Ment az zeolebe, ha Mykor nem 
akart menny hon Maradót, senky Nem ketelenitette 
Rea [Kv; TJk III/2. 125]. 1681: annak felette nagy erő-
szak szerent ketelenitette Szegeny Anyámot arra a Cont-
ractusra [BálLt 1]. 1723: Tudom olykor kételenitet Né-
masági ur(am) a Taploczai útra mikor megh semmi mod 
nem volt benne elis mentünk [Hodák MT; VGy. Prekup 
Juón (26) jb vall.]. 

2. erőltet; a forţa; antreiben, forcieren. 1768: viszá 
térésemet kételeniti [Disznajó MT; LLt Fasc. 71]. 1811: 
Midőn az Egés volt meg parantsoltam a' kezem alatt 
lévő Hajtok(na)k hogy mennyenek s verjék fére a' Ha-
rangot kiáltsanak Tolvajt, s minden Falusi Lakosakat a' 
Tüz meg oltására kéntelenitstsenek [Cold K; JHb 5. 3/3 
Ungur Toma (32) col. vall.]. 

3. vmi rászorít/visz vmire; a constringe la ceva; eine 
Sache zu etw. zwingen, dahinbringen. 1555 k.: az kete-
lensegh, es az reánk kewetkezendew wezedelem Mynket 
Erre wyzen es ketelenyth [LLt]. 

4. kényszerül vmire, kénytelen vmit tenni; a fi obli-
gat/constrîns să facă ceva; genötigt sein etw. zu tun/ 
machen. 1753: Én magától Dálnokíné Asz(szony)tol 
hallottam, hogy a sok nyomorúság mia kételenitett köl-
csön pénzt fel kérni [Sszgy; HSzjP Helena Barabás Agi-
lis Pauli Szabó Consors (42) vall.]. 1763: Kéntelenített 

.. illyen szókra fakadni [Mv; Told. 33/26]. 1786: én 
akkor othon nem voltam tsák hallottam panaszalni az 
Gyermekemtől, és ottan féltíben kéntelenitettis féltibena 

meg békelleni vélle, de ezt mi okbol tselekette ki nem ta-
nulhattam az okát máig is [Hidvég MT; GyL. Burszán 
Sándor (74) vall. — aígy, kétszer!]. 1802: örökségemet 
idegenektől bitongaltatni nem szenvedhetvén kéntele-
nittem adósságban verni magamot [Kóród KK; Ks 101 
Kornis Gáspár lev.]. 

5. átv szorongat; a chinui/apăsa; (be)drücken. 1838: 
Altallom egyszersmind szégyellem is Sogor Úrhoz valo 
sok kuldozesesunkot keren (!) Atyafiságoson ne hogy 
meg ne nehezkegyek (így!) mert a szegensĕg es nyomorú-
ság kentelenit3 [Usz; Pf Matefi Károly lev. — Öreges, 
gyakorlatlan kézírással]. 

kénytelenítés kényszerítés; constrîngere; Nötigung, 
2wang. 1688: ket jo kas mihet ket veka Zabot es ket ku-
Pa bort kitelenitesbŏl hozattak velem [Kv; Uti]. 

Szk: senki (nem) ~ébõl senkitől sem kényszerítve. 
1623: egy felöl Vitezleo Jármi Miklós Vra(m) Magiar 
Pelön Thordauar(me)g(ie)ben lakó, másfelől . az Ne-
nay Fwzy Janosne Azoniom Baladffi Magdolnazony 
besenyőben Kwköllőuar(me)g(ie)ben lakó senki ke-
teleniteseböl szabad io akarattiok szerent eleo nieluek-
^el, tönck mi előttünk illie(n) uallast, es egy mas keozött 
^ rökke meg maradandó czieret2 [Búzásbesenyő KK; 
°obLev. 1/5. — aKöv a nyil.]. 1651: Deva(n) lakó Ne-
jnes Fileki Borbély Istva(n) . . . senki nem ketelenitésé-

magára vállalva(n) Borbély Istva(n) fiainak léányi-
nak ha kik lennének vagy volnának, mind penigh egjeb 
r°konsaginak kiket ez alább megh irando dologh valami 
îjton modon Concernalna vagj Concernalhatna, vállá 
n°gi bizonyos szükségeitől . . . viseltetvén kenszerittetet 
]ylt el adni örök árron Nagj Tamás Vramnak . . . egy 

emes szőlejet [Déva; JHb 53]. 

kényteleníttetik 

kényteleníthetik köteleztethetik; a putea fi obligát; 
verpflichtet werden können. 1677: Mások határán lévő 
por arany keresés, és annak meg-engedése, ál a* Földes 
Uraknak hatalmokban, kiktől ha valakiknek meg-en-
gedtetik, a' magok közt lejendŏ alkuvás szerént, annak 
tartozik fizetni, és abból a' tized részt Tárházban szol-
gáltatni, nem kételenithetik [AC 63]. 

kénytelenítő 1. kényszerítő; constrîngător, care con-
stringe; zwingend. 1663: Hidgye el Kegyelmed, Uram, 
egy emberséges ember sincs Erdélyben, ki az keresztyé-
nek jovát nem kívánja elmenvén az kéntelenítő török 
fegyver nyakokrúl, bizony szabadoson szólnak [TML 
II, 597 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1681: Ezen con-
ditiok alat szabad jo akaratombol, es nem valami 
kintelenitő alkalmatossagbol engette(m) megh Tekénte-
tes Nemzetes Keresztesi Sámuel Ur(amna)k az Gyalari 
vaskő Banyaban valo vaskó vágást [VhU 250]. 

2. szorongató; stringent; drückend. 1678: Örömest 
idegen hadakat nem hoznánk a hazára, de ha az kétele-
nitő szükség úgy kívánja, annak is meg kell lenni [TML 
VIII, 18 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: Kételenittŏ 
szüksegh hozván magaval . . Nééb Márton Ur(am) bé 
nem jött [Kv; ACJk 76]. 1719: Körős Halmagyi Tamás 
Péter nevü Molnár ember maga szabad akarattya 
szerint nagy és kételenitö szükségtül viseltetvén mine-
künk kezét bé adván remenkedett azon, hogy . . az Ur 
eö kglme vegye bé az Szilvási malomba(n)a mólnárságra 
[Császári SzD; WassLt. — aValószínüleg a Császárihoz 
legközelebbi Kecsetszilváson lévő malomra von.]. 

kényteleníttetik 1. köteleztetik/rászoríttatik vmire; a 
fi constrîns/obligat; zu etw. verpfiichtet/angehalten wer-
den. 1671: Varmegyékben lévő sessionatus Nemes 
Atyánkfiai kŏzzŭl, a' hol esztendőnként a' Bíróságnak 
tisztit és terhét, kételenittetnek supportalni, az ollyan 
Falukban táborozásnak idején-is efféle Birák othon ma-
radhatnak [CC 35]. 1738: lovas atyánkfiai, mikor ma-
gok rendekenn kivül postalkodásra menni kintelenittet-
nek, tehát a már Registrált lovatlan Atyánkfiai, minden 
Mértfőldről egj Egj lóért fizessenek Den 12 :/: 12 [Dés; 
Jk 49c]. 1770: Ha Nemes Hazámban ad producendum, 

kénszerittetem, producalni kész leszek; tsak extra 
Pátriám ne kéntelenittessem [SLt XLIII. 16 Marothi Ist-
ván kezével]. 1795: kételenittetett . . a Kükőllővári3 

Jószág állapottyára néző Leveleket által adni [Kv; JHb 
XX/41. — KK]. 1833: nékünk Tordai Sütőnékül azis a' 
fatumunk, hogy mü konnyü kenyeret szoktunk sütni 

. . kár is volna, hogy oda kéntelenittessünk, hogy a' ke-
nyérnek nehézségére igyekezőleg a' Tordai Szép és jo ke-
nyérnek betsét 's jo emlékezetét meg homályosittsuk 
[Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

2. kényszerül, kénytelen tenni vmit; a fi constrîns/ 
obligát să facă ceva; gezwungen/nötigt sein etw. zu tun. 
1646: mikor bekeuel ment volna . egy nagy disznó ve-
rő bottal hozza verue(n) ugy ketelenitetet maga otal-
mab(an) eczer hozza ütni [Kv; TJk VIII/4. 56]. 1667: 
Apám uram is kételenítteték oda való conjunctionkat 
declarálni [TML IV, 123 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 1735: Komornyik László Vram nagy szegénsége 
miatt tellyességgel elégtelen és tehetettlen lévén, kéntele-
nitetett eő kglme kérni . . Tordai Boldisar Vramtol . . 
nyólezvan egy magjar forintokat és két pénzt [Szécs Sz; 
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Borb. II]. 1740: Hadnagj atyánkfia ö kglme, Nms Vára-
sunk sok igjes bajos dolgaib(an), szüntelen expediálni 
kintelenittetik, semmi kölcség pedig ő kglme keze alatt 
ne(m) lévén vexáltatik [Dés; Jk 527a]. 1751: alázatosson 
követem Ngdot, hogy kételenittetem Ngdot levelem ál-
tal busittanom [Szentmihály Cs; ApLt 5 Biális János 
Apor Péterhez]. 1767: jól tudhattyák az Urak minemö 
Rongyában vettem az házamat a Nèmes Várastól, kéte-
lenéttettem épéttetni hogy benne lakhassam [Kv; Ks 11. 
XLVI. 45]. 1871: (A) külső kaszãllo birtokott . kéte-
lenitetik el adovã tenni [Szováta MT; Bereczki József 
lev.]. 

kényteleníttető kényszerítő, kényszerű; obligatoriu; 
zwingend. 1854: nem akarom, hogy szeretett és jō felesé-
gemnek az egyébaránt is . felette haszontalan pärädés 
el temettetésemre tett költségnek kénteleníttetŏ meg fi-
zetése által is könnyeket facsarjak ki szemeiből [Kv; 
Végr.]. 

kényteleníttettetik kényszerül; a fi constrîns/silit; ge-
zwungen/nötigt sein. 1717: maga az idvezŭlt Aszszony, 
halála óráján az Isten nevéb(en) kérte Nztes Besenyei 
Györgj Uramat hogj ha Isten bé hozza s tehetsége lé-
szen, az meg irt üdvezült Aszony Attyafiának valaholott 
szerezzen, valami kicsiny hajlékot, hogy más ember háta 
megett ne kéntelenittettessenek nyomorogni [Vajasd 
AF; DobLev. 1/93]. 

kénytelenség I. kényszer, kényszerűség; nevoie, nece-
sitate; Zwang, Notwendigkeit. 1555 k.: az ketelensegh, 
es az reánk kewetkezendew wezedelem Mynket Erre wy-
zen es ketelenyth | az wezedelem, es az kytelensegh ken-
zery<t> Mynket [LLt]. 1649: magam penzet ketelenseg-
gel kellet keőltenem [Kv; Szám. 26/VI. 550]. 1718: mar-
háit és egyéb jovait is ä szoros ketelenség mián mind 
Szárhegyen kelle hadni [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 
1757: tudom hogy az éség, rongyosság és hideg nyomta 
haza őköt és az ketelenség [Kvh; HSzjP Szőts István (60) 
ötves vall.]. 1833: meg valyuk Szegények vagyunk, a* 
kéntelenség viszen rá, erre a' mesterségre, hogy ha tsak 
egy kis dertzét fordíthassunk Házunk élelmére [Torda; 
TLt Praes. ir. 1534]. 1859: én, mind az atyafiaknak, 
mind az idegenyeknek, azon igekezem (!) hogy ne alkal-
matlankodjam, tsak a' mire a' nagy kéntelenség viszen 
[Mv; DE 2]. 

Szk: ~e tartja kénytelen vmire. 1671: Én, édes Ko-
mám Uram, bizony rosszul vagyok; ha kételenségem 
nem tartaná, fel sem kelnék sokszor [TML V, 437 Nalá-
czy István Teleki Mihályhoz] * ~ tői viseltetik. 1671: a' 
kételensegtõl viseltetvén, kénszerittettŭnk az Fényes 
Porta Parancsolattyábol előbbi Fejedelem Rákóczi 
György Urunk mellől el-állanunk [CC 11]. 1710: maga 
is sánta Báthori István, tömösvári ispán, aki nagy aemu-
lusa vala Szapolyainak, a kételenséştől viseltetvén, 
subscribálá az ország assecuratóriájátd [CsH 64. 
a 1665-ben]. 

2. ~bõl kényszerből, kényszerűségből; de nevoie, din 
necesitate; aus Zwang/Notwendigkeit. 1592: mikor feie-
delem Jobba(gia) akart elladni feoldet . . . ell adhata 
mindennek ketelensegbwl ha az vrunk yobba(gia) megh 
nem akarta venni [UszT]. 1688: Veres Nimetek Jarasa-
kor ketelensigbŏl hozattam 36 pénz ara bort [Kv; UtI]. 

1768: az Utromban feli jedzett szürke szörü Kantza lo-
vat ennek előtte Nyolczad fél Esztendővel én adtam 
vólt Dobrosz Bukurnak, mint egy kintelenségbŏl [Be-
reck Hsz; SzentkGy Vlád Fórás (46) lib. vall. Jos. Ször-
tsei kezével]. 1782: a' házosság kételenségböl esett, 
hogy holmija el ne pusztulyon [Torda; KW]. 1843.u bár 
vagy edgyszer az aratás folyta alatt haza rándulhatnék 
— de Kovásznaa messze — s ha onnan Borszékre is ta-
lálok kételenségböl menni, még meszszebb [Veresegyhá-
za AF; DobLev. V/1242 Dobolyi Sigmond Dobolyi Bá-
linthoz. — aHsz. Cs]. 

3. kényszerhelyzet; caz de constríngere/forjá majoră; 
Zwangslage, Notstand. 1671: Nemw Nemw ketelense-
geben kötötte volt õnnón magat fiayual egwt Jobbagiűl 
[Szentábrahám U; Told. 21]. 

Szk: nagy ~ének idején. 1652: Mw kik ez ide ala meg 
irt dologban fogot Birak vagiunk tudny illika draga-
sagnak es nagi szwkgenek (!) es nagi ketelensegenek ide-
in, ada mw elóttunk Barta peter, moyses giorginek 
egy Feoldet eõrõk arron [Usz; Borb. II. — aKöv. a fels.]. 

4. kényszerítés, erőszak; constrîngere; Zwang, Nöti-
gung. 1591 k.: Hogy ha akartamé ketelenseggel Jobba-
giaua lenni mikor megh fogta Gereb Vram [UszT]. 
1600: Engemet is ketele(n)sigh es azon birsagh alat 
weóttek keózikbe, valamit az Hadnagyok parancholtak 
ennekemis, ne(m) tehette(m) róla, meg kellet fogad-
no(m) [i.h. 15/25]. 1638: Lazar Istva(n) Vram megh fo-
gatot foghsaghba(n) tartva ketelenseg alat mivel idegen 
voltam s fogsagban voltam jobbagianak eskűdeŏt 
[Gysz; LLt]. 1653: Madarason volt az apámnak hat ház 
jobbágya . az öcsém akaratjából eladák a jószágot 
bolondul Gáspár Jánosnak; de ketelenség alatt lön, 
mert egyébaránt is reám ereszkedett vala érette, és a feje-
delmet is késztette reám És úgy oda kelle adnom 
[ETA I, 140 NSz]. 

5. kötelezettség; obligaíie, datorie; Verpflichtung. 
1592: wgy mynt Jo twtorok szoktak ozvegyot arwat of-
talmazni, tartozot wolna ketelensegh allat, de azt nem 
chelekeodte twtorsagatol megh szabadwlast kewa-
nok mind germekeostol, mert engeomeot mynd gyerme-
kestől ky wzeot hazabol | sőt ha mas czelekeodte wolna 
raittames wgy mynt Jo twtorok szoktak ozwegot ottal-
mozni, tartozot wolna ketelensegh allat, de azt ne(m) 
chelekeodte [UszT]. 

Szk: ~e tartja. 1741: mint hogj mi Jobbagji vagyunk 
az Mlgs Ur(na)k s musikálni kételenségünk tartja hogj 
az Ur kortsomáján musikállyunk, Sokszor ejjel nappal 
musikáltunk az boron ivókat tánczal meg elégítettük 
[M.fráta K; BLt 1 Hoka Marczi (50) jb vall.]. 

kénytet 1. késztet; a îndemna/îmboldi; antreiben. 
1850: ezenn kérdésekre azon szárnyaló hir kénytetet, 
hogy Nsgod Szt. György napkor a Joszágot haszonbér-
be akaija adni [Széplak KK: SLt évr. Sipos Miklós P-
Horváth Ferenchez]. 

