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kikaphatás visszakaphatás; reprimire, redobîndire; 
Möglichkeit des Zurückbekommens. 1846: Czéh gyűlés 
alkalmával Bencsik János egy kérelmet ád bé el kobo-
zott szerszama ki kaphatasa iránt [Kv; ACProt. 15]. 

kikapkod kikapdos; a smulge repede; nach und nach 
(her)ausgreifen. 1881: (A kézirat) Égy éjjel született, s a 
szedők darabonként kapkodták ki a kezem alól [PLev. 
86 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kikapó h kb. kaptatós, meredekes; cu pantă repede, 
abrupt; steil, abschüssig. 1801: az Némái2 fogadótól 
fogva egész az ki kapo Hegyig, oly kárhozatos Ut va-
gyon [Dés; DLt. — dNéma település a város tőszom-
szédságában]. 1821: A Kikapó Fordulo [M.gyerőmo-
nostor K; KHn 85]. 

2. Nőre von.; referitor la femei; in bezúg auf eine 
Frau: kikapós; uşuratică; leichtblütig, ausgelassen. 
1771: Közönséges hirbõl hallottam azt hogy . Csisz-
madia Enyedi János Marisko nevű Leánya igen ki kapo 
volna és szereti a katonakat, kivált Vincze Ersokat is 
hallottam hogy most a Nyáronn égy Verbunkos katoná-
val erő szakoson el akart menni az édes Attyát is el hadta 
volna égy nihány napokig [Dés* DLt 321. 11 St. Kis (32) 
ns vall.]. 1823-1830: Ez a Zilai feleségül vett volt egy if-
jú leányt aki nyelves, de utoljára vén férje mellett ki-
kapó, vagyis inkább deákokba kapó asszony lett volt 
[FogE 295. — dZilahi Sámuel mv-i reſ. kollégiumi filoló-
gia-professzor]. 

3. Férfira von.; referitor la bărbaîi; in bezúg auf 
einen Mann: kb. szoknyák után futkosó, szoknyák kö-
rül kujtorgó; desfrînat, muieratic; hinter jeder Schürze 
herlaufend. 1799: Az Exponens3 . . . ki kapo etzaka 
flangerozo, szállásán kivül másoknál háló feslett erköl-
tsü buja természetű volna . . . ? [Dés; DLt vk. — aVeres 
István csizmadialegény]. 1836: már én nem vagyok sem 
részeges sem ki kapo, s íteletem szerint sem bolond [Ne; 
DobLev. V/1216 Dobolyi Sigmond lev.]. 

kikapós. Nőre von.; referitor la femei; in bezúg auf 
eine Frau: könnyüvérű; uşuratică; leichtblütig, ausge-
lassen. 1772: Sovány és magtalan aszszony3 s kikapós is, 
mondják, hogy lett volna [RettE 266. — aGr. Bethlen 
Ádámné br. Bánífi Zsuzsán na]. 

kikarcol felkarcol; a grava; aufkratzen. 1823-1830: 
én is az állásra felmentem volt, hogy a kémény tetejére az 
1799. esztendő számát a vakolásra kiírjam vagy karcol-
jam [FogE 296]. 

kikaróz (szőlőtőkéhez) karót ver; a arăci (viţa de vie); 
anpſählen, stocken. 1708 k.: harmad fel hold szolőtt ki 
karoztunk, a többi megh karozatlan, s miveletlen [Ha-
rangláb KK; SLt AK. 36 Hosszú Demeter P. Horváth 
Mikloshoz]. 1716: a szőlőkét mindenűt ki karosztak, a 
Csilag hegyét ki kőtöték, a többiben meg vagyon kötet-
lén [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1767: A 
Vintzellér az szőlőst ki karózta felesen ki is hajtott benne 
[Esztény SzD; Told. 29]. 

kikaróztat (szőlőtőkéhez) karót veret; a puné (pe cine-
va) să arăcească (viţa de vie); anpfählen/stocken lassen. 
1763: a' Szőlőket még a' múlt hetekben ki karoztattam 

már most a' mit lehet homlittatok [Szőkefva KK; BálLt 
1]. 1770: Karó iránt is méltóztassék Ngod ollyas rende-
lést tenni hogy bár csak 700 légyen az Levelezésre, mivel 
most uj karója kevés lévén az oh karokkal karoztatta ki 
[Backamadaras MT; Ks 38/11. 28 Váró Gábor lev.]. 
1786: mind eddig alig tudtuk a szŏllŏket ki karoztatni s 
meg hajtatni [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

kikaróztatás (szölő)karóztatás; arăcitul (viţei de vie); 
Anpfahlung, Stocken. 1780: ö Kegyelme Borbol 
szénából gabonábol, tartozzék az fele részit ki adni, enis 
köteles lévén az irt szölök(ne)k ki karoztatására elégsé-
ges karokat vágatni [M.andrásfva U; Pf}. 

kikaszál lekaszál; a cosi; abmähen. 1759: ezen főidet 
. . . a' Gergelyfájára menő utig végig ki-is kaszáltam 
[Hosszútelke AF; Kath.]. 

kikec ' 1757: Egy pár kiketz, az egyik monyok a má-
sik szillyes, 4.5 esz(ten)dŏsõk | Egy par kiketz: egyik ke-
sej, a másik daru szúrkétske 5 esztendősök [Pusztaszt-
miklós K; Berz. 3. 1/9]. 

Mindkét adalék ökörre von. A szó valamelyes valószínűséggel az õkõr-
szinnévként a régiségben közönséges kék 'világoshamvas' [MPászt. Mut.] 
színnév í-zö és kicsinyítő képzős alakja lehet. 

kikecél kivackolódik/vergődik; a ieşi zbătîndu-se; 
sich heraus/losarbeiten. 1841: Vagyon . ott a jukba a 
farkáról a tsikonak szőr, ami — a lába eltörvén, a kövek 
közül ki akarván ő ketzélni, — le rogyva lévén a hátuljá-
val, a farkáról surlodott le [Dés; DLt 1541. 10a]. 

A jel-re és az eredeztetésre nézve 1. CzF-nek, a MTsz-nak és a TESz-nek 
kecel al. adott jel-eit, ill. származtatását. 

kikel 1. kilép/száll; a ieşi (din . . ) ; aussteigen/treten. 
1752: mikoron ki költ a förŏdöböl . engemet szolitot 
hogy fel öltöztessem [Altorja Hsz; HSzjP Margaréta 
Romány (20) vall.]. 1806: A Feredövel ugy bánnyék 
Nagyságod hogy a Délutáni órán 5 ora tájban üjjön bele 
Nagyságod, és fel ora múlva kelyen ki belŏlle; minden 
nap [Zilah; BfR 4/151 dr. Zoványi Imre lev.]. 

2. feláll/kel; a se ridica (ín picioare); aufstehen. 1705: 
(Lakodalomban) Egyszer a főgazda, Bethlen Ferenc 
uram Teleki László urammal kikelének és elmenének. 
Azután pedig a Bethlen Ferenc uram szállásán éjfélig it-
tanak [WIN I, 412]. 

3. (vetés/vetemény) kibújik; a răsări/încolţi (semănă-
turile); (Saat/Gemüse) (auQkeimen, hervorschießen. 
1573: az len es az bwza ky keolt [HSzj búza al.]. 1715: az 
kauleñoli Szépen ki kelvén, a bolha által ell veszet, az ár-
ticsoka a ki meg marat, és ki kőit szép [O.csesztve; Ks 96 
Szegedi János lev.]. 1788: Én egy uj dolgot próbáltam: a 
lentse és borso hellyit újra fel szántattam s bé vetettem 
látván hogy sok el hullat a kaszállásakor és már kiis költ 
szépen meg látom mi lesz belŏlle leg alább jo kostat re-
ménlek [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1793: az 
Specificált tavaszi Vetésekis mind szépen ki költenek 
[Hadad Sz; JF 36 LevK 231 Vintze István lev.]. 1814: 
imitt amott lévén égy tö Buza ki kelve, egyebütt pedig tö-
vis [Dés; DLt 174], 1832: Az ősz vetést el végeztem . . • 
mind szépen ki kõtek [Bogoz U; IB. Nagy Márton ub 
lev.]. 

4. (tojásból/petéből) kibújik; a ieşi (din ou); (aus dem 
Ei) ausschlüpfen. 1620 k.: Az gyöngya . . . H a ki nem ta-
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lálják szedni, mikor annak ideje, hogy még meg nem lá-
gyult, addig gyöngy, de ha oztán elhaladja az idejét és 
meglágyul . . csiga lészen belőle. Mikor kikél, azért ott 
az földön tudják annak idejét [BTN 416. — aAz igaz- v. 
keletigyöngy]. 

5. kicsírázik; a încolţi; auf/auskeimen. 1704: a kalon-
gyák és kévék úgy kiköltenek, hogy olyanok voltanak, 
mint tavasszal a szép pásint [WIN I, 164]. 

6. el/kimegy; a ieşi/pleca; weg/fortgehen. 1586: Si-
mon Vinkler vallia . . vrbeogeor Balint Az Azzonnak 
egy hazat veón, es igy kele ky chere zerent Az Azzony a' 
hazbol [Kv; TJk IV/1. 553]. 1610: Beòge mate es Beòge 
Peter ki kele innét azbol az heljbeól az hol most Damo-
kos albert lakjk [Alfalu/Csomafva Cs; Törzs. Kouacz 
Istuan (70) lib. vall.]. 

7. fűre ~ kb. a barom (tavasszal) kikap a legelőre, le-
gelni kezd; (animalele primăvara) a ieşi la păşune; 
(Vieh) zu weiden beginnen. 1733: (A) teheneket . . . szi-
pen ki teleltettem most hogy füre ki költ (így!) az Mühesi 
tisztartoja Ngtok(na)k el hajtatta | az juhok . . . hogy fîi-
re ki kőitek az után döglőttek meg [Noszoly SzD; ApLt 
4 Hatházi Kristóf Apor Peteméhez]. 

8. elkerül vhonnan; a pleca de undeva; wegkommen. 
1583: János Kowach Jsthwan kowach Zolgaia vallia 
Leg Elseoben lakék ez Jlona leány vramnal Gergel 
kowachnal . Az vtan palastos Isthwannalis lakot on-
net(is) ky keolt [Kv; TJk IV/1. 158]. 1600: Kalotazegy 
Benedekne Anna azzony ket kesenthyeojet thwdgya 
es ket eoweys voltanak3 . Annak vthanna való dolgá-
ban semmith nem thwdok mihelt abból az vchabol ky 
keolt [Kv; TJk VI/1. 513]. — aHerczeg Barbarának]. 

9. ~ ű gyermekségből kikerül/nő a gyermekévekből/ 
korból; a trece de vîrsta copilăriei; den Kinderschuhen 
entwachsen. 1654: Gierŏfi Ianosne azoniom . . gon-
dolkodnék mas kepen mert immár Göröfi Giorgi az 
Giermekseghból ki költ Sui juris Iozagh nelkŭl ne(m) el-
het [Szamosfva K; Ks 90]. 1757: az miolta Gyermeksé-
gemből ki kőltem mindenkor azt hányták szemekre, 
hogy mennyenek Torda Vilmáraa az hova valók 
[A.hagymás SzD; Ks 9. XXXI. 20. — aSzD]. 

10. elő/kikerül; a se obţine; herauskommen. 1619: 
egy festéknek való forrás oly vagyon abban az ország-
bana, hogy hatszor való százezer arany jövedelme va-
gyon az királynak abból az egy forrásból, mert az széles 
világra drága materiák festeni nem lehetnek anélkül az 
f°rrás néküL hanem onnat kell kikelni az festék materiá-
jának [BTN2 319. — aTripoliszban]. 

11. kb. elkészül; a fi gata/terminat; fertig werden. 
\f>77: (A) Gyűlésre8 minden Regalissal hivot személyek, 
e? Gyűlésben választót emberek, a' Gyűlésnek első nap-
ján, compareálni, és mind addig ot lenni, mig az Articu-
tosok ki-kelnek tartozzanak [AC 90. — Az ogy-re, 
diétára]. 

12. kikerül; a părăsi/ieşi; hinausgelangen/geraten. 
ſ y 7 : negyedik esztendeje hogy a' Tisztartóságból ki 
keltem [Gyszm; DE 3]. 1761: hogj pedig a Skolábol ki 
költ Nagj János Uram telepedett Házossaga által Tor-
dara [Abrudbánya; AbN]. 

Szk: ~ tutorátus/tutorság alól. 1746: meg kivánom, 
??gy ã neveletlen árvának, minthogy őtet illeti a 
Haz, engemetis addig mig Tutorság alóli ki kèl, viszsza 
1 tiltessèk [Torda; TJkT III. 34]. 1753/1781: az árvák fel 
nevelkedvén az Tutoratus alóli ki költenek [Algyógy H; 

JHb LXXI/3. 251] * ~ vkinek keze alóllvkitőL 1605: 
Gepesi Geórgys eò Jobbagia leon, az feòldetis kezebe 
hagia Sigher János Gepesi Georgynek, ekkor kele kj 
Marto(n) János kezebol [UszT 19/16 Joan Biro de Kws-
meód (40) pp vall.]. 1610: talalta(m) megh valamj széna 
fwuemet eóreòksegemet ez al peresek kezeknel . kit en 
az myhali vayda be Jeóueseigh bekesegesen birta(m) . . 
en teöllem Hatalmaswl teòrueni nelkwl keŏlt ki [i.h. 
4/3c]. 1699: En Kovats Istva(n) Vr(ama)t Jobbagj kep-
pen szolgalta(m) migh keze alol eö kgl(ne)k ki nem kelék 
[Mezökölpény MT; MbK 90 Kölpényi Kocsis János 
(40) jb vall.]. — L. még AC 176. 

13. kiáll vki mellett (védelmezőül); a veni ín ajutorul 
cuiva; für jn eintreten. 1729: az illyen dolgokban kellyen 
ki az ur mellettem, s oltalmazzon [Kiskapus K; Ks 99 
Gyerőffi Kata lev.]. 

14. kb. felkel, fegyverre kap, fegyvert ragad; a se ridi-
ca cu armele împotriva cuiva; gegen jn aufstehen, sich 
erheben. 1672: mi közönségesen az felséges Isten di-
csősége és az megnyomorodott . . . haza szabadságának 
helyben állítása végett költünk ki [TML VI, 306 Teleki 
Mihály Szatmár megyéhez]. 

15. vki ellen fordul/támad; a se ridica împotriva 
cuiva; sich gegen jn wenden. 1738: Ugy tapasztallyuk, és 
látván lattyuk, hogj Kgld ugjan ki költ azok ellen a" Sze-
gény Taxas Városok ellen most ujjonnan Beretzk 
Várossát el akarja pusztítani [ApLt 1 a gub. Apor Péter-
hez]. 1772: a fiam Zsigmond kikölt ellenem s a guber-
niumban azzal vádolt be, hogy én az ő materno-aviti-
cum bonumit dilapidáltam [RettE 290]. 1817: vádokkal 
is ellene ki kelnek [K; KLev.]. 

16. kifakad/tör vmi ellen; a răbufni împotriva a ceva; 
sich über etw. auslassen. 1847: Hallottam, hogy Varga 
Kata a királyi kincstárnak földesúri joga gyakorlatába 
is belé elegyedett, s az ellen kikölt. Hallottam, hogy be-
szédeket is tartott az emberekhez [VKp 214]. 

17. képéből ~ kikel magából; a-şi ieşi din sărite; 
außer Fassung/sich sein. 1847: láttam a' Gila Gligor-
né léánkáját az uttzán menni lefelé, ki egészen képéből 
ki volt kelve én kérdeztem a Leánkát mitől jedett ugy 
meg, melyre a* Léánka felelni nem tudat, a ' szavába a ' 
nagy ijjedség mián mind akadozatt mondván, 
hogy Kádár Mártonné utyát el állatta, s még verte, s 
jedtibe fut visszá a' faluba [Náznánfva MT; Berz. 
17b]. 

18. (termés) bekerül, betakarítódik; a se aduna/strîn-
ge (recolta); (Ernte) eingebracht werden. 1723: ha az bú-
za ki kőt belolle3, ki menvén az Biro vagj más betsuletes 
emberek azon mérték szerént határozzák ki [Derzs U; 
ApLt 1. — a A földből]. 1745: Mint hogy pedig most a N. 
Idaia és Budarlai tilalmasb(an) való Forduló Határok 
fel nem osztathattanak, tehát ki kelvénn a Gabona , 
mind azon Határokat a ' Mlgos Parsok egy más kö-
zött igazságosan fel osztani tartoznak [Budorló K; 
Told. 9. — *K]. 

19. elfogy/kel; a se trece/vinde; ausgehen, verkau ſ t 
werden. 1750: h a j ó borok lesznek, reménlem ki fog kel-
ni [O.csesztve AF; Ks 83]. 

20. eltűnik; a dispărea; verschwinden. 1710: Szörnyű 
irtóztató execútió mene véghez az egész országban, mert 
nagy portiót vetettek fel a milítia számára, s a Rákóczi 
átkozott rézpénze miatt minden jóféle monéta kikölt va-
la Erdélyből. Nem lévén a szegénységnek pénze, honnan 
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a porciót megadja, kínozták, kötözték, nyomorgatták 
[CsH 396. — 1707-re von. feljegyzés]. 

O Szk: a haszon ~ vmibõl kijön/kerül vmiből a ha-
szon; a putea fi exploatat cu folos; von etw. Nutzen ha-
bén, aus etw. Nutzen erwachsen. 1770: tartozzék . . . 
egy jo Ugarnak való főidet adni, tsak addig a mig a ha-
szon ki kél belőlle [Hr 1/41] * üstöke ~t kezéből kinőtt a 
keze alól; a ieşit demult din vîrsta copilăriei; seinen/ih-
ren Händen entwachsen. 1679: tudja az Isten ki vétett, 
minthogy ő vizsgálja az szíveket s az én fiamat is, ha vé-
tett de az ő üstöke az én kezemből már régen kikōlt 
[TML VIII, 516 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

O Sz. 1631: Toldalagj Mihály monda hogi mit hazucz 
te teökelletlen beste kurua fia, te hazugh Istua(n) Deák 
az felesegemetis eö gjouala el teölem . . . az mi szekŭnk-
ben igen keves böczüje vágjon onnét ki költ leuele [Mv; 
MvLt 290. 48a]. 

kikeledezik ki keldegél/keleget; a răsări ici-colo; nach 
und nach (auf)keimen. 1814: azon Szántó főidbe nem 
volt egyéb hanem csak Tövis, és imitt amott Buza ki ke-
ledezve [Des; DLt 174]. 

kikelendő kb. kikelöben levő; ajuns la momentul 
ecluziunii; im Aufkeimen begriffen sein. 1811: Mint lá-
tod a' serény Hangyákat dolgozni, Égyiket el-menni, 
mást eledelt hozni, Ezt, hogy ki-kelendö tojássit for-
gattya, Amazt, hogy szeméttől házát tisztogattya [ÁrÉ 
26], 

kikelés 1. kikerülés; ieşire; Herauskommen/gelangen. 
1662: (Bethlen Gábor) Udvart nagy méltóságost 
tart vala, mellyben az régi nagy urak s fö emberek gyer-
mekit schólákból való kikelések után tisztességes fizeté-
seken méltóságosan nevelvén, imide-amoda való fö kö-
vetek mellett s egyébként is külső országokra való jára-
tásokban gyakorolja vala [SKr 125-6]. 1734: (Barcsai 
Jánosnak) innét a Collegiumbol való ki kelésit punctua-
liter nem tudom meg határozni [Kv; TK1 J. Farkasdi 
(27) preceptor rhetorum vall.]. 1771: Györffi József . 
cancelláriáról kikelése után ment Bornemisza Ignác the-
saurarius úrhoz secretariusnak [RettE 248]. 

2. vminek elkészülte; definitivarea a ceva; Fertigwer-
den einer Sache. 1689: ennèkem utamot sietetnem köl 
Nemzetes Biro Joseph Urammal leőt vászaromrul irran-
do Levélnek ki kelesét nem varhatom [Szu; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1807 k.: azon Testamentum formális meg 
Írására engemet az Eskettető sem mas nem onszolt, ezen 
follyo Esztendőig és hogy az ûdőn költ annak formális 
meg írása az okbol tettük fel ki kelese ideit [Sinfva TA; 
Borb. II]. 

3. kb. a termés bekerülése/betakarítása; recoltare, 
strîngerea recoltei; Heimbringen/beforderung der 
Ernte. 1797: vásárolt volt az Exponens Néhai N Enyedi 
Lakatos Ferentz Vramtol két hold quártás főidet 

akkor vetése lévén benne, annak ki kelése, vagy bé 
takarittatása utánra regulázta volt a ' venditor azon 
főidnek kézhez vételét [Ne; DobLev. IV/785, la]. 

4. (vmi mellett való) állásfoglalás, kiállás; luare de 
poziţie; Stellungnahme. 1662: Az magyarországi clérus, 
papi rend igyekezik vala az evangélium mellett való 
kikelését Bethlen fejedelemnek megbosszúllani [SKr 
137]. 1777: Komis Mihály . . . értelmes, okos, ifjú, igaz-

ságszerető úriember vala . . . az haza javára, az törvény 
és az igazság mellett való kikelésért megpirongattatik 
őfelsége által [RettE 379]. 

kikelet 1. zsendŭlés; primăvara timpurie, perioada de 
încolţire a semănăturilor; Reifen, Sprießen. 1662: Hal-
ler Gábor Jenőbena kinn lakván, a helynek erősíté-
sében nagyon emberkedett vala . . . teletszaka mind 
mészégetéssel, kőhányatással, hordatással úgy hozzáké-
szŭl vala, hogy majd minden kikeleten, tavaszon, nyá-
ron egy-egy külső reguláris bástyáját a várnak megépít-
teti vala [SKr 319. — aErdély délnyugati végvárában, 
Borosjenőben]. 

2. tavasz; primăvară; Frühling. 1570: Nylas Illés 
vallia egy Zeolet veot Mogioro Esthwan Alch Gas-
partwl . Es egy kort ky keletre az zeolet megh haytatta 
Az theob mywet Mint Zwretygh azonba hatta [Kv; TJk 
III/2. 174]. 1599: Lucas Trauzner . fassus est isto 
modo. Ez el mult wdeobe(n) vgy mint ky kelet tayba(n) 
Ieowe hozza(m) Kópeczy Janosnak egy embere [Kv; 
TJk VI/1. 274aj. 1608: eoreokseget Jozagat, ez kikelet 
tayban hatalmasul elfoglaltak [Brassó; BálLt 41]. 1655: 
Noszolyban8 lakó Tot Borbala Ceffei Laszlo Uram 
kenszeretesebŏl ment volt felesegŭl Kodis Mihályhoz, 
ugyan Ceffei Uram koczissához, de majd kikeletkor ket 
esztendeje lenne miolta hŭtŏtlenŭl mellőle elugrot [SzJk 
76. — aSzD]. 1672: Felső Szivagyia Ado . . . Esztendő-
b e ^ ) két Tinót szoktanak adni kikeletkor, két Eszten-
dőst. Eőszel három Esztendőst [Bora. VId/24. — aSz]. 

3. a jószág tavaszi kihajtása, kihajtás/verés; scoate-
rea animalelor primăvara la păşune; Austrieb des Viehs 
im Frühling. 1572: het Jwhot hayt volt ely Az Iwh-
nak kettey agh volt es chorba Az Eote Iok voltak ger-
mekdyd es egesseges Iwhok kyk Baraniasok leottek vol-
na ky keletre [Kv; TJk III/3. 47 Deoche (!) Ianos vallj-
1589: Az Alseö (!) Jspitalban . . . Jarò Ekeor (!) Zam 
Zerent 24. Harmad few Tewleok (!) N o 3. Eoreg Vnô 
Barom No 14. Három vzzeö Barom kikeletre Borius No 
3 [Kv; Szám. 4/VIII. 3]. 

4. tavaszi ~ a jószág tavaszi kihajtása/verése; scoate-
rea animalelor primăvara la păşune; Austrieb des Viehs 
im Frühling. 1755: Csős Tőrők buza . . . apróbb el hiţ-
vankodot rideg sertések táplálásokra egész Tavaszi ki-
keletig az Darabontok által kőit el 40 köböl 3 véka [Kis-
kend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

kikeletlenül nerăsărit, neîncolţit; nicht aufgegangen/ 
aufgekeimt. 1794: Murok, Petreselyem nagyobb részin 
még a száraz foldb(en) kikeletlenöl hever [TL. M á l n á s i 
László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez Gernyeszeg' 
ről (MT)]. 

kikelhet 1. (vetés) kibújhatik; a putea să răsară (semã-
nătura); (Saat) (auf)keimen können. 1817: azon két La-
bot annak a Szép búzának tsak az rosta alyával vettette 
bé amely ugyan esmérszík is, mert a Gaz nem kelhetett Ki 
[Szászzsombor SzD; IB]. 

2. felkelhet, fegyverre kaphat, fegyvert ragadhat; a # 
putea ridica cu arma ín mînă împotriva cuiva; sich erhe ' 
ben/zu den Waffen greifen können. 1672: az megkeseſß' 
dett és teljességgel elnyomattatott nemzet minde^ 
nekfelett az Isten dicsősége és az maga nagy szabadsa^ 
talanságának helyében való állítása végett méltán kike1' 
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hetett, az mint hogy immár, úgy tudom Nagyságtok s 
Kegyelmetek atyjafiai feles számú magyar hadakkal ed-
dig Kassa felé is közelitettek [TML VI, 305 Teleki Mi-
hály Szatmár megyéhez]. 

3. elő/kiállhat; a avea dreptul să pledeze ín favoarea 
cuiva; hervortreten können. 1704: a generál megenged-
te, hogy Sándor Gergely uram allegáljon Bethlen Mik-
lós uram mellett, de az ítílőmester ki nem kelhet [WIN 1, 
123]. 

4. kiállíttathatik; a putea fi eliberat; ausgestellt wer-
den können. 1677/1768: Ha az mostani mirigyes üdöben 
valamint ez utolsó tetzésünk pecsét alá nem kelhetneis 

csak ez üszögében való irásomis, és iratás s, testa-
mentumunk az magam subscriptiom alatt olly ratum fir-
mum légyen mintha authentice kelhetett volnr ki, ml*'el 
hogy az én elmémet, értelmemet, akaratomat senki job-
ban le nem irhattya, mint magam irtam [Ne; DobLev. 
11/386. 4a Samariai Lökös Péter kezével]. 

5. kibocsáttathatik; a putea fi emis; entlassen werden 
können. 1677: Vadnak a' per non venit Sententiáknak 
kiadásában-is emandalásra való dolgok; hogy azért a' 
Per non venit Sententiák in longis Causarum processi-
bus jo modon ki-kelhessenek a' Mesterek, ezen módot 
tartsák-meg* [AC 185. — aKöv. a részi.]. 

v kikelőleg kikelőfélben; pe punctul de a răsări, gata să 
răsară; (Saat) im Aufkeimen begriffen. 1743: Gondos 
István igen idejen szántót volt, Csalóka Péter későn mi-
kor szinte ki kelölegh voltt az Gondos István Uramé 
[Vajdasztiván MT; BálLt 86]. 

kikelt 1. kibújt; răsărit, încolţit; (auf)gekeimt. 1676: 
tagion ezen vetemenyes kertben ki kőit szép petrese-
lyem 290 hoszszu agyiak [Fog.; U F II, 750]. 7757: Som-
bori Gyórgj Uram hat eŏkrivel Ekejével és két béressei-
Vei az Koszta Mihály ezen földben bé vetett és szé-
P®n kiis költ meg zöldellett Árpa vetésit szántattya 
es forgattattja vala ki [Erdőalja KK; Ks 66. 45. 17gJ. 

az Exp(one)ns Aszszony ki költ ősz Búzájából 
Vegig hoszszan Gál Ferentz Uram ki szántatott s a ma-
lájéhoz foglalt [Mezőbánd MT; MbK XII. 94]. 

2. kiesett/került; înlocuit, schimbat; hinausgeraten/ 
gelangt. 1657: Nagy Pál engemet, Bornemisza "Pált, 
Rhédei Jánost, kik már az béjáróságból kikölt, de beteg-
egében körüle forgolódó szolgái valának, híva Föld-
v árra [Kemön. 97-8]. 

3. kikerült; provenit, care provine; hinausgekom-
jnen. 1696: nem valami dib dáb fontai mérjék az hust, 
hanem az hűtős vasar birák kezek alul ki kőit pecsetes 
ſ°ntal merjek [Dés; Jk]. 

4. kiadott; emis; her/hinausgegeben. 1589/XVII. sz. 
e'eJ€>' az eő Céhekről regen ki keolt Leuelek . . ez regi-
é n e k miatta teliesseggel erõtlennę lŏttenek volna [Kv; 
KömCArt. 1]. 

~ képpel magából kikelten/kelve; ieşit din sărite; 
außer sich geraten. 1807: Czutzuján Számoila meg szol-
"ftya egész ki kőit képpel ezen szókkal miért szagattad el 
a Contractusomat [Gyf; Eszt-Mk]. 

kiken megken; a unge; (ein/be)schmieren. 1855: A 
szakácsi fehér sipka helyett vállközépig lecsüngő bozon-
l 0 s haját zsírral pazarul kikenve, a tűz előtt hajszálairól 
nagy cseppekben gördül le a zsir [ÚjfE 179]. 

kiképez 1. kioktat (felkészít vmire); a instrui/pregăti; 
unterrichten, ausbilden. 1847: Magam személyesen arra 
kiképezve nem lévén . . . soha mit sem írtam, hanem több-
nyire hol Ferenczi Dávid, hol Vida Bálint nagyenyedi ügy-
véd urak írták meg a szükséges kérelmeket [VKp 168]. 

2. ~ / magát felkészül vmire; a se pregăti pentru ceva; 
sich auf etw. vorbereiten. 1847: Mondja meg valló . . . 
Maga személyesen írt-e ügyökben, ha így, arra hol ké-
pezte ki magát [VKp 167-8 vk]. 

kikér 1. (kívülálló) vminek kiadását kéri; a cere să i se 
dea; ausbitten. 1632: Eccer ismét mosni akarok vala 
menni, s az ablakra menék. Egy sulykot kérék ki az abla-
kon [Mv; MvLt 290. 79b-82b átírásban!]. 

2. vminek ki/megadását kéri; a cere înapoi; erbitten. 
1570: Takacz Gĕrgh vallya hogy adot volt eo keze-
hez tartany Thorozkay gergel egy lewelet . . . Es egykort 
esmet ky kerte Theole es ely vytte [Kv; TJk III/2. 84g]. 
1585: Zolga birowal kertwnk kj Neminemw zalogott a' 
zék Zynen Attam d. 12 [Kv; Szám. 3/XVI. 40]. 1593: v 
keme fratay János ky kirte volta azért az my fogiatkozas 
benne volt my meg reformáltuk w keminek [M.fráta K; 
SLt S. 39. — aA földet]. 1600: mo(n)da ezen Vagasy Já-
nos, meny el edes Georgy ura(m), Az kúlchok Jósa Tha-
masnit uadnak, kérd ki, nisd megh az aitokot, ne ron-
chak el [UszT 15/28 Benedictus Georgifi de Bitha pp 
vall.]. 1757: egj néhány iveg pohárokot tőllem kért ki 
[Csicsókeresztúr SzD; LLt 49/1277]. 1783: egész Falus-
tol kértük ki a Contractust hogy mutassa vagy olvastas-
sa fel előttünk eõ Excella(j)a de hogy ki nem adta Eŏ 
Excella(j)a továb mik sem intereseztünk, pénzt sem ad-
tunk [Mezőszokol K; IBJ. 1808: ezen Specificált költsé-
geken kivűl egyéb Praetensiokatis adtak be a ' Praeten-
densek előnkbe, mellyeket a* praetensus Fiu Communi-
catiora ki kérvén, és kiis nyervén, 's maga Reflexióit meg 
tevén mi az ítéletet meg tettük [Asz; Borb. II]. 

Szk: ~ i a nyomot. 1606: mykor az eo el ueszett mar-
haiok nyomán mykor menenk el Uyszekeligh ki kerek az 
falutol az niomott. Jgerek magŏkott hogy ki agyak 
[UszT 20/103]. 1625: czioma Jstuannak Agiagfaluinak 
egj Eokret loptak vala el az niomot mattis falui hatarba 
vyueok és az mattisfaluiaktol ki kerok az niomót az mat-
tisfaluiak el Jeóuenek az niomon es hogj Keokeniesbe 
Jutánk az mattisfaluiak azt mondák hogj eok touab 
nem mennek az niomon mert . . . musna felöl musnaj 
hatar [Derzs U; i.h. 156b] * békességre ~ i a pert. 1570: 
Aztis Montha hogy egykor Bornemyzza byrozagaba 
perbenis voltak Erthe, Es ky kertek volt Bekesegre az 
pert, De Megh ne(m) alkwthatanak [Kv; TJk III/2. 98] 
* kezesen/kezességen ~ vmit. 1604: Actor Comprobat 
hogy az melj három tehenit az Alperes hazahoz be yztek 
volt, kerte s kerette ki kezesen [UszT 18/19. 73]. 1752: 
azon Rakosiak . . . kezességen marhájokat ki kérték . . . 
és magok adtak két pénztis a kendermezei Biráknak, 
hogj menjenek ki kárt látni s betsûlni [Dob.; Somb. I] * 
kölcsönbe ~ vmit kölcsönkér vmit. 1745: ő Kglme és fe-
lesége már meg öregedett beteges állapottal lévén ă mi 
kevés pénzek vagyon, vagy tőllők ellopják vagy sokan 
kölcsönben ki kérik [Torda; TJkT II. 36] * számvetésre 
~ vmit. 1570: Zekel Barlabas vallya . . . Zabo vin-
che zekely petert perbe fogta Es Mykor az Theor-
wenbe volnanak, kery ky zabo vinche az Byrotwl az dol-
got zam vetesre, es hogi az Byro ki bochiata volna, Men-
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nek az kadar gergel hazahoz, Es otth keryk kadar 
Gergelt hogi zamot vethne keozettek [Kv; TJk III/2. 13-
4] * törvényre!kezesre ~ vmit. 1590: Az el múlth 1589 
eztendóbelj eószel perlenk my Vaghasiak Sikeöffalúiak-
kal valamj baro(m) be haytas felól, mikor be haytottak 
barmai(n)koth mene(n)k vtannok, keríwk vala ki Sikeo-
faluiaktol teórwenre kezesre [UszT]. 

3. vkinek kiadását kéri; a cere extrădarea cuiva; um 
js Herausgabe/Auslieferung bitten. 1570: Sofia ázzon 
nehay Jósa Deakne Ezt vallya hogy Eois kezes volt Mo-
re Ambrwzert feyerwary Byrotwl mykor ky kertek az 
foksagbol [Kv; TJk III/2. 93]. 1595: Az királybíró Hog-
giay Georgy Vra(m) zolgay pechettel kj kertek eó teólle 
Janosnet hogy ott tart volt zallast, elis vittęk volt on-
na(n) egy eyel [UszT 10/51]. 1656: Szaruady János new 
katonával edgywt talaltak egy hazba(n) ugy fogtak még 

a Directorok kezesség ala vet(et)tek Szauainét, az 
uta(n) ä kezesség alol el szeŏkek Bakator János uitte vólt 
el lovo(n) Desre az kezesek utanna menue(n), kertek ki 
az Aszszont de ne(m) attak ki, miuel nemes háznál uolt 
[Kv; CartTr II. 1017 Andr. Almasy alias Eotues (35) 
vall.]. 1840: a Tkts Nmes Tanáts . . méltóztat a közjó-
ra bátorságra fel ügyelői kŏrŏböl (!) ki folyolag a dolgot 
investigaltatni, addigis ki kérvén a gyilkolni tŏrŏt Urá-
tól s el záratni [Dés; DLt 848a]. 

Szk: kezességen ~ vkit. 1591 k.: (Nagy Györgyöt) Mi 
kereok kj vdwar birotul kezessege(n) Zeoleosi Feren-
cziel [UszT]. 1594: deák Thamast fogta meg harmad nap 
múlva kerem kj teolle kezessege(n), oly fogsagban 
volt vgia(n) megh szederjeswlt vala az keze az laba az ka-
lodaba(n) es az kezen Belincziek valanak, en kezemmel 
veottem leis rolla [i.h.]. 1633: mi eleget kérők kj kezesse-
gen, de nem ada [Mv; MvLt 290. 110b]. 1730: Mása 
Mesterné Asz(szonyo)m kérte kezességen ki Grabarics-
né Asz(szonyom)tol Radics Borbárát, hogy járhasson 
dolgában [Torda; MvRKLev.]. 

4. vkinek szabadon bocsátását kéri; a cere eliberarea 
cuiva; um js Freilassung bitten. 1572: Kwtas Jacabne 
Marta, Azt halotta bekennetwl mykor az torombol3 ky 
kertek volna, hogi lm az Io ázzon azért fogatot megh 
hogi Bozorkannak Montad volna [Kv; TJk III/3. 43. — 
aA városi börtönből]. 1585: Annos Santa Antalne vallia, 
Zola Ferenczy Antalne hogy Zolnank ez leannak hogy 
kerne ky a' fogságból m a g a n a k \ de az Dabo Mihály 
Attiafiay meg zolak a' leant [Kv; TJk IV/1. 507. — 
aMolnar Iacab-ot, aki állítólag megszeplősítette a 
leányt]. 1Ş87: Voltunk három vttal Jaraban3 hogy az 
Olahokat az kalodabol ki kertwk Tanach akarattiabol, 
es az pinzt erettgk megh uittwk [Kv; Szám. 3/XXXII. 9. 
— aA.jára TA. Meglehetős valószínűséggel a város há-
rom Torda megyei jb-falujából, A. és F.füléből, vala-
mint Asszonyfváról való jb-okat]. 1705: Tegnap egy 
Nagy Zsigmond nevü rabot akarván az asszony a fejede-
lemasszony napján megszabadítani, ígírte volt is magát, 
hogy kikéri a generáltól [WIN I, 603]. 

5. feleségül kér, megkér; a cere ín căsătorie, a peţi; 
um jn werben/js Hand anhalten. 1775: Valóé hogy mi-
kor Bartis Pilát Vasárnap ki kérték Opra Balásnul 
ment férjhez ? [Peselnek Hsz; HSzjP]. 

A kijegyzés menyasszony-kikérés régi szertartására is vonatkozhatik. 

6. hiv vkinek kirendelését kéri; a cere delegarea cuiva; 
um js Her/Hinausbestellung bitten. 1588: zolgah Byrott 

es hyteós Nemes Embert kireónk kegtekteòl kj Az bi-
zonsagnak be wetelere [Somlyó Sz; WLt]. 1597: Az Ka-
dachyak es <Kobad> ffaluiak kertek uolt kj mwnkòt Az 
zektöl egy patakos Vtnak meg latasara es el Jgazitta-
sara [UszT 12/84]. 1600: Mikor elseobe Vduarhelt teor-
ueniek leon Vargias faluanak Almás faluaual az Diznok 
be haitasa feleol Az Almasiak birat kerenek kj, az 
vargiasiakis kerenek [i.h. 15/15]. 1621: Teglas Kata 
Eőttuen magiari forinto(n) maradgio(n) mingiarast 

az Tanachibol annak exequalasara ket eskwtt Pol-
gárt ki kerwçn Teglas Kata(na)k akarmi neu(u)el 
neuezendeő Jngo es Ingatla(n) Jouajbol Eoreoksegebeól 
megh vehessenek, es satisfactiot tetethessenek [Kv; 
RDL I. 115]. 1691: mihelt Isten eő felsége az követke-
zendő Gyülésa napját elő hozza mindgjart, tellyes tehett-
sege szerint Sz. Pali Ferencz Uram, Gyulai Mihalyne 
asszanyom ellen a' Nemes Országtol Tiszteket kér ki 
kikkis azon Controversiat modo, ut Supra Sopiályák 
[Vízakna AF; Törzs. Váradi Dániel kézír. — a A diéta, az 
ogy]. 1764: égy szóval sem indigáltatik mi okon fognák 
a' Commissariusokat ki kérni, és hová [Torda; TJkT V. 
231]. 1769: az Exponens Aszszony az emiitett Ttes Táb-
lától oculator Commissariusokat fog ki kérni az N s g o d 
malmának es gáttyanak Oculáltatására, és eszerint ká-
rának orvoslására [Kük.; JHb LXVII/2. 9]. 

7. kér; a ruga/cere; bitten. 1790: hogy eddig elé Vála-
szoló kötelességemet nem tehettem arról engedelmét a' 
Méltoságos Urnák ki kérvén, most már e' következő 
pontakban alázatoson replicalok [Radnót KK; Dob-
Lev. III/678 Csato Mihály lev.]. 1815: A történhető vál-
tozásokhoz képpest sogor Ur(am) fáradságát és Kedves 
Hugóm Aszonynak meg jelenését előre Atyafiságos bí-
zodalomal kikérem [Asszonynépe AF; i.h. V/975 Borbe-
reki Josef Dobolyi Sigmondhoz]. 1826: hogy a' Te-
kintetes Commissio az egész Operatumabol . az 
én részemre is párt adni méltóztassék, ezennel telyes 
bizodalommal kikérem és de iure kivánom [Msz; GyL]. 

Szk: vkinek véleményét ~/. 1859: jövőben minden 
Egy házainkat illető lényeges intézkedések alkalmával a 
Mlgos E. Házi fò tanácsot előlegesen találják meg, és an-
nak véleményét kérjék ki [M.bikal K; RAk. 60 esp.kl]. 

kikérdez I. kifaggat; a descoase/iscodi; ausfragen. 
1823-1830: (Gr. Bethlen Pál) Akárkit látott az udvaron, 
azt magához szólította, azt mindenként kikérdezte, úgy 
hògy az ember unta még az ajtókon is kilépni [FogE 
152]. 1825: megjelenvén előttem Kováts Adám 
minekutánna . . . Czelnára küldött Béres szekér meg va-
saztatása tárgyában ki kérdeztem volna, ugy nyilatkoz-
tatta ki magát, hogy nyilván és jol emlékezik azon sze-
kérre mellyet ő maga vasazott meg keményen Rátz 
Joseff mp. Fogaras vidék Hütösse [Fog.; IB]. 

2. kitudakol; a afla; auskundschaften. 1835: az el-
foglalandó Erdőnek, melly egy Triangulumát formál. 
Határjait az irt Cometaneusóktol ki kérdezve feli ada-
sokhaz keppest jegyeztetett2 [Magyaró MT; EHA. 
aKöv. a határjárás részi.]. 

3. (tanút) kihallgat; a audia (un martor); (Zeuge) ver-
hören/ausfragen. 1833: az előnkbe idézett T a n u k a t 
ellsobbenis keményen meg hüteltük, s azután ki kér-
deztük [Ne; DobLev. V/1201]. 1840: a mely Tanukat, a 
fen emiitett Eskettető, előnkbe idéztetett . . . s z o r g a l m a ' 
tasan ki kérdeztük [Dob.; Somb. II]. 1843: (A t anukat ) 
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a' fenn irt Kérdő pontok szerént ki kérdezvén — azokra 
. tett vallomásaikat, ugy a' mint vallották, megírtuk 

miis a' mi igaz hitünk szerént [Bodola Hsz; BLt 12]. 
Szk: szelíden 1844: Al: Sofalván tartozkodo Szak-

mári Ferentzet szelíden a' következendő modon ki kér-
dezttem [A.sófva U; DLt 1441] * szorosan 1819: (A) 
Ribitsoraiakot meghŭtõltettem, 's Hŭtŏk letétele utánn 
szorosann ki kérdeztem, hogy a' bé-panaszlott, maga 
két Esztendei Falus Bíróságával, volt é a' Falunak vala-
mi Kárára ? [Kőrösbánya H; Ks 119e). 1841: mindeni-
ket szorossan ki kérdeztem a' Tolvajok hol létéről kikis 
merejibe a' rollok nem tudással felelének [Bereck Hsz; 
HSzjP]. 

4. megkérdez; a întreba; befragen. 1830: minek után-
na a* Tkts Executor Ur Nemes Rátzkevi István Urat a bé 
botsáttatás aránt ki kérdezte, és hoszszas, de nem a' do-
loghoz tartózó fel nem vehető feleletett tett, az Executiot 
— el probáltata [Msz; DobLev. V/1158]. 

5. egyh (házasulandót) megkérdez; a întreba (pe 
miri); (Heiratskandidat) befragen. 1846: Both János öz-
vegyet ki kérdeztem Both Kis ana 19 évessel 3 hirdetés 
után Copulaltatot a Templomba [Szucság K; RAk 48]. 

kikérdezés kihallgatás; interogare, audiere; Verneh-
mung/hör. 1830: a' Meiszterek ki kérdezésiért Fuscher 
Kováts István dolgába mikor a' Meiszterekre szekertzét 
fogott a' szolga Biro urnák égy írásért fizettünk 5 Rf 
[Kv; ACSzám. 87]. 1843: A Pastillus írásra előbbi ki kér-
dezésemkor nem emlékezvén azért nem valottam meg 
[Bágyon TA; KLev. Török István (26) vall.]. 

Szk: szelíd ~. 1844: Melly szelid ki kérdezés, hogy ál-
talam mindenekben a' fennebbiek szerint vitetett véghez 
arról Bona fide Bizonyságot teszek [A.sófva U; DLt 
1441]. 

kikérdezett kihallgatott; interogat, audiat; verhört. 
1843: szemmel látott s már egyszer ki kérdezett Tanuk 
Szász György és Virág László ki kérdeztetéseket 
szükségesnek látva — azokat Biztosságunk . . . e követ-
kezendő kérdésekre kérdezte ki [Dés; DLt 586. 17]. 

Szk: szelíden ~. 1843: több meghütölt tanúk és a sze-
jíden kikérdezett uradalmi szervitorok előadásából ki-
Jött az, hogy Varga Katalin a . közönségeket lá-
2asztó és ellenszegülésre késztető beszédekkel és vesze-
delmes tanításokkal izgatta [VKp 121]. 

kikérdeződik kihallgatódik; a fi interogat; ausgefragt/ 
verhört werden. 1843: míg a' Czigányok kikérdeződtek, 
az idö el telvén, ugy dél utánra marad a* Széna lerakás 
lágyon TA; KLev.]. 

kikérdeztet kihallgattat; a ordona să fie interogat; 
^erhören/ausſragen lassen. 1849: ezen utóbbi felhozást 
Krizsán Mária merőben tagadja — és ez iránt Gál Já-
nç>st ki kérdeztetni kéri [Kv; Végr. Vall. 77]. 

Szk: szelíden ~. 1841: ajánl tátik Fő Hadnagy aanak 
^arvas Jánost mint birtoktalant rögtön bé fogatni, és 
^eliden a' jelen körülményre8 ki kérdeztetni [Dés; DLt 
530d/1847. — aA levélhamisításra von.]. 

kikérdeztetés 1. kb. vallató kérdések felsorolása; inte-
^gatoriu; Ausfragen (Aufzählung von Verhörfragen). 

hogy hihessen Ember a Te szavaidnak, midőn ki 

kérdeztetésed után tett szabad Vallamásaidban tsak 
nem minden nyomban hazudtál [Dés; DLt 332. 16]. 
1838: Nemtelen Puskás Tyirilla . . . törvényesen lévín 
idéztetve, meg hüteltetése s ki kérdeztetése után vall 
eszerint3 [Nagylak AF/Ne; DobLev. V/1221. 2a. — 
aKöv. a vall.]. 

2. kihallgattatás; audiere, interogare; Verhör, Aus-
fragen. 1831: Babós Ignátz, úgy . . a* Sárfalvi tavalyi 
katona Bíró tösténtes ki kérdeztetések szükségesnek ta-
láltatván . . . [Kvh; HSzjP]. 1833: a Dispensatiot tsak 
tsupán a' ki kérdeztetésröl való Testimonium alá lehet 
irni [Marosbogát TA; DobLev. V/1198]. 1846: Kászoni 
András a* K: Közép utszai Tized Elöljáróit . . . 
húntzvutoknak akasztófára valóknak tolvajok 
partfogóínak szidalmazni nem irtodzott, s mind ezeket 
kikérdeztetése rendén maga sem tagadja [Kv; ACLev.]. 

kikérdeztetik 1. megkérdeztetik, vkihez kérdés intéz-
tetik; a fi întrebat; befragt werden. 1843: Rosos Moses 
ki kérdeztetik: Miért halgatta el a felolvasás alkalmával, 
hogy a régiusok nem ugy irták a hogy ő mondotta [Bá-
gyon TA; KLev.]. 

2. kihallgattatik; a fi interogat; verhört/ausgefragt 
werden. 1831: Albert Marton az Eszenyei János tavallyi 
Kepellyes Kotsissa . . . meg hüteltetese utan ki kerdez-
tetven és confrontáltatván, szemébe mondgya Dregán 
Vonutznak ezeket3 [Dés; DLt 332. 4. — aKöv. a nyilj. 
1838: Nemt(elen) Muntyán Silip . . . meghiteltetvén 's ki 
kérdeztetvén val [Ne; DobLev. V/1221. 2b]. 1840: Ne-
mes Rómán Károly eö Kegyelme . . . ki kérdeztetett lé-
gyen, jó Lelki ŏsmerete Szerént — tudományát a' követ-
kezendő képpen tette [Dés; DLt 116]. 

Szk: szelíden ~. 1843: Bágya Sándru . . uradalmi 
gornyik szelíden kikérdeztetvén, mond az elsőre3 

[VKp 70. — aKöv. az első kérdőpontra tett vall.]. 
3. (házasulandó) megkérdeztetik; a fi întrebat (mire-

le, mireasa); (Heiratskandidat) befragt werden. 1821: 
Horváth Mihálly hajadon Leánya Juliska Kelemen 
Antal Ifjú Legény Kováts Mester Emberrel való Házas-
sági életre való léphetésekre nézve, két Regiusok . . . 
előtt a' Coactiorol és Consensusrol a Leány a Szüleikkel 
égyüt ki kérdeztettek és a leg kisebb coactio sincsen, a 
Consensus pedig mind ä három Személlytöl meg van 
[Gyalu K; RAk 32]. 1852: Kelemen István 24 éves 
Both Kata 18 évessel ki kérdeztettek, és semmi okok 
egybe keléseket nem gátolta [Mákó K; RAk 32]. 

4. 1846: három héti tanitás után az én jelen létemben 
ki kérdeztettek a Templomban, és az ö értelmek meg, 
vagy fel foghatásához képest a' meg elégedésig feleltek 
[Bádok K; RAk 257]. 

kikéredzhetik elkéredzhetik (elmenetelre engedélyt 
kérhet); a putea cere permisiune de plecare; sich frei/los-
bitten können. 1657: ne mulasson Kegyelmed oda ki, 
hanem bejőjön az ő nagysága szolgálatjára, hiszem an-
nakutánna is az lakodalom előtt egynéhány nappal ki 
kéredzhetik innét Kegyelmed [TML I, 77 Bornemisza 
Susánna Teleki Mihályhoz]. 

kikéredzik 1. kikéredzkedik; a cere voie să iasă; sich 
ausbitten. 1585: Theowissy Menyhárt, Zabo Mathe, 
Angial Marton, Zaz Balint Az Keozep kapubeli Dra-
bantok . . . valliak fel Vontak vala a kaput Immár es a ' 
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Kis Aytotis be teottewk vala, Jűta Azonba Az keo-
zepwczaj Capita(n) Nagy ferencz leania, ky bort vizén 
vala az vranak keredzik vala ky [Kv; TJk IV/l. 462J. 
1662: a váradi nemesség közül valahányon Szenţjóba 

várában lévén szorulva, s feles földnépe is velek együtt, 
azok közül kéredzettek volt ki egy estve felé vagy kétszáz 
puskás [SKr 447. — aB]. 

Szk: félen való dolgára ~ (szükségét végezni) kiké-
redzkedik. 1777: Azon elfogott . . . Legény félen való 
dolgára ki kéredzett [Koronka MT; Told. 26/21] * ké-
redzve kéredzik ki. 1705: megizente Forgách, hogy ám 
költsék el azt, akit békaptanak, de mivel hamis hitekkel 
őket megcsalták, megmutatja még ő azt, hogy kéredzve 
kéredzenének még ki, de mégsem jöhetnek ki [WIN I, 
367]. 

2. jog bizonyításra haladékot kér/kibocsátását kéri; a 
cere amînare/prelungire de termen pentru prezentarea 
dovezilor; zur Beweisführung um Aufschub bitten. 7590 
k.: ha penigh azt tagadnad hogj illen hatalmasul nem 
veotted kezedben3, ki keredzem az teóruenyteól megh 
bizonitom hogj a' Damakos Myhaly Irtassa volt [UszT. 
— aAz irtásföldet]. 1655: (Kalmandi Anna) exmíttaltat-
ni kivana bizonyitasra, mellyet az sz. Ecclesia neki meg 
engede. Galambfalvi Ferenczis kikeredzven annak meg 
bizonyitasara, hogy lator szemelyekkel ment es szŏkŏt el 
felesege ki biczota (!) az sz. Ecclesia Galambfalvi Fe-
renczetis az jövendő partialisig [SzJk 75]. 

3. jog bizonyságra kéredzik ki 'ua.; idem.' 1614: Ez 
plenipotens . . . töb baratiual hazamhoz Jöúen az Leue-
leket latogattak el oluastak és elis vittek az kiket talal-
tak: Ki keredzem bizonysagra, és mindeneket docealni 
akarok [Kv; RDL I. 8]. 1629: mind az ket fel bizonsagra 
keredzik kj [Kv; TJk VII/3. 175]. 1646: az fogoly Leani 
Gal Kata bizonsagra sem keredzik ki, hanem csak 
tőruent uar nylua(n) hogi restituallja minden ellopot 
marhaiat [Kv; TJk VIII/4. 119]. 

4. szolgálatból való elbocsátását kéri; a cere demisia; 
um Entlassung aus dem Dienst bitten. 1823-1830: Len-
gyel József lett volt debreceni professzor a filozófiában. 
Ez igen híres szókimondó ember volt, a vallás dolgában 
igen szabadon beszélett, melyért sok baja lévén, kikéred-
zett, papságra ment talán Szoboszlóba [FogE 244]. 

E címszót vő. a kikérezik címszóval. 

kikerekedik 1. kikeveredik/kerül; a ajunge afară; her-
auskommen/gelangen. 1570: Vayda András . . . Latta 
Kys ysthwant, es Nagy Imrehet hogy ky kerekettenek 
volt az Barat Isthwan vram kapwya kĕzzwl Es Istwan ky 
akarya volt vonny zabliayat [Kv; TJk III/2. 195]. 1597: 
foga az leginy az Azzont tanczba indúlanak, vgia(n) az 
Tanczbol mind ketten ki kerekedenek az ayton, my nem 
túdhatok howa leonek [Kv; TJk VI/1. 24 Zilagy Jstwan-
ne Lucza vall.]. 1630: Latta(m) azt hogy ki kerekedtenek 
vala az Uczara, s rutul vagdalkoznak vala, ki asaggal ki 
palczaval ki keŏuel s ki penig szabliaval, s rut veresek va-
lanak mindenik [Mv; MvLt 290. 216a]. 1794: ki kere-
kedtenek a' pitvarba toszigálván ottis s küldvén Baráto-
si Josef Uramat, hogy mennyen el haza [Dés; DLt 1799. 
évi iratok közt]. 1802: For ro Lajos . a kotsissal szobol 
vetélkedni kezdenek, 's azzal ki kerekedtek, én ugy meg 
ijedtem hogy eszemen sem voltam [Mv; Born. XXXIX/ 
53 Sára nevű szobalány vall.]. 

2. fölkerekedik; a pleca/porni (la drum); aufbrechen. 
1763: Ezzel kikerekedvén Kristóf Flóra a Paptol a Tántz 
felé a Báttyához . . . méne [Nagyida K; Told. 9]. 1767: 
Az után tőllem ki kerekedvén a Legények a Karcsama 
felé szándékoztonak menni az Útszán fel [Betlensztmik-
lós KK; BK. Székely Ersok Csenteri Miháj Felesege (51) 
vall.]. 

3. keletkezik, támad; a se isca/produce; entstehen. 
1736: valami Németek dolga iránt Aszszonyt eŏ Ngãt 
alaz(ato)s Instantiánk által requiraltuk volt, abból rut 
dolog kerekedet ki, mert Tisztarto vr(am) az Falus birot 
azért keményen megverette [Récse F; JHbT]. 

4. kiderül/világlik; a ieşi la iveală, a se descoperi; sich 
aufhellen/klären. 1769/1802: ez okbolis ki kerekedik ez 
az igasság hogy tehát nem ezen Erdő comprehendáltatik 
a Conscriptioban hanem az amelyet supra magok bír-
nak [BSz; JHb LXVII/3. 58]. 1772: Már pedig ki kereke-
dett utoljára hogj a' fel nyomott viz miatt foroghatná-
nak mind négj kerekei az eö Excellentiaja Malmának, ha 
silipje Gátţja, rósz, és le sülyett nem volna [Kük.; JHb 
LXVII/242]. 1820: kŭlőmbenis Tőtőri Urrol fel lehet az 
effélét tenni, mert sok alattomos intézetei kerekednek ki, 
ha visgálni kezdené azokat akár kiis [Aranyosrákos TA; 
JHb F. 48 Pálffi Ferentz (29) hites assz. vall.]. 1831: 
Láddé . . hogy kerekedik ki a te sok hazugsagad! [Dés; 
DLt 332]. 

kikerekít 1. (élő fát) gyűrűz, karingóz, koszorúz; a 
inela (un copac); (Baum) ringéin, gürteln. 1771: a mi fa 
lábán állis. az is többire mind ki van kerekítve, s ma 
holnap ki szárad, és csak az kopattz helly marad 
[Pánkszelistye H; JHb 93. XIX. 6]. 1791: rég az ideje 
hogy irtogatott Kriszté s Fakat kerekített ki minyájan 
hortuk a faját Falusiakul és senki sem tiltotta 
[Farkasmező Sz; Somb.]. 

Az értelmezésre 1. NrLex. II, 640 irtás al., valamint a Tárban aszalás al 

2. kb. elkerekít (kerekké alakít); a rotunji, a da formã 
rotundă; (ab)runden. 1823-1830: emlékezem még olyan 
viseletre is, hogy a farakra abroncsot tettek, mely széle-
sen kikerekítette a szoknyát, és ezt verdigálynak nevez-
ték [FogE 66]. 

kikérendő care trebuie cerut; zu erbittend. 1801: Mi-
képpen certificaltattuk az O. Budai Inclytus P o s s e s s o r a -
tust ocularis revisio, és metalis reambulatio, véget* 
ki kérendő Ttes Commissarius Urak ki Nyerése dolga ' 
ban az a sub B. lévő Certificatoria relatoriábol nyilv a n 

vagyon [K; JHb LXVII/4. 8]. 

kikeres 1. előkeres; a căuta; hervorsuchen. 1704: aZ 
ítílőmester több adjunctusokkal együtt rendeltetteneK' 
hogy leveleit3 kikeressék, kiknél mennyi adóssága & 
adós levelei vannak [WIN I, 279. — a A meghalt érdéig 
kincstartónak, gr. Apor Istvánnak]. 1770: Gróff Vaşs 
Adám Urnák adván költsön 100 száz A r a n y a k a t . M a j 
Napan nékem betsŭlettel meg fizette. R e c o g n a s k à l o ^ 
az kóntlektúst (!) pedig Kolósvárt lévén, ki keresem ? 
azannal visza adam Árva Bànffi Kristína mp 
szári SzD; WassLt]. 1793: irattassék meg a' M l g ő s r 
Consistóriumnak, hogy azon kérdésben forgo Harang 
iránt — szándékozunk . . . Leveleinket ki keresni es 
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Haranghoz való Törvényes Jussunkat védelmezni 
[Kv; SRE 290]. 

2. átv is fel/kikutat; a depista/descoperi/afla; aus-
kundschaften/forschen. 1578: Azonkeppen arrais igen 
wigyazzon, hogy az zomzedsagh egy feleőlis az en fal-
wym hatara(n) wy foglalast ne tegyen, seött ha valahon 
tettek wolnais, ky keresse, es wegere menwen nekem 
jnegh yelenche [Kisfalud AF; OL Kamara Instr. E-136 
Jnreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V Kovachoczy ut. Math. 
Niary gondv-höz] | Byro Vram az Capitanokat hywassa 
be es haggia meg ereosse(n) nekik hogj ky ky mind az eo 
alatta való tyzedeseket be hywassa, es meg haggia erős-
e n ) nekik hogy vgyia(n) hwt zerent az tyzedeket meg 
czerkallyak, es affele tyztatalan zemelyeket ky keresse-
lek es Byro vramnak be mongiak [Kv; TanJk V/3. 
161b]. 1681: Az eő nagysága vas hámorához és fűrésszé-
jjez esztendőnként szolgáló embereknek nevek . . . Eze-
*et az hámori szolgákat hittel kerestük ki juxta instruc-
tionem [CsVh 97]. 1757: meg mutatom micsoda canali-

kell azt a gonoszságot ki keresni [Fráta K; Ks 101 
Cserei György lev.]. 1766: Ki keresni és figálni a' Métát 
P(er) Ocula(ti)onem et Rectifica(ti)onem határozta a' 
Tőrvény . a' Métát p(er) Ocula(ti)onem lehet kikeres-
ni» de a' hol Méta nints oculalhat ot Hiúzi Szemekkelis, 
mégis meg nem kapja [Torda; TJkT V. 328-9]. 

3. megkeres; a căuta/cerceta; (auf)suchen. 1671: Ve-
sztetett hogy a' melly oppidumok és hellyek ennek elŏt-
te nyom fel-vétellel nem terheltettenek, ennek utánna-is 
n e terheltessenek, mellyeket keressenek ki Istenessen 
azon helybéli Tisztek, az hói illyen helyek vadnak [CC 

1684: azon ház helyek után való főldeketis . . . meg 
JJem tudgjuk mondani, mig az mezőt fel nem járnok s ugj 
keresnők ki [M.borösbocsárd AF; Incz. V. 52b]. 1693: 
J^yulaban megh visgálván az . Nemes es Paraszt haz 
helyeket, az mint in Anno 1674 ezen Atyafiak es ezeknek 
??es elejek megh osztoztak volt azokat ki keresven ki 
J?rvan kinek kinek kézinél hágják [Gyula K; SLt 

17]. 1714: En Nagy Enyedi Borbereki Dánielné 
Cserei Ersébeth ha dolgainknak el igazítására, ma-
^am Jussomnak megh keresésére bé nem mehetnék 
r*agy Ajtára .; ne légyen késő ez utann is . . . az min-
Ket illető Just ki keresni, s ki venni [DobLev. 1/87]. 1804: 
Sft ki keresvén a' Régi Csutakot, asztt meg újjitták egy 
^-serefa ully Csutakkal, es Egy fejer Fűszfa Porongy Bo-

0 r ral [Backamadaras MT; CsS]. 
4. kitudakol; a căuta să afle; auskundschaften/mit-

ţein. 7575. Elseobe meg Értettek eo K. varoswl Biro 
jTam Bezedebël az feidelem parancholatiat, hogi regy 

es Zokas zerent az partosoknak Marhaiat ky ke-
®Snek Minden Emberektwl, kyreol eo K. Byro vram ke-
an Informatiot eo K. varosswl Nem Twdnak Arról 

^rnmy Egieb Információt Adny, hanem Eo K. Tw-
l24KZCk e s E r t e k e z e k Mindentwl [Kv; TanJk V/3. 
, 4b]. 1642: requiralna az eŏ Nga poronczjolatţjawal 
JŞmetek èo kgmeket, hogy lattatnek megh az Boerok 
elòt » hogy mi az közönseges igassagot keressük ki 
? határok felől [Sófva BN; BeszLt 115 P. Gauay a 
8 ^ - i . főbíróhoz]. 1679: egykor Vásárhelt valánk az 

giüleseb(en), ez az Ola László ket napis mind Biro 
, rencz Uram utan salapala hogy ö ollyan feleseget vett 

az kire Jobbadgiok szakattanak segellyen ki keres-
j,,' ° kegíelmetis megh reszelteti belölle [Sóvárad MT; 

18/LXXXVIII.l]. 1803: szükségesnek találta a' Biz-

tosság, az Ebeni részen lévő Antiqua Sessioknak tellyes 
számát ki keresni, és meg-állitani [Torda; JHb XIII/68]. 

Szk: föléi-farkát ~z vminek. 1669: Bizony mind fülét-
farkát kikeresném, és osztán ártatlansága kitetszvén, ő 
is megmaradna böcsületiben, amaz is elvenné jutalmát 
[TML IV, 431 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

5. jog kiperel (törvény útján szerez vissza vmit); a re-
dobîndi prin proces; ausklagen (durch Gesetz etw. zur-
ückverschaffen). 1607: Peter kouacz azt monda, ha-
ro(m) helyen biria az nótárius falú feŏldet, de ki akariuk 
keresni [UszT 19/104]. 1667/1687 k.: (A földet) ã megye 
tőrvénnyel kereste ki az Urak kezéből . . azért ã főid ã 
megye birodalmába(n) marad [Udvarfva MT; MMatr . 
427]. 1723: Egregyi János ház hellyéböl égy jo darab 
holta után az Pásztai Ferencz Vram háza hellyéhez fog-
lalodott . Bogdány Miklós vramtol is halottam hogy 
sokszor emlegette hogy ki keresi, de sok perei miat nem 
érkezett mindenekre [M.köblös SzD; RLt Balog Mihály 
(75) ns vall.]. 1804: Széki István Urtol hallotam beszélle-
ni hogy az Instans Gál Péterné ŏ kglmét plenipotentia-
riussanak vallotta, hogy a provocatus Moses fiaktol ha 
az Joszagot ki keresi felit ŏ kglmenek adgya [Szenterzsé-
bet U; Borb. Udõsb Szakács Josef (68) armalis vall.]. 
1818: kéntelenek leszünk a magunk jussunkat és részün-
ket a maga uttyán ki keresni Kedves ŏtsém Ur(am) kézi-
ből [DobLev. V. Mohai Lőrincz Dobolyi Sigmondhoz]. 

6. kb. vmennyit ki/összehoz, megkeres; a reuşi să 
adune/agonisească ceva (bani); etliches zusammenbrin-
gen/verdienen. 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 hitelbe kéri, hogy abból 
keresse ki az árrát [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1812: ezen Summát elégtelen volt a Héderfái Jószág 
kikeresni 's, megszerezni [Héderfája KK; IB]. 

kikérés 1. hiv (személy)kiadatási kérés; cerere de ext-
rădare; Auslieferungsersuchen | (ingatlan)kiadatási ké-
rés; cerere de cesionare (a unui imobil); (Immobiliar) 
Zuteilungsersuchen. 1798: ha . . . a ' kötelezett Colonus, 
vagy Paraszt cseléd Criminalitásb(an) vagy egyéb vétek-
ben elegyítené magát a' Tisztek . . . a ' vétkest el fo-
gattathatyák, de . . . tartoznak a' Tisztek a ' vétkest a' 
Földes Urnák kezében adni ki kérésekre, de a ' Földes 
Uris köteles . . 15őd napok alatt Törvényt ültetni [Mv; 
MbK XII. 113]. 1843: Bartók Ádám Ur admonitoriája 
Nagy Jo'sefné ellen Sz: Benedeki Egy Telek és egy ka-
szállo ki kérése fölött [Szentbenedek AF; DobLev. V/ 
1244]. 

2. hiv kirendeléskérés; cerere pentru delegare; Her-
ausbestellungsersuchen. 1783: Certificaltattuk a Tit. Ti-
haia Possessor urakat és Aszzonyokat . . . azon Faluk 
Határában foglalt . . . controversiaban forgo darab Ha-
tárnak ki járására jártatására és Rectificatiojára kí-
vántató Commissarius urak ki kérésire [Dob.; J H b K 
LIV/7. — *Tihói (Sz) birtokos]. 1792: Tkts Szántó Elek, 
és Sándor Urakot Certificalam ad (diem) 8um . Nms 
Alsó Fejér Vármegyének akar holott Celebrálandó Ge-
nerális Széke eleibe Divisor Commissarius ki kérésére 
[Ne; DobLev. IV/704]. 1795: Certificaltattyák Nsgtokat 
. . . Oculator Commissarius Uraknak oculatióra lejen-
dő ki kérésekre [Ádámos KK; JHb XIX/48]. 