2. kényszerít; a obliga/constrînge/sili; zwingen, nöti-
gen. 1855: gyengélkedő egessegcm múlhatatlanul ma 
Vásárhelyre a Doctorhoz kenytet [Búzásbesenyő KK; 
DobLev. V/1392 Újfalvi Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

kép1 1. tablou; Bild. 1582: Balassy Ambrus fassio-
ne/(m) suam exhibuit in scriptis hoc tenore . egkoſ 

meg Dauid ferencz ideiebe(n) Ez Kassay Kalmar Tha-
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masne Borbara ázzon vgyan ot az plebanossag hazanal 
az kapw keozeoth, az hona alol veon egy keonyweth eleo 

kepek valanak Irwa benne, hol király kepe hol eor-
deog kep, hol zerenchye kereke es kileomb kileomb fele 
kepek [Kv; TJk IV/1. 106]. 1596: Vagyon az elseo haz-
ban negy eoregh kép, Az eggyk Mater terra az Newe, az 
másik aratasrol valo kép, az harmadik Eúropa az Ne-
gyedik Dea florú(m), beochyewlleottewk f 16 [Kv; 
RDL I. 65]. 1669: Ezen ebedleõ Palotabol vágjon az ira-
tos boltra nyilo fel szer ajtó . . Egj tŭkŏr tok formaban 
egj néhánj kepp [Királyfva KK; Ks 67. 46. 24a]. 1731: A 
Virágos Palotara nyilo Bothba . drágább képeket 
és egyéb Portékákat megh hagyván intacte bezárván 
Ajtaját három tulajdon pecsetinkkell bé pecsételtük 
[Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 1744: üveg tekaba va-
lo fris kisded kép, apácza munka [Szentdemeter U; LLt 
Fasc. 67]. 1789: Cserefa Rámába üveg alatt 8. kŭlŏmb-
fele kisded Kepek. valent(es) Rf 2 | Cserefa arannyozott 
rámakba üveg alatt 3. rendbeli Képek Rf 3. xr 50. [Mv; 
ConscrAp. 4-5]. 1837: két kis aranyos rámájú hajó tö-
rést abrázolo képek [Szentbenedek SzD; Ks 88]. 1850: 
Egy falra valo tükör ket kepvel 2 fl 50 kr [Kiskászon 
Hsz; HSzjP]. 

Szk: flandriai ~. 1602: Ha valami flandriai kepeketis 
találhatt Kegmed, külgyön azokatis [Gyf; PLPr Báthori 
Zsigmond fej. Gellyen Imre kv-i „senator primarius"-
hoz] * gyümölcsös ~ csendélet. 1837: Égy vékony ara-
nyozott rámájú gyümoltsős kép keskeny aranyozott rá-
májú, két téli, és két tolvajoss (így!) darabok [Szentbene-
dek SzD; Ks 88. 26] * (le)írott 1714: Kis Almario-
motska Tenger szinre festett külső Tablakkal, körős kö-
rül külömbféle írott képekkel ékesített . fl. Hung. 12 
[AH 19]. 1732: ezen házba találtunk . . két aranyos rá-
más külŏmb külömbféle dolgokat ábrázolo írott kepe-
ket [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc néhai Kornis Zsigmond 
conscr.]. 1756: A falon . néhai nagj emlékezetű Ke-
gyelmes Vrunk3 eö Excellentiája Contraféje avagj le 
írott Képe [Déva; Ks 92. I. 32. — aGr. Kornis Zsig-
mond] * olasz 1788: Húszon égy darab viseltes 
Olosz képek | 65 darab nagyobb és apróbb rámás olosz 
képek [Mv; TSb 47] * oláh ~ ? ikon (szentkép). 1740: 
Vagyon egy rosz zárotlan tarka Láda, mellyben va-
gyon egy néhány oláh kép [ApLt 5 Apor Péterné inv.] * 
papirosIpapirosos 1732: ezen házba találtunk há-
rom Selljem Thesis képet . . . két pappiros Thesis képet 
rámákba [Kv; Ks 40. XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsig-
mond conscr.]. 1768: Rámás Pappiros képek 5 [Mező-
sztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * rakott ~ ? mozaik. 1841: 
Egy rakott Kép Üvek allat [Kv; SL] * rámás 1634: 
Egy eoreg Ramas kep . aestimáltatott f 1 [Kv; RDL I. 
105]. 1849: Nagyabb és kissebb üveges rámás képek 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * tükörös 1768: Tŭ-
kőrõs rámás kép [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * 
üveges 1839: három üveges kép [Désakna; DLt 
1545/1841] * üvegetlen ~ üvegezetlen kép. 1761: Nagy 
rámás üvegetlen kép [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

2. képmás; portrét, chip; Bildnis | arckép; portrét; 
Porträt. 1584: Asztalos Imreh wallia, Amikor Teremy 
Martat el Veotte vala Az en Batia(m) Mutatott Az 
Angiom Teremy Marta egy ezwstbeol chinalt Bodog 
Azzony kepitys [Kv; TJk IV/1. 357]. 1620: Balikonak 
mtott Egj ramas Kleopatra kepe f — d. 80 [Kv; RDL I. 
97]. 1653: (Bethlen Gábort) Eltemették pedig die 10 ja-

képmutatás 

nuarii a gyula-fejérvári templomba nagy solemnitással 
A magok3 képei is ki vagyon alabástrom kőből fa-

ragva, a mint a ki akarja ott megláthatja [ETA I, 142-3 
NSz. — aA Bethlen Gáboré és első feleségéé, Károli Zsu-
zsánnáé]. 1681: Egy Rubintos, Smaragdos kis fügöcske 
Cupido képe van belé csinálva [WassLt]. 1714: Más 
Negj szegletes Asztali óra ház formáját representálván, 
mellj(ne)k a' tetején meg aranjozott réz szarvas vágjon 
négj oldalan penig apro képekkel ekesitett fl. Hung. 100 
[AH 19]. 1725: csináltatván becsületes Papista emberek 
egy kőkeresztet, mellyen is volt kőből kifaragva Cxtus 
urunk kin szenvedése, kepe [Kvh; HSzjP]. 1823: Egy kis 
arany Medalion a Krisztus képével [Szentbenedek SzD; 
Ks 38. V Clenodia fam.]. 1850 k.: A lelkem Anyám képe 
aranyos rámában [Pk 2]. 

3. oltárkép; icoana altarului; Altarbild | szentkép; 
icoană; Heiligenbild. 1634: Az mi Témplumhoz valo ez-
keozim vadnak, mindenfele kepek, Casulak, Monstran-
tia, kehely, Ámpolnák . azokat chak ide az Monosto-
ri Témplumhoz applicallyak, az ott lakó Jesuita Páterek 
[WassLt Wass János végr.]. 1672: Tisz Balint Ur(am)-
nak ket kepet küldöttem es az Oluasokbol kettőt a' 
melljek szebbek ha az Ur I(ste)n eltet, más ayandekkal 
lesek eo kglmenek [CsÁLt F. 27. 1/38 Georgiffy Mihalj 
nyitrai pléb. lev. haza Csíksztgyörgyre]. 1697: Ez nap 
jöt(t) az császár az Boldogságos Szűz képéhez, volt nagy 
solem(ni)tas [AIN 147]. 1737: Az Oltár felet . . Padvai 
Sz. Antal képe vágjon ramában foglalva [Csákigorbó 
SzD; JHbK XXVI/13. 9]. 1751: Vagyon egy szép 
ezüst Láncz övem, esztet hagjom az ó vári Páter Francis-
canusok Templomában az nagy oltáron lévő B. Szűz 
Maria képére [Kv; LLt 1/10]. 1794: Egy kolosvári tsu-
dalatos kép más meg hasadozott Oveg képpel Rf 2 [Ko-
sesd H; Ks 78. XVII. 6]. 

Szk: papi ~ szentkép. 1784: a Gárgány (!) külde néki 
egj irot Papi képet [Gyf; SLev.]. 

4. falfestmény; tablou murai; Wandgemälde. 1751: a' 
Templom Bot hajtásán fen két kis kép [Kóród KK; 
Ks 20/10]. 

5. határkép; tablou (ca marcă) de hotar; Flurbild. 
1570: egj kep volt az hatar keozeótt az dombon, Mellyet 
hatar kepnek hyttak de azt Nem tuggya, ha hatarnak 
chynaltake vagy egyebert [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 

6. alak, forma; fígură; Form, Figur. Szk: vkinek ~e 
vkinek alakja/formája; infåţişarea/figura cuiva; js Fi-
gur/Gestalt. 1584: Albert Imreh vallia, Az felesegem 
gyermek Ágiban fekzik vala es ketten eyel be Ieówenek 
bozorkaniok, Es az eggyk ez Zelesne kepe vala [Kv; TJk 
IV/1. 249] * vkinek/vminek ~ėben vkinek/vminek alak-
jában/formájában; sub înfåţişarea cuiva/a ceva; in js Fi-
gur/Gestalt/Form einer Sache. 1584: Jgiarto Thamasne 
vallia égkor giermek Ágiamba lewen megh Niomnak va-
la, de ez Sos Ianosne Bant velem es erre gianakottam, ég-
kor vgia(n) ebren valek hogy egy fias dizno kepeben Ieó-
wenek reám es a' malaczokal zoptatak teyemet ky, es hú-
zón Niolcz hétig fekwem bele [Kv; TJk IV/1. 244]. 1629: 
(A beteg gyermek) estvere mideon fel keolthettem azt 
monta hogy Kerekes Züle kepeben jeot rea3 [Kv; TJk 
VII/3. 121. — aA boszorkány]. 1630: Szabó Jstuannetol 
hallottam hogi mondta Nagi Peterne hogi Macska kepe-
be nyomta meg eotet Nagi Peterne [Kv; RDL I. 20 Nagi 
Matene Anna azony vall.]. 1644: Rettegi Istvanne . 
monda . . . Oh edes Aszoniom, Thordai Martonne ke-
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peben megh niomtak vala az boszorkaniok [Mv; MvLt 
291. 422] * vminek a ~ėreformált vminek a formájára 
alakított/készített; facut după înfaţişarea a ceva; nach 
der Form einer Sache gemacht/verfertigt. 1714: Kuvasz 
képére formált Asztali óra, mellyen a' Kuvasznak muta-
tója lévén minden orab(an) bizonjos Instrumentumok 
által ugat fl. Hung. 72 [AH 19]. 

Sz. 1716: mikor el vitték Colosvárrá, emberi kép is 
aligh volt szegényen [Nagyida K; Told. 22]. 

7. kb. minta; modcl; Muster, Modell. 1710: Rajzo-
láshoz valo edgj csumo kepeket [HSzj rajzoló-vas al.]. 

8. vkinek/vmilyen közösségnek képviselője/helyette-
se; reprezentant al cuiva sau al unei colectivităţi; Ver-
treter od. Stellvertreter js od. einer Gemeinschaft. 1563: 
Ez Lewel keolth Veecz Varaban Zent gieorgi napian 
zombaton 1563 Horwat Kozma Veecz varaban Wr kepe 
Es wdwar biro [Vécs MT; BesztLt 16]. 1569/1571: And-
ras mester Engemetis ker vala hogy kezes lennek 
Érette de az vr kepe nem veon be [A.zsuk K; SLt Varga 
marthon jb vall.]. 1589 k.: Tudom aztis hogy Zabo Tha-
mas biro kepe vala, az tilalmasbul Istvanfi Kelemen-
nek be haytotta vala eokreit [Szu; UszT]. 1593: Nagy 
Imre ket zelindeket wizen, kit kassarui az kiral kepe 
kwld wrunknak [Kv; Szám. 5/XXI. 112]. 1633: az fw bi-
ro vram kepe (:miuel hogj w maga ithon nem úala:), twn 
illyen ualazt [Dés: DLt 373]. 1733: Mŭ Thoroczko 
Vârossaban lakó szemelljek, vgjmint tizennjolcz embe-
rekből állo köz biràlt emberek vagyunk Biro kepi Vernes 
Ferencz, Varos Polgara kepei Ekãrt Gergelj es Vernes 
Jakab, Biro Poljgara kepi Tobis Jãnos . adgjuk tuttára 
mindenek(ne)k [Torockó; Bosla. dKöv. a nyil.]. 
1736: Mikor az császár-képe enni kezdett, akkor ültenek 
az ötven asztalhoz az vendégek [MetTr 395]. 1804: Jékei 
a' Vice Ispány a Fő Ispány előtt meg szollitván engemet, 
mint Ngod képét, valami régi Arenda Taxáért, adtam 
Ngod részire 10 Rh. For. Bethlenérta és Málomért 
[Szásznyíres SzD; Ks 94 Thuroczy Károly lev. — aSzD]. 
1834: Az Uj papnak bé állításával . az Esperes v(agy) 
képe irjon bé a' matriculában minden actusokat [Nagy-
kapus K; RAk 7]. 

Szk: vki ~ét viseli. 1657' mely miatt császár és az ta-
nács s egész udvar előtt disgratiában esék Nigron, 
hogy császár reputatióját szemei előtt viselni nem tudta, 
kinek képét az ármádában viselte [KemÖn. 46]. 1659: 
Egy ízben Besztercére az ország gyűlésére menvén öt hé-
tig az királybíróval, az bírónak képét viseltem, másod-
szor az bíró beteg lévén, az városban harmadfél hétig vi-
seltem, harmadszor gyűlésre lévén a bíró, ötödfél hétig 
az városban érette viseltem3 [Kv; KvE 178 LJ. — 
aÉrtsd: az emlékíró, Linczeg János]. 

9. ~ében vkinek/vmely közösségnek/közületnek a 
nevében; ín numelc cuiva sau al unei colectivităţi; im 
Namen js od. einer Gemeinschaft. 1544: kegielmes 
vrunk . paronciola hogy az nywythody giorgy felese-
ge ky wolna az annazzoni az kepebe Mj El Menivnk az 
heiasfaluj vitaliusthol . . hogy az nagi lakj rez Jozagh-
ban ozlast keriunk [Fiátfva U; MNy XXIV, 216 ozdy 
gergel és gaspar gerebh lev. Fráter Györgyhöz]. 1560: 
Banfſy Miklósnak Lepseni Annaszonnak az ew felesege-
nek kepeben valo Replicacio az elsew felelet melle 
valo [Kv; SLt 6]. 1606: De akkor ott valek mikor, Zilagy 
Istuan es Gere Andrasne az Aruayok kepekben fel 
veúek az f. 8 Gere Matetúl [Szu; UszT 20/192]. 1685: 

Inctus Uduarhely szeky Homorod Szent Paly falus biro 
Dimeni Ferencz primipilus az tellyes megh irt falunak 
lakosinak kepekben, kik nemesek, lofejek, drabantok, 
es Jobbágyok [Kük.; Törzs]. 1708: jelen leven . . kŭs-
seb Palffi Andras maga az Apja Nagjob Palffi Andras 
kepeben [Tarcsafva U; Pf]. 1790: Mi aláb Subscribáltak 
az egész Nemes Udvarhelly széki Nemes Rendnek Képé-
ben . . a Nemes Magyar Országi Diaetara választott 
Követünk Költségére Leváltunk . . . 139 ~ Száz har-
mintz kilentz Rforintokot [Szu; UszLt ComGub.]. 
1844: Dullo Gálffi Sándor maga, és tőbb Dullo hivata-
los társas nevekben és képiben, ugy az ado vető Bizto-
sokis hivatalaikból ki búcsúznak [UszLt XI. 85/1. 50]. 
— L. még ETA I, 55; FogE 342; MetTr 393; RettE 112-
3, 299, 405; RSzF 95, 117, 248; SKr 380; SzO VI, 201. 

10. arc; faţă; Gesicht. 1855: A Grof Ur . . holta 
után nagyon csúf szinbe volt képe rutul nézett ki, fel is 
volt puffadva [Gezse AF; DE 5]. 1879: Ragyogott a ké-
pe, mikor mutatta nekem az ívét3 [PLev. 64 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz. — 3Jakab Elek megjelenendő vers-
kötetének gyüjtőívét]. 1880: Látlak előre, amint a képed 
kipofokosodik, megveresedik [i.h. 77 ua. ua-hoz]. 

Szk: kikelt ~pel feldúlt arccal/képpel. 1807: Czuczu-
ján Számoila meg szollittya egész ki költ képpel ezen 
szókkal miért szagattad el a' Contractusomat [Gyf; 
Eszt-Mk]. 

O Hn. 1514: perveniendo ad quendam montem Kys 
Januskepe Bercze vocatum [Tóhát BN; TelO 329-30]. 
1588: Okep erdu [Bács K; KHn 214]. 1630: Koos képi-
nél (sz) [Kilyén Hsz]. 1662/1687 k.: Kép hégy nevű hely-
ben) (sz) [Mezőkölpény MT; MMatr. 388]. 1675: Az 
Képre menő lábban egy darab föld [CsVh 65]. 1676: az 
Kü Kép [Gyalu K] | Kép Erdeje (e) [Kajántó K]. 1688: 
Az Kép lábnál (sz) [Kozmás Cs]. 1692: Az falu vegin alól 
az Képnél (sz) [Torockósztgyörgy TA]. 1693: Kép hágó-
jánál (sz) [Medesér U]. 1695: Az Uzoni kepnel (sz) [Szo-
tyor Hsz]. 1697: A Felső képén felyel két ut között (sz)' 
[Illyefva Hsz] j Csonka képenn kívül [Tűre K]. 1699: 
Kép hellyben (sz) [Egeres K; KHn 190]. 1714: Az sz. 
Miklós képe hegje megett [Lengyelfva U]. 1728: A Két 
ut között, az alsó képnél (sz) [Illyefva Hsz]. 1731: A 
Kántor Képe alatt (sz) [Gelence Hsz]. 1740: A* Képen 
(sz) [Sztána K]. 1743: Az Kép mezeiben (sz) [Szentimre 
Cs] | Máttyás képinél (sz) [Kissolymos U]. 1757: a ' Véres 
Kép Lábban (sz) [Taploca Cs]. 1799: A Kép kŏteliben 
(sz) [Lemhény Hsz]. 1807: a' Kép v. Kip teribe [Tűre K; 
KHn 264]. 1816: Kép előtt (sz) [Andrásfva MT]. — A 
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

O Szk: elfutó ~et mutat menekülést színlel; a simula 
fuga; Flucht vortäuschen. 1653: A több közönséges 
had3 a mi volt azt úgy igazgatták és instruálták, hogy 
mutasson elfutó képet és fusson ki a táborból, mindent a 
sátorban hagyván [ETA 1,49 Nsz. — aA török] * elment 
~et tesz a. visszavonulást színlel; a simula retragerea; 
Rückzug heucheln. 1618: Az perzsiai hírek igen sok kü-
lömb-külömbképpen forgattak eddig. Nagy része az ve-
zér hadának csak harcot sem látott, de bővebben azt be-
szélik, hogy az kazul pas<a> elment képet tött előttök, 
az tatár hám persequálta [BTN 170]. — b. eltávozást 
színlel; a simula plecarea; Fort/Weggang vortäuschen-
1781: edgj alkalmatossággal el ment képet tévén az Ur, 
hogj Vatsorára nem jő [A.csernáton Hsz; HSzjP Faza-
kas Andrásné Birtalan Máris (30) jb vall.]. 
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Ha. 1561: kipibe [Fráta K; SLt U. 28]. 1563/1577: 
atya fyay kepekben [Kv; Thor. VIII/2]. 1568: kipibe 
[Gyf; RLt O.] | keppybe [Sajókeresztúr SzD; KJ]. 1569: 
kypybe. kipibe [Msz; LLt 77/3,5]. 1575: kipibe [Simon-
telke (BN) körny.; JHbK XIX/24]. 1578: gyermekym-
nek kepekben [Dés; DLt 202] | keppeben [Jobbágyfva 
MT; BálLt 79] | keppeben [Kv; TanJk V/3. 176a]. 1579: 
kipiben [Néma MT; Told. 31/1]. 1585: kypiben [Dés; 
DLt 215]. 1589: kipibe [Dés; DLt 226]. 1625: kipibe 
[Kopaszfva (SzD) körny.; Ks 41. D. 14]. 1649: kepyben 
[Kv; TJk VIII/4. 409]. 1656: kipiben [Légen K; Borb. I]. 
1675: kipibe [Diós K; JHbK XIX/24]. 1727: Falu képi-
ben [Szamosfva K; Ks]. 1766: Felesége s' Testverei ke-
pekben [Mv; JHb XIII/55]. 1776: Fiacskáim kípekben 
[Nagyborosnyó Hsz; Hr]. 1826: maguk és Ecclesia 
képekben [Bágyon TA; Borb.]. 

kép2 dárda/lándzsafajta; un fel de suliţă/lance; Art 
Lanze/Speer. 1570: Erzen Jarto Peter, es erzen Jarto Sy-
mon . ezt vallyak, hogy pentheken esthwe mykor ewk 
ky Mentenek wolna Az ew kertekben Eorzeny Jeo-
nek az kertek keozybe Nyolchan Es Be hagnak 

ez vallok kertebe . az Petert verny kezdyk ke-
petis ely veottek [Kv; TJk III/2. 72]. 1572: az keossegoth 
Lattok hogi egimast kergettek, Es Énnekem Karabuch 
estua(nn)ak Meg az kepeotys Megh Ewteottek wala ke-
zemben [Kalota K; KP]. 1574: Keomíes Balas Azt vallia 
hogi . vgi ragad Imre egi kepet es hozza wtth, azt Meg 
latwan András az gĕrgy Eochie ky fwtamyk es meg Ra-
gadia Imrehet es az kepet kezebeol ky veszy [Kv; TJk 
Hl/3. 393]. 1593: Gram Peter vallia, hallottam, hogi 
Mondro Peter az hauason egy embert eolt volt megh, es 
képit zekerczejet el hozta [Kv; TJk V/l. 446]. 1595: tol-
vaj kjaltast hallek . fútama(m) oda fele eleóll talalam 
Benedek Petert, egy kep vala nala ugy techik Zabliais 
uala nala [Szu; UszT 10/102-3]. 1599: Voltam az lengel-
falui zallasba regen . ghernie faert ot Ágoston 
Demjant megh eókleltek uala keppel [UszT 14/12]. 
1623: senkinek fegyvert hordozni közöttök szabad ne le-
gyen, még csak az juhok mellett való pakulárok se hor-
dozzanak képet [Gyf; EOE VIII, 131 ogy-i végzés]. 
1629: Egykor az Vram Kün az keppel az Eszterhat 
gyakdoswan, miuel megh hagigaltak vala [Kv; TJk 
VII/3. 121]. 1638: az legeny ualoba(n) forgodek az kep-
Pel keŏzel sem bocsátottá hozza s látam azt es hogy hoz-
za czapa az keppel s ugi szakada el a hegjes teöris keze-
he(n) [Mv; MvLt 291. 150b]. 1650: az veszekedesnek 
kezdetibenis ot volt az fiamatis ö eoklelte keppel s ölte 
ttegh [UszT 8/64. 60]. 

Legrégebbről e szó 1395 iájáról adatolható [BesztSzj]. 

kepe az egyháztagok adta papi v. tanítói gabona-já-
randóság; cantitate de cereale ce se dă preotului sau în-
văţătorului de către enoriaşi; Getreideabgabe der Ge-
roeindemitglieder für den Pfarrer od. Lehrer. 1702: Az 
özvegy férfiú, a kinek ekéje és szántásinak rendi meg 
jjem állott felesége holtával, az is egész kepével tartozzék 
lUzon/Szemerja Hsz; HSzjP]. 1775: annyi gabonája ter-
mett, hogy a tiszt(eletes) Loci minisztereknek . . tarto-
zott volna bé adni az egész kepét [Martonos Hsz; i.h.]. 

az Arendatorok azon litzitaltatot Jószág és föl-
dekből T. Lotzi Minisztereknek kepét fizessenek [Lécfva 
Hsz; i.h.]. 1833: Serkentem a B. Oskola Tanittokat és 

Megye Bírákat kötelességeik hiv tellyesittésére: Az utol-
sok ne gondolják hogy a' kepe bé szolgáltatására idő ha-
ladékot nyerjenek a Visgalo Biztossagtol, sőt a' hol hát-
ra lévő kepe fog találtatni, minden kedvezés nélkül illő 
büntetését a Hivataljába el nem járó Elöljáró el fogja 
venni [Vaja MT; HbEk]. 1868: a' magyar Létai T. Pap 

mindenét el vesztette . Ezen szerentsétlenség3 ak-
kor történt rajta, mikor kepéje, termései mind bé voltak 
takarítva [Gyalu K; RAk 151. — aTüzvész]. 

Hn. 1864: Kepe egy része oldalos kaszáló, egy része 
erdő, egy része szántó [M.nádas K; KHn 225]. 

Szk: gabonabeli 1789: A rend szerint valo Gabo-
nabeli Kepe két kalongya Buza és Zabis ugyan 
annyi Kalongya minden gazdától külön-külön ha szin-
ten együtt laknak is [Abásfva U; EMLt]. 

képebeli I. mn vkit képviselő; care reprezintă pe cine-
va; jn vertretend. 1607: simien miklos wram zabadita 
meg Lörinczy Jánost, az zanto főidnek birodalma-
ban, az falu kepebelj Kws Jstuan három borozdaia ellen 
walo birodalmaban [UszT 20/243]. 

Szk: ~ ember. 1570: az harangozo zol fodor Janosne-
nak, hogi Beh Neh hordana az kamara zendelyet, mert 
az varosé volna Nem Eweh. fodor Janosne azt Monta az 
harangozónak, hogy myert Mondod Te . enneke(m) 
azt hogi az varosé ha en heaztata(m) wala Megh 
Zeoch Myklos oda Jwtot, Az harangozo megh Monta 
myt mywelt Rayta es mynt zydalmazta, Es Zeoch Mik-
los feddette erte myert mywelte azt az ew kepebely embe-
ren [Kv; TJk III/2. 77]. 1571: Twgia k. minemy dologh 
esset volt az vram eo n:ga Jobágy keozeot, es az ew 
felseghe Jobagy Kys Demeteriak (!) keozeth mely dolog-
nak harmoth (!) napya Theorwin napya tegnap woltt, de 
tegnap semmy theorwinyem lehettet mert az te k. kype-
belj emberekis minden dolgoth chak te k.re hálózták 
[Nagysajó BN. BesztLt 3496]. 1592: akkori Capita-
niunk . kipebelj Embert adot vala ide [UszT]. 1615: 
Banffy Jánost, az felliwl megh irt mod kivwl semmi 
nemw hadi expeditiokra magat szemeljeben eleteigh, se 
kepebeli embert allatni ne erőltesse [Gyf; Told. 1]. 1635: 
Vitezleŏ Suki Benedek Uram Kepebeli Embere, 
avagi hwteós biraja Elek Thamas nevw [SLt J. 35]. 

II. ſn képviselő/helyettes (személy); locţiitor; Vertre-
ter. 1665/1754: Az határból penig a' Szerhordó ki akar-
ván menni, képebelit nem hagyand, büntetése egy heti 
bér [Kv; ACLev. 14]. 1841: Ha valamely becsületes ifjúa 

a szolgálat alól városunkból eltávoznék, képebelit nem 
hagyván . midőn mikor haza jönne az olyan ifjú por-
tiojából sir ásásért dénár. 18, virasztásért fennszolgálá-
sér 12-12, gyermek előtt való callauzásért (!) és céhbe va-
ló szolgálatja neglectusáért dénár 6-6 subtráháltassék 
[Dés; DFaz. 29. - Az ifjú legények sírásótársaságának 
tagja]. _ l . még MNy XXXIV, 120. 

kepebér az egyháztagok adta papi v. tanítói kepevált-
ság; răscumpărarea cantităţii de cereale ce trebuie dată 
de enoriaşi preotului sau învăţătorului; Getreideablöse 
der Gemeindemitglieder für den Pfarrer od. Lehrer. 1862: 
a Nyárszói . nép igen szabad és önkényes, kezeket ve-
tett az Ekkla erdeire s nem elégszik meg, hogy a' kepe 
bért, mellyet kiki maga tartoznék meg szerezni az Ekkla 
erdejiböl fizetik meg, hanem gyermeki bért is, a' tanítási 
s fizetési bér-fát onnan vágják [Gyalu K; RAk 67]. 
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kepebor az egyháztagok adta papi v. tanítói bor-já-
randóság; cantitate de vin ce se dă preotului sau învăţă-
torului de cátre enoriaşi; Weinablöse der Gemeindemit-
glieder für den Pfarrer od. Lehrer. 1879: Tegnap éjjel 
Tavaszinál voltunk Ittunk és pletykáltunk . . . A fe-
jem kábult a kepe bortól [PLev. 38 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

képecske 1. tablou mic; Bildchen. 1710 k.: Corderius 
Colloquiumit és valami képecskékkel nyomtatott kis 
evangéliumot exponáltam kicsiny koromban [BÖn. 
535]. 1733: két rámában valo kisseb képecske [Hacacsel 
H; JHb Jósika Zsigmond udvarházában]. 1756: harma-
dik almárium, melly asztal Almáriumnakis neveztetik, 
mellybe bé járó Ládácskák járnak . edgyikben üveg-
ben foglalt őt apró képecske reperiáltatik [Déva; Ks 92. 
I. 32]. 1757: Egy Ezüstben foglalt képecske [Jobbágyfva 
MT; BálLt 71]. 1807: valami képetskéket vettünk kis 
Márnától [Dés; KMN 277]. 

Szk: üveges ~ üvegezett kis kép. 1782: üveges Ké-
petske [Nalác H; CsS]. 

2. 1770 k.: Nemes és Vitézlő Szász Mihály Vr(am) Is-
tenéhez való szent buzgóságából conferalt az Arpastói 
Ekla(na)k egy ezüst pohárt . a szárán három füle va-
gyon a fedelé(ne)k a gombján egy képetske vagyon 
[Arpástó SzD; SzConscr. 221]. 

Szk: oltári ~. 1805: játzodtunk . . onbol öntött ol-
tári képetskékkel gyertya tartokkal [Dés; KMN 113]. 

kepefizető papi v. tanítói gabona- v. pénzjárandósá-
got szolgáltató; care dă cereale sau bani ca bir preotului 
sau învăţătorului; Getreide- od. Geldabgabe für den 
Pfarrer od. Lehrer leistend. 1792: A' királyi kegyelmes 
Engedelem is, a' hol Száz, kepe fizető Gazdák találtat-
nak, magános Ekklát formálni szabadda tette [Mv; 
MMatr. 452]. 

kepélés kepefizetés; predarea/plătirea birului ín cerea-
le preotului sau învăţătorului; Getreideablösung der 
Gemeindemitglieder für den Pfarrer od. Lehrer. 1818: 
az Oszporások tartoznak a kepélés napjáig befizetni az 
oszporát [Illyefva Hsz; HSzjP]. 

A közelebbi értelmezésre nézve 1. a kepe és kepebér címszóbcli jel-t. 

kepely, képely 1. gépely 

képelyező vmilyen asztalosszerszám; un fel de unealtă 
de tîmplar; irgendein Tischlerwerkzeug. 1753: Edgj 
pappirosban Gélét, Pappirosba kötve Asztalosnak valo 
képelyező [Mezőzáh TA; Told. 18]. 

kepés kepe-szolgáltató (egyháztag); enoriaş care tre-
buie să dea bir ín cereale preotului sau învăţătorului; 
Getreideablöse für den Pfarrer od. Lehrer leistend(es 
Gemeindemitglied). 1734: A Kepézésben observal-
tassek hogy mikor az aratás veghez megjen az Parochius 
mennyen ki vagj negj hittel köteleztetett Kepésék a tőbb 
kepesek kőzőtt és csovállya el az három három Kalon-
gyát [SVJk]. 

képes11. mn cu portrét; mit Bild(nis). 1728: egy kis ké-
pes aranny gyűrű [Nsz; Ks]. 1792: Spanyol fal égy ké-
pes, más Veres [TL Conscr.]. 1832: Tizenkét aranyos és 

fekete képes cseh portzellán Findsiák [LLt]. 1839: Egy 
képes mejj tő . . Egy Türküászos (!) mejj tö külön Tür-
küászal (!) [LLt]. 