Ha. 1606: ki kirisiben [Dés; DLt 285]. 
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kikeresés 1. előkeresés; căutare; Hervorsuchen. 1661: 
Csegezi Tamásné . . testamentaria dispositiója kikere-
sése és kiadása felől is . . Írasson azon káptalanokra 
[TML II, 37 Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1674: (A 
regestrumok) ki keresésére melléje rendelt edgyik Colos-
vári Captalan es egj Deákunk [KJ]. 

2. kihatárolás; hotămicie; (Feld) Abgrenzung. 1727: 
A Deesi Réten lévő puszta házok után való nyillaknak 

ki keresésére s rectificatiojokra . . . Rudasokat ka-
pasokat az ki menő Tizedbeli emberek kőzzŭl kell keres-
ni [Dés; Jk]. 1793/1794: (A) kőz Hellyek ki keresése, 
meg visgálása, és feli osztása, hogy mi előttünk, és mi ál-
taliunk mindenekben, a fellyebb meg irt modon ment lé-
gyen végben adgyuk ki arról az osztozo Feleknek 
ezenn osztállyos Levelünket jövendőbéli Bizonyságul 
[M.bagó AF; DobLev. IV/739.23a]. 1819/1831: Hunya-
di Ferentz, Sámuel, és ennek Felesége Jármi Judith ne-
vekre készült vallató Levél a' Csegezi Határon némelly 
Földek ki keresése dolgában . . . 1762 die 12a Xbris 
[Aranyosrákos TA; Borb. II iratjegyzék]. 

3. keresés, kutatás; căutare; Suche(n). 1762: Minde-
nek(ne)k az Ezüst és on Erczeknek ki keresésére szabad 
leszen ujj Bányát kezdeni a' mely vas Bányák pedig 
mostan miveltetnek a' Községtől, azokb(a), azok Pos-
sessorainak consensussok nélkül Ezüst és on Értznek 
Keresésére . bé menni nem lehet [Torockósztgyörgy; 
TLev. 8/7]. 1785: mind az eő Felsége, mind az Haza 
hasznára az Ertzeknek léjendŏ ki keresésére adigáltat-
tunk [Torockó; TLev. 6/1.2la]. 

4. felkutatás; descoperire; Aufspürung/suchung. 
1582: Az ado zedeok Barat Peter es Keomíwes Ferencz-
nek Zam adaszok . . . Az Adon futosso Zolgaknak hogy 
az Sellereknek ky kereseseben zorgalmatosok legienek 
attanak eztendeót altal Inniok való penzth f. 7 [Kv; 
Szám. 3/VI. 8-9 Diósy Gergely not. kezével]. 1751: Tts 
Basa István vra(m)n(a)k Sepsi Székben Egerpatakon 
holmi Jussotskája volt és vagyon most a Ttes Basa 
István Uram Relictaja bé jővén ide mü közünkben azon 
Jussotskanak ki keresésére Basa Ferentz uram is mint 
igaz Attyafi nem denégalja, hogy az ö klme Eg(er)pata-
kon levő jussaban része nintsen [DLev. 5. XIV/1]. 1797-
Mü Torotzkai Communitas közönséges meg egye-
zett akaratunkból3 . . kiket . . . az altalak . . . hiven 
folytattatott Peres ügyünk oltalmazására, és sok ter-
hes Esztendeink el folyása alatt rejtekben lévő . . regi 
Szabadtságunk (: Privilégiumunk :) ki keresésére fel vá-
lasztattunk vala, ezen nevezett ügyünk eléb mozdításá-
ra, és . . további folytatására adtunk telyes hatalmat 
[Torockó; TLev. 5/13. — aKöv. a nevek fels.]. 

5. kinyomozás; depistare; Ermitt(e)lung. 1677: A' 
Gonosz tévőknek ki-keresésére mi modon mennyenek 
ki a' Tisztek, és Gċneralis Inquisitiok mi modon celeb-
raltassanak arról a ' Cirkálásoknak Seriessében világos 
írás vagyon [AC 122] | Latroknak refrenálásokban, ki-
keresésekben, büntetésekben a ' Tisztek szorgalmatos-
san el-járjanak Latrok párttartoinak, Orv-gazdáknak 
ki-keresésekben, s' büntetésekben való mod [AC 262]. 

6. kivizsgálás; cercetare; Untersuchung. 1588: Byro 
vram kwlte az eggyk lowas legint Boldisart Pataban ket 
vttal zolga bíróért hogy Zamosfalwara hia, hogy az 
Eottweos Elek fiat meg eoltek volt, annak ky keresessere 
[Kv; Szám. 4/1. 22]. 1639: Keouettkezik szamuetes 
szerent annak meny hazna es kara lehetett, annak kj ke-

resese, melynek mint kara, s mind hazna, fele Gyulaj 
Ferencz Deák vramat es maradekit, az fele Penigh Ke-
czelej Gergely Deákot illetj [Kv; R D L I. 116]. 1729: A 
kodor uczai Patak régi Utyának ki keresésere Exmittal-
tatnak Atyánkfiai3 eo kglmek [Dés; Jk 384a. 
aElõtte a nevek fels.]. 1749: Tiszt Uraimék parancso-
lattjabol azon kárnak ki keresesére Rácz György és ju-
hász István Szolgabírák Uraimék el küldettek volna 
[Kismuncsel H; Ks 112 Vegyes ír.]. 1816: Azon Instáljuk 
alázatoson Ngodot hogy . A Szarvasabb Lopásbeli 
praevarícatiok ki keresésére Inquisitiot parantsolni mél-
tóztasson [Torockó; TLev. 9/46]. 

7. vizsgálat; cercetare; Untersuchung. 1748: V a g y o n 
még néki . egy . . Báttya, a ki igen nagy Orr-gazdá-
nak tartatik, s szintén ugy meg érdemelné a ki keresést 
[Hadad Sz; Ks 27. XVIIb Fr. Wesselényi aláírásával]. 

8. kiderítés; clarificare, descoperire; Ermitt(e)lung, 
Aufhellung. 1772: ha mindazon által mégis m a r a d n a 
fenn valami kéttsége az Inclytum Judiciumnak . . . nem 
csak meg itilheti ezen probat, sőt tartozikis adhibealni, 
az igazság ki keresésére hittel lévén köteles [Kük.; JHb 
LXVII/263]. 

9. ki/megválasztás; alegere, selecţionare; Auserwäh-
lung. 1787: a ' Typographia administratiojára kívántató 
Individuumnak ki keresése Tiszt. Professor Pataki Sá-
muel Uramra bizattatott [Kv; SRE 253]. 1844: az Ud-
varhelyre menő Kereskedő útban, a Lővétei határon el 
nyulo posta Útvonal el pusztult és szinte járhatatlan ál-
lapotban van . . . ujj Útvonal ki keresése, és meg állîttá-
sa kívántatik [UszLt XI. 85/1. 22]. 

10. jog kiperlés (per útján való visszaszerzés); redo-
bîndire prin proces; Ausklage (durch Gesetz Zurückver-
schaffung einer Sache). 1676: noha az reghi üdöben mc-
szeb volt az hatarok, de eleghtelenek annak ki keresses-
sere [Körösfő K; KHn 66]. 1742: ä Branyitskai J ó s z á g o t 
Pacifice bírtam volna, s Via facti, propria Saltem A u c t o -
ritate exturbaltattam belőle, akkor el vett és e l foga t 
Gabonám, mindenféle Bonumim mellyek de Jure Enge-
met concernaltak, Énnekem restitualtassanak . . . an-
nak ki keresesere engemet, mind az Isten, s mind a' Ne-
mes Haza Törvénye facultál [JHb XXXV/35 Jósika Ág-
nes kérv.]. 1772: régi el veszett s el alutt és feledékenység-
ben mént Jussoknak, Vérségek(ne)k és Igasságok(na)* 
ki keresésekre meghozásokra és meg szerzésekre ed-
dig is számos költséggel vigyázással és faradsággal 
Dobollyi Jóseph igyekezett [Nagylak AF; DobLey-
H/436. ÍJ. 1777: Tudhattyák kigyelmetek miképpen, eS 

micsoda Conditiok alatt Transigáltak vala . . • Ke-
gyelmetek azon rész Joszágok(na)k idegenektőlv a ,0 

ki keresese s annak utánna örökös bírása iránt 
Borb.]. 1779: Vettem kezemhez . . . magam és Néha* 
Testvérem nevekre expediált Inquisitoria Relaţ0~ 
riát, hogy . . . Sugad beli Jussunknak ki keresésiben 
dulyok meg és prosequalhassam [Ne; DobLev. III/5Z 
Bórbereki Josef kezével). 

11. kihorgászás; scoatere cu cîrlig; Ausangeln. 
Kútba bé esett veder ki keresésire való horog Nro 1 tP6' 
va; Ks 76. IX. 8J. 

12. haszon ~e haszonvétel; uzufruct; Nutznießuj^: 
1780/1804: az ollyan hasznot tartó Futó-bányák 
admoneáltassanak legitime annak colálására, és hatv ^ 
napok alatt való fel fogására ha eddig fel nem fogna* 
nem Colálnák tehát akár ki szabadossan ol foglalhass 
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es annak gazdaji azután, a' haszon ki keresésétől 's Bá-
nyájok usuálásátol, az Occupánst el ne tilthassák [To-
rockó; TLev. 6-7). 

kikeresett kiagyalt; inventat, născocit; ausgeklügelt, 
ersonnen. 1770 k.: Koronkai János nevezetű Atyankfía 
• • • Constitutionkat invigorålni praesumalta, merészel-
vén a nro négy ágos vason kivŭl még egy ágos vasat fut-
atni . . . illyen ki keresett okbola [Torockó; TLev. 9/14. 

Köv. az ok]. 1780: Nem éri el az irt Articulusbeli tör-
vény a maga czéllyát ha a' meg-határozott 30. Vas csiná-
jáson fellyŭll, akárminemü ki keresett okok alattis, több 
Vas csinálás akárkinekis meg engedtetik [Torockószt-
györgy; i.h. 9/16]. 

kikeresgél előkeresgél; a (tot) căuta; nach und nach 
nervor/aussuchen. 1662: olly árvíz jött vala azon éjsza-
ka, hogy . . a cselédek ki hónalyig s övig érő vízben kény-
Szeríttetének a sátorokat felszedni, és sok egyet-másokat 

horgokkal, vasvillákkal kikeresgélni [SKr 187]. 

. kikeresgéltet előkeresgéltet; a puné pe cineva să caute 
5} să scoată; hervorsuchen lassen. 1662: Ez cajtház rom-
,asábul a várbélieknek igen sok károk esett vala 
nagy sok mázsa kanót mind odaveszett vala, úgy, hogy 
jí2 összeszakadozott épületeknek, gerendáknak, kőnek 
'^hányásával, a kanótnak is valami részét diribban-da-
rabban nagy sok munkával kikeresgéltetni, szedegettet-
ni kénszeríttetnének [SKr 603-4]. 

kikereshet 1. előkereshet; a putea căuta; heraussu-
?hen können. 1826: a' tisztelt Gróf hozzám VK Bíróhoz 
küldött Missilissében 8ad napi dilatiot kért, hogy holmi 
?2en tárgyat illető leveleit kikereshesse s Procuratorával 
fékezhessen [Msz; GyL]. 
. felkutathat; a putea depista; ausforschen können. 

Eddig sem(m)i el prédált portékát a meg vettette-
p n kivŭl ki nem kereshettünk [Szászváros; BK. Bara 
. r e nc lev.]. 1823: akár melly szinü titulus alatt el idege-

JJ'tett Javaimat, Jussaimat a' maga számára ki keres-
é s e , szerezhesse, perelhesse, és váltagathassa [Mocso-
l ya Sz; SL]. 

3. megkereshet; a putea căuta; (aus)suchen können. 
rS55; (A) helységnek százados szokása az, hogy ha in-
?Cn is tul is a vizén miénk a határ, ugy ha locsogás által 
Ul költözik valakinek a földje ott ki keresheti és métáz-

p hatja az elöljáróság által [Szentmargita SzD; Sz-
^°nscr. külön mell.]. 

4* kiperelhet (törvény útján visszaszerezhet); a putea 
dobîndi prin proces; ausklagen können (durch Gesetz 

^ruckverschaffen können). 1690: Bade Lukáts . . . ha-
f?0lJ vivő fòldőit Törvinyel ki kereshesse(n) 
• W és bírhassa [RLt O. 5]. 1799: Ha en(n)ekután(n)a 
^ idődnek hogy ezen mostan által adott Jószágom-
ig2 tartozo valami abalianalt Jus még másoknál len(n)e 
aà V i f ' : * v a l a m i részetske abból el maradott volna is, 
kat íf * ° Nagyságok ezután is mint magok tulajdono-
Hes ' i á t h a s s a k avagy ki kereshessék és kezekhez ve-
dál a b b a i s ö Ngokat Senki ne akadályoztassa aka-
conH°Z t a t h a s s a f A l v i n c A F - I n c z XI. 31]. 1807: valami 
gaJ?dl^.ok mellett lépjünk oly edgyezésre, hogy én a ma-
ik, kölcségemen kereshessem ki a Nagysádtok részét 

i.h. XII. 3b]. 

5. igazságát ~ i jogait bírói/peres úton visszaszerez-
heti; a-şi putea redobîndi drepturile prin proces; seine/ 
ihre Rechte ím Recht/Prozeßweg(e) zurückverschaffen 
können. 1847: Hogyha pedig olyan szolgálatok tételére 
erőltetnek, amilyeneket elejek nem tettek, azokra nézve 
kéljék meg a tiszt urakat, hogy mutassák meg, honnan 
van parancsolatjok affélékre erőltetni az embereket, s 
engedjék meg az embereknek, hogy igazságokat keres-
hessék ki [VKp 223]. 

6. kb. kiszerezhet; a putea cîştiga; erwerben können. 
1586: Az Espanok zolgalattia thenne f. 50. Azért vala-
mint eset de az három faluból3 nem veottek Annj haznot 
hogy Az magok zolgalattiat kj kereshettek volna, Melj 
ektelen dologh hogy három faluth Az Varas még keol-
cheggel tarchon [Kv; Szám. 3/XXVIII. 6. — aAsszony-
fva, A. és F.füle (TA), a város három jb-faluja]. 

kikereső költekező; cheltuitor; verschwenderisch. 
1658: azt tudjátok ti, hogy kincscsel vagyok én tele, ma-
ga az Isten nem áldott volt meg engem . kikereső fiak-
kal, leányokkal pedig bizony megáldott volt. Immár 
csak a híjával vagyok, hogy az lelkemet hogy ki nem ad-
tam érettetek [TML I, 162 Teleki Jánosné fiához, Teleki 
Mihályhoz]. 1796: Gazda Aszonyságárol tudom . 
hogy nem bé kereső, hanem ki kereső [Dálnok Hsz; 
HSzjP Nemes Veres Ferentz (25) vall.]. 

kikerestet I. előkerestet; a puné să caute; heraussu-
chen lassen. 1823-1830: (Dósa Gergely) mind az erdélyi 
Dicasteriumokon, mind pedig Bécsben nyert, s legitimus 
maradékoknak ítéltettek . . . azt mondotta, hogy nem 
tudom melyik akadémián ilyen kérdés régen még táma-
dott volt, s megítéltetett, és ezt az archívumból kikeres-
tetvén bemutatta [FogE 129. — aA gyermekei]. 

2. felkutattat; a puné să depisteze; ausforschen/ 
aufsuchen lassen. 1662: A director azért az országban 
mindenütt a szombatosokat (kiknek Kolosvárott és a 
Székelységen vala fundamentumok) inquisítió által ki-
kerestetvén őket ez illyen nótát illető pörök csak or-
szággyűlési alatt szoktak volna ítíltetni, ad diem 3. Julii 
1638 (így!) [SKr 192]. 1705: A generál ménesét is pedig, 
minthogy nem erről a pártról hajtották el, kikeresteti és 
valamennyit találtat, mind visszahajtatja [WIN I, 222]. 

3. előkutattat; a puné să caute amănunţit; hervorstö-
bern lassen. 1820: az eŏ kegyelme általvetŏéből bizanyas 
elrekkentett kŏntŏseket ki kerestetett [Aranyosrákos 
TA; JHb Biro Sigmond (49) hites assz. vall.]. 

4. megkerestet; a puné să caute; suchen lassen. 1618/ 
1619: Az mely örökséget . . Balaz Deakal Kidejuel 
Vicze Szolga Biroval, hittel Kouaczibana kerestettem ki 

Albert Marton . . . Szalai Ferencz Jobbagia igj 
mutata ki [BLt 11. — aK]. 1794: azon erdőknek régi Mé-
táját ki kerestetni és reambuláltatni el nem mulattyák 
[Adámos KK; JHb XIX/43]. 

5. (határt) kijártat; a dispune parcurgerea/străbate-
rea (hotarelor cu scop de delimitare); (Feldmark) 
bewandern/durchziehen lassen. 1721: Tiszt. Pataki Pal 
Vramnak intimaltatik: hogy a Kõtelendi határt keres-
tesse ki, s azt ki keresvén annakutanna ŏ Nga Kõte-
lendnek hatara iránt certificaltassek level által, hogy ŏ 
Nga azt meg értven a maga Tisztit inhibeallya ez iránt: 
hogy a kŏtelendieket magok hatarokon belől ne 
vexallya [Kv; SRE 138]. 1781: Agyagfalvi Sándor János 
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Urtol requiraltattunk Volna, hogy mennénk el a 
Mező Bándi Felső Fordulo határon Derekollya neve-
zetű helyben lévő egy darabb széna füvét ahoz ér-
tő Commetaneusokkal ki kerestettnõk s azt mind két 
felo<l> való vicinussaitol meg kűlőmbõztetvén Göd-
rökkel jol ki métáztattnok [Mezőbánd MT; MbK XI. 
62]. 

6. kipereltet (bírói úton visszaítéltet); a intenta pro-
ces (cu scopul redobîndirii unei proprietăţi); ausklagen 
lassen (im Rechtswege rückurteilen lassen). 1681: (A föl-
det) el ado felek réghen Zálogosították el az Nalá-
cziak(na)k már az hoszszas űdő alatt való usualas utan, 
egheszen az magok hatarahoz applicaltak; Ez illyentis 
ki kellene kerestetni, el igazíttatni, es viszsza foglalni 
[Hátszeg ; VhU 152]. 

kikerestetik 1. megkerestetik; a ñ căutat; heraus-
gesucht werden. 1768: Az kissebb Kiris nevezetű Erdő-
ben az Melgos Groff Urak bizonyos Embereiket ki küld-
vén jártassák ki az régi méták kerestessenek ki es ha 
azok el rontattattanak s egyik a' másikéból el foglalt 
újra métáztassék fel és állandó örökös metakkal disting-
valtassek [Cege SzD; WassLt]. 1795: a közönséges Igas-
sággal meg edjező móddal a Betsû véghez vitessék, az 
Epûletekis a Contractus Szerint classificaltassanak, a 
deterioratiokis ki kerestessenek [JHb LXVI/44]. 

2. kinyomoztatik; a fi depistat; ermittelt werden. 
1677: Hogy a' gonosztévők inkáb meg-zaboláztassa-
nak, és ki-kerestetvén érdemek szerint meg is büntettes-
senek, a' Vármegyéken és Székes helyeken a Tisztek leg 
aláb három esztendőben ki-mennyenek Generális Circá-
lásra [AC 119]. 

kikereszteztet megkeresztezett határfákkal kihatárol-
tat; a puné să marcheze cu cruce copacii de la marginea 
proprietăţii; durch angekreuzte Pfãhle abgrenzen las-
sen. 1814: ezenn Szomszédolt nyil Erdőből . Horváth 
Farkas Ur az ugy nevezett <Gra)pá Oszoluj lung (így!) 
Maga részire el foglalta, és ki kereszteztette a (Domina)-
lis Bírája által [Kalocsa SzD; BetLt 3]. 

kikéret 1. vminek kiadását kéri; a cere restituirea a ce-
va; um die Herausgabe einer Sache bitten. 1568: 
sennyey pal kereth 10 ſorynthoth ky az eŭ pynzebe k. 
byzza reya ez en emberemre byzwasth ym lewele<th is) 
yratha k. thartzja meg menedekçl [Komlód K; BesztLt 
72 Horváth Kozma Felker (?) ysthwanhoz Beszt-re]. 
1815: Bartók Ádám Ur ezekből illető részét . . olly 
móddal Kéreti ki az Aszszonytol hogy ha hitele-
sen azoknak zallogjárol bizonyíthatna, kész az Ex-
ponens Ur mindjárt azokat is kiñzetni [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/976]. 

Szk: kezesen!kezességen ~ • 1604: Actor Comprobat 
hogj az melj három tehenit az Alperes hazahoz be yztćk 
volt, kerte s kerette ki kezesen, hogy megh ñzeti az kart, 
de ne(m) atta [UszT 18/9]. 1764: Hallottam az Falusiak-
tol hogy Sztenkulecz Juon Pópa Josivtol két há-
rom versbennis kerette volna ki Kezességen ökreit [Po-
lyána H; JHb XXXII/37]. 

2. hiv vkinek kirendelését kéreti; a cere delegarea 
cuiva; um js Bestellung/Beiordnung bitten lassen. 1710 
k.: a commissio a régi liber regiusokat is kíkérette akkor 
a gubemium által a káptalanból [Bön. 908]. 

3. leányt hitre ~ menyasszony kiadását kéri; a cere 
mireasa ca să fie luată de la casa părintească; um die 
Herausgabe/Vorführung der Braut bitten. 1736: az le-
gény két atyafiától az jegyes-gyűrűt béküldötte, azt az 
leány elvette, akkor a leánynak valamelyik asszony 
atyafia egy gazdag skófiummal varrott keszkenyőre . • • 
mentől tiszteségesebb gyűrűt akasztván, az legénynek 
. . . kiküldötte, azt az legény elvévén, rendszerént az le-
gény ujolag béküldötte két atyafiait, és az leányt hütre 
kikérette; akkor megint az apja s az anyja s az atyafiai az 
leányt kihozták . . . az pap eléállott és megeske-
té őket [MetTr 376-7]. 

kikérettetik 1. vkinek szabadon bocsátása kéretik; a 

se cere eliberarea cuiva; um js Freilassung gebeten wer-
den. 1710 k.: Nagyszegi8 . . . egyszer generális kezébe 
esvén és onnét . . . ki nem kérettetvén, minden ellene 
való dolgokat, inquisitiót, sőt úgy hiszem, tor turat 
is, exament etc. a generális német auditor által vite-
tett végbe, és küldte mind a bellicumra Bécsbe [BÖn-
879. — aNagyszegi Gábor, gk püspöki titkár a román 
vallási unió elleni tevékenység miatt börtönt szenve-
dett]. 

2. kikéretik; a fi cerut, a se cere; ausgebeten werden. 
1809: ennek utánna a szabadság ideje irás által kéretes-
sék ki, az Elöljáróktól, irásbannis adatassék ki azok ál-
tal oly móddal, hogy abban fel jegyezve légyen mind az 
el Menetelnek, mind a Visza jövetelnek Napja [ U s z t t 
ComGub. 1694 gub.]. 

kikérezik kikéredzik; a se cere a ſară ; hinauswollen-
Szk: külön való dolgára 1770: Amikoris külön való 
dolgara a rab ki kerezven, minek utánna ki botsáttatot1 

volna tettetvén magát mintha végezni akarna, hirtelen 
által szőkék a kerten [Mezőpagocsa TA; SzentkGy]-
Vö. a kikéredzik címszóval. 

kikerget 1. kiűz; a alunga/goni; austreiben. 1570: An-
na Mezaros Gčrgh zolgalo leanya vallia . . 

gyakor-
ta Talaltak az Taligas Dyznayat az azzonya kertebe, 6 

ky kergettek onnat, Eccher azon keppen hogy oth Tala^ 
tak ky wzyk volt [Kv; TJk III/2. 174]. 1592: Zent &ot& 
napba regen eorzeott Juhot az Nyuladban, es egy J s ' 
wa(n) András nevű Ember ki kergette volt onnét, a* 
mondotta volt hogy nem engedj hogy ott őrizze [Uszir 
1625: byzonios szamu diznaymot ky kergeti haromz 
az rauay hatarbolj az makrolj potentia mediante ' 
142a]. 1723: Az ă gát Kis Mihálynál ha tehetne kárt, oj* 
látám a' tavaszszal múlék két esztendeje hogj a házbo 
viz ki kergette [Királyfva KK; M b K 162]. 1746: 
gyermekem . . . maga erejével és hatalmával , aîji-
na)k Jószágából . . . engemet mint Tutrixt nagy ^J"? ^ 
ra ki kergetett [Torda; TJkT III. 33]. 1763: Tromb^ 
Balog István . . . hideg télnek idejin házából ki kerge ' 
üldözte [Uzon Hsz; HSzjP]. 1803: Portsaimi L á s z l ó ^ 
valami Sertéseket a ' Dadai János Uram Hellyéröl ki * 
getett [Dés; DLt 82/1810]. ^ 

2. kiver; a alunga/izgoni; ausschlagen. 1657: (j-j ^ 
lás) Mint igen emberséges és evangelicus ember is, 
járt vélem egyiránt fogván a dolgot . . . fegyverrel K , 
té ki vélünk együtt az svédeket az várasból. l s t e n

m b a t 
így marasztám meg utolsó veszedelemtől Nagyszo ^ 
várasát benne lévőkkel együtt [Kemön . 275]. 17UD ' 
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kurucokat mindenütt kergetik ki az országban, ahol ta-
lálják [WIN I, 613). 

kikergettet kiűzet; a dispune alungarea/izgonirea 
(cuiva); aus/vertreiben lassen. 1705: Az elmúlt szomba-
ton immár elmúlék két esztendeje, amikor Istennek igaz 
itíletiből, az én sok bűneimért, az én Istenem engem az 
én háborgatóim által kikergettetett hazámból és házam-
ból [WIN I, 509]. 

kikergettetik 1. kiűzetik; a fi izgonit; ausgetrieben 
werden. 1762: bizonyosan hallám, hogy Portugáliából, 
Lusitaniából, Franciaországból az jezsuiták kikergettet-
tek [RettE 132]. 

2. kicsapatik/űzetik; a fi alungat/izgonit; ausgeschla-
gen/getrieben werden. 1600: Egy iffjw zemelt Jlona ne-
Weott ky ferfy ruhaban eolteozeott volt, eo kgmek egez 
Tanachyul egyeott lewen Sententiaztak hogy az Peren-
ger melle keottessek es ereossen megh veretessenek (így!) 
Annak vthanna ky kergetessek; es ha valaha ez varoson 
találtatik megh eoletessek, es vízben butattassek [Kv; 
TJk VI/l. 404]. 

kikérhet hiv vkinek kirendelését kérheti; a putea cere 
delegarea cuiva; um js Bestellung/Beiordnung bitten 
können. 1602: az J p(ro)curatora Fanchialy Lúkach 
Arra fogh hogy az Causa feleól Agiagfalwy Jánost megh 
sententiazta wolna, rah terítette3 . . az terhet, per hoc 
af A ki kerheti az Exeqútorokot [UszT 15/80. — Utána 
olvashatatlan szó]. 

kikerít kb. kihajt; a mîna afară; austreiben. 1769: a 
ö»ro maga kezdé mondani hogy az ökrököt el lehet haj-
tani erre nézve a kik az ökrök mellett voltak pászto-
rok azok ki kerítették az ur Jószágáról s el hajtottak [Bö-
f°z IB. Fekete Dániel (37) armalista vall.]. 1784: 
|Az) ollyan Erdős helly volt . hogy ha az ökröt bésza-
^sztották az Emberek, nagy kárral lehetett belŏlle ki ke-
l teni [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 28]. 1850: a Patika-
£Us ^oth Pal Urnák két ökrei bé csaptak a szöllõbe, azt 

szre vévén a Fogados fel jött a hegybe, szándékozván az 
erőket bé keritteni, de mŭ a gyepŭn kivül kővel és gŏ-

^ntsŏkkel hajgálván az ökröket az által ki kerítettük, a' 
ul?n a Fogados be nem hajthatta, mert az õkrōk a szŏl-
,0Ö°1 ki szaladtak [Dés; DLt 1320-hoz]. 

1 kikeríthet kb. kihajthat; a putea mîna afară; austrei-
^ n können. 1714: mi pásztorok valank az marha-
at oszve akarok keritni haza akarvan hajtani hogy ha-
nareb ki keríthessük az Erdőből [Kisdenk H; BK sub 
nro 261], 

a 2
k *érô igénylő személy; solicitant/ă; Ansucher. /8J0: 

dö? k»kért fát . . az kikérő mindenkor tartozik az er-
len !r°nak tudtára adni az odamenéskor: és az ki ez el-
u. h^bázik, az eddig usuált törvény szerént megbüntet-

llK [Árkos Hsz; RSzF 115]. 

O r a t ^ kért; ccrut; gebeten. 1790: továbráis ki kért 
Mél J a b ? n ajánlott kŭlŏnŏs tisztelettel maradtam 
hálvê0S I t é l 0 Mester Urnák alázatos szolgája Csato Mi-

Iy mPa [Radnót KK; DobLev. 111/678. 2a]. 

2. igényelt; solicitat, cerut; beansprucht. 1830: (A) 
kikért fát az kikérő mindenkor tartozik az erdőbíró-
nak tudtára adni az odamenéskor [Árkos Hsz; RSzF 
115]. 

3. kirendeltetni kért; cerut ca delegat; zur Beiord-
nung gebeten. 1589/XVII. sz. eleje: Az ualasztot Ceh 
Mesterek penigh az Tanaczbol ki kért kęt eskwt Polgá-
rok eleot megh eskwdgienek, az Ceh leuel Articulusinak 
megh tartasara, oltalmazasara [Kv; TanJk 1/1. 166]. 

4. kiadatni kért; cerut să fie extrádat; um Herausga-
be gebeten. 1798: ha . . . a' kötelezett Colonus, vagy Pa-
raszt cseléd Criminalitásban vagy egyéb vétekben ele-
gyítené magát . a* Tisztek . el fogattathatyák, de 
. . . tartoznak a Tisztek . . . a' Földes Urnák kezében 
adni ki kérésekre, de a' Földes Uris köteles a' Die repeti-
tionis 15őd napok alatt Tőrvényt ültetni . . kűlőmben 

a' ki kért, és réá a' Földes Uraktol Törvényt nem ül-
tetett személlyt a' Tisztek el fogatják [Mv; MbK 
XII. 113]. 

kikertel elkerít/kertel; a îngrădi/împrejmui; umzäu-
nen. 1651: Az melj földet az fallu ki kertelt az Borjuk sa-
mara az urak akaratţjabul Jutta . . . Tiz rud [Szűkerék 
SzD; RLt O. 5]. 1733: Az Jankó Baltes . kerttye végi-
b(en) volt egy darabotska helly Jankó is ki kertelte 
[Kiskerek AF; JHb XXVI/44]. 

kikertelt elkerített/kertelt; îngrădit, împrejmuit; um-
zäunt. 1822: (A földesúr) egy paraszt ember Szalatsi Já-
nos a' köznyomásbol ki kertelt és Tengerivel bé vetett 
földjét egy falka marhának el adta. Ezt alázatoson instá-
lom méltóztatik investigáltatni, a' dolog e szerint kí vilá-
gosodván törvényes elégtételt adni Sombori István 
mp [M.zsombor K; Somb. II]. 

kikerül 1. kerülővel el/kijut vhova; a ajunge undeva pe 
drum ocolit; auf einem Umweg irgendwohin gelangen/ 
geraten. 1632: Latta(m) hogj ki ment . . . Zeöcz Mihály 
az mezőre s az aszonys Berkeszine az keözeön ki került 
oda ki s ot kin beszellettek egi massal [Mv; MvLt 290. 
81a]. 1662: Laskai Jánosnak3 is noha salvus conductust 
adatott volt fejedelem portábul Erdélyre való kijövetelé-
re, de nem bátorkodván arra, Moldvára és a szörnyű ha-
vasokon által Máramarosra került volt ki [SKr 191. — 
aBethlen István bizalmas embere]. 

2. vkit megkerül, vkinek útjából kitér; a se feri din ca-
lea/drumul cuiva; jm ausweichen/aus dem Weg gehen. 
1824: a' Sántz mellett ki akarná kerülni azon akadékos 
Legényeket, édgy kőzzülõk Kantáiját meg fogta, szen-
tyit — mindenit öszve szidta [Dés; DLt]. 

3. elkerül; a evita; vermeiden. 1833: Most ujjabban 
közönségessé tészi a' Mlgs Fõ Consistorium, hogy Pap-
jaink minden ketsegtetés bűnét ki kerülve, a ' Lelki 
esmeretekbe meg gyözödöket fen állo Törvényeinkhez 
képest Hatheti tanittás nélkülis által vehetik Vallásunk-
ra [Vaja MT; HbEk]. 1846: senkit minden igaz ok nélkül 
vagy gyűlölségből vádolni és hurcolni nem kívánok; a 
közönségnek ok nélkül nyomorúságot szerezni kikerü-
löm [Zalán Hsz; RSzF 121 erdőpásztor esküje]. 1851: ha 
lehet az alkalmatlanságot kikerülem [Kv; Pk 7]. 

4. átv megkerül vmit; a ocoli/eluda/ignora ceva; etw. 
umgehen. 1847: Mind a két esketésnek kérdőpontjai oly 
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terjedelmesen s úgy alkalmaztatva alakíttattak, hogy a 
tanúknak lehetetlen légyen kikerülni, ha valamit akár 
Varga Katáról tudnak . . . akár pedig azokról, kik nékie 
befogadói, bűntársai, segítői voltak [VKp 295]. 

5. kijut; a ajunge; hinausgelangen/kommen. 1854: 
Utóbb a Tanodából az élet gyakorlati terére kikerülve, 
idegen volt azon s csak bakdácsolt igaz élettudomány is-
merete nélkül [ÚjfE 82]. 

6. előkerül; a apărea; hervorkommen. 1596: le uagia 
. az medeseri legent . . . latam hogy az erez dezkaiara 

haila s ki esek az erezbeól ozton ki keryle Benedekfi 
János [UszT 11/53 Lucas Damokos de Kaidichfalua jb 
vallj. 1740: Miért kellett énnekem az It . p(ro)sequál-
nom, Citatoria Relatoriámból Constál, hogj vala-
melly Materiának eltartásáértis erőss hittel meg eskŭtt. 
hogj nincs nálla; de csak ugjan tölle került ki [Dés; Jk 
339b]. 

7. átv kisül; a ieşi la iveală; sich herausstellen. 1760: 
Boros Ur(am) . . a Titt. Henter István Ur Földire vagy 
is hellyire akarván hellyheztetni a Papunk Házát, de a 
Falunk félvén a globától közónségessen Contradicált 
mondván, nem tudgyuk mit kérnek azon hellyért ki 
tudgya mi kerül ki belölle, szegény a Falu s nints honnét 
meg fizesse [Magura TA; SzentkGy Bircz Szimion (35) 
zs vallj. 

8. ~ i f i g y e i m é t elkerüli figyelmét; a scăpa (ceva) din 
vedere; js Áufmerksamkeit entgehen. 1889: Hát hogy 
ön nagy barátja a varrottasnak, azt én tudom, annyival 
inkább csodáltam, hogy lapjában egy olyan ostoba és 
rosszindulatú megjegyzésnek helyet adott! Azt is tudom, 
hogy az kikerülte figyelmét, s azért láthatott napvilágot 
[PLev. 146 Gyarmathi Zsigáné Petelei Istvánhoz]. 

9. átv kiderül, napfényre kerül; a ieşi la iveală/lumi-
nă; zum Vorschein kommen. 1843: az igazság kiszolgál-
tatása oly sok kereken megyen keresztül, hogy az igaz-
nak lehetetlen ki nem kerülni [VKp 119]. 

kikerülendő elkerülendő; urmînd să fie evitat; Ver-
meidung suchend. 1846: fel kelvén Darvas János a föld-
ről a további verést ki kerülendő bé szaladott a Dono-
vák Lukáts Boltyába [Dés; DLt 530/1847. 13]. 

kikerülés elkerülés; evitare; Umgehung. 1876: a mun-
ka fennakadásának kikerülése tekintetéből az építés 
alatt ugy a gyalog, mint a marhás erő család szerint vet-
tessék ki [M.bikal K; RAk 326]. 

kikerülhet előkerülhet; a putea fi găsit; hervorkom-
men/sich finden können. 1781: a ' Strásák vigyázása 
mind ben a' városban mind körül bizonyos legyen, mert 
ha kár esik a1 városon valahol arról a Strásák által a ' Bí-
rák adnak számat mind addig míg a' tolvaj ki kerülhet 
[Torockó; TLev. 2/5]. 

kikerŭlhetés vmi elkerülésének lehetősége; posibilita-
te/modalitate de evitare a ceva; Möglichkeit der Vermei-
dung einer Sache. 1866: némely helységekben több név 
egy formaságok léteznek, a1 bé következhető zavarok ki 
kerülhetése tekintetéből, j o lesz a' szülök családi nevét is 
oda Írni [Gyalu K; RAk 109]. 

kikerülhetetlen elkerülhetetlenül; inevitabil; unver-
meidlich. 1834: ha épittés miatt ki kerulhetetlenüla szük-

ség ráb nintsen fel sem kell vemý [Vaja MT; HbEk. — 
aAz -ül ragot kihúzta ua. a kéz. A pénzre]. 

kikerŭlődik kikerül; a fi lăsat pe din afarä; auswei-
chen. 1863: Az uri Sz. vacsorát mindenüt t l a mártii kell 
ki osztani, egy felöl az egyformaságért, más felöl, h o g j 
a ' bŭn bánat hetiből, a húshagyó ked ki kerŭlödjék 
[Gyalu K; RAk 78. — a Ez évben húshagyó kedd való-
ban 11 nappal előbb, febr. 18.-ára esett]. 

kikerült provenit, obţinut; herausgekommen. 1822: 
Negy folyo Gerenda otska két otska párna fa és égy a lá-
da fundamentomábol ki került fundamentom gerenda 
[Dés; DLt az 1821. évi hídépítésre von. iratok közt]. 

kikerfiltet elkerültet; a dispune să evite; vermeiden 
lassen. 1804: a Nemes Vármegye által is minden némü 
Terhek hordozására szoríttatunk és így a Bányászi 
művészet nagy csonkulást szenvedni kénteleníttetik a 

mit éppen a tisztelt Királlyi Rescriptum akar t ki kerűl-
tetni [Torockó; TLev. 15/9]. 

kikerŭltetik elkerültetik; a fi evitat; vermieden wer-
den. 1840: megtörténhetne hogy . . a költsönado . • • a 

kezében adott Jok gondviselésére Tisztet vagy fize-
téses Szolgát kéntelenittetne nagy kárával fogadni, hogy 
e kikerültessék, meg határozták a Felek, hogy azon 
esetben jussa légyen Bosla Ferentz Uramnak az 
egész Jószág arendáját kezére venni [A.szentmihályfv a 

TA; Bosla. Kövendi Kováts János, a szék bírája keze-
vei]. 1846: (A híd) a rajta utazót veszéjjel fenyegeti 
hogy valamely történhető szerentsétlenség ki kerültes-
sen szükséges ezen hidan való közlekedést azonnal fel-
függeszteni [Dés; DLt 858/1847]. 

kikésettség késedelmesség, késedelmezés; întîrziere; 
Säumnis. 1843: (A méh) eddig elé ra jzot 32. kasot, —;a Z 

idéní rajzások a1 ki késettség mia t t kétes reményüek 
[F.zsuk K; SLt évr.]. 

kikésik szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion-
~ az időből kifut az időből; a depåşi timpul p r e v ă z u t 
pentru ceva; die Zeit reicht ihm nicht aus. 1843: erre 
Nagyságod utasítását is örömest be várnám; de félek 
hogy ki késünk az idöböl [F.zsuk K; SLt Szigethi Cs. 
Zsigmond P.Horváth Ferenchez]. 

kikészít 1 . elkészít, megcsinál; a f a c e / c o n f e c ţ i o n a ; 
verfertigen. 1776: egy szál jo N a g y Cserefát le vagta-
(na)k s fentőnek ki készítvén, el is ho rdo t t ák [Magyaros 

MT; BetLt 7 Tökes Mihálly (38) v a l l j . 1783: Az alsó ha-
zakat Stakatura fákkal ki készitia [Déva; Ks 78. 20/13-
— a Az építőmester]. 1787: (A) műszerekre vagy v a * 
vagy atzél kivántatik ollyan a mellyet közönseges vasból 
ki keszitteni nem lehet [Torockó; TLev . 9/25]. 1848: EKe 
szarv ki készítve tizen három 1 rf t 36 xr. [Görgénysztim-
re MT; Born. G . XXIVd]. 

2. a tăbăci/argäsi; gerben, zurichten. 1658 k.: Ate? 
majorbeli t imárok a annuat im ta r toznak fiscus sza-
mára kikészíteni 600 kecskebőreket és 60 t e h é n b ő r e k e 
[Gyf; EM LII, 161. — a Köv. a nevek fe ls j . 16721 
Enis Contentus vagyok ha . . . m inden esztendőben ha -
mincz keczke avagy Czap bőrőkket ki készít kordovany-
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ra, es mégis fest Sargara vagy Veresre [VhU 449 Thö-
köly Imre vál. Tobak Számfira taksára bocsátási kérésé-
re]. 1690: A Thimárok(na)k adott ki késziteni Bürek 
vadnak ez szerint3 [Fog.; UtI. — aKöv. a részi.]. 1740: 
némellyek Timár Varga Mester ember atyánkfiai kőzzűl 
• • roszszúl és csak egj hétreis kifonnyasztották 's nem 
készítették ki annak rendi szerént a' bőröket, a' vevők-
nek nagj károkra [Dés; Jk]. 1745: Kriszta Zaharia és az 
ocse egy marha bőrt hoztak es azt mingyart vetették 
a' hamvas kádban . . annak utãn(n)a le kopasztván a' 
szőrit a' bőrt ki keszitve Szamosujváratt el adták 
[Szásznyíres SzD; Ks Kutos Todorné leánya Juana 
vall.]. 1746: Két szarvasbőr kikészítve [Vargyas U; Dá-
niel O 258]. 1798: Azon 17// kecske bőrnek ki érelésiért, 
mellyet a Szász városi Timár tavaly kordoványnak ki 
készített 8 Rf. 20 xr. [H; Ks 108. 72]. 

3. férjhez menetelre magát kelengyével felkészíti 
magát, közn kistafírozza magát; a-şi face zestre; sich 
(her)ausstafíieren. 1820: (A feleség) még ara sem volt 
kápósd hogy az férjhezmenetelre magátt ki készítse az 
Jrôk Segedelmünk nélkül [Egerbegy TA; Tolvaly lev. — 
Elírás képes h. ?]. 

kikészítés 1. tăbăcire, argăsire; Gerben, Zurichten. 
73/1681: az Tiz kordován bűrnek ki készítéssé, es 

jnegh fizetésse őt forintban fel telik [Vh; VhU Thökölyi 
,n»re válj. 1688: Az Tímároknak Fogar(as)b(an) adott 
S2ottjanak és béllesek ki készitésere Juh es berbécs bőrt 
n r ° , 11 [Bucsum F; MvRKLev.]. 1740: Csizmadia 
atyánkfiain(a)k akár levágandó, akár meg-döglendö 
p|arhájok(na)k bőröket Articulusoknak Taxája szerint 
k l készíteni tartoz(na)k Timár Varga atyánkfiai ő kgl-
j?ek, nem kinszerittethetnek pedig Csizmadia atyánk-
fiaitól pénzen vásárlandó börök kikészítésére [Dés; Jk 
^4c]. 1838: Udvar számára Talpnak ki érelt egy Bihal 
Hno Bórnek ki készítésiért fizettem a Timarnak Hfl 2 xr. 
40 [Gálſva KK; Ks 99]. 1845: a Bivalybornyu bör ki ké-
szitésiért Timár Gyarmatinak [Dés; KvNJ 7]. 

2. kb. kelengyével való felkészítés; fåcutul zestrei; 
^usstaffierung. 1774: minthogy neveletlen . . . két Leá-
nyimat el-nem készíthettem, ha hírtelen ki-készitések 
e 'ött holtom történnék két Leányimnak jutandó Jö-
Vedelemböl vegyenek számokra Gyöngyöt s egyéb Leá-
ny> készületet [Kozárvár SzD; Told. 22]. 

kikészítetlen 1. netãbăcit, neargăsit; ungegerbt, nicht 
^gerichtet. 1680: Bialy bőr ki keszitetlen no 2 [Fog.; 
UtI]. 1785: Ki készétetlen Juh bűrbül való bérlés No 1 
ka tona K; Bom. Jos. Katonaj ns szám.]. 
tan m e g m u nkála t lan ; neprelucrat; nicht bearbeitet. 
ĕ*W: Kender, ki keszitetlen Gell 80 [A.porumbák F; 
J/“J- 1766: 1 Desa ki keszitetlen Len Szőszszel [Déva; 
K s ? 6 . IX. 16]. 

^készített 1. készített; lucrat frumos; verfertigt. 
/ 5 8: (Az oltárkép) tetején csinoson ki készített krucifi-

X ü ţ [Déva; Ks 76. IX. 8]. 
, . J- tăbăcit, argăsit; gegerbt, zugerichtet. 1669: Három 
24 i Z Í tC t bo r-!u ſ e k e t e b ŏ r [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 
4a]. 1675; égi oregh medve bur, ki keszetet [Mezőma-

t f a s MT; Borb. II]. 1732: Hintora való ki készítet feke-
oŏrõk 3 [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 3]. 1756: Ki ki-

e t t fél kantza Bőr . . . Béllésnek való Juh Bŏr ki ki-

szitve [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 18]. 1762: Ad ins-
tantiam Cehae Cerdonum Thordensium . . ezen Vá-
rost, és ennek vidékét ki készített botskornak való 
bőrrel el tartsák, s ebben szükségét nem Causalnak [Tor-
da; TJkT V. 81]. 1797: Egy darab ki készített Bivaj Bőr 
talp [M.igen AF; DobLev. IV/777. 17]. 1823: egy meg 
döglött Bívalnak ki készítet Bőre [Déva; Ks 106. 144]. 
1849: Egy ki készített borz bőrőtske [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

3. elkészített, kimunkált; prelucrat; ausgearbeitet. 
1809: Az egész Erdelly Országába, a* Vajda-Hunyadi 
Királlyi Vas-Banyászságon kívüli, csak a' mi kicsiny 
Communitasunk az egyedül, a ' ki a* Nemes Haza La-
kossainak Vasbeli szükségeit a ' Hunyadival egjenlŏkep-
pen, a Szántó Vasakbeli deffectussát pedig a Hunyadi-
nál tízszerte nagyobb mertekbe szokta ki elégitteni a' 
maga Határán termett, és ugjan ott tökelletesen ki készí-
tett Vasaival [Torockó; TLev. 9/43]. 

4. megmunkált; prelucrat; bearbeitet. 1669: huszon-
hat kalongja virágos ki keszitet kender, egy falka szősz 
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1684: Dezma ki ke-
szitet kender G 59 Azátlan es ki csinálva Gel. 70 [Kükül-
lővár KK; UtI]. 1685: Ki keszitet len Gel(ina)s 825 
[Radnót KK; UtI]. 1756: Ki készített kender kalangja 3 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 13]. 1788: Ki készített 
Len égy rokásba 145. csomo [Mv; TSb 47]. 

kikészíttet a puné să tăbăcească; zurichten lassen. 
1730: az Meltosagos Úrfi itilitiben poroncsolt volt en-
nekem, hogj egj berbecs Tökött ki kiszitessek seletes 
Zacskónak kit is én ki kiszitetem [Noszoly SzD; Ap-
Lt 4]. 

kikészíttetés tăbăcire, tăbăcit; Zurichtung, Gerben. 
1721: Az 4 Tino bőr(ne)k es 8 bornyu bŏr(ne)k penig fe-
liben való ki keszittetese iránt Comissiot nem producal-
ván, karos(na)k itiltetett felib(en) való ki keszittetese 
[Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV. 1]. 

kikészíttetett 1. készített, készült; lucrat/executat fru-
mos; verfertigt. 1758: Ezen oratoriumba accomodalta-
tott fából csinoson ki készíttetett Oltár [Déva; Ks 76. 
IX. 8]. 

2. tăbăcit, argăsit; gegerbt, zugerichtet. 1677• egy 
asztalon allo ki keszitetet Juh bőrbül allo fedel | egy 
Eőrőg Medve bőr ki keszitetet rósz semmire kellő [Me-
zőmadaras MT; Borb. II]. 1687: Pünkösd Tajba(n) kül-
dött Gálfalvára ki készíttetett fekete szottiá(n) bort 
No. 4 [Bucsum F; MvRKLev.]. 1797' Egy béllésnek ki 
készíttetett juh Bŏr [M.igen AF; DobLev. IV/777. 21]. 

kikészíttethetik a putea fi tăbăcit/argăsit; gegerbt/ 
zugerichtet werden können. 1681: Keczke, őz, Juh bőr 

ez egi rakason veszett, már az moly ighen el veszte-
gette, ennyi sok bőrt kár volt igi el hadni veszni, varga-
val, szőcsel mind ki készettethettek volna [Vh; VhU 
533]. 

kikészíttetik megcsináltatik; a fi (re)facut; verfertigt/ 
gebaut werden. 1823-1830: az udvari templomban3 , 
mely egy bástyában volt, amelyből gabonást csináltak 
volt, de a praefectus Veres Mózes javaslására esmét 
templomnak kikészíttetvén . . . ezen kis templomban az 
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lévén az öreg grófnak kedve, hogy utoljára még az uno-
kájával communicáljon [FogE 153. — aBonyhán (KK) 
gr. Bethlen Pál generális udvarában]. 

kikészíttettetett care a fost tăbăcit; gegerbt. 1723: bi-
zonyos számú Bőrr vedrek(ne)k Csináltatása felöl . 
esett az my B. Chehŭnkreis negj Bőrr Vidér, mellyhez 
vŏttŭnk egy Tehen Bőrt cserrel ki keszittettettett (!) [Kv; 
ACJk 129]. 

kikészül1 kifelé/kijönni készül; a se pregăti să iasă; im 
Begriff sein hinauszukommen. 1671: Az végekben levő 
nemességre és magyar praesidáriusokra egyaránt impo-
náltatott, hogy az limitatio szerint praestáljanak minde-
neket az német vitézlő rendnek, ki miatt már inkábbra 
mind kikészülnek az végekbűi, az minthogy csak az is 
kell az németnek [TML V, 512 Szepesi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 1703: Pápai János uram írja, hogy a kuruc fel-
támadott és maga is Rákóczi Ferenc készül ki Lengyel-
országból [Kv; KvE 241 VBGy]. 

kikészül2 kikészíttetik; a fi tăbăcit/argăsit; gegerbt/ 
zugerichtet werden. 1729: Egy Ló bőr lévén a Timámál, 
ha kikészül oszszák ad tres coeqvales partes [HSzj timár 
al.]. 1802: Két darab szarvas Bőr ki készülve [Ne; Dob-
Lev. IV/858. 3b]. 

kikészülhet elkészülhet; a putea fi terminat; fertig 
werden können. 1590: mikoro(n) Vrunk vtan ez dolog-
ba Brassóba mente(m) vala, valasz mikor lett eò Naga-
tol Az leűelek ki ne(m) kezílhettek, hane(m) Capítan 
vrúnk poro(n)cholattiabol Fogarasba kellett menne(m) 
vrűnk vtan [UszT]. 

kikészült kikészített; tăbăcit; gegerbt, gar. 1740: a' ki 
készült Talpjai is Timár Varga atyánkfiain(a)k, az idők 
mivóltokhoz, és marhák árraihoz képest, a' Tktes Nms 
Tanácstól limitáltatandó árrok szerint árultathassa-
n(a)k [Dés; Jk 334a]. 1747: Találtunk . . . Barna pej ki-
készült Csitko bőrt No 1 [Szpring AF; JHb XXV/188. 
3]. 1785: Ki Készült bárány bőr . . . No 2. . . . Ki készült 
Feketén (így!) Lu bür N r o 1 1/2 [Katona K; Born. Jos. 
Katonaj ns lelt.]. 

kikever kiebrudal: a scoate/da afară (din . . . ) ; auske-
geln/booten. 1710 k.: Az újlaki portióból is ki akarván 
keverni Bölŏni Mihály szegény atyámfiát, opponálnom 
kellett magamat [BÖn. 720]. 

kikezd csapra üt/ver; a da cep (unui butoi), a desfun-
da/începe (un butoi); anzapfen, aufschlagen. 1583: Va-
laky, Borát chaplarral akaria ky merethny es arultathny 
Tehagh a' Bornak gazdaia megh Mérettesse a* fwzerrel 
az ahoz Rendelt es Valaztot Zemeliekkel annak eleotthe 
Valamikor akaria, vagi keth hettel, vagy egy hettel, vag 
harmad nappal, amégh ky nem kezdenę három forint 
Birsagh alath [Kv; PolgK 2]. 1593: akarki, az ki bort ho-
zót korczomara, addigh ky nem keszte az bort migh nem 
az porkolabnak hirre a t ta es lato pohart adot az porko-
lábnak kostolasra, eo Jtelte megh hani penzre kel kezde-
ni kupaiat [UszT]. 1602: Senky azért ennek vthanna 24 
penzen ne merezelyen bor t ky kezdeny boranak el vetele 
alat, hanem elseoben megh kostoltassa, es Jo lelky esme-

rettel az ket vasar birak megh Intézzék az mostany eW-
deohez kepest mith eryen [Kv; TanJk 1/1. 415]. 1654: uy 
Eztendeó napiaigh mindenkor szabad volt az parazt 
Emberek(ne)k Bort árulni It Thoroczko(n) uy Ez-
tendó nap uthan Jartak pincziet, annak utanna az Ne-
mes Emberek Borát kezdettek ki az két karaczio(n) 
keŏzeŏt nemzetes Thoroczkai Lazlone Azzoniom(na)k 
Borai kőitek el [Thor. X / l l Racz Istua(n) vall. 
aNagykarácsony és kiskarácsony (újév)]. 1740: senki 
magától ne praesumállya kikezdeni, az idegen bort; az-
zal biztatván magát, hogj talám már, a ' Dési borok el 
fogytan(a)k [Dés; Jk 539b]. 

kikezdés csapra verés; desfundarea unui butoi; An-
zapfung, Ausstoß. 1805: (Az udvari majoros) az Hor-
dok es Borok árát ugy ad(mini)strálja, hogy az el kőit 
Hordo Bornak ára a más Hordonak ki kezdésével tős-
tént ad(mini)stralodjék [Erdőszengyei MT; TSb 43]. 

kikezdet csapra üttet/veret; a puné (pe cineva) să dea 
cep unui butoi; anzapfen lassen. 1722: F. Kapit(ány) 
Ur(am) áruitat Havasalföldi Bort, az mostani sokada-
lom előtt kezdette ki, Czégér alatt árultattya ã Piacz sze-
ren [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1731: akik meg ki 
nem kezdettek idegen boraikat, ki ne kezdessek, h a n e m 
hir teteilel akárhova külső helyekre el adgják, s ki szál-
licscsák, amellyek penig actu Csapon Találtatnak, azok-
(na)k gazdaj ugj admoneáltassanak hogj nyolezad na-
pok alatt el árullyák [Dés; Jk 423b]. 

kikezdett csapra ütött/vert; desfundat; angezapft-
1776: egy Popa Vaszilia nevű Jobbágyának félbe volt 
még egy kevés már az előtt ki kezdett bora [A.kápolna 
KK; BK. Betlensztmiklós cs. 1 Dikuj Szávu (30) jb zsitáſ 
vall.]. 

kikezdettet csapra üttet/veret; a puné (pe cineva) să 
dea cep unui butoi; anzapfen lassen. 1700: K e z d e t t e t t e m 
ki a Spotalynak egj Borát mely volt hetven vedres [Kv; 
Szám. 40/1. 10]. 

kikezdhet csapra üthet/verhet; a avea voie să dea cep 
unui butoi; anzapfen können. 1595: Az sert penigh ez 
városbeli Attiank fiai feozzek, de Iot feozzenek, ket 
pénznél fellieb ne aggiak Eitelet: de az Serfeozeok addig 
ki ne kezdhessek, hanem eleozeor az vasar birak megh 
lassak, es megh intézzék ha megh erie az ket pénzt vag* 
nem eij [Kv; TanJk 1/1. 253]. 1677: Ha . valamely 
Patrónus oly szeginy bort kezdene, a ' ki illendő modon 
elkelésre alkalmatlan volna; a korcsomállás rendiben 
következendő ember, Vice Ispánt, vagy Szolga Birot hi-
vatván, és megkóstolván, ha ugy találtatik, a rend sze-
rint következendő Patrónus, szabadoson k i -kezdhes se 
borát [AC 106]. 

ki-ki 1. mindenki; fiecare; jedermann. 1561: My 
Jnakthelki Ghyerewffy Mihal, es Swky Benedek, 
aggywk emlekezetre . . . myndeneknek az frathai ze-
nafiwek felöl . . . mindeneketh nygy Rizre Jntizzenek, 
azokra Nilath hannyanak Es ki ki mind azon m a r a g y o n 
megh, walamelyeth az nil ky mwtath [M.fráta K; SL 
sub. lit. V Nro 28 Frátai birtokosok egyezséglev-e a ira-
tai szénafű vekről]. 1581: ki ki az honnat oda Jwtt haza 
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menne [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály Báthory 
Istvánhoz]. 1638: egykor latok hogy ki ki mind kŭleön 
küleön szaggatia az eökreit [Mv; MvLt 291. 150b]. 
1732: tegyen mentül hamaráb kŏsztünk igazat az M: Ur 
had viselhesse ki ki gongyát magáénak [Kóród KK; Ks 
99 Kornis Ferenc lev.]. 1763: Hallattam pedig azt . . 
hogy ez előtt nem régiben, mikor az a' Tatár hir vala, és 
kiki tsak nem szekere hátán volt, akkor szekerekkel vitt 
volna gabonát s egyebet Mányika Iuon Gálfalvára 
[Záh TA; Mk V. VII/1. 16 Sarmasán Gabrilla jb vall.]. 

2. minden egyes személy; fiecare (persoană) ín parte; 
ein jeder, jeder/e/es einzelne. 1628: Az en holto(m) utan 
Penigh mingiart igaz oszlás szerent, es Testamento(m) 
tételem szerent, minden ingó es Ingatla(n) iokat megh 
osztua(n), ki ki maga sorsaual elegedgiek megh [Bonyha 
KK; Eszt-Mk Cserei Mária végr.]. 1654: minde(n) Urak 
es Feőrendek keőzeőtt eleitől fogva való bevett szokás 
az, hogy így szüret eleőtt ki ki jószágára Saytott, Túrót, 
®s pénzt must fejéb(en) ki osztasso(n) [Bükkös AF; 
KemLev. 1425]. 1674: ha hol penigh az Terminált napra 
kiki az maga adaiat Kenderesi Sándor vr(am) kezébe bé 
ne(m) szolgáltatná Kenderesi Sándor vr(am) . . . 
duplumot exequálhasso(n) [O.zsuk K/Kv; SLt D. 18]. 
1767: azt is mondották azon Oculator Urak, hogy amig 
lel szabadul az Határ ki ki mint azelőtt addig birja [Nyí-
r e s Sz; TKhf 21/19 vall.]. 1794: végeztetett: hogy azon 
Projectum3 újra fel-olvastassék, de ollyan conditioval 
hogy senki hozzá ne szoljon, hanem tsak meg-halgassa, 
a' közelebb következendő gyűlésbe pedig, kiki maga 
Reflexióit adja bé [Kv; SRE 317. — aA dézmálás módjá-
ról]. 1810: minden Marhás Ember3 maga erein ki ki a 
jnaga tehettsége zerént Téli Kalákában tartozzanak az 
Udvar körül praestálni [Born. G. IV. — aA görgényszt-
•nirei (MT) váron felüli völgy lakosainak br. Bornemi-
sza Leopolddal kötött egyezségéből]. 
. 3. bárki; oricine, oricare; wer . auch, wer (auch) 
»mmer. 1589: (A) Zochy Mesterek, egy gwleßeokbe(n) 
Az barany bórnek Arra feleol ky kj mint wegie az Meza-
roßoktul, Intézést wegeztek volna [Kv; MészCLev.]. 
1780/7804: ki ki bŭnŏs lévén érdemlett büntetését má-
s°k(na)k is példájára a' meg irott Törvények szerént el 
vegye [Torockó; TLev. 43]. 1811: így szoktatván őket3, 
ki-ki által láttya, Miért az ilyen Ló az ember' baráttya 
[ArE 150. — A csikókat]. 

4. kié-kié bárkié; al/a/ai/ale oricui; wem . . . auch ge-
hörend. 1571: egy jo paripat keoztunk talalunk, lofe-
weknek sokaknak es keossegnek kijét kijét jobbadnak 
hallottak nyayatul el űzettek [SzO II, 326]. 

5. kiért-kiért minden egyes személyért; pentru fiecare 
(persoană) ín parte; fürjede Person. 1677: A német is ve-
szedelmemre igyekszik. Vesselényi Pál uramat is, kétezer 
tallért igért, a ki megöli; a többiért is kiért-kiért bizo-
nyos summát [TML VII, 447 Teleki Mihály Béldi Pál-
hoz]. 

6. kit-kit A. Emberre von; referitor la oameni; in be-
z ug auf Menschen: minden egyes személyt; (pe) fiecare 
Persoană ín parte; eine jede Person. 1577: elmenuen . . . 
bothazara kj kolosuar megieben vagion es my az feleol 
jneg Irt Nemes szemileket bele Iktatok az meg Jrt 
bothazabely reszekben kyt kyt mynd az eo reszikben kyt 
eok annak eleotteys birtanak volna [Szopor K; SLt Y. 
17]. 1660: kit kit az eő reszek szerent az kiket iure succe-
sorio Ciuitatis, az Nemzetsegh agazattia szerent Attiarol 

s Anniarol illet az Relictanak ki fizesse az Szigiarto Ko-
uaczy família [Kv; RDL I. 145]. 1731: Az Lovászokat, 
Kancza Mestert, és nyergelő szolgákat rendb(en) végye, 
és kit kit az maga hivatása szerent szolgáltasson [JF lo-
vászmesteri ut.]. 

B. Tárgyra von.; referitor la obiecte; in bezúg auf Sa-
chen: minden egyes dolgot; (pe) fiecare obiect ín parte; 
eine jede Sache. 1710 k.: Nagy tabellákat csináltattam 

könnyű volt osztán a panaszlott dolgot kit-kit a ma-
ga classisába írni [BÖn. 755]. 1761: Eddig az My Levelei 
jöttek Excelle(nc)i(a)dnak kit kit a maga Útjára expe-
dialtam [Pata K; IB. Nabrádj István lev.]. 1797: A Bolt-
ba is minekutánna helyre száradt minden portékákat kit 
kit a maga helyire bé raktunk [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.]. 

7. kihez-kihez minden egyes emberhez; fiecărui om ín 
parte; zu einem/er jeden. 1710 k.: Már ebben a kimond-
hatatlan különbségében a subjectumoknak, hogy-hogy 
tudná a medicus a praescriptiot kihez-kihez jól alkal-
maztatni, még ha tudná is a subjectumnak minden 
tudásra szükséges qualitasit? [B Ön. 511]. 

8. kin-kin minden egyes emberen; de la fiecare om ín 
parte; an einem/er jeden. 1589 k.: vgj vetenek adott az 
varosra, vjg hogy kin kin mind vgy vegiek az adónak 
quantitassat az kinek mint vagion erteke | az ado dolga-
ban vegezek hogy az ki ez eleotteis eges adott adott 
tehatt mostannis 50 pénzt adgion az azutan aztan vgy 
rendelek hogy kin kin erdeme zerent vegienek [Szu; 
UszT]. 

9. kinek-kinek A. Emberre von.; referitor la oameni; 
in bezúg auf Menschen: minden egyes embernek; fiecă-
ruia ín parte; einem/er jeden. 1566: hywangk Mynket Ez 
wytezleo ferfyak3 gereomonosthorara Az Eo Joza-
goknak Meg oztassara, My Azért Jde Ieowen az Jozagot 
Meg oztok keozeotteok kynek kynek Rezet ky Ad-
wan [KP. — aKöv. a nevek fels. bK]. 1583: Az Adobol 
tartozzanak bekesegesen es boszusag nel kwl kinek ki-
nek az eo keolcheon Adot penzet meg theritheny [Kv; 
TanJk V/3. 272b]. 1590: kinek kinek rezebe hagyak az 
kinek otth Jrtasok wolt, Az kinek penig ot ninczien mas 
helyen kinek kinek az warosebeól (!) warosul Jrto he-
lyeth . . attunk [Szu; UszT]. 1631: ez mostani edes ha-
zanknak szŏrzauar (így!) vezedelmezó allapottyanak 
ideyen, kinek kinek az Úr I(ste)n az mi keues javait en-
gette, keze kozót lenni, czak Jsten tudgya kiki hova bá-
torságos helyre vitette [Radnót KK; Ks O. 37]. 1796: a' 
szolgálattyak fellyebb meg vagyon kinek kinek különö-
sön irva [Balázsháza SzD; WassLt]. 1810: még máig 
Sints kinek kinek a" maga portioja tisztán megkűlőm-
bőztetve [Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 337]. 

B. Tárgyra von.; referitor la obiecte; in bezúg auf Sa-
chen: minden egyes dolognak; fiecărui obiect ín parte; 
einer jeden Sache. 1723: Jővén szoross Commissioja 
minde(n) B: Chehek(ne)k es Kalmarok(na)k az M. Re-
gium Guberniumtol és T.Tanacstol bizonyos számú 
Bőrr vedrek(ne)k Csináltatása felöl, kinek ki(ne)k mi 
volta szerent, es nagjsaga szerént [Kv; ACJk 129]. 

C. bárkinek; oricui; wem auch. 1682: És hogy noha 
abban bizonyosok vagyunk, hogy megh kell halnunk, de 
abban bizontalanok, hogy hol, mikor, mely napon, és 
mely prában avagy szempillantásban, s kinek kinek 
keozzűllűnk mit hozzon utolso orájáigh az üdeo [Kv; 
RDL I. 160]. 1768: a hány darabb marhát tetzet kinek 
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kinek tartani a Possessorok(na)k, minden ellenkezés 
nélkül szabadoson határunkon legeltethették [Nagyajta 
Hsz; JHb XVIII/29J. 

10. kitől-kitõl minden egyes embertől; de la fiecare ín 
parte; von einem/er jeden. 1663: mennél hamarébb azon 
Porta contentatiojara rendelt mindennik fele pénzt 
szedgye fel kitől kitől egészszen [UszLt IX. 75. 57 fejj . 
1731: kitűl kitűl bort venni tartoznak [Dés; Jk]. 

11. kivel-kivel minden egyes emberrel; cu fiecare ín 
parte; mit einem/er jeden. 1731: Hogj penig senki magát 
ne excusálhassa, mindenik Tizedes mellé egj-egj Írástudó 
Senator Atyánkfia adhibealtassek, kezekb(e) adattat-
ván ezenn mostani Conclusumunk; Az jövő Vasárnap 

Házanként el járják, el olvassák, jol meg értessék ki-
vel kivel [Dés; Jk 417a]. 

kikiabál kikiált/kürtöl; a trîmbiţa/răspîndi; ausrufen/ 
trompeten. 1889: Ha az ember 36 esztendős, nem kiabál-
ja ki, hogy házasodik [PLev. 147 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kikiabálhat kikiálthat/kürtölhet; a putea trîmbiţa/ 
răspîndi; ausrufen/trompeten können. 1840: Az igaz 
hogy haragba voltam a ' Feleségemmel 's ugy jöttem el 
Sz: Miklósról de a' Feleségem aztat hogy en hamis hú-
szast csináltam volna, ki nem kiabálhatta; mert én soha 
sem öntöttem [KLev. Szász István (30) szabad székely 
vallj. 

kikiált 1. (bentről vkinek) kikiabál; a striga ceva (ín 
afară) pe uşă/fereastră; (her/hinaus)schreien. 1812: hir-
telen meg nyílik a' nappali Ház ajtaja azonnal ezt kiáltja 
ki a GrotT ur eö nsga: Jertek Legények ne hadjatok mert 
Grantzki meg akar verni [Héderfája KK; 1B. Takáts Jo-
seff (45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vallj. 1823-1830: 
Engem szinte megölt az étellel, a feleségének kiáltotta ki 
a pitvarba, hogy hozzon derelyét (FogE 267]. 