Hn. 1761: Képes Domb [M.valkó K; KHn 104]. 
XVIII. sz. v.: A Képes n. erdő [uo.; KHn 105]. 1818: a 
Kepes oldalon [Mészkő TA; EHA]. 

n . ſn képviselő, helyettes, rég képebeli; reprezentant; 
Vertreter. 1820: Kőnzei Béniám mpr. sub. Fö Biro ké-
pesse [SLt XLI]. 1844: (A) fákot éppen általom mint Fa-
lus Biro képesse által ifj. Déák János ő kelme Tőrvénye-
sen leis tartoztatta volt [Selye MT; DE 4] | a Falus Biro 
Boldisar Andras . . maga helyett a' Hŭtŏsség közül ké-
pessit rendelt | a V. Ispán képesse Ada Josef Ur is erös-
sen iparkodott, és dŏfödŏtt bé egy páltzával a föld vegin 
ellent állo Jobbágyon [Szárazpatak Hsz; Berz. 17]. 

képes2 1. capabil; fähig. 1838-1845: Prikulics (román 
prekulicsu) boszorkány, lidérc, miről hiszi a nép, hogy 
mint Proteus minden állatalakot képes magára fölvenni 
[MNyTK 107]. 1843: egy szekér 3 kalangyát is bajoson 
képes fel rakni [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi Csiky Zsig-
mond P. Horváth Ferenchez]. 1862: (A családapa) élete 
még oly szükséges lett volna arra hogy gyenge magzatait 
táplálja és oltalmazza mind addig, mig maguk képesek 
lettek volna önerejükön az élet viharaival megküzdeni 
[Kv; Végr.]. 

2. T 1572: chianady Janosnak . hazat eorekseget 
varoson kywl valo Idegen Embernek Ne arwllya seh 
adya, hanem ez varossy Embernek, Es ha Ky Megh 
akarya venny ketser arran Neh tarcya, hanem az my 
Melto es kepes arra [Kv; TanJk V/3. 63b]. 1592: megh 
tekintwe(n) Huniady Demeternek iambor zolgalattiat 
sok Wdeoteol fogwa(n)t . valamy kepes zerent valo 
Honoráriumot zakazzanak az Mostanj dezmabol [Kv; 
i.h. 1/1. 200]. 

3. lehetséges; posibil, cu putinţă; möglich. 1672: ha 
képes volna, ezen levelemben az szivemet is el küldenéM 
[TML VI, 190 Naláczy István Teleki Mihályhoz]. 

4. tagadásban; ín negaţie; in Verneinung: a. nem 
bír/tud; a nu putea; nicht können. 1702: Palfi Istvannal-
is magaval meg alkhatnek, de a Felesegevel nem kepes 
hogj meg alkhassek [Tordátfva U; Pf]. 1744: ollyan Sár 
vólt a* faluba, hogj állig volt képes gyalogis járni [Szent-
egyed SzD; WassLt]. 1751: ezek(ne)k sok rendbeli Isten-
telenségeket, törvénytelenségeket nem képpes ki beszél-
leni [Balázstelke KK; BfR Mich. Rempler (60) jb vall.]-
1757: A Falu derekában ben ugy el seppedett a' hely, 
és azon része a' Falunak, hogy ha hasonlo móddal meg 
nem igazittatik, ezen részén a' Falunak, Tavaszszal és 
öszszel nem képes lészen járni [Koronka MT; Told. 
19/23]. 1778: a Küküllők ugy meg áradtanak hogy nem 
képest (!) által menni [Tűr TA; TSb 10]. 1847: A n i k ó 
asszony dögségét, becstelen száját nem vala ké-
pes tovább ki állánunk, mult héten elcsaptam [Kv; Pk 7]. 
— b. nem lehet/lehetséges; a nu fi posibil; nicht möglich, 
unmöglich (sein). 1687: (A hajók) hevervén a Tisza par-
ton . . . ugy el rőkőnyődtenek rothadtanak, v e s z t e n e k , 
hogy el bocsattani nem kepes [Sziget Mm; Törzs]. 1771'-
Stihler Antal Uram . a Marhája Ganéját az Uczára 
hánya ki és nem is képpest (!) járni sem gyalog sem sze-
kérrel mikor fel olvad az idŏ [Dés; DLt 321. 24a Jos-
Kresztes (27) ns vall.] I ö klme a szemetet ki hannya 
az Uczczára . . . Tavaszszon nem képest lesz járni az 
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Uczczán miatta [Dés; i.h. 25b]. 1843: nem képes, hogy 
.. itt a megyében valo tekergéstekben még több tolvaj-

ságokat . ne követtetek volna el? [K; KLev.]. — c. 
nem lehetséges (dolog); (lucru) imposibil; unmöglich(e 
Sache). 1710 k.: Már nem képes doloe, annak végére 
menned, aminek végső vége nincsen [BOn. 460]. 

képesház képtár; galerie de picturi, pinacotecă; Ge-
mäldegalerie. 1823-1830: Megjártuk a képesházat (Bil-
dergalerie)3 . . két oskolára úgymint német és olasz os-
kolára van felosztva az egész galéria | A templombeli ké-
pekkel sok időmet töltöttem, mert a drezdai képesház-
ban már kevés esméretet vévén a képekről, ítéletet az itt 
falókról tudtam hozni [FogE 184, 200. — aDrezdában. 
A Lipcsében levőkről]. 

képesítés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ t tesz "?' 1604: fillier miklos kezde panazolkodnj 
hogi pinze wezöt el melj panazra Zombatfalvi3 meg aka-
ra fogatnj, de adig töreködénk hogi ne(m) foga meg: ha 
nem törwinnel hiua az hannagi Eleybe, ot gianoual kez-
de keresny, Az giano mellet kepesitest is teszen wala 
[UszT 18/148. — aA hadnagy]. 

képesség capacitate; Fähigkeit. 1879: Kidolgozzák 
magukból az életkedvet, az erőt ezek az emberek. Kimé-
retik" eszüket, testi képességeiket [PLev. 61 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz. — aNem elírás v. sajtóhiba kimerí-
tik h.?]. 

képest 1. vmihez hasonlítva/viszonyítva; ín compara-
tie cu ceva; im Vergleich mit einer Sache, im Verhältnis 
zu einer Sache. 1583: az eo faluianak azokhoz kepestha 

igen kichid hatara wagion [Gyf; ETA V/2, 17. — A kis 
határú Monostorszegnek a nagyobb határú Kérő és Or-
mány (SzD) határához képest]. 1598: Amint mosta(n) 
az feoldnek allapattia wagion ahoz kepest amint akko-
ron wala ket eolnyre el zakaztottak az wtt iarassal benne 
[Kv; TJk V/l. 195 Valentinus Zaz (60) vall.]. 1610: az eő 
eőkrey hituanok uoltak az Zomor Balas io marhaihoz 
kepeőst [UszT 4. 9b]. 1683 k.: Ha vekas buzat ne(m) ad-
hat mint az Pastort az vekas buzajert à buzanak menyi-
segehez kepest ugy Contentallya [Sámson Sz; SzVJk 
167]. 1748: állapottyához képest egészséges vólt, de az 
titán tsak hamar fekünni esett [F.karácsonyfva KK; 
Told. 56]. 1786: itten e mi földünkén eddig elé a gaboná-
nak az időhöz képest igen kitsid ára vagyon [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1804: ezen külső Eszközök 
igen keveset érhettek, mivel akkor oltso világ volt a mos-
tani időhez képpest [Murvasztimre AF; DobLev. IV/ 
875. 4a]. 1847: egy kaszás csak parányit eszik hozzá ké-
Pest [Kv; Pk 7]. 

2. -hez v. -re hr-os szerk-ben; ín construcţii, cu suli-
u l adverbial -hez sau -re; in Konstruktionen mit den 
Adverbialendungen -hez od. -re: vmit nézve/tekintve, 
vmit tekintetbe véve; luînd ín considerare/avînd ín vede-
ré ceva; in Anbetracht einer Sache, mit Rücksicht auf 
£ine Sache. 1584: domini Iudices deliberarunt, Myert-
nogy az Suspitio Nagy es felette ketseges ferkeól Miklós-
nak Jamborsaga, . . Azért az Suspitionak Nagy voltá-
hoz kepest tecczik à teorwennek hogy Jámbor tisztesseg-
^ y theós giwkeres Zomzediwal heted magawal Men-
cne magat [Kv; TJk IV/1. .228]. 1599: Kouach János 
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vram Feierwarra cum omni apparatŭ biro vrammal 
ket vttal menth . az felelmes eodeoheoz kepest 

minthogy igen sokad magokkal kellet mennyek keol-
teott mindenesteol fl 167/76 [Kv; Szám. 8/XV. 32]. 
1615: az Bodo Ferencz házánál ualo Giúmŏlczy kertótis 
tudo(m) hog Becz Pal bira ; Most Farkas Janosne biria, 
nem tudom mire ualo kepest [Szentmárton Cs; BLt Ko-
uacz Bartalis (35) ns vall.]. 1662: az dolognak kűlőmb 
kűlőmb változásához képest gyakrabba(n) kelletett kö-
zönségesen orszagh gyűlését celebrálni [UszLt IX. 75. 44 
fej.]. 1815: A történhető változásokhoz képpest Sogor 
Ur(am) fáradságát, és Kedves Hugóm Aszonynak meg 
jelenését előre Atyafiságos bizodalommal kikérem 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/975 Borbereki Josef só-
gorához, Dobolyi Sigmondhoz]. 1827: Sajnálom, hogy 
most az egyszer kiván maga hellyett szolgáltatni enge-
met, és mégis nem ígérkezhettem, mert az idő egy ollyan 
alkalmatossághoz képest réám nézve igen rövid [Nagy-
kadács U; Pf]. 

3. vminek megfelelően, vmi szerint; conform/în con-
formitate cu ceva; entsprechend (einer Sache). 1573: By-
ro vr(am) es az Thanachbely vraim Ez felywl meg Irt by-
zonsagok vallasahoz kepest, Tĕrwen zerent meg hattak 
rayta Demyennek, hogi 15 Napra tartozék az Arwa ke-
pebe meg fyzetny az 9 forintot [Kv; TJk III/3. 131]. 
1577: Az Varba penig Drabantokat annyt tarchon mos-
tany Ideo allapottyahoz kepest az mynyt (!) mostansa-
gal ew eleŏtte tartottak [Ks Báthori Kristóf aláírásával]. 
1595: Az borokat az elmúlt údeohoz kepest a' mint 
iarassa volt el attam [Kv; Szám. 6/XV. 38]. 1607: Va-
gion egi bizonsaga arrul az Alper(es)nek hogi zabadda 
hatta uolnaa hogj ha rah nem megie(n) az nylra Zolgalni 
el vehessek, ki techik azért hogy az eó maga zauahoz ke-
pest vettek el [UszT 20/80-1. — aA nyílföldet a felperes]. 
1656: Az temetes pedigh, tsak az en csiekelj allapotocz-
kamhoz kepest legien [Ádámos KK; BálLt 93]. 1700: az 
hidis ollyan közönséges jo lévén melynek periclitatiojat 
szivünk fajdalmaval lattyuk, Végeztük azért . . hogy 
minden marhás ember hozasson egy egy szál jo fát: ki ki 
erejehez es tehettsegehez kepest [Dés; Jk 303], 1754: az 
Antiqua Sessiokhoz képpest az Exp(one)ns Assz(o)ny 
eő Nga részén lévő emberek bírnak tőbb szántó s kaszál-
lo földeket [Galgó Sz; JHb LVII/52]. 

4. vminek ellenére; cu toate aceasta, totuşi; trotzdem. 
1655: három száz forintért adnák, hat száz forintára erő 
aranyat, én szegénységemhez képest rá vőm magamat, 
igirék pénzt nekik [Kv; CartTr II Joannis Perecseni Re-
licta vall.]. 1731/1768: énis Istennek . . érdemetlen vol-
tomhoz képest való sok irgalmából és áldásából bővön 
részesülvén itten utólso akaratomat rövideden le 
tenni akarom [Kv; Ks 14. XLIIIa Kornis Zsigmond 
végr.]. 1739: én õ Excellja Sz. Benedeki kastéllyá-
ban, méltatlan voltomhoz képest Számtartoi hivatalban 
accomodaltattam magam [Dés; Ks 28. V]. 1774: Mihály 
az ő gyengeségéhez képest elég szorgalmatos volt, de két 
rendben is meg nyavalyásodon [Zoltán Hsz; HSzjP]. 
1854: Ezen . . vetések a sanyarú időkhez kepest na-
gyobb rész jo állapotba van (így!) [M.köblös SzD; Tor-
ma]. 

képesti szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vmilyen cselekedethez ~ büntetés vmilyen cselekedetért 
kijáró büntetés; pedeapsă cuvenită pe măsura unei fap-
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te; irgendeiner Tat gebührende Strafe. 1848: Ha valaki a 
magunk kebelünkben könnyű lopásban tanáltatnék 
akkor a falusi bírák szoros kötelességeknek tartják el-
sőbben 12 Rft, azaz tizenkét rénens forintokig megbün-
tetni, azután pedig a Compagnia-Comondónak bejelen-
teni, hogy a cselekedetéhez képesti büntetést kiszolgál-
tathassa [Jenőfva Cs; RSzF 266]. 

kepeszedés a lelkésznek, tanítónak a hívektől való ga-
bonajárandóság begyűjtése; strîngerea/adunarea de la 
enoriaşi a birului ín cereale pentru preot şi învăţăror; 
Einsammlung der Getreideablöse der Gemeindemitglie-
der für den Pfarrer od. Lehrer. 1733: mint hog kepe sze-
des volt 20 poltrat husraa [Kvh; HSzjP. — Értsd: ad-
tunk, fizettünk]. 

kepetartozás lelkészi, tanítói gabonajárandóság-hát-
ralék; restanţă de cereale din birul ce se dă preotului sau 
învăţătorului; Rückstand der Getreideablöse für den 
Pfarrer od. Lehrer. 1875: Kozma Fogadós István mag-
tári, pénzbeli, valamint kepe tartozásai törlesztésére 
mint egy 7 vékás földjét felajánlaná [M.bikal K; RAk 
309]. 

képez1 1. alkot; a forma; bilden. 1864: kék muszuj 
alján öt ujjnyi színes posztóval szegve, mely két felől fel-
aggatva van a csípőnél úgy, hogy a posztó szegély hátul 
egy félkört képez [Nagypetri K; NéprÉrt. XXXIII, 273á 
NNyv 299] | a Gyergyó területén fekvő román községek 

. különös Járást képeznek egy Dulloi hivatal alatt 
[Tölgyes Cs; GyHn 59. — aKöv. a fels.]. 

2. átv nyújt; a oferi; bieten. 1847: Csehországnak 
fénylő tornyokkal ékes fővárosa egy völgyben, dombokon 

hasonlíthatatlan szép panorámát képez [Méhes 4]. 

képez2 gondol, vél; a crede/socoti; meinen, denken. 
1573: Borbély Kelemen ferdeos Kelemen Zolgaya . 
vallia Ieo Be Kapa Myhalne al hata mege az sebes 
Embernek Nezy volt az sebet, Mond eo neky kebsede ha 
Meg giogwl vagi megh hal [Kv; TJk III/3. 55]. 1657: 
azon a földön számtalan darvak lévén akkorban, kiket 
éjjel felbúdítván az had népe, távolyról az pogányság 
azoknak kiáltásokat emberek kiáltásának képzette s el-
rémítvén Isten őket . . utálatos lápos helyekre szala-
doztanak éjszaka [KemÖn. 175]. 

képezde tanítóképző; şcoală pedagogică/norma-
lă, preparandie; Lehrerbildungsanstalt, Präparandie. 
1861: elkeli küldeni képezde, Zsinatti Jegyző könyv 
özvegyek cassájába valo bétételi õszveget [Gyalu K; 
RAk 58 esp. kl]. 1863: A' mult évi visgálat alkalmával 

a' képezde számára megrendelt rovatai nem szedŏ-
dŏtt fel [uo.; RAk 84 ua.]. 

Szk: tanítói ~. 1852: A" Kolosvárt fel álítandó Taní-
tói képezde felsegéllésére az egész Eklába minden utat 
modot felölelni szoros kötelességünk [M.bikal K; RAk 
50 ua.]. 

képezdérei tanítóképzői, tanítóképzőre való; pentru 
şcoala pedagogică/preparandie; für die Lehrerbildungs-
anstalt. 1863: A krajczáros tőke felszedésekor a mult év-
ben nem volt befoglalva a képezdérei adakozás [Szász-
lóna K; RAk 143 esp. kl]. 

? kepezes' XVIII. sz. eleje: A Menes közt ragadö ve-
szedelmes nyavallya van három, az Rüh, fekély és à Szo-
pornyicza azon kivül fajra járö nyavallyak is vad-
nak, azért tudva kepezes (!), Pókós, Körme Szoruló 
Mén Lovat ne végy Ménesedhez, mert okvetetlen ra faj-
zik [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kepézés kepeszedés; strîngerea birului ín cereale pen-
tru preot şi învăţător; Sammlung/Einhebung der Ge-
treideablöse für den Pfarrer od. Lehrer. 1734: A Kepé-
zésben observaltassek hogy mikor az aratás veghez me-
gjen a Parochus mennyen ki vagj negj hittel köteleztetett 
Kepésék a tőbb kepesek kőzött és csoválya el az három 
három Kalongyát [SVJk]. 

képezet kép; tablou; Bild. 1849: égy kis fekete képezet 
(: árnyék kép :) portré rámába | két ŏsi Czimerek képe-
zetbe alakítva j 4. aranyazatt rámájú képek égy más ké-
pezet | Szűz máriát ábrázalo képezet aranyas rámába 
foglalva [Szentbenedek SzD/Dés; Ks 73/55]. 

képezett alkotott; formát; gebildet. 1849: Egy kö-
rül karolt polituras tábori szék az ülete hárásztból, rósát 
képezett virággal, ki varatt [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

kepéző lelkészi/papi gabonajárandóságot adó/szol-
gáltató; care dă cereale ca bir preotului: Getreideablöse 
für den Pfarrer/Priester leistend. 1792: a' G(ene)ralis Sy-
nodus jónak tanálja hogy Márkodot Berekereszturtol el 
szakaszsza, ily kötelezések alatt . . Hogy azon Márko-
di Ekkla Törvényes Contractussal le kösse magát arra, 
hogy a' papnak tartására meg kívántató elégséges jöve-
delmet adjon, nevezetesen minden kepéző ember Három 
kalongya Búzát, égy kalongya Zabot bé szolgáltassa 
[Mv; MMatr. 452]. 1843: minden kepéző Gazda kü-
lömbség nélkül fizet 25 krt, az oszporások 12 xrt [Feltol* 
ja Hsz; HSzjP]. 

képeztetik a se forma, a fi formát; geformt/ausgebil-
det/gestaltet werden. 1844: a' Kolosmonostori ugy ne-
vezett Felső Berek mostani Szamos felölli bütüje mi 
által, hogy és miként képeztetett | ezen Felső Bereknek 
mostani Szamosfelőlli felső bütüje képeztetett a' 
Szamosfolyo vize általi mosás által . . . melly lassanként 
a' Szőllőkből — és a Sodro rétbőlis a' Felső Berekhez 
mosogatott [Kv; KmULev. 1 vk]. 

képfaragó szobrász; sculptor; Bildhauer. 1705: Kép 
faragó ivutt ad fl. 8 d. 40 [Szentbenedek SzD; Ks 70 
Szám. 51]. 1710 k.: Phidias, Praxiteles képfaragók és 
olyan híresek voltak, hogy még a bálvány-isteneknek 
is nagyobb becsületek volt, akiket ők csináltak [BÖn. 
422]. 

Szn. 1558: Joannes Képfaragó [ÖCJk I. 78a]. 1561-' 
Joannes Képfaragó Colosuary [i.h. II. 8a]. 1646: Képfa-
ragó Illies [Kv; ACJk 66a]. 1753: Kép Faragó [Kv; Dica 
XVII. 9]. 

képfaragó-munka szobrászmunka; muncă de sculp-
tor; Bildhauerarbeit. 1831: A nagy Háztol ki m a r a d o t t 

nagy kapu, a kőfaragó, képfaragó, Asztalas és Lakatos 
munkával együtt Rf. 450 [Kv; Born. IV. 24]. 
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képfaragóné a szobrász felesége; soţie de sculptor; 
Frau des Bildhauers. 1795: Kep faragoné Babanak 45 
— [WLt Cserei Heléna jk 76a]. 

képírás festés; pictare, pictat; Malen | festmény; pic-
tură; Gemälde. 1662: (A) házak8 körös-környül három 
contignátióban vannak, de azok mind alsó, felső, közép-
ső rendek . különb-különb képírásokkal ékesitettek, 
mellynél már mesterségesebb és szebb, alig hihetné em-
ber, hogy képírás láttathatnék is akárhol is [SKr 259. — 
A csehországi Liechtenstein hercegi kastélyban]. L. 

még SKr 300. 

képírásos festéses; pictat; ge/bemalt. 1662: Ezek alatt 
naponkint erősödvén , és tárháza is épülvén, az fejedel-
mi házakat és udvart itt is, székes helyén nagy friss és 
pompás épülettel, kívül olaszfokoson, belül különb-kü-
lönb szép képírásos aranyos és mészmetszésbeli mester-
séges mennyezetekkel megékesítvén [SKr 96. — 
.Bethlen Gábor a fejedelemségben és anyagiakban. 
Gyf-t]. 

képíró I. mn care pictează; Bild malend, Bildmaler-. 
1609: Jeoue Urunk eo felsege zolgaja Lenart István, az 
kep iro Nicolaual [Kv; Szám. 126/IV. 215]. 1685: Az 
kepiro Seregeliesi Mihály [Kv; Dica XXX. 27]. 

Szn. 1554: Kepyro Anthal [Kv; Szám. 1/IV. 28]. 
1556: Kepyro Antal Az kapvra chimerth chynalth fyzet-
twnk d 50 [Kv; i.h. 1/IV. 204]. 1557: Antonius Kepiro 
Kv; TanJk V/l. 78]. 1559: Franciscus Kepyro [Kv; 
OCJk II. 11a]. 1561: Antonio Kepiro. Kepiro János 
[Kv; TJk VIII/11. 1, TanJk V/l. 76]. 1566: Dominicus 
Keopyro (!) [Kv; Szám. 1/1X. 208]. 1567: Fran(cis)co 
Kepyro [Kv; TJk III/l. 52]. 1570: Kep Jro János [Kv; 
TJk III/2. 54]. 1573: Kepyro ferencz [Kv; TJk III/3. 
257]. 1595: Az varos eggyik Dobyara Biro W iratta az 
Waros Cimeret: Fizettem kepiro Jakabnak tőle hogy 
Olajos festekkel irtta az eső ellen d 40 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 125 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1618: Kepi-
rú Istua(n) [Kv; RDL I. 104 Andr. Junck kezével]. 1625: 
Kepiro Istuannak hogi az belseo ora Tablaiat meg fes-
tette veottem eniuet peche olayat . d 15 [Kv; Szám. 
19/XXX]. 1632: Kepiro Istua(n) varbéli szolga [Fog.; 
UC 14/38. 115]. 1633: Kalmar Janosne alias Kep iro Ja-
nosne [Dés; DLt 380]. 1640: Kip iro Istuan [Kv; RDL I. 
117b]. 1666: Kepiro Márton [Kv; Dica XXXII. 21]. 
1668: Képiro Péter [Fog.; Szád.]. 1690: Kepiro Mihály 
[Kv; Dica VI. 81]. 1698: Segesvári Kepiro György [Dés; 
Jk 347a]. 1858: Kepiro Elek kerekes [Dés; RkAk 97]. 

II. ſn festő; pictor; Maler. 1589: B(yro) W(ram) Aka-
r(attyabol) vyttek el az Kepirot Tordara Istuan Byronak 
attam f. — d. 50 [Kv; Szám. 4/VI. 110 Stenzely András 
SP kezével]. 1595: Benesi Balas 5 loual Deesig vitte . . 
^úrandot Wrunk ŏ fge Arany müúesset három ötúes le-
ßent . . . minden müelö szerszamot: Ith(em) Wrunk olaz 
köpíroiat portekastol Stelpso Wagyonit [Kv; i.h. 
6/XVIla. 98 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: Mol-
douaj Georgíteol veottunk ket font valazto sart, az kep-
[yonak az festekben fontiatt adta p(ro) d 20 | hozattam 
J*ort az meszben, mert auúal keúertek meg a meszet 
Tikmoniat adtam 75. ert saitott, kit az meszben chinalt 
a z kepiro | Aztalos Balintol veottem az képírónak Bania 
szeoldet 1 fertalt f — d 50 J Kassarol erkezwe(n) nagj 

Marto(n) urunk eő felge postaja vgia(n) az eő felge za-
mara valo kep Jrokkal vaczorara Attam Etelt italt 
[Kv; i.h. 16/XXX. 17, 18, 20]. 1679: Képiro festékehez 
foglalt fazék nro 9 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 86]. 1683: Az Kép iró által vétettem arany és egyéb 
festéket az eő Ngoka Házaik írására f 15// 98 [Uti. — aA 
fej-i pár]. 1705: a' Kep ironak pedigh valami Czimer 
irástol a' melly tői a* harmada is elégh lőtt volna adtak f: 
8 [Kv; ACJk 61]. 1717: En Brassaj Szent János hazában 
lakó Hintó csináló András alkuttam meg Tek(intetes) 
Nemzetes Uzonj Béldi Kelemen urammal hogy készítek 
ő Kinek egy fél hintó tt tizenkilencz forintért illyen con-
ditioval, hogy õ Kgme adgyon bőrt, posztott, Rojtott az 
lakatosnak és képironak fizessen [BLt 1]. 1738: attam az 
Urak parancolat(a)bol az Csíki Kep ironak Met. 8a 

[Gysz; LLt. — aRozsot]. 1791: a Kep ironak a rut feste-
sert 4 — [WLt Cserei Heléna jk 37a]. 

képíró-arany vopsea de aur pentru pictat; Bildmaler-
Gold. 1625: Prefectus Vr(am) eo kgme hagyásara vasa-
roltattunk képiro Aranyat tizenegy keonyuet. Jo felet 
eoreget, keonyuet hat forinton f 84 | Borbelj Martonne-
tol, Veottunk az ouar feleol valo manus araniazny kep 
Iro Araniatt ket keoniuel f 12. [Kv; Szám. 5/XXVIIa, 
16/XXX. 21]. 1678: vöttem Balog Ferencz altal kepiro 
Aranyat huszŏn őt őt penzen tezen f 1//50 [Uti]. 1683: 
Kép iro Arany az kolosvari kereskedŏknell nem volt 
Szebeni Győri nevü kalmár het forintnál aláb könyvét 
nem akarta adni; Masnal sem volt az egesz sokadalom-
ban [Uti]. 1697: Hat könyv kep iro Arany [KGy]. 1711: 
9 könyv képiro Arany . 3//24 [ApLt 5 Apor Péter 
lelt.]. 1717: Egj néhány könyv kép Iro Arany [TSb 5]. 
1759: néhány tsiga hajban levő kep író Arany [Sárd AF; 
TSb 51]. 

képíró-ezüst vopsea de argint pentru pictat; Bild-
maler-Silber. 1661: die 12 April: Vasarlotham Giulai 
Martonne Aszonyomtol ket könyü Kepiro (!) Esüstöt 
[Kv; ACJk 15b]. 

képíró-festék vopsea pentru pictat; Bildmalerfarbe. 
1656: Sarga kepiro festek egy tonnaban libr. 3. [UF II, 
113]. 1683: Az kép iro festék sok fele lévén. Ahoz kepest 
az mint itilhettem. Egy font görög fejert vöttem den 50. 
Egy font minimumot den 40. Két fertály latkát fl. 1//60. 
Arany sargat mas fel fontot es egy fertályt d. 50 [Uti]. 

képíróné a képíró felesége; soţie de pictor; Frau des 
Bildmalers. 1585: Telekes Imre vallia Az embernek 
a' Syveghe el esek es Az kepirone fia fel veowe ! Angalit 
Veimen Mihalnç vallia . Az kepirone fia az eggik 
kereket vagia vala [Kv; TJk IV/1. 474]. 

képláb ' ' Hn. XVHL sz. v.. Az Képlábban [Kozmás 
Cs; EHA]. 1864: képlabon küjel [Alfalu Cs; EHA]. 

képmutatás ipocrizie, fåţărnicie, prefàcătorie; Heuche-
lei. 1710 k.: Ne vedd el, én Istenem, az én életemet a vér-
ontókkal, az ajándék, képmutatás és erőszaknak embe-
reivel, ne büntess engem | valami képmutatás vagy titkos, 
éktelen rút bűn vagyon az én feleségem kebelében vagy 
az enyémben vagy mind a kettőnkében, és azért ront Is-
ten ilyen majd példátlan romlással [BIm. 1014, 1021]. 
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képmutató fåţarnic, ipocrit, prefacut; heuchlerisch. 
1710 k.: ha ki magamviselését a részegség, kártya, 
tánc s hasonló szokott mulatságoktól való magam el-
vonásában megnézte, merő melancholiának, képmu-
tató, második Xenocratesnek mondott volna [BÖn. 
493]. 

képnyél dárda/lándzsanyél; mîner de suliţă/lance; 
Speer/Lanzenstiel/schaft. 1660: Puskát ránta hozza rea 
ránta az keővet hogy megh leője, mellyre más ember egy 
kép nyellel hozza wte hogy láta hogy megh akarja leőni 
[Kv; TJk VII/3. 317-8]. 

kepper 1. kelmefajta; un fel de stofa; Art Stoff. 1839: 
Kremmer Mária . . viselt fekete kepperből készült 
fejérnép topánkát [DLt 232 nyomt. kl]. 

2. ilyen kelméből készült; confecţionat din astfel de 
stofa; aus kepper Stoff verfertigt. 1837: Kováts László 

szökött el nyári kepper pantalonba [DLt 650 ua.]. 

képráma képkeret; ramă de tablou, cadru; Bildrah-
men. 1654: Csinaltam . három Kep ramat d. 60 
[Kv; ACLev. 51a]. 1827: A' kép rámákra nézve most is 
olyan szerencsétlen vagyok, hogy el nem küldhetem 
[Kv; Pk 7]. 1837: Tiszafa kissebb, nagyobb otska kép rá-
mák [Szentbenedek SzD; Ks. 88. 15]. 

képtelen I. mn 1. hihetetlen, lehetetlen; incredibil, de 
necrezut; unglaublich | hallatlan; nemaiauzit, nemaipo-
menit; unerhört. 1657: hallatlan formán sententiázván 
meg Székely Mojsest . . . generális articulust csinálván, 
nemesi szabadságnak képtelen derogamenjével isteni és 
világi törvények ellen [Kemön. 166-7]. 1710 k.: Ez a 
gondolkodás a teremtett állatokban az Istentől adatta-
tott örökkévalóságról nem is idegen, nem is képtelen 
[BÖn. 448]. 

Szk: ~ dolog. 1683: a Vármegye Tisztej ugy informál-
ták volna Ngdat, hogy a Jószágnak nem engedném az 
adot be szolgáltatni, nem tudom micsoda ortzával 
mertek eö Kglmek olya(n) képtele(n) dolgot imi, mert 
aszt soha megh nem bizonyithattyák [Balázsfva AF; 
UtI] * ~ káromkodásra megy hallatlan/irtóztató ká-
romkodásra fakad. 1765: a boritaltol el nyomottatott lé-
vén felettébb midőn másoktol impediáltatott volna, fel 
háborodott és . . . igy ment oly képtelen káromkodá-
sokra [Torda; TJkT V 265] * - kívánság. 1677: Földes 
Uroknak az Oláh Papok annuatim bizonyos hono-
ráriummal . . . tartozzanak: Kiben ha a Földes Urnák 
képtelen kivánsága lenne, a' Vármegyét requirálván, 
conscienciose limitallyák-el [AC 15] * ~ kondíció. 
1657: (A) tractát is Kassai elbontotta vala az igen képte-
len conditióknak proponálásával [Kemön. 193] * ~ 
mondás. 1657: Kékedi Zsigmond mondá: Az sok 
atyafi barátok doblották ebben Zólyomit, azok biztat-
ták kire egyebet nem felelhetek . képtelen mondás 
az, hogy az ki igaz atyjafia, barátja volt volna, veszedel-
mére való dologra tanácslotta volna [Kemön. 161]. 