2. kiáltással kihív vkit; a striga pe cineva ca să iasá 
afară; jn herausrufen. 1831: estve későn, mintegy tíz 
orakkor. halván a Fogadobol, hogy Vonutz a Gujás ki 
kiált, melyre lett ki menetelemmel, hát látom a Gujást 

akiis én nékem egy takaró ruhába kötött nyers hust 
nyújtott, arra kérvén, hogy néki azt rántatnám meg 
[Dés; DLt 332. 7]. 

3. kiáltva kikerget/parancsol vkit; a scoate pe cineva 
afară strigînd la el; jn schreiend hin/herausjagen. 1813: 
Keszkenyőjét . . . meg ragadá és tépászni kezdé . . . 
Bundáját lerántá . . . ki kiáltá a' Házból [Dés; DLt 162]. 

4. (torkaszakadtából) kikiabál vmit; a striga ceva cît 
îl ţine gura/în gura maré; etw. (aus voller Kehle) (aus)-
schreien. 1629: az Uratol hallotta(m) hogy minden em-
ber hallattara ki kialta hogj kurva az eö felesege [Mv; 
MvLt 290. 152a]. 1642: én mondám, hogy hallgasson, 
de az asszony azt mondá, hogy eb hallgasson, mert az 
piaczon is torkaszakadtában kikiáltja is ezt [Mv; i.h. 
349b átírásban!]. 1710: Bagyoni János Ur(am) vakme-
rőképpen az egész Ceh Becstelenségére azt kiáltá ki az 
egész Céh előtt hogy erőszakoson vőtte el az Ceh eo ke-
gyelmetől az Legényt [Kv; AGJk 77]. 

5. (bizalmas/szégyenletes dolgot) kikiabál/kürtöl, vi-
lággá kürtöl; a trîmbiţa/a da ín vileag (ceva intim/repro-
şabil); (vertrauliche/schändliche Sache) ausrufen/trom-
peten/a n die große Glocke hangén. 1593: Myerthogy az 

Azzony Kis Mihalne Ne(m) Jámborul eelt, kit N y e l u e 
vallasawalis meg bizonitot, Az vrais penigh ezt tudwa(fl) 
az felesege latorsagat seot vgia(n) ki kialtwa(n), meeghes 
velle lakot elis zókót velle Azért mind a' ketteo kj 
vezzeoztessek ez varosbol [Kv; TJk V/l . 370]. 1637: ez 
az Szekely Istók . . . evei az Bogatj János fiával, sok 
eggjet masat kj szedek Padocz Istvannenak az ablakon 
azuta(n) magatis ki vonak az ablakon s en hogi 
veöm eszembe(n), hogj szeőkni akarnak megh szollitam 
az aszont hogi Istentelen atkozot aszoni szeőkni akarsz 
te az latorral, de bizoni ki kiáltom, s hogj megh iedenek 
teölem Ismét visza mene az Aszonj . . . s be buuek az ab-
lakon [Mv; MvLt 291. 106b-7a]. 1757: miolta az Mos-
toha Annya azon Legénynek el szökésit ki kialtotta, az 
olta meg különöztek mivel rut verekedés eset közöttök 
[A.gyékényes SzD; Ks]. 1782: addig nem nyugszom 
meddég ugy boszumba ki nem kiáltom [Martonfva Hsz; 
HSzjP Maria Berszán (24) jb vall j . 

6. kihirdet; a aduce la cunoştinţă, a striga/anunţa; 
verkünden/öffentlichen. 1674: In causa Pauli M o n d r e 

meg visgalüan eő Kglmek Tanaczul . . . az Inek I(s ' 
te)ntelen gonosz czelekedetit speciesse leve(n) czele-
kedeti az ördöggel való correspondentia(na)k 
Teczet azért 'a Törveny(ne)k hogy pro exemplo alio-
ru(m) az szolgák által az pelenger alá ki vitetvé(n) 
ighe(n) erősse(n) palczákkal megh verettessék, és ki 
kialtva(n) háromszor bűntetésé(ne)k oka mi légien, ez 
városrol, seőt mégh ennek határárolis de facto el távoz-
zék [Kv; TJk XI/1. 335]. 1703: mivel világoson Constá l , 
hogy hamis koldulo Levéllel élt és koldult .: Azért 
elsőben maga gonoszságát ki kiáltva(n) az p iaczon, 
hogy hamis Levéllel koldult, káromkodott és fenyege-
tödzött; az hóhérral meg verettessék [Dés; Jk 342b]« 
1781: Kimenék a Piacra vélle és a Falunak két részire ki-
is kiáltotám s híre tévén hogy azon hely már ki légyen 
borozdolva fel foglalva és már senkinek sem engettet i* 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 181 L. 3]. 

kikiáltás 1. kihirdetés; anunţare, publicare, încunoş-
tinţare; Bekanntmachung/gabe. 1744: Veczeli Kocs is 
András Panaszképpen mongya eleget jártam, s ke ' 
restema, de semmiképpen reaja nem akattam holo 
sok rendbéli publicatio, és ki kiáltás után nagy nehe-
zen Kalács pénztt meg adván reája i g a z o t t a m 
sec H; Ks LXII/13. — aAz elveszett sertést]. 1800: A' va-
sárban a* Pályinkának fertályanként, fél fertályanken 
való el adásának, ugy a* bornak kupánként, és vedren' 
ként való el nem adhatásának ki kiáltásáért fizettünk ke 
renden /12 [Torockó; TLev. 5]. 

2. felkiáltás; aclamaţie; Aufschreien, Zuruf. 1873:w 
egyházfi tüzetett ki, melynek erejénél fogva volt egyha 
fi, Nagy Sándor iţj: ki köz kedvességben volt általai^ 
kikiáltással megválasztatott [Burjánosóbuda K; RA 
18]. 

kikiáltat kihirdettet; a puné (pe cineva) să anunţe/fa^ 
cunoscut (ceva); bekanntmachen lassen. 1602: VKJ 
Georgy kis kapusy biro . . . vallia Amely tehenet ez 
peresteol kerestenek az Nadassy olahok az Vasarn 
lyek az keoreosfeoy rethen taltak (!) vala . . . ott m g 
lunkis hyrre teottek es mind ott az keorniekben ky * 
tattak [Kv; TJk VI/1. 625]. 1674: az controversus W 
. . . ne(m) duggatta, sem lappangtatta, seőt mind n 
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nagy Ur(amna)k megh jelentette mind penigh suo tem-
Pore ki kialtatta [Kv; TJk VIII/1 l. 249]. 1751: (A) Soka-
dalmat ugy hallattam hogy ez előtt Vásárhellyen és má-
suttís ki kiáltatták volna [Msz; Berz. 2. 40/80]. 1769: En 
sem egyszer sem maszszor sem itt a Faluban sem Vásá-
ros Hellyeken nem hallottam hogy Medve István Uram 
valami bitang Marhát ki kialtatott volna [Mezőmadaras 
MT; BK]. 1821: (A) Joszágot el foglaltattuk abba 
Csóvát ütettünk, es ki kiáltattuk, hogy ezen Jószág ez 
órán tul a Creditor ur részire el lévén foglalva [Kövend 
TA; Borb.]. 

kikiáltattat kihirdettet/kiáltat; a puné (pe cineva) să 
anunţe/facă cunoscut (ceva); bekanntmachen lassen. 
1769: En sem egyszer se maszszor nem hallottam hogy 
Medve István Uram azon eŏ kigyelménél meg találtatott 
Unõ Tinót valahol vagy itten a' Faluban hirelte és ki 
kialtottatta volna [Mezőmadaras MT; BK. Mich. Nagy 
W ) lib. vall.]. 1818: Ifjabb Hegyessi Elek négy 
Complex dorbézolo Társait a mult Hetekben el fogat-
van, és megtömlŏtzõztetvén, az igért Büntetést vásár na-
ponn réájok rovattam, és hibájokat ki kiáltattattam 
[Vajdasztiván MT; TLt Praes. ir. 321 Budai István vice-
,sPán jel.]. 

kikiáltattatott kihirdettetett; care a fost anunţat; be-
kanntgemacht. 1828: De hogy Mészáros Atyánkfiainak 
ki kiáltattatott jus kívánása egészszen hellytelen, meg 
tarthatatlan és mind reánk mind Nagyságtokra nézve fe-
fette káros a következendő okokbol méltóztatnak 
Nagyságtok bölcsen meg ítélni [Torockó TLev. 13/3]. 

kikiáltoz I. kikiabál/ordibál vhonnan; a striga dină-
untru ceva (după cineva); hin/herausschreien. 1823-
1830: Én Bécsben Dienes Sámuel ágenstől kértem volt 
?P forintot kölcsön, úgy hogy Marosvásárhelyt az any-
jának fizessem meg. Ezt én mindjárt meg nem fizethet-
em, s kétségkívül Dienesné panaszolkodott Zilainak. 
£ijai is ahányszor tanált, még az ablakján is az utcára ki-
kiáltozott, hogy fizessek meg [FogE 294]. 

(nagy hangon) vminek kikiabál vkit; a numi pe ci-
neva cumva (ín gura maré); jn (mit lauter Stimme) als 
etw. verschreien. 1791: Popa Jákob Román a ki réá 
jneg haragszik és tolvajnak publice ki kiáltozza, asztatt 
Nyelve váltságán soha nem is keresi [Sebesel AF; JHb]. 

3. kikürtöl; a trîmbiţa, a da ín vileag; hinaustrompe-
t en. 1808: a' Magyarok . szabad szájuak, púzdori ha-
raguak lévén egymás ellen mindent ki kiáltoznak [Ke-
mény, CollMss XXX. Varia XII]. 

. kikísér 1. (látogatót a lakásból vmeddig) kísér; a înso-
Wconduce/petrece (un musafir la plecare o bucată de 
drum); begleiten. 1603: Relicta Joannis Kowachy 
°orbara vallia: Jeott wala en hozzam az zomzedom 
Azzony Mathe Deakne es mikor . . . ki keserem . . . hal-
J®k valamy Jaygatast | Gienge Gaspar . . vallia . . . 
Monostor vczaba hogy eorzeok vala, eyel tíz orakor, la-
Jom hogy az Kerekes Mattiasne hazatul ieowe ky ket 
Molnár legenniel Varga Janosne Kerekes Mattiasne 
giortiawal kesere ky eoket [Kv; TJk VI/1. 674, 689]. 
1641: Láttam azt is, hogy kikísírték az legények az uccá-
ra, mikor elment [Mv; MvLt 291. 274b-7b átírásban!]. 
1657: (A vajda) az palotából kikísért . . . onnan az grá-

dicson is alá akart kísérni . . nagy nehezen menekedem 
tőle [Kemön. 266], 1665/1754: Az Ajtóra Szorgalmatos 
gondot visellyen a ' Szerhordó Legény, mikor valakit fel-
panaszólnak s ki küldik, azt ki-kiséije [Kv; ACArt. 14]. 

2. vkit valameddig elkísér; a însoţi pe cineva o bucată 
de drum; jn ein Stück Weges begleiten, mit jm mitgehen. 
1608: 18 Mártii. Jövének vissza az darabontok, az kik 
Rákóczi Zsigmondot kikésérték Somlyóig [Kv; KvE 
138 SB]. 1705: reggel menvén el a Száva uram anyja és 
Vér Györgyék Sámbokréti éppen kikísírte őket a 
sánckapuig [WIN I, 560]. 1812: Maurer Károly . a 
kotsiját ugy meg rakatta, hogy maga nem ülhetett fel, 
hanem csak ugyan a bátorság kedvéért a Faluból ki ké-
sérvén kotsiját, elment Kelementelkére, maga pedig 
viszszá jött [Héderfája KK; IB. Bali Jánosné Kis Ersé-
beth (44) grófi mosóné vall.]. 1840: 2-a Januarii Jó reg-
gel Gábor Áron Artelleristát késértem ki — a' ki Pestre 
ment tanulás véget [Bereck Hsz; HSzjP]. 

3. vkivel/vmivel (el)megy vhova: a însoţi/conduce pî-
nă undeva; mit jm/einer Sache irgendwohin mitgehen. 
1705: ha úgy tetszik a generálnak . . . a templomba kikí-
sérik, hogy mind praedicatión, misén, oratión ott benn 
lehessenek [WIN I, 475]. 1767: Azon falu hány napon 
hajtotta oda Csordáját, és mind annyiszor az egész falu 
késérteé marháit azon Irtásra .? [Mocs K; JHbK 
XLVIII/1. 6 vk]. 

Szk: ki- s bekísér. 1662: Mellyet a bán neki megenge-
dett vala, és hogy őrizésére éjjel-nappal bizonyos számú 
magyar gyalogok lennének, kik a templomba ki- s beké-
sérnék, és valahová fordulna, mindenütt utána lennének 
[SKr 368-9]. 

4. utolsó útjára (el)kísér; a conduce pe ultimul drum; 
jm das letzte Geleit geben. 1608: 23 Februarii. Holt meg 
Bornemisza Boldizsár Borbély Mártonnál. 26 Februa-
rii. Vivék el Kolozsvárról temetni Nádasra az Monos-
tor-kapun, és az kapu előtt prédikállának az halottnak: 
azután az városbéli emberek késérék ki az városból egy 
falykáig [Kv; KvE 137 SB]. 1704: vala halotti solemni-
tasa a Kornis Zsigmond uram kis hathetös fiacskájának 
. . . kit is szép tisztességgel az urak jelenlétében kísírénk 
ki a temetőbe [WIN I, 223-4]. 1736: ha feles asszony 
atyafi volt jelen , azok is mind hintóban kikésérvén 
az városból , az keserveseknek némelyb része akkor 
visszament [MetTr 403. — a A temetésen. A koporsót]. 
1852: Temettetett el ns Ilyefalvi Farkas Sándor 15 's 
fél évig volt Kalandos, ki kisért 325 halottat [Gyalu K; 
RAk 220]. 

5. vesztőhelyre kísér/visz; a conduce/duce la locul de 
execuţie; zum Richtplatz führen/begleiten. 1704: ma 
reggel a kolozsvári actuson elfogott németekben nyolcat 
kikísérvén, ketteinek fejeket vövék, kettőt felakaszta-
nak, négynek pedig gratiát adának [WIN I, 282], 

6. (a városból) kicsap; a expulza (din oraş); (aus der 
Stadt) hinauswerfen. 1585: Latthiak eo kgmek Meny 
Ridegh legeniek vadnak Az warosson kik nem zolgal-
nak Biro vra(m) meg kialtassa haromzoris . Aky 
el nem zegeodnek hat mingiarast Az kalitkaba vites-
sek, harmad Napig oth tartassek es Az vtan Az Cziga-
nok ez illien lezzegeo zemeleket Az kapun ky keseriek 
[Kv; TanJk 1/1.4]. 1588: hogy az Istwan Byrot az Cziga-
nok az warosrol ky kisérték attam az Cziganoknak 
d. 60 [Kv; Szám. 4/III. 4]. 1591. Geztty ferencz Joba-
gyatt ky kesirttek az parozlok az hattarig, B. vram Adot 
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az parazloknak fl l | Banffy Farkasnak egy Iobbagyat 
Tywadart az felseo plengerteol hogy ki kesertek Az Ci-
ganoknak attam . . . d. 60 [Kv; i.h. 5/1. 27, 5/X. 15}. 
1597: Mierthogy Kadas János Gratiawal obúialt, teczik 
hogy az azzonys annak arnyeka alat megh zabadúl, de 
haromzor kerewlliek megh az cziganok az perengert vel-
le s ki keseriek az kapun, ha teöbzeor affele vetekbe(n) 
talaltatik sakba bútatva igia megh az Zamost [Kv; TJk 
VI/1. 98]. 

kikísérés 1. kíséret; escortare, însoţire; Begleitung. 
1797: (A) Portékák . a két Regiusok kőzűlt a János 
'Sigmond ki késérésével Koronkába vitetődtenek [Mv; 
Told. 42/1]. 

2. utolsó útjára való kísérés; conducere pe ultimul 
drum; Geben des letzten Geleites. 1677: A' Catholicus 
Papoknak Kolosvárrá . . betegeknek . . . látogatására 

halottaknak ki-késérésére, bé menniek szabados lé-
gyen [AC 6]. 

3. kicsapás; expulzare; Hinauswerfen. 1591: Kis 
Thamas ky kesereseteolis attam az drabantoknak es po-
rozloknak d 50 [Kv; Szám. 5/X. 15]. 1672: Mint 
hogy az Captivának Colosi Cathának gonosz cselekede-
tit, paraznalkodását az testisek importállyák, Teczet a 
tőrvénynek, hogy . minthogy korsagos az captiva . 
az pelengeren megh ne verettessek, ha ne(m) szalma ko-
szorú tetetve(n) fejében, az mester által az városbol ki 
késértessék, elseőben megh kerűlve(n) velle az piaczot, 
és az ki késéresben seprűvel háromszor, negyszer üteő-
getve(n), és teőbbé, ez várasba(n) hir nélkül ne találtas-
sék [Kv; TJk VIII/12. 197]. 

kikísérhet utolsó útjára kísérhet; a putea conduce pe 
ultimul drum; das letzte Geleit geben können. 1816: 
tsak a' hideg Testet kísérhetem ki a* nyugadalom hellyé-
re, hogy nyughatatlan maradjan az én szivem [Héderfája 
KK; IB. Molnár Sámuel lev.]. 

kikísértet 1. vkit vmeddig elkísértet; a dispune să fíe 
însoţit cineva; jn bis zu einem Punkt begleiten lassen. 
1657: megírom, küldjön hitlevelet, hogy böcsülettel lát, 
és valamikor akarom, minden bántás nélkül birodalmá-
ból ki is kísírteta [Kemön. 294. — aA török szultán]. 

2.(fedezct alatt/kísérettel) kivitet; a dispune să fíe dus 
sub escortă; (unter Bewachung) hinausführen lassen. 
1736: Constalvánn Világosonn az Incta Néhai Varga 
Petemé Kádár Ilonának nyilván való paráznasága, 
Azért noha közönséges Hellyenn, a Pelengérb(en) 
Hóhér által lőtt volna méltó, hogy keményenn meg-
veszszöztetett vólna, mindazon által meg veszszöz-
tetése el-engedtetik: úgy mind azon által, hogj Exe-
cutor Atyánkfiai, ki-kisértetvénn a Piatzra végjen vesz-
szőt a kezéb(e) és háromszor halható szóval kialttsa 
meg, hogj azzal a kezéb(en) lévő veszszővel lett volna 
méltó, hogj kemennyen meg-verettetett vólna az Hóhér 
által [Dés; Jk 220b]. 

3. (a város határszéléig) kísértet; a dispune să fíe în-
soţit (pînă la marginea oraşului); (bis zum Rand der 
Stadt) begleiten lassen. 1590: Eö kmek kezek kezbe adni 

. . az Jobbágyot, az varos Regy zokassa zerent ad-
nak, az Jobbágyot meg ſogyak, Es mind felesseget mar-
hayat kezbe aggyak az hatarbol ky kesertetyk bekewel 
[Kv; KvLt 1/59]. 1629: lattam hogj rezegeskedett az 

azonj allat el dölt . . . eztis tudom hogj az Tanacz ki ke-
sertette az Városbol nemis uolt zabad be ieöni hagjua 
uolt hogy be ne bocsássák az kapuko(n) [Kv; TJk VII/3. 
62]. 

4. (a városról) kicsapat; a dispune să fie expulzat (dm 
oraş); (aus der Stadt) hinauswerfen lassen. 1570: Tyzte-
lendęo Byro vram emlekezhetik kegyelmed reiaia Hogy 
az mely leant kegyelmed ki kesertetet vala Az vylaki lant 
melj leanj vetkezet volt Az malom Haznal annak vtanna 
lakot Az keoteluereo gyeorgy Hazanal [Újlak K; Beszt-
Lt 63]. 1664: Szekely Katha fogoly Aszszony ellen enni-
b(en) leuialiák eö kk Birák v(rai)mek teőrvényét látván 
nyavalyás allapattyat megh ne verettessék, hanem tollas 
szalma koszorút az fejéb(e) nyomva az Piaczot az Czigá-
nyokkal edgyüt háromszor megh kerülvén kisirtessek ki 
az Váras kapuián, többe penig az Várasra be ne jeőjeőn 
alioquin uyabb(an) ha it találtatik pelengérre keóteóz-
tetvén ki czapattatik [Kv; TJk X/4. 346]. 

kikísértetik 1. a fi condus/însoţit; begleitet werden. 
1662: a fejedelem becsülettel való búcsút vévén tőlök, s 
azoktól is méltóságosan kikésértetvén a kastélyból . • • 
maga táborára visszajött vala | Krakkóbul pedig Beth-
len János és Gaudi András is Litvániábul . . . békével 
commissáriusokkal kikésértettek vala [SKr 269-70, 
389]. 

2. fedezet alatt vhonnan kísértetik/kivitetik; a fi dus 
sub escortă; (unter Bewachung) hinausbegleitet/geführt 
werden. 1662: Az kapitány karjainál fogva kítfelől fo-
gattatván, a várból jancsárok által kikésérteték, úgy, 
hogy mindenek azt gondolhatnák, fővételre vitetnék 
[SKr 617]. 

3. (a városról) kicsapatik; a fi expulzat (din oraş); 
(aus der Stadt) hinausgeworfen werden. 1600: Myert-
hogy ez azzonyallat Sophia nem tagadgya az eo vétket 

Tetczyk az theorwennek minthogy terhes hogy 
megh kozorwztassek, es az Piacz megh kereoltessek velle 
Annak vthanna az varosrol az chyganok altal ky keser-
tessek [Kv; TJk VI/1. 517]. 1629: maga sem tagadgia az 
Incta az fogoly Daika az paraznasagot; azért annak 
modgya szerént az perengerhez keottessek, ott megh 
ueszeoztessek, es cziganokkal ki kesertessek, innét az va-
ras hatararol el mennyen [Kv; TJk VII/3. 206]. 1736: 
Constál az Inctának nyilván való Nős paráznasága; 
azért noha élete meg-hagyatik (: mint hogy hites Férje 
fejére nem áll :) mindazonáltal, hogy e Nemes Váras 
Piattzán(n) a Kalodáb(an), az Hóhér által erőssen meg 
verettessék vesszővel, és azon Hóhér által a Városról ki-
kísértetvén, ki-tsapattassék [Dés; Jk]. 1745: tettzett a 
Tőrvénynek hogy az J Incze Kalára, holnap in foro pubj 
lico hóhér által negyven csapásokkal meg palczáltassek 
és ki kisértessék à Városbol [Torda; TJkT II. 88]. 1762: 
Sigmond Ersebeth arulo padrolis, éget bort, rosolist 
üvegestől, ugj másoktol szűrt, vasvillát, sákot, fejszét, es 
egjéb aprosagokot is lopott in terrorem similiuin 

malefactorum, hogy akasztófa süttessék homlokara, es 
azután Hóhér által Városrol ki kesertessek itiltetett [u0' 
i.h. V. 122]. 

kikíván átv is a maga kezébe kíván vmit; a pretinde/ 
cere ca ceva să ajungă ín mîinile sale; etw. in die eig e n e 

Hände wünschen/verlangen. 1562: valamikor valamely 
napon En kezemből kj kewaniaa vagy Ev maga batja 
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vagy ha holta teurtennek azonyom felesege oda hyvatt-
wan sombora Engemet azonal minden ok vetetlen ke-
zegbe (!) bochatom az mint Ew kezembe bochattak 
[Zsombor (K) körny.; MNy XL, 138. — aA cserejószá-
got. A közlésben így!]. 1653/1655: ezen Solemnit(er) 
Protestálok hogy obiigatoriamat nem akarom violálni, 
hanem ha Ràzmàny Jstvàn convincalodik kész vagyok 
fizetni és én Ràzmàny Jstvánom (!) irott törvényem sze-
rent megh venni de ha Ràzmàny István Ártatlannak ta-
láltatik enis zàlagommal egygyűtt obiigatoriamat ki kí-
vánom [Kv; CartTr II. 880 Csepreghi T.Mihály nyílj. 

kikívánás kb. kiigénylés; revendicare, reclamare (a ce-
va); Anspruch. 1797/1799: Minthogy . . a ' fenn forgo 
Privilegialis levél . . az egész Torotzkai közönségnek 
adatott volt . kővetkezendöleg azon Privilegialis Le-
vélnek . . ki kévánására Törvényes jussa vagyon 
[Torockó; TLev. 5/16 Transm. 414]. 

kikívánkozik vágyik kikerülni/menni; a dori să iasă 
(de undeva); hinauswollen. 1619: Felségednek hüvség-
ßel> igazsággal igyekezem szolgálni, de bizony, Kegyel-
mes uram, szívem szerént kévánkoznám már egyszer eb-
ből az nagy purgatóriumból3 ki [BTN 335. — A kons-
tantinápolyi török Portáról]. 1658: Ha penegh az en fe-
csegem Valami gondolatból ki kevankoznek az fen 
megh irt hazbol az kett Leanjm tegyek le az felesegem-
(ne)k az ket zaz forintot [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
'796: Burjánné, azért, hogy a balhák ne tsipjék, ki ki-
vankozatt a Komja Uráhaz a Csűrbe [Kv; AggmLt B. 

. kikóborol ki kódorog/kószál; a ajunge (ín altă provin-
c,e) după multă umblătură; nach außen streifen/umher-
treiben. 1782: (Az asszony) Férje mellől el-szőkvén 
MOrszágra ki koborolt [Sólyomkő K; Eszt-Mk]. 

kikohol kiagyal/eszel; a născoci/inventa/scorni/plăs-
mu»; ersinnen, (her)ausklügeln. 1753/1781: abban sem-
mi sem vólt, hanem tsak a Jósika Imre ur serény esze ko-
holta vólt ki látván hogy meg ijesztheti Kun Miklós urat 
IBalsa H; JHb LXXI/3. 290]. 

kikoholt kiagyalt/eszelt; născocit, inventat, plăsmuit; 
ersonnen, ausgeklügelt. 1809: ha mingyart igaz volna 
az, hogy az én Procuratorom az ellenkező peresimnek 
egy perben ellenem documentumokot vett kezéhez, 
vagyis hite ellen tselekedett, de ezen maga ellen ki koholt 
gondolatlan íratásának hitelt adni nem lehet [Szu; Usz-
U ComGub. 1655-höz]. 1825: én magamis láttván ilj 
nejtelen és magok között kikoholt praetensiojokot az 
j °do Uraknak aszt mondám nem mernék iljen do-
Jogba Regius lenni, ne talám az igazságtol el távozni lá-
tatnám [F.volál Hsz; Kp V. 346]. 

. kikommandéroztatik kivezényeltetik; a fi trimis ín mi-
síune; kommandiert werden. 1705: szemben találnak 
narom németet, az Ulfeld regimentjebeliek akik voltá-
nak, és Szatmárra még generál Glöckelsperggel kicom-
mendéroztattanak volt [WIN I, 595]. 

kikopik 1. kicseppen/esik vmiből; a fi dat afară; aus-
gebootet/abgehängt werden. 1663: minthogy idegentűl 

kikoppant 

álíttattam vala ily böcsületes tisztre, eddig ilyen bajosko-
dással viseltem . . . csak gyalázatosan ne kellene leten-
nem Ha azért idegentűl megböcsűltettem . . mások 
ne nevetnének vele, hamar kikoptam belőle [TML II, 
445 Teleki Mihály édesanyjához, Teleki Jánosnéhoz]. 
1672: Az hunyadi praefectusságból ki kopám, Hedri 
uram parancsol oda is [TML VI, 49 Naláczy István Te-
leki Mihályhoz]. 1731: (Muntyan Vaszily) akkor jŭtt 
volt be ebben az hazaban mikor az To dugó Oroszok jŭt-
tenek volt be eŏ is az To, dugashoz hoza fogot volt, 
minek utanna ki kapót belŏlle, kötelezte magat jobbagj-
sagra . . . Kemény Peterne Aszszonyomnak [Cintos 
AF; KA. Fr. Olcsvari de eadem (73) ns vallj. 

2. elesik vmitől; a nu beneficia/avea parte de ceva; 
um etw. kommen. 1676: cselekedjünk valamit, hadd ne 
vesszünk el. De ezeket úgy írom, ha frustráltatunk eddig 
való reménségünkben, segítségünkben is, ha azokbúl ki 
kopunk, mert ha várakozhatnánk, ha földünk volna, 
ámbár várakoznánk, de lehetetlen; azért vagy egy, vagy 
más végének csak kell lenni [TML VII, 269 Vesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 1765: (A kegyetlenkedő Dujar-
din József) azzal bíztatta magát, hogy nem fél ha két-
annyi embert ölt volna is meg, mert neki a császár atyja-
fia. De abból is kikopott, mivel a császár Franciscus 
serenissimus Lotharingus gutaütés által hirtelen 
megholt [RettE 189]. 

3. kifogy vmiből; a se epuiza/isprăvi ceva; ausgehen, 
zu Ende gehen. 1673: tavalyi szerencsétlenségemben 
minden hadi apparatusimból kikoptam [TML VI, 549 
Teleki Mihály a fej-hez]. 

Szk: ~ a hazugságból. 1669: Tegnap itt volt nálam az 
csauz; az váradiak is; eleget verék az váradiak fejekhez, 
s itt is kikopának a hazugságbúi [TML IV, 526 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz] * ~ az időből. 1667: hova ha-
marébb ő nagysága tudósítson, mert kikopunk az idö-
bűl is [i.h. 193 ua. ua-hoz]. 

kikoppan 1. el/kifogy; a se epuiza/isprăvi/termina; 
ausgehen. 1717: az hosszas várakozás mia az erszény-
ből, minden drága lévén Szebenben, az sok nép között, 
kikoppan az susták s a poltura [SzO VII, 225]. 

2. kicseppen, táj kiheppen/huppan; a-şi pierde func-
ţia/postul; um die Stelle kommen, ausgebootet werden. 
1736: (II. Apafi Mihályt) Leopoldus császár Sacri 
Romani imperii fejedelemnek tevé, de avval az erdélyi 
fejedelemségből kikoppana | Hej Apafii Mihálya, Apafii 
Mihály, miért nem fogadád szavát jó felséges uradnak, s 
igaz hazafiai tanácsosidnak, bizony nem koppansz vala 
ki az erdélyi fejedelemségből [MetTr 338, 340. — a A va-
lóságosan sohasem uralkodó II. Apafi Mihály]. 1744: 
azt feleié Thót György és Nagy György, hogy ã Király 
birovalis annyit gondolunk mint veletek, mert ä Tisztek 
mindenből ki koppantak s még jobban ki koppannak 
[Bölön Hsz; INyR] | arra monda Nagy György: Eredgy 
meny el (: s v :) Disznó teremtette nem bánom, mert ã 
Király birois ki koppant ä Connumeratiobol, még 
egyébbölis ki koppan [uo.; i.h. Domokos Andrásné Far-
kas Kata (50) vallj. 

kikoppant kipottyant; a lovi fundul unui vas pentru 
a-1 goli; hinausfallen lassen. 1775: Rápolti Sándor 
Uram a' Désából a turot ki koppantotta egj ben go-
mollyítván laptát tsinált belőlle [Peselnek Hsz; HSzjP 
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Susánna Kálnoki Consors Spectabili Domini Andreae 
Rápolti (38) vall.]. 

kikorcsomál kikocsmárol (italt kocsmán kiárul/mér); 
a vinde băutură la cîrciumă; ausschenken. 1577: senky 
ket fele bort egy czeger alat egy mas vta(n) ne merezzell-
ie(n) ky korchiomalny awagy az Io vta(n) hitwa(n)t mer-
ny az bornak veztesse Alat [Kv; TanJk V/3. 144a]. 1588: 
1587 Eztendeóben A Mely Hordo Borok Marattanak az 
Szam vettel vtanah (így!) annak egyek Hordo Boratt ky 
korchyomaltam . aroltam p(ro) f 34 [Kv; Szám. 4/V. 
50 Gr. Veber sp kezével]. 1670: megh kezdvén égy 42 
vedres bort keolt el benne . Just: 110 seprejeís volt 
Just: 50 Az teobbit ki korcsiomálván eitelét pro d. 8. Lá-
tó pohárra az hová illett, s az kik fel jeottek, keolt el 
benne Just: 10 [Kv; SzCLev.]. — Vö. a kikorcsomárol 
címszóval. 

kikorcsomált kikocsmárolt (kocsmán kiárult/mért); 
vîndut la cîrciumă; ausgeschenkt. 1754: az utrizalt retet 
Néhai Popa Marjan adta volt . . . Néhai Thoroczkai Ist-
ván urnák holmi korcsomalt bornak az áraban [Gyer-
tyános TA; Thor. 21/18]. 

kikorcsomáltat kikocsmároltat (kocsmán kiárultat/ 
méret); a da spre vînzare băutură la cîrciumă; ausschen-
ken lassen. 1587: az Zegenniek Pinczekbeol (!) korchio-
maltattam egj bort kj, arultanak beleolle f. 11 d. 55 [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 8 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 
1597: marat volt meg keúes a borban, B V hagiasabol ky 
korchiomaltatta(m) arúltam beleole f 2 d 9 [Kv; i.h. 
7/XII. 159 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1627: Igj delibe-
raltunk az borok felöl, hogj korchomaltassak kj auuagj 
hordaiaba(n) Adgiak el . . . es az arratt oszak fel har-
ma(n) Egj mas keozeotta [Kv; RDL I. 134. — aAz örö-
kösök]. 

kíkorcsomárlás (kocsmai ital)kiárulás; vînzare de 
băutură la cîrciumă; Ausschenken. 1585: Herczegh Cas-
par vram feo Biro lewen Jgenbeóla zan zandekal Fe-
lekre hozta, ky korchomarlasnak okaert az idegen Borth 
holot felekis az varos hataraban wagion es . senkinek 
nem volt Zabad az Idegen bort se az Warosban se penig 
hatariba be hozni [Kv; TanJk 1/1.7. — aM.igen AF]-
1594: Az Zent paly János Serfeozeset, es it való ki kor-
chomarlasat megh Nem tilthattiak varosul [Kv; TanJk 
1/1. 231]. 1694: Oenopoliu(m). Esztendőben) néha, sá-
toros innepi alkalm<atos)saggal, egj hordo vettetett 
reájjok, ki korcsomarlasra; és az arra(na)k bé szolgálta-
tására [Láza; B ſR néhai ifj. Bálpataki János urb. — 
aBorberek (AF) táján, de nem azonosítható]. 1729: pae-
naztassanak (!) az ollyan szemellyek, akik Comperial-
tatnak akarmi féle italt árulni . . . Egj Veder Mehser ki 
korcsomárlásért Dnr 6 [Dés; Jk 386a]. 1756: Tisztarto-
sagába Balog Uramnak három hordo bort kortsomá-
roltunk melynek ki kortsomárolasaert egy penszt 
sem adot [Kötelesmező SzD; TK1]. 

Más szolgáltatások mellett a régiségben a jb-i kötelezettségek közé tar-
tozott a földesúr borainak kikocsmárlása is. ezért azonban a földesúr rend-
szerint csekély pénzbeli járandóságot juttatott a kocsmárló jb-nak. Ezért 
panaszolnak a jb-ok a szokásjog ellen vétó tiszttartóra]. 

kikorcsomárlott kikocsmárolt/mért; vîndut la cîrciu-
mă; ausgeschenkt. 1683: Sárkány Kertesz János Bor 

korczamarlos (!) altal, ki korcz(am)arlat Borok(na)k 
hordáit meg meretven [Fog.; UtI]. 1721: Rognana 12 pin-
zivel ki kortsomarlott Szasznyiressi 40 vedres hordó bor 
[Dés; Ks 26. XIV. 1. — aSzD]. 1736: Ki kortsomállott, 
hitelbe lévő bor árra [Földvár TA; CU XIII/1. 291-2]. 

kikorcsomárol (kocsmán italt) kiárul/mér; a vinde 
băutură la cîrciumă; ausschenken. 1570: Azt felelte 
Nag Benedek . . . Jo komám en megh atta(m) az 
arrat az haznak, hazamat ely atta(m) Boromat ky 
korchomarlotta(m) vgy fyzette(m) Megh [Kv; TJk III/2-
151 Anna nehay Brassay Ambrwzne Mostan Mar 
Georgne vall.]. 1583: Senky keth fele bort egy czeger 
alath eg' mas Vthan Ne merezellien ky korchomarlany 
[Kv; KvLt Vegyes III/2J. 1600: Az Eggik bort . kor-
chomarlottuk ky . fl 13 . . Miklós vram korchomar-
lot ky borokat [Kv; Szám. 9/IX. 21]. 1633: egy Sogo-
ro(m) hozott volt eczer hozzam egy hordo sert, melliet 
ky korczomarlott, egy ejel Nallunk, az mi falunkban 
[F.komána F; Szád. Sztojka Radoioy (!) (35) vallj-
1700: senkinek ne legye(n) szabad az idege(n) Bort be 
hozni es annal inkab ki korcsomarolni [Dés; Jk]. 1735: 
mind égy, akár darabban akár kortsomán adassék el az 
idegen bor, per hoc aeg<. . > oneri subjacet mint ha ki 
kortsmárolta volna [Torda; TJkT I. 97]. 1763: oda kül-
dött boromat rendivel Kortsomárold ki ejtelit négy négy 
Poltrán [Csombord AF; Told. 4]. — Vö. a kikorcsomál 
címszóval. 

kikorcsomárolhat (italt kocsmán) kiárulhat/mérhet; a 
putea/avea voie să vindă băutură la cîrciumă; a u s s c h e n -
ken können. 1592: Vettunk hordowal bort Nro 25 
. . . Amint penigh ennek 23 hordojat ky k o r c h o m a r o l -
hattak egy Summaba teszen f. 349/68 [Kv; Szám. 5/XH 
12]. 

kikorcsomároltat ( i t a l t ) k iárultat /méret; a p e r m i t e / l á ' 
s a să vîndă b ă u t u r ă la cîrciumă; ausschenken lassen-
1621: Hunyadon lakó Olah Ecclesianak E s p e r e s t y e n e K 
János Poopnak az maga Szőlejében termet b o r t 
Hunyadon az maga hazanal ki kortsmaroltatni kegye*" 
mese(n) neki megh engedtük [VhU 398 Károlyi Zsu-
zsanna fejedelemasszony ad. lev.]. 1737: (Bónis János-
nak) engedné meg a Nms Város egj hordó Casualiter el" 
fojt külső boran(a)k residuitását ki k o r t s o m á r o l t a t n 1 

mellyet a Nms Város is meg engede [Dés; Jk 484aJ-
1759: Hajkul Bágyonbol3 két hordo bort el h o z v á n * 
egyiket ki kortsomároltotta [Marosludas TA; TK1. 
*TA]. 1766: (A gondviselő) két hordó Bort . . . ki kor-
csomároltatván az Uraság korcsomáján az árra h o v á te-
tetődőtt, abban bizonytalan [Kv; Ks 8. XXV]. 

kikorcsomároltatás (kocsmai ital) k i á r u l t a t á s / m é r e -
tés; vînzare de băutură la cîrciumă; Ausschenken. W • 
Legenben3 szalitattam Egy Hordo Bort, ki korcsoma-
roltatasra [Borberek AF; WassLt Perc. 45. — aK]. ^ 
Az melly bor Inventaltatott volt Az Árvíz miatt im 
pediáltatvá(n) ki korcsomaroltatasa [Dés; Jk]. 

kikorcsomároltathat (italt) k i á r a l t a t h a t / m é r e t h e t ; ^ 
putea să dea (băutură) spre vînzare la cîrciumă; a 

schenken lassen können. 1621/1681: Enis ez P ^ 1 

giomba(n)a megh tartom, mind az altal maga M a i o r s a g 
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bora szine alat pénzen vőt bort ki ne kortsmaroltathassa 
: . Zolyomi Miklós mp [VhU 398. — aL. az 1621-i ki-

váltságbeli vonatkozást kikorcsomároltat al.]. 

kíkorcsomároltatik (ital kocsmán) kiárultatik/mére-
Ük; a fi vîndut la cîrciumă; ausgeschenkt werden. 1738: 
ami kevés Dési borok még maradtank (!) 's vágynák 
hogy azok elkelhessenek 's kikorcsomároltassanak, a 
most korcsomákon lévő idegen borok perlustráltassa-
nak Borbirák atyánk fiai által, és a korcsomárosok(na)k 
•mponállyák a T. N. Tanács és V(ni)v(e)rsitas neve alatt 
többet ki kezdeni ne meriszellyenek [Dés; Jk 492b]. 

a kikorcsomároltatott (kocsmán) kiárultatott/méretett* 
v»ndut la cîrciumă; ausgeschenkt. 1721: Sz: Benedeken 
24 pinzevel ki kortsomaroltatott kaplyonj píross űrmős 
bor [Dés; Ks 26. XIV. 1. — a _ bMindkettő a város szom-
szédságában]. 

kikorhol lekorhol/szid; a dojeni/mustra/certa; abkan-
zeln, tadeln. 1854: A csinos patvarista idejét tanulás 
helyett dőzsőléssel szereté tölteni. így a szülők rövidesen 
megtagadták tőlea leányuk kezét s jól kikurholva házuk-
Jói elutasíták | Atyám . . a gazdát akadékosságáért ki 
korholván a vám málé töstenti elvetését megrendelé 
[UjfE 17, 111. — aAz emlékíró atyjától]. 

k i k o s z o r ú z (városról) hagyma/szalmakoszorúsan ki-
Csap; a expulza (din oraş) punîndu-i o cunună de ceapă/ 
Paie pe cap; (aus der Stadt) mit einem Stroh/Zwiebel-
kranz (um den Kopf) vertreiben. 1675: égy Horváth An-
n°k nevü terhes léánt fogtattunk megh az Hostátban 

; • Horváth Annának Teorvènye lévén ki koszorúzásra 
'Ültetett, Teorvèny pénzt adtunk d 15. Az Henger-
e k hogy ki koszorúzta d 60 [Kv; Szám. 34/LVI. 7]. 
1718: Boer Katótt innét ki koszorúztak Kolosvárrol 
[Kv; Told. 2]. 

kikoszorúzás hagyma/szalmakoszorús fővel való ki-
csapatás; expulzarea persoanei care trebuie să poarte 
^ünună de ceapă/paie pe cap; Vertreibung mit einem 
^roh/Zwiebelkranz um den Kopf. 1675: Lengyel Istúan 
üeáktol az ser feozeoteol égy Lengyel leány terhes szol-
klóját kérettük Az Lengyel serfeozeo leány ki ko-
S2oruzással sententiaztatván az Hengernek az ki koszo-
J“Uzásért adtunk . d 60 | égy Horváth Annok nevü ter-
hes léánt fogtattunk megh az Hostátban Teorvènye 

v®n ki koszorúzásra itiltetett [Kv; Szám. 34/LXI. 6-7]. 

kikoszorúztatik 1. kb. (megszégyenítésként a város-
án) szalmakoszorúval körüljárat; a fi plimbat/purtat 

ţPnn oraş pentru a ruşina) cu o cunună de ceapă/paie pe 
raPî (als Beschämung in der Stadt) mit Stroh/Zwiebel-
* ranz herumgehen/führen lassen. 1753: Széki Székelly 
^ rsok már másodszor incaptivaltatván ha praeg-

ans nem volna Hóhér által az pellengéren meg tsapat-
tet ' V o l n a* hanem most ki koszoruztatván és ki kisir-

lyen, ha ide viszsza találna jönni akkor leg ottan min-
J ? j t Hóhér által az pellengéren meg tsapattatik és ugy 
e,egáltatik [Kv; TJk XVI/7. 207]. 

büruer ß i í ^ ß b e n a Paráznaságért v. tolvajságért elfogott nöt megszégyenítő 
lim eicsként szalmakoszorúsan a városban körüljártatták, majd rendsze-

a v a r°sról ki is kísérték, kicsapták. 

2. (a városról szalmakoszorúsan) kicsapatik; a fi ex-
pulzat (din oraş punîndu-i o cunună de ceapă/paie pe 
cap); (mit einem Stroh/Zwiebelkranz aus der Stadt) ver-
trieben werden. 1720: mind Miklós Catha mind . 
Roska Marúcza fertelmes rut paráznaságban elegyíte-
tek magokat, Miklós Catha mivel már édczer ki koszo-
ruztatott . . . az pelengéren hóhér által meg verettessék 

az másik Roska Marucza penig ki koszoruztatván 
relegáltatik a Városrul [Kv; TJk XV/3. 78]. 1745: Szép-
laki Maria . Ambrus Jutkával edgyütt . . az Pellen-
géren Hóhér által meg csapattassanak, és ki koszoruz-
tatván in perpetuum relegaltassanak, többe az Város ha-
tárán ne találtassanak [Kv; TJk XVI/6. 6]. 

kikotor a scoate ceva scotocind; ausscharren. 1732: 
Aszt hallottam Ersoktol akkori Frajtol, mostani Mo-
gjorosi Beniaminnétol hogj eczaka a bőrös ládájából 'a 
Mlgs Aszszony(na)k a Mlgs Aszszony ket leányi . a* 
költő penzit ki kotortak [Szászvesszős KK; Szentk. Ca-
therina Fogarasi prov. quondam Thomae Blényesi an-
cilla (60) jb vall.]. 

kikotorászás scoatere (prin scotocire); Heraus/Her-
vorkratzen/wühlen. 1739: öt, hat Fatensek világoson 
subinferallyák az I Kibédi Mária Asz(szo)nyn(a)k . . 
Örmény Városon3 . . . feijén kivül való paráznaságát 

Sőtt Latrainak feles és száma nélkül való vélle lött 
paráznaságok iránt való kérkedéseket, ezek(ne)k titko-
son, paráznaság alatt, az I. által esett pénzek(ne)k Se-
bekből való ki kotorászásokat, lopásokat [Dés; Jk 299a. 
— aSzúv-on]. 

kikottyant mozz kikotyog; a-1 lua gura pe dinainte; 
ausplaudern/schwatzen. 1769: kinek mi jött a ' szivére 
minden tartozkodás nélkült affectuose maga gondolat-
lanul csak ki kottyantotta [MNy XXXVIII, 208]. 

kikovácsol kovácsolással kiformál/nagyol; a fórja/ 
fåuri; ausschmieden. 1681: Pinz (!) banya Stompjahoz 
való kő ronto vas csak üszögében ki kovácsolva Nro 15 
[Vh; VhU 525]. 1797: Az ötvösnél a Munka nem kész 
meg tsak a két So tartó van ki kovatsolva de ezénis meg 
sok dolog van [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 

kikölcsönöz kölcsönvesz; a lua cu împrumut; (aus)-
borgen. 1842: a ki titkon égy el Csábított özvegytül 25 
ftokat ki kölcsönöz — az tölle 47tet is ki vehetett [Nagy-
kapus K; RAk 22]. 

kikölt11. vmire vmennyi pénzt kiad/elkölt; a cheltui o 
anumită sumă de bani pentru ceva; für etw. etliches 
Geld ausgeben. 1710 k.: Téglát, meszet én adtam; az én 
kőmívesem cserepezte éppen fövényét hordattam, és 
noha mindezeket in defalcationem florenorum 500, de 
olyan áron, bizony az ecclesiát nem, hanem magamat 
csaltam meg szántszándékkal, sőt ezeken a segítségeken 
kívül is alkalmasint kiköltöttem az 500 forintot [Bön. 
889]. 

2. elfogyaszt/költ; a consuma (ín întregime); verzeh-
ren. 1852: a' zsirt ha kî olvasztattad jegyezzétek meg me-
lyik a* hájból, és melyik a' kövérségből való a ' fodor-
hájbol valót ki kel költeni az nem állandó [Kv; Pk 6 Pá-
kei Krisztina férjéhez]. 
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kikölt 1. a scoate pui; ausbrüten. 1869: nézegettem a 
tojást minden oldalrol néhányat pontost néhányat 
mást tettem tyúk alá, a pontosokat mind, a másokbol 
egyet sem költött ki [Mk Balog Simon székely zs lev. gr. 
Mikó Imréhez]. 

2. (petét) kiköltet; a ieşi larvele din ou; (Ei) ausbrü-
ten. 1614: Az Dunától fogva az havas aljáig való falok-
ba igen sok selyemszaró bogárfiakat találtunk az szállá-
sokon, kiket csak akkor költöttek vala ki [BTN 67]. 

kíköltő V Hn. 1690: Az Ki költőben (sz) [Marosszt-
imre AF; EHA]. 

kiköltözés 1. el/kiköltözködés; mutare; Weg/Verzug. 
1663: Bizony dolog, édes Apám uram, nekem elvégzett 
szándékom vala az Kűvárból való kiköltözésem [TML 
II, 476 Teleki Mihály Gillányi Gergelyhez]. 1699: Sebes-
si János . . . a' házból való ki költözést tsak halogatta 
[Kv; SRE 60-1]. 1787: (A bérlő) ha valamellyik házon 

. . leg kissebb ruinat tenne, vagy, tétetne, aztis ki költö-
zésekor tartazik meg fizetni [Mv; MvLev. Tolvaj alias 
Varga Mihály hagy. 2]. 1830: A Telket a melly állapot-
ban által vészi . . . ki költözésekor abban az állapotban 
remittallya [Kv; Somb. II]. 

2. másvilágra való (át)költözés; trecere pe lumea cea-
laltă; (Da)Hinscheiden. 1748: Néhai Tiszt. Superinten-
dens Deáki Jósef Uram(na)k ez Életből lett ki költözése 
[Kv; SRE 181]. 

3. el/kiválás; părăsire, ieşire; Scheiden. 1710 k.: (A 
léleknek) a testből való kiköltözése [BÖn. 464]. 

4. kihordozkodás/hordozóskodás/hurcolkodás; mu-
tare, mutat; Ausziehen. 1591: Az waros Retty Ka-
zalttattasara walo kelchyegeh Az ky keólttezestol 
attam zekeresnek keet vttal f 1. Az haza keólttezeostol 
attam d. 75 [Kv; Szám. 5/1. 57, 60]. 

kiköltözik 1. átv is elköltözik; a se muta; verziehen. 
1565: Erdődöt Báthori György nagy könnyen megadá a 
németeknek, belölle szépen kiköltözék [ETA I, 22 BS]. 
1605: az Jesuitak az Plebania hazbol ez Ieowen-
deo kedden estwere minden marhastol ky keolteozzenek 
[Kv; TanJk 1/1. 524]. 1637: Barabasi Giorgj megh izente 
vala Sigmond Mihaljnak az Bakó Peter Jobbagianak 
hogj kj keolteozzek az hazbol, mert ky hanjattia az haz-
bol [Szentgerice MT; SLt AJ. 39 Mart. Gal (45) ns vall.]. 
1670: ha ez mostani bpldogtalan ŭdeobe(n), az Szinyey 
embereknek, Szinyebŏla, lakó heljekbeol ki kel keolteoz-
ni, hogy az Pogansagh miat ott megh nem lakhatnak, te-
hát Kis Jenőn Doboka varmegyebe(n) adok heljet ne-
kiek [Born. V. 30. — aSzD]. 1723: ennek előtte Circiter 
20. esztendővel rend kivŭl való ár viz idején Magyari Pál 
és Kis Mihály nevű emberek(ne)k ki kellett az Házokbol 
kŏltōzniek [Sövényfva KK; MbK 150]. 1822: Azt se hi-
szem, hogy Nagyságod jó szive azt kivánhassa, hogy tél 
viz idejen kiköltözzünk Nagyságod Házaiból, mert ez se 
lehetséges, és se Nagyságodhoz, se hozzám illendő nem 
lenne [Kv; IB. Kenderesi Mihálly kormányszéki taná-
csos lev.]. 1838: ŏ a Patikából koltozzen ki [Sáromberke 
MT; TSb 27]. 

Szk: ~ az élők közül. 1662: (A) palatínusnak bánatjá-
hoz betegség is járulván, hogy idejét is megélte volna, 
ugyanezen 1645-ben az élők közül kiköltözék [SKr 275] 
* ~ e romlandó tárházból. 1828: minek előtte e romlan-

do tárházból ki költözne teve illyen állandó és meg má-
solhatatlan testamentoria Dispositiota [Kanta Hsz; 
HSzjP. — aKöv. a végr.] * ~ e világból. 1589/XVII. sz. 
eleje: Ha ki az Mesterek keŏzwl ez hamar el mulandó vi-
lágból ki keölteőznęk, az eő megh hagiot Eõzuegie, az eŏ 
nála lakó Inasiual, Legenyuel az Keő miuet cziak eszten-
deigh miueltetheti [Kv; KőmCArt, 24]. 1776: Kolosvári 
Dániel és Dobai Klára minden Vagyonnokat el élvén, 
nagy szükségre jutva költöztek ki e' Világból [M.köblös 
SzD; RLt O. 1.4] * ~ testéből a lelke. 1631: lelkem bw-
neos testemből ki kóltózik [Szentmargita SzD; Told. 26]. 

2. kihurcolkodik/költöződik; a se muta; ausziehen. 
1823-1830: lemondván a classisbeli p r a e c e p t o r s á g r ó l , 
24 április egy négylovú szász szekéren ki is költöztem 
Bonyhára [FogE 133]. 1826: Hibázott Szoszollom ab-
ban, hogy . . . miért nem fedezte fel hogy vettettem 
ki özvegyi Udvarombol . . . hogy kellett tsaknem az utz-
tzára ki költözném [Ne; DobLev. V/1114. 3b]. 

3. kihúzódik/települ; a-şi face sălaş, a se aşeza (ín altâ 
parte); aussiedeln. 1817: a' Hegyessi Részis az Udvar-
haz kaptsaltatván, a' Harsanyok a* Völgyre ki 

költeztek 
ottan Nagy irtásokat tevén [Kásva MT; Born. G-
XVIII. 5 Kimpián Juon (100) vall.]. 

4. ~ vki keze alól kikerül vki keze alól; a ieşi de sub 
mîna/îndrumarea cuiva; von/aus der Hand h e r a u s k o m -
men/hinausgelangen. 1806: már akkor ki költöztem volt 
a' kezek aloll [M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII]. 

5. kb. kihordozkodik/hordozóskodik; a se muta 
(provizoriu); hinausziehen. 1587: Az Zwret Napiat pG" 
nigh vegeztek eo kgmek hogy ezten vasarnap del Vtan 
ky keolteozzenek, hetfeón az A1 hegieket Z e d h e s s e * 
[Kv; TanJk 1/1. 55]. 1595: az zwret dolgarol végez-
ték, hogi az Ieowendeo hetfeon Jspotali Mester vram 
kezgie el az zwretet, es zerdan az teob hegiek alais keol-
teozzenek ki, cheoteorteokeon zeggienek, ez dezmalha-
nak azon napon [Kv; i.h. 263]. 

6. kb. kihurcolkodik/telepedik; a se muta; »uS* 
siedeln, hinausziehen. 1600: Noha ennek eleotte való 
eodeokben gyakorlatossagal az Sokadalmok itt ben az 
varosban celebraltattanak; de myerthogy az mostany 
nyawalias eodeo, es keoleomb keoleomb fele nemzetse-
geknek keoreollewnk való lete mostan nem z e n w e d h e t y 

Tettczet eo kgmeknek egez varosul hogy ott kyn az hos' 
tatban celebraltassek8, Aky myt akar Arulny oda 
keolteozzek minden Arwyawal [Kv; i.h. 360. — aÉrtsd-
a sokadalom, nagyvásár]. 

kiköltözködés elköltözködés; mutare, plecare; 
Wegzug. 1662: Az kevés népnek a várból v a l ó kiköltöz-
ködésekor Ali passa a többi vezérekkel, passákkal, p 
gekkel a vár előtt való színből . . prospectálja , neö 
várja vala az kevés népek költözését [SKr 623. — ţt 
1660. augusztus 27-én — 45 napos ostrom után — a 

röknek feladott Várad várából]. 

kiköltözŏdhetik kiköltözködhetik; a se putea tný^ 
hinausziehen können. 1663: három hét alatt talám 
kiköltöződhetem, úgy elhiszem, én velem együtt m a s . 
is kiköltöződhetnek [TML II, 490 Teleki Mihály Lony 
Annához]. 

kiköltöződik kiköltözködik; a se muta; hinauszie^; 
1671: Az migh az Kapun ki kõltŏzódtenek edgy®111 
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sokkal kõltŏtte(m) . . . Tall. n. 2 1/2 [Radnót KK; 
Törzs], 1816: arrais kötelezte magát . . . hogy tiz eszten-
dőknek elfolyása elöt, ha az Isten éltetni fogja, és az ud-
varnak is tetszeni fog szolgálattya, a kifogadott jószág-
ból ki nem fog költözŏdni bontakozodni [Kál MT; Mv-
ALt Úrbéri összeírás 338. 8]. 

kiköltözött áív elköltözött; mórt, trecut pe lumea cea-
kltă; hingeschieden. 1785: már e' világból ki kőltezett 
Néhai Tekintetes Basa Mária Aszszony [Mv; DLev. 4. 
XXXVI]. 

kiköltöztet 1. a evacua, a obiiga să se mute; ausziehen 
lassen. 1618: Toldalagi uram . . azmely küs házban 
szegény rabokot tartottunk, abból kiköltözteté őket, azt 
csinálta tyúkólnak [BNT 104]. 1669: Azt is írja Bánfi 
mam, hogy az palánkot mind levonatta s az katonákat 
^költöztette belőle s németeket szállít ü kegyelme bele 
IÎML IV, 442 Székely László Teleki Mihályhoz]. 

kitelepít; a muta; aussiedeln. 1662: Mivel pedig az 
hadakozásnak kimeneteli bizonytalan volna, a fejede-
lemasszonyt fiaival, tárházbéli minden javaival, kincsei-
vel felkészítvén, és Huszár Mátyást az marosszéki had-
dal melléje rendelvén, elől Váraddá kiköltöztette vala 
[SKr 171. — 1. Rákóczi György korára von. feljegyzés]. 

3. kivitet; a dispune să fie dus (ín altă parte); hinaus-
hringen/schaffen lassen. 1806: Hogy pedig azon 40. Má-
zsa szalonnát Pataki István Uram innen az Városbol ki 
költöztette volna ? nem tudom [Szu; UszLt ComGub. 
l?53u.]. 

kiköltöztetés mutare; Aussiedelnlassen. 1671: Az 
Húszain Felesegenek ki költöztetésére költ Tall. n. 15 
IRadnót KK; Törzs. fej.]. 

kiköltöztethet a putea muta; aussiedeln lassen kön-
nen. 1662: Azok nagyon állatván akadályol lenni, hogy 
h;d nélkül . . kiköltöztethetni lehetetlen volna, az ve-
zér, hogy akkor következő éjszaka megcsináltatná ő a 
mdat . m e g is ígérte vala [SKr 616-7]. 1664: Az lövő 
?zerszámoknak kihozásában is az várbúi künnyü módot 
"Vet mond. Egyik sáncz közel lévén az mezőhöz, azt kell 
elrontani, és az befogja ott tölteni az vizet, azon költöz-
tethetik ki [TML III, 284 Teleki Mihály a fej-hez]. 

„ kikönyököl a se sprijini/rezema ín coate, a sta rezemat 
m coate (la fereastră); sich hinauslehnen. 1599: Keomy-
J*es Antal . . . valja: Az Ablakon keonyeokleottem vala 
kj cs vgy zidalmazza vala Korchyolias Jstwan az felese-
j>et kurwanak mondván [Kv; TJk VI/1. 371]. 1710: a pá-
P,s*a templomban estveli szokás szerint harangozának, 
en az ablakon kikönyöklém, mintha valamit néznék, s 
?Jl háromszor az A ve Máriát igen lassan elmondám 
S?H 139], 1793: az ablakra ki könyökölvén, azt kiáltot-

[Koronka MT; Told. — aKöv. a nyíl.]. 1837: magam 
Remeimmel láttam az utrizált aszszonyt ben a Házból 
a z ablakjába ki könyökölve egy Katona Tisztel discurál-
m [Völcs SzD; BetLt 1 Durus József (51) ns vall.]. 

kiköp 1. kipök 

kiköszörülés kifenés; ascujire (la tocilă); Ausschlei-
Ung. 1792: kaszakarika csinálás den 6 . . . kiköszörülé-

se den. 3 [Árkos Hsz; RSzF 292]. 1797: A Dohány vá-
góért, és a Késinek ki küszürülésiért Hung. fi. 16 Dr. 86 
[Szság; IB III. CXLV. 22]. 

kiköszörült kifent; ascuţit (la tocilă); ausgeschlifien. 
1765: (Murvai János) ki köszörült kardal fel fegyverkez-
vén, tarsá(na)k lántsát keziben adván nagy káromkodás-
sal ment az Actionált fogadoban [Torda; TJkT V. 259]. 

kiköszörŭltet életlenné fenet; a dispune să fie tocit tăi-
şul; stumpf schleifen lassen. 1710: A cigány elijed-
vén olyan nagy úri embertől, reszketvén a keze, nem tu-
dá elütni a fejit,a hanem mikor két-háromszori vágás 
után a földre ledőlt volna is a szegény úr, ott is marcon-
golta. Mondják azt is, hogy Csáky László kiköszörűltet-
te volna a kardnak élit, hogy kínosabban haljon meg az 
úr, de az nem bizonyos [CsH 122. — a 1674-ben Bánfi 
Dénes kolozsvári főkapitánynak]. 

kiköt 1. (szőlőt) kötöz/karóhoz köt; a lega (viţa de 
vie) de arac; (Rebe) anbinden. 1791: Az héten pedig idö 
lévén az Egész Jószág mégyen az Benedekfalvi szöllönek 
hátra maradott részét, hogy ki kössek és meg kapaljak 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

2. (hajót, hajó/hajósmalmot) kötéllel parthoz köt; a 
acosta la Jàrm (o corabie, o moară plutioare); (Schiff, 
Schifismühle) mittels Seil am Ufer anbinden. 1796: a' 
Révészek által hozván az hajót, azt nem hogy, mint 
egyebüt is szokás kőtéllel ki kötötték vólna, hanem tsak 
evedző rudjaikkal tartották [Déva; Ks 114 Vegyes ir. Jk 
419]. 1858: a Cessans lucrumnak jobb móddal leendő 
meg határozására nézve tekintenők meg azon Helyet az 
hová azon Malom ki volt kötve [Koppánd AF; Dob-
Lev. V/1057. 3b]. 

3. a acosta/aborda; (Schiff) anlegen. 1823-1830: Re-
gensburgtól . . hajón utaztam Éjjelre mindenkor 
kiköt a hajó [FogE 261-2]. 

4. ajtót ~ ajtót bekötöz; a închide uşa legînd-o pe din 
afară; Tür zubinden. 1689: az ágyban fekŭttek, és Virat-
tig paráználkodtak ketten . . . az alatt penig vévén 
eszekben az Béressek hogy Sztojka Vlád az házb(an) 
vágjon, es ott is hált, az Ajtott kötéllel ki kötötték hogy 
meg foghassak [Kopacsel F; BK]. 1764: a Tőmleczben 
. . . egy Hajdú meg verte volt, de ha meg tudhattya hogy 
hol lakik, ki köti az Háza ajtaját és ben egeti [Oltszem 
Hsz; Mk II. 2/65]. 1780: hallódé Kati, senkinek meg ne 
mond hogj tõllem vagj viselős mert ha meg hallom 
átkozot légjek az ajtodot ki kötőm, s meg gjujtom a há-
zadot, s benne égetlek [Rákos Cs; Pfl. 

5. 1637: mikor el adak azt az Czegledi Katat Fazakas 
Gasparnak, akkor raktak vala ki eggiet mas fejer ruhát, 
de nem tudom, hogi az uczara ki keöteöttek volna [Mv; 
MvLt 291. 93b]. 

A menyasszonyi kelengye egy részének közszemlére való kitétele, úgy 
látszik, a régiségben városon is szokásban lehetett. Az itt kõzōll ki jegyzés-
ben nem állapitható azonban közelebbről meg. hogy kőtélre vagy utcasor-
beli kerítéshez kötéssel való kiaggatásról van-e szó. A kelengye-kitételre 
egy kép: NrLex. III, 123. 

6. ki/megold; a dezlega/deznoda/desface; lösen, auf-
machen. 1847: (Róza) mióta Biri el ment erősen belé 
csipeszkedett3, annyira, hogy Mama nélkül égy kötőt 
sem lehet ki vagy bé kötni [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev. 
— aA gyermek a nagyanyjába]. 
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7. (lovat) elköt; a dezlega (calul); (Pferd) losbinden. 
1601: Basta vram Lowazza mikor az Talygas lowakat kj 
keotte volna az Istalobol, kelletet az louakat Zeochy Ja-
kab Istaloiaban vitetnem [Kv; Szám. 9/XV. 40 Jer. Ne-
kel sp kezével]. 

8. (vkit büntetésből) kikötöz; a lega de ceva (ca/drept 
pedeapsă); jn (zur/aus Strafe) anbinden. 1849 u.: Deé-
sen . . . 7 egyén volt rögtön itélő szék előtt, ezen egyéne-
ket, kikre a nép dühe halált kért, a nép nagy ingerültsége 
daczára, a" megye ház udvaráról, hol ki kötve tartattak, 
be vitettem a börtönbe és a rögtön itélő széktől elvonva 
ügyöket rendes itélő szék eleibe állítottam őket, hatosá-
gom körét ez által talám túl is haladva [EM XLIX, 548 
Zeyk Károly kezével]. 

9. átv, jog kirekeszt/vesz; a exclude; ausschließen. 
1671: (A) Tisztek magát-is a' Debitort meg-foghas-
sák és az Director exequaltassa-is rajtok azon poe-
nat ezen Articulusunknak erejével, minden remediumo-
kat ebből ki-kōtvén [CC 76-7]. 1682: En . Szamosfal-
vi Mikola Sigmond Ur(am) eözvegye, Árva Kamuthi 
Susanna Szász Fenesi Kupás Miklóst fel szaba-
dítottam az migh él, semmi nemű jobbagy szolgalat-
tal, sem semmi szedő vedövel ne terheltessék . . söt ma-
ga személlyébe(n) (: ki kötöm fiait:) magat nobilitalhas-
sa [Kv; RDL I. 33]. 1691: (Ha ebben) eö kglme hiven s 
igazan el nem járna, tehát ez levelünk ereje altal minden 
Törvenybéli Remediumokot ebből ki kötvén . . . 
Hosszutelki Eva Asszony Sz Páli Ferencz Uram(na)k 
akar mi nével nevezendő javaiból Száz Aranyakig 
mindgjarast executiot tétethessen [Vízakna AF; Törzs. 
Váradi Dániel kezével]. 1730: Nztes Bocskor Ferencz 
ur(am) eö kglme Instantiajára Az Serfőzést s annak 
arultatását Arendab(a) adtuk eŏ kglmének hatvan Ne-
met forintokb(an) ki kötvén az egy-két híd kőzött lévő 
Város vendég fogadojáb(an) való arulhatást [Dés; Jk 
398a]. 1747: a Gróff vr(am) Eltetô uram ellen való requi-
sitioja ezen meg irt Casusban továbrais fen maradott, és 
azt tellyességgel a Celebrált bekessegbôl ki hadták, ki 
kötöttek és ki rekesztettek [Szentegyed SzD; WassLt]. 

10. (az egyezséglevélbe/kontraktusba) bevesz vmit; a 
include ceva ca obligaţie (ín contract); (in das Konven-
tionsschreiben) etw. als Verpflichtung hineinnehmen/ 
einfügen. 1840: mü ökrösök semmivel egyébbel nem tar-
tozunk, hanem a1 hányan vagyunk külön kűlőn a ma-
gunk erőnkön nyoltz nyoltz napot szántani . . . kiköt-
vén a' Contractusba még aztís hogy ha a gyalogosok 
szolgálattyára nézve valami híjjánt szenvedne, azt mü 
ökrösök kipotoljuk [A.esküllő K; RLt O. 2]. 1858: a tu-
lajdonos Grof Urtol át vett gazdasági eszkőzök, marhák 
és vetések vissza adása hasonlo betsérték mennyiség és 
minőség szerént kikötve van [Kendilóna SzD: TKhf 15 
Kővári uradalomra von. irat]. 