2. rendkívüli; extraordinar, neobişnuit; außeror-
dentlich. 1783 k.: a' Communitásban lévő Birák az adó-
fizető népre semmi szin és praetextus alatt Földes Urak 
hire nélkül onust componalni ne bátorkadgyanak, az el-
len valo Praevaricatiojok miatt kéntelenittettünk a Flgs 
Királlyi Gubernium kegyelmességéhez follyamadni, és 

képtelen húzásokat, Vonásokat docealván annak 
orvaslását kérni [Torockó; TLev. 4]. 1804: a szeretet és 
emberség utján tett igyekezetei nem tsak foganatlanok 
lévén, hanem még képtelen méltatlanságokkal, és tsufsá-
gokkal viszontagoltatván [Berz. 21]. 

3. 1702-1764: A jo leanj kerök az erköltsre vigjaznak 
inkab mint az ekesseghre, az keptelen abrazattolis visz-
sza nem űzetnek [Torockó; MNy IV, 233]. 

4. '?' Hn. XVII. sz. m. ſ.: a Kiptelen Fánál [Szucság 
K; KHn 253]. 

II. hsz hallatlanul, hihetetlenül, szertelenül; nemai-
pomenit/nemaiauzit/enorm de . . ; unerhört/glaublich, 
übermäßig. 1625: Az csizmadiák is mivel minden 
müveket képtelen drágán adják, végeztük felölök, hogy 

míveket így adják* [Gyf; EOE VIII, 278-9. — aKöv. 
az árszabályozó tételek fels.]. 1657: vala ilyen okosko-
dásunk: avagy hogy hajol az megengedésre az török, 
avagy nem; ha hajol . . oly nehéz kévánsági is lesznek, 
hogy arra lépni vagy lehetetlen, vagy igen veszedelmes 

. avagy képtelen nagy adózás alá vettetése Magyaror-
szágnak is [Kemön. 191]. 

képtelenség vminek képtelen/lehetetlen volta; imposi-
bilitate (a ceva); Unmöglichkeit. 1662: olly nagy képte-
lenséget maga fejétől cselekedni nem illett volna [SKr 
561]. 1762: A' mi penig nézi azon ratioját, hogy látta vol-
na az gyermeknek repesésit az Inéi ez is képtelenség 
[Torda; TJkT V. 95]. 1772: Mint hogy az Perek indításá-
ban lábra valo allitásában s follytatásában nem tsak sok 
költséggel kell élni sőt nagy próbákat, gyűlőlsége-
ket, haragot . . . szenvedni, mind ezeket maga sze-
méllyéb(en) viselő felnek jutalom nélkül hordozni képte-
lenség volna [Nagylak AF; DobLev. 11/486. 16]. 1796: 
az Ali Peres Rész méltatlan hurtzoltatik, sőt a Méltosá-
gos Királlyi Táblais ok nélkült terheltetik mert ollyan le-
velet Repetaltatni, mclh'nek hasznát nem vehetik képte-
lenség [Mv; TLev. 5/16 Transm. 19 tábl.]. 

képtelenül hallatlanul, szertelenül, szörnyen; nemai-
pomenit/îngrozitor/teribil de .; unerhört, übermäßig, 
entsetzlich. 1604: Megh ertetthek eo kigemeka mi-
nemw nagy keptelenwl es sokatt fizessenek nemellyek 
az Szaanthato vraym keozzeol akar my kichyn feold-
nek megh szaantathatasaert [Kv; TanJk 1/1. 475. — aA 
városi tanács tagjai]. 1839: De itt rend kivül sok ho és, 
ejtzaka képtelenül meg fagy, az itatora alig tudjuk haj-
tani a' Marhánkat [M.valkó K; BetLt 4 Bálint János 
lev.]. 

képű szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
cu faţa de un anumit fel; -gesichtig. barna-piros 
1843: Külsőjére nézve ezen fejérnép mintegy középkorú 
és -termetű, barna-piros képű [VKp 84] * hosszúkól 
hosszúkás ~. 1846: Riszta Gligor hosszukós képű [DL* 
563 nyomt. kl]. 1848: magos termetű, hosszukó képű, 
sötét hajú, sötét szemű, hosszukó orrú [DLt kv-i ua.] * 
sápadt ~. 1830: Zoller Jósef sas órrú, sárgás sáp-
padt képű [DLt 667 ua.]. 

képviselet reprezentare; Repräsentierung. 1865: Min-
den Egyház(na)k küldŏdik a' f. évi Kōzsinati Jegyz0 ' 
Könyvének (így!) a képviseletet tárgyazó kivonat3 

[Gyalu K; RAk 102]. 
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képviseleti szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ rendszer sistem reprezentatív; Repräsentations-
system. 1861: ezen ujabban meg állított szabályok sze-
rint szervezendŏk az Ekklák, és a Praesbiteriumok, meg 
jegyezvén, hogy a' hun a' népesebb Ekklákban képvise-
leti rendszer lenne szükséges ott a' szám minimumának 
meg határozása csak is a' közzelebbi visgálaton lesz el-
döntendő [Gyalu K; RAk 63 esp. kl]. 1862: mennyiben 
lépett életben Egyházainkban a ki küldött képviseleti 
rendszer [uo.; RAk 70 ua.]. 

képviselő deputat; Abgeordnete(r). 1849 u.: jött egy 
fel hivás, mely a* képviselőket Szegedre összehívta [EM 
XLIX, 550 Zeyk Károly kezével]. 

képzel 1. a închipui/imagina; sich etw. vorstellen. 
1721: Felső Sz:Mihalyfalvia Uraimek . . mutagatanak 
valami kövecses hanyasokat, az mellyek jol meg laccza-
(na)k mind az utig az forrastol fogva, és mi ugy kepszel-
tŭk mintha azok az hányások hatar hányások lŏttenek 
volna [Asz; Borb. II. — aTA]. 1774: Márton Takátsat 
tanálta Nikula Czigánynál egj darab vas pántal . a 
vas pánt a mint képzelte Kotsi kerékről valo volt [Opra-
kercsesora H; TL. Csiki János (45) vall.]. 1823: mi mo-
don képzeli hogy ezen Házba való bé menetel eshetett, 
Tolvaj kolcs által vagy más modon [Dés; DLt]. 1851: én 
szinte annyi kínts az ő Felsége Birodalma alatt hogy ha-
missan meg esküdgyem, 's azt kébzelem a ki betsűletes 
ember meg nem esküszik [Nagylak AF; DobLev. V/ 
1323]. 

2. maga elé képzel, elképzel; a-şi închipui/imagina; 
sich etw. vergegenwärtigen/vorstellen. 1791: halván a' 
harangokat nagy lármával félen verni s az egész Fa-
lut alás fel nyargalni; Ugj hogj nem lehet kébzelni na-
gjobb Hóra lármát [Gergelyfája AF; LLt 19/17]. 1828: 
Hatfaludy Lajossal igyekszünk mindent ügyesen és he-
lyesen eligazitan<i> ámbár dolagba elégbe kerül; nem 
lehet azt hazúl képzelni [BetLt 4 Hodor Károly lev. 
Bécsből]. 1840: En a Gerendák és Szaru fak meg találása 
es öszve szedesebe3 merőbe munkalodam vosárnaptol 
fogva lehet kebzelni .. mennyi nem idejere született és 
huntzfut emberrel kellett bíbelődni [Várfva TA; Bosla. 

A megáradt Aranyos elsodorta faanyagéban]. 1848: 
mióta a' bureuban főnököm lett, velem ís csak amúgy 
Patzkázik, 's képzeljen merényt, mind Pákei Uramnak 
Dollit, még a' tkts czimet is sajnálja tőlem [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ni sem lehet. 1796: az Exponenst egy tiszta ele-
józan és jámbor embernek esmertem, akiről kepzelni 

Sem lehet, hogy egy olyan feslet erkölcsű Személyhez ad-
ta volna magat [Déva; Ks 101]. 1803: nállunk trágyázás 
Jjélkült jó földet képzelni sem lehet [Márkod MT; BetLt 
5 Joannes Márton (44) lib. vall.]. 

1838: Csak képzelje! ma égy hete, mí után lefeküd-
ünk, a' Báróné Legényével el mentek dámászni, — brá-
Jerbe, onnan czigány sorba, itt őszveelegyedtek a' Déá-

°kkal [Kv; Pk 7J. 1852: Képzeld Kriska tsŏtŏrtekre vi-
j^dolag bajára ki ment mezítláb s meg hűlt, tsŏtŏrte-

e n estve már fajtatta az odalãt [Kv; Pk 6 Pákei Kriszti-
n a férjéhez]. 1869: a Májor kimondotta rám a ka-
rom gyengesége miatt az untauglichot. Csak képzeld, 
post azért, hogy egy évig kényszerített önkéntes katona 
Ehessek folyamodnom kell Szebenbe super visíta-
n a [Pf Pálffi Károly lev. Kv-ról]. 

képmutatás 

4. gondol, vél; a crede/socoti; denken, meinen. 1789: 
De nemis lehet képzelni hogy Karácsonyfalván kevés 
ideig valo Tiszttartoságbol Diringera Uram olyas tete-
mes Summát és Bonumokot congeralhatott volna [Dob-
Lev. III/658. la. — aDiringer Mihály]. 1818: Mikor kén-
telen vagyok perelni, akkor jo szívvel perlek, annyival 
inkább az hol igasságot képzelek magam iránt [Szentbe-
nedek AF; i.h. V/1013]. 1843: halva hogy Nyomozat 
van, képzeltem hogy énis kerdőre vonatom [Bágyon 
TA; KLev. Henning András (36) vall.]. 1846: Hogy mi 
oka lehetett Virágnak a Darvas meg verésére nem tu-
dom, hanem képzelem hogy a' miért Darvas pofáját meg 
hasította [Dés; DLt 530/1847. 7]. 

5. tart magáról/vkiről vmit; a crede/a-şi imagina 
despre sine/cineva ceva; von sich/jm etw. haltén. 1823-
1830: Egyszer Eleka úrfi azt beszéli nekem, hogy egyéb-
ként el nem mehetek vele, hanem ha szolgájának aján-
lom magamat. Már én magamról többet képzeltem, 
mintsem arra állottam volna [FogE 142. — aA németor-
szági tanulmányútra készülő ifjú gr. Bethlen Elek]. 

képzelés 1. képzelet; imaginaţie; Vorstellung, Einbil-
dung. 1710 k.: ebéd előtt 9 s 10 óra között súgá a 
jobb fülembe vagy jó vagy gonosz genius . hogy a fe-
jemet elütik. Én mindjárt mondám az ajtón kívül álló 
strázsáknak .: hidd bé a konyháról az inast; ki bejö-
vén, mondám néki, mit súgtak nékem. Ö haraggal mon-
dá: Súgja bizony a kegyelmed képzelése, mert örökké 
csak gondolkozik [BÖn 686]. 

2. elképzelés; închipuire; Vorstellung. 1710 k.: Mü 
ugyan, erőtelen emberi elmék, úgy csináljuk magunknak 
az örökkévalóságnak valami ideáját, képzelését és con-
ceptusát, mintha a véghetetlen üdőnek, duratiónak 
megszámlálhatatlan és elmével is megfoghatatlan sok 
ezernyi ezer millió szempillantásinak, vagy óra-percen-
téseinek masszája, rakása, sokasága, mintegy tengere 
volna [i.h. 447-8]. 

képzelet 1. imaginaţie, închipuire, fantezie; Phantasie. 
1811: Ha le-fekszem-is Borzasztó képzelet, 's nyug-
hatatlan álom [ÁrÉ 109-10]. 1879: én édes izgatott 
jó Jakab Ödönöm! Epeszted még magadat azokkal 
a fekete boszorkányokkal, melyeket képzeletedben te al-
kotsz meg saját kínzásodra az éjszakának egy rossz órá-
jában ? [PLev. 50-1 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. elképzelés; închipuire; Vorstellung. 1820: Tőtősi 
Ferentz Urnák .. mondása kébzeletem szerént csak 
azon okbol esett hogy engemet a Báróné ellen téjendő 
vallomásra inkább fel buzditson [Aranyosrákos TA; 
JHb 48 Bárdutz Moses (31) ns vall.]. 1829: Ezek volná-
nak, csekély képzeleteim; azonban gondolathoz — gon-
dolat fér — ennek mezeje határtalan [Kv; KvSzLt]. 

3. képzet; idee; Idee, Vorstellung. 1809: szükség, 
hogy az ezen Tartomanyban Sajtó alá bocsátando Újsá-
gok olly kitételekkel *s írás módjával (: Stylussal :) 
készíttessenek melyek magokban a mostani környülál-
lások folyamatjával ellenkező vagy azokat sértegető 
képzeleteket ne foglaljanak [UszLt ComGub. 1670 
gub.]. 

képzelhet elképzelhet/gondolhat vmit; a-şi putea ima-
gina ceva; sich etw. vorstellen können. 1812: 3. v. 4. esz-
tendőktől fogva a Kotsárdiaktol a Nemes Eklésia ugj 
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hallom, hogy háborgattatik, de mitsoda Jusson, nem 
képzelhetem [Koppánd AF; DobLev. IV/943. 19b Ilié 
Lapadat (65) col. vall.]. 1820: Mitsoda bé follyása lehet 
pedig Tötöri Urnák nem is kébzelhetem [Várfva 
TA; JHb 48/37 Bontz Mária Szakmári Sámuelné (37) 
vall.]. 1839: mily vígság kőzt töltöttük azon kedves estét, 
képzelheti abból, hogy ötön a' Miklós egészségéért így 
Üveg Sánfánert (!), és égy más üveg Simény bort, utolso 
cseppig megittunk [Kv; Pk 7]. 

képzelhetetlen inimaginabil, de neînchipuit; unvor-
stellbar. 1710 k.: Egy szikra tüz elszenvedhetetlen a test-
nek, hát ahol azok mind intensive, azaz hathatósságára, 
erejére, mind extensive, azaz terjedésére, tartására nézve 
véghetetlen, megfoghatatlan, kimondhatatlan, képzel-
hetetlen örökkévalóságok ? [BÖn. 467]. 1823-1830: A 
hída igen pompásan s jó móddal kikészítve . Képzel-
hetetlen sok nép takarodik ezen keresztül [FogE 167. — 
aPesten]. 

képzelhető 1. elképzelhető/gondolható; imaginabil, 
de imaginat; vorstellbar, erdenkbar. 1800: Meg is kos-
toltuk kedves Feleségemmel együtt, az ŏ Ngok minden 
részből ki-telhető 's képzelhető Boldogságokat tárgyazo 
kedves Hõrpõgetések sőt Tsemtsegések között azon 
kedves Italt [Mv; IB]. 1818: A fen le irt . Excessusok-
bol 's erőszakokból kőnyen képzelhető Dolog az illy 
móddal fel lázasztot nép Szomorú kővetkezetü tettekre 
is nem tsak ki léphetik hanem hogy kiis lépik tsaknem bi-
zonyos [Zágon Hsz; SzentkZs br. Szentkereszthy Zsig-
mond generális nyil.]. 

2. (képzeletben) remélhető; la care se poate spera (ín 
închipuire/imaginaţie); (in der Phantasie) zu erwartend, 
in Aussicht stehend. 1828: Magok a' Mészárosokis a* 
képzelhető kis nyeresegetis sajnálván a' Timároktol 
nem tsak a1 magok által vágott Marhák bőrét vágják ki 
szöres Botskornak hanem a' más Mészárosokét is elfog-
laljak a' Tímárok elöli [Torockó; TLev. 13/3]. 1831: 
minden képzelhető Utakat és modokat el követett, hogy 
a' gyujtogatásbeli szerencsétlenség eszközlőjét ki keres-
tesse [Dés; DLt 943]. 

képzelmény 1. kb. képzeletbeli dolog; lucru imaginar/ 
iluzoriu; imaginäre/illusorísche Sache. 1797: Kánt 
Tudománnyá pedig mind Metaphysicum, azért is nevezi 
Transcendentálisnak, mivel a' Valóságok országából, a' 
tsupa képzelmények országába transcendál [MNy 
XXV, 262 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából]. 

2. képzelgés; închipuire; Einbildung, Phantasieren. 
1813 k.: a' sem igaz hogy ellensége vólna a' Felperesnek 
s' tsupa réá fogás merő azon képzelmény [Dés; DLt 
56/1814-hez]. 

képzelődés 1. elképzelés; închipuire; Vorstellung, Ein-
bildung. 1710 k.: hogy lehetne hát a teremtett állatnak 
valami jóságot tulajdonítani maga létele előtt, hanemha 
olyan képzelődéssel, mintha az Isten a maga isteni jósá-
gából szakasztott volna ki és abból adott volna minden 
teremtett állatnak [BÖn. 455]. 1791: ha pedig reménség 
ellen Ngod az osztállyt valami képzelődésből még is húz-
ni kívánná, ösztönöztetik az Exponens Ur Itéllő Mester 
Ur által az osztállyhoz nyúlni [JHb XLIV/5]. 

2. képzelgés; închipuire; Einbildung. 1807: Ugy lá-
tom, hogy a' bé panaszoltatott Agh Josefet az az idétlen 
képzelődés vezérlé, hogy a* panaszlo Professor, és Test-
vérei néhai Dosa Ádámnak nem volnának legitimus 
Gyermekei . de ezt a' magánas képzelődést meg kelle-
tik elébb törvényesen ítéltetni | Szükségesnek látom az 
egész Embert le ültetni és határ nélkül valo kepzelődései-
nek féket vetni [Balázstelke KK; DLev. 4/XXXVIIIJ. 
1818: az Emberi gyarlóság okozza, hogy . csak a jö-
vendő képzelŏdéseken épittsünk [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1013 Mohai Lőrincz Bartók Ádámhoz]. 

3. képzelet; imaginaţie, fantezie; Phantasie, Imagi-
nation. 1808: A beteg, ha nyeghet legalább képzelő-
désébe ott van, hogy azzal könnyebül [UjfE 14]. 1811: 
kell a' Ménlovat meg-tsinositani, Meg-mosni serényit és 
meg-simitani, Mert a* Kantza olyant fogad a' Méhibe, 
Milyent látott, és vett képzelődésibe [ÁrE 142]. 

képzelődik 1. a-şi închipui/imagina; sich etw. einbil-
den. 1710 k.: hogy az emberek így okoskodnak, képze-
lődnek, nem csuda, mert mindnyájan testek va-
gyunk egyrészről, a lelkünk, ha nem test is, de annak 
tömlöcében vagyon | az Istenben pedig valami vagyon, 
mind Isten az, mert Istenben olyanok, amelyek nem 
Isten, nem lehetnek semmiképpen, akármint fantáziás-
kodjék, képzelődjék arról az ember [BÖn. 448, 459]. 

2. elképzel/gondol; a-şi imagina/închipui; sich etw. 
vorstellen, erdenken/sinnen. 1820: tudom Silip és Dre-
gán ugy képzelődtek hogy ha a' Bárónét ki turhattyák 
ők lesznek az udvarba 'a Nagyobbak [Aranyosrákos 
TA; JHb 48 Pantzi Jutzi Vitán Josefné (32) cigány zs 
vall.]. 1823-1830: de hogy inkább lehessen képzelődni, 
milyen egy kezdődő város, most juta eszembe megírni, 
hogy az utcákon szörnyű nagy csendesség uralkodott 
[FogE 179]. 

képzelt 1. képzeletbeli; imaginar, închipuit; gedacht, 
imaginar. 1782: Togyer a' Fattyuságnak szine alatt 
az Uraság keze alol képzelt kimenekedésnek reménysége 
alatt patvarkodni kezde [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 
1796: a Mlgs Feli Peres Ur Allegatiojaban declaral-
tatott, hogy ők semmi Just, és Szabadságot nem 
praetendalnak . . mégis a* Pernek természete ellen 
képzelt szabadságokat, és praetendalt Privilegiale Jus-
sokat belé elegyittvén, azt per expressum praetendalni 
lattatnak [Mv; TLev. 5/16 Transm. 19]. 1807: itten az 
intrinseca solemnitasaban hibazat esett azon képzelt 
Testamentumnak akkor, a mikor a Testansnak Tes-
tamentumáról valo Szándékát meg nem írtak [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 

2. închipuit, fictiv; gedacht, eingebildet. 1710 k.: Eze-
ket mind elvégezték a guberaiumban énnálam n é l k ü l 

mert sem nem hívattak, sem fel nem vártak 
hogy avagy a képzelt glória és gráciákból rekesszenek ki 
Rabutina és udvarnál, avagy hogy megmutassák, hogy 
cancellárius esze nélkül is el lehetnek ők [BÖn 926. 7" 
aRabutinnál, Erdély osztrák katonai f ő p a r a n c s n o k á -
nál]. 1879: Csak te ne bolondítsd magadat. Ne emészd 
ne gyötörd képzelt bajokkal [PLev. 54 Petelei István J a ' 
kab Ödönhöz]. 

képzeltet elképzeltet; a face să fie imaginat; vorstej-
len/einbilden lassen. 1811: És Te Dávid! . . . Király eS 
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szent Próféta szenvedd-el, Hogy én itt' bé hozzam Te 
Szent 'Soltáridat, 'S Az Első 'Soltárban emiitett Fáidat 

Hogy én ezen fákot ez Házba keressem, Czitrom 's 
Narants fáknak őket képzeltessem [ÁrÉ 126-7]. 

képzik feltűnik, képződik; a apărea, a se arăta/ivi; 
erscheinen, sich bilden. 1745: egy éjszaka álmomból feli-
jedék s felülék az ágyban, hát a tűznél képzik Szabó Fe-
rencznéa Én keresztet kezdek hánni magamra s kimene a 
kürtön [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 166 Sánta Oláhné 
(30) vall. — dÁ boszorkánysággal gyanúsított asszony]. 

képződik formálódik; a se forma; sich formen/gestal-
ten. 1879: A betűk, ha olvasok vagy írok, összeszalad-
nak a pennám előtt, s szürkének látok magam körül 
mindent. Egy-egy lila szín karika képződik előttem, s 
repdes, mint egy pillangó [PLev. 38-9 Petelei István Ja-
kab Ödönhöz]. 

kér 1. a cere; bitten. 1548: En Kewtessy ferenchy At-
tam Menedeketh Zwchy Mathiasnak. Áz Bewzterczey 
polgarnak. hogy. En Theolem kerty wala. Gyaluban fl 
77. Azerth Zenth Myklos Napjan Thordan. En Nekewm 
Megy Ada Mynd az fl 77. Ázert Q(uietantia)th Attam 
Menedekwly Neky Anno 1548 [BesztLt 27]. 1569: hwl 
az lewel kywel kyrtek es hyttok my es oth wagiwnk (!) 
meg irwa azyrt kyriük [Msz; LLt 77/5]. 1589: Mydeore 
oztan haza menenk, Mosdo vizet kire megh mosdek 
[Dés; DLt 226]. 1589 u.: azért az hat forintter egy ökreot 
adot wala be, azt nem kereom [UszT]. 1607: Az azalot 
Damokos Peter Azalayanak hyttuk es teolle kertte az ki 
Azalnj akart rayta [Dánfva Cs; Eszt-Mk]. 1686: mit 
kercz te, monda néki gáspár [Mezősámsond MT; Berz. 
14. XVII. 15]. XV111. sz.: (A)z mely mesterember meg-
betegöl és kirend az céhtől legényt, háromszáz műre ad-
ni kell [Dés; DFaz. 32]. 1812: én Wármegyei Fö Biro va-
gyok ne mondgyák hogy születte Házánál koldus ron-
gyos, tehát most Batyam Uramnak készülni kel edények 
Asztal némüek, gondolom az Ángyom által, fajinak 
Úriak lesznek ha mastol kérendis, két napra [Jára MT; 
Pf Nagy Lázár lev.]. 

Szk: adó ~ni. 1744: Ado kérni jõttenek hozzánk [Bö-
lön Hsz; INyR ] * adósság ~ni. 1633: egi vasarnap me-
nek oda Zabo Jacabnehoz adossagh kérni [Mv; MvLt 
290. 124a] * farsang ~ni. 1594: Rosa, Pintek Janosne 
(valia) Ammikor megh fogak Marton Balast az eleot va-

ejcl kesen egi orakor jeottek vala ablakunkra farsang 
kérni [Kv; TJk V/l. 454] * grácia 1754: Ezen irtóz-
tató hidegb(en) egy szegény Muskotérost meg akarván 
veszőzni, Mlgos Carolina Kis Aszszony mint Generalis-
né engemet Platz Majorokhoz küldőt Gratia kérni 
[Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-böl] *jószág ~ni. 1581: hogj 
^ valakjvel En hozam merz Jvny zalagyos Jozagy kyrny 
^zertt Ezt az kwssebbsegett nem Erdemlettem volnya 
tulle [Füzkút K; WLt] * juss ~ni. 1806: Ersok . . . sok 
versenn bé jövénn ide Déésre Jus kérni az ide való Dési 
Attyafiaihoz Sokszor panaszolt nekemis hogy just nem 
akarnak adni [Dés; DLt 17/1809hez] * pálinka ~ni. 

1J72: hozám jöttenek pályinka kérni Dáncs Ignát à 
iámmal égyüt [Drágavilma SzD; TL. Hirtze Ilié (59) jb 
VaU ] * pár ~ni másolatot kérni. 1802: kevés üdö vár-
î?^a, az László Joseff Szolga Biro Ur . . . Zsellére vissza 
J°vén hozzánk jelenté Földös Ura szovával, hogy Pár 

kérni parancsolt volna [JHb LXVII/4. 21] * porció ~ni. 
1756: Kútja ŏrdŏgatta Teremtette Disznó Pásztori tű 
még az én udvaromban jŏtek portio kérni [Petek U; Hr 
3/15] * törvény ~ni (bírói) ítéletet kérni. 1591: De mi-
kor masodchor hozza(m) jeottel teorweny kerny, teor-
went atta(m) en neked kit megh bizonitok [Szu; UszT] 
* adót 1565: az en hazamtwl adóth kyçrtek [Kv; 
BesztLt 5 Konth János vall.] * ajándékon ~. 1646: (A 
földet) nemis kérem penigh ayandekon, hanem losar-
dona ket Jo ház helly<et> adok erte [Bádok K; JHb III/ 
72 Kézdi Polyáni Veres István apjához. — aLozsárd 
SzD] * alább ~ olcsóbban kér. 1823-1830: Ezen húsvé-
ti sokadalomra jöttek sátorban holmi portékákkal 
árulni valami Hemhutterek is . . vagy két keszkenőt 
vásároltunk tőlek, ahogy tartották, kevéssel alább kér-
tük, de egyenesen és röviden megmondotta, hogy annyi 
az ára s alább nem adja [FogE 198] * árendára 1770: 
azon helyét . égy gazdag Marsináris (!) maga nállam 
lévén arendára kéré [Lekence BN; Ks 47. 67. 29] * 
audienciát ~. 1619: 20 die Maji magam audientiát 
kérvén az vezértől menék az maga házihoz j kértem há-
zánál való audientiát az vezértől [BTN" 268, 305] * bi-
zonyságot ~ tanút kér. 1572: My azért ehez hozza lat-
wan es bizonsagokat kerwen teoleok, zaz keet bizonsag 
vallia egjarant mind, hogy soha az Drwllia neueo Erdeo-
ben, Jakczj vraknak, Semmi birodalmok nem volth 
[Zsákfva/M.egregy Sz; WLt] * bocsánatot ~ (arról). 
1607: 19 Februarii. Olvasák meg az Bocskai István tes-
tamentumát az koporsó mellett, az nagy templomban, 
minden ember hallatára; kérvén mind kicsinytől fogva 
nagyig bocsánatot, ha mit vétett ellenek [Kv; KvE 137 
SB]. 1769: hogy eddigis nem udvarolhattam az én Sok 
felé valo járásim miatt . . arról alázatoson bocsánatot 
kérek [A.ilosva SzD; Ks 94 Miss.] * engedelmet 1783: 
égy Felfavi ember tsak meg fogá a kőntőssemett, s enge-
delmet kérvén azt kérdé tőllemi [Faragó K; GyL Marsi-
nyán János (50) zs. vall. — aKöv. a kérdés]. 1793: az sie-
tő habari irásrol nacságodtol engedelmet kérek erreis 
alig tudék üdŏt nyerni [Szőkefva KK; BálLt 1] * farsan-
got ~ farsangi ajándékot kér. 1594: Ersebet Azzoni, 
Jwueges (!) Andrásne vallia: Mint egi ket orakor taiba 
effel vtan jeoue Balas az mi ablakunk ala, es farsangot 
kezde kérni, mikor valami almat attunk volna neki, el 
mene onnat [Kv; TJk V/l. 454] * feljebb 1722: Az 
Szeg Hodos Gyermek Lovakat ă negjet fellyeb ne(m) ké-
rik husz Aranynál [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból] * grá-
ciát ~. 1749: kivantam Ngd előtt jelentest tenni es Gra-
tiat kemi [Futásfva Hsz; ApLt 1 Dombi János szb kezé-
vel] * haladékot 1597: az Alord mateh Vra(m) fia 
Istúa(n) haladékot kere az Attianak [UszT 12/1]. 1776: 
Mikor . Mlgs Praepost Ur azon Re versalist az Expo-
nens Úrfi ö Ngäval subscribáltattni kivanta, subscribál-
taé akkor, vagy gondolkodásra valo haladékot kért ma-
gának [Nsz; GyL vk] * hitelbe 1792: Isten tudja mit 
mondjak: mert az Isten az idén bőv áldását mutatta 
mindenb(en), mégis ollyon pénz szűki vagyon, hogy még 
illyent nem értem, ha ki akaris valamit venni, mind hitel-
be kéri, hogy abból keresse ki az árrát [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.] * hozzája ~ magához hívat/kéret. 
1619: Másnap, azaz die 29 Mártii mentem az pasához az 
lengyelek békességének tractálása felől, minthogy Ozga 
uram titkon hozzája kért vala [BTN 261] * idõhaladé-
kot 1821: annyi üdő haladékat kérek, miglen a' ki-
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vántato Ma(teri)alét Valahonnan meg szerezvén, a' 
Helly színére vecturáztathatom [Kv; SLt évr.]. 1866: A 
Debreczeniek ezen tanuknak hitelt nem adván idö hala-
dékot kérnek más tanuk és adatok altal leendő le 
rontására [M.gyerőmonostor K; RHAk 27] * időt ~ 
(idő)haladékot kér. 1595: Vadnak mêgh teób bizon-
sagys kiket hytt nemellyek betegek, nemellyek hon nin-
chenek, Azoknak ydeót ker [UszT 10/107]. 1776: ă M. 
Praepost Ur ezen punctumokat subscríbáltatni kívánta, 
nem Subscribalta vgyan akkor Groff Lázár, hanem 
időt Kért magának, hogy másnap nyóltz órakor subscri-
ballya [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva 
nunc residens in Pago Csokfalva kezével] * Isten nevé-
ben ~. 1786: Tobias Antalné özvegy Aszszony haza 
jŭven Isten neveben kert töllem kenyeret hogy negy Ár-
va gyermekével ehel ne hallyan meg [Torockó; TLev. 
4/13. 46-7] * kérve ~. 1600: Wargha Gergely penigh az 
mo(n)gya, hogy eő semmit ne(m) patralt, hane(m) az tiz-
tartotwl kerwe kert egy niozoliat s egy padot azt kez 
megh adni. Deliberatum hac quoq(ue) in parte hogy bi-
zonicha megh hogy az tiztartotwl kerwe kerte, s eö atta 
[UszT 15/31-2] * kézbe 1590: (Az) en nallam megh 
tartoztatott zemelth Capitan vram Ferenczy Jstuan 
vram en teöllem kezben ker vala elő nem adhattam 
ez Alperesek el' zabadittassok myatt [UszT] * kezéhez 
~i. 1586: Pal zasz Cristoph fia, Zekeressel Ieowe Ist-
va(n) papné a' borért, zálogot Ad vala, Orbán eó keze-
heóz keri vala Az zalagot, Az Azzony Ne(m) Ada [Kv; 
TJk IV/1. 501] * kezesre ~ kezességre kér vmit. 1625: 
Hogj pedigh az szenat Téóruenire kezesre kertuk s megh 
Nem adta az Téóruennek engedetlensegennis megh va-
gion [UszT 132b] * kezességen ~. 1691: kert volt az né-
hai Uram kezessegen talleros kettőt öreget [Barátos 
Hsz; HSzjP] * kölcsön 1638: enneke(m) Mostoha 
Ania(m) volt az Aszón, mostis el iŭ hozzam tiz, husz 
pénzért kölczõn kérni [Mv; MvLt 291. 144b]. 1705: kér-
tem kölcsön ötven formális edgyes aranyakat [Nsz; 
Told. 7\š * oszlásra/oszlást 1568: paranczola felse-
ged My nekeonk hogy az eo felesegenek Galtheoy Erse-
bet azzonnak Mohabaa ozlast kerne(n)k az Peterfalwy 
Porkoláb Menyharth fyatol Porkoláb Janostol . . . az 
walazt penvgh ezt teowe hogy kez ozlast adny [Kük.; 
EMLt. — NK]. 1569: hasonlo oszlást kyrnink [Msz; 
LLt 72/3]. 1592ę- Itt Bogozben az mikippen az Lofeö 
Vraimmal ozlast kertónk vala az Irtás feőldből | My 
Azért az eo Naga poronchiolattianak engedelmesek le-
uyn, Elmenenk Kobatfaluaban Kachio Jakabne ellen 