11. magát elkötelezi magát, elköteleződik; a se 
obiiga; sich verpflichten. 1704: ma szabadított ki az úr a 
szebeni tömlöcbol egy csíki embert harmadfél esz-
tendeje hogy itt nyomorog egy kis hazugságért, ki is kö-
tötte magát, hogy esztendeig az urat fizetésért elszolgálja 
a lovak mellett [WIN I, 193]. 

12. kb. tiltakozik vki személye ellen; a protesta împo-
triva cuiva; gegen js Person Einspruch erheben. 1796: 
Kaszát még tsak a' Marhák osztállyá dolgábais, qua 
plenipotentiariussát az Hugómnak nem acceptálom 
semmiként . . . Mást rajta kívül akárkit küldhet ă jó Hu-

góm . . . De jussom lévén Kasza ellen ki kötni, magam-
nak ebbe vélle nem praescribáltatok [Bodon MT; IB. gſ-
Toldalagi László lev.]. 

13. átv beleköt vkibe; a se lega de cineva; (hin)einbin-
den. 1794: a* Polgár az Antal kergetéséből v i s z sza - jővén 
Hajdához ment, 's azt mondotta néki, hogy . most 
köss ki velem [Ne; DobLev. IV/728. 2b-3a Patkán Lu-
tziné Pitzi Ilonka (26) zs vall.]. 

14. ~ vkivel összeakaszkodik/kötözködik vkivel; a 
se l u a l a h a r ţ ă / c e a r t ă c u c i n e v a ; ane inandergera ten . 
1792: az Aszony azt parantsolta minekünk, hogj 
mennyünk el onnan az más szőllöben levelezni, mert 
fegjveres emberekkel nem köt ki [Szentbenedek AF; 
DobLev. IV/692. 4a Székely Antal (52) ub vall.]. 1796: 
Tusáék mikor Marhájak Tilalmasb(an) jár, hogy bę 
hajtsák meg Nem engedik, s a Falusi emberekis véllek ki 
nem kötnek, ha nem inkáb nekiek akár mit is el tűrnek 
[Fodorháza K; RLt Odorheján Nyikita (30) zs vallj-
1843: mennyenek haza az urak ne kössenek ki evei a R®* 
szegessel mert örökké teli vagyon a feje [Moson M L 
TSb 49]. 

15. feltételül szab; a puné o condiţie, a condiţionaî 
aus(be)dingen. 1879: Mind halogatjuk egy napró l a 

másra a Madarasra való kirándulást . . . Elekcséné ki-
kötötte, hogy nála nélkül ne menjünk, s így ő is jön. 
Elekese is [PLev. 57 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kikötés 1. (szőlő)kõtözés; legare (a viţei de vie); 
be) Anbinden. 1823: ezen Két Hegybe meg k ívántató 
szõllõ kikötésre és Kapállásra . . Háromszáz nap szá-
mos [Pipe KK; Told. 31]. 1827: Ezen Telkét Biro Colo-
nus jŏvö menő uttya fel t u d ó d i k szŏllŏ el f e d é s i t o l 

szŏllŏ ki kötéséig [Balásháza Sz; WassLt Conscr. 359]. 
2 . (malom)gát ~ e ? g á t á l l í t á s / k ö t é s ; cons tru ire a 

unui dig/stăvilar; Dammbau/bindung. 1800: a' Kelen-
tzeiek, ugy hallottam meg mondották a* Benedekig 
viak(na)k, hogy ha véllek alkalomra nem mennek a 
gáttyokat bizonyoson el vágják, mellyet meg is tsele-
kedtek, ezt látván a ' Benedek falviak a' Kőõdiek1*2 

foljamodtak, és véllek alkudoztak a ' Gát ki kötése iránt* 
így a1 Benedekfalviak ismét fel állították a' gátot, a* K.®" 
lentzeiek ujjobban le vágták [Benedekfva Sz; BfR 
58/21 Stefutz Györgyi (36) col. vall.]. 

3. feltétel; condijie; Bedingung. 1865: Kolosvári » 
piacz soron lévő . . házamat . . . hagyom kedves Un?' 
kámnak Gr. Teleki Jósefnek, oly kikötéssel hogy ha k; 
korún meg találna halni ezen házba és széna fűbe testvé-
rei örökösedjenek [Kv; Végr.]. 

kikötő 1. szk-ban; ín construcţii; in W o r t k o n s t r u k t i ^ 

nen: ~ hely kikötésre alkalmas hely; loc de debarca^j 
Anlegestelle. 1806: annyiban ottan állandó pa l ló t n ^ 
lehet tartani, hogy Sok izben mikor a* Vizek meg áradj* 
nak, és a' Tutajok a' kikötő Hellyekről el s z a b a d u l j 
nak, rea tódultak és le rontották [Radnótfája MT; Born-
XVI Tordai György (34) lib. vall.]. 1843: (A tutajok*1' 
commandírozd a' Maros és a* Küküllõ őszve sZ*vva 
dásán alol — a Maros Miháltzſalva felől való P* L 
szélin lévő Berek végibe ottan van jo kikötő helly \ScX 

egyháza AF; DobLev. V/1242] * ~ rúd hajó /ha jós^ 
lom kikötő póznája; cazic (pentru moară plutitoa ' 
Anlegepfiock/spieß. 1825: A Nagy Bonto ki kötö n w 
jo . . . A' Kis Bonto rúdja jo [Dés; DLt]. 
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2. ~ révpart kb. révfeljáró/vágás; rampă de încărca-
r e la maiul unei ape; Hafen/Fährenaufgang. 1720: Va-
gyon az nagj Szamosra tsinált Hidas, mellyen (!) az Tur-
buczai határon van ki kötő rév part, jo és ép, edgj szeke-
ret tereh nelkűlt két Loval altal viszen, Csolnok vágjon 
mo 3 [Szurduk SzD; JHbK XXVI/12]. — A jel. 1. Nr-
^X-III , 252. 

3. ~ cigliszár kikötő kantárszár; pană de căpăstru; 
^nbindezügel. 1843: Két ki kőtő czígli Szárat csináltam 

Rf 40 xr [Kv; Újf. Nemessányi András szíjgyártó 
számlája]. 

kikötött 1. acostat; angelegt. 1806: Déván ki kö-
tött egy egy Transport Hajosok, és Hajós Mestere egj jo 
torma barnaszeg ember [Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 

2. megállapított; stabilit, fixát; festgelegt, bestimmt. 
1891: Megfizettetett velem egy csomó példányt, mely a 
szerződésben kikötött számon felül ment [PLev. 156 Pe-
téiéi István Jakab Ödönhöz]. 

kiköttet 1. kipányváztat; a puné pe cineva să pripo-
nească; ausbinden lassen. 1610: eg' louamot setet pey 
szeórít keottettem uala ki az fyre mochar newy heljbe 
• es onna(n) nappal az keótelet nywgit a' heljen 
hagiua(n) el Víuek Valamj gonoszúl eleó emberek [UszT 
•'•jJ. 
. (szőlőt) kötöztet/karóhoz köttet; a dispune să fie 
legát de araci (viţa de vie); (Rebe) aufbinden lassen. 

A' szőlőt ki karoztattam, és ki köttettem a' Zabat 
f1 vetettem [Kebele MT; Újf. 6 Kimpián János gondv. 
lev.]. 

kikövedzik tanúval való bizonyításra kikéredzik; a se 
^re/învoi cu scopul de a dovedi ceva cu martor; sich zur 
öezeugung/Bewcisführung durch Zeuge freistellen las-
sen. Kedden 19 May Esmet harmadzor keowetzet 
ky Zeoch Georgy Biro vram Eleot Byzonsagra hogi 
n£(m) leot volna hon Byzonsaga hatta eo. K. ez Jeowe 
eneotertekre Towab Nem Mehet annal [Kv; TJk III/3. 
200b]. 

kikövez 1. határkővel megjelöl; a marca cu piatră de 
^?tar; durch/mit Grenzstein markieren. 1782: Kimen-

et* az falusbíró Bíró János, hitesseivel együtt, az jámbor 
'Şlunak egyességiböl s kihatározák minden körülálló ví-
r u s o k n a k sérelme nélkül, az határát ki is kövezek [Je-
n°fva Cs; RSzf 109-10]. 

kőkerítéssel bekertel; a îngrădi cu gard de piatră; 
I 1 Einfassungsmauer umfassen/frieden. 1728: a Temp-

. vic(inusa) alol a kender földek mellett ki menő 
Jtza, fejjel a temető ki kövezve körös környül [Árkos 
Hs*; SVJk]. 

kikövezés határkővel való kijelölés; marcare cu piatră 
S® hotar; Markierung durch Grenz/Markstein. 1728: a 

esi nagj réten . . . lévő Város Nádas kaszálójának . . . 
^ határozására s kövezésére Exmittáltanak [Dés; Jk 

b. — 4KÖV. a nevek fels.]. 

u kikövezett határkövekkel kirakott; marcat cu pietre 
j*hotar; mit Grenzsteinen be/ausgepflastert. 1843: a ki-
evezett helyeken . . . azon régi borozda kõvekett . . . ki 
*** kiszete [Bodola Hsz; BLt 11]. 

kiköveztet 1. útkövezést végeztet; a dispune pietruirea 
unui drum; Bepfiasterung verrichten lassen. 1753: Hogy 
Biro Uram, Kovács László Uram Király Bíró Uramni 
mentek, hogy a Szent Lélekiekkel az utakot köveztetné 
ki, hogy haza jöttek attunk egy kupa bort [Kvh; HSzjP]. 

2. határkővel kijelöltet; a dispune să fie marcat cu 
piatră de hotar; mit Markstein markieren lassen. 1793: 
a'mint az Exp(one)ns Aszszony à Főid határát ki hatá-
roztatta s köveztette a' határ köveket láttam [Mezőbánd 
MT; MbK XII. 94]. 

kiköveztetik ? kővel kirakatik; a fi pietruit; bepfla-
stert werden. 1782: Székely Károly főhadnagy úr a hű-
tősökkel edgyütt kimenvén Kerek tóban a nagy útnak 
revisiójára. Amint ezelőtt az út kiköveztetett a régi 
helyire, azon módon most is helyben hagyatott [Árkos 
Hsz; RSzF 102]. 

kikukorékol kikürtöl; a trîmbiţa; hinausposaunen. 
1798: (Eder) Előre kikukorékolja, hogy ő akarja recen-
seálni a Szász könyvet, már most Schlözer3, még azt hi-
szi hogy igazán ő is recenseálta [MNy XLVI, 156 Gyar-
mathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingából. — 
aGyarmathit nyelvhasonlító munkásságra ösztökélő 
göttingai történészprofesszor]. 

kikulcsol (kulccsal) kinyit/zár; a descuia/deschide cu 
cheia; (mit Schlüssel) aufschließen/sperren. 1774: Szám-
tartó Uram ki kóltsolta 'a külső kaput [O.zsákod KK; 
LLt Vall. 196]. 

kikurkász előkotorász; a -găsi scotocind (îndelung); 
hervorkramen | kifürkész/kutat; a descurca/clarifica; 
erluchsen/mitteln. 1804: A Nagy Laki Trauzner just, 
mellyet Gerendiék el-nyeltek volt, alig ha ki nem kurká-
szom, a' dolog régi, de a* levelek meg közelitik 's ki vilá-
gosítják [Palatka K; DLev. 1.11/24]. 

kikurkáz előkotorász; a găsi scotocind (îndelung); 
hervorkramen | kifürkész/kutat; a descurca/clarifica; 
erluchsen/mitteln. 1788: én a szvárosi* Postátis megjár -
ván, ŏ azzal menti magát hogy el küldette levelemet és 
talám másutt vagyon a hiba, ugyan tsak a hiba reám há-
romlik, mert én postárol postára nem mehetek ki kur-
kázni [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. — aSzászvárosi]. 

Az igének, úgy látszik, volt a ma élő -sz képzős mellett -z képzős szárma-
zéka is [MNy LX, 368; TESz]. Magunk szerkesztési elveinkhez igazodva, a 
két származékot kŭlõn címszóban szótározzuk. 

kikurváz lekurváz; a numi pe cineva curvă; Hure nen-
nen. 1584: Grusz peter vallia hogy valamiwel kente volt 
megha de effelikorigh Igen ereosse(n) fel hoiagzot volt az 
oldala Mazoris oda Ment kenny, de ki kwrwazta, Es Bo-
zorkannak monta, es elis zenwedte [Kv; TJk IV/1. 257. 
— aZeold Ambrwsne]. 

kiküld 1. ideki küld vkit; a trimite pe cineva ín altă 
provincie (la solicitant); jn hierher hin/herausschicken. 
1582: iwta egj fekete Ion egj ember, es azt monda kwlgie-
tek kj az koloswaij Hegedws Mihalnet hozzam [Kv; TJk 
IV/1. 59g Jso Amburusne Anna azzonj vall.]. 1658: Az 
szabót ne tartsd ott, hanem küldd ki, mert nem lehetek 
én az szolga nélkül [TML I, 139 Teleki Jánosné fiához. 
Teleki Mihályhoz Borosjenőről]. 
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2. ideki juttat/küld vmit; a trimite ceva ín altă provin-
cie (la solicitant); etw. hin/herausschicken (lassen). 1687 
k.: Edes felesegem küld ki az en Panczél ingemet, az uy 
zubbonomat, az tengerszin viseltest is [ApLt 3 Káinoki 
Sámuel feleségéhez Máramarosszigetről]. 1692: az pén-
zemet meg kgld ki ném kúlde, hanem kgld(e)t kérem 
asztis mentől hamaréb kezemben küldeni munkalkod-
gjék [ApLt 6 Apor István Káinoki Sámuelhez]. 1749: 
ezen munkáját is Nemes 3széknek méltóztassék Ngd ho-
vá hamarébb kiküldeni Ugj pedig hogj ha műnkőtt itten 
Nem tanaina is az Urñi eő Nga hadd adhassa bé [ApLt a 
hsz-i László András lev. Nsz-ből]. 1756: Szebenből mà-
rinka Aszszony küldött ki két úttal apró Eczetes általa-
got Nro 8 [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

Szk: postán ~ (vmit). 1664: Kegyelmedet kérem, 
hogy írjon urunknak ű nagyságának, menten postán 
küldje ki ű nagysága páter fizetésit, postáját [TML III, 
333 Boldai Márton Teleki Mihályhoz Székelyhídról]. 

3. el/kijuttat vhonnan vmit; a trimite ceva ín altă pro-
vincie; irgendwoher etw. herbringen lassen. 1657: egy-
korban az kapitány Zoltán Jósa egy leánygyerme-
kecskének pártájába csinálván, levelet külde ki re-
ménkedett nékem Istenért . . hogy szüntetném meg az 
obsidiót és lőtetést [Kemön. 198]. 1672: Pet(er) Deak-
kal, a' Tőruenynek processusának pariaiat ki kuldgie 
Kk had tudgiuk mint leót legyen az dologhnak uegben 
menetelle [CsÁLt F. 27. 1/38 Georgiffy Mihali Nita: 
Can. es Pleb. lev. haza Csíksztgyŏrgyre. — aNyitrai]. 
1711: Az agarakat uram en jo szivei ki küldenem ha len-
(n)e ki altal mar jol járnak eresztő szijun [Kászonújfalu; 
BCs]. 1712: az het tömlő turot uram adtam 39 forinton 
es negjven nyolcz pezen (!) meg vágjon hatra az araba ti-
zen ket forint, azt is, mihent fel vehetem ki küldöm töbel 
egjüt [Ksz; BCs]. 1825: azon Istalam hogy ha valami al-
kalmatassagat kap ne sajnálja aszt az negy kerék fejet 
Kőrispatakra ki küldeni [Szentháromság MT; Pf Be-
retzki Sándor lev.]. 

4. ritk. tárgy nélkül is kimeneszt; a trimite; (ab)schik-
ken, gehen lassen. 1577: Es ky kwldenek az falwrol az 
Erdeore, hogy hon ne talallyanak [Küsmöd U; DLev. 2. 
XVIIIB]. 1599: az mely kçt Jnast zegeny Vram oltalma-
ra ki kwltem . . . Mihelt ez kęt Inasth lattyak az Alpare-
tiak , rejthok (!) azonnál, vernj, taglanj kezdik eoket 
[Dés; Eszt-Mk. — aAlparét (SzD) lakosai]. 1647: Árva 
Annokot kwldeottem ki az morgondiai Vdvar ha-
zamhoz gondviseleowl Aszszony embernek [A.cserná-
ton Hsz; HSzjP]. 1653: Bemennek azért a palotába, és 
mikor már ott volnának a várakozásban, de nagy féle-
lemben, várván halálok óráját: Básta kiküld és a neve-
ket registráltaţja mindennek [ETA I, 84 NSz]. 1656: A 
szejmenek hópénzi igazítására sem küld ki Kegyelmed 
[Gyf; Veress, Doc. V, 305 a fej. Gh. Ştefan vajdához]. 
1755: Pálfii Şigonak vadászatra ki küldvén attam xr. 17 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 7b]. 

Szk: akadémiákra ~. 1823-1830: Azonban az öreg és 
ifjabb Bethlen Pálék meghatározták, hogy fiakat, Eleket 
ezen esztendőben kiküldjék akadémiákra [FogE 141]. 

5. vkit kimeneszt/elküld vkiért; a trimite (pe cineva) 
după cineva; um jn schicken. 1660: Várok az üdõtül, az 
országnak öszvegyűlésétűl, mely is hamar meg leszen, és 
mentest kiküldök asszonyom anyámért [TML I, 574-5 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

6. kivezényel; a trimite (trupe) ín misiune; ausrücken 
lassen. 1662: Barcsai Ákos öccsének is, Barcsai Gás-
párnak parancsolta vala, hogy együnnen is másunnan is 

. . vagy háromszáz gyalogot Váraddá éjjel-nappal 
küldene ki . . Ki parancsolatban eljárván nagy sietség-
gel Szatmári Istvánnal azon számú magyar, német es 
szemény gyalogokat ki is küldte vala [SKr 561-2]. 1671: 
õ Naga haza Fiait exita limitis Regni ki nem viszi sem 
küldi expeditiora Porta Parancsolattya kívül [CC 23 fej-1 

„kondíció'* (hitlevél) egyik pontja]. 1705: ma feles mus-
kotályost is küldött ki a generál, úgyhogy lesznek ott 
már 200 muskotélyosok [WIN I, 495]. 

Szk: csatára ~. 1662: Keresztes Ándrás . . csatára 
kiküldvén, vagy három török fejet kaptak [SKr 547]. 

7. kimasíroztat/vonultat az országból; a dispune sâ 
părăsească ţara; (aus dem Lande) h i n a u s m a r s c h i e r e n 

lassen. 1614: Básta Erdélyben marada és az hadát mind 
kiküldé, azkin eléggé örüle frdély és ada hálákat az Is-
tennek, de csak borral [BTN 49]. 

8. a trimite afară dintr-o încăpere; jn (aus irgendeiner 

Ortschaft) hinausschicken. 1585: Balas kowach vallia* 
kj kwldeók András kowachot, es Mihály kowachot 
hogy zollíunk Czehwl a* eozwe bekeltetes feleól, eggien-
kent be hiuok Inteók bekesegre eoket [Kv; TJk IV/1-
91]. 1586: Mikoron penigh zegedi Gergel feie lóságáig* 
Ayanlana a ' legeniert kezesseget Ne(m) engede Arra is, 
hane(m) ky kwlde Zegedy Gergelt [Kv; i.h. 55b]. 1590-
ky kyldeok eoket, Azt itilç az teórúeny hogy ydeót ne(m) 
vehet, zollyon teòbbet, ne(m) zolla, s az teórweny megj1 

zabadita Simo Lûkachot az feóldekbe [UszT 1 l/8oJ-
1599: En ott woltam Kys Thamasne hazanal, e g y k ° ſ 

walamire walo gondolattiaban Király Ferencz, Wargha 
Gergelliel be iwttek az hazba, be taszítottak az a i t o t h , d e 

akkor bekessigesse(n) ki kwlde eöketh [i.h. 15/196 Ko-
badfalwy Molnár Mihály Zabad Zekely vall.]. I6l° : 

mondám neki: Én ehhez keveset vagy semmit nem tu-
dok szólni, mert tudja azt nagyságod, hogy valamik®1" 
oly derék tractája volt nagyságodnak véle, hol kiküldő^ 
tetek, hol törökül beszéltetek, hogy mi ne értsük [BTN 
131]. 1794: még te küldösz ki a ' házból [Dés; DLt & 
1799. évi iratok közt]. 

9. szétküld vmit; a difuza; verschicken. 1662: az Pa ' 
tenseket kiküldé-e Lápos vidékrea? [TML II, 291 
mény Simon Teleki Mihályhoz. — aM.lápos (SzD), w- í 
Lápos folyó tájékára]. 1775: Ezen alkalmatosság^ 
küldött ki a gubernium 14 punctumokat, melyekbf 
egyéb nincsen, hanem ha a parasztember valami ka 
vagy egyéb injuriát szenved földesurától, vagy 
tiszttől, miképpen keresse orvoslását a circulusok ţ a 

Iáin [RettE 342]. 1823-1830: Azonban a francia r e a 1 ^ 
Hassusra és ez parancsolatot küld ki t a r t o m á n y á n > 
hogy minden idegenek kitakarodjanak [FogE 253] -, 

10. kirendel; a delega; beiordnen, entsenden. ' 
Meg írtam vala Thorma Janosnak, hogy H a g y j a 3 J 
vramnak Deputalta vala Ez Eztendeoben Vrunk • ^ 
Kd: kewlgyeon keett eskeott polgartt az warosbol KJ 
kd: takartassa zepen Be egy helyre kaarnel kewl 
Neh wallyon az ott aallassal kaartt az zegen Nep 
bor SzD; BesztLt 3683 Ladislaus de Sombor Gr. 
mar beszt-i bíróhoz. — aA petresfalvi (BN) d é z Ă 
1662: valakik . . . eddig perceptoFj voltanak keglte*: 
zőtt az porta Contentiojara való C o n t r i b u t i o n a k , m 
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gyarast kŭlgie ki szamadasra ŏkŏt personalit(er) . . 
j?oczŭletes exactor hiveink elejekben [UszLt IX. 75. 42 
lat • e n g e m e t ^ s ki küldőt vala másokkal kár 
1767-dC s e , m m i k ă r t o t t a n n e m ismertünk [Gysz; LLt]. 

ō7: B. Bánfi, és Henter János Uram részekről az egész 
^ocsi rész Joszágokat fel költettek fegyveresen, botok-

' yasvillákkal, s egyéb vérengező eszközekkel ki kül-
ltek, hogy ha valaki bé akarná hajtani8 ályanak ellent, 

dán e n g e d g .y é k I M o c s K ' J H b K VIII/1. 13. — aA csor-
y 1800: igérte vala ugyan magát Tekintetes Hadnagy 
küld y a eflectumba veteti, és az executiot ki 

d l; haladék nélkül . . de ezen ígéret máig is telyesit-
i e s nélkül maradott [SRE 835]. 
nak Úr dol8ára ~ robotra rendel ki. 1742/1760: an-
v

 K utanna tsak hamar az Ur dolgára ki küldvén . 
ass László Uram ki jőve oda [Pujon SzD; WassLt G. 

^zaszVárosi (70) zs vallj. 
au t k i l l t a s i t/zavar; a alunga/izgoni; ausweisen, hin-
.^streiben. 1580: Az my az vassarbyraknak Instructio-
aJa n.®zy . zereda napp es chiòterteken míg az zazlo fen 

' ldege(n) embert . az Buza keozybe ne hagion be 
aA ,y hane(m) ki kwlgie onnét [Kv; TanJk V/3. 223. — 
j7 vasart jelző zászló. bA búzapiacra/szerre]. 1592: Az 
v ®gheneknek, penigh ha effele bochkort hoznanak a' 

7590 d ' a Z ° k a t k y k w l ß i e k v e l l e t K v ; T a n J k 1 / 1 • d i -
niéi*' , a t h°hazy Jstwan tizedes vallja: En az lege-
i v é b a l a g°k az viz melle hogy valamy lowas zeke-
1705 i ° n n e t ky keolgyeonk [Kv; TJk VI/1. 320-1]. 
mag U g y a n b i z o n y ° s a n hallatik, hogy Fogarasból a 
csaV a r o k a t m i n d kiküldöttek, nem is maradott senki, 

j 2
a P?P, egy udvarbíró és Boér József [WIN I, 518]. 

casăV • z a b ó 1 kirak/tesz vkit; a scoate pe cineva (din 
boot J n ^ a u s seinem/ihrem Haus) hinaussetzen, aus-
Vak h ' 1 5 ? 0 : S y w e g e s Gergel, es Nyreo Balas vall-
h0 ß v Pg y k w l t e volt eoket Nagy Janosne az Annyahoz, 
az ha ü e k A z z o n Mykeppen az Attya hatta volt hogy 
eoketZ f e l e a z eochewel eowek legien, fogadna Beleh 
kwlte e S

ţ
h a d n a Bekesegel otth lakny Mert az eleot ky 

molnV^Î e o k e l B e l e o l e [Kv; TJk III/2. 140]. 1573: (A 
*allit J k l a k a r i a v ° h kwldeny3 az Azzony Mert Mast 
házbńn , [ K v ; T J k I H / 3 2 7 3 K o l o s y p e t e r v a l L ~~ A 

Aszs^! 1 9 6 4 : Beldi Pál Uram az maga ŏs jobbagy 
egy ket gyermekiuel ki külde . itt Bodolan 
1729 (AZc° l i S z a b o Andrást bele szálita [BLt. — aHsz]. 
szakod ^ a z e mhtett Aszszony ö Kglme házát erö-
egj k i*°n vette el, és az Aszszont a' házától ki küldvén 
[SövényfvaKKh á z a t s k a b ( a n ) n j ° m o r ° 8 a z ó t a t ó 1 f o 8 v a 

e mi^ r
e X P O r t á l ; a e x P° r t a ; exportieren. 1677: Nemes 

javaib0P^ni8, m a g a majorságában termet semminemű 
kéPPen CS m a r h á i b o 1 , valamellyeket pénzén, vagy más-

szedet, ha szintén az Országból ki viszi, 
[Ac 54] l s ' Harminczad és Vám adással nem tartozik 

w^u 1 ^ 0 1 ' m n kirendelendő; care va fi trimis/dele-
Ü6 c0n? be i zuordnen ist. 1671: az Országiul ki-kŭlden-
vagy Pm^sariusok ellen ha ki illy formán cselekszik, és 
convincêhVerkeznék ' v agy fenyegetőznék, azon poenan 
executin-%SSek m i n t a ' k i finalis sententiànak legitima 

II. f n J f ţ \mpediallya [CC 76]. 
substant" J u haszn-ban; cu valoare de substantív; in 

mivartigem Gebrauch: elküldendő személy; per-

soană care va fi trimisă/delegată; die abzuschickende 
Person. 1738: nem facultaltattanak ó kglmek, hogj vala-
kit a ki küldendők közzül taxállyanak; azért az I. Kim-
pán Juon maga szukmannyát ki váltván, el-viheti [Dés; 
Jk 279a]. 

kiküldés 1. ideki való küldés; trimitere (ín altă provin-
cie); Hin/Heraussendung. 1659: Az Kegyelmed nékem 
küldött levelét megadák, édes öcsém uram, melyben mit 
írjon Kegyelmed az hintó kiküldése felől, értem [TML I, 
432 Bornemisza Susánna Teleki Mihályhoz]. 1665: Szte-
pán Ferencz uram urunknak mondja meg, az hópénz ki-
küldésével ne késedelmezzék ő nagysága, hanem küldje 
ki [TML III, 345 Boldvai Márton ua-hoz Székelyhídról 
(B)]. 

2. kimenesztés; trimitere (a cuiva ín altă provincie); 
Entsendung, Abschicken. 1662: illyen cásusra a fejede-
lemtül, a fejedelemasszonynak fiával Ecsedbe való ki-
küldésében való instructiojához kellene magokat tarta-
mok [SKr 364]. 1676: mivel magam Kegyelmeddel való 
szemben léteitől elrekeszttettem, akarám azt az fogyat-
kozást az mennyiben lehete az mostoha fiamnak Ke-
gyelmed udvarlására való kiküldésével és ez levelemmel 
helyreállítanom [TML VII, 248 Betlen János Teleki Mi-
hályhoz Teremiből (KK)]. 

3. kiküldetés; trimitere, delegare; Aussendung, 
Abordnung. 1672: Külön Kegyelmednek ezelőtti két-
szeri kiküldésemben nem írhatván, Naláczi uramnak írt 
leveleimet úgy dirigáltam, Kegyelmed kezihez küldesse-
nek [TML VI, 297 Baló László Teleki Mihályhoz a Ka-
menic előtt levő török táborból]. 

4. elküldés/juttatás; trimitere, expediere; Verschik-
kung. 1619: az levelemnek kiküldésében azmi módot ta-
lálhattam, igyekeztem keresni [BTN 270]. 1656: az 
több pénznek kiküldése, hogy emberink által legyen, azt 
is elkövetjük [Balázsfva AF; TMÁO III, 436 a fej a 
moldvai vajdához]. 1848: Az uj évi ezüst garasok felsze-
dése 's ki küldése [Szucság K; RAk 72]. 

kiküldet 1. elindíttat, útnak indíttat; a trimite (ceva) 
prin cineva; abgehen lassen. 1732: a 3. rendbéli szekeres 
lovat Sz: Benedekrea ki küldettem, és mihent vévõje ta-
lálkozik el adatni kételen vagjok, mert sokat consum-
málnak [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc lev. — aSzD]. 

2. kimeneszt; a trimite (pe cineva); beiordnen lassen. 
1663: Tegnap Cob uram s a követ küldettek vala ki hoz-
zánk egy commissariust ily dolog végett, hogy vagy 600 
köböl búzát akarnának oda Kővárban szállíttatni s 
igyekeznénk szekerek szerzésében [TML II, 421 Lónyai 
Anna Teleki Mihályhoz]. 

kiküldetés trimitere; Entsendung. 1662: fejedelem-
asszonynak fiaival, kincsekkel Váraddá kiküldetéseka 

[SKr 166. — Fejezet-kezdö tartalomjelzés]. 

kiküldetett kirendeltetett; trimis, delegat; beigeord-
net. 1671: Kegyelmes Urunk az Országtol rendeltetett 
és ki-kŭldetett Commissariusok ellen . . . némely he-
lyeken sok számú fegyveres népet kõltŏttenek-fel [CC 
76]. 1843: Ezen tónak egész ki teijedését előttem 
mérte volt meg égy Kolosvárrol ki küldetett Insinér 
[F zsuk K; SLt Vegyes penr. Mnyosán Melintve (45) 
col. vallj. J v ' 
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kiküldetik 1. kimenesztetik; a fi trimis; entsandt wer-
den. 1662: Rákóczi Györgynek a váradi főkapitányság 
. . . rendeltetett vala. De minekelőtte arra kiküldetnék, 
Székelyhíd vára Diószeggel jus regiummal adattak 

néki [SKr 195-6]. 
2. kivezényeltetik; a fi trimis ín misiune; hinauskom-

mandiert werden. 1662: Végre egy bizonyos napra a via-
dalra úgy rákészülnek vala, hogy ha a várból eloszlatta-
tásokra, széllyelverettetésekre feles gyalog ki nem kül-
detnék, alig3 egynéhány emberhalál is közöttök esni 
nem talál vala [SKr 629. — aÉrtsd: alighanem]. 

3. a fi scos cineva dintr-o încăpere; (jd aus einer Ort-
schaft) hinausgeschickt werden. 1804: Kiküldetvén a 
házból mindenik fél, de künn nagy lármával az actor 
Bartalis Imre nem várá a nemes faluszéke ítéletit, hanem 
magának bírája lett [Szárhegy Cs; RSzF 99]. 

4. elküldetik vhova; a fi trimis undeva; irgendwohin 
entsandt werden. 1662: Kemény Jánosnak sarca, száz-
ezer tallér Havasalföldébe kiküldetett vala [SKr 498]. 

5. be/hazaküldetik; a fi trimis înăuntru/acasă; heim/ 
hineingeschickt werden. 1662: Zámbor nevű váras alatt 

gyerőmonostori Kemény Boldizsár lövés miatt el-
esett vala . . Teste kiküldetett Erdélybe és hazájában 
felesége által tisztességesen temettetett vala [SKr 353]. 

6. szétküldetik; a fi trimis/difuzat; verschickt wer-
den. 1866: a ' szabadságos és tartalékban lévő Katonák 
meg esketéséről szollo Anya Könyvi Kivonatok minta 
példánnyai küldöttek ki [Gyalu K; RAk 105]. 

7. kirendeltetik; a fi delegat/trimis; beigeordnet/be-
stellt werden. 1662: Tisza István, hogy portán is lakott 
volna, a váradi harmincadossal, Kanizsai Andrással, 
hogy az törököl is jól tudna és néhány-magával az írásba 
vött punctumokkal kiküldetett vala3 [SKr 614-5. — 
J 1659-ben]. 1809: a' puska por arulo arra szorossan kö-
teleztetvén hogy mind a puska pornak mind a golyobis 
selét vagy Ónnak mennyiségerői pontos jegyzőkönyvet 
vigyen és midőn minden 15 nap a meg visgálásra 
Biztosok ki küldetnek a* jegyzökönyvet elő adgya [Usz-
Lt ComGub. sub 1697]. 

kiküldettetés kimenesztés; trimitere; Entsendung. 
1662: legelsőben is az jenei tisztekre törvényt láttatván, 
Túri Mihály magát megmenté, hogy a vezérhez való ki-
küldettetésnek is ellene volt a vár megadattatásakor pe-
dig ők a vezérnél kinn lettek volna [SKr 432]. 

kiküldettetett kirendeltetett; trimis, delegat; beige-
ordnet. 1802: Februarius 20dik Napján ujjanan ki kül-
dettetett Méltoságos és Tekintetes Biro Biztos Uraka£ ki 
fogják hozni az Ujj Budai puszta falu3 az igaz határ ki 
járására [JHb LXVII/4. 20. — aígy, de tollban maradha-
tott: helyre. Az Újbuda és Óbuda (K) közötti határ]. 

kikŭldettetik 1. kirendeltetik; a fi delegat; entsandt 
werden. 1806: ki lévén neveztetve, és küldettetve mi 
Alább írtak arra, hogy a volt Székes nagy malom 
mellyékét visgalás, és fontolás alá vévén, adnok arról hi-
teles írásunkat [Dés; DLt 318]. 

2. kicsapattatik; a fi expulzat; hinausgeschlagen wer-
den. 1597.š az azzoni wgimint aki . . . az ew keotelesseget 
melliel vranak tartozot wolna hatra hagywan gonoz 
eletben leledzett, meg hallion erette. Az légin penigh az 
pcrenger alatt . . . wgimint hazassagh teöreo zemely 

megh vezzeoztessek es az warosbol ki kewldettessek 
[Kv; TJk VI/1. 26]. 

kiküldettettetik kirendeltettetik; a fi trimis/delegatj 
entsandt werden. 1793: az Ekla és a ' Collegium Fejérdi 
határon lévő közös Erdejekben le vágott öl fáknak aesti-
matiojok véget három becsületes Consistorialis Sze-
méllyek . . ki küldettettetvén a magok Relatiojokat 
írásban bé adták [Kv; SRE 292. — a A várossal tőszom-
szédos Fejérd határán]. 

kikŭldhet 1. ideki küldhet; a putea trimite (ín altă pro-
vincie); hierher entsenden können. 1663: Már itt e tájon 
igen eldrágódván a búza, könyörgök Nagyságodnak 
azért való beküldhetésemre, ott illendőbb áron vehet-
vén, és hogy lovaimat is bátorságosabban kiküldhet-
ném, mindkét dologra méltóságos pátensének az fejede-
lemnek . lenne kegyelmességgel [TML II, 468 Teleki 
Mihály Bornemisza Annához Kővárból]. 

2. ritk. tárgy nélkül is kimeneszthet; a avea voie să tri-
mită, a putea trimite (pe cineva ín altă provincie); ent-
senden können. 1679: itt ajtonb(an) hogy Kglmed lasz-
lot ki küldötte volt a minap, egész falu hallatara a' Bü-
köczök meg fenyegettik ölissel az olta soha bizony annyi 
tehetsigem nincsen hogy ki küldhessem mert nem mér 
[Ajtón K; WassLt Ebeni Éva lev.]. 1705: ma a kuruc tá-
bor megindult Hárságtól3 . . . nem mehettenek ki zsák-
mányra se a németek, se mi ki nem küldhettünk se fáért, 
se fűért [WIN I, 541. — aMinden bizonnyal: Hásság 
NK]. 1840: kérem a' Tekentetes Hadnagy Urat két be; 
tsüsöket ne terheltessék ki rendelni, a ' kiket töstint ki 
küldhessek [Dés; DLt 985]. 

3. elküldhet vmit; a putea trimite ceva (ín altă provin-
cie); etw. abschicken können. 1606: (A pátens-levelet) 
az wdeónek róúid volta miatt semmikeppe(n) mosta(n) 
kj ne(m) kwldhetem [Káinok Hsz; UszT 20/14 St. Bedeó 
trium sed. sic. capitaneus aláírásával]. 

4. kiszállíthat/vihet, exportálhat, a avea voie să ex-
porte; hinausbefördern können. 1677: Mézét, Viasz-
szát, maga majorságában valót, Nemes ember szaba-
dossan adhattya, Az Országból is bizonyos Testimonia-
lis mellett ki küldheti [AC 263]. 

5. kirendelhet; a putea trimite (pe cineva); beiord-
nen/bestellen können. 1657: Heorgye Andrásra is soha 
ki nem küldhettem az szolgabírót hanem ha lehet* 
parancsolatot kellene küldeni az szolgabiróra, hogy 
menne ki [TML I, 54 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz]. 

kiküldött I. mn 1. trimis; (ab)geschickt. 1619: Máso-
dik renden kiküldött szolgám is még meg nem 
[BTN- 219]. 1735: A közelebb el mult hétnek nagjob ré-
szét vadászatban töltvén, az melyben vékony nyerese; 
gunk volt, talám job Szerencséjek lészen ezen a héten k» 
küldőt vadászaimnak [Görgény MT; Ks 99 B o r n e m i s z a 
Ignác lev.]. 1758: Pakó Vram által recommendált három 
Cseh országi Hutások(na)k investigatiojokra ki küldött 
expressusomnak adtam x. 30 [TL. Teleki Ádám költség-
naplója 178b]. 1804: Az ki küldött Emberemtől Sok Bá-
nátim miá akkor nem írhattam Gyulai István U r a m n a 
[Kv; SLJ. . 

2. kirendelt; delegat; beigeordnet. 1847: a szolgám*^ 
úrtól rendelést kapva írásba, hogy bizonyos e m b e r e k e t 
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Zalatnáról kiküldött négy pandúrok által küldjem be 
Zalatnára, előállott Katalinaa, az embereket az én s pan-
dúrok kezeiből kivette [VKp 194. — aVarga Katalin]. 
1868: Ezen részletes zsinat által kiküldött a(tyánk)fi(ai)-
nak napi fizetése 1 fr. 50 xrban határoztatott meg [M.bi-
kal K; RAk 167]. 

3. eljuttatott/küldött; trimis; abgeschickt, übermittelt. 
1783: felettébb éles kenderek termettek az idén, a' mînt 
az ki küldött egj kalongjábol meg-ismérheti etsém Asz-
szony [Ádámos KK; Pk 2]. 1851: A' mértékek égy for-
másittása aránt ki küldött rendeletei [Dés; DLt 2546]. 

4. szétküldött; difužat, trimis; verschickt. 1866: ezen 
tul a' katonaság kŏrŭl tett papi szolgálatokrol, a' Bizo-
nyítványok a' kiküldött mintákhoz szorossan ragasz-
kodva állíttassanak ki [Gyalu K; RAk 113]. 

II. ſn delegátus; delegat; Abgesandte(r), Delegier-
te(r). 7805: A' mennyiben . illetlen maga viseletével a 
Panaszlokat u: m: a' Generális Szék(ne)k ki küldettyeit 
érdekelte, szükségesnek láttuk a' Nemes Magistratus ál-
tal meg feddeni és dorgálni [Dés; DLt]. 

kiküldöz 1. kiküldözget; a trimite ín mod repetát (ceva 
in altă provincie); (wiederholt) (hin)ausschicken. 1614: 
(A vén Rákóczi Zsigmond) jámborul bírja vala az orszá-
got, csak hogy azmi kincse az országnak kezébe akadhat 
vala, azt Barna Istvántól, az komornikától igen kiküldö-
zi vala Magyarországba [BTN 56]. 

2. szétküldöz; a difuza ín mod repetát; (wiederholt) 
verschicken. 1657: az fejedelemasszony . parancsola-
tokat küldezne ki, hogy mindenek csendességben lenné-
nek [KemÖn. 125]. 

kikülönbözhet elkülöníthet; a putea despărţi/separa; 
absondem können. 1699: Ezeka után való földek igen 
elegyettek, mihez kepest nem külőmbőzhettük ki 
mellyik után való [Szentdemeter U; LLt. — aA telkek]. 

kiküszöböl 1. kirak/tesz vkit (a házból); a da afară pe 
cineva (din casă); jn (aus dem Haus) hinaussetzen/aus-
booten. 1846: az el tiltott legényt midőn vólt gazdája 
*neg látta, tüstént el utasította, s ajtót nyitván ki küszö-
bölte [Kv; ACLev. Kül. perc. 51]. 

2. ? kisemmiz/tud; a frustra (pe cineva); jn um etw. 
Prellen/betrügen. 1818: az Albulestyiak fel cseperedtek, 
és ōtetis ki küszöbölték azon örökségből [H; J F 36 Prot. 
35]. — Az 1. alatti jel-sel is számolhatni. 

kiküszöbölődik 1840: az örmény máshuva fordítja 
Pėnzit, vagy meg lehet innen ki kŭszöbölődik [A.ilosva 
S*D; KfMiss.]. 

kila koronként és tájanként változó nagyságú gabo-
?aürmérték; chilă; zeitweise und nach Gegenden der 
j^röße nach veränderliches Getreide-Hohlmaß. 1618: 
J^amutia uramnak adtak élésbe négy juhot, 15 oka te-
hénhúst, mézet, vajat, rizskását . 15 kila árpát; bort 
ţendeltek vala egy napra 4 vidrát és 2 vider malosát | az 
15 kila árpának az 8 kilaját az maga 22 lovaira vötte el, 
** mi 33 lovunkra adatott 7 kilát [BTN2 85, 101. — aKa-
^Uthi Farkas e tájt Erdélynek portai főkövete]. 

A TESz a kilá-t többnyire négy, esetleg két vćkányi nagyságú gabonaŭr-
f é k n e k tartja, de a fenti kijegyzésekben szereplő 15 kila árpát néggyel 

Szorozva 60, még kettővel szorozva is 30 véka árpamennyiséggel kelle-

ne számolnunk, ennyit pedig a ſőkõvet járandóságként egyszerre aligha 
kaphatott. A gabonamértékegységnek tehát a TESz-ben jelzettnél jóval 
kisebbnek kellett lennie, de hogy mennyinek, arra nem tudunk feleletet 
adni. 

kilábal, kilábol 1. lépéssel kimér; a măsura cu pásul; 
(mit Schritten) abmessen/schreiten. 1594: Radnoty Ist-
wan es Giorg Alchner Az Erdőről waló zam Adassok. 
Az Mint Az Erdőt ky lábolták es el Attak Tezen f 261/16 
[Kv; Szám. 6/V. 18]. 1595: Az Waros Erdeje el Adásáról 

Az mint az erdeót ky labboltak es el Adtak teoth 
penzwl az erdeo az Labbolas zerent f: 256/58 1/2 [Kv; 
i.h. 6/XI. 32]. 1599: az erdeott kj labboltak, es el Attak 
az labbolas zere(n)t penzeol teott mindenesteol fi. 403 
[Kv; i.h. 8/XV. 31 Dica-jegyzék 31]. 

2. kihever vmit; a se restabili/întrema; etw. überste-
hen/winden. 1794: Ugy meg vertek, hogy soha ki nem 
lábalom, az derekam, hátam, oldalom még most is fáj 
[Somlyócsehi Sz; BfN Dobozolt anyag X]. 

kilábolt lépéssel kimért; măsurat cu pásul; (mit Schrit-
ten) abgemessen/geschritten. 1595: vagion meg adatlan 
es ki lábbalt erdeo | az eleobbi Mod zerent Enny forint 
ęreó kj labbolt erdeoben, Excidaltak pénz nelkwl, Az Al-
só tanachbelj Vraimnak es prędicatoroknak, es az zam-
weweo Vraimnak. kj teoth f 24 [Kv; Szám. 6/XI. 32]. 

kilábolhatatlan kb. kiheverhetetlen, ki nem heverhe-
tő; irecuperabil; unüberstehbar. 1828: előre láttyák azt 
a' szerentsetlen romlást, 's ki lábolhatatlan kárt, mely 
fog következni egész Falunkra [Kelementelke MT; 
Told. 31]. 

kilakik ts 1. kb. vhol hosszan időzik; a zăbovi undeva; 
irgendwo längere Zeit sich aufhalten. 1823-1830: már 
Lipsiát is jól kilaktuk, tovább ott mulatni ok nélkül és 
haszontalan volt, sokszor sürgettem, hogy menjünk 
Göttingába, s kezdjünk tanuláshoz [FogE 199]. 

2. ~jű az akadémiát ? be/eltelik az egyetemi ismere-
tekkel; a fi sătul de cunoştinţele căpătate/însuşite ín uni-
versitate; die Universitätskenntnisse/studien satt be-
kommen. 1823-1830: Zejk János . . egészen a tudomá-
nyoknak szentelte volt magát, kilakván az akadémiát, 
másodszor esmént felment a testvéröccsével s vissza-
jővén úgy applikálódott volt az udvari kancelláriára 
[FogE 210]. 

kilapadál kiakolbólít, kiteszi vkinek a szűrét; a da 
afară (pe cineva); jn vor die Tür(e)/an die Luft setzen. 
1761: Pál Sámuel uram in facie sedriae azt mondotta 
tudgyuk hogj jött ki kend Bihar Vármegyéből onnatis 
azért lapadáltak ki hogy rosszul viselte magát Papokkal, 
s egyebekkel [Kv; PolgK 46]. 

kilappang kb. vhova kicsatangolva/kószálva lap-
pang; a colinda/hoinări (pe undeva); irgendwohin stra-
banzend/bummelnd versteckt/verborgen sein. 1747: 
Bads (!) Ersok el vetemedett szemtelenségre advan 
magat keresve kereste magá(na)k az Latrokat szőlő 
hegjekre berkekre ki lappangván sokakkal paráználko-
dott [Torda; TJkT III. 134]. 

kilát 1. kinéz/tekint; a privi afară; hinaussehauen/ 
blicken. 1586: Monda vram, Eregy las ki la mint vghat a' 
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kuthia ky Indulek Az pitwar Aytayan [Kv; TJk IV/l. 
562 Anna Zasz Georgne vall.]. 1638: az Lakatos Giörgj 
Talpfaja killieb Csuszot anira hogy az haz szegeletiböl 
ugia(n) ki látni [Mv; MvLt 291. 163b]. 

2. ki/megtud; a afla; erfahren. 1786: (A) Togás Deá-
kok, sőt eleve a classista tanulók között kiláthatják 
(igyekezzenek is kilátni), kik tették és teszik tzélul ma-
gok elejekbe, hogy falusi oskolamesterekké legyenek 
[Csetri, Körösi Csorna 39 a ref. főkonz. iskolaügyi 
rend.]. 1798: Ezen ki-botsáto Levelet . . . és az a' 
mellé ezennel ragasztott Szelid-vallomástételt, a* vég-
re kívántam ezennel ide rekesztve Tiszteletes Profes-
sor Uraimékkal kőzleni; hogy azakbol ki látván Tiszte-
letes Professor Uraimék minemű személjeket szokta-
nak a fenn irt végre passualni és ki botsáttani [DLev. 1. 
II]. 

3. ts belelát vkibe, kiismer vkit; a cunoaşte foarte 
bine pe cineva; jn durchschauen, erkennen. 1763: tsak 
kérem az én Istenemet hagj jüjjen el az az boldag ora 
mellyben én meg mutathassam ezeket az igaz Cselédeket 
Natsádnak mind egj Tűkerból hagj lása ki Natsád őket 
[Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt. gr. Komis Fe-
renchez]. 

kilátás 1. privelişte, vedere; Ausblick/sicht. 1847: A' 
Lorenz hegyrőla le a' Moldaura gyönyörű a' kilátás 
[Méhes 6. — aPrágában]. 

2. lehetőség; posibilitate; Möglichkeit. 1881: Itt, 
amennyire én tudom, a lapoknál minden hely betöltve, 
de azért nem kell elcsüggedni. Előbb-utóbb csak nyílik 
valahol kilátás [PLev. 84 Gyulai Pál Petelei Istvánhoz]. 
— L. még i.h. 132, 203. 

kiláthat 1. kivehet, láthat; a putea vedea/zări; erblik-
ken können. 1631: en igen teőrpe ember uagjok s az sok 
ember keözül nem lathatta(m) ki őket [Mv; MvLt 290. 
242b]. 

2. megláthat; a putea vedea; bemerken/wahrnehmen 
können. 1806: Az Utolso Rublikábol (!) ki láthatni 
mennyi Portékák tanáltattak meg most ez úttal [Szu; 
UszLt XII. 87]. 

3. ki/megtudhat; a putea şti/afla; erfahren können. 
1786: (A) Togás Deákok, sőt eleve a classista tanulók 
között kiláthatják kik tették és teszik magok elejek-
be, hogy falusi oskolamesterekké legyenek [Csetri, Kö-
rösi Csorna 39 a ref. főkonz. iskolaügyi rend.]. 

4. kb. kitapasztalhat/vehet; a putea stabili exact; er-
fahren können. 1745: Mostani exmissus oculator vr(a-
mé)k az A. Malmának mitsoda p(rae)judiciuma lehet 
igen kitsiny lévén ä patak az ujjonnan erigalt Vér Boldi-
sár Vr(am) malma miatt egészszen ki nem láthatták, ha-
nem keményebb űdőre halasztatott, mikor jobban meg 
tettzhetik akadálya az malom(na)k [Torda; TJkT II. 
88]. 

5. (ki)érezhet, kivehet; a putea deduce/în(elege; her-
ausfûhlen/spüren können. 1770: In originális accludált 
ezen két Levélből ki láthattyátok az jó Inclinatiót [Mv; 
Told. 5a]. 

kilátszik 1. a se vedea; zu sehen/sichtbar sein. 1722: 
ezen . széna termő hellyet én is irtogattam Pristiny Pé-
terrel edgyŭtt, mert ollyan gaz volt rajta, hogy lovas em-
ber is alig láttzott ki belŏlle [Algyógy H; JHb XXXII/ 

41]. 1749: a Téglát . . mellyek is jobbacskán ki l á c c z a t -
tak volna, le vette [Told. 14/22]. 1756: observaltuk ezen 
vizet megindulni s aláb aláb szállani és a p a d n i el 
annyira, hogy a gáton alol . a füveny ki kezdett lát; 
czani [Kanta Hsz; HSzjP]. 1772: száraz időben valami 
nagy kövekis a' Küküllő fenekében meszsze le a' V í z b ő l 
nagyon ki tettzettek, de minek utánna azon Malom fel 
állatt a' Nagj kövek se Láttzattak ki soha a' vizből [Ádá-
mos KK; JHb LXVII/2. 223] 

2. átv kitűnik/világlik; a reieşi/rezulta; sich ergeben, 
hervorgehen. 1597: Memoriale ad sequentem annum 
1598. melibeol ki laczik ki miuel tartózzék ez V a r o s n a k 
[Kv; Szám. 7/IV. 32 J. Jacobinus not. kezével] | ki laczik 
az bizonsagokbol hogy az giermeknek az Attia verese 
miat leöt halala [Kv; TJk VI/1. 42]. 1621: marat uolna 
meg nalla(m) Szab8 Cub 35. M. 2 melibeol disponaltam 
az mint Safarsago(m)rol ualo Regestru(m)bol ki latczik 
[Kv; Szám. 15b/VII mell. — aÉrtsd: zab]. 1650: be ad-
uan mind az Relatoriat mind az kit eok tsinaltak, 
mind penigh az Assessorok feleltette Relatoriat, a z o k a t 
eoszue vetue(n) ki laczik abból hogy az ket Relatoria el-
lengezik edgyk az masikkal [UszT 13b]. 1656: T ó t h 
András Jobbagysagarol exhibealva(n) Sarosi János 
Ur(am) emberi bizonyságokat, az latczik inkab ki, hogy 
acquiralt es nem eos Jobbagy [Dicsősztmárton; BálLt 
85]. 1719: A Nagy Retet falu porondgya szelyiben vál-
tottam ki a Groff Mikes U(ra)m jobbágyátol menyin a 
Deliberatombol ki làdzik [Imecsfva Hsz; Borb. I]. 1734: 
Az Anak õ Kgl(ne)k a maga exhibitaibolis ki láttzik 
hogy azon szénának el hozása nem malitia hanem tudat-
lanság [Branyicska H; JHb XXXV/51. 24]. 

Sz. 1663: Igazán magok keresték német uraim az mit 
nyertek; ki látszik füle, farka, mit akarjanak az m a g y a r -
ral [TML II, 413 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1669: 
De hiszem Uram, ezenkívül is kilátszik ennek füle, f a r k a 
[TML IV, 416 ua. ua-hoz]. 

3. látszik; a se vedea; scheinen, sichtbar sein. 1716: az 
. . . nagy árvíz . . . az káposztás kértét Mindénűt ugy c\ 
borítota, hogy égy talp alatni föld sohol ne(m) l a c z o t ki 
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1757: Kor-
nyetelke kŏltezett által a Hegjen ugjan tsak a maga hata-
rára annak utánna ugy neveztetett Erdő a l l y á n a k , 
mint hogj a' mint mais ki láczik közel epittetett az E r d ő n 
aloll [Csüdõtelke KK; Ks 66. 44. 17f|. 

kilátszó care se vede (din . . . ) ; h e r a u s / v o r r a g e n d / 
scheinend. 1741/1758: a hidon fellyel a belső m a r t b a n a 
főidből ki lăczo gyűkérre jegyet tettünk, hogy a jegy a 

víznek fel vételével el ne temetodjčk, es az viz(ne)k szn* 
b é ne nyellye, hanem kin maradgyan a vizből [ A b r u d b a -
nya; Szer.]. 

kilátszódik kilátszik; a se vedea, a putea ñ văzut; zu 
sehen sein. 1815: (Az) Eresz a* pa takon innét az udvar 
Főigyén egy néhány lepésnyére volt bé építve a* meHy£. 
az eresz le vágott ágassai végei, a* Főidből máigis * 
láttzodván bizonyítnak [Orsova MT; Born. G. XV. 
Blos Gora (50) vall.]. 

kiláttatik 1. kitetszik; a se vedea/arăta; aus eineţ 
Sache hervorgehen/leuchten. 1847: Ezen J e d z é s azer^ 
íratott ide, hogy láttasson ki, hogy ezen két d a r a b fold 
Ött Ház van épitve [Cege SzD; WassLt]. 
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2. előtűnik; feltetszik; a apărea; zum Vorschein kom-
men. 1696: talám . Meg szűnik az Viz őzőn es ki Lat-
tat(na)k az Hegyek(ne)k tetejei es ez sok nyomorúsá-
goknak vizózónyetűl hanyatatat barka t. i. ez Haza Meg 
allapadik az Ararat Hegyena [Vécs MT; TKl Kemény 
Simon Teleki Pálhoz. — aÓszövetségi vonatkozású ha-
sonlat az Ararát hegyén megfeneklett Nóé bárkájáról]. 

kilázad kb. kiözönlik/tódul; a ieşi (ín număr maré), a 
se revărsa; hin/herausströmen. 1644: hogj az gjermek 
megh siualkodek ki fűtek az siualkodasra . . az dea-
kokis mind ki lazattak vala az sirasra [Mv; MvLt 291. 
413a]. 

kilel szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
a (forró) hideg kirázza a hideglelés; a fi scuturat de 

friguri, a avea frisoane; Schüttelfrost habén. 1767: 
(Atyánkat) véletlenül3 a rothaszto forro hideg ki leié, és 
õt napokig tartó Súlyos Nyavalyája után . Lelkét Te-
remtőjének meg adá [ArJk 57. — aÉrtsd: váratla-
nul]. 1781: Szegény Uj Várit az estve ki lelte az hideg az 
eijel forrosága volt, most már az oldalat fajaltatya [Sá-
romberke MT; TSb 13 gr. Teleki Lászlóné Bethlen Zsu-
zsanna lev.]. 1831: a ' Hideg is ki lelte a' nagy fáradság 
miatt [Hosszúfalu Szt; TKhf Dolha Vaszilika (43) ns 
vall.] * a nagynyavalya kitöri a frász/nehézkór; a 
ſace criză de epilepsie; die Schwerenot kriegen. 1690: 
Hazamra reszeg Nimetet hozot maga hazatol, ajtomot 
vagdalta â Nimet, Felesegem, Gyermekem megh iedet 
tölle', el annyéra, hogj az nagj nyavalyais ki lelte az 
Gyermekemet [Zabola Hsz; HSzjP] * csaknem ~i a be-
tegség csaknem kitöri a frász/nyavalya; cît pe ce să facă 
criză de epilepsie; er/sie kriegt fast die Schwerenot. 
1618: Mely választ hogy megmondék neki, csaknem ki-
felé az betegség [BTN^91]. 

kilenc I. számn nouă; neun. 1558: keeth Darabanth 
azt wallottha az ew hazanal hogy kylench darabanth 
wolt paraznasaggba Annossal [Kv; TJk Matthes Dryth-
ne vall.]. 1570: az zygyn azzonnak az J arwaynak ez ky-
lencz foryntot Meg hattam [Dés; BesztLt 17 J. Ewtwes 
•Judex constitutus ceteriq(ue) Jurati ciues Zewch Gaspar 
beszt-i bíróhoz]. 1597: Az Varas kilentz fazakit meg 
onoztattam [Kv; Szám. 7/XII. 17]. 1606: az el múlt 1599 
eztendóben Eôszel megh borozdolok teóruin modgia ze-
"nt, kilench borozdakal [UszT 18/12]. 1610: Az vtan 
sokszor el Jeót Kun Peter Mihály deakni estue kesseo(n) 
hun Niolcz es hul kilencz orakor [Dés; DLt 321]. 1677: 
szolgalatyanak iutalma annuatim Kilencz forint 
es három veka arpa vetes [Szentgyörgy Cs; CsÁLt F. 
27]. 1702: Egj aranj Medalj, vágjon benne egj gjemant 
kilentz rubint [Marossolymos H; Told. 22]. 

Szk: ~ -kilenc egyenként kilenc. 1586: zerzeottem va-
l a meg . lab fakra kilenchj kilenchj pinszben [Kv; 
Szám. 3/XXIV 15]. 1632: Ezen haznak három Ablaka, 
kilencz kilencz Tablakban [Komána F; U C 14/38. 121]. 
1829: a közelebbi Eszt(endő)b(en) minden sessiora ki-
!entz kilentz Sustákat répartialtak [Mezőkölpény MT; 
TSb Kelemen János (62) ns vall.] * nyolc- ~. 1574: Ez 
ely Mwlt veteskor volt hogi vetet es Boronaltat volt, 
Azomba Rea Ieot Niolch kylench dyzno az Eotchhwes 
ferent vetesereol zabadon Eottek az el hintet Buzat [Kv; 
TJk II1/3. 359 Nyreo Iosa vall.]. 1797: Haza jővén a 

Fiam . . kivált Estve nyoltz kilentz ora tájban oly nagy 
mértékben volt a forrosága hogy nem volt Eszén [Héder-
fája KK; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: 1. birt. szr-os alakban is; 
şi cu sufix care exprimă raport de posesiune; auch in 
Form mit Possessivendung: kilenc darab; nouă bucăţi; 
neun Stück. 1563: az en ezüst marhámról való Regist-
rum . . . ö reg onkanna, kilencz [ETA I, 36 BS]. 1632: 
Méh Dézma. Minden Tiz Kosár mehbeől Dezmaban 
edgjet adni tartoznak . . . es ha tizre nem telik, kilencz-
beőlis edgiet [Grid F; UC 14/38. 5]. 1664: tizen egy mar-
hat czak hamar meg haita, kilenczével mais oda vagion 
[Szentanna MT; BálLt 55]. 1683: Menes Száma 
Harmad fű Kantza kilentz [Balázsfva AF; UtI]. 1809: 
Rugonfalván a veszet eb mardosása mián . már ki-
lentz a Csordabol meg veszet3 [Nagygalambfva U; Usz-
Lt ComGub. 1556. — a A marhákból]. 1813: Hánt vetett 
Ablak ráma kilentz [Veresegyháza AF; Told. 18 Tolda-
lagi Kata lelt.]. 

2. birt. szr-os alakban is; şi cu sufix care exprimă ra-
port de posesiune; auch in Form mit Possessivendung: 
kilenc személy; nouă persoane; neun Personen. 1664: 
fútőtt nepekul reajok menek (!) az Törökökre le vágunk 
kilenczet bénnék [Szászfellak SzD; Born. XXXIX/4]. 
1797: Ezen . . . 13 Vallok Kilentze Málnási, Négye pe-
diglen Oltszemi [Hsz; Mk II. 8/260]. 

3. kilenc óra; ora nouă; neun Úhr. 1573: Eo estwe 
volt Az zabo gasparne hazanal Baratywal, hatta volt 
meg egy deaknak hogi mykor az kilenchet Meg wthy Az 
ora vtanna Ieone Es hirre tenne Neky [Kv; TJk III/3. 
277 Rettegy Ianos deák vall.]. 1584: Martha Dely Mar-
thonne vallia . le fekwenk es kilenczet wte az ora [Kv; 
TJk IV/1. 334]. 1823-1830: Cseraátoni V. Sámueltől 
délelőtt nyolc órától fogva kilencig hallgattam logikát, 
metafizikát, filozófiai morált, fizikát [FogE 140]. 

4. kilenc dénár/pénz; nouă dinari/bani; neun Denar/ 
Geld. 1600: biszott volt kegtek kezembe eszer Niolchad 
fel zaz sótt. Melly Soabol Árultam eozze Summalwan f 
151 d 16. Zazat penigh Attunk hetennis, heted felennis, 
Egiet Eggyet penigh az ki valogatwa veotte kilenchenn-
is, tiszenis Attunk [Kv; Szám. 9/XIII. 1 Damakos Máté 
isp.m. kezével]. 

III. hr-os alakban; cu sufix adverbial; mit Adverbia-
lendung: ~en kilenc személy együtt; nouă persoane îm-
preună; 9 Personen zusammen, unser/euer/ihrer 
neun(e). 1572: Az hatarban walank vagj kylenchen [K; 
KP]. 1600: Egy héten kilenczen, Más héten kazaltanak 
heten [Kv; Szám. 9/XII. 73 ígyártó Simon isp.m. kezé-
vel]. 1723: bajlŏttunk két nap az úttal, de csak viszsza 
kellet akkor jŏnünk mind az kilenczen kik el indultunk 
vólt [Hodák MT; VGy]. 1774: az idén kilenczen szőtte-
nek őt vég vásznat [Szentdemeter U; LLt Vall. 103]. 

kilenced 1. a jobbágy terméséből a földesúrnak járó 
egy kilenced rész; nona; nonă; ein Neuntel ftir den 
Fronherrn von der Ernte des Leibeigenen. 1525-1526: 
Petrus Dayka cum alio Tized kylenczed fl. IIII [Vh; 
MNy XXXI, 277]. 1592: Sigmond lewele: hogy a ' Co-
loswariaknak mind ith való s mind masut való hataro-
kon fekw zwleiekreöl Mustiokrol, Se vamot, se feóld 
bért, se kilencedet ne vehessenek, Ne kerhessenekis sem-
mj keppen, hanem czak az igaz dezmat megh Adúan be-
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keuel boczatassanak az eo Borokkal [Kv; Diósylnd. 25]. 
1594: Borbol penigh dezmat es kilenczedet attanak az az 
eöt chjeberbeòl egj çhjebret [Bagos Sz; UC 113/5. 16]. 
1672: Possessio Inoa Esztendeigh Tizenkét napott 
szóighallyanak, Dézma vagy kilenczedel tartozza(na)k, 
s ház után való Adóval is à szokás szerènt [Born. 6/24. — 
aSz]. 1685: Almakereken . . . Szent Marton adaja, Déz-
ma, kilenczed, sajt ára és vágó barom árában töltőt bo-
rok(na)k revid le irása [Almakerék NK; UtI]. 1785: Ad-
naké az itt való Lakosak az Földös Uraknak kilentzedet 
[Torockó; TLev. 6/1 Transm. 15a]. 1787: Kilentzedet az 
Urasag(na)k nem adunk hanem tsak xmata [M.bikal K; 
Somb. I. — aOlv. decimát]. — L. még UF II, 279. 

Minthogy a kilencedet az egyháznak járó dézma (decima) behajtása 
után szedték, a kilenced valójában a termésnek szintén tizedrésze volt; a 
kétféle címen tehát a jb termésének egyötödét adta oda [Úriszék 1028]. 

2. (vkinek résziben járó) egykilenced rész; a noua 
parte (care revine cuiva pentru munca depusă); (der 
Anteil js) an einem Neuntel. 1678-1684: (A földeket) ha 
az Pastor szantattya be vettetheti, ha penigh kilenczede-
b(en) vagy Tizedeb(en) be veteni (!) masnak adgya sza-
badsagab(an) all [Szilágycseh; SzVJk 126]. 1721: (A) 
Vad kert . . . az előtt kaszáló rét volt de: . . . de hol füve, 
hol szénája vesztegetődvén ell hogy az uraknak valami 
haszna inkáb redundállyon belőle kilenczedire tengeri 
buza földnek osztatot fel [Somlyó Sz; EH A]. 1725: a' 
Kolos vári határonn termett 216 kalangya majorságh 
buzátt, kilenczedén és ebéd vékára el csipeltetve(n) 
percipialtam Metr 388 [Kv; Szám. 54/1V. 2]. 1736: az it 
való buzara holnapra igirkeztek csiplök nyolezadan ki-
lenczed in ebid vikara [Kv; TK1 Mihály deák Teleki 
Ádámhoz]. 

kilencedadás kilenced-szolgáltatás; darea nonei; 
Neuntel-Abgabe. 1664/1681: megh tekéntvén Vajda 
Hunyadi Kloka alias Miklós Deáknak . hivatallya 
szerint való hűséges ſorgolodassat es jámbor szolga-
lattyat az mely hazban mostan lakik . . . azon hazat 
mindennemű paraszti szolgalat, ado, szedés, véves déz-
ma és kilenczed adas alul ki veszem, es örökös Nemes-
seggel megh ajandékozom [Vh; VhU 267-8 Zolyomi 
Dávid ad. lev.]. 1677/1681: egy darab szanto földet 
Attam azért conferaltam es inscribaltam eő kg(ne)k ma-
ganak s mostani Feleségének Újhelyi Judith Aszonynak 

. ki vövén azokat dézma és kilenczed adas alol [Vh; 
VhU 262-3]. 

kilencedbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ adózás kilencedadás; darea nonei; Neuntel-
steuer/abgabe. 1785: vagyoné az kilencedbéli adózás ezen 
Nemes Var(me)gyébena más földös Urnális bé vett Szo-
kásban .? [Torockó; TLev. 6/1. Transm. 15a. — aK]. 

kilencedbor kilenced-szolgáltatásból gyűlt bor; vin 
provenit din nonă; Neuntelwein. 1672: Almakereki Ma-
jorság, dezma, Kilenczed es egyéb gyülevész borokrol 
való Extractusoczka [UtI]. 

kilencedes jobbágyi kilencedet szolgáltató (jószág); 
(posesiune) pentru care se prestează nonă; das 
Leibeigenen-Neuntel abgebend/liefernd (Gut). 1761: 
egyebekbenis ezen Mltoságos Jósika rész Kilentzedes 
[Bolya NK; JHbK LXVIII/1. 309]. 

kilencedfél I. számn 1. nyolc és fél; opt şi jumătate; 
achteinhalb. 1573: Lyppol (!) peter . . vallia eo az Za-
raz beort fellieb atta valamennyewel kylenched fel fo-
rintnál Zeoch gergnek Es Ambrusnak [Kv; TJk III/^j 
176]. 1585: vettunk Beüchel (!) Andrástól kylenczed fel 
font fa ólait f. 1. d. 42 [Kv; Szám. 3/XIX. 31]. 1656: 
egi szürke meczetlen lovat . . . ada oda . . . kilenczed fej 
forintban [Backamadaras MT; Ks 15. XLVI. 7]. 1667/ 
1687 k.: Nemzetes Rhedei Istvánné Aszszonyom ada az 

Ur asztalara égy fejér virágos lábos ezüst pohárt 
meg méretvén vagyon benne kilenczed fél tallér [Nagyer-
nye MT; MMatr. 277]. 1688: az vetemenyes kertben . • 
Vagyon murok kilenczed fel ágygyal [Kozmás Csî 
Eszt. Inv. 7]. 1699: Kilenczed fel ől hoszszuságu szin 
[Szentdemeter U; LLt]. 1759: szállíttasson el . . . Egy 
Tŭredekben kilentzed fél Sing kamuka abrosznak való 
gjoltsot [Sárd AF; TSb 51]. — L. még Kemön. 98. 

2. ~ -fél egyenként nyolc és fél; cîte opt şi jumătate; 
je achteinhalb. 1716: a felső forduloba jutót mindenik 
ház helly után tized fel fel holt föld; az alsó fordulob(ao) 
penig kilentzed fel, fel hold föld [Vecsérd AF; TGsZ 
51]. . 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantív; ,n 

substantivartigem Gebrauch: (vmiből) nyolc és fél; °P l 

şi jumătate (din ceva); aus/von etw. achteinhalb. 1730-
a* Henter Ur(am) Jobbágyi leg több Sessiot bírnak Szám 
szerint kilenczedfelet [Vármező Sz; LLt Fasc. 164]. 

kilencedſél-oles nyolc és fél öles; cu opt stínjeni şi J"' 
mătate; von achteinhalb Quadratklaftern. 1752: A Fel-
ső Asztásban (!) Kilentzedfél ölős kaszáló nyíl [Dányan 
K; SLt 8. K. 16]. 

kilencedfélszáz nyolcszázötven; optsute cincizec1' 
achthundertfünfzig. 1593: Zabo Georgi vallia: Biz»0; 
nioson ne(m) emlekezem rea, de ammint ezembe iut vag1 

kilenczed fel, vagi kilencz zaz forintra becswllwk az 
Eottues Orbán hazat [Kv; TJk V/ l . 388]. 1769: ã mi 
ä kilenczed fél Száz forint dolgát hogy ã Szovátia Porti°* 
ra Superadálnék nékem most nints pénzem [Kv; SL 
XXXIX Henter János Suki Jánoshoz. — aK]. 1791:J0* 
bajom volt mig kilentzedfél száz Forint réz pénzt ezüste 
fel tserélhettünk [Sztrézakercsesora F; TL. Wesseny1 

Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 

kilencedfü szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~re menő (állatról) kilencedik évében járó; 
pre animale) care merge pe anul al nouălea; neunjam1! 
ges (Tier). 1762: Biszelt Mihály nevű lakosnak két lovaj 
vesztenek el, ugy mint édgj kilenczed füre menő szün< 
loó . . . az másik édgj tizenkettőd fűre menő világos d 
res [Sv; Ks 17/LXXXII. 4]. 

kilencedik I. számn al nouălea, a noua; neunter/«/jj£ 
1590: Az malomra való keoltseg . . Az kylenc*11 

keoert Attam f. 4 d. 34 [Kv; Szám. 4/XII. 6 Gr. Wa*J 
malomreg-a]. 1673: Nyavalyájának kilencedik naPJ 

csendesen elnyugovék az úrban az engem szerető - ^ 
kedves édesatyám uram, Auner G á b o r uram [Kv;a 
215 AM]. 1692: A nyolezadik s kilenczedik rend 
radgyon kõzönsegesse(n), hogy a ' kik(ne)k székek n 
lészen(n) az első rendekben, mennyenek azokban l 
lambod MT; MMatr. 421. — t e m p l o m i széksor]. 
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II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: vmik közül a kilencedik; 
al nouălea din ceva; von etw. der/die/das Neunte. 1566: 

utolsó ostroma — a kilenczedik — még azután lett 
meg [ETA I, 25 BS. — a A Tokaj váráé]. 1682/1687: At-
tam hat Uy Uankosokat . . . Az kilenczedik minden fele 
színű Seliemmel iram utan Uarrott Seliembol allo [Fog.; 
Borb. II Rákosi Anna kelj . 1706: vad(na)k itt(en) Dŭ-
ruczkŏlŏk no 8 a kilenczedik közös a Libanfalviakkala 

IHodák MT; Born. G. VII. 3. — a A tőszomszédos tele-
pülés lakosaival]. 

a kilencedmagával (maga) nyolc társával együtt; nouă 
"npreună cu el; zu neunen. 1585: 3. Sep. Juta Waradol 
Chegedy Mihály kilenczed Magaúal vrunk az portara 
kultte [Kv; Szám. 3/XVIII. 26b Gellien Imre sp kezével]. 
1665: ím ma szemben lön velünk az feljebb említett kö-
vet, az ki maga cselédivel csak kilenczed magával volna, 
de három zászlóalja váradi török vagyon véle [TML III, 
402-3 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

Egyetlen kijegyzésünkben az összetétel előtagja — a régiségben és ma 
egyaránt szokatlanul -ik kiemelő jeles alakban is előfordul: 1588: 
^orchiolyas volt Kilenczedyk magaŭal az Korchiolyas hogy az waros ze-
nayat Kazaltalak attam d. 40 [Kv; Szám. 4/I1I. 7J. 

kilencednap a kilencedik nap; a noua zi; der neunte 
Tag. 1583.-(Az asszony) vgy holt meg kilenczed Napra 
Kv; TJk IV/1. 139 Nemet Borbély János írásbeli vallj . 
1591: Egy posta lowatt tartottak Zentmyhalion kylen-
<*d napigh attam teole d 14 [Kv; Szám. 5/X. 31]. 
1621: Zeöleossy Peter Vram . . . melliet el keolteot, az 
maga Jedzese zerent, az kilenczed napigh magokra, es az 
louokra f 18 [Kv; i.h. 15b/XI. 298]. 7727: Kilenczed 
naptól fogva mind csak bágyadozván és mellyében hiri-
Pdvén az kis Máriskó leányom, el kezdett nehezedni 
[VassGy 536 Vass László naplójegyzete]. 

. kilencednapi kilencnapi/napos; de nouă zile; neuntä-
1772: főbíró Székely Elek űr hazamenvén Tor-

d a r a , kilencednapi betegsége után megholt [RettE 267]. 

kilencedrész a noua parte; neunter Teil, Neuntel. 
1775: az igaz vérségi descendentalis Competentian kivŭl 
eêV kilentzed részt az irt Fosztoiano Decseianus Haere-
sek Praetextu Certi Contractus Venni kivántanak 
IFejér m.; DobLev. II/464. la]. 

kilencedszer kilencedik ízben/úttal; a noua oară; 
neuntens. 7797: Kilentzedszer a Sajtó Szin mellett való 
puszta gabanásban Tizedszer [M.igen AF; DobLev. 
1V/777J. 1847: Kilencedszer: Kik voltak . kik az Var-
ga Kata bűntényeinek magukat eszközül engedték ? 
[ V K p 209] . 

rx kilences Hn. 1741: az Kilenczes nevü Helyben (k) 
Mezőmadaras MT; EHA]. 1838: A' Kilentzesben (k) 

foo.; EHA]. 

kilencesztendős kilencéves; (ín vîrstă) de nouă ani; 
"eunjähng. 1674: Anno 1645 esztendőben az pestis 
grassálván . . leányomat, kis Katát kilencesztendős 
*oraban, az mérges mirigy által, . . . kiszólítá őfelsége ez 
árnyékvilágból [Kv; KvE 190 U]. 1720/1811: a Gyer-
mekek közöt pedig vagyon egy Fiatska, aki acquirens-

nek mondathatik, mivel kilentz Esztendős [Szotyor Hsz; 
Borb. IIJ. 1777: Kratsun Stéfánnak tudom hogy volt egy 
Fiatskája . . . e' lehetett nyoltz vagy kilentz esztendős 
[KS Franc. Winter de Retteg (34) vallj . 

kilencéves kilencesztendős; (ín vîrstă) de nouă ani; 
neun Jahre alt. 1841: egy kilentz éves, közönséges húsba 
lévő, jo egességes, semmi hiba nélküli Bika [Nyárádka-
rácsonfva MT; ToldNy]. 

kilencezer 1. nouă mii; neuntausend. 1657: (Bethlen 
Gábor) Testamentumot is tőn halála9 előtt . . . legálván 
. . . az collégium építésére . . . egy igen gazdag medályt 
circiter kilencezer tallérost [KemOn. 95. — 1629-ben 
halt meg. A gyf-i kollégium]. 1662: egy rész magyar, né-
met és székely gyaloggal, lovaggal, mintegy kilencezer 
néppel Szatmár megszállására rendeltettek és bocsáttat-
tak vala [SKr 208]. 

kilencköblös de nouă găleţi/cîble; von neun Kűbeln. 
1653: Ket szuszek az kettő kilencz kőblos [Ilencfva MT; 
DLev. 1. IIB. 12]. 

kilencnyílú kb. kilenc kalló/ütőbotos; cu nouă ciocane 
de lemne; mit neun Walkkolben. 1700: Girothi Péter 
Stopjai szomszedtsagab(an) egj kilencz nyilu kerék 
stomp [Abrudbánya; Berz. 17]. 1750: Az Igren alatt egj 
Stomp kilentz nyilu [uo.; EHÁ]. 

kilencöles de nouă stînjeni; von neun Klaftern. 1735: 
(A) főldnekis . . . az Széle1 két őlős . . . az hoszszusága 
Kilencz őlős [Zágor KK; Ks 13. XVIII. 7]. 

Szk: kilenc- ~ egyenként kilencöles. 1757: az Nagj 
epűletre való Fák ket Tutajokban 9 id est kilentz kilentz 
ŏlŏsök voltanak [Toplica MT; Ks 69. 50. 44]. 

kilencpénzes kilencdénáros; de nouă dinari; von neun 
Denar(en). Szk: ~ dutka. 1646/1648 k.: talaltam 
azon kűs Saczkoba(n) ennehany forint ara kilencz es ti-
zen nyolez Penzes Dutkat es egy keves granalt ezüstőtt 
[Huszt Mm; Born. XXXVIII/141 St.Bethlen félj.] * ~ 
garas. 1585: az el mult Napokba(n) vala ith Zabo Ger-
gely, es akor Adot A' gyermeknek eg kilencz penzes Ga-
rast [Kv; TJk IV/1. 487 Margit Sos Matene va l l j . 

kilencszáz I. számn 1. nouă suté; neunhundert. 1593: 
Zilagi János vallia mikor minket az Eottues Orbán 
haza bechwlleni hiuanak eginehanian, kilencz zaz forin-
tot emlegetnek vala eleozeor hogi erne [Kv; TJk V/l . 
388]. 1670: adott fogarasi számtartónk Szinkay János 
deák gostyna pénzt kilencszáz forintokat [AUt 13 Fog-i 
jöv.]. 1755: Vagyon Détsei István Uramnál . . . in Sum-
ma Circiter kilentz száz forint [Torda; DobLev. III/596. 
230]. 

2. számn-i összetételekben; ín numerale compuse; in 
zahlwörtlichen Zusammensetzungen. 1655: kilencz szaz 
negy szem kalaijs [Altoija Hsz; HSzjP]. 1810: Az egész 
Áts munka . . . 937 ^ Kilentzszáz Harmintz hét Német 
forint két krajtzár [Doboka; Ks 76 Conscr. 33]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch. 1579: wóttem schendelt 
az plébános hazahoz az hyazatnak tizenhet ezert kylencz 
zazall8 eg f 1 summa tezen f. 17 [Kv; Szám. 1/XVIII. 38. 
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— aÉrtsd: százával]. 1632: az Teőlgy makkon Ezer 
Disznó makk termes ideien iol meg hízik Bik mak termes 
idejen pedigh kilencz szaz hizik megh [Grid F; UC 14/ 
38. 5]. 

kilencszáz-vékás de nouă suté de baniţe; von neun-
hundert Scheffeln (groß). 1700: egy kilenczszáz vékás 
szuszék [Beszt.; LLt Fasc. 107]. 

kilencszer de nouă ori; neunmal. 1574: ketteyt vicey 
Antalne tanytotta volt rea hogi Beteges germeket 
kyn az Ebagia New betegseg vagion, Az eb keolyeknek 
feiet Meg feszek, Es azban feressek, Eok az zerent chele-
kettek, kylenczer eginap fereztettek [Kv; TJk III/3. 370]. 

kilencven I. számn 1. nouăzeci; neunzig. 1604: egizer 
en velem hozata Galfy Mihalj kilenchwen araniat Bocs-
kor Benedekteól az Galambfalwy íozaghra [UszT 20/ 
128]. 1622: Az Hoyaj Zeölöt . . extal hogy kilenczuen 
forinto(n) ueotte uolt az Attyok [Kv- RDL I. 119]. 7756: 
A" Mlgs Ur eo Ngának, Lekentzén ötven, Dipsén ki-
lentzven szőllő munkás usurássi vadnak [Galac BN; 
WLt Kelemen alias Székely István (35) jb vall. — a~ 
BN]. 

2. számn-i összetételekben; ín numerale compuse; in 
zahlwörtlichen Zusammensetzungen: nouăzecişi . . . ; 

. undneunzig. 1582: Ez kilenczwen eoth keóbleoth az 
wdeó hozassa zerenth kwleomb kwleomb Arron el Atta 
[Kv; Szám. 3/VI. 12 Diósy Gergely not. kezével]. 1598: 
Talaltatott volt az soo dolgabol kilenczwen eot keo soó 
héja [Kv; i.h. 8/IV. 29]. 1628/1635: Elseo Sakba(n) apró 
pénz szaz kjlenczuen hat forint . . . Tizenkettodik Sak-
ba(n) őt es három penzes garos kjlenczuen niolcz forint 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch. kilencven darab; nouăzeci 
de bucăţi; neunzig Stück. 1585: lecz szeget wettúnk ki-
lenczwent p(ro) d. 13 [Kv; Szám. 3/XIX. 27]. 1628: 
Orozlanos Tallér kjlenczuen [Bodola Hsz; BLt]. 

kilép 1. a ieşi; heraustreten. 1572: Sophia fekete Mate-
ne vallia latta hogy Aytayat megh Nytta Keomyes 
gěrgne es ky lepet egy gereznaba hayadon feowel [Kv; 
TJk III/3. 4]. 1612: kgtek miat való feltekben hazokbolis 
elig mertek kj lepni [Kv; PLPr 73 fej.]. 1637: az az boitos 
ersok mihelt ki leptem hazamból mindgjart ot termet, 
bort hozattak s ittak [Mv; MvLt 291. 96a]. 1725: ollyan 
beteges állapattal, és gyenge erővel voltam, hogy az ud-
varrolis ritkán léptem ki [O.fenes K; Ks Mikola László 
lev.]. 

Szk: ~ az ajtón. 1574: Az azzonis ky lepet az ajtón es 
Mondot Roz takach vagi te [Kv; TJk III/3. 405 Takach 
Balas vall.]. 1802: alig lépik ki az Ajtón eō Nagysága 
Legénye . . . Forro Lajos ugy meg tsapja egy Vasvillával 
nyakba hogy . . . mind guggadozva mehetett el [Mv; 
Bora. XXXIX. 53 Mich. Trombita jun. (32) vall.] * ~ a 
házból (rövid időre) kifordul a házból. 1665: Az házból 
pedig kérdésnek idején s egyébkor-is ha ki lépik, Apró 
béres Társ Legényt képiben ne hadjon [Kv; ACArt. 14]. 

Sz. 1712: mire lépik ember ki házából, kétséges [JHb 
Jósika István Jósika Imréhez]. 1846: Csak igaz ma-
rad, hogy az ember nem tudja, mire lépik ki házából 
[Kv; Pk 7]. 

2. átlép vmin; a păşi peste ceva; her/hinübertreten. 
1850: igyekeztek azonnal a szõllŏ hegyre fel menni, hogy 
azon Tolvajakat el űzzék — s a midőn már szinte a gye; 
pŭn ki léptek volna, ŏketis agyba, föbe kezdették ŭtm 
[Dés; DLt 1320]. 

3. át/keresztülmegy/lép vhova; a trece undeva; hin-
übergehen/treten. 1542: walamyth eg helen mond, 
myhelen kylepyk másherre, nynch eg makzem thewkel-
lethesseg benne [Fog.; LevT I, 18 Petrus Orozy Zalay Já-
nos Poson m-i isp-hoz és Fog. vára urához]. 1823-1830: 
minden professzornak külön vagyon a maga szállásán, 
mégpedig a tanulószobája mellett egy nagyobb ház, és a 
tanulószobájából egy ajtón kilépik az auditóriumba 
[FogE 235. — a1796 táján a göttingai egyetemen]. 

4. kb. ki/megválik vhonnan; a pleca de undeva; sich 
von einer Sache scheiden/trennen. 1832: meg m o n d t á k , 
hogy ezen udvartol lehetetlen betsületesen megválni 
nem hittem . . . ugy Ítéltem balgatag fejem! hogy én 
másképpen fogok onnan kilépni [Torda; IB. Demény 
János udv. tiszt lev.]. 1835: Lŏfi ki lépett onnana s benne 
néha nagy ítkányosságra való hajlékonyság is lévén — 0 

csak kéz s szoros rend alatt használható [Kv; WLt Kele-
men Benjámin lev. — aA gazdasági gondviselői hivatal-
ból]. 

5. vmilyen tettekre ~ kb. vmilyen tettekre ragadtatja 
magát; a se lăsa antrenat ín ceva; sich zu i rgendeinen 
Tatén hinreißen lassen. 1818: A fen le irt . . . Excessu-
sokbol 's erőszakokból kőnyen képzelhető Dolog az illy 
móddal fel lázasztot nép Szomorú kővetkezetŭ tettekre 
is nem tsak ki léphetik hanem hogy kiis lépik tsaknem bi-
zonyos [Zágon Hsz; Szentk. br. Szentkereszty Zsig-
mond generális nyíl.]. 

kilépendő lelépendő (tisztétől megváló); care va re-
nunţa (la ceva); zurücktretend (von einem Amt). 1878: a 
consistorium minden évben megújítandó levén, 1/3 része 
kilépendő [M.bikal K; RAk 341]. 

kilépés 1. ki/megválás; părăsire; Austritt/gang. 1849' 
az emiitettem szolgálatboli kilépésem alkalmával Kfl' 
zsán Mária meg Kelemen Béni is hordatott kostbol 
éltek [Kv; Végr. Vall. 92]. 

2. lelépés (tisztségtől való megválás); renunţare (la o 
funcţie); Rücktritt (von irgendeinem Amt). 1878: A 
consistorium minden évben megújítandó levén. 1/3 része 
ki lépendő . A kilépés sora most ezeken van [M.bika1 

K; RAk 341. — aKöv. a nevek fels.]. 

kilépett lelépett személy (tisztétől megvált személyi 
(persoană) care a renunţat (la o funcţie); (vom Amt) zU' 
rückgetretene Person, der/die Ausgeschiedene. 1871: Bf' 
nők jelenti, hogy a törvény értelmében a presbitérium J 
harmadrészben megújítandó. A kilépettek újra megva ' 
lasztattak [M.bikal K; RAk 288]. 

kiléphet 1. átléphet; a putea trece; hinübertreten k0lj[ 
nen. 1574: Kiral Leorinch azt vallya hogi . . . ky Indv£ 
nak es Az tarsa Meg Jol ky szem lephetik az k 
seoben hogy egy wtes rayta essik [Kv; TJk III/3. 390-** 

2. átv rendsz tagadásban; de obicei ín negaţie; £ 
wöhnlicherweise in Verneinung: kiteheti a lábát; a p**} 
puné piciorul afară; den Fuß setzen/hinübergehen ko 
nen. 1619: az én uramnak előtte nagy nagy dolgok al 
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nak. Csehországba is fel kell menni, és addig Magyaror-
szagból ki nem léphetik, valameddig az magyarországi 
állapotot jól s helyben nem hadja [BTN2345]. 

3. vmilyen tettekre ~ vmilyen tettekre ragadtathatja 
îjagát; a se lăsa antrenat ín ceva; sich zu irgendwelchen 
Tatén hinreißen lassen. 1818: az illy móddal fel lázasz-
j?tt nép Szomorú kővetkezetű tettekre is nem tsak ki 
lephetik hanem hogy kiis lépik tsaknem bizonyos 
IZágon Hsz; Szentk. br. Szentkereszty Zsigmond gene-
ralis nyílj. 

kilépő lelépő (személy); (persoană) care renunţă (la o 
lüncţie); der/die Abgehende. 1878: a consistorium . 
1/3 része kilépendő, a kilépők újra választhatók lévén 
IM.bikal K; RAk 341]. 

v kiléptet 1. kiküld (a helyiségből); a trimite/scoate afa-
ra; hinausschicken. 1621: Aíz Mészáros vraim dolgát 
eleő veőve(n), eő kglmeket az Mészáros vrajmat kilép-
ő i n ) . . igy deliberaltanak [Kv; TanJk II / l . 332]. 
'635: Ákkor az Keórpenjesi kenez es eskwt Polgári 
eleòtt, More Lazlo es az Marcestiek eózze feleluen: ki 
Jeptetçk eóket: és vetekedes utan ugy talalak fel, 
nogy More Lazlo es az Marcestiek megh beówycziek az 
szeket teŏb Teorweny teweòkkel [Abrudbánya; Törzs. 
J- Giroti (54) civ. jur. vallj . 1648: Iffiu Czeh mester Sza-
Jay Gergely az Szekb(en) Szitkozodot es Czeh mester 
J^rsatis illetlen szókkal illette, leptetek ki ő kgmek égisz 
Y2ehul, es megh visgálván ő kgmek az dolgot ugj a ' mint 
"let, marasztak el Szalay Gergely Vramot egjsz mester 
asztalon [Kv; MészCLev.]. 1848: Mészáros János az 
° t e t illető tárgyakban a Czéh gyűlésekben jelen nem le-
ftet azonnal kiis léptették [Kv; i.h. 28]. 

vkit vmely közösségből kizár; a exclude pe cineva 
ntr-o comunitate; jn aus irgendeiner Gemeinschaft 

ausschließen. 1588: My mint kegies Attiak senkinek ka-
ţat kissebseget Nem kewantuk hane(m) hogy vnionk es 
P°nsuetudonk meg maradhasson, leptettewk volt ky 

ottweós Andrást hogy igazicha dolgát es az vniowalis 
jnegh bekelwen, az vnionak Ártalma rontasanelkwl tisz-
lessegesen Ieoyeon be [Kv; TanJk 1/1. 73]. 

kiléptettetik kiküldetik (a helyiségből); a ñ trimis afa-
(din încăpere); her/hinausgeschickt werden. 1837: 

jA) Czéh mestereknek, a Czéh pénzei, s minden jövedel-
e i pertractatiojárol készítet számadásaik meg visgál-

^assanak . . . a Czéh mesterek a gyűlésből ki léptettettek, 
Jelenlétek nélkül közönségesen meg kérdeztettek ha 
m lenne é valamely Tagnak valami észre vétele mind a 

P®fceptiokra, mind az erogatiokra nézve [Kv; ACSzám. 

cu v k i kijövetelét/lépését (meg)lesi; a pîndi ieşirea 
ţ* v a ; js Herauskommen belauern/erlauschen. 1573: 
Bol? a 2 2 0 n y Medwes Paine vallia . . . Zeoch János az eo 
kw a g e r ß e ^ deaknenak azt Monta . . . Az kedwes 
vrA

rwa lelkeket Mind lesem ez eiel hogi ki Ieonenek de 
^ m Ieozem (!) ky lesni [Kv; TJk III/3. 154] | Mond An-
m

 e z neke(m) felesege(m) azért lestem ki hogi ely vigem 
[Kv- C n ^ e n y E m b e r vagiok Ne(m) p(er)elhetek vele 
16i;1 k 2 9 1 Ágoston peter es Zentlazlay gergel vallj. 

J : megh lestekis ejel ot az Uarga Menyhárt hazanal 
az Uarga Jakab fiata Pragai Tamas Nemes Ferencz, 

de nem gjŏztek ki lesni [Mv; MvLt 290. 55a. — aVele 
szökött el Varga Menyhártné]. 1634: Nosza alyatok be 
az Eóczetek hazahoz, lessetek ki az másik czigantis, ha 
ki Jeő, fogjatok megh uerjetek megh [M.köblös SzD; 
DLt 383]. 

2. vki elmenetelét/mentét (meg)lesi; a pîndi plecarea 
cuiva; js Ab/Fortgang belauern/erlauschen. 1770: Groff 
Kun Sigmand ur eő Nsga oda ment az Ur Udvarába, s 
ott hált s reggel midőn a' cselédeket ki leste volna a ' ház-
ból, az ajtott be zárta, és az Vr Ládáját fel nyitotta [Ben-
cenc H; BK sub nro 1017 Nic. Szászvárosi (23) lib. vallj. 

kileshet megleshet; a putea pîndi; belauern/erlau-
schen können. 1629: mind lestek wolna az egez eczaka-
nak idejen az Aszont de ki nem leshettek hogy onnat 
ment uolna el [Kv; TJk VII/3. 113]. 

kilevelez a szőlőtőke levélzetét (ki)ritkítja; a rări frun-
zele viţei de vie; die Blätter des Rebstocks lichten. 1792: 
Az Bardócz Adám Úr emberei levelezték kia az Expo-
nens Aszony Pök hegjbeli Szőlleit [Szentbenedek AF; 
DobLev. IV/692 P. Kis (32) parochus ref. vall. — aJún. 
9-én]. 1806: az Erkedi Szöllöjét . . öszel meg mettzük, 
Tavaszszal fel köttyük, és azután ki leveledzük [Dedrád 
K; LLt]. 

kilevelezés a szőlőtőke levélzetének (ki)ritkítása; rări-
rea frunzelor viţei de vie; Lichten der Blätter des Reb-
stocks. 1792: Három hetek alatt az Kájánia Szőllő ki Le-
velezzésire, és második kapalásra a dolgosokra kőit 5 
kő(ből) 2 véka Búza [Ks 108 Vegyes ír. — aSzD]. 

kilevelezik kizöldül; a înſrunzi/înverzi; grün werden, 
ergrünen. 1812: jol nö a Törögbuza, és a fű, az Erdöis ki 
levelezett egészen [RLt O. 1. D. Teleki József lev.]. 1814: 
la Maji reggel . a fák tsak imitt amott zöldellettek ki a 
ho alol mellyek már egészszen ki voltak levelezve [Dés; 
KMN 378]. 

kileveleztet a szőlőtőke levélzetét kirítkíttatja; a puné 
pe cineva să rărească frunzele viţei de vie; die Blätter des 
Rebstocks lichten lassen. 1792: azon Szőllőt Bardocz 
Adám Úr leveleztette, és daraszoltatta is ki harmadszor 
[Szentbenedek AF; DobLev. IV/692 Füleki János (50) 
zs vallj. 

kilia kunyhócska, viskó; chilié; Hüttchen, Bude. 
7726: lattamiis (!) Hogj opra popa kallugyer Fellessege 
Sztanka Aszszony az erdőben Levő killiajaban Fözőtt 
egetbort [A.árpás F; TL BB. X/30 Popa Szimion falu 
papja (28) vallj. 

kiliferál kivisz; a duce (undeva); abliefern, hinaus-
bringen. 1880: Nem lesz bizony valami igen jeles az az 
írás. Sietve is írom (reggel ki akarom liferálni a vasúthoz, 
hogy holnap . . . délután Kolozsvárt legyen) [PLev. 71 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kilim 1. (keleti) szőnyegfajta; chilim; Kelim. 1642: ket 
Tórók keszkenő . . . egy Szór Pokrócz, egy kilim [Ko-
ronka MT; Told. la. II]. 1651: Edgy Tarka kilim [Wass-
Lt Wass Judit kelj . 1654: Adott ide ä Makfalvi Temp-
lomban) levő asztalra édgy Kelint vagy Szőnyegnek 



kilimecske 856 

mondgyuk [Makfva MT; MMatr. 188]. 1656: Ket tarka 
viseltes veresses szeönyeg, Edgik az Aztalon . Ket tar-
ka kilin; Edgik uy, az másik viseltes [Doboka; Mk Inv. 2 
néhai Magyarvéggyantai Boros János inv.]. 1660: Egy 
festekes Egy Úeres kilim [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 
117]. 1673: Egy Uy orŏg kecse, kit Juda hozott . . . Há-
rom uj scarlat szőnyeg . . valamellyiket fogarasi görö-
gök adtak ŏtt Uy Kilin [Fog.; UtI] | Egj falra való kilim 
veres [Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagy.]. 
1687: zöld Ladaba(n) vad(na)k Szűnyegek Kilimek 
[Csapó KK; Berz. l. 21/11] | Egy viseltes tarka kilint 
[Déva; Szer.]. 1694: Egy kirim ( ! ) . . . Egy kilin [Ulyefva 
Hsz; HSzjP]. 1695: Kgls urunk eö Naga Bécsben indulá-
sa alkalmával egy kilimért . . . és turbára való két la-
katért [Ebesfva; UtI]. 1695/1770 k.: Egy Prédikálló 
székre való tarka Kilin Az éneklő széken való veres-
ses Kilin [Ördöngösfüzes SzD; SzConscr.]. 1696: Pap-
lan egj lang szin tafota, s egj közönséges, Kilim 2 [Kv; 
LLt Fasc. 146]. 1696 k./1770 k.: A(nn)o 1696. Mi-
chael Peter emit pro Cathedra Turcicum Tapetum a' 
hungarico idiomate Clim (!) dictum [Málom SzD; SzV-
Jk]. 1702: Egj kilimet s egj székely szŏnjeget [Solymos 
AF; Told. 22]. 1703: Egy kilim [Páva Hsz; HSzjP]. 
1722: Nemzetes Csiszár Pál Ur(am) praesentala egy 
tisztességes kilimet az templombeli sz: eszközök kőzze 
Ismét Katona Pal Ur(am) az Asztalra egy tisztesseges ki-
limet [Nagyölyves MT; GörgJk 180] | Nanasi Szabó Já-
nos egj tarka Kilimet az Ur asztalára ofíeralt A(nn)o 
1722 [Sámson Sz; SzVJk 166]. 1723: Egy közönséges uj 
kilin [Koronka MT; Told. 29/2]. 1728: Egy tarkason ve-
tegetett kilin Egy festekes melly a Catedra(n) szo-
kott állani [Egerpatak Hsz; SVJk]. 1732: az Ebédlő pa-
lotába találtunk . . edgj almariumot kilimmel bé fedve 
[Kóród KK; Ks 12. II]. 1744: egy Diifla szőnyeg, egy ki-
lim [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1752: Vagyon 
az alsó Pallota mellett levő kisebb Házb(an) négy falra 
való tarka kilin [Pókafva AF; JHb XXV/73]. 1753: Asz-
talra való kilin 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1758: 
Egy zöld kilin festekes [Kvh; HSzjP]. 1790: Egy viseltes 
Kilim [Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 5]. — L. még 
AUt 117; Bön. 948; SzO VII, 235; TML II, 189, VII, 314. 

2. ? festekes, székely szőnyeg; scoarţă secuiască înflo-
rată; Szekler Teppich. 1718: itt szőtt kilim kettő [Kvh; 
HSzjP]. 1751: Egy Veres Láda abban három vég kilim, 
vagy festekes [HSzj festekes al.]. 

A festekes . kilim azonosítást támogatják a kōv. erdélyi szótári adalé-
kok is: 1767: Kilim, Festekes Tapes siculicus. ein Zekelischer Teppich 
(PPBAd.). 1801: Kilim, Festekes : Tapes variegatus. Bunter Teppich 
(PPE). Az azonosítással kapcsolatban azonban mégis kétely merül fel az 
olyan esetekben, amikor a festekes és a kilim egy forrásunkban egymással 
közvetlen szomszédságban fordul elő (1. az 1. jel. al. az 1660.1702,1728. évi 
adalékot). Minthogy az összeírások szerkesztői minden alkalommal a kézi-
munkához és a szövés mesterségéhez kevćbć értő férfiak voltak, néha a két 
szõttesſajtát össze is zavarhatták. Csak így érthető pl. az 1. jel. egyetlenként 
jelentkező kilin festekes adaléka. L. még e kérdésre SzE 107 kk. 

O Szk: dufla 1715 U./1770 k.: a ' Prédikálló szekre 
egy dufla Kilimet adott N. Szabó György Ur(am) [Sz-
Conscr.] * székely ~ (székely) festekes. 1719: Egy Szé-
kéi kilimet hagyok Kanyo Antal Uramnak [Eresztevény 
Hsz; HSzjP]. 1728: Egj viseltes portai szőnyeg. Egj sze-
kely kilin (: vagj festekes :) [Réty Hsz; SVJk] * török/tö-
rökországi 1720: egj hoszu törők Orszagj Kilin [Kö-
röspatak Hsz; HSzjP]. 1745: Asztalra való Törők tarka 
kilin [Marossztkirály A F ; Told. 19]. 1751: Egy szőnye-

gemet két tőrök országi killemekkel együtt hagyom, 
s legalom ezen Ó Vári Páter Franciscanusok Templomá-
nak [Kv; LLt 1/10]. 1771: Egy asztalra való uj T ö r ö k 
Kiliny [Nagyida K; Told. 19]. 

O Sz: sem válasz, sem ~ sem pénz, sem posztó. 1672: 
Gerésre elküldettem Kegyelmed levelét; megizentem, en 
ma délben itt leszek, de sem válasz, sem kilin [TML VI, 
245 Keczer Menyhért és Szepesi Pál Teleki Mihályhoz]. 

kilimecske chilim mic; Kelimlein. 1733: Az A s z t a l o n 
egj kilimecske [Hacezsel H; JHb Jósika Zsigmond ud-
varházában]. 

kilim-málha ? kilimből készített zsák; sac de chilim; 
Kelimsack. XVII. sz. v.: Egj Tarka kilin malha, a b b a n is 
Sigo felesége szoknyaja, Vallaj, Paplana. Egj Veres kilin 
malha, maga(m) fejer ruhaj két papla(n) Egj altal vető 
kib(en) mind levelek vad(na)k [Berz. 12. 92/50]. 

kilim-szönyeg chilim; Kelim. 1674: az megh nevezet 
hoszszu festet nagy ladab(an) ezek vadnak: . Az dufla 
diván Szűnyőgh. Három kilin szűnyőgha [Szászvárosi 
ref. lt. Halics Mihály lelt. — aFolyt. a fels.]. Iß92 u.: Egy 
Kilin szőnyeg Székely István Ur(am) adta [Pusztaka-
marás K; SzConscr. — aElőtte 1643/1770 k-i bejegyzés: 
Tapetia duo Turcica A ref. egyházközségnek]. 

kilincs 1. clanţä; Klinke. 1582: (Danchak Ianos) vg 
tazita Aytomat hog megh nylek à kilinchebeol [Kv; TJk 
IV/1. 9 Anna Rlcta Emerici Aztalos vall.]. 1589: az Se-
gestiebe(n) a kemencze melleti kis ajtóra ket pántot sar-
kat es kelenchet chinaltatŭnk [Kv; Szám. 4/IX. 
1596: Mind azoknak az aitoknak, pantnak, s a r k n a k , 
kelinchnek, foga(n)ttonak, Retez es retez feonek es he-
wedernek vettünk Eot apró vassot [Kv; i.h. 7/II. 32]-
1734: (A pitvar) ajtaja bérlett, vas Sorkokkal, pántok-
kal, kilincs, és fogontyuval [Datk NK; JHbB D. 1 g r 

Bethlen Farkas inv.]. 1743: (Bemennek a) v e t e m é n y e s 
kertbe fából csinált gerezdes kolcsolóval s gilinccsel zá-
ródó ajtón [Erdősztgyörgy MT; E T F 108. 15], 1748: Ta-
tár Sigmond Vr(am) . edgj eme sértéssé az uttza 
ajtajának kilintsit a* szájával meg kapja, s ki nyittya 

[Torda; TJkT III. 239]. 1815: két felé nyilo ajtók vas sar-
kokkal s kelintsel festetlen és bélletlen [Szentimre MT; 
Born. G. II. 20]. 1827: Egy Zsendelyes fedelű Pajta 
négy ajtaján két két vas sorok, gilintsekkel — Gilintstar-
tokkal edgyűtt [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

Szk: a ~et fogja '?' 1657: (Tolvajlás vádja miatt) ke' 
zet eö Kglk megh fogák az Bardott el fogak tőlle nund 
addigh valamigh az Bŏczŭlletes Czehnek keduet keresi 

ez mostani Giwlesb(en) Egész Czehwl eö kigielme* 
kezet fel szabadittyak de igy hogy ez vtan utolso Meste 
leszen az Kilinczet fogja sirt ásson [Kv; MészCLev.]. 

2. T 1628: Illie' ratioiat Assignalliuk anak az lom* 
fel niomanak be vetelet hog, nem hoztak be az mi hataj 
runkbaa, megh bizonyttuk hogi reouideb uolt az kilinc* 
az niomnak Azért nem tartozunk be venni melliet docea* 
lünk [Kv; TJk VII/2. 363. — aNagi Czeghebe (K)J-

kiüncses cu clanţă; mit Klinke. 1636: Azon h a z b o l & 
lik egy kamoraczkara egy hasonlo festet bellett vas sa 
kos, pántos, forditos, kilinczies ayto, vas be vonojaţi 
eggyŭtt | hasonlo Czifrazott festett, vas sarkos pa f l t 0 
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kilinczies vonitos es lapos vas forditos uy ayto [Siménfva 
U; JHb Inv.]. 1652: vas sarkon, pánton forgo, vas tolyo 
záros, kilincses, fogantos, vértes, ütkőzős, forditos Ajtó, 
kulcsával egyőtt [Görgény MT; Törzs]. 1694: (A molnár-
házra) njilik vas sarkas, pántos, f<a> hevederes, es kilin-
tses párkányos felszer Ajtó [Sebesel AF; BfR néhai ifj. Bál-
Pataki János urb.]. 1756: Ezen Boltnak egy kis rekeszszeis 
vagyon, mellynek ajtaján Vas forditójú kilincses zár kólcs 
nélkül, virágos franczia vas Sarkakkal [Déva; Ks 92.1. 32]. 

kilincs-formájú kilincs-alakú; ín formă de clanţă; 
klinkenförmig. 1842: (A konyhának) van három égy 
forma — két két fligelű ablaka — melyeken van két két 
vas sarok és égy égy bé horgolo kiiints formájú sasotska 
[Oprakercisóra F; TSb 51]. 

, kilincs-szabadulás ' 1697: kilincz Szabadulasrol fize-
tnek égy égy fori<ntot> az iffiak(na)ka [Kv; Mész-
CLev. — aKét céhbe álló mészáros]. 

Céhbe való beállással kapcsolatos vmilyen mestermûszó. 

kilincstartó I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ horog T 1656: rósz ajtó, melinek fa 
melljekeben kétt vas sarkas es egi kilincz tartó horogh 
vágjon bezegezve [UFII , 136] * ~ vas T 1676: nyilik az 
konyhára egy vas sarkas pántos fel szer aj tó fa zarjaval 
Ja kelenczevel, az ajtóban egy kelincs tartó vas deszká-
ban, az ajtó mellyékhez egy vas kelincs ütköző [Fog.; 
W II, 738]. 1694: egj felszer Ajtó . . . Vas Kilincse, es 
Kilincs tartó vasa, Vas szkabakon allo fa szegezője [Kő-
V a r Szt; JHb Inv.]. 

II. ſn ? opritor de clanţă; Klinkenhemme. 1675: egy 
f?sz hitván . ajtó vas sarkon pánton forgo fa kilincz 
^jhncz tartojaval [Dés; Borb. II]. 1698: következik az 
^agyob palota ennek edgj béliét ajtaja Vas sarkokkal 
berantoval es kilincs tartóval edgyűt [Kórod KK; LLt 
fasc. 72]. 1776: Az hátulsó háznak vagyon jó vas Sarko-
*°n forgo ajtaja Vas fordittojával be vonojával kilincsi-

kilincs tartójával zartartojával edgyütt [Mezőméhes 
'A; WassLt]. 1795: (Az ajtón) vagyon . két vas Sa-
[°k égy vas kiiints, kiiints tartó és berántó [Backamada-
ras MT; CsS]. 1797: d Legények Házába nyilik más fe-
Vö deszka Ajtó, mely két vas sarkon forog, vas kilínts, 

Ui d Í t t 0 ' kilintstarto, bć záró rajta [Ajtón K; CU IX/2. 
, 1827: Egy Zscndclyes fedelű Pajta . . négy ajtaján 
p®1 két vas sorok, gilintsckkel — Gilintstartokkal 
LQSyütt [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

kilincstartós ? cu opritor de clanţă; mit Klinkenhem-
(versehen). 1679: (Az) öreg kapu felett levő Ház 

J í? ja felszer, csiklos hevederes . . . vas Kilinczes, 
j.“'ncz tartós, tolyo záros [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
a n °s inv. 6]. 

kiüucsü (vmilyen) kilincses; cu clanţă; mit (irgend-
lilc ^hnke. 1647: az eoregh hazra nap nyugot fele nyi-
tó rwy o l lya(n) festet, bogláros, czapo záru, kilinczw Ai-
£ IM.királyfva KK; BK 48. 16]. 1699: (Az ajtó) vas sor-
esſ r n P a n t ° k o n forgo, reteszŭ retesz fòjŭ vas zaru kilin-

u ISzentdemeter U; LLt]. 

^ ^ W ü t k ö z ö opritor de clanţă; Klinkenhemme. 
e - Ugyan belől az ajtó mellyékben vagyon szegezve 

kehnez ütköző [Fog.; U F II, 722]. 

kilincsvas ? opritor de clanţă; Klinkenhemme. 1772: 
(Az ajtón) vagyon égy vas Rántó, vas Fordito, vas Ki-
iints, kiiints vasával edgyŭt jol el készittve Boritatlan 
zárja vagyon [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 

kilís 1. kelés 

kiló kilogramm; kilogram; Kilogramm. 1894: Ma 
fogtam egy kiló halat — a piacon (ahol Te is fogni szok-
tál) [PLev. 164 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Nagy valószínűséggel ide vonható a kõv. kijegyzés is: 1884: Parajdrol 
hozatam husz kiro (!) sot [Etéd U; NkFJ. 

kilobban fellángol/lobban (lobbot vetve kicsap a 
láng); a răbufni/izbucni (flacăra); empor/hinauslodern. 
1584: Zaz Mihalne vallia Az paytanal az kis hazbol 
lobbant ky Az Langh [Kv; TJk IV/1. 209]. 

kilobbant 1. kb. kiugrat (nyilatkozatra bír vkit); a de-
termina pe cineva să facă o declaraţie; jn zur Ăußerung 
bewegen/bringen. 1758: Ezen mostani feleségemet . . . 
Almádi Ándrás öcsém sokat kérte, de se sógora, se nénje 
nem akarta jobb embernek adni magoknál. És így egy 
Zilahi nevü dési embernek fia odamenvén egyszer Dió-
szegi Ferenc urammal, kilobbanták nyavalyást s akkor 
mindjárt meg is eskették [RettE 75]. 

2. kidobat (a fejedelemségből); a face să fie înlăturat 
(de la domnie); (aus dem Fürstentum) ausbooten lassen. 
1710: Sorbán vajda megizente vala a fejedelemnek, 
ha ötszázezer talléra megbánja is, bizony kilobbantja a 
török császárral Apafit a fejedelemségből [CsH 309]. 

kiloccsan kifröccsen; a ţîşni; her/hinausspritzen. 
1733: Kaplonyba menék . . . Haller György Vram eo 
Ngahoz s levelet vik az urffi eo Ngatol Szombati István 
Vr(amna)k s mikor az levelet el olvassa engem ugj arczul 
csapa hogj mingjart ki locsana a vér az orromon [Csicsó-
hagymás SzD; JHb]. 

kilocsog kilõcskölõdik/lőccsen; a se vărsa (din ceva); 
schwappe(r)n. 1573: chiuka Matiasne az feoldre wlt volt 
Es az Recchelt az feolthez very volt ugian ky lochiog volt 
beleole Bor vagy vyz [Kv; TJk III/3. 229 Veres Mathe 
vall.]. 1765: Kosztántin Foka . . . némelykor bort eresz-
tettem, olyankor döfölt, hogy az kupából az bor mint ki 
locsogat [Marosbogát TA; Mk V. V/97 Poszoroj 
Anucza vall.]. 

kilódít kilök/penderít; a împinge/îmbrinci afară pe ci-
neva; hinausstoßen/schleudern. 1800: meg fogta fél ke-
zét és annál fogva ki loditotta a' pitvarból [Dés; DLt]. 

kilódítás kilőkés/penderítés; împingere/îmbrîncire 
afară a cuiva; Hinausschleudern/stoßen. 1799: nem lát-
hattam, hogy mi modon esett a* ki taszittás vagy lodittás 
[Dés; DLt]. 

kilopl . a fura ceva dinãuntru; herausstehlen. 1579: az 
chery Calastromban® eg ablakat rakatatam be mert 
azon haktanak be Torbonczát es assot loptanak ki on-
nét [Kv; Szám. 1/XVIII. 14. — aA ferencrendi kolostor-
ban]. 1582: az Tanacz haznal Az kemencebeol az 
Vasakat igen ky loptak volt, hozattam . . . Apró vassat 
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[Kv; i.h. 3ſVě 25]. 1629: az Inas egy arany giürüt lopot ki 
erzenie(m)beöl [Mv; MvLt 290. 162a]. 1668: Az Pal 
Georg Mihalj louat az Ambrus Iles loua melöl az payta-
böl (!) ki lopa [Cssz; CsÁLt F. 27.1/30 Illés Ferencz Ka-
zon Vyfalui (40) pp vall.]. 7682: az én milvárámis ott volt 
az ura(m) juhai között, asztis ki lopta onnat [Bujdos 
SzD; RLt Dobos Váncsa (23) jb vall.]. 1747: Kis antalfi 
Jutka edgj elŏ ruhát s' edgj keszkenőt a' ládából ki 
lopott [Torda; TJkT III. 127]. 1787: egykor egy bog Va-
jat S Lisztet ki lopot a Kis Hazbol a ruhája alat [Backa-
madaras MT; CsS]. 

2. ~jű magát kilopakodik/lopódzik; a ieşi pe furiş; 
sich heraus/hinausstehlen/schleichen. 1814: gyakron a' 
midőn a* patak áradott a ' Testvéremmel ki loptuk ma-
gunkot, s a' kerten által a ' patak zúgást néztük [Dés; Ks 
79. 29. 793]. 

3. lopva kivesz vmit; a scoate ceva pe ascuns/furiş; 
etw. verstohlen herausnehmen. 1823-1830: Nem veszi 
tréfára a kommendáns, megszólítja a Trägereket, hogy 
mi bajuk, s miért zúgolódnak. Azok megmondják: 
Uram! Oly sokat ettél most vacsorán, hogy nem bírunk. 
Ekkor kiszálla a gyalogkocsiból, kilopja a mázsás 
vasata . . . s beül esmét a kocsiba [FogE 241. — aA tréfá-
ból oda betett vasat]. 

kilő 1. kifelé lő; a trage cu arma (dinăuntru) ín afară; 
her/hinausschießen. 1634: latam hogy Nyerges Thamas 
egy nehany úttal lóue ki az ablako(n) [Mv; MvLt 291. 
20a]. 1756: hirtelenséggel Balog Uram Pistolyal az abla-
kon ki lőve a szánkájáb(an) lévő gazban mely is meg 
Gyuladot [Remete Szt; TK1]. 

2. ts (lövőszerszámot) elsüt; a descărca (arma); (Ge-
wehr) abfeuern. 1582: Zuchakj Ianos eleb ki lŏue az eo 
Zakallossat hog nem mint hattak vala [Kv; TJk IV/1. 51 
Th. Dobo vall.]. 1637: mikor Nanasi Jstua(n) ki leöue az 
puskát . . megh jajdula Boros Istva(n) s monda hogj ja j 
el ueztel gonoz ember [Mv; MvLt 291. 94a]. 1737: Dara-
bant Kata Tánczolt az Strása mesterrel az Lakadalmas 
háznál; a Strása mester . . az Pistolyát kezéb(e) adta 
hogj ki lője [Szásznyíres SzD; Ks 27/XVI]. 1764: Gazdá-
játis kérte hogj engedné ki lőni azon puskát, de Gazdája 
ottan, ottan intette hogy senki hozzá ne nyullyon a pus-
kához [Torda; TJkT V. 246]. 1844: Szakmán az 
után ki lőtte a' puskáját [A.sófva U; DLt 1441]. 

3. ellő; a lovi/nimeri cu o singură împuşcătură; weg/ 
fortschießen. 1704: A generál reponálta, hogy meglátta 
egy rác a nyakában annak a párducnak a bőrét s azt 
akarta kilőni a nyakából [WIN I, 190]. 

4. (ágyúból) kiröpít vkit; a proiecta pe cineva (din 
tun); (aus der Kanone) jn (hin)ausfliegen/werſen lassen. 
Sz. 1762: a Malaczi a határba hogy ha valaki meg tanál-
ná riasztani ugy szaladnak mint ha Puskából lőnék ki 
[Peselnek Hsz; HSzjP]. 1828: (A sáskahad) állo 11. 
Óráig Szakadatlan mintha Puskából lőtték volna ki oly 
Sebessen ment [Geges MT; CsS]. 

kilőhet elsüthet; a putea/reuşi să declanşeze/descarce; 
abfeuern können. 1655: urunk . . . reája mégyen bátorság-
gal és az ellenséget futóba ejti, a lövő-szerszámot elnyeri — 
melyet mind ki sem lőhetett az ellenség [ETA I, 159 NSz]. 

kiiőtet elsüttet, kilövet; a puné pe cineva să declan-
şeze/descarce; abfeuern lassen. 1658: (Mikes Kelemen) 

Egyszer csak magát gondolta, kilőtette az ágyút, Baras-
sóba bevitette [TML I, 257 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 

kilövöldöz 1. kifelé lődözget; a trage (cu arma) ín mod 
repetát ín afară; nach außen wiederholt feuern/ 
schießen. 1704: (A lesen) sok gyalog német volt, azok a 
sevényen kilövöldözvén, sokakat onnan m e g s e b e s í t e n e k 
[Kv; KvE 290 SzF]. 

2. (lövőszerszámot) elsütöget; a declanşa/descărca de 
mai multe ori; (Gewehr) wiederholt abfeuern. 1662: ot-
tan a fejedelem parancsolatjából az ország dobjaival fel-
ülésre való jelt kezdenek adni, és . minden lövőszeſ-
számokat kilövöldözni [SKr 257]. 1737: Láttam 
hogj az Strasa mester Pistolyait ki lövöldözte D r a b a n t 
Kata [Szásznyíres SzD; Ks 27/XVI]. — L. még WIN I, 
204. 

kilyénſalvi a Kilyénfalva (Cs) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kilyénfalva/ 
Chileni; mit dem Ableitungssuffix -/' gebildete Form des 
ON Kilyénfalva. 1. Kilyénfalváról való; originar din Ki-
lyénfalva/Chileni; aus Kilyénfalva (stammend). 1647: 
Barrabás István Killyénfalvi [Gysz; LLt]. 1711: Killyen-
falvi Borka István [uo.; WLt]. 

2. Kilyénfalvára menő/vezető; care d u c e / c o n d u c e 
spre Kilyénfalva/Chileni; nach Kilyénfalva f ü h r e n d . 
Hn. 1727: A Killyen falvi ut mellett. A Killyén falvi Ma : 
lom ut [Tekerőpatak Cs; GyHn 54]. 1773: a Killyén falvi 
útra menőben (sz) [Gyszm; GyHn 38]. 

kilyuggalt kilyuggatott, găurit; durchlöchert. 1766: 
egy kijuggalt Czitromnak való nagy Csésze [MNy 
XXXVIII, 208]. 

kttyukad a ñ găurit; löcherig werden. 1814: Egy nagy 
rez Ust ki van az oldala egy kisség jukadva [Mezősály1 

TA; RLt Rettegi Sámuel kúriájának inv.]. 

kilyukadozik 1. ki/meglikasodik/lyukasodik; a se 
gäuri; ein Loch bekommen. 1621: Az Gyermekek Co-
m(un)itassabanis ki liukadozot vala az Czupros kemen-
cze aztis meg foldozta8 p(ro) d 15 [Kv; Szám. 15b/lV. 2». 
— aFazakas István]. 1844: a* padimentom viseltes, ne-
melly hellyen ki lyukadozott [Abafája MT; TSb]. 

2. kilikacsosodik/lyukacsosodik; a se găuri; löcherig 
werden. 1635: lattam azt hogy az legenynek az szara 
mind ki lyukadozott uala [Mv; MvLt 291. 48b]. 

kilyukadozott ki/meglikasodott/lyukasodott; găurijj 
löcherig geworden. 1788: Hat darab rósz ki j u k a d o z o t t 
és el romlott régi rosdás Serpenyők [Mv; TSb 47]. 

kilyukadt ki/meglikasodott; găurit; löcherig gewor-
den. 1803: Vagyon égy quadrát lengetég, 's más közepe? 
ki jukatt, vékony Len gyolts Asztal keszkenő [Dofflbo 
KK; Palotay 20]. 

kilyukaszt 1. lyukat fúr/vág; a găuri, a face găuri ( i n 

ceva); ein Loch machen. 1662: Az székely atyafiak 
az ostromi készületre illy mesterséget gondoltak es kí-
náltak vala, hogy . . . egy-egy szál deszkát s z e r z e n e n e 
. . . mellyeket ki-ki . . . szemeinek helyeit azokon kiiur-
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ván, lyukasztván az ostromkor lövés ellen pajzsok 
gyanánt nyakokba azokat hányták vala [SKr 328]. 
1798: egy Pár Sánto Vasat . . fel Igazítottam Az 
Ekére és ki lukastottam x. 36 [Déva; Ks 72. 54]. 

2. lyukat rág/marcangol vmin; a roade fåcînd gaură 
>n ceva; ein Loch (durch)fressen/nagen. 1749: a' Kama-
rája oldalát kijukasztották volt a' kutyák [Szentbenedek 
SzD; Ks]. 

3. 1894: Kilyukasztana ez a jóérzés, ha meg nem ír-
nám, íme, neked, milyen sok gyönyörűségem volt ben-
ne4 [PLev. 170 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aA cím-
zettnek «Árgirus» című tündérmeséjében; ezt a MTA is 
100 arannyal jutalmazta]. 

kilyukasztott kivájt; scobit; ausgehöhlt. 1864: Bodo-
mos kut szép kaszállo rét, rajta egy vastag erü kut, me-
lyen égy kijukasztott vastagfa ugy nevezett Bodon áll 
[Bh; KHn 26]. 

kimagyarázás magyarázat; explicaţie; Erklärung. 
1714: jókora üveg ki metzett 10. figurakkal, s azok(na)k 

magjarazasa Németül, egj Vörös bőrrel bontott fut-
raljb(an) fl. Hung. 10 [AH 10]. 

kimagyarázhat kiokumulálhat vmit; a putea trage 
concluzia că .; austüfteln/gären können. 1841: Ebből 
tnítsoda utan magyarázhassa ki Nagyságad azt hogy En 
a pap aránt ráncorral vagyok nem tudom érteni [Gör-
gény MT; Born. G. XXIVb]. 

kimagyarázza magát (ki)magyarázkodik; a da expli-
Jaíii despre sine, a se explica; sich herausreden. 1811: 
Így magyarázván ki magát . . . Hogy őa akkor volt tíz 
esztendős . . . Azon Tatár -futás . . . Ezer hét-száz tizen-
hét esztendőben lett . . . Számláld-fel, és találsz itt' száz 
esztendőket [ÁrÉ 99. — aA százesztendős öreg szász 
Koltserás Gérig]. 1823-1830: egy Glauch nevü teológus 
í}eák utasított engemet egy deákraa németül szó-
lítom meg, hát úgyis keveset tud. Csakugyan mégis ki-
magyarázta magát, hogy ő bukaresti fiú [FogE 189-90. 

1796-ban a göttingai egyetemen]. 

kimar átv kiesz/üldöz vhonnan vkit; a alunga/izgoni 
Pe cineva de undeva; wegscheuchen, (hin)ausbeißen. 
I573: meg latod, hogy vagy te Marsz ky Jnnet Enge(m) 
y a | y en ky Marlak teged Jnnet [Kv; TJk III/3. 198a]. 

J91. Zabo András al(ia)s Paisos vallia . . . Monda 
0 ch Istuanne Gyermekimet ky Maratok Innét, talam 

engemet(is) ky Akartok Innét Marny [Kv; TJk V/l. 
57J 1592: ezt monda Markos Gaspar, Azt mongia vgi 

e
r t em Aztalos Jstuanne, hogi ki mar az hazbol, de męgh 
® ki mar engemett, addigh en maro(m) ki eotett onnat 

* v ; i h. 241 Chere Martonne, orsolia, Mezaros Miklos-
' Anna, Zep Jstuanne Marta vall.]. 

kimarad l.a fi omis; weg/ausbleiben. 1640: (A levél-
°°1) az az Clausula (: fide nra mediante :) ki maratt volt 
• • • az leuelis igaz leuel czak hogy de vitio scriptoris eset 
®gy az Clausula ki maradott beleolle . . . Stephanus 

mp. Et Martinus Sáárpatakia mpria [Kv; RLt 1. 
l ablai nótárius]. 1742: edgy darab hellyetske a Gyü-

1758SukertbÖ1 k i m a r a d o t t [ p á l o s N K î K s 1 0 - X L ' 1 91-
8: Ha pedig most a Conscriptiobol valami loszág ki 

maradott volna vagy quoquomodo a divisiobol ki mara-
dót volna, tahat mind Indivisum Bonumak az Atyafiak 
kózót subdividaltassanak [Szentlászló MT; DobLev. 
1/284. 6]. 1791: Sok apróság fel kelhetök maradtak ki az 
osztáljbol, nevezetesen a Sz.Nádasia Udvarban volt fel 
kelhetökböl semmi osztáljra nem ment [Kv; JHb XLIV/ 
6. — aKK]. 

2. vmi vmin kívül marad; a rămîne ceva ín afară unui 
spaţiu închis; draußen bleiben. 1848: a régib emberek 
àlittások szerént a vetés kapu ollyan hellyt volt hogy 
tsak az Ŭrmŏsi résznek fele ment bé, a többi ki maradót 
[Tarcsafva U; Pf Pálfi Lajos lev.]. 

3. (tisztségből, tagságból) kihagyódik; a fi omis (din 
funcţie); (aus einem Amt/einer Mitghedschaft) ausge-
lassen werden. 1786: Én valamiképpen hogy egy betűt 
sem irtam volt sohova is szerencsémnek mozdulása 
iránt, ugy a Tábla Personaléjával kiis maradék, ha csak 
Fő Bironak nem hadnak [M.régen MT; DobLev. III/ 
615. la]. 1791: Popa Jákob Románnak a Vice Tiszt 
Uraknál oly influentziája vagyon, hogy az eskütek közül 
soha ki nem marad [Sebeshely AF; JHb]. 1813: ha sem-
mi képpen a' jó Útra nem lehet vezetni, égj illyen szófo-
gadatlan Embert meg érdemli, hogy ă Czéhbol 
örökre ki maradgyon [Dés; DLt 5b. 25]. 

4. elmarad vmiről, hiányzik vhonnan; a nu lua parte 
la ceva, a lipsi de undeva; von etw. fortbleiben. 7640: 
Christophorus Rivulinusa Pastor Sz. Marthoniensis ; 
Mivel hogj ez el mult Feiervarat Celebraltatot Generális 
Giülesből vakmereősegből szánt szandeckal ki maradót 
. . . az meli nilua(n) való vakmereősegeiert az Eccla az 
32 Canonnak continenciaja szerent három ſorintal 
mulctalja [SzJk 48. — aNagybányai. Szépkenyerüszt-
mártoni (SzD)]. 1772: a Tövis kert csinálásbol hogy ki 
maradót volt Szŏts Imbrefi Ferentz és Stihler Antal Ura-
mékat bizonyoson tudom [Dés; DLt 321 St. Sallai (40) 
ns vall.]. 

O Szk: vkinek a hidege ~ vkinek a hideglelése/rázása 
kihagy; a scăpa de frisoane; js Schüttelfrost bleibt aus/ 
hört auf. 1853: En Istenek hálá jobban vagyak fenn já-
rak a' hidegem ki maradat [Kv; Pk 6]. 

kimaradás kiesés/hagyás; rămînere (pe din) afară; 
Ausbleiben. 1787: minémü okbol esett légyen ö Kgylmé-
nek a' Magistratusbol való ki maradása azt a Consisto-
rium visgálni nem kivánnya [Kv; SRE 250]. 

kimaradhat hiányozhatik; a putea lipsi; fehlen/aus-
bleiben können. 1811: soha égy szürke mag Ló az ö fajá-
ból8 Nem maradhat-ki a' Gróf istállójából [ÁrÉ 136. — 
aA Barbarino nevü fajménéből]. 

kimaradott, kimaradt 1. lăsat (pe din) afară, omis; 
ausgeblieben. 1772: Fassiomban az mingyárt emiitett ki 
maradott particulatskát inseralták [Drág K; TSb 21]. 

2. kihagyott; lăsat ín afara spaţiului respectiv; weg/ 
ausselassen. 1816: Mértéke ezen Czinteremnek Kerek-
sége 47, Hoszsza 14, előtte a' belõlle kimaradt kŭs Piatz-
nak Hoszsza 9 [Vadad MT; UnVJk 187]. 

kimaraszt kihagyat; a vrea să lase pe din afară/omită 
pe cineva; unberücksichtigt lassen. 1675: nem kezdünk 
mindjárást az fizetéshez, akarván érteni Kegyelmedtül, 
kiket akar kihagyni s kimarasztani az vitézlő rend közül 
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[TML VII, l 16 Vesselényi Pál, Kende Gábor és Kubinyi 
László Teleki Mihályhoz]. 

kimarattat (vhonnan kutyákkal) kihajkurásztat; a 
alunga/izgoni cu cîini; (von irgendwo durch Hunde) 
vertreiben/jagen lassen. 1600: Engem s egy beres Zol-
gaiat kwlde Hoggiay Andrasne azzoniom az kutiakkal 
hogy ki maratassuk az kertbçl az diznokat [UszT 15/21 
Jlona, Pálfii Ferencz leania vall.]. 

kimarjul kificamlik/ficamodik, táj kicsikkan/menyűl; 
a se scrînti; verrenkt werden. 1767: (Udvar Lászlónak) 
én kőtém bé a kezét ki morjulva formálog Lévén a keze, 
az kiis mondá hogy Csenteri minya, és Kocsis Gyurkáék 
ütették meg a kezét [Betlensztmiklós KK; BK. Tatár Já-
nos (60) zs vall.]. 1831: az nagy ujjam ki marjult a feje-
met meg ütöttem [Dés; DLt 52]. 

kimavjulás kificamlás/ficamodás, táj kimenyülés; 
scrîntire; Verrenkung/stauchung. 1820: Lábom ki mar-
julása miatt Kertsedből által nem jöhettem ide Rákosra 
[Kercsed/Aranyosrákos TA; JHb F. 48 Gál Juliánná 
(24) „főző" vall.]. 

kimarjult szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: keze ~ kézficamot/maijulást szenvedett; care a 
suferit o luxaţie/scrîntitură la mînă; eine Handverren-
kung erlitten. 1772: azon szerentsétlenség . . . nem szánt 
szándékból esett, mivel a ' kire ŏk dőltek reá, ahoz har-
madik volt azon szerentsétlenŭl keze ki marjult iffiu [To-
rockó; Bosla. Vidallyi Mada Száv (40) zs vallj. 

kimasíroz kimarsol/vonul; a mărşălui spre afară; her/ 
hinausmarschieren/ziehen. 1778: marsèrozik ki az ide bé 
lévő. Gvarnizon Batallionokis orderezve vadnak 
Marschfertigre [Dédács H; Ks 98 Gyulai Ferenc lev.]. 
1801: a' Csiki Lengyelekről jövő Katonák két napi ros-
tokjok után Masirozni akarnak vala ki a Faluból Hazá-
jokfelé [Koronka MT; IB. Fogarasi János kezével]. 

kimasírozás (katonaságra való) kivonulás; a se duce 
la armată; Ausmarsch (zum Militärdienst). 1789: Az ár-
kosi communitas a közelebb elmúlt esztendőben súlyos 
látogatásait viselvén az Istennek . . . mind a jó erős lako-
sokból . . a katonaságra kimasírozás miatt kifogytunk 
[Árkos Hsz; RSzF 114]. 

kimasírozó kivonuló, kifelé marsoló; care mărşă-
luieşte spre afară; (her/hin)ausmarschierend. 1749: ezen 
Nyomorú kitsin Széka mind Brassóba menő, és töb-
bire onnan ki masirozo Militiaknak az tőb Nms Szé-
kek felett . aggraváltatva vagyon mindenkor [ApLt 5. 
— aMiklósvárszéki Asszesszorok irata]. 

kimászhat kikapaszkodhatik; a putea ieşi (numai) că-
ţărîndu-se undeva; her/hinausklettern können. 1657: 
révet tanálának ugyan nem rosszat, de kimenő partja 
igen nehéz vala, az ki mint kimászhatott, azon mentek 
[KemÖn. 43]. 

kimászik 1. kievickél/vergődik; a ieşi cu greu; sich 
(zappelnd) herausarbeiten. 1598: (Seress Bálint) Sotit-
ben hogy Ment Zamossfalwanaly Egy Nagy partrwl ug-

rót be az lw welle az zamossban w Magais chiak nem oda 
weszet Czak alig Maszot ki az Zamossbwl [Kv; Szám. 
7/XVIII. 53 Th.Masass sp kezével]. 1753: ha a Palorol 
valaki bele talal esni ez után, a soha ez után onnan ki 
nem jő ki nem mász eddig ha bé hullot is csak ki verdõ-
dőt, de már olly fel dugodot a viz hogj szinte a pallót én 
némelykor [Karácsonfva MT; Berz. 15. XXXII/7]. 

2. kikecmereg; a ieşi (ín patru labe) de undeva; sich 
(mit Mühe) herausarbeiten. 1640: Azután jött o s z t á n 
igen részegen Nagy Péterné haza . . úgy esett az fertő' 
ben, hogy mint az disznó olyan volt, úgy mászott ki be-
lőle [Mv; MvLt 291. 233a-51a átírásban!]. 1803: Kom-
játszeginé Aszszonyom megtámadta . . Fodor Sig-
mondnét és azt mondá te zöld béka Kék béka ugy 
mosnálok a' Tobana hogy soha ki nem másznál onnan 
[Aranyosrákos TA; Borb. — a A kenderáztató tóba]. 

kimegy 1. a ieşi; ausgehen. 1568: Eyel Nykogast hal-
lek, Tolway Jwçltest, ky Menek hat az szçch kyalt tol-
wayt kerdem my dolog [Kv; TJk III/1. 225 S t . K o w a c h 
vallj . 1572: be ter az ázzon az hazba Mond oda beh va-
lakinek Hamar Meny ky Innét Mert Mayd el w e z w n k 
Mind ketten [Kv; TJk 111/31. 1 Kyral Mathe vallj. 
1589: Az leanj felugrek mingiart ki mene az Ayton [Des; 
DLt 226]. 1595: Akkor az eyen kjaltast hallek kj m e ţ 
nçk, a' púska leóvest halla(m), latamis a* túzet [UszT 
10/104]. 1630: ki mene eczer Varga János az h a z b o l , 
akara vizelleni, s ugia(n) vizellekis [Mv; MvLt 290. 
200a]. 1647: en hogj ki menek az ayton ugj ute az Bene-
dek Jstua(n) fia hogj mindgiart le esem [Cssz; CsÁLt F-
27.1/13]. 1651: supanast hallek s ki menek s hat az feő -
deőn fekzik Moses [Zoltán Hsz; HSzjP ŏ rdögh MihaU 
jb vallj. 1761: mihent Ferentz Lőrintz ki méne a* Ha-
zamból, énis mingyárt húzni kezdem le Csizmámot, Ha-
risnyámot hogy le fekügyem [Szászsztiván KK; BK-
Joannes Takáts (34) jb vallj . 