es eoteolle ozlasra Kereok . . Benedek Janosnenak 
iozagat, eoreokseget [UszT] * párt ~ másolatot 

kér. 1792: megszólítá az actor az inctus őkegyelmeket, 
hogy amint exmissióra keredzettek és párt kévántak, 
mostan azok mellett mit felelnek, elvárja. Melyre egy 
simplex inquisitiót beadván, a felolvastatott coram sed-
ria. Melyből az actor is párt kére [Árkos Hsz; RSzF 
257]. * passzust 1730: õ kegyelmetŏl Pasust kére a 
szük időben elmene hogy elödhessék az utan haza nem 
jovea [Bözödújfalu U; Pf. — aA jb] * rajta 1586: 
soha enny Summát raytunk Nem kertenek [Kv; TJk 
IV/1. 32]. 1590: teöbel nemis tartoztunk annal az mitth 
raitunk kertek ahoz valo polgárok [Szu; UszT]. 1618: 
(Korttomaz Györgyöt) bwntettwk 16. penzre, kit mikor 
oztan kertenek raita, azt felelte hogi bizoni nem agia 
megh teöruini nelkwl [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. * 

remek évet ~ remekmunka elkészítésére való évet kér. 
1846: 12 Octob(ris) Kántor Czéh Gyűlést tartatott azon 
alkalommal jelentette magát Haller Ferentz remek évet 
kérvén, fizetett sallariumot 1 fl Remek esztendőre 
rendeltetett Edes attyahoz Haller Ignátzhoz [Kv; AC-
Lev.] * számba/számot 1723: Tudom kértem köl-
csön deszkát Lukátol, de azt monta hogy az Aszszo-
nyăe, számb(a) kérik, szégyent val, nem adhatt [Hodák 
MT; VGy. Buta Flóra (50) jb vall.]. 1758: Igen nehezen 
vettem magamat a tanulásra, de osztán, hogy Dobai Já-
nos bátyám is külön számot kért tőlem a szálláson a lec-
kéről . . tanulásra adtam magamat [RettE 61]. 1765: 
elis menénk az Pinczében, monda a kolcsár, hogy 
hadgyanak békét a rosmaríntnak, mert az tölle számban 
kérik [Marosbogát TA; Mk V. V/97 Halmágyi Mihály 
(35) jb vall.] * székadtát ~ a széktől adott számadói ta-
tot kíván. 1590: Az Nehay Markos János lengelffalui 
halala Elótt hatta volt Az eó fianak Kis Markos Janos-
nak Tutorokkaa . kiktól Az Tútorsagoth keuan(n)ia 
megh Az Kis Markos János Azért (?) megh hagja Az 
Zek Az Tútoroknak hogj zorgalmatossan gondot vi-
szelljenek felőlle. Az Tútorok Azért Zek Attakot kere-
nek kik elótt szamot veszenek mind Az ket Aszontol 
Markos Thamasnetol es Nagy Markos Janosnetol [Szu; 
UszT. — aKőv. a nevek fels.] * törvényre ~. 1606: Az 
mint pedig az p(ro)positionak eleòtte azt lattatak megh, 
Allegalua(n) hogy az eő diznojokban tizenegyet ytették 
megh, kiket kçrtek teórue(n)re . kezesre, de ne(m) attak 
mègh, mely ellen az J. faluisa ne(m) ellengezhet [i.h. 
20/67. — aKisfalud AF] * törvényt ~ (bírói) ítéletet kér. 
1575: Eo K. Byro vra(m) mykor zembe leszen az feyede-
lemel keryen Teorwent es Teorweny zerent valo ol-
talmot eo Nagtwl [Kv; TanJk V/3. 111b]. 1589 u.: 
Ezeokben az mit byzonithattok byzonittok az byzon-
sagh mellet az Teorwenttis kereom [Szu; UszT]. 1592: az 
teörúentis kereöd magadnak [Szu; UszT]. 1667: Dali 
Miklós es Nagi István mindgiárast az Kirali Birotol Ti-
lalomra törvent kerenek [Asz; Borb. I] * újesztendőt ~ 
újesztendei ajándékot kér. 1591: Aattatt B. vram az 
Orozoknak, Mindt hogy az vy Eztentótt kerny Jettek 
valah f 2 d 20 kett Tallért [Kv; Szám. 5/1. 8] * vhány fo-
rinton/pénzen ~ vmennyiért kér. 1570: Nagy Myhal . . 
vallya hogy . . . hitta volt Zabo Imreh ÍSeoleyebe es Mu-
togatia volt neky ezt Mondwan, lm az en zeolemet Zaz 
forinton keryk [Kv; TJk III/2. 91]. 1606: zolla Demjen 
Boldisar hat forinto(n) keri vala3 ÍUszT 20/124 Andreas 
Jakab de Zolokma lib. vall. — Az örökséget]. 1632: 
eõtuen penze(n) tarta ennekem az Bicskiat s en húszon 
öt penzen kerem [Mv; MvLt 290. 94b] * zálogot/zálogra 

1591: Sardi János . . . vallia, Engemet az tanacz kwl-
de Bornemizza Gergelihez zalagert másod magammal, 
mikor . . . masodzoris zálogot kérnénk teolle, Monda, 
eb aggion, s arulo kuruafia Aggion, hanem el gieoznek 
hizem az vraim várni, megh talalom eoket [Kv; TJk V/l. 
65]. 1592: ket gyryere kert vala zalagara fl. 4 [Szu; 
UszT]. 

Sz. 1865: Másról beszél Bodóné, ha a bor árát kérik 
[SzE 9 Kriza János Péterfi Sándorhoz]. 

2. megkér vmire; a ruga (pe cineva) să facă ceva; uffl 
etw. bitten/ersuchen. 1540.ĕ kerem mynth kegyelmes 
uramath, hogy the k. kwldgyen walamy keues pénzt ky-
wel gywgythassam meg a labomath, merth lathya Isten, 
hogy imar thyz penzemnel theb nynchen [Kv; KvLt 
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Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1551: kwldiwk Egh 
Emberwnketh, es achyokat . . kyrem Azyrth k: . . 
Aggyon Egh Emberth Velek, ky Mwtasa megh Az helyet 
holott Eóregh fakat talalnak [BesztLt 49 Joannes Dobai 
Vincencius swch (!) beszt-i bíróhoz]. 1601: Kegd(e)tis 
Jntiwk es kerywk Zeretettel, latwan illien nagy keözön-
seges zwksegünket, ebből ne vonnya ky magat, melliert 
mys miniayan orzagul ha miben kiwantatik, kegnek 
minden iowal lezwnk [Gyf; Ks 100]. 1618: az gazdálko-
dó törököt kérŭk, hogy az szerezzen valami kevés bort 
[BTN 83]. 1622: kedues Sogor Vramat kirem es ha-
gio(m) Tutornak [Nagydoba Sz; LLt Fasc. 71]. 1712: 
kéreis minket Szigeti Sára Aszszony, hogy mennénk 
ki az megh irt Szŏlŏ hegyben, és megh járván az fellyeb 
specificalt puszta szŏlŏt foglalnok, es assignalnok . . . 
örökös birodalomra . . . Jósika Imreh Uram számá-
ra [Torda; JHb XV/4]. 1803: kérének minket hogj az 
épületeket betsülnők meg és az után ebennvalo jószágo-
kat is dividálnok [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

Szk: arra 1572: eo kegket Intyk kerykes varoswl 
Arra hogi legien oly gondok az Molnokra, Ne Nyomo-
rogion az zegenseg myatta [Kv; TanJk V/3. 67a]. 1838: 
Besenyői Libertinus Böjté István Communitas nótárius-
sá (42) . . . vall ingemet és Kövér Domokost . . 
kért arra, hogy mennénk el az Eresztevényi erdő Biro-
hoz [Angyalos Hsz; HSzjP] * arról ~ arra kér. 1575: 
Harmadba Ertyk eo k. az hatar Iaras dolgabanis Mint 
Mwnkalodot eo kegek, Azért arrolis keryk eo kegelme-
ket hogi Meg Neh Zwnnyenek teolle [Kv; TanJk 
V/3. 19a] * azon ~ arra kér. 1551: Azyrth K: Kyrem 
the k: hogh k: tegyen Byzonyossa phelóle ha Lezen wag 
nem, thowabba the k: kyrem Azonnys hogh the kegi 
Lassa es tegyen Byzonyossa Engemeth ha Lehet Az 
Cyeryph wagh nem [Szúv; BesztLt 57 Joannes Dobay 
prov. Vinceh Pellionj beszt-i bíróhoz]. 1589: azon kirlek 
hogi fogad fel hogi sem vradnak, sem senkinek meg 
ne(m) mondod [Dés; DLt 226]. 1645: Azon kirnek kegl-
det adna egj peczietet kgld nekik [Kisbudak BN; Beszt-
Lt 1645/20 Retteghy István kezével]. 1708: kirtem azon 
hogy insinualja mind Fő es Vicze kapitany uraimekk-
nak, azonn penczenek kezûnkbenn valo bucsatotasat 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.] * benne ~ (nőre von.) 
részeltetést kér. 1631: Czizmadia Lörinczne Orsolia 
Aszony . fassa est: Enteölemis kert Szabó Giörgj ben-
ne: Eleget igírtis ennekem . azt mondotta hogj ne ad-
gjak egj penztis, czak adgjak egjszer benne [Mv; MvLt 

252a] * erre 1576: Kérik erreis Eo K. Biro vra-
mat kialtassa meg hogi Minden Ember . . . vgi Santas-
s°n hogj az orzag vtat meg Neh zorichon (!) [Kv; TanJk 
v/3. 137b]. 1598: Kerjeok erre . . . biro vramatt hogy eo 
kgme ezt meghkyaltassa [Kv; i.h. 1/1. 313] * ezen 
1557: Alberth pap Borsarol Ezt walla ínykor az yo 
^onyomot az Wr Jsten halaira Bethegeythe az Be-
thcgh azzony . . . ezen ygen kery wala Benedek wramoth 
j^on* hogy oltalniaznaya ewkewth, Ees ne haborgalhna 
'Szentmártonmacskás K; SLt S. T. 5. — aígy, kétszere-
^n hasonló jell-ű vonzattal!]. 1603: Hivata minket az 
vitezló Kozárvari Gergely Vrunk földvárra8 ha-
llos agiaba(n) kinloduan, minket nagy attiafiui zeretet-

kire ezen hogy ielen lennenk es az mi nemeo testamen-
tumot mi elõteonk tenne fel iegyeznök [Vízakna AF; 
l AB. 7 Jeremiás buzai prédikátor nyil. — aMe-
leßföldvár SzD. Az előbbivel tõszomszédos Búzáról va-

ló] * Istenért ~. 1542: Kegielmes azzonywnk Ndath Is-
tenirt kyriewk meg bochasson, hogh ily giakorta valo 
irasunkkal Ndath meg banthywk [Fog.; LevT I, 20]. 
1629: mondgja(m) megh itho(n) az Uranak hogj az Iste-
nert kéri hogj menel hamareb lehet adgja el az szeõleött 
[MvLt 290. 190a]. 1735: Az Poszto csinalois hasonlo ki-
pen az Istenirtis kiri A Mlgos Urat külgye meg az soka-
dalomra őtet is meg napoztak az adosagirt [Kv; TK1 Mi-
hály Deák Teleki Ádámhoz] * kérve 1619: az pasa 
. . . Kérve kérte, hogy el ne múlassam, hanem Nagysá-
godat az panaszok felöl bőségesen informáljam [BTN 
252] * mindenekre ~. 1831: hibáját meg esmervén én 
előttem kért mindenekre hogy engednék meg néki [Dés; 
DLt 332. 17] * vmihez ~ vmire kér. 1592: Ihol Atiam fia 
Istwa(n) vram az mihez engemet kertel meg zerzettem 
[UszT]. 

3. feleségül kér; a cere ín căsătorie; um js Hand an-
halten/jn werben. 1629: Uala egi Gergely neueŏ szol-
gaim) az ki keri vala az leant s hogi neki nem adok, keŏl-
teŏt volt illien szot feleŏle hogi eö veleis halt Ersokkal 
[Mv; MvLt 290. 189b]. 1758: Ezen mostani felesége-
met . felserdülvén, minden ember bátorkodott kérni, 
azon okból hihető, hogy szépecske is volt s alávaló 
ember házánál is tartatott. Azok között Almádi And-
rás öcsém sokat kérte, de se sógora, se nénje nem akar-
ta jobb embernek adni magoknál [RettE 75]. 1781: 
(özv. Bánffi Sándornét) Elegen kérték s nevezetesen br. 
Inczédi Sámuel [i.h. 413]. 1823-1830: nekem mint le-
génynek szabad kérni, s a leánynak szabad jőni vagy 
nem jőni | Azután én is mindjárt a leánykéréshez kezdet-
tem, mely csak annyiból állott, hogy én a múlt esztendő-
ben is voltam húgomasszonynál s kértem [FogE 291, 
299]. 

Ha. 1568: kyerem [BesztLt 79]. 1570: Kyreom [Beth-
len SzD; i.h. 115]. 1606: keró(m) [UszT 20/269]. 1642: 
kirem [K; SLt 5. 25]. 1568: kyryewk [Dés; BesztLt 61]. 
1671: kiijók [Baca SzD; RLT]. 1568: kyrlek [Fog.; 
BesztLt 57]. 1582: kerlek [Kv; TJk IV/1. 58d]. — 1597: 
kyrtem [Dés/Néma SzD; SLt BC. 7]. 1659: kirtem [Kv; 
Ks M. 20]. 1605: kert [UszT 19/13]. 1667: kírt [Szásztyú-
kos NK; Ks 67. 462]. 1711: kirt [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 1600: kerteönk [UszT 15/106 Sofalui Gergely 
Malomfalvi pp vall.]. — 1599: kirthe [Dés; Eszt-Mk]. 
1584: kertewk [Kv; TJk IV/1. 276]. 1644: kirtelek 
[Nagypetri/Diós K; JHbK XVIII/29]. — 1745: ké-
rek [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1589: kire [Dés; DLt 
226]. 1615: kjre [Boncnyíres SzD; SLt 29. J. 12]. 1635: 
kere [Mv; MvLt 291. 60b]. — 1600: kereok [Kv; TJk 
VI/1. 497]. 1610: kereők [UszT 43a]. 1769: kerök [Bo-
goz U; IB]. 1801: kérők [Albis Hsz; BLev.] — 1574: 
kerek vala [Kv; TJk III/3. 386a]. 1584: ker vala [Kv; 
TJk IV/1. 246]. 1634: ker uala [Hsz; BálLt 1]. — 1597: 
kyrtem wala [O.vásárhely SzD; Ksj. 1675: kertem va-
la [Kv; JHbK XIV/33]. 1754: kértem vala [A.kápol-
na KK; WLt]. 1548: kerty wala [BesztLt 27]. 1573: kér-
té volt [Kv; TJk III/3. 307]. 1634: kertte volt [Gelence 
Hsz; HSzjP]. 1574: kertek volt [Kv; TJk III/3. 378] || 
1668: kérnők [Kv; KvLt 1/181]. 1843: kérnök [Fejér 
m.; VKp 76]. — 1746: kértem volna [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 1589: kirt volna [Dés; DLt 226]. 1641: 
kjrtŭk uolna [Szucság/O.fenes K; JHbK XVIII/4]. |i 
1553: kyryen [Kv; Bf VI. 295/1] || 1668: Kirni [Kv; 
KJ]. 