Szk: ~ bajára/félre való dolgára. 1788: Midőn egy 
éjezaka S.V. fére való dolgomra ki mentem volna [DcS* 
DLt 1790. évi iratok közt]. 1852: Képzeld Kriska tsŏtŏr-
tekre viradolog bajára ki ment mezitláb . s meg hŭK 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez] * ~ vki elébe vki ele/ 
fogadására megy. 1653: Debreczeny Nyerges Janoş 
monda: Bizony ne(m) erdemli hogy eleibe(n) ki 
mennyenek [Ne; KemLev. Joan. Kovácz de Ilosva (38) 
ns vall. Michael Szent Georgy Völgy kezeírásában. 
aMészáros Péter viceispán holtteste elé]. 1762: Midőn 
harmadik versbe ismét oda akartak volna jőni a LeŜ T 
nyek Kaffai Miklós eő kgylme ki méne elejekbe s be 
hivá a maga Házához [Geges MT; IB. Agilis Pauh* 
Petsi jun. (20) vallj. 

Sz. 1710: Én tanulék akkor: bezzeg többször a ha-
zámból senki hazugságára ki nem bujdosom, jobb, hogy 
az erdélyi kutyák egyék meg a testemet, mint idegen 
szágra menjek reménség fejiben, mert künnyű a h a z á b o 
kimenni, de nehéz visszajönni [CsH 232. — 1690-re von-
feljegyzés]. . 

2. kilép; a ieşi; austreten. 1568: agia meg a bcstye n 
res kurua az gywroth Mert adyg ky nem m e £j f n

t i . 0 
feyerwar kapuian, Es oztan oda Mene András Kat 
[Kv; TJk III/1. 236]. 1598: tudom eggikzer az Ania(mj 
kj nita az aitot hogy kj menyien, mezítelen zabna 
hosza uaganak [UszT 13/32 Vrsula consors Petn 
bely vallj. 1637: en mentem eleőszeör ki, az kapun s W 



861 

ket paztorokis ki futanak utannam s engem megh hala-
danak [Mv; MvLt 29l. 102b]. 1647: engemet az Bene-
dek Jstua(n) fia szollita ki az Marto(n) Mate hazabol en 
hogj ki menek az ayto(n) ugj ute az Benedek Jstua(n) fia 
hogj mindgiart le esem [Cssz; CsÁLt F. 27. 1/13 Sándor 
Miklós Szent Jmrehi vall.]. 1699: Ezen kertből mentünk 
ki más dibdáb fenyő ajtón [O.csesztve AF; LLt C]. 1732: 
ezen folyosora a Nagy házból ki nyilo ajtón mennek ki 
[Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1831: megfogta az orrát 
mintha az arra vére megindult volna s az ajtón kimene 
[Sepsimartonos Hsz; HSzjP Etfalván lakó Nicula Sán-
dor (57) zs vall.]. 

3. bajára/szükségre megy; a ieşi să-şi facă nevoile/ 
afară; zur Notdurft (hin)ausgehen. 1597: Tamasnak 
nem volt gatia keotele, hanem mikor eczaka ki mentis 
eezve fogta az gatiaiat vgi ment ki [Kv; TJk VI/1. 34 Ist-
ván kowachne Anna vall.]. 1737: Mikor az vénség közül 
kj mégyen valamellyik tartozik az Ifiu Mester az ajtóig el 
kiserni és mikor bé jő vizzel és kendövei szolgálni [Kv; 
pésCJk 70]. 

4. a ieşi ín cîmp/hotar; in die Feldmark (hin)ausge-
hen. 1573: hitta hogi ky Menne es meg Mwtatna az 4 
feoldet ha zeretnek meg alkwnnanak vele [Kv; TJk 
m/3. 90]. 1594: Eo kegmek az Capitanoknak megh hat-
tak, hogi ki mennienek, es az hatart iol megh láto-
gassak michoda allapatban vagion [Kv; TanJk 1/1. 236]. 
Y32: Jstua(n) vra(m) meni ki lass hozza mert az te föl-
dedbe az másik Tizes el szántót [Mv; MvLt 290. 98b]. 
1Ó9J; Vegeztetet az Pap dezmalasa felől, hogy az Egy-
h az fiaj tartozzanak az Pappal dezmalni ki menni sub 
Poena flór 3 [Pálos NK; UnVJkJ. 1730: eő Nga Erdeinek 
főzésire ki menenk s halok, hogy szekerek vadnak ott 
l p volál Hsz; HSzjP M. Keresztelly jun. (28) jb vall.]. 

Szk: ~ a csordával. 1770: maga fatense mondja az ac-
l°rnak, hogy a pásztor Márton hegye felé mikoron a 
csordával kiment volna, akkoron az utrizált asszony bé-
Jott[M.hermány U; RSzF 212] * ~ a föld színére. 1572/ 
[573: ky mene<n>k az föld zynyre . . . , kit To földinek 
p a t t zegnek kendeor foldnekis hjnak [Nagyernye MT; 
t H A]. 1787: Gergely Jakab . azt feleié, hogy őkegyel-
m e meg nem felel addig, amíg az földnek színére ki nem 
fennek, az több vérekkel újra fel nem mérik [Taploca 

RSZF 138] * ~ az eke. 1658: En Ktfs Janos Foga-
d b a n lakó Nemes szemelj attam Fogarasban lakó 
^agi Tamas Vramnak egi darab irtás szanto földet 
? .°gba Ea Condi(ti)one attam hogi a Varos törue-
^nie> szerent a mikor fel akarom ualtani a szanto földet 
vgarlas elö<tt> az ekek a mezőre ki mennek . . . valthas-

fel [Fog.; Szád.]. 1852: a' turot nem kel aztán 
|?eg kezdeni a' még az eke ki nem megyen mert el fogy 
t p pk 6 Pákei Krisztina férjéhez] * ~ nyomra. 1763: 

aro Prinyi Károly Ur Széna réttyiröl három búgja szé-
at lopatott el, ezt abból tudom hogj reggel az Falu ki 

nyomra, és Udvarfalvára kisérték az Nyomot az 
*°$nyai Uram Házahoz [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 
, 5- felfelé megy, kikaptat; a urca, (a merge ín sus); 
^rgaufgehen. 1604: Mj az Cziebj Erdőn walank onat 
M * * ki az berczre wigiaznj weczke följ [UszT 18/139]. 
fi K m y s a2 Bíroual az Berczre mentünk vala jmmar kj 

' 20/196 Blasius Kouacz de Rugonfalúa lib. vall.], 
kivezet/visz; a duce/conduce spre afară; hinaus-

"nren. /600; a z r o p oban . . egi feold, melibe(n) az vth 
megien az giomolch kerth borozdaia mellet [Kisgör-

kimegy 

gény MT; EHA]. 1722: az szoros melj ki megien az me-
zőre pad fele [Bözöd U; EHA]. 1730/1792: az Baksiak 
nyíre felől Délre az erdŏlŏ ut mégyen ki [Albis Hsz; 
EHA]. 1746: kerek gödörnél egy vápácska igyenessen 
szolgálván ki, azon vápácskán ment ki az uttza [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 1749: az Erdő szilin belől az Melly ut elő Jŭ 
s ki megjen á Széna fŭ szileré [Fejérd K; Szentk. Salat 
Mihály (50) jb vall.]. 

7. fel/kinyúlik/rúg; a se întinde (pînă undevaj; hin-
ausreichen. 1589: az fôlduarj Giőrgy vram kapri taua-
nak gattiara labal ki megien az kapri hatarai es földnek 
labajual ôzue [Földvár SzD; SLt DE. 5. — aKapor 
(SzD) határában levő]. 1597: (A) weölgy ki megyen 
Atthia felöl az firtos gyepwire [Firtosváralja U; EHA]. 
1616: (A föld) az Zekes patakiara ieo edgik labbal, Ma-
sikkal ki megyen az Orzagh Utthiara [Pókafva AF; JHb 
XXV/25]. 1657: 2 hold fóld . megie(n) ki az Eoskeolej 
hatarra [M.fodorháza K; SLt HJ. 38]. 1765: (Az) irot-
vány . . . kimégyen az alsó utig fecske farkulag a holott 
őt jó lépés szélességű lehetet az Erdő [Hosszútelke AF; 
JHb XXVII/5]. 1801: A kis völgy . kezdődik az Él-
málnak véginél fel menő ösvénynél és mégyen ki az 
őrőkős földek lábja végiben a' Megyesre menő utonn 
alóli . . az Adámosi Unitaria Eccla erdeje mellet előme-
nő utig [Sövényfva KK; EHA]. 

8. (külső helyre) megy, kilátogat; a ieşi/se duce (ín 
afara localităţii); (in einen äußeren Ort) hinausgehen. 
1574: Catalin azzony Molnos Mihalne Ázt vallia hogy 
ez ely Mwlt Aratasnak vtanna hamar volt hogy Mazas 
peteme Eohozzaya Ment volt ky az hostatba hwl lakik 
[Kv; TJk III/3. 392]. 1592: az Erdeore ky menek oroz-
hegy fele [UszT]. 1629: az Aszony monda . en 
ezen megjek ki mert bizony szigjelem az ucza(n) fel men-
ni [Mv; MvLt 290. 170b]. 1700: Nagy Péter ki mene az 
Orzágh uttyához ahun a kereskedő embereknek Ghi-
doffalvára kellet volna fel menni [Sszgy; HSzjP]. 1725: 
Ha penig mŭ Pűnkőstig ki nem mennenk, az hazakot, 
had jo karba, s jőj ide ne' legyek egyedül az sz: Innepe-
ken [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1831: ha a' tavasz 
el jön ki megjek Adámosra [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

9. elmegy/távozik vhonnan; a pleca de undeva; weg/' 
fort^ehen. 1565: Azt mikor megértették volna Cseh-
ben , a csehiek a várat felgyúták és mind megégetek 
úgy menének ki belölle [ETA I, 23. BS. — aSzilágycseh-
ben]. 1570: Zabo vinche Es Zekel peter az Ew hazahoz 
Menthenek volt Zam vetny, De sok zovon otth Megh 
ne(m) Alkhatanak hane(m) ugian annelkwl ky Mente-
nek onnat [Kv; TJk III/2. 17]. 1593: Hallottam Balintol 
mo(n)dotta hogy mikor Sewkeóbeól3 kj megjen, keze 
mosatlan kj ne(m) megjen, hyret hadgia ott [UszT. — 
aSükő U]. 1698: a' Piaczon megveszszőztetvén a ' Varos-
ról bőcstelenül ki kellett volna mennem [Dés; Jk]. 

10. kiköltözik/települ; a se muta (de undeva); hin-
ausziehen/siedeln. 1569: a my olta hogy Madarasról2 kj 
mentemis vagion hwzon eòt Eztendeyenel teob [Mező-
bánd MT; VLt 7/692]. — aMT]. 1591: Andrasfalüi Ke-
dej Pal Jelenti Az zekben hogy Zent Kiralj Gergelt fogat-
ta volt be hazaban ki onna(n) kj ne(m) Akarna men(n)j 

Az zek Azt consulallja mjert eztendót ott nem teôl-
tett, ha teómennyiel ne(m) Akaria keresny, hannia kj 
hazabol [UszT]. 1592: Toot Janos ez peres Embernek 
Tot Mihaljnak az Attja Aleorbe kj ment Innét Deesreol 
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laknj [Dés; DLt 235]. 1633: Zalkay Mathe . . monda 
Zanto Martonnak, meg mo(n)dam en te neked sogor 
hogy ez utanis kj kell neked ebből az hazbol menned, 
monda arra Zanto Marto(n): Inkab megh vernem az en 
fejemett az suba fauall, es az tűzbe takarnam hogi sem kj 
mennek belőlle [Mv; MvLt 290. 112b]. 1742: tisztesege-
sen ă Jószágból Kegyelmed mennyen ki, mert ha ki nem 
megyen a' mi Kegyelmeden fog tőrtenni maganak impu-
tállya [Szászerked K; LLt Fasc. 112]. 

11. elhagyja az országot; a pleca din ţară; das Land 
verlassen. 1552: az Moduay vayda soha karrnekkwl 
ky nem menth [Torda; LevT I, 95]. 1570: megh mykor 
kyralne azzony ky Nem Ment volt ez orzagbol hogy az 
Brassay sporer hannes hozot volt Jde ez varasba egy 
hordo lemonyat, es az eo pincheyebe theotte volt [Kv; 
TJk III/2. 152a Apalin Zigiarto Balintne vall.]. 1614: 
Látván Báthori Zsigmond, hogy semmit nem tehet, trac-
tára fogá az dolgot Bástával, hogy vigye ki az hadát 
Erdélyből pünköst-napig, és szerezzen gratiát német 
császártól s adja meg néki Qpoliát s kimegyen és Básta 
kezébe adja Erdélyt* [BTN 52. — a 1602-ben]. 1653: 
(Nagy András) Hallotta, hogy suspust vallott volna az 
ura Székely Móses, és nem foghatott egyebüve, hanem 
aláfogott Tömösvár felé — Vaskapunál akart kimenni 
[ETA I, 83 NSz]. 1657: Catherinad is ez idők forgása 
alatt kiment vala [Kemön. 139. — aBrandenburgi Kata-
lin]. 1663: Szamosfalvi Mikola Sigmond Ur(am) ez há-
zából ki menve(n), Assecuralliuk sem szemeljében, 
sem joszagában, sem egieb semmi nemű jovaiba(n) 
megh nem haborittatik, károsittatik, seot inkab oltal-
maztatik [JHbK XIX/21 fej.]. 

12. hiv kiszáll (a helyszínre); a descinde (la faja lo-
cului); sich (auf den Schauplatz) begeben. 1561: mynden 
ezthendöben pynkesth Jnnepiben egimassal egybe gywl-
win ky mennyenek, awagi Embereketh Boczassanak az 
Zenafiweknek színekre, es az wõlgieketh Jgazan egibe 
Jnthizwin, mindeneketh nygy Rizre Jntizzenek es azok-
ra Nilat hannyanak [Fráta K; SLt U. 28]. 1568: Intenek 
mynket az felseged paranchiolattyawala hogy my az 
peres feoldeknek zynere ky mennyewnk . . . az zem Lato 
bizonsagokat be vegyewk az megh newezeth peres zanto 
feold feleol es kazalo Reth feleol [Gáldtő AF/Gyf; JHb 
XXIX/28. — aKöv. az intetők nevének fels.]. 1589 k.: az 
Zabo Thamas fw kertire ki ment vala mind az egéz 
Varas hogj le vonniak de fen hagiak az kertett [Szu; 
UszT]. 1593: Mene ky Biro vram Az Elo welgibe Az 
hidot Megh fűndalny [Kv; Szám. 5/XXIII. 111 Casp. 
Schemel sp kezével]. 1677: Hogy a' gonosztévők inkább 
meg-zaboláztassanak, és ki-kerestetvén érdemek szerint 
meg is büntettessenek, a ' Vármegyéken és Székes helye-
ken a' Tisztek leg aláb három esztendőben ki-mennye-
nek Generális Circalasra [AC 119], 1765: az Balai Ha-
tárra ki mentenek volt az Bírák az Portio alá való kőble-
ket fel róni [Bala MT; Ks 14. XXXV]. 1835: hibáson 
esett hírűnk és tudtunkon kívül esett jártatás a mi-
dőn is az Co(mmi)ssárius Vrak semmi előre való hírtétel 
nélkül mentenek ki és Jártanak [M.déllő TA; DobLev. 
1209 K. Dobolyi Sigmond Sámuel ref. esp-hez]. — L. 
még AC 70, 74, 86-7, 109-10, 155, 197-8, 218, 231-2, 
242, 250; CC 26, 34-5, 41, 60, 86-7. 

Szk: ~ okulációra. 1784: az Lázáraké volt ez az Cont-
roversiás helly, de most oculatiora ki mentünk nem lel-
tünk közt [Torockó; Bosla. Greg. Tsupor (40) jb vall.]. 

13. ki/szétküldődik; a fi trimis/difuzat (serisori, ordi-
ne, invitaţii); (Brief, Befehl, Einladung) hinausgehen. 
1653: Hogy a búza drágodik vala szörnyen, nem tudom 
bizony ha e gyűlésben szolltak volt é annak l imitat ioja-
ról valamit; de elég, hogy országszerte kiment vala a 
Básta levele [ETA I, 87 NSz]. 1659: immár N a g y s a g h -
tok, Kegyelmetek keozi paranczolatis ment ki, hogy 
Elebbeni Urunknak se maganak, se hozzá tartozoinak 
Joszagot birni ne engedgyen [Borb. 1 követjel. K o n s t a n -
tinápolyból]. 1705: A generál első orderét kiadta a 
regimenteknek, hogy készüljenek, amikor az harmadik 
ordere kimégyen, hogy mindjárt indulhassanak [WIN h 
569]. 1749 k.: már a Regálokis ki mentenek vólt az 
országban az Dietara való Confluxus iránt [H; JHb 
XXXIV/24]. 

14. kiáll vki ellen; a accepta să înfrunte pe cineva ( i n 

duel); jm entgegentreten. 1599: mikor Király Ferencz, 
Wargha Balast baira hitta, azt mo(n)dotta Wargha Bá-
lás, meg lad hogy maid ki megyek, chak te legy ember 
hozza [UszT 15/197 Sofia, Kys Thamasne, Zent Mihály 
vall.]. 1630: Az mikor Nagj Gergely Ura(m) haza jőve 
reszegen hallotta(m) azt hogj monda . Banhazi Uram 
. . . ha kiuannia, mennien ki, akar egj kopiara, s akar eg) 
kardra, s megh vagdalkozik uele [Mv; MvLt 290. 196]-

15. (erősséget) elhagy/felad, (erősségből) kivonul; a 
ceda/părăsi (o fortificaţie); (Festung) verlassen/aufge-
ben, (aus der Festung) abziehen. 1653: mikor megadták 
volna a Básta hitire a várat, kimenének a városból a 

magyarok [ETA I, 66 NSz. — aBeszt.]. 1662: (A) praesi-
diárius, vitézlő nép, a kapitányon, porkolábon kívül, a 

jeles erősségben is kétségesek lévén magok megmard ' 
hatások felől, ki akarván belőle menni, a tisztviselők a 
segítség jöveteli biztosításával őket nagy nehezen ma-
raszthatták vala [SKr 668]. 

16. átáll/megy; a trece de partea cuiva; her/hinüber-
treten, übergehen/treten. 1657: Azonban az Szemed 
gyalogsagh kiment zazlostol az ellenseg keöze [Hurm-
XV/II, 1272-3 Kemény Jánosnak II. Rákóczi György 
csatavesztéséről szóló leírása]. 1679: Fráter István urain 
. . . azt izente neki, hogy ha kimegyen az császár fizetési-
re, jó fizetése leszen [TML VIII, 406 Teleki Mihály Bet*: 
len Gergelyhez]. 1704: Ugyan ma hozták, hogy Gyul£ 
István uram Havasalföldéből kiment volna a kurucok-
hoz és Pekri uramnál látták volna [WIN I, 189-90]. 

17. (csapat a városból/várból) kicsap/üt; (trupe) 
ieşi din oraş/cetate pentru o incursiune; (Truppé) au 
der Stadt/Burg einen Ausfall machen/ausbrechen. /o-j ' 
a sákmányosokkal a mely vitézek kimentek volt, ten 
fogtanak valami törököket [ETA I, 48 NSz]. ^ 0 4 - ' ^ 
Április. Eljővén valami kurucok Fenes felől, a mon*ost 
rí templomon felül — kimenvén innen is a rácok és k>v 
németek —, ott ellenkeznek setétig [Kv; KvE 289 SzIT 
1710: (Rabutin) már resolválta vala m a g á t : h o g y s ^ 
éhei ott haljon meg Szebenben, kimegyen a hadakkal* 
mezőben harcon vész el dicsíretesen [CsH 358]. f > 

Szk: ~ csatára. 1662: Az tatárság érkezése előtt 
hány rendben menvén ki elejekbe csatára néme J 
kor jó nyereséggel is jártak [SKr 452] * - Porty&a P \ 
tyázni. 1704: Ma jött a hír, hogy a rácok . . . kimenteij 
volna portyázni Medgyes felé [WIN I, 92]. 1705: A Z ^ 
múlt éjszaka kimenvén Pavlik nevű kapitány a 8eIî 
parancsolatjából portyára németekkel . . . és raco^ 
. . . rájok ütõttenek a derék strázsáraa [i.h. 549. 
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kurucok strázsájára] * ~ zsákmány ölni/zsákmányra. 
<662: (Az ármádából) valamelly felé táborokról zsák-
mánlani kimennének, a földnépe mindenütt öli, veszte-
geti vala őket [SKr 235]. 1703: Azon companiák 
zsákmányra kimenvén az havasokra, sok szénánkot el-
nordották [Csíkszereda; SzO VII, l 1 l Cssz, Gysz és Ká-
szonszék panasza a német katonákra]. 

18. ~ reá/vkire rámegy/ront/támad; a se năpusti/ 
arunca asupra cuiva; jn überfallen, über jn herfallen. 
1599: Arra is Emlekezem hogy az Leány azt monda mi-
por az palchaual kj ment vala rea . . hogy teokellet-
len ageb meg eon engemet [UszT 14/39 Anna consors 
Providi Francisci Rigó lib. vall.]. 1717: kénszeritette Do-
hai Péter ur(am) "az Falut és az Harangot félre is vertük, 
s ki mentünk az Széna hozókra [M.köblös SzD; RLt 
Nagy Vantsa (60) jb vall.]. 1761: az I. Asz(szony)t Cza-
ko Sámuel Vram minden ok nélkŭlt agredialta az 
uttzára egész megtámadásra kész szándékkal ment ki 
reája [Torda; TJkT V. 36]. 

19. el/kiharapózik; a se întinde/extinde; sich verbrei-
t e n , um sich greifen. 1762: mig az I ő klme Széna füvében 
gyújtott tűz ki nem ment az oldal se meg égve, se meg 
perselve éppen nem volt | azon bokorrol még egészszen 
el terjedett az tŭz, és igy ha akkor azon gyuladásbol ki 
nient az tŭz, nem lehet hinni, hogy azután más gyújtott 
volna ott bokrot [Torda; TJkT V. 102, 108]. 

20. ki/elfolyik; a (se) scurge; aus/wegfließen. 1598: 
Nogi eyel az templúm boranak egiknek abranchiay le 
?akatak, Ment ki beleolle nyolcz veder bor [Kv; Szám. 
7/XVI. 44]. 1732: (E) részib(en) is ezen gyümölcsösnek 
van edgy szép halastoò, meljbe az Szamosbol csatornán 
[olj a viz, és ismét csatornán megjen ki belŏlle a föld alatt 
Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1772: Gondollyaé a Ta-
n u . hogy a' Gatnak alátsonsága miatt az ottan bé 
menő Viz igen nagy sebességgel menvén ki a* silipről le 
menő viznek eleiben került ? [Kük.; JHb XX/27. 6 vk]. 

21. kiárad/önt; a se revărsa, a ieşi din albie; übertre-
ten/strömen. 1610: az eó gattioknak fel veres<e> mia 
ment ki a viz [Kvh; HSzjP]. 1701: azon gátnak dagasz-
szábol az nagy hidon fellyŭl való parton az Marosnak 

exundatiok idején, az két hid kőzött igen ki szokott 
menni a vize [Mv; Berz. 13.11/24]. 1754: az Malmon alol 
?^hult viz ki nem ment [Karácsonfva MT; Berz. 15. 
*XXII/10]. 1763: mikor szer felet való essök járnak, ez 
) Patak a' Vallyujábol kimégyen [Szecsel Szb; JHb]. 

772: a Groflſ Kun István Vr Király falvi Malom Meste-
r® Atyim a' két alsó kereket fellyül akarta tenni, és térdig 
J Malmot fel emelni, s én féltem hogj igj ki mégyen a' 
v , z a* Dombai Rétre [Ádámos KK; J H b LXVII/2. 343]. 

22. (a vér) el/megered; a curge (sîngele); zu bluten an-
Iangen. 1628: orra(n) saja(n) az vér mingiarast ki ment 
. ^ ot fekusik, az orra(n), saján az ver ki j ö vala [Tövis 

A F ; Told. 1]. 
?3. (füst, láng, szikra) kiszáll; (fum, flacără, scînteie) 

a KŞI; (Rauch, Flamme, Funke) hinaussteigen | fel/ki-
j*ap; a izbucni/Jîşni; empor/ausschlagen. 1644: Egj Em-
?ef Magassagniera megie(n) vala ki a langh az Nagj 
M *los kemenie(n) [Mv; MvLt 291. 432a]. 1681: belül 
jzenelő Sütő Kemenczeje . füstys egi kürtőn megyen 

[Vh; VhU 520]. 1846: a ház minthogy nagyon rósz 
serénnyé omlo félbe volt hihetőleg vagy egy szikra ki-

ment 's belé akadatt a cserénybe s ebből lehetett a gyulás 
l°es; DLt 1040]. 

kimegy 

24. elköltődik/megy; a se cheltui; verausgabt/ausge-
geben werden. 1662: (A) rendkívül való praesidium fize-
tésére feles pénzünk ment ki [SKr 475. — II. Rákóczi 
György nyíl.] | Az udvarbíró írja, hogy nincsen a korcso-
máknak jövedelme, mert csak az gyalogok fizetésére is 
kimegyen száztizennégy forint minden holnap-
ban megyen-e ki ennyi, vagy esztendőben? [TML II, 355 
Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

25. (mennyiség, összeg) kitesz vmennyit/rúg vmeny-
nyire; (cantitate, sumă) a se cifra/ridica la . .; (Quanti-
tät, Summe) betragen/ausmachen. 1584: Ha valamely 
Chiaplar hibát thenne wagy fogiatkozast, valamy gon-
dolattiabol az Bornak korchiomallasaban Tehagh az 
vasarbirak az panazra való kepest a hordot megh meriek 

Es . megh vethwen mire kellet volna a' bornak ky 
menny ha my fogiatkozast megh tapaztalnak, kyreol za-
moth nem adhatna az Chiaplár, Tartozzanak mind-
giarast az karos embert megh elegitetny az Chiaplarral 
az defectusrol [Kv; PolgK 12]. 1585: Az eggik bortt Az-
zonfalwan Gywrka neweö ember Árulta ky, Ment kj f. 9 
d. 35. Második Quarta bortt felseo fwlen Illics Tatul 
Árulta kj, Mentt kj f 10 d. 5 [Kv; Szám. 3/XVI. 29]. 
1656: en azokot a hat kas meheket elattam akor mind ez 
ment ki udgh tiz forinra [HSzj kas-méh a l j . 

26. szk-ban; ín construclii; in Wortkonstruktionen: 
~ a csípője kicsikkan/ficamodik a csípője; a se dezarti-
cula cuiva şoldul; die Hüfte wird (im Gelenk) verrenkt. 
1760: Merk Luka a' minapiban igen rutul meg verte Ko-
tsis Petert. ugy hogy mais nyomorék ki ment a Csípeje 
helyből [Kóród KK; Ks 17. XXXI] * ~ a lába (helyé-
ből) kificamodik/marjul/menyül a lába; a se dezarticu-
la/disloca cuiva piciorul; der Fuß wird verrenkt, sich 
den Fuß verrenken. 1771: Tudgyae a Tanú . hogj 
két Esztendős Paripa Csikaját hol, kik, miképpen mitso-
da patakba szöktették belé ? hogj edjik első lába hellyi-
böl ki menvén máig is tsak tsingoladzik hogj réá nem ál-
hat . ? [Msz; BetLt 7 vk]. 1773: Mihály Márton ökre 

a Czako Gaspar Udvarán esvén el a sikság miatt Lá-
ba ki menvén főb(e) ütötte és ki nyúzta [M.léta TA; JHb 
II. 3] * ~ a válla helyéből kicsikkan/ficamodik a felkar-
csont (forgója); a se dezarticula/disloca cuiva umărul; 
(das Gelenk) des Oberarm(e)s wird verrenkt. 1768: a 
nyavallya tőres rea jöven . senki nem lévén mellette 
ugy őszve rontotta a nyovallya törés hogy az derekais 
kette tőrt az vallais le eset kiment hellyibol [Uraj MT; 
Berz. 14. XIV/7J. 

27. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ kezéből vmi kikerül vmi vki birtokából; a înceta de a 
mai fi (ín) proprietatea cuiva; (Besitz) in Verlust gehen. 
1600: Áz eskptt wraim zabadittiak Petky Janos vramat 
az Wdwarhely hatarban leweő feöldeiben, mierthogy 
azért adot iozagh megh zabaduit es ki menth kezebçl 
[UszT 15/21 Aláírásban: Hoggyay Gorgy teób eskwtte-
kel]. 1666: Mindeneket Eő kgmek Eggjűt oltalmazza-
nak, ha mi, kéziből kj megjen Akar mellik felnekjs más-
ból Contentaltassek [Altorja Hsz; Borb. I]. 1698: a B. 
keresztúri szőlő hegyen lévő Berzenczei Marton Ur(am) 
szőlője mint ment volt regen kezihez, es mikeppen ment 
ki kezébül [Berekeresztúr MT; Berz. 1]. 1753/1781: Nem 
tsak Pojánát és Nádastiát hallottam egészszen az Expo-
nens urak praedecessoraienak lenni, hanem az egész 
Gyógy vizén valamennyi falu vagyon, de hogy ment ki 
kezekből nem hallottam [Máda H; JHb LXXI/3. 266] * 
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~ tőle a föld kikerül birtokából a föld; pămînt(ul) a în-
ceta să mai fíe ín proprietatea cuiva; Ackerfeld in 
Verlust gehen. 1591: Egj kor kere(m) vala Nemet Mi-
hály tul az szántás arrat mo(n)da Nemet Mihalj Nem tu-
do(m) miért adna(m) ha egj pénz nelkwl kj ment en teol-
lem az à feold [UszT] * ~ vkinek keze (és birodalma) 
alól vki/vmi kikerül vki/vmi vki keze alól/birtokából; ci-
neva/ceva a înceta de a mai fi ín proprietatea (şi autorita-
tea) cuiva; über jn/etw. die Herrschaft verlieren. 1619: 
Tudom azt hogy Beczj, Palnét szolgalljak, Zep János, 
Kouaczj Mihalj, Bartha János, Retj Marton, Madar 
Pal, Ambrus Géórgj, Hallottam aztis hogj Penzesj uol-
tak Beczj Paine Azonjomnak, de en azt ne(m) tudom mi-
keppe(n) mentek kj keze alol [Cssz; BLt 3 Simo Gergelj 
Chyato Zegy (32) ns vall.]. 1769: (A) széna rét . ennek 
előtte hány esztendővel ment ki Mikola László Ur 
keze és birodalma alol arra bizonyoson nem emlékezem 
[Szamosfva K; JHbK XXXVII/12-höz]. 

28. (vmilyen értesülés) kikerül vkitől; (o anumită in-
formaţie) a se afla de la cineva; (Nachricht) von jm 
weitergegeben werden | átv kiszivárog vkitől vmi; a tran-
spira/a se auzi/a se afla ceva de la cineva; etw. von jm 
weitergegeben werden. 1661: Ugyan felette kérem Ke-
gyelmedet, ha mit értett, tudósítson, tőlem bizony ki 
nem megyen, csak mégis tudhassam magam dolgaimot 
mihez alkalmaztatnom [TML II, 60 Rhédei Ferenc Tele-
ki Mihályhoz]. 1667: A minek titokban kell lenni innét 
ki nem megyen [TML IV, 231 Naláczy István ua-hoz]. 
1710 k.: Ó, ki keserves dolog vala abban a mü boldogta-
lan tanácsunkban, hogy a hüt, becsület és közönséges jó 
félretételével, abból minden kimegyen vala, mindent ki-
visznek vala, fecsegnek vala [BIm. 992]. 

Szk: ~ a szó közülük. 1675: látja Isten, köztünk sem 
merem beszélni, mert mindjárt kimegyen a szó közülünk 
[TML VII, 101 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz] * ~ a 
világ elejébe. XVIII. sz. köz.: hogy ki ne menyen Világ 
eleiben leg kisseb egymást meg sérthető, vagy meg is sér-
tett, sőt kedvetlenitŏ szokás attól igen oltalmazkodtak 
[Nsz; Told. 2]. 

29. kiadódik; a se da; (hin)ausgegeben werden. 1673: 
Marhák vásárlasa es Elis hajtó3 kezeben mennyi pénz 
megyen ki [UtI. — aÉrtsd: éléshajtó]. 1688: Praebenda-
soknak: es mosta(n) itt lévő vendégeknek az tizenkét na-
pok alatt megjen ki tyúk nro: 84 [Radnót KK; UtI]. 
1721: az Felső Faluban volt égy udvar házhelly on-
nan is Vitéz részre mindenből negyed rész mégyen ki 
[Pusztaegres TA; DobLev. 111/596. 208]. 1774: Deszká-
ból (: az az őrmények(ne)k Sátornak . . . más fél 
száz deszka kimenyen :) jön három forint minden Soka-
dalomban [Szentdemeter U; LLt Vall. 81]. 1783: hallot-
tam mondani, hogy Apor Jánosné Kováts Sára leá-
nyomnak nem ment oly igyenesen a része ki mint Ku-
pány Ferentz papné leányomnak [Martonſva Hsz; 
HSzjP Jaci Tusa (64) vall.]. 1790: Die 27a May ezen bol-
dogtalan árvák Pénze egészszen ki ment. Nagy Adám ŏ 
kglme én előttem ki fizette [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács 
hagy. 4]. 1819: Mái napon alkudtam meg a ' nagy Istálló 
meg tapasztására és ki meszelésére Czigány Petánét . . . 
15ik Juny ki ment egy meszej pálinkája . . . Junius 
25ik ki ment egy véka Tőrők buza [Kémer Sz; Incz.]. 

O Szk: ~ belőle a lélek elszáll belőle a lélek; a-şi da 
suflarea (de pe urmă); die Seele entweicht ihm. 1667: reá 
jöttek szegényre s izenték, hogy maga méltóságos szemé-

lyéhez is hozzányúlnak, azon úgy megbúsult, azt tudták, 
mingyárást kimegyen a lélek szegényből [TML IV, 150 
Bánfi Ágnes Teleki Mihályhoz] * ~ elméjéből kipáro-
log vmi a fejéből/emlékezetéből; a-i ieşi ceva din minte; 
es entfällt ihm/ihr, es geht einem etw. aus dem Köpi-
1585: Ferenczy Antal vram es Volffarad vram valliak 
hogy eok Nem emlekeznek bizonnial arra hogy HozzW 
Marton azt monta volna az Zek zynina . . . Az zo azért 
megh eshetet keozteok, de amy (!) elmenkbeol ky ment 
[Kv; TJk IV/1. 413. — aKöv. a nyíl.] * ~ a névből el-
hagyja férje nevét; a renunţa la numele soţului; den Na-
men ihres Mannes verlassen. 1597: Az Azzonj migh az 
Vra neúet viseli Addigh az Vra testame(n)túma zere(n)t 
biria az velle eggjtt zerzett feóldeket . . hogy ha az 
Aszoni megh hal vagy ki megie(n) az neubeól, az ket fy r a 

zalnak az zerzett feõldek [UszT 12/129] * ~ a neve kb. a 
világ elé kerül/kitudódik a neve; a i se face cunoscut nu-
mele; der Name wird vor der Welt bekannt. 1737: Páter 
Csato wram reménkedik Exld(na)k per omnia sacra 
hogy ki ne mennjen a neve, mert nagy bőstelenségben es-
nék [Abosfva KK; Ks 99 Bálintit György lev.] * ~ a tél-
ből kilábal a télből, kihúzza a telet; a reuşi să iasă din iar-
nă; den Winter überleben. 1796 k.: Minden fele Marha 
elég jol telelt és elég jol ment ki a télből [Banyica K; IB-
Gombos István lev.] * ~ tisztéből elhagyja tisztét, kiáll 
tisztéből; a-şi părăsi postul; sein Amt verlassen. 1677: 
Ha mely Fiscalis Tiszt valakik ellen potentiát patrál, 
azon Tisztiben citáltassék azon laesa parstol . . Ha pe-
dig tisztiből ki-menne, a' laesa pars a* potentiariust ke-
resse a' kártételért juris ordine, vagy ot az hol personahs 
residentiaja vagyon, vagy ot az hol más Tisztet fog visel-
ni [AC 187] * akaratunk egyre megy ki egyet akarunk; 
avem aceeaşi/o singură voinţă; wir wollen eins. 1855: 
amint látom s két betses leveliből olvasomis akaratunk 
egyre megy ki magamis szorol szóra ugy gondoltam s 

néztemís volt ki [Búzásbesenyő K K ; DobLev. V/392 Uj-
falvy Lajos Dobolyi Bálinthoz] * oda megy ki a dolog 
azzal végződik a dolog; cu asta se încheie probléma; die 
Sache endet damit. 1823-1830: zsimbeltünk egész éjfé-
lig, egymásnak mindent szemére hánytunk, mindketten 
pedig Gyarmathit megtámadtuk, az ő csudálatos és há-
zsártos természetéért, utoljára pedig oda ment ki a do-
log, hogy megbékéltünk [FogE 211-2]. 

kimehet 1. a putea ieşi; hinausgehen können. 1585: Az 
Scolamester keressere az Scola por tara hogy az deákok 
ideo utan ky ne mehetnenek, vettunk ahoz egy őregh la-
katot, az arra . . . d. 55 [Kv; Szám. 3/XIX. 40-1]. 160* 
annyra meg sokasodot az lator, hogy ember maid házá-
ból sem mehet ki [BesztLt 113. — Kiss András kijegyze' 
se]. 1666/1793: ha másutt rosz kerti vagyonis, de az Falu 
Határára tilalmas helyre valamelyik ki függ, jo kerte 
tartozik tenni ott semmi némü marha ki ne mehessen 
[SzékFt 22-3]. 1726: alig mehet ki az ember az Nagy Saſ 

mia Hazabol is [Alparét SzD; Ks 96 Dombi László levj; 
1754: ketteje a Tolvajoknak a kapun ki akarván menni 
ki nem mehettenek Strásák Lévén ot tan [F.gerend 
TLJ. . -

2. kimehet dolgára/szükségére; a putea ieşi să-şi laca 
nevoile; zur Notdurft hinausgehen können. 1684: ( D e ' 
falui Miklosne Aszonj) ollyan el esett Ember volt maga-
ual jo tehetetlen volt hogi magatol nemis mehetet ki, 
magok ki nem vitek [Torockó; Pk 7]. 
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3. a putea ieşi ín cîmp; auf die Feldmark hinausgehen 
konnen. 1590: Az kapitanoknak Mynden fertaliokban 
Vagyak meg, hyrdessek meg az keosseg keozt, hogy ky 
mehessenek harap Egetny, Es ha kynek szenaia vagion 
otalmaza [Kv; TanJk 1/1. 135]. 1761: A Ki maga erején 
ekevei ki mehettne, csak két napi szántás exigáltattnék 
attól [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 227]. 1777: A 
J-opott Marhák Nyomát pedig mikor a Fontinyitza 

atsulujig hozták a Ködmönösieknek. én Nem mehet-
tem ki a Nyom fel vételére, s Nem tudom hol adták által 
Konkolyfva SzD; i.h. LVIII/28]. 1806: ŏk tudgyák nál-
amnál jobban a Métákot, Magam pedig most bénna lí-

vm, azon méták meg nézésíre ki nem mehetek [Szentbe-
nedek AF; DobLev. IV/899 Mohai Lőrintz Bartók 
ódámhoz]. 

4. külső helyre mehet, kilátogathat; a putea ieşi ín al-
a regiune; an eine draußenliegende Stelle hinausgehen 

e i n e n draußen liegenden Ort besuchen können. 
†. i. ha betegségem engedi, sietek is, de ha elébb nem is, 
jaiam karácsonra kimehetek [TML III, 525 Teleki Mi-
aiy a fej-hez]. 1731: ha penig valamin meg akadnának 

Jß?em lehet igazittani ha kí mehetek [Csiksztmárton 
Ks 83 Szabó József lev.]. 1756: kerem Sogura-

su?/ ^ bizadalammal considerallya az én hoszszos es 
Hyos nyavallyamat es varjan addigh engem mig ki me-

aetek [Lőrincfva MT; Kp III. 135]. 
v, r

 e^mehet/távozhat vhonnan; a putea pleca de unde-
a; iort/weggehen können. 1615: (Az) eoreoksegben az 

v ? klek benne maradanak, de nem Jobbagiul hanem 
EJ, hogy mikoron ki akarnak mennj az eoreoksegból, ki 

yn
6
ehessenek minden bantas nelkwl [Uzon Hsz; BLt 3]. 
I 9 : En immár eltöltöttem esztendőmet, várom csak az 
agyságod kegyelmességét, hogy Nagyságod innét ez 
yomorúságnak helyéről kiváltson és szabadítson. Hi-
em ha valamint gyalog mehetek innét3 ki is, az én dol-

Kom [ B t n 2 2 1 8 _ "Konstantinápolyból]. 1724: Még 
dán3* ^ e m e s ország el bomlék, gondolom talám szere-
fel yagy kedden innét ki mehetünk [ApLt 2 Apor Péter 
tat T h e Z Nsz"bö ll- 1823-1830: az úrfi . . . kérni, biz-
ha p . hogy álljak reá akármely kondícióra8, mert 
3 ^"délyből kimehetünk, miénk lesz a világ [FogE 142-
k;.. G r- Bethlen Elek németországi útjára kísérőként 

az emlékírót]. 
dev'.elmehet vhová; a putea merge/a se putea duce un-
peJc

a; ngendwohin gehen können. 1672: az szent Unne-
nem r ay t l l(n)k uannak, sehoua az ember uasarlany ki 
Pléb T h e t [ C s Á L t F 27• ! / 3 8 Georgiffy Mihalj nyitrai 
meh h a z a ' Csíksztgyörgyre]. 1758: Váradra sem 
vasv1î®?ki m é s e d d i ß [ R e t t E 5 6 i - 1 7 9 4 : o I y a n ßyenße 

István jev°fy Cgy ſ e l é ÍS k Í n C m m e h e t e k [ K v ; I B ' S á n d o r 

Vorn^ZV k i szá l lhat; a putea descinde; eine Besichtigung 
a2lreijmen können. 1617: Ha peniglen uala mellyk fél 

e r t tórueni lato biratt ki hina az uetekedö kert melle 
darás2 n t í a l u i nelkült égik sem mehet ki sem a Ma-
mellvl î m a z s z e n t Laszl°j» d e Balintfaluiual akar 
rendelt m e h e t [ M s z ; T ö r z s J - 1 6 5 0 : m i n e k e l e ö t t e a r r a 

nem j|:etet t beŏcziwlletes híveink ad oculatam revisio-
h e l w \ m e h e t n e k • • supersedeállyon addigh azon Vár 
1777-a V a l° kapdosastól [Thor. XXI/5 fej.]. 7727/ 
enged időnek rövidsége és mostohasága pedig nem 
gyelí

 v , n hogy most a mezőre erdőre és szöllö he-
e osztozni ki mehessünk, meg egyezett akaratból 

az atyafiak rendelik, a' jövö .. tavaszi időt azok-
nak subdivisiojára [Vaja MT; DobLev. III/505. — 
aNov. 20-án]. 1738: a Nms Város .. azon(n) málé föl-
dit Cedallya . . . Dálnoki Dániel Atyánkfia . . ő 
kglme facultaltatik, hogj interea, mig Osztó birák 
atyánkfiai kimehetnének, ő kglme meg-szántathassa 
[Dés; Jk 294b]. 

8. (haddal) kivonulhat vhonnan; a putea ieşi de un-
deva (cu trupele); (mit Heer) irgendwoher/von irgendwo 
ausziehen können. 1662: Reggel ottan kiizenvén a vezér-
nek, a híd csinálásához még sem kezdtek vala s a híd úgy 
el sem készülhetne, hogy az nap rajta kimehetnének 
[SKr 617. — al660 aug. végén a várat a töröknek szabad 
elvonulás feltételével feladó várbeli őrség Várad várá-
ból]. 

9. kijuthat; a reuşi/putea să iasă; hinausgelangen 
können. 1577: az Monostor vczay fertaliba az vtokba 
sok fogiatkozas vagion, hogi az Nagy Sarbol az kochyis 
elig mehet ky (Kv; TanJk V/3. 150a]. 1657: valami igen 
nagy havasos erdőn kelletvén általmennünk az ha-
vas közt az útban egyfelé is ki nem mehetvén az rettene-
tes hó miatt, ott hálánk [KemÖn. 50]. 1775: mind a kettő 
alatt a jég leszakadott. Egerházit fennállva, a csizmadiát 
pedig elnyúlva találták halva, hihető hogy vergődött, 
hogy a jégre kimehessen [RettE 344]. 

10. ~ bizonyságra bizonyíték szerzésre haladékot 
kaphat; a putea primi amínare pentru obíinerea dovezi-
lor; zur Beweisverschaffung Aufschub erhalten/bekom-
men können. 1600: Myerthogy Nyreo Miklós coram 
dominis Judicib(us) semmith Nem bizonitott hanem 
succumbalt, mostannis bizonsagra ky nem mehet [Kv 
TJk VI/1. 315]. 

11. (föld) kiérhet/rúghat; (pămînt) a se putea întinde; 
(Feld) hinausreichen können. 1739: (ígért) azon kis föl-
dért, hogy az ŏ kglme szőlőjeis addig mehessen ki, mint a 
több szőlők 12 magjar forintakot [Ne; DobLev 
1/174]. 

12. (vkinek vmilyen járandósága) kijárhat; a putea 
obîine ceea ce i se cuvine (de drept); (irgendwelche 
Bezüge jm) gebühren/zukommen können. 1834: Az két 
rendbeli Szám adásaiban tsupán egy véka zabot teszen 
fel a' mit Competentiájában ki vett, holott a' lova min-
dig zabot evett, akkoris a' midőn az én lovaim nem kap-
tak, következőleg a' Zab Competentiája könnyedén ki-
mehetett [K; Somb. II]. 

kímehetés kimenés lehetővé tétele; crearea posibilită-
ţii de ieşire (a cuiva de undeva); Ermöglichung des Hin-
ausgehens. 1663: az innét való kimehetésben találhat-
nék én könnyebb módot, ha kárommal lenne is [TML II, 
654 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

kímél 1. kímélettel bánik vki vei/vmi vei; a menaja pe 
cineva/ceva; jn/etw. schonen. 1571: Az felekyekre eo 
kegek vetettek fl 50 Keryk azon eo k. Byro vramat hogi 
zedye fely Raytok, Ne kemellye Eoket, ha varoswl Ma-
gokat Nem kemelhetyk, hwl Nem akaryak megh Adny, 
Mind kenezestwl eoket rakassa eo k. az Toromba3 [Kv' 
TanJk V/3. 43b. — aVárosi tömlöcbe]. 1577: A ky pe-
nigh nappal zankazyk es magat lovat Nem kemelly . . . 
annak eo kegmek semmy bwntetesst ne(m) zabnak [Kv; 
i.h. 141b-2a]. 1661: Nekem is penig Kegyelmed paran-
csoljon, mint testvér atyámfiának, bizony oly tiszta szü-
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bői szolgálok Kegyelmednek. Kérem is, ne kíméljen, az 
mire elégségesnek ismer [TML II, 45 Bethlen Farkas Te-
leki Mihályhoz | (A szelniceieknek) hadd meg, az déz-
mára gondjok legyen, ne is kéméljétek őket [i.h. 121 Te-
leki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1670: Most is 

jó lovat adott Kegyelmed; igen bánom, egy kis hót-
tetem talált rajta indulni, noha bizony váltig kímélem 
[TML V, 153 Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]. 
XVIII. sz. eleje: A mely lovon holt tetem indúl . . . le 
dőjtvén ă lovat, mogyóro faval mind addig kel dörgölni, 
még megh lágyul ă Csomója, nem kel kímélni, csak az 
inát meg ne Seresed [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

2. magát a se menaja; sich schonen. 1705: A szász 
atyafiak a generálnak akarván complaceálni és magokat 
is akarván kímileni, egynéhány magyarokat beadtanak, 
hogy azoknak sok pénzek vagyon és a militiát segíthetik 
[WIN I, 574]. 

3. megkímél vkit vmitől; a scuti pe cineva de ceva; 
verschonen, ersparen. 1823-1830: ír továbbá némely jó 
barátainkról; többször is írna, de kímél engemet a költ-
ségtől [FogE 222]. 

4. megkímél vmit (a használattól); a cruţa ceva (nefo-
losindu-1); (vor Gebrauch) etw. schonen. 1748: ë mosta-
ni Ferenczlné Blényesi Rebeka Aszszony ă Ferenczi Jo-
sef Ur(am) Annyaról maradott ágyneműjét viselte, s az 
magáét azzal kimillette [Torda; Borb.]. 

5. kíméletesen/vigyázattal használ vmit; a folosi ceva 
cu (mare) grijă; mit einer Sache schonend umgehen. 
1591: Aíz Achyok az Keotelet kymillettek feltettek megh 
zakadastol, Az hidat ala s fel vontak az keotellel, mégis 
Zakadotth [Kv; Szám. 5/X. 81]. 

6. tekintettel van vkire/vmire; a avea ín vedere pe ci-
neva/ceva; auf jn/etw. Rücksicht nehmen. 1817: (A Veres 
János) felesége olyan alá való Személy, hogy most ís míol-
ta az ura Kolosvárra van háromszor jött hozzá Dávid 
Budatelkirőla . . látom Dávidot mikor jő, s, mikor el 
mégyenís, eddig régen meg tudtam volna őket tréfálni, de 
tsak az Nagyságod Udvarát kéménylettem (!) [Szászzsom-
bor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev. — aK]. 

7. sajnál vmit; a precupeţi/cruţa ceva; etw. bedauern. 
1573: Ertyk eo k. Biro vramtwl Az vam dolgát . . Igen 
keryk hogi legen zorgalmatos gongiok rea, valamynt 
Jobban Twgia eo k. forgatny, Ne kemelliek az Munkát 
valamely fele az zwkseg Mwtatya [Kv; TanJk V/3. 78a]. 
1582: Angieta Magiary Casparne vallia Kere 

Igiarto Georg, mywel Giogiültam volna en megh, 
Mondám hogy zilwa zembe veottem volt be eg kis kene-
seot, es azzal giogiulta(m) megh . . Az Zilwa Zemet be 
Atta(m) vala Nekja fizetest Ne(m) kemellet teolle [Kv; 
TJk IV/1. 71. — Igiarto-nénak]. 1619: Monda ismét: 
valamikor akar urad, had nélkül is megadhatja Jenőt. 
Elég pénze vagyon, ne kémélje csak pénzét, ő mind vég^ 
hezviheti azzal könnyen, csak hadát sem ülteti fel [BTN 
205-6]. 1661: A pénzzel, édes szívem, bánjál szépen, 
mindazonáltal magatok szükségétül ne kíméljétek . . . 
édes Juditom, ne éhezzetek, azt tartom enyémnek, ha 
mit reád költök [TML II, 140 Teleki Mihály feleségéhez, 
Veér Judithoz]. 1757: Keszeg Pál . a1 Kortsomákot 
látogatta ă jó Bórt nem utállotta, másoktol sem kimillet-
te [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17c]. 1765: a szénát zabott 
nem kimillették [Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 34]. 

8. takarékosan bánik vmivel; a fi economicos cu 
ceva; mit etw. sparsam umgehen. 1661: lm papírosat is 
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küldtem, de kéméljed [TML II, 69 Teleki Mihály felesé-
géhez, Veér Judithoz]. 1662: a németek nem fogják köz-
leni az ő éléseket a magyarokkal, ha az élések el talál 
fogyni, ahozképpest annál inkább kell az élést kimilleni 
mert bizony nem tudjuk, mikor vihetnek élést oda ebben 
a rút időben, ha a mostani elfogy [i.h. 407 Lónyai Anna 
Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ / a költséget. 1843: Én többed magammal lé-
vén, nékem leg inkább bőrömbe áll a ' kőlcséget kéméile-
ni [Veresegyháza AF; DobLev. V/1247 Dobolyi Sig-
mond öccséhez, Bálinthoz] * pénzét. 1823-1830: 
Károly úrfi sobrák, fösvény, ha valamije volt, abból 
senkinek semmit sem adott, pénzét pedig úgy kímélte, 
hogy csak egy krajcárját is félve adta ki [FogE 134] * 
nem ~ i az introitust nem kezeli gazdaságosan/takaréko-
san a bevételt. 1623: Az Jo Zamtartora nem keueseb 
zwkseg vagion mint az kenyerre, mertt ha . az Introi-
tust nem kímíllík hane(m) vgy tekozollíak mint az mos-
tany Rationista, annyt be ne(m) takarhat hogy ell nem 
tudgíák tekozlany [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

9. ~ ve kb. gazdaságosan; economicos, cu e c o n o m i e ; 
wirtschaftlich, ökonomisch. 1756: Aszszu Gyümölcs 

télen és nagj böjtön böjtös dolgosok(na)k 
oljkor böjtös cseledek(ne)k is kimelve fözögetvén kŏjt 
1/3 véka | Dio is egész Esztendőben az már meg írt böjto-
sŏkre néha néha igen kimelve adogatván költ el 11/2 
véka [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

OSzk: nem ~ vkit nem irgalmaz/kegyelmez vkinek; a 
nu cruţa pe cineva, a nu avea milă de cineva; sich js nicht 
erbarmen. 1585: Mint Az Barom Az hajdúk Ne(m) ke-
mellettek egy mast [Kv; TJk IV/1. 520 Stamp János vallj-
1603: Hez Mattias Fenesy vallia . talalok Palfy 
Palt az fenessj teren, tehát rezegh. Kezde bezelgetnj es 
bezedy keozt monda hogy ha eo haydw lehetne, miwel-
hogy eonekys sok marhaiat koborlottak el, bizonj eo sem 
kemellene se(m) attiat, sem semmj attiafiat, hanem mit el 
vonhatna eois el vonna [Kv; TJk VI/1. 692]. 1619: Mon-
da arra az pasa: azhová az had megyen, ozţán ott 
nem kémélik sem urat, sem szegényembert [BTN 278]. 

kimelegít felhevít; a íncălzí taré; aufheizen, erhitzen-
1838-1845: Papik: . . . Süvegalakú kőbura, melyet ki-
melegítvén, beborítják vele a hevenyében tűzhelyen sü-
tendő kenyeret [MNyTK 107. 30]. 

kímélés 1. menajare, cruţare; Schonung. 1570: Byro 
vram egy Kis hidat chinaltasson az folyamra Mely az 
vago hidra Megien, hogy Iarhassanak zekerel altal Ray-
ta az Nagi hydnak legen kemelesere mykor az wyz kichin 
[Kv; TanJk V/3. 12a]. 1657: csak köz paripámon ülvén 
a z másik kémélése j ér t midőn . v i s s z a f o r d u l t u n k , 
akkor tanáltam előljüni lovászomat lovammal, a la t tam 
lévő úgy el is bágyadván, hogy ha az ellenség megfordí-
tott volna, bizonnyal oda maradtam volna [Kemön-
76]. 

2. kb. vmivel való gazdaságos bánás; gospodănre 
economicoasă a ceva; wirtschaftliche/ökonomische Ad' 
ministration einer Sache. 1710 k.: a kőnek, mésznekk1-

melleséért a praefectus a fundamentumot nem engedte 
aláásni, hanem azokat a búzavermeket pogonok alá ve-
tette [Bőn. 503]. 

3. a költség ~e költségkímélés; reducerea cheltuieli-
lor, economisire; Kostenersparnis. 1823-1830: Göttm-
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gában az egy koncerten kívül egyéb mulatsági közönsé-
ges gyűlés nem engedtetik meg a költség kíméléséért 
[FogE 247]. 

O Szk: (minden) ~ nélkül a. könyörtelenül; necruţă-
tor, nemilos; unbarmherzig. 1570: Vy Adot Mostan eo 
K. varoswl nem vetnek, hane(m) az elebby adot zegyek 
fely Eleosser, minden kemelesnelkwl Mindentwl, vala-
mint es valahogy lehet, Mind fogsagal es eeieb fenyitekel 
[Kv; TanJk V/3. I6b]. 1594: Eo k e g m e k r . . . vegeztek 
ezt . . . hogi ha az Zaz vraim keozzwl valaki maga 
gondolatlan . . . az mas felt . tizteletlen zoual, vagi oli 
bozu bezedel, ki el twrhetetlen volna, illetne, ez dolog 
megh bizoniosuluan ki Adot legien okot effele dologra, 
es az tizteletlen zo mellyktól esset minden kemelles nel-
kwl az varos zaz Arany forintot vegien raita [Kv; i.h. 1/1. 
41. — aA városi nagyobb tanács tagjai]. — b. kíméletle-
nül; fåră menajamente/cruţare; schonunglos. 1730: (A 
gyümölcsöt) minden kimilles nélkül szedték [Tűre K; 
Told. 28]. 1741: (Az erdő) fáit ennek előtte a lakosok ki-
méllés nélkül vagdalták, hordották, pusztították [Görg-
ök]. 1752: vert és veretett minden kiméllés nélkül [Bac-
kamadaras MT; Told. 37/44]. 1755: Gabonatis eszten-
dőnként . . minden kimillés nélküli adattatta [Gernye-
szeg MT; TGsz 35]. 1793: a' bort kimillés nélkül pazé-
rolta fazakokkal hordotta [Páva Hsz; HSzjP]. 1809: (A 
Pásztorok) bottyaikkal minden kiméllés nélkűlt szokták 
verni az ollyan Marhát [F.rákos U; Falujk 42 Sebe Já-
nos pap-not. kezével]. 

kímélet szk-ban; ín construcjii; in Wortkonstruktion: 
minden ~ nélkül irgalmatlanul, könyörtelenül; fåră cru-
Jare, nemilos, neîndurător; erbarmungslos. 1836: a' 
Cholera rettentő dühöngése, mely minden kímélet nél-
kül kezdi pusztítni a' Város Lakosait [Kv; Pk 7]. 

kíméletesebben mai lin/domol; schonungsvoller. 1826 
A Pataknak záporos ki áradása sokkal kimélleteseb-

hen halad a Balavásárig tartó hosszú follyamatjábann 
mmt sem vagy három puska lövésnyi kurtán meg szorí-
tott új árkába [Gyalakuta MT; GyL]. 

kíméletlen I. hsz 1. kíméletlenül; fåră cruţare/milă, ne-
erujător; schonungslos/unbarmherzig. 1570: zorgalma-
tosságal Minden Rendbeli Embertwl kemelethlen fely zed-
yek az Eleby vonasokat [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1576: 
Akaryak eo K. varoszul egenleo Akarattal hogi az lelekel 
jvalo zytok tylalomba legien . . . Es az Bwntetesseis meg 
légien kerneleden [Kv; i.h. 134a]. 1694: Ezen Templom-
i k igen szép Boltozattja volt, de az Templomon allo 
jelső Hazakba(n) nemetek leven, sokat tomboltanak raj-
ta? es Konyhajokis leven ott, az Fat kimiletlen hányván, 
jmnd az padimentomos Teglazatra mind penig az Tüze-
lő helyekre, az Templom Boltozattya(na)k az közepe meg 
nasadot [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1715: Főldvarj Ferencz 
Vr(am) eö Kglmeis kimiletlen verni kezde . . . Csúnya Pe-
tert . . . u g j rontak őszve Csúnya Petert [Gálfva KK; Ks]. 
l?62: Kegyetlenül kimiletlen botozta az Utrizált Téglá-
i t [Hagymásbodon MT; Told. 48]. 1797: A* más fele 
m,eg maradott részit az Erdőnek . . . mind szüntelen 
vágattatta . ö Nagysága . . . mais mind untalan vá-
^t tya hordattya száma nélkült a* mire, és az hová kelle-

k kimélletlen . . . hordatott meg a' Légeni Malom re-
noválására is [Szentgotthárd SzD; WassLt Conscr. 364]. 

Szk: minden ~ könyörtelenül. 1573: Ezt az vegezest 
penig Biro vram meg kialtassa Ma es holnap Mind ket 
piachon . az tizedesek penig hazonkent hyrre tegek 
hogi Minden Erche Es ehez tarcia Magat, Mert Minden 
kerneleden Meg Bwntetik az ky Ez vegezes ellen cheleke-
dik [Kv; TanJk V/3. 85b. — aA Nagypiacon (a mai Fő-
téren) és az óvári Kispiacon]. 1574: Áz Thwzeleo heliek-
nek meg latasat es Bontását Most az Ideo Nem zenwedy, 
hane(m) ez vtan hogi meg Enged az Ideo, Eo k. Byro 
vram kapitan vraim altal Latassa meg, Es ky Artalma-
szok Minden kerneleden ely haniassa [Kv; i.h. 100a]. 

2. mit sem kímélve; fără grijă/menajamente; nichts 
schonend. 1722: (A) Cselédek azon marhákból el adá-
nak, kik(ne)k bizonyoson nem tudom, mert kimilletlen 
adták egynekis másnakis [Szárhegy Cs; LLt]. 1748: lát-
tam hogy kimilletlen bŏvõn éltenek, fõzte(ne)k, a bor, s, 
égetbor mindenkor az ablakon készen állott [Torda; 
Borb.]. 

3. maga- ~ önmagát nem kímélve; fără să se menaje-
ze; sich selbst nicht schonend. 1807: a Szamos árkán két 
felől csonka gátakot sokakot tsináltatott, hogy a Sza-
mos vizét a Malomra igazithassa . . . munkálkodott raj-
ta maga kéméletlen, és nyughatatlan fáradsággal, pénz-
béli költségekkel [Apahida K; RLt O. 2 Jos. Farkas (47) 
ns. provisor vall.]. 

II. mn minden kímélet nélkül való, semmit sem kímé-
lő; fåră cruţare/milă; schonungslos, nichts schonend. 
1813: a Meredjoia határon lévő közős fenyves erdő a 
rendetlen és kíméletlen éles és a kőrülbé lévő parasztok-
nak lopogatása által erőssen kezdett pusztíttatni [Kv; 
HG. Bánffy lev. — aK]. 

kíméletlenül 1. irgalmatlanul, könyörtelenül; fără mi-
lă/cruţare; erbarmungslos. 1597: Azért teczik theor-
weny zerint hogy megh bewntettessenek, es mint 
illyen hity zeget ki ho penzet(is) hawat ki ne(m) teolt-
we(n) el zeokeot az zazlo alol fel keottessek erette, az 
kettey penigh kik Bwzay Matyas zawa(n) el indultanak, 
három palczawal mindenik kemelletlenewl megh veret-
tessenek [Kv; TJk V/l. 124]. 1598: intik ew kegmek az 
Ado zedeo Vraimat hogi az keossegennis kemelletlenewl 
es zemeli walogatasnelkewl igiekezzenek az adot fel zed-
ny [Kv; TanJk 1/1. 308]. 1600: latam hogy . . Chako 
Balint very vala kemewletlenewl (!) [Kv; TJk VI/1. 439 
Helena cons. Joannis Sardy vall.]. 1661: mind keserve-
seb annal az mit az idegenek kimiletlenül cselekedtenek 
[KJ]. 1776: minek utánna az harangot fere vertik, akkor 
mentem ki . . . ott láttom, hogy ütegette kimeletlenül 
[Katona K; Born. VI/14 Nagy Istók (42) zs vall.]. 1825: 
Vonutz Vaszilika . . . az el fogo személyek által iszonyú 
dorongokai és Fejszékel leagyaltatván, egyszóval keme-
letlenül bantak az utrizált Colonusal [Kötelesmezö SzD; 
TSb 47 Soffre Nyikulaj (35) col.vall.]. 

2. mit sem kímélve; fără grijă/socoteală; nichts 
schonend. 1755: vala . . . 100 darab Sertés, de csak het-
ven van, mert azt minden esztendőben kimilletlenŭll ve-
rette Le ifíQú) Teleki Sándor Ur(am) eő Nga, ugy hogy 
számot sem tarthattam rá edgy esztendőbe hányát öle-
tett meg eő Nga kŏzŭllŏk [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 
1756: Tóbiás Patikárius Uramnál Némethi István Uram 
igen bővőn forgatta az aranyakat, és kimilletlenül kotz-
kázván, számban sem vette az aranyakat [Kv; Mk IX 
Vall. 37]. 1757: Keszey Pál . . . a' hol jó Bort talált bé ült 
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ottan innya kezdvén sokakat . . . itatott a' Bort Kimilet-
lenűl hordatta [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17c]. 1789: most 
láttya hogy harmad részeis alig vagyon meg a fáknak, a 
mellyeket ide jövetelével látott azon Erdőbe, mert azt ki-
milletlenül vágták, s hordatták az udvarba és a Fogado-
bais Tűzre [Abosfva KK; GyL. Tóth Ferentz (45) áren-
dátor vall.]. 1826: ma is a Néhai Féljem adósságainak 
terhek alatt nyögök . . ezen perrel is özvegységem ki-
mélletlenül terheltetik [Ne; DobLev. V/1114. 5b]. 

kímélhet 1. a putea menaja pe cineva; jn schonen kön-
nen. 1571: Az felekyekre eo kegek vetettek3 fl 50 Keryk 
azon eo k. Biro vramat hogi zedye fel Raytok, Neh ke-
mellye Eoket, ha varosswl Magokat Nem kemelhetyk 
[Kv; TanJk V/3. 43b. — aAdót]. 1574: Az felekieknek 
keonergeszetis meg Értettek eo K. Az Reaiok vetett Adó-
nak Restanciaia feleol De eo k. Nem kemelhetyk eoketis 
Mynth Magokatis Nem ohatiak a fyzetestwl [Kv; i.h./ 
96b]. 1595: eo kegmek nem kemelhettek sem eo mago-
kat, sem penigh az zegeni keosseget, hanem Egienleo 
akarattbol vetettek Egi vonasra f. 3 [Kv; i.h. 1/1. 262]. 
1819: Váradi Szolga Bironak, noha nem mondhatom 
hogy az Szegény emberrimet kimillenè, a mind kimilhetné 
a Vekturàk által, mindhogy (!) kért adgy Tizenkét Veder 
uj Bort ö nékie. G. Lãzãr mp [Gyalakuta MT; IB]. 

2. megkímélhet vkit; a putea cruţa pe cineva; jn ver-
schonen können. 1619: két dolgot Nagyságodnak meg 
nem írtam volt melyeket magam is úgy ismerek, 
hogy noha talám ingyen sem eo momento essent, hogy 
Nagyságodat ezzel csak molestálnom is kellene, de, Ke-
gyelmes uram, most ebben Nagyságodot nem kémélhe-
tem Nagyságodot énnékem mindenekről certificál-
nom kell [BTN2 267]. 

kimellesztés átv megkopasztás; jupuire, hărăcire; 
Rupfen, Ausbeuteln. 1846: a ' mi megint nem a' falusi la-
kosok és Ekkla tagjai gyarapításokra — hanem javaik-
ból való kimejjesztésekre mútat [KLev.]. 

kímélő plin de menajamente; schonend. 1831: Mivel 
. . F.Sukon keresztül szüntelen jövő és menő Kato-

náknak . Statiojok . . . nem egyebüve, hanem tsupán 
ide F.'Sukra assignáltatik, mely terüh reájok nézve 
annyival letiporobb és egyszer s mind érzékenyitőbb, 
mennyivel nem kímélőbb hangon rakatik vállaikra 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

kimenekedés kiszabadulás; scăpare, eliberare; Be-
freiung. 1782: Togyer a ' Fattyuságnak szine alatt az 
Uraság keze alol képzelt ki-menekedésnek reménysége 
alatt patvarkodni kezde [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 
1783: igy Szollá Todornak az édes Annya, Láddé fiam 
Thodor, míg életben leszek ha utánna járnál könnyen 
Szert tehetnél az Jobbágyság alol lehető ki-menekedésre 
[uo.; i.h.]. 

kimenekedhetik átv üggyel-bajjal kijuthat/mászhatik 
vmi bői; a putea ieşi cu greu din necazuri; sich (mit 
Mühe) herauswinden, einer Sache entgehen. 1669/1672: 
mivel Fabjan Benedek ur(am) Sok adossagokban ejtvén 
magát abból ki menekedhessek . . . Kére mi előttünk 

Jenei Miklós uramtól . . . nyolcz száz Magyar forin-
tokat [Gyf; JHb XXIX/48]. 1816: már most alig elégít-

het ki mindent az abusus miatt minden Mestersegek kő-
zött leghaszonvehetetlenebbé és károsabbá lett vas ne-
velésből, mellynek bizonyságai a' lemaradott Verők és 
az el adosodott Verös Kovatsok, a' mellyböl soha ki se 
menekedhetnek [Torockó; TLev. 9/46]. 

kimenekedik 1. kimenekül; a se refugia, a fugi; heſ/ 
hinausfliehen. 1793: maga-is ki-menekedett [Dés; DL4 

az 1799. évi iratok közt]. 
2. ~ a bajból üggyel-bajjal kijut/kászolódik a bajbólj 

a scăpa (cu chiu, cu vai) din necazuri; sich aus dem Ubel 
(mit Mühe) herausarbeiten, sich aus der Klemme ziehen-
1767: a* melly két ezer forintot Gróff Székelly László Ut 
szamára szerzettem, az Urnák fordittom hogy minden 
bajból ki menekedgyék az Ur [Kv; SLt XL Ferencz* 
György Suki Jánoshoz]. 

3. megmenekedik vmitől; a scăpa (de ceva); ent/ 
davonkommen. 1809: kettségben sem hozzuk hogy a 

Nemes Ország Rendei, azt ne munkálodták volna, hogy 
mŭis Székelyek, és Armalista Nemesek, hogy az adozas 
terhe alol ki menekedgyŭnk [Asz; Borb. II]. 

4. kiszabadul; a se elibera, a scăpa; f r e i w e r d e n / k o m -
men. Szk: ~ a fogságból. 1620: megj fogtak voltt har-
mad magaual, es sok Jamboroknak sok t ó r e k e d e s e k 
vtan . menekedek ki Szőke Balintne az fogságból 
[Bikfva Hsz; BLt 5] * ~ a láncból kiszabadul a vasból-
1802: osztán kezességen a* Lántzbol ki m e n e k e d e t t 
[Felőr SzD; Torma] * ~ a rabságból. 1705: Az inas . - • 
Azt is mondotta, hogy egyebet semmit nem kíván, ha-
nem hogy ebből a rabságból kimenekedjék és meglát-
hassa feleségét, gyermekeit [WIN I, 542-3] * ~ vki ke-
zéből. 1701: (Nyág Bukur) ő kglme Majorja vala, har-
madnapigh ott mulatozánk nálla . . akkoron Bálint 
Deák onszola hogj jőne haza a város földire, mert ha o 
meg hall ugj mond, bizonj nehezen menekedik ki az Hor-
váth Miklós uram kezéből [Bárdos MT; MvLev. Mol-
dovai Urszuj (45) jb vall.]. 

kimenés 1. kimenetel; ieşire; Ausgang. 1704: Feljővén 
Szamosfalva felől valami kuruc seregek, felnyargalván a 
Kövespadon, az aratókat hajtogatták és ugyan egyne-
hányat meg is lőttek, öltek, másokat fogva elvittek; az 
németek pedig ekkor ki nem mentek, úgy mint másszor , 
hogy az aratókkal künn löttenek volna, sőt némelyek ar-
ceálták kimenéseket [Kv; KvE 293 SzF]. 1738: a Csatám 
Hatám(a)k fel-osztására exmittált becsűlletes atyánk' 
fiai, míkoron . . . a Nms Város szántó földeib(en); a 

mellyekből, valami maliciozus emberek az határ köve-
ket ki-hányták, hogj azon köveket viszsza rakat ta thas -
sák authoráltatn(a)k, a Vicinusokat is admoneáltatvan 
a ki-menésre [Dés; Jk 497a]. 1810: Ezen . . . Szántó Fp»-
dek . . . a* Falu szélitől circiter 12, 13 puska lővésnyj^ 
vágynák . . . úgyhogy a' mivelésekre és hasznok elvet ' 
lere való kimenés és jövetel miatt nem sok idő muhk 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 90]. s 

2. elmenetel; plecare; Fortgang. 1581: Jámborul c 
Igazan zolgaltam felsegedet, Ázzon keppe(n) felsegf^ 
nek keózzwllunk ky menesse vtannis az my meg holt 
gielmes vnmkat mind addig mig Bírtam [Gyf; 
Szentpáli Kornis Mihály folyj . 1595: Amy nezy A z ^ o 
losvarat lakosoknak Drabantsagra ez városbol ky A® 
neset, halaztottak eo kgmek erreol való veghezeseket 
Jeoweo gywlesre [Kv; TanJk 1/1. 249). 
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kimenet I. ſn 1. kimenés; ieşire; Ausgang. 1579: meg 
Ertettwk Mynemó Rwt es Izonyw hyrek forganak 
Jgyarto Georgy felól es teobbek felólis kik Lengiel király 
ky menete3 vtan wetkeztenek [Kv; TanJk V/3. 184a. — 
Báthori Istvánt 1576-ban lengyel királlyá választották 

^ oda ment ki]. 
2. kifejlet/menetel, vég; deznodămînt; Ablauf, Aus-

fall. 1579: ne(m) laczyk alkonak (!) eo kegmeknek hogy 
az teorwennek zerenchyeiet es byzontala(n) ky menetet 
kellie(n) Reánk varny [Kv; TanJk V/3. 201b]. 1663: 
Nagy hazugsággal vádoltanak ő nagyságának, kinek, 
Istennel bizonyítom, meggondolója sem voltam, kit az 
dolgoknak kimeneti megbizonyít [TML II, 426 Teleki 
Mihály anyjához, Teleki Jánosnéhoz]. 

II. hsz kimenőben, kifelé menőben; la ieşire; beim 
Hinausgehen. 1627: Ertettwk bizonios hiueinknek rela-
Jioiokbul, hogy sokak vadnak ki<k> Marhaiokkal mind 
be jeőuet, s' mind kj menet az huzadot el kerwlik, mely 
mind Országunknak es Fiscusunknak nagy karara va-
pon [Törzs, fej-i rend.]. 1662: Ezen kőkapuna kimenet a 
kőfal előtt jobb kézre térve szintén a szegeletbástya előtt 
a derék Körösön is . . . egy négy kőre forgó igen derék fő 
malom vala építve [SKr 418. — aA váradi várén]. 

kimenetel 1. el/kimenés: plecare, ieşire; Fort/Aus-
gang. 1618: Balassi Ferenc uram innét kimeneteli után, 
Nagyságodnak valamennyi jámbor böcsületes szolgái, 
P?stái, kapitihái innen kimentek [BTN2 109. — aUsz-i 
jokapitány, Bethlen Gábor főlovászmestere, diplomata-
kent Erdély török portai követe]. 1742: Jo volna írni 
nsgodnak bizott emberinek Szebenbe hogy ha az Gyűlés 
el nem bomlanék mikorrá jovallanak nsgodnak ki me-
netelit [ApLt 4 Zalányi Apor János Apor Péterhez]. 
1809: mi . . . a menyire a Háborúba lett Számos ki me-
netelből itthon marattak Száma és ereje engedte az uta-
kot tsináltatni igazíttatni el nem mulattuk [Bardóc 

UszLt ComGub. 1722 u.]. 
2. elmenetel, távozás; plecare; Weg/Fortgang. 1602: 

Jmçgh iiiyen izonyw keppen az had nepey es praedalok 
keornyeolleonk forognak az varosnak mindenesteol 
lele reze vigiazzon eyel es nappal huzon negy egez 
oraigh, senky etteol penigh Immúnis ne legyen se kelseo 
leowewenjek se varosbelyek Amely vitezleo rendet az 
varosnak kapuyan be bochatanak affeleknek puskajok 
az kapuban el vetessenek ky menetelygh [Kv; TanJk 1/1. 

1632: Leszai Jánost, a Fejedelem Azzony kimene-
telekor teötte Boerra [Lésza F; UC 14/38. 79]. 1694: Jo-
?ka Imrene Racz Kristina Asz(sz)ony Csesztvei két ház 
Jn : è s eSy Puszta fundusát az Thőkőlyi Vr(am) er-
kélyből való ki menetele vtán azon télen . . . 1691 eszten-
r?b(en) az Fársángon foglalta el T. N. Zabolai Mikes 
Mihálly vr(am) [M.csesztve AF; JHb XXVIII/10]. 
'729: Áz örménység penig se Bárányt, se egjebet valami 
enni való Az szek húson, és Tesztabúl állo enni valón ki-
vjjl se 12 oraig, se az után ki menetelekig is ne vehessenek 
l°es; Jk 386a]. 

3. ~ ében kimentében, távoztában, kimenése/távozá-
?a közben; la plecarea/ieşirea sa; während seines/ihres 
^ort/Ausgangs. 1653: Egykor — én nem tudom mi lehe-
tett az oka — csak eljőve Nagy András a hajdúkkal Bá-
tnori Gábor mellől, itt méne el. Bizony igen féltünk, 
hogy kimeneteliben megpróbálja kastélyunkat [ETA I, 

4. hiv kiszállás; deplasare; Besichtigung. 1668: az 
Váradi Vitézek mikor az hodolt falukon az Adot fel 
akarjak szedni, ne mennyenek sokadmagokkal, neis tit-
koson, hanem hírt adván Ngd végbeli kapitannyanak ki 
menetelek felől idein, allapodgyanak megh [KJ. Székely 
Moyses a fej-hez Drinápolyból]. 1739: Hadnagj atyánk-
fia . . . az Executiora lejendŏ ki menetel iránt terminál-
jon Tisz Uraimékal ö kglmekkel [Dés; Jk 523a]. 1764: 
post factam Exmissio(n)em intempestive esett az deno-
minált Commissariusok ki menetele nem controvertal-
totván akkor az la Párstol, s pro tunc meg sem disputal-
tatott, az, valyon az A p(rae)tensioi hellyeseké és meg al-
hatoké, vagy nem [Torda; TJkT V. 233]. 1803: a fenn 
meg nevezett Erdőnek színére az kívánt jártatás és je-
gyeztetés végett magam mellé fel vett, jo hírű nevü ns és 
nemtelen Ádámosi Commetaneusokkol3 ki men-
tem, és ottan a ki menetelnek, czeljat meg magyaráz-
ván . . . a ki jártatást próbáltam, de . . . Báró Jósika 
Miklós Ur . . . Adamasi Tisztye . . a Commetaneusok 
eleiben álván meg álitta [Ádámos KK; JHb XIX/65. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

5. hazamenetel; plecare acasă; Heimgehen. 1618: az 
Kamuti uram kimeneteli után és Dunától küldött írá-
som után azmicsoda actióink voltak . . . az vezérek-
kel azmint consignáltam historice, kiküldöttem 
[BTN 124]. 1671: Kérem Kegyelmedet, confidenter 
írom, ne legyen kimenetelemig publicom [TML V, 572 
Daczó János Teleki Mihályhoz Jailla batak várából]. 

6. (diák) kivonulás; ieşire ín coloană de marş (a ele-
vilor); (Schüler) Auszug/marsch. 1823-1830: A zászló-
val való kijárásra nézve ezt a kettőt jegyzem meg. 1-ször, 
mikor tavasszal legelőbb kiment a kollégium3 rekreáció-
ra, a várbeli kommendansnak két deák előre mindenkor 
hírt adott, hogy dobbal, zászlókkal fognak a vár előtt el-
menni, volt olyan kommendáns is, aki nem akarta meg-
engedni, de az urak ſelszabadíttatták a kimenetelt [FogE 
123. — a 1793-1795 táján a mv-i kollégium diáksága]. 

7. kilépés, (tagságról való) lemondás; ieşire, retragere 
(dintr-o societate^; Austritt, Abgang. 1841: Dékányté-
telek őkglmeknek3 céhmestertételkor lejénd, úgy szintén 
az ifjaknak kimenetelek akkor légyen; addig egyik se 
mehessen ki akárhány álljon a nemes célba [Dés; DFaz. 
38. — aA sírásó társaság ifjainak]. 

8. kiadás; cheltuială; Ausgabe. 1582: Ky \vewen az 
ky Menetelnek3 Summaiat az be Menetelnek Summa-
iabol Maradott nalla f 3/98 ſKv; Szám. 3/VI. 12 Diósy 
Gergely not. kezével. — A lat. exitus 'kiadás', ill. 
introitus 'bevétel' nyers tükörfordítása]. 1590: Az Búzá-
ból ualo exitus. Az Majorsagbelj Buzath es az Meraj 
Dezma es Vam Buzath es az Idej 39 keöbleoth, igi uolt kj 
menetelek Attam esmeth az Molnár legenieknek, 
miuel hogi az Malom nem forgoth nem uala miuel 
elniek, es el akarnak uala hadnj, 2 Keőbleöth [Kv; i.h. 4/ 
XIX. 22]. 

9. kiadás-elszámolás; decontarea cheltuielilor; Aus-
gabenverrechnung. 1585: Az Ado zedeok, Barath Peter. 
es Bonczidaj Gergelj Vraim Zamadasok . . . Exitus. At-
tanak ez Summáról illien Ky Menetelt [Kv; i.h. 3/ 
XXIII. 7]. 

10. kiadás/szolgáltatás; predare, distribuire; Aus-
händigung/gabe. 1606: Keöuetkezik az szegeniek gaz-
dalkodasara ualo keöltsegemnek szama, ahol a kenyer-
nek ki menetelys megh iratik | Lepedeök ki meneteli 5 
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July Balogdi Farkasra hogi el temettek, atta(m) az sze-
geniek ladaiabol, egi lepedőt ki [Kv; i.h. 12a/I. 13, 49]. 

11. vég(eredmény); (rezultat) fínal, sfîrşit; Ausgang/ 
fall, Ablauf. 1644: Meliekról ado(m) ez leuele(m)et mi-
uel az hadi Expeditionak kj menetelj igen kettsyges az 
megh jrt Nagj Mihali Apam Vramnak jeőuendeobeli 
emlekezetire [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1657: Istenre 
bízom az szerencsének kimenetelit [Kemön. 68]. 1806: 
a' jővő Perioduson a* Margitai peris submittáltattni fog 
mellynek ki menetele . . . Nagyságodra nézve mint évic-
torra, igen terhes [Mv; Ks Thuróczy Károly lev.]. 

Szk: a hadnak bizonytalan ~e. 1662: Az hadnak bi-
zonytalan kimenetelére a fejedelem Salamon nevű falu-
nál a Tiszát szálakkal3 általköttette vala [SKr 224. — aA 
kiadásbeli jegyzetben: tutajokkal] * a pernek bizonyta-
lan ~e. 1643: az mint sziluasine asz(ony) eö kegie(lme)-
ket azo(n) ioszagert penzel kenáltatta uolt, eö kegi(elm)e 
mint igaz vernek az ioszagot ki boczatotta per manus es 
az niólcz szaz forint sum(m)at eppen leualta, ne(m) 
akarua(n) eö kegi(elm)e az pernek bizonjtalan ki mene-
telihez ragaszkodni [Kv; Törzs] * a törvénynek bizony-
talan ~e a törvénykezés bizonytalan vége. 1674: a fen 
megh irt Familiabol allo (!) szemelyek az Törvény-
nek bizontalan kimenetelit megh tekintven, illyen . . . 
megh edgjezésre lépéneka [Havadtő MT; BLt 11 Isák 
György kezével. — Köv. a megegyezés]. 1733: inkáb kí-
vánván az Contrahens felek azon Causat per com-
positionem Sopialni, mint Sem, a' Törvénynek tovéb va-
ló bizontalan kimenetele után Várakozni [Csanád AF; 
JHb XXVII/6]. 

Sz: a hadnak és törvénynek ~e igen bizonytalan. 1782: 
az Hadnak, és Törvénynek ki menetele igen bizonytalan 
[JHbCs Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz] * a harcnak 
~ e bizonytalan. 1705: az harcnak kimeneteli bizonyta-
lan, és azt csak Isten tudja, kije az ki lesz győzedelmes 
[WIN I, 497] * a törvénynek ~e bizonytalan. 1622: mi-
uel hogi az teórujnjnek k j meneteli bizonjtalan, Czefej 
Benedek vram magaban zaluan, kire ezen Zalanczi Ist-
uan vramat3 [Mihályfva AF; JHb LXVI/11. — aKöv. a 
kérés]. 1784: ezen a fársángon ezen Causaját Ngs-
tok(na)k elé veszik, igen jo volna ha Csato vrama le for-
dulna, hogy ezen dolgokhoz hozzá szoljon, mert a tör-
vénynek ki menetele bizonytalan szokott lenni [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev. — aA procurator]. 

12. következmény; urmare, consecinţă; Folge. 1653: 
E lőn a Báthori Sigmond dolgának vége és kimenetele, a 
mint tŏllem hallod [ETA I, 73 NSz]. 1657: Az én szemé-
lyem meggyűlölésének minemű haszna és kimeneteli 
lőn, ezután való írásokból megláthatni [Kemön. 305]. 
1847: Egy alkalommal az tekintetes cameralis ispány úr 
is sokadmagával kiment Búcsúmba, hogy Varga Kata-
lint elfogassa, de azonnal âz egész bucsumi közönség fel-
költ, s nem engedték meg, hogy elfogják a tekintetes 
cameralis ispány úr is tartva a rossz kimeneteltől, vissza-
tért [VKp 221-2]. 

13. eredmény; rezultat; Ergebnis. /<562: (A fejede-
lem) várakozik vala oda felbocsáttatott generális tudósí-
tására s azokra bízott dolgoknak kimenetelire [SKr 
218]. 1753: szintén mikor örömmel várom vala sok ba-
joskodásink kimenetelit, akkor látom kglmed leveliből, 
nagyobb és ujabb akadályban való esésemet [Fog.; 
JHbT Árva Bethlen Kata lev.]. 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. — aA torockói]. 1803: Perceptor Kom-
mentzi Ur . azon Királlyi Tárház-Inspectort azon 
dolognak vég képpen lejendő el igazittásáig bennis til-
totta; de annak foganatos kimenetele nem lett [Toplica 
MT; Born. XVc. l/30 Vulkán Jákob sen. (72) col. vall.]-
1815: Reménységen kívül a' pernek egy nem várt szeren-
tsétlen ki menetele lenne, abba az esetbe . . . nem is kí-
vánhatná senki hogy annak terhét én hordozzam [Béld 
AF; DobLev. V/979. 2a]. 

14. vég; sfîrşit, final; Ende, Schluß. 1648: Actrix dicit 
nincz residen(tia)d, azért allas kezest auagi eskedgi^ 
megh hogy uegigh allod az Tőrueni ki menetelit [Kv; 
TJk VIII/4. 289]. 7672: nekem penig, tudja Uram K^ 
gyelmed, eleitűl fogva senki is Kigyelmeden kivűl semmi 
dolgomat nem segítette; mint leszen kimenetele jámbor 
szolgálatomnak, tudja csak az Isten [TML VI, 393 Ros-
nyai Dávid Teleki Mihályhoz Jászvásárról]. 1784: Az 
Per follyásoknak ki Menetelek is lévén, az iránt ugy re-
gulaztatik az Torotzkai Forum, hogy semmi némŭ ca-
susban, avagy Szin, és praetextus alatt fellyebb három 
forintnál ne büntethessen [Torockó; TLev. 2/6. 4b]. 
1807: (A) Professor ellen mozdított pereknek ki menete-
lit váija el [Balázstelke KK; DLev. 4. XXXVIII]. 

Sz. 1798: az vdvari Nyerges feleségestől rutul el 
körmölték őket Némellyek a Nyergest mégis fogták 
különben nem lett volna jo kimenetele a dolognak [Dé-
va; Ks 115 Vegyes ir.]. 

15. kb. sors; soartă; Schicksal, Los. 1722: ez éttzaka 
olljan havat bocsáta Isten földünkre, mostis szüntelen 
havaz, mi lesz az Gabonánakis kimenetele I(ste)n tudg)a 

[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1780/1797: Én hàbo-
rubon menendő szegény Katona kinek ki menetele bi-
zonytalan hitem szerint Testificalok [Usz; MbK X-
56]. 

kimenetelt! szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: jó ~ jól végződő; care se sfírşeşte cu bine, care 
are un sfîrşit fericit; von gutem Ausgang/Ablauf. 1823-
1830: az egyenetlen házasság ritkán szokott jó kimene-
telű lenni [FogE 81] * kétséges ~ kétségesen végződő; 
care are un sfîrşit îndoielnic; von zweifelhaftem Au?" 
gang. 1679: Kgdnek abból az útból való e l m a r a d á s á t 

kglmesen megengedtük, tovább kívánván Kgd hivséges 
szolgálatjával élnünk, mintsem ez kétséges kimenetein 
utazásában attól megválnunk [TML VIII, 458 a fej. 
leki Mihályhoz]. 1712: veszedelmes, kétséges kimenetem 
fogságban lévén Testvér Atyámña, Jósika Imrén 
Ur(am) eő kgme, keserülvén úgyét . . . kelletett fel men-
nem, az Felséges Bécsi Udvarhoz [JHb XLVIII br. Jósi-
ka István kezével]. 

kimenő I. mn 1. care iese; h i n a u s g e h e n d / z i e h e n d -
1705: Csanádon mind a falut, mind az úr udvarhazai 
porrá tötték . A több falukkal is hasonlóképpen cse-
lekedtenek volna, ha az innena kimenő militia nem imP*" 
dialta volna [WIN I, 597. — aNsz-bőlj. 1710 k.: Telelj 
úr, főember, szász, minden futott a bástyákra , de sem 
ágyúval, sem kimenő haddal semmit sem segítettek csa 
egy puskakisütéssel is [BÖn. 765. — aNsz-ben]. 174J-
ezen két ökrökkel edgyűtt, más négy őkrők is . 
Thordai berekben deprehendaltatván bé indí t tat ta 
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volt, de innét à Városrol ki menő két Sz: Mihaljfalvi Le-
gmyek obvialvan potentiosè négyit el kapták, s viszsza 
hajtották [Torda; TJkT II. 93]. 

Szk: ~ út kimenetel/utazás. 1657: Azonban reá ére az 
Magyarországban menetelinek kívánsága . . csak ki-
menő útjára is nem vala költsége, mert az jóféle pénzt 

mind Csáki kezéhez ejtette vala [Kemön. 140—1] * 
y útjában kifelé mentében/utaztában. 1668: Kegyelmed 
, s kimenő útjában legyen vigyázásban s füleit résen tart-
van, az dolgokat szorgalmatosan cirkáltassa meg s ben-
nünket tudósítani el ne mulassa Kegyelmed [TML IV, 
3 92 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

2. nyíló; aflat la ieşirea de undeva; auf etw. hinausge-
hend. 1820: A' Takáts házból ki menő pitvarban [Szász-
vessződ NK; Told. 19]. 

3. szolgáló, nyíló; care dă spre . . . ; auf etw. hinaus-
gehend. 1778: Az Uttzára ki menő Vas sorkokon forgo 
Galamb Bugos Fenyő Deszkából készült igen avatég ka-
Pu [Nagynyújtód Hsz; HSzjP]. 

4. kijáró/vezető; care duce (undeva) înspre afară; 
hinausführend. 1645: Mirizlofele ki menő ország uta(n) 
alol, à hol ă Mirizlo utza(n) es Magyar utza(n) ki menő 
utak ŏszue szakadnak [Ne; EHA]. 1728: a kender földek 
mellett ki menő uttza [Árkos Hsz; EHA]. 1749: (A) ki 
menő kicsin Gödrös uttya [Csekefva Cs; EHA]. 1833: 
ezen pallag kőzt ki menő Eke ut [Csejd MT; EHA]. 
BHAja f a l u b Ó 1 k i m e n ° u t é s a gyepű közt [Miriszló AF; 

5- kifelé igyekvő; care vrea să plece; nach außen/aus-
wärts sich bemühend/strebend. 1756: Lévén ezen Ud-
varhoz tartózó két Vám helly holott ăz hazából ki 
menő, vagy bé jövő Szekerek, marhák szoktak vámol-
tatni [Déva; Ks 101]. 

Szk: ~ szándék. 1572: Erthywk leveletekbeol, hogy 
prumar Myhaly, Smelcher Gábriel Es Akler Balynt 
kyknek evreoksegeket Atton Adnak, es ez orzagbol 
ky meneo zandekok wolna, Haggywk azért Nektek, 
hogy vgyan Byzonnyal lattyatok el meneo zandekokat, 
hogy azok kyknek adossok karba ne Maragyanak, 
Afestallyatok meg mynden eoreoksegeket [BesztLt 3628 
lej ]. 1801: Argyĕ Eva . maga Esztendejét attan iga-
zan ki töltötte, ki menő szándékátis nem tsak étzer de 
* * izben jelentette [Erdősztgyörgy MT; WH. Hoszszu 
Kalo (60) cigányvajda vall.]. 

vhová vezető, vivő; care duce spre (undeva); ir-
gendwohin führend. 1650: az Dobo es Vagas fele ki me-
nő szórós [Farcád U; UszT 8/64. 17a]. 1651: Menasag-
r?l az Uasand kapujara ki meneo utt [Menaság Cs; 
p iA] . 1684: az Czigany utczara ki menő sikátor [Gyf; 
mez. V 60b]. 1713: Kebele Sz: Ivanyrol3 Agardb fele ki 
m e nő Ut mellett [CsS. — a _ bMT]. 1722: a Thordasra ki 
menő Ország Uttya [Bagó AF; DobLev. 1/99]. 1774: az 
Alszegből Kotsárd felé ki menő ut hoszszában [Gerend 
IÁ; EHA]. 1782: Pap rakotyára ki menő Eke ut [Szu; 
fcHA]. 1834: a Derse felé kí menő utza [M.újfalu K; Bet-
t-t 7], 

7. kirúgó; care se întinde (pînă undeva); hinausrei-
fnend. 1680/1792: az Alsó Tsernátoni Határon az Főid 
nid patakára mégyen labbal az kimenő Lábban 
lA.csemáton Hsz; EHA]. 1802: a Péri útba véggel ki me-
nő Kerek tók mellyékén [Nagypacal Sz; EHA]. 

8. kifolyó; care curge din . . . ; hinausfließend. 1735: 
Faluból ki menő pataktól fogva a Retse nevü északos 

oldal . . . juta a Torma és Jósika Részre [Szentjakab TA; 
DobLev. 1/160. 6b]. 

9. felmenő; care urcă spre . . . ; hinauf/bergaufge-
hend. 1723: Parajd felől ki menő hoszszu hagonak a te-
tejen [Parajd U; EHA]. 1768: (Az út) dél felé a bertzre ki 
menő úttal ugyan kŭn a bértzen egybe ütközik [Szászló-
na K; JHb XXXVI/17]. 1773: Ketske kőre kimenő ut 
[Szárhegy Cs; EHA]. 1784: a Függő nevezetű szőlőnek 
alsó szélyén ki a hegy és Erdő felé mindenütt tsapanolag 
ki menő bèrtzig [Galambod MT; Told. 29]. 1805: a Sza-
las Völgyben az Erdőre ki menő ut és az Tamási Fiak ka-
szalojak között [Kisillye MT; EHA]. 

Szk: ~part. 1657: révet tanálának ugyan nem 
rosszat, de kimenő partja igen nehéz vala, az ki mint ki-
mászhatott, azon mentek [Kemön. 43]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: 1. cel/persoană care iese; 
Hinausgehende(r). 1737: Rét Gazda Diószegi Szabó 
Mihály minden Tizedből Tizedes Atyánkfiait ma-
gok Tizedekbéli elégséges személlyekkel, ejttzakánként 
maga mellé végje . . . A ki menők pedig, a ' kik(ne)k lö-
vök vágjon lovastol, akik(ne)k pedig nintsen gyalog, 
fegyveressenn mennyenek ki [Dés; Jk 485b]. 

2. felfelé rúgó föld; lan/pămînt care se întinde ín sus; 
hinaufreichendes Ackerfeld. Hn. XVII. sz. köz.: K j me-
neoben (sz) [Szentmárton Cs; EHA]. 1722: A Remete 
farkan, kimenöb(en) (sz) [Papolc Hsz; EHA]. 1730: az 
kimenő nevű lábban (sz) [Albis Hsz; EHA]. 1741: kö-
zépső erdő alatt ki menő nevű hellyben (sz) [Szentimre 
Cs; EHA]. 1757: a' . . . belső Lábban . . ã ki menőben 
űdűllö vagyis Döllö Föld (sz) [Szentmihály Cs; EHA]. 
1773: Az Urak tóján kivŭl a ki menőben (sz) | A Száraz 
helly ben a ki menőben (sz) [Szárhegy Cs; EHA] | A Ki 
menő n. h-ben [Alfalu Cs; GyHn 16]. 

kimenőleg kifelé menőleg; (de-a lungul a ceva) mer-
gînd înspre afară; hinausgehend/führend. 1679: Uzoni 
Pünkösdi Mihály vr(am) ada . . abból a ' ben való 
jószágból . . Kis Mihály pixid(arius) örökségé vicini-
tássában, a' Kis Georgy örökségé felöl, végigh ki menő-
leg hat ölet firól fira maradvárol maradvara [Szent-
király Hsz; BLt 3]. 

kiment ige 1. átv kihúz/szabadít vkit vhonnan v. vmi-
ből; a salva pe cineva de undeva; (er)retten. 1570: my-
kor az Trombitást az Thorombol ala hoztak volna es 
fogwa vynnek az foghazba . . . Az Trombitás zydya volt 
Zabo Jánost Jllien Zokkal Bestie kwrwafiak . . vadnak 
oly Baratim hogy ezbeol Megh ky Menthnek, De Byzon 
leh esyk az feyedreol Az Chywcos (!) Sywegh [Kv; TJk 
III/2. 27 Gergel es Leorinch varos zolgay vall.]. 1584: 
Kadar Istwan hallotta az eggik zaiabol hogy eók 
wteottek es eók eoltek megh, de eó ne(m) fel hogy meg 
eolliek eoket erette, Mert vagyon oly vrok hogy ky men-
thy eoket, vagyon Marhaiokis es meg Adhattiak Diath 
[Kv; TJk IV/1. 316]. 1680: Tudod-e ha X. X. nevű ember 
ha csíki hámori szolga lett volna s mi rendbeli szolga volt 
és ki mentette ki az ő nagyságok szolgálattya alól [CsVh 
80]. 

Szk: ~ vkit a fogságból. 1639: Ezt hallottam Farkas 
Janóstul, hogy az Polgár Bálint fiát kimentette az fog-
ságból: búzát ígért neki s meg nem adta, hanem azután 
csak rézpénzzel kínálta [Mv; MvLt 291. 188a-191a át-
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írásban!] * ~ vkit a szavatosság alól. 1735: egy Tehe-
nért az Szovatyóságott réáa vitték, és Széki Teleki 
Páll Vram eő Natsaga nagy nehezen mentette ki az szo-
vatyosság aloll [Szakatúra SzD; TK1. — aTalpos Juon-
ra] * ~ vkit vkinek szavából. 1582: Marton Deák Re-
quisitór vallia, Ez Az Azzony Aki veres Lukachra Az 
Iambor emberre keolteotte vala hamissan hog illien s 
illien kinchet talalt volna kiért az Zegeni Iambort meg 
Akariak vala chepegetny es en me(n)te(m) az zegeny em-
berert Galfi Vramhoz es az meg holt vrunktol vg Nier-
te(m) meg hog' Ne kenozzak meg Az veres Lukachot 
Annak vthanna Jsten vg mente ki ez Azzonnak Zowabol 
veres Lukachot [Kv; TJk IV/l . 48]. 

2. felment; a elibera; entheben. 1736: Szegedi István 
Uramat ő kgímét mostani Directori tisztinek eszten-
deje ki telvén, tartozzék a T. Ecclesia a' N. Varóstol, 
azon tiszt alol ki menteni [Kv; SRE 59]. 

3. mentesít; a scuti; befreien. 1788: Könyörgök alá-
zatoson a Melgos officiolatusnak méltóztassék rajtam 
könyörülni és ennyi meg terheltetéseim közül bár tsak a 
fen irt 15 R forintoknak meg fizetése alol ki menteni 
[Ne; DobLev. III/641 árva Szántó Drusiánna foly.]. 

4. magát a. kb. kiszabadítja magát; a se salva; 
sich befreien. 1723: Lukatis a Tomlŏczre kŭlte s ŭdö 
múlva egy nestel mentette ki magátt [Hodák MT; VGy]. 
— b. a se scuza; sich von etw. entschuldigen. 1704: Ezek 
után az úr házába bemenvén minekutánna a statu-
sok sokat diskuráltak . végre voxra méne. És az atya-
fiak ki mentvén magokat, aminthogy Bethlen Sámuel 
uram le is méne szállására, a többi vox mind azon álla 
meg, hogy addig ne proclamáltassék, hanem a generális-
hoz vigyék fel a memorialisokata [WIN I, l 19. — aBeth-
len Miklós perében]. 

5. ~ / magát vmi alól tisztázza magát vmi alól; a se 
dezvinovăţi/dezvinui; sich von etw. rechtfertigen. 1762: 
Köteles Aniska eòkemeis . magat az gjanu alol hitele-
sen ki mentse [Torda; TJkT V. 118]. 

6. menteget/exkuzál vkit; a cere scuze ín numele 
cuiva, a scuza pe cineva; jn entschuldigen. 1879.š amit iz-
gatott állapotomban tettem . . . Nagyon restellem; so-
kat tépelődöm e dologgal . . . Ments ki, ha tudsz [PLev. 
46-7 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

kiment in 1. plecat (de undeva); fort/weg/(hin)ausge-
gangen. 1668: Hátszegrűl Rácz Gábor nevü nemes em-
ber Karánsebesben beszökvén, megérkezének ma az Zó-
lyomi kiment asztalnokjával együtt [TML IV, 360 Ros-
nyay Dávid Teleki Mihályhoz]. 1706: Károlyi minde-
nütt hol előttea s hol utána a könnyű haddal, égetvén, 
pusztítván . . . annyira elfogyatja, hogy csak harmada 
marad az Erdélyből kiment német hadnak meg [Kv; 
KvE 248 VBGy. — a Rabut in labanc tábornok, erdélyi 
német főhadparancsnok előtt]. 1758: mind maga az feje-
delem3 szándékában megcsalatkozott, mind a vele ki-
ment nemesség, számtalan ott maradván, szerencsétle-
nüljártak [RettE 54. — a A lengyel királyi trónra törő II. 
Rákóczi György]. 

2. kivonult; ieşit; ausgerŭckt. 1655: a sákmányra ki-
ment katonak eszekbe vették hogy . elrendelt seregé-
vel jőa , hogy az urunk hadát leszállásában üsse meg 
[ETA I, 159 NSz. — a A z ellenség]. 1704: az innen Sze-
benből kiment gyaloghadak a sáncban maradtanak 
mind munitiókkal együtt [WIN I, 80]. 

3. hiv kiszállott; care s-a deplasat (la faja locului); 
eine Besichtigung unternommen. 1671: a ' kiknek leve-
leit ebben az Disturbiumban hatalmasul-el vették 

Ezek ellen cselekedŏkŏn azon ki-ment Tisztek 
tegyenek executiot [CC 68]. 1782: eö Nga Praefektussa 
az ŏ Nga Alsó Suki Tisztartajával együtt . . igen rutul 
káromkodtak s vertek ä betsülleni ki ment bírákat [Kő-
telend K; SLt XLII/5. 89 Mátzodi Von (60) zs vall.]. 

4. kiadott/küldött; emis; ausgegeben/gesandt. 1663: 
Az élés szállításon én örömest rajta volnék, de nem 
igen hozzák Ugy látom, már el is fogtak bizakodni a 
közikben kiment levéllel [TML II, 436 Teleki Mihály 
Lónyai Annához]. 1709: Ugj informáltatunk hogj ki 
ment dispositionk és parancsolatunk ellen az hus-
(na)k Bétsi fontyá(t) kitek három pénzen és nem kettőn 
vágottya [KvLt I/199a gub.]. 

Szk: tanácsból ~ dolog. 1662: De azonban Tisza Ist-
ván nagy postán csak hamar visszajővén, megmondá: 
haszontalan, mert a portán tanácsbul kiment és elvége-
zett dolog volna, és hogy immár Tömösvárról meg is in-
dultak3 [SKr 575. — aA török hadak] * törvényből ~ 
dolog. 1677: a' Vármegyéknek Ispáni, és Székeknek 
Tisztei, törvényből ki-ment dolgokat, minden bántás és 
ellenzésnélkŭl, mind Fiscus és egyebek Joszágiban a 
Sententiaknak Seriesse szerint szabadossan peragal-
hassák [AC 176-7]. 

5. kiadott/fizetett; plătit; ausgegeben/gezahlt. 1677: 
Az új hadaknak hogy megfizetett, abbeli készségét ke-
gyelmesen agnoscáljuk; Isten éltetvén refundáljuk is Ke-
gyelmednek, csak az hadak számáról és azokra kiment 
pénznek summájáról tudósítson [TML VII, 459 a fej-
Teleki Mihályhoz]. 

6. el/kifolyt; ejaculat; ent/verflossen. 1764: Nemis 
láttam, hogy az férfiségből ki ment természetnek Mate-
riájával az bornyú meg lett volna motskoltatva [SzúvLt]-

kimente vkinek kimenetele; ieşirea cuiva; js Ausgang/ 
zug. 1662: könnyű is lészen vala olly jó válogatott kop; 
jás, puskás, jó nagy számos könnyű magyar hadaknak 
. . . ezen kimentében megvizsgálni, s ezekkel maſ 

akár csak a szerencsét elpróbálni [SKr 444]. 

kimentés jog mentség; scuză; Entschuldigung/ 
lastung. 1812: (A keresetben megnevezett tárgy) minek 
utánna az ablakból el lopatott a szomszédok N a p o z t a t -
tak az elé adásra vagy magokat hittel való ki mentésre 
[H; JF 36 Prot. 15]. 

kimentheti magát tisztázhatja magát; a se putea dezv1' 
novăţi; sich klarstellen/rechtfertigen. 1765: I*11* 
György . . . azért hogy általa ne esett legyen azon Muf' 
vai fején lévő seb az alol magát ki nem mentheti [Torda, 
TJkT V 260]. 

kimenyãl kificamodik/marjul; a-şi scrînti/luxa; v e ſ ' 
renkt werden. 1540: ez elmwlt pentheken Waar M e z e n e 
az lo esçk welem, az labom ky menywlt wgy anyera hogy 
nem alhathok reya [Kv; LevT I, 8 - 9 Petrus Literátus 
Nic. Thelegdyhez]. 

kimer kimerít; a scoate; ausschöpfen. 1593: az Galfi 
mihaly molnaban az garatból k j merte(m) búza ia 
[UszT]. 1661: Bank János . . . ugyan ot zahi hataron 
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való tojat halasztatvan Vas Laszlo uram rea menven 
Eczakanak idejen . az kasból az halakb(an) ki mert el 
!opot [Záh TA; WassLt]. 1730: látám azt hogy Szakács 
Máttyás meri vala ki az gődőrből szaparán az földet [Al-
torja Hsz; Borb. I]. 1797: A Kortsomárosnénál . . . a 
bor kŭlŏmben mostis jo tsak meg kezdett etzetesedni 
hogy jobban is el ne romoljon, felbe, ki mertem azon 
Hordobol egy átalagba 12 Vedret [Banyica K; IB. Gom-
bos István lev.]. 

kimér 1. mérve kiad/oszt; a da/distribui măsurînd; 
(messend) ausgeben/verteilen. 1585: (Molnár Mihalnet) 
Somogy Sara . . le Nioma Az feoldre, es ottis tarta 
adegh Ámegh a' buzat Jo Réz zerent ky Merek [Kv; TJk 
IV/l. 484 Catalin Kochis Albertne vall.]. 1589: Rab 
Thamas hogi kj merte az vrak aztalara az bort, fizettem 
munkaiaban nekj d. 16 [Kv; Szám. 4/X. 13]. 1681: itt az 
vas hámori mása, mellyel az vasat bé és ki mérik, száz-
harminc négy fontokbul áll [CsVh 91]. 1742: mindgyárt 
kimérik magok(na)k az 16 ebéd véka buzátis [Méra K; 
AggmLt C. 12]. 7806: a bizonyságok szovaiból kijő, 
hogy Gáspár Ferencnek hat rendeta kimértek részibe, és 
bizonyságok előtt el is adta Gáspár Ferenc [Szárhegy 
Cs; RSzF 130. — aSzénát]. 

2. mérve elad, elmér; a vinde măsurînd/cu amănun-
tül; (messend) verkaufen. 7602: (A barmot) az mezaros 
tartozzék hwzon eot pénzért megh vagny . . . s az keo-
zeonseges piaczon fontai ki merny [Kv; TanJk 1/1. 414]. 
1827: (Az asszony) húsos kosarába más hust nem kap-
tam, hanem tsak a' mellyet én mértem ki számára [Dés; 
^Lt]. 1857: lakadalmak alkalmával a régi szokás szerint 
szabad a közönségnek bort és pálinkát kimérni [Toroc-
Kó; Bosla]. 

3. lemérve kivesz; a scoate ceva măsurînd (cu bani-
ta)î abwägen. 1775/1781: egyszer egy Hámbárból ötven 
yéka Alakort ki mérvén, mind el vetettük [Máda H; JHb 
L X X I / 3 . 386]. 

4. (földet) felmér; a măsura (un teren); markschei-
j|en. 1585: vettem keotelet a kywel az tçmetew kertnek 
határát ky mertek p(ro) d. 16 [Kv; Szám. 3/XVII. 14]. 
1706: Váradi Moses Ur Szöllöje . . . Bécsi öl szám sze-
lént ki mérve terjed 1809, mondom Ezer nyoltz száz ki-
lentz Quadrát Nemet ölekre és öt Lábra [Barakszó H; 
JHb XXXIII/30]. 1798: tsak a' vagyon hátra hogy ezen 

Tavaszon azon földeket ki mérjék [Asz; Borb. I Jánosi 
péter lev.]. 1842: Hellyeiket a' fenn irtak szerént ki mu-
tatták, ki mérték [Kakasd MT; DE 2] \ hét számból állo 
Commétánusokat meg eskettünk azon végre hogy 
a*on darab Erdejét kijárják s kimérik s ki hompoz-
?ák [Vaja MT; VH]. 1853: ki mértük a . . . szántó főidet 
e s ütött a földnek felső Szélessege 13 öl és 4 lábat [Dál-
n°k Hsz; BLev.]. 

5. (földdarabot) mérve kiszakít; a delimita prin mă-
Surare (o suprafaţă de teren); (Feldstück) messend (her)-
?Jsreißen. 1570: Iwt oda chynek Balint az Merěwel Es 
Mond chinek Balint az Merĕnek hogy fely hold zeolet 
Meryen ky palochinak [Kv; TJk III/2. 167b]. 1573: Pal 
verner Azt vallia hogy . . . Eotet ky hitta volt panithy 
J&sPar az Mezeore Thwzok Mai felet egy darab feoldet 
Mwtatot neky hogy egy holdot Meryen benne My-

azt ky Merte volna Mond hogi meg alkwtya hogi 
eob legien esmet valamenyewel teobet zakaztot hozza 

Qe eo Nem Twgia Menyet tezen az alkwtas [Kv; TJk III/ 

3. 247]. 1577: Melj pwztha helljek ozlattlannwl Marat-
tak, Wgja(n) akkor kj meijek, azokattjs megh ozak [Vaj-
dasztiván MT; BfN 71/19]. 1625: en az Falut Jgaszagal 
kenaltam megh hogh az en Nylamott megh meryek 
hogh ha tob talaltatik ennalam ami Illçnek, azt Bátor 
meriek ki ha tob lezen de ha ki nem telik az enim tolczek 
kj [UszT 94a]. 1774: ezeket . . . azért hivattam hogy az 
Hétt öli szőlőmet méijék ki, és szakaszszák ki [Szőkefva 
KK; Ks 66. 45. 17c]. 7806: a Néhai Sogor Ur a Kaszallo 
részinek szélin lévő kŏrtvelly fákat tartotta méták-
nak én onnan mértem ki az én részemet [Szentbenedek 
AF; DobLev. IV/899 Bartók Ádám Mohai Lőrintzhez]. 

6. le/megmér; a cîntări; (ab)wägen. 1733: az Malom-
beli proventust az holnapnak utolso napján, vagj az hol-
napnak első napján merjek ki Malombirák Atyankfiai 
eő kglmek es minden holnapban provenialando Proven-
tusrol Extractust Csinállya(na)k [Dés; Jk 433b]. 1802: 
Buza, Tŏrŏkbu (!), és hüvejkes veteményeket kinek ki-
nek ki mérvén ki adtuk [Szászerked K; LLt 60/168]. 
1847: . . Tisztabuzánkat — 's egyebünket a ' mi még ott 
vagyon hová hamarébb szállíttassa föl —; ugy szintén 
. . . az 50. véka szép tŏrŏkbuzátis jól ki mérve [Csapó 
KK; DobLev. V/1265]. 

O Szk: kört mér ki kört húz/rajzol; a desena un cerc; 
einen Kreis ziehen/zeichnen. 1838-1845: a társaság kört 
mér kia nyílt téren, ebbe egy vagy többen beállanak 
[MNyTK 107 beálló al. — társasjá tékban] . 

Ha. 1702: ki mirtük [Dés; HG]. 

kimered szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ a szeme kidülled, táj kiguvad a szeme; a i se bul-
buca ochii, a i ieşi ochii din orbite; (die Augen) her-
vorstehen. 1754: Gyurka Czigánj az száját fel tátván az 
Nemetek töltötték az eget bort belé, láttam hogj az sze-
me ki meret [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX/11]. 
1783: mingjárt <el>hala, még a szemeis az gyermeknek 
ki meredett vala, mű ug<ya>n Aszszonjokul addig mo-
sogatok szappanos palinkával, hogj me<g> jöve, s vala-
menyire kŏnnjebbedék [Lengyelfva U; Ben.]. 

kiméreget felméreget; a măsura rînd pe rînd; nach 
und nach marktscheiden. 1775: Símén Elek úrral ki mé-
regettük vólt a ' fel osztot Főidet [Gálfva KK; Ks 66. 45. 
17c]. 

kimérés kimerítés; scoatere, deşertare; Ausschöp-
fung. 1768: oly nagy bövséggel volt esős üdőkb(en) 
mind udvaron, mind pinczében az viz, hogy Sok napo-
kat kellet nekem is a pinczében bé fokadat nagy viznek 
ki merésib(en) a Stabalis háznál el töltenem [Nagyajta 
Hsz; JHb XVIII/29]. 

kimérés 1. mérve való kiadás; (distribuire prin) măsu-
rare; Aus/Abmessung. 1578: Mikor az malom haznath 
be meryk es megh oztiak, az falw byraia yelen legye(n), 
es minden ky meresrpl rawast tarchanak, kinek eggik re-
ze az molnárnál, a másik az byronal legyen, hogy az zam 
tartas az rawasokkal mindenben egyezzen [OL. M. Ka-
mara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kova-
choczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1593: Keouetko-
zyk Rend zerint Az Alperety Mailom Bŭzayanak Az 
Vamnak ky meresse [Kv; Szám. 5/XX. 139]. 1878: Koz-
ma György magtárnok kéri, hogy mellé egy segéd ren-
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deltessék, a ki ugy a be- mint a ki mérésnél jelen legyen s 
egyszer s mind ellenőrkép szerepeljen [M.bikal K; RAk 
339]. 

2. mérve való kiárulás; vînzare prin măsurare; Los-
verkauf. 1583: Ha ky penigh boranak ky mereset zolga-
iara, Vagy haza nepere bizza, vagy eó maga akaria ky 
Adny, tahagh ne(m) tartozik az merethny fwzerrel borát 
| hogy ha az chaplarok az eó Tekozlasok miath, vagy 
egieb lelekbeól indultathwan a' Bornak ky mereseben a ' 
hordonak quantitasahoz kepest az eo Gazdaioknak fo-
giatkozast thennenek: Tehagh raitok meg vehessek [Kv; 
PolgK 2-3]. 

3. felmérés; măsurare; Vermessung. 1677: (A pusz-
tán álló földet) mérjék és szakaszszák-ki, azon Falubéli 
vicinus Possessoroknak számokra, annak a' földnek da-
rab részét alkalmaztatván a ' ki-mérését azon Exponens-
nek abban a' Faluban lévő rata portiojához [AC 110]. 
1720: Boldor Todor az szōlgabirot az falu vineivel es es-
kűttivel az utrumban meg irt örőksegnek két fele való ki 
mérésere el vitt és az szolgabiro a falusiakkal ki mer-
te és határ köveket tettek [Vormága H; JHb XXXIII. 
32]. 1819: a kertet azon kért punctumbol egyenesen vin-
ni köteleztetnek, melynek ki mérésére Orator Szily Josef, 
és Eskütt Veress Moses Atyánkfiai kirendeltetnek [Ne; 
DobLev. V/1026]. 1842: el mentünk Ns Maros Székben 
Kakasdi Határon lévő Közős Erdeik hellyének szi-
nére, az holott is a' nevezett Commetaneusokat min-
den Erdeik kimutatására, azok mekkoraságának kimé-
résére . . bé eskettük [DE 2J. 

4. mérve való kiszakasztás; delimitare prin măsurare 
(a unei suprafeţe de teren); (vermessendes) Ausreißen. 
1570: az felperes ázzon azonal Engedet az zeoleo ky Me-
resnek ha . . . Az fely peres azzonnak hyrenelkwl es aka-
rattya ellen leot volna az zeoleo ky Meresse es beochwl-
lese, Mind jarast Myhelt megh twtta Byraya eleot ellen-
zeny kellet volna 15 Napigh [Kv; TJk III/2. 166c]. 1571: 
az varas Erdeye ky Meressere, Es ely adasara valaz-
tottak eo k. Ekkert Jánost es Balint deákot [Kv; TanJk 
V/3. 51b]. 1582: az erdeo . . . ky meresse es el Adassa 
megh vegheóz Nem menth telliesseggel [Kv; Szám. 3/VI. 
15 Diósy Gergely not. kezével]. 

kiméret 1. mérve kiadat; a dispune să se distribuie 
ceva măsurind; messend ausgeben lassen. 1585: Miért 
hogy Gellien Imreh vra(m) Eot keobeol buzat keolteót 
Az kazaltatasra Azért a* mellik Malombol ki Akaria 
Meretny, onnat sat(is)faciallia magath [Kv; Szám. 
3/XX. mell.]. 1592: Elsőben, Merettem kj az Azzo(n)fal-
ui malombol 14 keóból vam buzath [Kv; i.h. 5/XIII. 1]. 
1793: Kis Lukáts Uram Krájniksága alatt a fel vé-
telkor mindég a nagy vékával Szokta . . . a gabanát fel 
méretni azután midőn Dévára fel küldötte, mindig a 
Kiss vékával mérette ki [Roskány H; Ks 79. XXVL 8. 
1/2]. 

2. elméret (mérve eladat); a dispune să vîndă cu 
amänuntul; (messend) ausschenken lassen. 1584: (Ha) 
valaky Borát Chiaplarral akaria ky merethny, az va-
sarbiraktwl kerien chiaplart [Kv; KvLt Vegyes III/ 
11]. 

3. leméretve kiadat; a dispune să se dea (ceva) măsu-
rind; abmessend ausgeben lassen. 1676: Kis Christoph-
tul vettünk kett vegh Granatot t az Baratnak méret-
tem ki köntösnek az viola szlbŏl ul. 9 [UtI]. 

4. (földet) felméret; a puné să se măsoare; (ver)mes-
sen lassen. 1570: (A városbíró) wgy hat ta megh hogy ky 
meressem az zolot [Kv; TJk III/2. 166b]. 1841: az én 
Tábla Földemet a leg betsületesebben ki méretve 
. . . az ötsém . . . örökös bir tokába által ad tam magá-
nak, 's maradékinak [M.zsombor K; Somb. II]. 

5. (földet) felméretve kiszakasztat; a dispune delimi-
tarea prin măsurare (a unei suprafeţe de teren); (Feld-
stück) abmarkend (her)ausreißen lassen. 1570: Chinek 
Balint . . . vallya, hogy . . palochy fel hold zeolĕt 
Meretet ky neky [Kv; TJk III/2. 166e]. 1668: merettek ki 

az Vegh kutnal . . . haz helyből há rom harmadfele 
awagy negyed fel rudat | az megh nevezet haz helyből ki 
merete Lazar Istvanne Aszszonyom Kovacsoczki Su-
sanna Aszszony három Rudat , el is foglala [Burjános-
óbuda K; JHbK XXIII/27]. 

6. méréssel kijelöltet; a dispune stabilirea prin măsu-
rare a ceva; (abmessend) bezeichnen/festsetzen lassen. 
1662: egy igen nagy kapuforma a lkotmányt fundáltak 
vala az lövőablakok helyeit is azon kiméretvén és ki-
hagyatván [SKr 600]. 

7. le/megméret; a dispune măsurarea a ceva; abmes-
sen lassen. 1714: az asztalra való bőr t . . . én ki méretem 
magam élőtt, de 10 bőrből nehézén telik ugy hogy az bő-
röknek csak az jovábol csinálja még [Szentdemeter U; 
Ks 96]. 

kimérethet elmérethet (kicsiben, mérve eladhat); a pu-
tea vinde cu amänuntul prin intermediul cuiva; (im 
kleinen) messend verkaufen können. 1583: H a ki penigh 
boranak ky mereset zolgaiara, Vagy haza nepere bizza 
vagy eó maga Akaria ky Adny . Z a b a d o n ky mçret-
hety Valamikor akaria [Kv; PolgK 3]. 

kiméretik megméretve kiadatik; a fi da t (cuiva) măsu-
rind; abmessen lassend ausgegeben werden. 1842: mind-
gyárt kimérik magok(na)k az 16 ebéd véka buzátis, ho-
lott ezen ebéd vékának akkor kéne kiméretni mikor a 
malombéli hambár színültig telik [Kv; AggmLt C. 12]. 

kimérettet fel/lemérettet; a dispune să fie măsurat; ab-
marken lassen. 1798: Sz Biro U r a m a mikor ezen 
helynek mennyiségit rúddal ki aka r t a volna mérettetni, 
Dávid Nyikulaj nem engedte, hanem Igritzán Ignátot 
ezen helly usuálásátol, s cultivatiojátol inhibealta 
[Nagykristolc SzD; J H b Bornemisza A n n a Mária lev.]. 

kimérettetik 1. megméretve kiadat ta t ik ; a fi dat (cui-
va) măsurind; abmessen lassend ausgegeben werden. 
1738: (A búzatermésből) Nemeth A n d r á s Vram(na)k a 
le aratatasáért® két véka ki mérettetvén, a több része 
equaliter subdividáltassék [Torda; T J k T 1. 152. — ^ 
búzavetés learattatásáért]. 

2. (földterület) megméretve kiszakít tat ik; a fi delimi-
tat(ă) prin măsurare (o suprafaţă de teren); (Feldstück) 
abmarkend herausgerissen werden. 1786: az egész Biro 
Lábból légyen a ' ki szakasztás és ki mérettettvén, s 
intéztettvén az 56 vékára való Patzalai rész föld ki baraz-
daltassék és haladék nélkül öl számra ki métásztassek 
[Nagylak AF; DobLev. 111/619. lb]. 

3. lemérve kiadatik; a fi distribuit pr in măsurare; ab-
messend ausgegeben werden. 1727: h a midőn azon Con 
Scribalt (!) Deserta sessiok közzül Valamellyikre embert 
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Telepítenek, vagy telepedik . . . akkor azon Sessiora rud 
szamra merettessek ki annyi quantitasu nyil, mennyi egj 
popullosa sessio utan vágjon [Dés; Jk 361b]. 

4. átv kiszabatik, megadatik; a-i fi dat cuiva ceva; be-
stimmt/gegeben werden. 1895: Ha én afféle rendszeres 
szépírású ember lettem volna, most én is tanítanám vala-
hol a nebulókat. De mert e boldogság részembe nem mé-
rettetett ki, hát csak tűrd az én . . . csúf írású leveleimet 
[PLev. 172 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kimérhetetlen (fel)mérhetetlen; care nu poate fi măsu-
rat, incomensurabil; unermeßlich. 1710 k.: órával, per-
centéssel ne mérjük ezt a kimérhetetlen üdőtengert, mert 
az igen kicsiny mérték, kivált a véghetetlenséget csiná-
lóknak, vagy csinálni akaróknak [BOn. 450]. 

kimerít 1. kimer; a scoate; (her)ausschöpfen. 1639: az 
menieczke . az sebebŏl mogjorot merite ki, hogi ne-
kemis adgion [Mv; MvLt 291. 196a]. 1773: Sinka Jutzi is 
bejöve egy Csuporral, s ő is ki meritte egy Csupor olajat, 
laska olajozni [Selye/Magyarós MT; BetLt 7 Elizabeta 
Márton cons. Ioannis Varga (66) jb vall.]. 1840: ottan 
tanáltam örmény Cziffra Gergelyt, ki a fortyogo főrdőt 
meretia vala ki [Bereck Hsz; HSzjP Városi Tanátsos Fin-
ta Moyses Ur (37) vall. — aOlv.: ? meréti]. 

2. kiürít; a goli/deşerta; (aus)leeren, austrinken. 
1823.ĕ Ha Édes Atyám Uramék Sigmond napját egesség-
gel, és örömmel tölthetik, meszsze-meszsze lé-
gyen az — mikor utollyára merítve ki a ' 'Sigmond nap-
nak öröm poharát, a' következendő Sigmond napot, 
tsak a' hoszszu ejtzakák eltelése után lehessen várni [Ne; 
DobLev. V/1077 Dobolyi Sándor apjához, Dobolyi 
Zsigmondhoz]. 

kimerített merítéssel előkészített; velin; büttenge-
^höpft . 1843: A K Monostori Papiros gyár . . . Iro pa-
píros tsak kimerített — egyéb aránt mindenként keszi-
tetlen kilentz font [Km; KmULev. 2]. 

kimerítő amănunţit, detailat; erschöpfend, ausführ-
»ch. 1S44: Az érdekelt jegyző könyv 105. pontya b) be-
tűje alatt érdekelt rab el szökése körülményeiről ki me-
"ttő tudósítás tétessék [UszLt XI. 85/1. 14]. 

kimerítőleg kimerítően; ín amănunt, ín toate amănun-
teje; ausführlich. 1841: Varga Katalinnak urunk őfelsé-
géhez beadott . kérelemlevele olyatén rendeléssel 
közöltetik ezennel uraságoddal, hogy a ' feladásra nézve 
ezen királyi főkormányszéket kimerítőleg és voltakép-
pen tudósítani el ne mulassa [VKp 63]. 

kimeríttet kiüríttet/üresíttet; a puné să golească; aus-
£eren lassen. 1597: az fokhaz feleol å fal mellet, való 
Cloacat ki kelletet meritetnem, Egi nagi vermet assata-
ja(m) es Ey ideoben az Rútságot gyertya világnál bocha-
tattatam beleie [Kv; Szám. 7/XIII. 2-3]. 

kimérő kimérlegeléshez való; pentru măsurare/măsu-
rátoare; zum Abwägen dienend. 1681: Ugyanezen bolt 
ajtaja előtt vagyon egy eöreg vas ki mérő és bé mérő má-
sa kompanaival és hozzá való köteleivel edgyütt [CsVh 

kimérsékel felméreget; a măsura rînd pe rînd; nach 
und nach abmarken/markscheiden. 1815: Hol valami 
erdők sequestrum alá vettetnek, azokat magok 
a főinspectorok . . . kimérsékelni és megtartani el ne 
mulaszszák [Hsz; ErdO III, 203]. 

kimért 1. lemért; cîntărit; (ab)gemessen. 1558 k.: Wed 
az kymert onnoth es ted egy fazékban es agy er<?s tw-
zeth neky [Nsz; MKsz 1896. 282]. 

2. felmért; măsurat; abgemarkt, durch Markschei-
den abgesteckt. 1585: Az Iuhott penigh Adegh Jartasak 
oth Ahol az felekiek Iartattiak az Iegzet es ky Mert ha-
tarban, ha penig Azon kiweol tallalliak egieb feóldeón 
mindenewt haychak es birsagolliak [Kv; TanJk 1/1. 14]. 
1841: most ezen igazán ki mért 's az Bátyám . . . Allo-
diális Tábla Földjiböl ki vágott . rész Föld, effective 
az én Tábla Földemhez Csatoltatván kezemhez aka-
rom venni [M.zsombor K; Somb. II]. 

3. kb. felmérve kijelölt; desemnat/delimitat prin mă-
surare; abmessend bezeichnet/bestimmt. 1809: Min-
denik falunak ki mért őlea kissebbedet [Szu; UszLt 
ComGub. 1628. — aÉrtsd: gondozásába adott útszaka-
sza]. 

kimerül kifárad; a se epuiza/istovi; erschöpft werden. 
1879: Tegnap éjjel Tavaszinál voltunk Ittunk és 
pletykáltunk. Álmosak voltunk . Ki is voltunk merül-
ve — de úgy szokták azt mondani, hogy „pompásan mu-
lattunk" [PLev. 38 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kimesterkedik kicsinál/módol; a găsi modalitatea, a 
aranja; auskünsteln. 1827 k.: mitsoda Mesterséges fogá-
sokkal vitte véghez azon személy, hogy Szabó Josefhez 
régen Férhez ment Leányomat Susít miként keverte 
roszsz hirbe, melyért ă Templombol ki tiltatott, holott 
senki semmit az ott valók közül nem Fatéálhatott 
mégis az Ekklesia előtt ki Mesterkedte, hogy a Temp-
lombol ki tlltassék [Torda; TLt Praes.ir. 65/1827-hez 
özv. Vas Gergelyné Fülep Ágnes panasza]. 1839: Patoki 
. . kimesterkedte, hogy Szombathelyi a' Candidatiobol 
ki maradjon [Kv; Pk 7]. 

kimészárol leölve kiárul/mér; a vinde cu amăn untul/ 
ca la măcelărie (carne); geschlachtet auswägen. 1759: 
Bulzesti Sztrencz Petru Grohoti Docz Petrunak egy ök-
rét Koroj Nashoz vitte volt, hogy ketten Abrugbá-
nyára vigyék s ottan kimészárollyák [Tomnatyek H; Ks 
112 Vegyes ír.]. 

kimészároltat leöletve kiárultat/méret; a dispune să se 
vîndă cu amănuntul carnea animalului sacrificat; ge-
schlachtet verkaufen/auswägen lassen. 1746: Éltető Fe-
rentz Ur(am) . . . a mely ember a Juhok utann ment azt 
is meg zálogalla . . . és a Juhokbol is . . . némelyikét meg 
ette, némellyikét ki mészároltatta [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 

kimeszel a vărui/spoi; (aus)weißen. 1850 k.: (A temp-
lomot) Ki meszelte Antal Ferentz Ujj Magyar egyédűl 
[Szucság K; RKAk 99]. 1854: Bajnotzi György 27 éves 

Ifjú legény Derék Kŏmives mester a' Templom 
belsejét ŏ vakolta bé, és meszelte ki [Gyalu K; R A k 226]. 



kimeszelés 876 

kimeszelés văruire, văruit; Ausweißung. 1819: Mái 
napon alkudtam meg a* nagy Istálló meg tapasztására és 
ki meszelésére Czigány Petinét [Kémer Sz; Incz.]. 1876: 
Elnök az eklesiai gyűlés elé teijeszti a presbitérium . a 
templom kimeszelésére s uj iskola építésére vonatkozó 
határozatait [M.bikal K; RAk 326]. 

kimeszelòdik lemeszeltetik; a fi văruit; (aus)geweißt 
werden. 1797: 3 véka meszet 9 kilentz poltrán kéntelenit-
tettem venni hogy a Házak mind ki meszelödgyenek 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1850 k.: A' 
Templom ki meszelődőtt [Szucság K; RKAk 99]. 

kimeszelt văruit, spoit; (aus)geweißt. /8/0: Vagyon 
Ezen meg Szálló Épületnek . . . Cserefa Főidbe ásatt Sa-
sak kőzé Veszszőből font Sövény tapaszos ki meszelt ol-
dala [Almásrákos Sz; Ks 76 Conscr. 262]. 

kimeszeltet a dispune să fíe văruit; (aus)weißen lassen. 
1819: Császár Sámuel huszár alhadnagy ur a temp-
lomot kivül belül . szépen kimeszeltette és megfejérit-
tette [Szemerja Hsz; HSzjP]. 

kimeszeltetik a fi văruit; (aus)geweißt werden. 1871: 
kimeszeltetett belől, kivül a templom [Buijánosóbuda 
K; RAk 117]. 

kimet felfürészel/vág; a tăia cu joagărul; aufsägen. 
1615: A fíirezt . . . az uta(n) czinaltatta uolt hogy az oczie-
uel Hadnagy Mattiassal megh oztozot uolt . . . ugy ren-
deltük hogy annoatim (!) Hadnagy Mattiasnak őt öt Tón-
kót tartozza(n)ak ki metni eltigh [Szentimre Cs; LLt]. 

kimétáz kihatárol (határjellel megjelöl); a însemna/ 
marca cu semne de hotar; mit Grenzzeichen/marke ver-
sehen. 1745: hivattatván ide azért hogy ezen Sessiót ki 
métázzuk [Lőrincfva MT; Told. 25/2]. 1763: a* Malmon 
tul való darab reszetskétis mely az Utrizált Malom árká-
val két felé hosodott tzŏvekekkel ki métaztuk de a ' Czö-
vekekkel a' Patakon tul nem mentünk [Szecsel Szb; JHb 
Pánsilie Turku (70) jb vall.]. 1793: az Birák, az esküitek-
kel, es Falu öregeivel edgyütt, a ' Szőllőben ki menvén, 
asztat ki járták, kí mutatták, kí métázták [Szászerked K; 
LLt 67/1858]. 1801: Ezen . . . Tanuk . . . (a) Controver-
ziás helljnek határ széjét ki akarnák járni s kiis akar-
ták métázni de hogy ki métázzák meg nem enged-
tük, és ezen contra versias Rétt Helljnek mi volta függő-
ben maradott [Nagynyulas K; DLev. 5]. 1828: egy da-
rab helly három kövekkel ki metazva, hosz(sz)ara 
nezve a tisztelt Uraság ö r ő k ő s Szántó Főldevel ter-
minalodik [Kökös Hsz; Kp V. 353]. 

kimétázandó kihatárolandó (határjellel megjelölen-
dő); care trebuie însemnat/marcat cu semne de hotar; 
mit Grenzzeichen/marke zu versehend. 1851: Topler tel-
ke melletti bornyumál alatti csegely 3. évre, egyszers-
mind ki métázandó [Kv; KvLt 2/35]. 

kimétázás kihatárolás (határjellel való megjelölés); 
însemnarea hotarului; Grenz/Abmarkung. 1763: mi 
. . . a* felől semmit sem tudunk, mint hogj a* ki járás és 
métázás alkalmatosságából ot t nem voltunk [Szecsel 
Szb; JHb]. 1764: Erre való nézve azon hely(ne)k ocula-

tiojára s ki métázására mostan ki nem mentünk [Hídal-
más K; RLt O. 2]. 1795: Szántó Főid jő le a' Dorna 
Torkába . . . a' mostani ki métázás szerént 11 28/64 
Hold [M.fodorháza K; RLt]. 1807: A Földek(ne)k a' ki 
vont Nyilak szerint való ki métázására ki menvén a' 
Torjai határokon . . . kinek kinek nyílja assignáltatatt 
[Hsz; Kp IV. 306]. 1826: tsak hétfőn foghatunk az Er-
dők ki métázásokhoz [Mv; Told. 7]. 

kimétázott kihatárolt (hatáijellel megjelölt); însem-
nat/marcat cu semne de hotar; mit Grenzmarke verse-
hen. 1745: A Ilik Tábla vagyon a N.Idai Falúsiak 
Széna füvek mellett, a mostan meg borozdalt és kövek-
kel ki métázott határig [Budurló K; Told. 9]. 1765: a' 
Nagylaki Alsó Forduloba, a' Medvés patakára rugó 
Lábba . . Reambulator Commissarius Urak, és Falu 
öregei által . . . Sarádi Részre ki métázott Szántó földen 
[Nagylak AF; DobLev. II/363]. 1770: A nevezet kövek-
kel ki métázott hellyetske a felső végivel az Expo-
nens hellyihez rug [H; JHb XXXI/17. 4]. 

kimétáztat kihatároltat (határjellel elláttat/megjelöl-
tet); a dispune însemnarea hotarelor; mit Grenzmarke 
versehen lassen. 1751: minekutánna mind a két részről 
való Földeket szélire hoszszára accurate meg mérettet-
tük vólna ki metáztattuk, s ki is borozdoltattuk [Koron-
ka MT; Told. 31/4]. 1759: Hogy pedig Szentpáli Ferentz 
Uram ezen örökséghez deservialo szántó Földeket, Ré-
teket, és Erdőket ki jártotta és Plenipotentiaja mellett 
delegátus commissariusokkal ki métáztatta volna eddig 
nem hallottuk [Girbó AF; JHb]. 1796: köteleztetnek 
. . . a most ki nevezett Erdőnek kiteijedésére vicinitasíra 
nézve egy 8valis admonitio által Határait ki jártatni és 
akkor mint két Felek jelen létekben kí métáztatni, és meg 
különböztetni halmokkal [Kóród KK; Ks 67. 47. 27]. 
1825: Köteles lészen Geometra Andrási Antal Ur men-
től hamaréb a MDersi határon levő . . . Erdőket . . • fel 
mérni, és igasságoson . . . fel osztani, és azon Birtoko-
sok(na)k akik az antiqua Sessiok Száma iránt költ prae-
liminaris egyezésbe ki vannak nevezve a magok Rátájo-
kat az Erdőből külön, külön ki szakasztani, és ki is mé-
táztatni [M.derzse SzD; BetLt 3]. 

kimétáztatás kihatároltatás (hatáijellel való megjelöl-
tetés); însemnarea/marcarea hotarelor; Grenzmar-
kung/feststellung. 1778: Melly fen irt hely(ne)k ki járta-
tása Métáztatása hogy mindenekben ugy a mint ſellycb 
meg irtuk ment végb(en) arról adgyuk miis ez tulaj-
don Subscriptionkal és usualis petsétünkel corroboralt 
Testimonialis Levelünket [Nagylak A F ; DobLev. III/ 
508. lb-2a]. 

kimétázUthat kihatároltathat (határjellel megjelöltet-
het); a putea dispune însemnarea/marcarea hotarelor; 
mit Grenzmarke versehen lassen können. 1855: (A) hely-
ségnek százados szokása az, hogy ha innen is tul is a ví-
zen miénk a határ, ugy ha a locsogás által tul költözik 
valakinek a földje ott ki keresheti es métáztathatja az elöl-
járóság által [Szentmargita SzD; SzConscr. külön mell.]. 

kimétáztatik kihatároltatik (hatáijellel megjelölte-
tik); a fi însemnat/marcat cu semne de hotar; mit Grenz-
marke versehen werden. 1751: A' Tsür helly . . . ket 
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egyenlő részekre szakadott, mind két oldalon megke-
resztezett élő fákkal, a' gődrin pedig felásott tserefa tsut-
kokkal ki metaztatván [Koronka MT; Told. 31/4]. 
1768: ezen Controversiás kaszallotska ket részre sza-
kasztatott mi általunk és kiis Métáztatott a ' közepin egy 
néhány hellyen gödröt Csinálván [Çege SzD; WassLt]. 
1786: az egész Biró Lábból légyen a' ki szakasztás . . . és 
ki mérettettvén, s intéztettvén az 56 vékára való Patzali 
rész föld ki barázdáltassék és haladék nélkül öl számra 
ki métásztassek [Nagylak AF; DobLev. III/619. lb]. 
1804: a M Szt Imrei Szőllő Hegyekben fel méretnek és ki 
métáztatnak a Szőllők [Marossztimre AF; i.h. IV/874. 
l8b]. 

kimétáztattatás kihatároltatás; însemnarea/marcarea 
hotarelor; Grenzmarkung/feststellung. 1746: azon Hé-
vízi és Hidegkúti határ(na)k az Lupsai keresztig való 
halmok által való meg kŭlömbõztetesse és ki métáztatta-
tása után . az I(ste)n bŏ termést ada ezen Bükben 
[Lupsa F; Ks 67. 46. 21]. 

kimetél 1. kivág; a tăia îndepărtînd o bucăţică din 
ceva; (her)ausschneiden. 1598: Mikor oda mentek vol-
na az zolgaj vgj megh leoweoldeztek és kergettek 
volt hogj en meteltem kj az Nylnak az vasat s mostis en 
giogjtom [Kv; TJk V/l. 245]. 

2. ? kivagdal; a decupa; (her)ausschneiden. 1682/ 
1687: Attam kett giapottas len uaszon lepedőtt, kek 
feitőuel feieressel elegieslegh uarrottakott, ki uadnak 
metelve3 [Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel. — aVagdalá-
sos kézimunkára von. szöv. lehet]. 

3. kifűrészel/vagdal; a decupa cu ferăstrăul; (her)-
aussägen/hauen. 1681: Kapu felett lévő Kő Ház Palota 

Ezen házban deszka rekesz kettő, l Rekesz . oldal 
deszkainak felső része, Olasz fokoso(n) vagyo(n) ki me-
télve [Vh; VhU 334]. 

4. levagdos; a tăia mereu din ceva; nach und nach ab-
schneiden. 1568: Ezth hallotta(m) hogy az poztot Hoza-
ra ky metelte mynt egy pozto zelt, es vgy atta el Rudolff 
fcternenek [Kv; TJk 111/1. 200 Valen(tinus) Nyrç vall.]. 

kimetsz 1. kivág; a tăia; ausschneiden. 1674.ã egy Co-
losvari jámbor emberseghes ember megh ittasodva(n) 

•. penzetis el loptak szürit ki meczve(n) [Kv; TJk VIII/ 
H. 320]. 1694: vagyon . . . nagy egyenlő páros So őrlő 
vagy Rosnicza Kő, Tölgy fabol egyben rotatot fa Talpa; 
mely Talp fakban, mindenikb(en) ket ket Rosnicza Kő 
helye van ki meczve, es keritélve [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
. Szk: ~ / a nyelvét vkinek. 1597: Chizar Petemet mint 
'hyen keozeonseges bekesegh fel bontho zemelt iambo-
r°knak gialazattyara megh bewnteti az teorweny 
^gy hogy elseoben az nyelwet melliel az gialazatot hir-
dette ky messek, azutan eo magat mint illyen nyilwan 
walo parazna zemelt sakban bútassak es az vizbe(n) vet-
ően bele eollyek es suffocallyak [Kv; TJk VI/1. 76-7]. 
'610: nem hagiom, mert meg szidott, rútalmazott, niel-
ü e t meczem ky erte [Martonos U; UszT 33b]. 1651: Én-
emet feniegettek Ambrus Ferenczneiek illien feniege-
tesuel az utan az mondás utan, hogy senkinek ne 
mondgiam, az tollok hallót dolgot mert az nieluemet 
îpcczik ki érette [Cssz; CsÁLt F. 27. 1/16 Mindszenti 
Jankó Istuanne Kata, Sz mihali Sándor Peter Ura(m) 
J°bbagia vall.]. 

2. levág; a decupa; abschneiden. 1629: azt az Inget en 
szabt(am) Csiszár Andrasne . meg eskűek hogy 
. . . ki meczettek benne [Mv; MvLt 290. 34b]. 

3. kinyes/vág; a reteza/tăia; aushauen. 1648: mon-
dod hogy lopua ki mecczettem az Szeőleőt [Kv; TJk 
VIII/4. 327]. 1774: az ottann lévő Szőllőnek az mivelesi-
ben vagyan Fogyotkozás, hogy ollyanokal miveltetik, 
kik nem tudnak hozá, mivel az jo fákat ki metzik, és a ro-
szat meg hagyák [Mocs K; KS Conscr. Barta János (40), 
Lőrrintz (!) János (46) vall.]. 

4. kiherél; a jugăni/castra; verschneiden, kastrieren. 
1824: azon Milor (!) nevü Paripát Az öreg Paskutz ki 
mettzi vagy heréli . . . ezen Paripát minek utánna Pas-
kutz ki mettzette, és a' ki mettzés után sebe bé gyógyult 
. . . bé küldjük [Perecsen Sz; IB]. 

5. kifarag/vés; a ciopli; ausschnitzen. 1681: Vajda 
Hunyad vára . . Bethlenek3 czimere, deszkara ki mecz-
ve ă szegen Nro 1 | Nagi Palota . . . gerendás, festet Tab-
lákra való deszka menjezetes; szép czifraso(n) megh va-
gyon festve; Az kőzepin Gróf Vr(am) eő Nga czimere 
aranyaso(n) vagjo(n) ki meczve; es ä Czimer körül 
Ugyan az eő Nga Titulussá [Vh; VhU 502, 508-9. — aAz 
Iktári Bethlen családé]. 1765: A galambbúgos kapu igen 
szép formájú figurákkal ki vagyon mettzve [HSzj ga-
lambbúgos-kapu a l j . 

6. (tőkét) deszkának felfűrészel; a tăia (buşteni) cu 
joagărul; (Stamm) zu Brettern aufsägen. 1677: Vagyon 
most itt felében ki meczeni szállított tőke no: 200 [CsVh 
200]. 

7. rézmetszetet elkészít; a executa o gravură ín ara-
mă; in Kupfer stechen/gravieren. 1797: én (:Bertuh:)a 

négy hét alatt ki mettzeném a' Kupfereit [MNy 
XXV, 26 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából. — aKönyvkiadó]. 

kimetszés kiherélés; jugănire, castrare; Verschneiden, 
Kastrierung. 1798: Három paripa Csikónak ki meczé-
siért fizettem 51 xr. [H; Ks 108 Vegyes ir. 72]. 1809: (A 
ló) ki mettzésitis (:melyrõl a Praetendens Szász azt állit-
tya:) hogy kéttzer esett . nem ugy találta8, hanem tsak 
egyszer Mettzetet ki [UszLt ComGub. 1701. — a A „Lo 
orvos"]. 

kimetszet 1. kivágat; a puné pe cineva să taie; (her)-
ausschneiden lassen. Szk: ~i a nyelvét. 1572: Nereg Iar-
to Peter, halotta az vchan Lakatos leorinch Mongia 
volt lakatos peternek, Te vgy mond ki Mecchetem En 
Neked az Nyelwed es az alfeledre foldatom j Anna Ba-
kony Balint zolgaloia Azt vallia valamin haborottak 
volt eozwe Lakatos leorinch lakatos peternewel 
Massor való haborgasokban aztis Monta, Roz azzoni, 
roz eb ky Mechete(m) az Nyelwed es az alfeledre folda-
tom [Kv; TJk III/3. 30]. 1644: Ezt mondotta Varga Bír-
ta lak) teoruin keózben Nekeo(m) hogj Jm hamissa(n) 
rea(m) eskwuek Phileóp Paine, de ha az terueni hozza bi-
zoni ki meczeti az nieluet ha Akkora volnais mint Egj 
Eokeornek | ha az terűin hozza bizoni soha megh Ne(m) 
engedek nekj hane(m) kj meczeteo(m) az Nieluet [Mv; 
MvLt 291. 425a]. 

2. megmetszet; a puné pe cineva să reteze (ceva); ver-
zwicken lassen. 1737: az melj Szőlőt parancsolt Ngod 
hogj el vegyük aszt el vettük kiis meczettem, az többit is 
Isten engedvén azon igjekezem hogj meg meczessem 
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[Noszoly SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Petemé-
hez]. 

3. (tőkét) deszkának felfűrészeltet/vágat; a puné să 
taie (buşteni) cu joagărul; (Stamm/Klotz) zu Brettern 
zersägen/schneiden lassen. 1681: Az mely tőkéket . . . 
részsziben hoznak, azokat is ki meczetvén, a tőke szállí-
tó embereknek részeket ki adgya a maguk részszit penig 
hitelesen percipiálván arról számot is adjon [Szúv; CsVh 
108]. 

4. kivéset; a puné pe cineva să cioplească; ausmeißeln 
lassen. 1661: Ha lehet környűl az nevemet mind met-
szesse ki, csak mennél szebb és kisebb lehet, lássék jól 
meg az metszés [TML II, 78 Bethlen Elek Teleki Mihály-
hoz]. 

kimetszetik kiheréltetik; a fi jugănit/castrat; ver-
schnitten werden. 1809: (A ló) tsak egyszer Mettzetet ki, 
és nem mostanság [UszLt ComGub. 1701]. 

kimetszett 1. kivágott; tăiat/decupat din ceva; (her)-
ausgeschnitten. 1629: az ing . ugy vala az mint megh 
szabtak volt, ot vala az fiók palhanak való ki meczet ki-
cziny giolczis [Mv; MvLt 290. 35a]. 

2. kifűrészelt/vágott; tăiat cu joagărul; ausgesägt/ge-
hauen. 1677: Vagyon most itt felében ki meczeni szállí-
tott tőke no. 200, kész ki meczet bél deszkák no 200 [Cs-
Vh 54]. 

3. kifaragott/vésett; cioplit; ausgeschnitzt/gehauen. 
1676: Nyilik . . . az ebédlő palotára ajtó . . . Ezen 
menyezetnek keőzepin fabol cziſran ki mecczet festett, es 
aranyazot eő Ngok czimere körülötte lévő titulus ara-
nyos bőtűkkel ki írva [Fog.; U F II, 732]. 1714: Hadi 
Apothecariusn(a)k való Ciprusfai Almariom, hasonlo 
fabul ki metztzett figurákkal ékesített ajtotskakkal [AH 
55]. 1763: (Az udvarházhelyre) vastag csere ſakbol fara-
gott, s cziffrán kimettzett, Veres festésű galambugos 
Zsendely fedél alat lévő kapu Zábék kŏzŏt . . . közön-
séges jóságú Kapu szolgál be [Szászvessződ NK; JHb 
LXVIII/1. 197]. 1778: Vagyon egy fából szépen ki 
mettzett Apálcza (!) kép egy kisdeddel [Csapó KK; 
Berz. 4. 8. C. 18]. — L. még ETF 108. 17. 

4. ? vagdalásos; decupat; herausgeschnitten. 1739: 
Fekete Selyemmel Spanyol Varássu czérnával töltött ki 
metszet agyra való [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 

5. cizellált; cizelat; ziselliert. 1714: Egj régi Puska, 
máskép Pulhak, ki metzett Csivével, s kerékkel f. Hung. 
6 | Ki metzett figurakkal egj Par Török Kengjel fi. Hung. 
4 [AH 51, 53]. 

6. metszett; gravat; gestochen, graviert. 1637/1639: 
Egj faragot ki meczet regj forma gjúrú Agates benne, 
nyo(m) Arany. 3. ortot 2. f. 7 [RDL I. 111]. 1714: 
Fedeles Cseh-Országi üveg Más jókora üveg ki met-
zett 10. figurakkal, s azok(na)k ki magyarázása Németül 
[AH 10]. 

7. köszörült; polizat, şlefuit; geschliffen, gewetzt. 
1733/1813: egy tiszta arany medály . . . körülötte igen 
szép feles rubint, ennekis három fŭtyegöje az kõze-
pin van egy körtövély formára ki mettzett rubint [SLt 
P.Horváth Krisztina hagy.]. 

8. T 1789: Signaturånak való ki mettzett végű es czi-
meres Pappirossak 1450 darabból állók [Mv; Conscr-
Ap. 44]. 

kimetszettetés megmetszettetés; retezare, retezat; 
Verzwicken. 1787: a szőllő ki metzetteteséért Hf 1 [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 10]. 

kimetszettetik kivágattatik; a fi tăiat; herausgeschnit-
ten werden. Szk: vkinek nyelve ~. 1597: az azzonnak 

ki nem hogy hiteös vranak tiztessegere seot illyen in-
famiat hirdetwe(n) feleolle, gialazattiara igiekezet, nyel-
we ki meczettessek amelyei az vra feleol az gialazatot 
hirdette [Kv; TJk VI/1. 102]. 1647: Az Incta penigh az 
papon tot nagi gialazat tetelert zidalmazasert az Pe-
lengerhez vitetven, haro(m) ízben mondja vizza ã mit az 
papra kiáltót es ha ennek utanna az pap feleol ezen dol-
got ujitana az nielve meczetessek ki erette [SzJk 67]. 

kimezsgyéz mezsgyét jelël/von; a fixa/stabili h o t a r e l e / 
haturíle; rainen. 1713: Áz Udvar haz után való m a j o r -
ság szőlő alol egy rakottja fa hatara felljül egy alma 
fa, ki van mesgjezve [Baca SzD; EHA]. 

kimível 1. elkészít, kimunkál; a lucra/executa; aus-
arbeiten. 1585: En Balogdi Pal . . . Az ket ezwst kupa fe-
leol, Erre Emlekeze(m) hogj Eotües Mi ha Inal . . . volt 
feieren ki Mieltek Tizta ezwstbeol, El kesitettek de megh 
ne(m) Aranniaztak [Kv; TJk IV/1. 401a]. 

2. (bőrt) kikészít; a tăbăci; ledern. 1633: mikor Foris 
Gergeli idejeben eöt hatt beőrt attak be Zöcz P a l n a k , 
azokat kj miueltük es kibeöl keödmönt czinaltunk, kiuel 
mentejeket bellettük [Mv; MvLt 290. 132a/2]. 

3. megmunkál/művel; a lucra; bebauen/stellen. 
1761: A Sellér ezen Mltgs rész Allodialis szőlőjének har-
mad részit minden Esztendőben ki miveli [Pókafva AF; 
JHbK LXVIII/1. 720]. 

kimivelés elkészítés, megmunkálás; prelucrare; Bear-
beitung. 1625: Vrunk eo felge varasunkban es Beszter-
czen fel szedet ohn talakat, mellyek nyomtak tizen eot 
masat 95 fontot, reformaltatua(n) tizenegy masat 
nyolczuan fontot apadasaual: minden fontnak az ki mi-
ueleseteol 14 pénzt adua(n) f: 200/70 [Kv; Szám. 
XXVII. 8]. 

kimhreletlen megmunkálatlan/müveletlen; neprelucrat; 
unbearbeitet. 1824: Wajna Antal Úrnak Kolozsvári Fo-
gadójában . . . Nyoltz darab ki-miveletlen kerek Tisza-
fák, 's két Deszkák [Kv; BetLt 2]. 

kimívelbet 1. feldolgozhat, megmunkálhat; a put&a 

prelucra; verarbeiten können. 1780: nem a mi henyese-
günk vagy nem akarásunk, hanem az emiitett Szén tsi-
nálástol való el tiltattatásunk miat nem futathattunk s 

mivelhettük ki quottánkat | (A restanciában levők) Nsg-
tok Kegyes Gratiajábol meg nyerték aszt, hogy a restan-
tiában maradott Darab Vasakat ebben az esztendőben 
ki mivelhessék [Ţorockó; TLev. 9/18]. . 

2. megmunkálhat/művelhet; a putea lucra; bebauen/ 
stellen können. 1806: (A szőlőt) Husz kapás kimivelheti 
[Szászerked K; LLt]. 

kimfvelt kb. fonásra előkészített; prelucrat; zum Spm-
nen vorbereitet. 1823: kimivelt Tavaszi virágos kender 
[Nagylózna SzD; LLt Csáky-per 386. L. 50]. 
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kimíveltetik megmunkáltatik; a fi prelucrat; bearbei-
tet werden. 1809: mindenféle Erczeknek, u.m. Arany-
(na)k, Ezüstnek Vasnak, a' Bányákból való ki-hordatta-
tások után, mig azok a' magok Nemékbe ki olvasztat-
nak, 's tökelletesen ki miveltetnek hany rendbéli kézen 
fordulnak meg s hány rendbeli Munkás nem kivantatik 
azokra [Torockó; TLev. 9/43]. 

kimoccan kimozdul; a ieşi (pentru scurt timp); sich 
rühren. 1847: a háztól ki se motzant [Dés; DLt 1129]. 

kimocskol mocskos szavakkal kikerget/zavar; a alun-
ga spunînd vorbe de ocară; (mit Schimpfworten) hin-
austreiben/jagen. 1846: (A) Konertnénál dolgozó Czíp-
szer a miért . . az legnagyobb gorombasággal a házbul 
kimotskolta3, sőtt fával való ütéssel is fenyegette, bünte-
tődön 4 fl. [ACLev. Kül. Perc. — a A céh-ügyben járó 
három mesterembert]. 

kimond 1. elmond; a spune; sagen. 1586: (Igyarto 
Georgy) Foris Ambrus procatora volt . mikor foris 
Ambrus el vesztette vala az Trans(mi)ssiot, fogattam 
vala hogy senkinek Ne(m) mondom de most az hit ken-
szerit Rea hogy ky Mongiam [Kv-TJk IV/1. 585 Daro-
ezy Balint vall.]. 1614: Szántam ötves Györgyöt, hogy 
ha kimondom dolgát, igen rútul lészen dolga. Hogy azt 
eltitkoltam, az én fejemre térüle [BTN2 45]. 1637: talal-
tak volt pénzt egj ladaba(n) s nekys egi dolmannak való 
Poztot igirt volt az Uram de megh nem atta s eö bizony 
« mondgia ſMv; MvLt 291. 91b]. 1710 k.: én sem terhel-
tem szegént s atollattam erőltetni . . avalis hogj hosz-
szasabb szókkal s világosobban erölkögyék ki mondani 
CsV. — aA haldoklót]. 1807: Pŭspŏk Abats János 
Uram . a' Papok panaszairól, és meg vettetett álla-
Potjárol orálván . nem tetszett az uraknak; de az iga-
SU szépen ki mondotta [GörgJk 186 Simén Sámuel kezé-

nyíltan kijelent vmit, megmond; a spune (pe 
Sleau); etw. offen erklären/aussagen. 1704: Ma reggel 
Prédikállott Zilahi uram . . . igen erősen prédikála, és 
Csak megmondá, hogy inkább fogadja az Isten szavát, 
*nert Istennek szolgája és nem emberé, azért csak ki-
m°ndja, ha halált szenved is [WIN I, 115]. 1758: Az iga-
^ t mindenütt szerettem kimondani, melyért nem is min-
p®n ember (s kivált a hamisságtól nem irtózó) szeretett 
IKettE 79]. 1780: Hantzi szakáts nékem azt mondotta, 
£?gy ha őtet meg szorittyák ő ki mongya hová lettenek a 
^asztronok, de kire tzélozott . meg nem mondotta 
[fjethlen SzD; BK. Christina Farkas conj. St. Kun (40) 
l,b- vall.]. 
..Szk: ami a begyén van. 1790: erőltettem arrais a' 
J r o t hogy felelem nélkül mondja ki a' mi a begyén van 
^trézakercsisora F; TL. Wessényi Dániel gr. Teleki Jó-
^efhez]. 
. kifejez; a exprimă; ausdrücken. 1710 k..è mű, a szo-
** szerént mikor legkisebb üdőt akarunk kimondani, 

rí1 egy szempillantásnak vagy percentésnek nevezetivei 
l e j ^ ü k ki [Bön. 436]. 
,4* elsorol; a înşira/enumera; auf/herzählen. 7693/ 
dat - T e l e k i Mihálly Vr(am) nyitogattat fel minden l i-

es bontat, és a mit szeretett el vitte . tudom hogy 
tünny e znst Gyöngy Gyémánt, Rubint, amit az ember ki 

a mondani . . . minden voltt ott [Űjlak Sz; Törzs. Ujj-

lakon lakó Nemzetes Rácz Mihálly (60) vall.]. 1774: sze-
mérem ki mondani, mely fertelmes, motskolodo szókkal 
gyalázta, s gazlatta [Bábahalma KK; Ks 19. VII]. 

5. megmond; a spune; sagen, angeben. 1753/1781: 
Isten tudja hogy jöttek bé ezen Gyógy vizire a sok Pos-
sessor urak, azoknak számát egy hirtelen nehéz volna ki 
mondani [Máda H; JHb LXXI/3. 261]. 

6. be/kijelent; a deciara; erklären, äußern. 1657: Az 
electiónak napján kezemben tartván pecséti és keze-
írása alatt való instructióját az fejedelemasszonynak, ki-
mondám voksát, hogy Rákóczi Györgyöt választaná 
[Kemön. 133]. 

7. jelent; a anunta/comunica; melden. 1680 k.: vi-
gyázzanak az kerülők, s magokis hites Emberek . Is-
tennek tartó kőtelessegek szerent tartozzanak ki mon-
dani3 [Dés; Jk 16b-17a. — aA dézmáláskor történteket]. 

8. kibeszél; a divulga; ausreden. 1669: ha mi oly dol-
gokat látok, hallok vagy írásban olvasok, az melyeket 
nem kelletik kimondani, azokat én is titokban tartom, 
nyelvemen imitt amott nem hordozom [UF II, 449]. 
1705: őexcellentiája elhitette azt magával, hogy a 
magyaroknak feleségek az urok szívek opinióját mondja 
ki [WIN I, 497-8]. 1755: hallék illyen szokot mondani, 
hogy: Nám a Pap is Nimellyik ki mondgya a gyónást 
[Altorja Hsz; HSzjP Anna Kelemen (20) vall.]. 

9. kiejt; a rosti/pronunţa; aussprechen. 1790: A* 
gyermek alig tud több szot ki mondani, hanem tsak 
azt bestelen, kakás, papa [Kv; TK1 Bodoki József prof. 
lev.]. 1803: Komjattzegi Mihaljne Fodor Anna meg ta-
madta bestelen szókkal illette meljeket átallamis ki mon-
dani [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1819: Katso István 
az R-betŭt selypen mondgya ki [DLt 704 nyomt. kl]. 

10. kb. hivatalosan megállapít vmit; a constata ceva 
oficial; etw. amtlich feststellen. 1869: a májor ki-
mondotta rám a karom gyengesége miatt az untaugli-
chot [Kv; Pf Pálffi Károly lev.] | Mind a Bálint János 
mind a Barta Istvánné vallomásaiból kitűnvén, hogy ők 
éjnek idején a pinczében, tehát rejtek helyen, sötétben, a 
férj távollétében együtt voltak, egyháztanácsunk ki 
mondja, hogy a nő Barta Jánosné Tamás Kata nőspa-
ráznaság terhes gyanújában áll [M.bikal K; RAk 278]. 

11. (bíróság) megítél; a stabili; (Gericht) beurteilen. 
1867: Sogor Úrék azt kiványák, hogy a miképp a tör-
vény ki mondotta, a szerint a Jószág meg váltási ár t fel 
veszik [Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

12. kihirdet; a comunica; kundgeben, verkŭnden. 
1568: mikor az bírságot ky mondák, vg monda Qtues 
orban hogy mas biraia vagion neky halotta(m) az pro-
testalast ptues orbantul [Kv; TJk III / l . 179]. 1591: tu-
dom hogy az teorweny megh Itelte wala Mihály Kowa-
czy király birosagaba(n) Zaz lazlonak azt az feoldet 
meljrwl ell hozta vala az bwzat Domokos Peteris ott vala 
az teorwenibe(n) eo monda kiys az teorweniet [UszT]. 
1594: be hiuuk eoket, esmet meg kerdwk ha akarnak az 
mi vegezeswnknek engedni Lakatos Tamás semmit 
akkor ellene ne(m) zola, hanem mikor ki monduk az mi 
tecceswnket, akkor kezde ozton mondani, hogi eo nem 
akar az mi vegezesiwnknek engedni [Kv; TJk V/ l . 456]. 
1652: kinek kinek ratiojt megh ponderalva(n) . . . à mely-
lye(n) meg egyeznek azt mo(n)dgya ki [KvRLt X. A. 1]. 
1760: Az sérelmes fél az más felet Falus Bíró által két 
pénz le tétele mellett Törvényre szollitván, ha ad tri-
duum el nem készül, el tiltya 15tõd napig, és akkor elő 
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álván corám Judice, et Juratis Pagensibus Törvények lé-
szen, kik a Tőrvényt bizonyos italért mondják ki [No-
voly K; BLt]. 1808: Mi . . Törvényesen ki rendelt Divi-
sor Commissariusok . . íteletet tevén, azt kiis mondot-
tuk ã Felek előtt [Asz; Borb. II]. 

Szk: az ortålyt kihirdeti a határozatot/ítéletet. 
1572: valastyak3 Zalay Jánost rea hogy az ortalt ky 
Mongia [Kv; TJk III/3. 27. — aA lakatos céhbeliek]. 
1606: az kiket egi nap fogtanak megh Masas Thamas 
mondotta ki az Ortalyt hogi Chászár foglai [Kv; TJk 
Vll / l . 81]. 

kimondandó care urmează să fíe pronunţat; zu ver-
kündend. 1662: (Barthaljus Miklóst) Nemzetes Kovacz 
Ferencz Uram dolgát meg szerezvén, raja ki mondando 
törvény béli Sullios Sententiaj aloll eliberalta [MbK]. 
1775: kérők mindenik feleta, hogy Actiojok(na)k meg 
visgálása után kimondando Deliberatumokon mind két 
részről acquiescálnak, és mostani Controversiájokot leg-
ottan Sopiálják, 's erre adjanak kezet [Torockó; Bosla. 
— aA perbe induló „két Bányászi Czimboraságok“-at]. 

kimondás 1. elmondás; spunere; Erzählen. 1674: Én, 
Uram, Kegyelmednek oly hírt írhatnék, mineműt Ke-
gyelmed vagy igen ritkán, vagy soha sem hallott . . de 
nem pennára való; sőt másképpen is hittel vagyok köte-
les ki nem mondására [TML VI, 592 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1678-1683: iob valamely titkot, az szükség 
nem kinserit az ki mondásra, maganal tartani . . mert a 
so csak addegh az embere megh ki nem bocsattja szaian, 
de azon tul mase mind magiarasasa s, mind elöb való 
adasa [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

2. kijelentés; exprimare; Áußerung. 1708: jelenté ő 
Felsége, hogy generális inquisitiot fog peragaltatni, és 
mind(e)neket adhortála ő Felsége az igazságnak kimon-
dására, assecurálván ő Felsége mindeneket, hogy senkit 
ő Felsége az igazságnak kimondásáért persequálni 
senkinek nem enged [SzZs 495]. 

3. kinyilatkoztatás/nyilvánítás; declarare; Offenba-
rung, Bezeugung. 1849 u.: én a függetlenség ki mondásá-
nak ellene nyilatkozom [EM XLIX, 548 Zeyk Károly 
kezével]. 

4. pronunţare, rostire; Entscheidung, Verkündung. 
165011687: Géneralisba(n) transmissionak revisioja és 
fínalis Sententianak ki mondása flor. 3 [MVJk 2]. 1762: 
hogy az dolog világosságon jőjjen, s az Biro securrus le-
hessen az igazság kimondásában), injungaltatik az Par-
soknak hogy pro futuro Termino Inquiraltatvan Causa-
joknak defensiojara készŭllyenek [Torda; TJkT V. 121]. 
1795(1807: Az Áll-Peresek ragaszkodván a' reájok néz-
ve terhes ítélet ki mondása idején bé jelentett novi re-
mediumhoz . . . a' Novumot eképpen prosequálják 
[SzentkZs Vallatásos összeírás 303]. 

5. kiejtés; pronunţare; Aussprache. 1710 k.: noha 
egy szempillantásban láttatik lenni a hallás vagy a hallott 
szónak bévétele és viszont annak kimondása, de valóság-
gal egymás után lészen [Bön. 436]. 1864: Hosszú orot-
vány most szántó régen erdő volt levágatott és ki orot-
tatot Hosszú aratásról kőnnyeb kimondás Hosszú orot-
vány kapta nevét [Jásfva U; Pesty, MgHnt LVI1, 132a]. 

kimondat mondat; a face să spună; sagen lassen. 
1704: Condonáljuk hát egymásnak az offensákat, me-

lyek között ne neheztelje kegyelmetek békességes tűrés-
sel meghallani azt, azmit a kételenség mondat ki énve-
lem [WIN I, 176]. 

kimondatik 1. kijelöltetik; a fi desemnat; bestimmt/ 
designiert werden. 1861: A' Partialiskor tartandó szó-
noklatra ki mondatik Sztánai Pap T. Vintze Ferentz uſ 
[Gyalu K; RAk 62 esp. kl]. 

2. kinyilváníttatik; a fi relevat; offenbart/bezeugt 
werden. 1716/1793: Törvény és igazság ebből ki mon-
dassék. Ki mire lesz méltó consideraltassék [A.csemáton 
Hsz; SzékFt 31]. 

3. elhatároztatik; a fi decis; entschieden/beschlossen 
werden. 1875: Az egyház közszükségei fedezése tekinte-
téből az egyház kaszálójának elárverezése k i m o n d a t i k 
[Damos K; RAk 200]. 

Szk: ~ a (halálos) szentencia (vki fejére). 1710: Mi-
kor . . már a sententia kimondatott volnad és a császár-
hoz felvitték volna, hogy subscribálja, elolvasván, s írni 
kezdett és pennáját kétszer is kezéből el hanyította, nem 
akarván subscribálni semmiképpen [CsH 89. — Gr. 
Nádasdy Ferencre 1671-ben]. 1710 k.: az én boldogta-
lan atyámfíaitól akármint, de kimondatott halálos sen-
tentia az én fejemre [BIm. 1004]. 

4. a fi pronunţat; verkündet werden. 1671: Keczer 
András uram megsententiáztatott, de az törvénye ki 
nem mondatott volt [TML V, 539 Keczer Menyhárt Te-
leki Mihályhoz]. 1775: Az br. Inczédi Sámuel űr rabjai-
nak is kimondatott a sententia [RettE 343]. 1815: ki-
mondatik e következendő Itílet [Lisznyó Hsz; LLt]-
1818: Ezen ítélet ki mondatván a ' feleknek tetszett [Hí 
JF 36 Prot.]. 

kimondatott pronunţat; verkündet. 1710: ha Istennek 
úgy tetszett, s a császár úgy parancsolja, jó szívvel a Z 

ellenünk kimondatott sententiát elszenvedjük, g y ö n y ö r -
ködvén abban, nem latorságunkért, hanem igaz reli-
gi ón kért üldöztetünk [CsH 96. — aA g á l y a r a b s á g r a 
szánt ref. prédikátorok nyil. 1674-ben Cserei fog-ában]-
1817: (A per) a Tekin. G(eneralis) Széknek 18l6ba 
. . . ki mondatott ítélete által egy Méltatlan h u r t z o l a s 
büntetésénn lett Marasztásával meg nyerettetett 

[Tor-
da; DobLev. IV/913. 2]. 

kimondattatik (ítélet) kimondatik; a fi pronunţat: 
(Urteil) gesprochen werden. 1677: ha kik vagy köteles-
ségek, és Instructiojok szerint hivatalokban el nem j a ſ ' 
nak . . . minden Exceptiok . . . minden törvénybéli P r 0 ' 
cessusok, és remediumok ki-rekesztetvén, törvénye* 
végsőképpen ki-mondattassék [AC 74-5]. 

kimondhat 1. elmondhat; a putea spune; şag e^ 
erzählen können. 1662: Lelkem szerint írom, ki 
mondhatnám, minemű búsulással vagyok, hogy felől®0? 
édes szívem, szerelmes maczám, kedves Juditom, sem1? 
hirt nem hallhatok [TML II, 231 Teleki Mihály felese£T 
hez, Vér Judithoz]. 1710: a tatárok . . . Austriában be-
menvén3 . . . Senki le nem írhatja, sem ki nem m o n d h a 
ja azoknak a szép, gazdag, pompás épületü provincia^ 
nak romlását, mind porrá hamuvá lőnek [CsH 
3Az 1683-beli török hadjáratkor]. 1737: A bal czomom. 
ba (!) egy nagj talyu ( ! ) . . . anjj (!) matéria t a k a r o d o t 
belŏlle s maighis takarodik hogj ki ne(m) m o n d h a t ó 
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[O.fenes K; Ks 99 Mikola László lev.]. 1820: Udvarhely-
től távol lakó Falusiak mely nagy terűvel kel Marháin-
kat Szekereinket Csinálotlan utakon Udvarhelyre bé 
hajtanunk ki nem mondhattyuk [Usz; UszLt VIII. 
8/68]. 

2. kibeszélhet, elárulhat; a putea divulga; ausreden 
können. 1704: Ugyan ma jött újólag a hír, hogy a seges-
váriak valamennyi magyar és székely szolgálójok lött 
volna, kit titkon, s kit erőszakosan mind megöltenek 
volna circiter négyszázat, ily okért, hogy ha a kurucok 
meghódoltatják a várost, a szászok rejtekit ki ne mond-
hassák a kurucoknak [WIN I, 91]. 

3. kiejthet; a putea pronunţa/rosti; aussprechen kön-
nen. 1710 k.: hiszen a szempillantást az elméd ezer s több 
részecskékre is oszthatja, és azután a nyelved is kimond-
hatja így: fél szempillantás, vagy egy szempillantásnak 
tized, század, ezred, tízezred része [Bön. 436]. 

kimondhatatlan I. mn elmondhatatlan; de nespus, in-
ejprimabil; unsagbar. 1657-1658: elöl kimondhatatlan 
sürőséggel állván az pogányság, szabadosan foghatta az 
mieinket [Kemlr. 319]. 1710: a bal lábam dagadni kezde 

kimondhatatlan fájdalmokot s kínokot érzettem 
ICsH 351]. 1714: (A) nagy es kimondhatatlan veres, ék-
jeién kinzas mia most sem ép [Berekszó H; Szer. Folta 
Togjer (70) jb vall.]. 1736 u.: Ott voltam én is a temeté-
s i , kimondhatatlan téli időben [MetTrCs 479]. 1751: 
Vándor Iuon . Feleségemre támadván megh verte 
[aglotta, vérit ki ontotta . és ki mondhatatlan károm-
kodással engemetis illetvén keresett [Balázstelke KK; 

Matthias Hoch (50) lib. vall.]. 
U. hsz elmondhatatlanul; de nespus; unsagbar. 1667: 

edes kedves Komám uram, az asszony ő nagysága én ál-
talam is kéreti Kegyelmedet . hogy az ő nagysága ki-
mondhatatlan bokros keserüségi(t) ne újottan-újíta-
"a [TML IV, 150-1 Bánfi Ágnes Teleki Mihályhoz]. 
17°0: (Az Isten) szép áldásit az hertelen esőkkel kezdette 

venni, el annyira, hogy ha csudálatosson rajtunk nem 
könyörül, nem egjebet, hanem ki mondhatatlan szomo-
r u éhséget kel várnunk [UszLt IX. 77. 11 gub.]. 1711: 
jmnd ezek felet keservesebnek Latczik Ur(am) mine-

Unk az kimondhatatlan Szernyü Postalkodas . . ugy 
anVra hogy minden nap hol hatt s hol nolcz Lovaink Iar-
n ak ki Postara Com(m)endans Ur(am) eő Nsga Paran-
cs°latyara [Born. XXXIX/50 Csíkszereda városa Ká-
s*°ni János főkirálybíróhoz]. 1741: a kimondhatatlan 
n?gy vámmala a méltóságos urak, városok, malmok 
gátjain épen elnyomorítottak [Gysz; SzO VII, 414. — 

tutaj vámmal]. 1753: minden féle gabona kimondha-
tatlan szegény volt kivált képpen az Zab olljan szegény 
olt hogy egy részit ugj njőtettem mint a kendert [Szent-

Hargita SzD; Ks 18. CII]. 1763: temérdeki és ki mond-
"atatlan sok kőltségi voltak [Mv; Told. 33/26]. 

kimondhatatlanul 1. elmondhatatlanul; de nespus; 
unsagbar. 1714: Bajori Ferencz Uram Nyisztor Miklóst 
j • gombolyégban kötöztetvén meg verette kénoztatta 
®en rutul s ki mondhatatlanul [Berekszó H; Szer. Ma-
"an Danila (26) jb vall.]. 1784: osztán ugyan ki mond-
hatatlanul mindenfélének bestelenitet [Kőrispatak Hsz; 

2. módfelett, szerfölött; peste măsură; über alle M a -
en* übermäßig. 1693/1737: minden jovának a szépit, és 

jovát eő Ngá(na)k hadta . . Ládával kis suba, Gyön-
gyei és Szoknya Gyöngyei varrották . mindenek ki-
mondhatatlanul vóltanak [Szilágycseh; Törzs. Rácz Mi-
hálly Vr(am) házas Társa Nzts Szegedi Kataásszony 
(70) vall.]. 

kimondható I. mn megnevezhető; exprimabil; nenn-
bar. 1710 k.: Azt is állították, hogy én a kománai berek-
ben harminc lovassal lestem a fejedelmet, hogy magát, 
feleségét, leányát, Naláczit, Székely Lászlót levágassam. 
Úr Isten, te Isten vagy, nem ember, azért nem nyílt meg a 
föld alattok, az ördögtől is szeméremmel kimondható 
monstrum alatt [Bön. 675]. 

II. fn-i haszn-ban; cu valoare substantivală; substan-
tivisch gebraucht. Szk: csak az Isten ~ja Isten a meg-
mondhatója; numai Dumnezeu ştie; Gott weiß. 1855: 
én most személyesen nem Tisztelhetem mivel oly iszonyú 
gőrtsel kinlodom gyomromba tsak az Isten ki mondha-
toja [Csapó KK; DobLev. V/1397]. 

kimondott 1. pronunţat; verkündet, ausgesprochen. 
1574: Gçręndi mihaly az p(ro)hibita męllett nçm vytha-
tott semmyt hanç(m) az my Előbbi ky mondott Tçorui-
ninkett mostannis in prestenno (!) Vigore hattuk [Fejér 
m.; KemLev.]. 1786: (Aki) rendelésemen eröszakot 
akarna tenni, semmi dolgaiban elö meneteles ne légyen, 
sőt minden dolgaiban vegye észre az Istennek, az özve-
gyek el Nyomattatásokrol költ Decrétumában ki mon-
dott kemény Tsapásait [Szőkefva KK; Kp II. 21 Havadi 
Máthé János végr.]. 1793: Zabolai Hadnagy Famíliá-
nak ősi Nemessége meg-mutatása iránt az Erdéllyi Nagy 
Fejedelemség Királlyi Törvényes Tábláján Maros-
Vásárhellyt . . . tŏtt és ki mondott ítélet [Mv; a Zabolai 
Hadnagy família táblai productios pere (Mt)]. 1812: égy 
kaszáló Rétnek egy negyednek eltartása iránt indult Per-
ben . . . ki mondatt ítélet [Kövend TA; Borb.]. 1834: A 
Felső Sinfalvi Közönség nagyobb Részének mint pa-
naszlo Felperesnek ki mondott Válaszlo Határozás 
[Asz; Borb. I]. — L. még RSzF 258. 

2. kiejtett; rostit; ausgesprochen. 1831: az általom ki 
mondott szavaim [Dés; DLt 332]. 

kimos 1. a spăla; auswaschen. 1598: bemenek 
Menihartni tahag az Borbély mossa az Verbeôl ky 
[UszT 13/31]. 1631: megh ugia(n) rusnia volt az ingaly s 
az uize(n) mostak volt ki [Mv; MvLt 290. 254b]. 1812: 
őszve veszvén a Groffné a Gróffal fél karjáról az inget le-
hasogatta .a Groffné el lopván az én kezemben adta, 
hogy titkon várnám meg. Ez meg esvén kiis mostam és a 
Groff elis viselte [Héderfája KK; IB. nemes Jánosi Erse-
beth Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje 
vall.]. 

2. le/megmos; a spăla; abwaschen/spülen. 1756: Né-
methi István Uram részegsége miatt belé esett a ' 
Sárba fel verekedvén a' Sárból, megint viszsza jőve 
hozzám, 's ki mosá kezeit a' Sárból [Kv; Mk IX Vall. 
33]. 

3. ~sa magát ki/lemosakodik; a se spăla; sich abwa-
schen. 1823-1830: Nagy András . . . Tanuló korában 
megbetegedvén olyan beteg lett, hogy magáról sem-
mit sem tudott, minden gondja alája ment egyszer az 
esze helyrejővén, elmászott valami vízhez, ott kimosta 
magát [FogE 149]. 



kimosás 882 

4. mosással kitisztít; a curăţa prin spălat; durch Wa-
schen reinigen. 1737: Kama Ántalne Aszonjom Labat 
Egyebei nem orvoslottak, hanem tiszta Eget borral meg 
mostak az után Apró sóval jo vastagon be hintettek An-
nak utánna ismét Eget borral kimostak az Utan tőrőt 
borssal jo vastagon be hintettek [Somlyó Cs; ApLt 2 
Léstyán János Apor Peteméhez]. 

5. megmos; a spăla; waschen. 1788: 1. sákb(an) 4. vé-
ka tisztább Buza, de valamennyire ŭszŏgŏs, jó lesz ki 
mosni [Szentmargita SzD; Ks 67. 47. 27]. 

6. (folyóvíz) elmos/visz; a spăla/săpa/roade; fort/ 
wegwaschen/schwemmen. 1746: Mint hogj a' Kŭkŭllŏ 
régi járását meg szaggatta, és hellyel hellyel el is hatta, az 
igaz határát az utrumba forgó hellynek ki mosta [Ádá-
mos KK; JHb XIX/6]. 1771: (A patak) mindenkor 
Nagy, és Sok kővőket ki mosván Nyárba mindég hán-
tak, s hordották a kinek kellett, Pinczéket, Kutokot épí-
tettek belőlle [Dombó KK; JHb XX/26. 4]. 1781: a' Zá-
port ex fundamento ő Csinálta . 2 tzőveket belőlle a' 
viz meg is mozdított, nem lévén elig hoszszak, a' viz a' 
gyűkerit ki mosta [Mihálcfva AF; Eszt-Mk.]. 

7. kb. vmiből vmit mosással kiválaszt; a separa prin 
spălare; aus etw. durch Spülen aus/abscheiden. 1650: 
Dauid Weymbergis panaszolkodek egy Legeniere Ebei 
Ianosra . nagy gianossaga vagyon rea hogy az 
Kreczet ki mosta, miuel hogy ollyan forma asólek Ara-
nyat lattak volna nalla, es giúreoketis Eontógetett volna 
[Kv; öCJk]. 

8. vall megtisztít; a purifica, a mîntui; reinigen. 1710 
k.: (Krisztus) a keresztfának szörnyű, irtóztató, gyalá-
zatos halálára adá magát . a maga vérével minden fer-
telmességéből, tisztátalanságából kimosáa [BIm. 1038. 
— aA bűnös emberiséget]. 

kimosás 1. spălare, spălat; Auswaschen. 1797: 11 Da-
rab gunyan(a)k ki mosásáért Hung. fl. 1 Dr. 8 [Szság; IB 
III. CXLV/22]. 

2. mosással való különválasztás; separare prin spă-
lare; Absonderung durch Waschen. 1567: vrunk öfelse-
ge adott vala Nekwnk az almasy banya aranyat (így!) 
. . ezt hogy betewök . első cemmentbe lön gradussa 
k(arat) 21 1/2. Másod be teteiben . . fellieb ment vala 
Joual 23nal annak az cemmentin es kimosásán haborot-
tunkuala meg Ifiw Vachy Peterrel [Nsz; MKsz 1896. 
355]. 

kimosat a da (ceva) la spălat; auswaschen lassen. 
1762: ezen dologrol eléggé nem doceal az A(ctri)x is, 
hogy más kendő, és nem azon párna haj lett volna me-
lyet ki mosatot [Torda; TJkT V. 89]. 

kimosdik 1. lemosakodik; a se spăla; sich abwaschen. 
1846: a vén fekete himlő helyes fejér nép . . a mikor 
magát ki festi bé vakollya hasonlo az Isten Angyalához 
a mikor ki mosdik tsufabb az ördögnél [Illyefva Hsz; 
HSzjP]. 

2. átv kb. kimászik vmiből; a se descotorosi/debarasa 
de ceva; einer Sache entgehen. 1619: Monda arra . . 
énnekem most semmi gondom nincsen az erdélyi fejede-
lemmel, sem Erdéllyel, õk lássák, mit mívelnek, én abból 
teljességgel kimosdottam [BTN 177]. 1663: vagy ő 
nagyságok tanácsomat beveszik és követik, avagy bi-
zony kimosdom minden dolgokbúi, mert hogy más cse-

lekedjék rosszúl s engem kárhoztassanak mindenek, azt 
bizony nem cselekszem [TML II, 552 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. 1710 k.: Ne gyűjtse kegyelmetek a vért a 
maga, hazája s maradéki veszedelmére. Én protestálok 
Isten s ország előtt és kimosdom belőle [Bön. 897]. 

3. 1718: hallottaé az Tanú az említett Aszszony(na)k 
szájából . hogy azon Jószágban Semmi Sem maradott 
kézinél, egészlen ki mosdott volna belőlle ? [Msz; Ks K-
83 vk]. 

kimosott megmosott; spălat; gewaschen. 1778: Min-
denek felett szükséges a' forró nyavallyában Levőknek 
az böv ital . . Lehet egy szelet hajas közkenyeret, 
vagy két kalánnyi Zabot, árpát, vagy jol kimosott zab 
vagy árpa kását egy ejtel vizbe meg főzni két három szem 
asszu szilvával [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

kimozdít 1. (helyéből) elmozdít; a urni/mişca (din 
locul unde se află); (von der Stelle) rücken. 1782: Hallot-
ták Illyés György Uramtol beszélleni hogy Biro Sig-
mond Uram Ditsekedett azzal ő kglmének hogy ezen 
Utrizált helyen ő kglme mozditotta ki a Határkövet es 
tette oda a hol most találtatott [Kide K; EH A]. 1792: A 
. . . Zugo Gerendáit latta . . helyekből ki m o z d í t v a 
[Szászerked K; LLt Csáky-per 224. L. 25] | A G e r e n d á -
kat, ha gonosz emberek meg nem bontották volna, s he-
lyekből ki nem hánták, mozdítják vala több fáivá' 
edjütt, azon zugot a Viz meg nem mozditotta vólna [uo-
i.h. vk]. 

2. kb. kiindít vhonnan vkit; a scoate pe cineva de un-
deva; jn von irgendeiner Stelle rücken. 1662: ifjú Csá*1 

István uram ő kegyelme . az szegény kisasszony testet 
Szatmári az várban maradni nem szenvedhetvén, ki kel-
lé szegényt mozdítanunk onnat és ide kelle hoznunk 
Medgyesre [TML II, 330 Kemény Simon Teleki Mihály 
hoz]. 

3. kb. el/kiköltöztet; a evacua; delogieren. 1823' 
1830: Amint az apám beszélte, az apja . fehérvár 
diák lett volna, s mikor a kollégiumot onnan Károly c s a ' 
szár parancsolatjára kimozdították, hogy a török elte1* 
való erősségnek, várnak építsék, a bujdosó kollégiunj' 
beliekkel nem ment Vásárhelyre, hanem h a z a t e l e p e d e t 
[FogE 58]. 1851: a Joszágábola — az Jŏvŏ Szengyóíg 
(!) napkor ki menyenek — vagy árandába vegyék * 
— mert ha árandát nem akarnak ñzetni az j à \ 
Szengyörgy napkor minden ki fogás nélkül ki fogj 
moszdittani (!) [DobLev. V/1316. — aEgerszegen (M 1 ' 
lévő]. . x 

4. kb. kimozdulásra bír; a determina pe cineva sâ »as 
de undeva; jn zum Wegrücken bewegen. 1823-183 ̂  
Idea beérkezvén . . . még estvig megjárhattuk vol.n.^e, 
várost, de az úrfit sehova is a szállásról kimozdítani 
jében nem lehetett [FogE 178. — a Az ausztriai Thefc 

sienstadtba]. 

p 0 t -
kimozdítás 1. elmozditas/tavolítas; îndepărtare; ^ 

fernen. 1824: ajánltatik Fori Commisarius aanak az 
deklett Czővekek(ne)k a Köveknek hellyeikről ki-m* 
dittása [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

2. kb. el/kiköltõztetés; evacuare; Delogierung. 
1830: a kollégium 1716-ban bujdosott ki F e h é r v a ^ 

. . a kollégium kimozdítása több e s z t e n d ő b e n 
[FogE 60]. 
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3. átv megmozgatás; punere ín mişcare; (in) Bewe-
gung(setzen). 1849 u.: Bethlen János későre érkezett ar-
ra, hogy a székely gyűlés3 összehívását meg gátolja, de ő 
es mások mindent el követtek, hogy a székelyek töme-
gestöli ki mozdítása meg ne történjék, de fájdalom! siker 
nélkül [EM XLIX, 548 Zeyk Károly kezével. — aAz 
agyagfalvi székely gyűlés (1849)]. 

kimozdíttatik elmozdíttatik; a fi mişcat din loc; fort/ 
weggerückt/bewegt werden. 1828: az el fogatott . az-
zal menti magát hogy ö paputsot akarván vásárolni, égy 
Párt kezébe vett, s' a ' mint nézegette a* nagy tojon-
gásba odébb taszíttatott vagy hellyéből ki mozdittatott 
akaratja ellen [H; JF 36 Prot. ÍJ. 

kimozdul 1. elmozdul; a se mişca din loc; sich ver-
schieben. 1625: Az plebania haznal, az hátulsó haz-
ba(n), az Ajtó mellieke heliebol ki mozdult volt, Vgi 
Annira hogi az Ajtaiat be nem Vohattak [Kv; Szám. 
16/XXX. 28]. 1852: (A palló) 4 vékony oszlopokon 
nyugvó fenyő gerenda karfája régi, de még jo, csak osz-
lopai mozdultak ki helyökből [Km; KmULev. 2]. 

2. mozdul; a se mişca; sich bewegen. 1630: őfelségét 
jelettébb kéri és inti az vezér, hogyha azféle practica ta-
lálná őfelségét, senki tanácsára az Erdély fejedelemségé-
hői ki nem mozduljon [BTN" 435]. 1662: Győri Jakab 

meghagyá: hogy . mikor pedig lőni kezd, ők is, 
mentül sűrűbben lehet, lőjenek, de helyükből ő híre nél-
kül ki ne mozduljanak [SKr 177]. 

kiindul; a pomi; ausrücken. 1657: midőn híre ér-
kezett volna felőle, maga ki sem mozdulván onnan 
esak az tájékon lévő vármegyékbéliekkel, marus- és ara-
nyasszékekbéli székelyekkel . . Désnél harcoltak meg 
es verték meg is az Homonnai hadát [Kemön. 31]. 1723: 
végeztetett, hogy téli quartélyábol l a Juny ki moz-
dullyon a lovas Militia Bozára, Libáncsra, és a' Vas Ka-
puhoz szállyon [Ks 18. XCIII gub.]. 1772: 19-na Maii 
hirtelen kimozdula a Bethlen huszárregimentje et qui-
dem oly orderrel, hogy Déstől Szigetig csak egy statiója 
legyen [RettE 275]. 1801: Feleségem már tsak haza 
várom, addig nem mozdulok ki Hazannan [Kv; SLt 17 
Lázár István P. Horváth Ferenchez]. 
. 4. kimoccan; a pleca de acasă; von der Stelle rücken/ 

sich rühren. 1767: az után a hazbol ki nem mozdultom, s 
nemis tudok semmit hanem láttom hogy Kocsis Gyuri-
sok vérres az orra [Betlensztmiklós K K ; BK. Kun Eva 
yombocz Miháj Felesége (42) vall.]. 1800: en a hazbol ki 
js sem (így!) mozdultam, mert volt mit dolgozam felej-
tettem vizitálni, hogy kik vannak a faluban [Borsa K; 
JB. Petyko Rozsa vallj . 1844: ha az Isten haza viszen 
lam az idén ki nem mozdulak többé [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina lev.]. 

5- kimegy; a ieşi/pleca (de undeva); (hin)ausgehen. 
I596: Ertyk ew kegmek Warosul Biro Vramnak beose-
8®& yelentessebeol michoda felelmes ideöben iúttatot Is-
je(n) bennewnket, hogy my keges Vrúnk ew fege orzaga-
b°l ki mozdulwa(n) az pogan ellensegh ellen mas feleol 
?yab ellensegh az Tatar keozelgetne [Kv; TanJk 1/1. 
^88]. 1749: Mostani Qvártelyombul addiglan ki moz-
dulni, míglen epittetik, tartozamé vagy Sem [Hsz; ApLt 
1 Ant. Káinoki kezével]. 1787: (A) Czigányok a' melly 
helységhez conscribaltattak, azoknak nem lévén szabad 
akar Aranyászatra, akár egyéb mesterségeknek üzésére 

hír nélkül a' Házak Nrusa alól ki mozdulni, kötelesek a' 
Notariusok ezeknek midőn magokot jelentik Pas-
sust adni [Torockó; TLev. 3/2. 4a]. 

kimozdulás 1. ki/megindulás; pornire (ín marş); 
Auszug/rücken. 1741: az tobb Militiat Dislocaltuk; 
azan Compagnia(na)k pedig de die in diem ki mozdulá-
sát várván, nem Dislocalhattuk, hanem mái napigis in-
disposite vagyan Dobra vidékén [Kéménd H; Ks 101 
Zejk István lev.]. 

2. kimenés/menetel; plecare; Ausgang. 1672: Uram, 
nem tréfa telék ebbűl az Kegyelmed kimozdulásábúí 
[TML VI, 367-8 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kimozdulhat ki/megindulhat; a putea ieşi/pleca; aus-
gehen können. 1666: ez az hitvány nyavalya engemet 
ágyban nyomott és ha Isten rajtam nem könyörül, bi-
zony azt sem tudom, mikor mozdulhatok ki innét [TML 
III, 633 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kimozdulható kimozdulni képes; capabil să iasă (de 
undeva); fahig auszugehen. 1783: Praefectus Dési Sig-
mond ur ŏ kglme . . . az Malmokban most recenter az 
vámokot meg nevelte . . . és midőn az ollyan Lovatlan 
helyből ki nem mozdulhato Özvegyek és más nyomorult 
Szegények meg vásárolhatnak egy vagy két véka Gabo-
nát, siro szemmel kelletik néznieić, melly nagy héjjános-
ságot tesznek benne a' szörnyű nagy vámlásakkal [To-
rockó; Thor. XX/4]. 

kimozgat kimozdít; a mişca/deplasa; fort/wegrücken/ 
bewegen. 1768: a Silipenn aloll láttatik álloványosnak 
lenni a viz, de ez a miatt vagyon, hogy a keresztül, s meg 
által járó Szekerek ki mozgotván hellybŏl a kovŏket, gő-
béje maradott a hellynek [Abafája MT; Told. 17a Hu-
szár lev.]. 1827: (A kertet) Némelykor a víz ki ütvén 
annyira el szokta Iszapolni 's mosni hogy a körülette lé-
vő kerteket-isa hejekből ki szokta mozgatni [Cege SzD; 
WassLt Conscr. 8. — aÉrtsd: kerítéseket]. 

kimúlandó elhalálozó; kimúló; care urmează să 
moară; versterbend, (da)hinscheidend. 1841: megfo-
gadtuk idevaló huszár Sárosi Györgyöt mint kovács 
mesterembert minden ezután az úrban kimúlandó 
atyánkfiainak koporsószeg verni a maga tulajdon 
vasából, annyit, amennyit a koporsót csináló személyek 
kévánnak [Taploca Cs; RSzF 293]. 

kimúlás elhalálozás; deces, moarte, încetare din viaţă; 
Ableben. 1560: ha penig Mester vramnak lenne e világ-
ból eleb való ky mulassa hat Gergel vram lenne Azzo-
niomnak felessegenek germekenek es Jozaganak oltal-
ma es gond visseleoie [Fog.; SLt S. 10]. 1626: En Baricz 
Balasne Anna: Jo Egessegemben leuen es io ezemen 
gondolkodua, ez világhnak allapottja felölj es kimúlá-
som felölj miért az venseghnek ideies (!) uelem uagjon 
Tezek Jlljen Testamentomot [Kászonjakabfva; BCs]. 
1672: En Kaszoni Kata súlyos es fajdalmas betegh-
segh ala vettetuen s hogy az dologh ki múlásom utan 
homaljban ne lenne, teszek illjen Testamentomot [An-
gyalos Hsz; BLev.]. 1720: boldog emlekezetü F ŏ Cura-
torunk I. Püspök Soós Ferentz uram boldog kimúlása 
[Kv; SRE 134]. 
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Szk: vkinek az!ez életbőlIvilágból 1590: az 
Atianknak az világbúi kj múlasanak vtan(n)a zamot 
en neke(m) ne(m) attak sem penzreol sem ezwst marha-
rol [UszT]. 1658: az Ember(n)ek elete igen bizontala(n), 
azt sem tudhattya holott es mikor leszen ki Mulasa ez 
Vilagbul [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1676/1681: 
nem akarom hogy ez életbűi való ki múlásom utan e vi-
lágon valami emlekezetes jo hirt ne hagyak [Vh; VhU 
206 Thököly Imre ad. lev.]. 

kimúlik 1. elhalálozik; a deceda/muri, a înceta din via-
ţă; verscheiden. 1847: a ' szegény Doctorné szinte 
fogytig ép elmével, kimúlt [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ az/ez (alsó) világból. 1570: Bánffy Menyharth 
Magnalkywl Ez wylagbwl ky Mwlth wolna [Bh; Eszt-
Mk Mogyoró cs.]. 1589/XVII. sz. eleje: Mikoron penigh 
uagy az Mesterek keőzwl vagi háza nepe keõzwl valaki 
ez alsó világból ki múlik, es annak megh hirdetet temete-
sere eleő nem jeőuend valamely mester, húszon eőt 
penszt vegienek raita, ha elegendő okát nem adhattia 
[Kv; KömCArt. 24]. 1602: ha en mostan ez uilagbol ki 
múlom [Berekeresztúr MT; BálLt 93]. 1649: Februarius 
4 napjan regei . . . mult ki az öregh Hermán Matthias 
sogor az Világból [Kv; ACJk 87a] * ~ az/ez árnyékvi-
lágból. 1633: tudom azt, hogj . . . mindennek egiszer az 
arnyek világból kj kel múlnj [Kv; RDL I. 101]. 1639/ 
1650: Henzler Eottues Gergelnek, egy Eottues legeny 
fia, ez arnyek világból ki mulua(n) . . az keserues 
Attyafiak, adanak az Kolczyos Mester kezeben ket fo-
rintot, hogy keozeóllyek az Eottues legenyekkelis [Kv; 
öCJkj . 1653: (Bethlen Gábor) azután csak 24 órát élt, és 
szép csendes halállal kimúlt az árnyék-világból [ETA I, 
142 NSz] * ~ az élők közül. 1720: Tiszt Tudós . Püs-
pök Sos Ferencz Vram ö kglme . . . az elök közzül ki 
múlván . . . Tiszt. Tudós Batzoni Mathe Vram(na)k . . . 
a Praedikatori tisztnek s hivatal(na)k ezen Colosvari Rſ 
Ecclesiabann hivatal adatik [SRE 135] * ~ az Úr-
ban. 1685: Odvezűlt Atyám Ur(amna)k I(ste)n sok szen-
vedésit meg elégelvén reggelre virradolag ŏtt ora táj-
b(an), szép csendesen az Urb(an) ki mulek [PatN 
45]. 

2. a lélek ~ belőle a lélek elszáll belőle; a-i ieşi cuiva 
sufletul; die Seele verfliegt. 1662: valamíg a lélek belőle 
ki nem múlt, magában is nagy buzgó fohászkodásokkal, 
mind csak azt a Jézus Krisztust hívta, kiáltotta volna lel-
kének szent kezeibe való vételére [SKr 305]. 

kimúlt elhalálozott; decedat, răprosat; verschieden/ 
s tor ben. 1704: szegény Bethlen Miklós, amikoron . . . 
az ország előtt törvénnyel agraváltatik vala, felemelt 
kézzel a Jesus Christus ítílőszéki eleibe apellálja vala, 
aholott ma compareált szegény kimúlt úr is [WIN I, 
279]. 

Szk: boldogul 1737: adott az ur Isten égj Fiu mag-
zatot, kit is kereszteltettem az előtt csak harmad nappal 
boldogul ki mult néhai T. és b. emlékezetű nagj Attyá-
nak T. Bonyhai Simon Györgj Ura(m)n(a)k nevére 
Györgjnek [ArJk 42] * Istenben (boldogul) 1676: 
Alvinczi Péter . . . néhai első Feleségemtől, Istenben 
boldogul ki mult Szőlősi Ersébettõl való leánkám(na)k, 
Ersóknak, naturalis Tu tora [Borberek AF; Incz. IV. 
23a]. 1758: Ezen Istenben kimúlt feleségemnek azelőtt 
mintegy három esztendővel igen súlyos fulladozó nya-

valyája volt [RettE 71] * az Úrban 1687 k.: az Úr-
b a ^ ) ki mult Atyánkfia Uzoni Bálás [Gyalakuta MT; 
MMatr. 136]. 

kimúlta vkinek elhunyta; moartea/decesul cuiva; js 
Verscheiden. 1561: Istennek el wegezet akarattyabol ha 
walamely mesternek történik ez wilagbol ky multa Es az 
felesege az myet myeltetni akaria. Egy egez eztendeig es 
három napig mweltethesse [Kv; öCArt.] . 1849: Szere-
tett Nőmnek Korbuly Anikónak ki multával hagyom 's 
rendelem hogy3 [Km; Végr. Tamás Bogdán végr. — 
aKöv. a végakarat]. 

kimunkál kidolgoz; a elabora; be/ausarbeiten. 1769: 
A kik ezen fel tett kérdést Jol ki tanállyák és ki Mún-
kállyák 150 forintos Arany Numismát vésznek ajándék-
ba eo Feleségétől [UszLt XIII. 97]. 

kimunkálás kidolgozás; elaborare; Be/Ausarbeitung-
1792: követeink mind azok(na)k ki munkálására vala-
mellyeket . . . Hazánk Boldogságának elŏ mozdítására 
Szükségesnek látnak köteleztetnek [Zilah; Borb. II]-

kimunkálkodtatik kidolgoztatik; a fi elaborat; aus-
gearbeitet werden. 1792: Követeink . . . Szorgalmato-
son azon igyekezzenek, hogy az ſellyebb emiitett 
Punctumok Hazánk Törvénnyé út mutatása szerént, es 
a közönséges jóra tzélozva hataroztassanak meg, és 
munkalkodtassanak ki [Zilah; Borb. II követi ut.]. 

kimonkálódás kieszközlés; obţinere; Erwirkung-
1759: adta(na)k vólt az Dési határbann, a Nagy Rétenn, 
Szent Benedek Falu ellenébenn egy darab Rétet . . . csak 
hogy a Nemes Város akkori igjes bajos dolgainak 
nevezetesen az Hídnak s Vámnak fel állitásábann . • • 
tett ö Excellentiája compromissiojától Gratiájátol, es 
annak az hol illik ki munkálódásábann reménlett Ke-
gyelmes assistentiájátol viseltettenek [Dés; Ks 28. V]. 

kimimkálód(ik) 1. kidolgoz; a elabora; ausarbeiten-
1792: Egyet értvén követeink a több követekkel a Mō-
vek(ne)k Cselédek(ne)k és Napszámosok(na)k az azok-
(na)k Szer felett való ánrok mián Regulatiojokrol, azok-
nak orvaslások módját és erejét ki munkálódni (így*' 
[Zilah; Borb. II. követi ut.]. 

2. átv kivisz vmit; a realiza ceva; durchíuhren. 1764-
Az én magam világi elő menetelem pedig a Menyei UrtoJ 
leven bizonnyal tudom, hogy ha ő sz: Felsegenek szem 
akaratya tartya, bátor vér szerént való Atyamfiai légyf^ 
nek is ellenségim, hatalmas lészen ki munkálódni 
zéplak K; BfR]. 

3. kieszközöl; a obţine; erwirken. 1712: Ez előtt való 
Esztendőkben veszedelmes, kétséges kimenetelú fogság' 
ban lévén Testvér Atyámfia, Jósika Imreh Uram c 

kgme . . . kelletett fel mennem az Felséges Bécsi Udvar-
hoz Az hollottis szabadulását ki munkálódván ---
adosságokba magamat kételenítettem ejteni [ J" 
XLVIII Jósika István kezével]. 1785: Minek okáért 
kellenék (:tsekély ítéletem szerént:) ki munkálódni, ott 
hol illik hogy . . . elegyes commissiot nyerhessünk a n 
telesebb nemzetek közzül [Szászváros; BK. Bara Feren 
lev.]. 1792: Az rabnak kezességen való el botsátásat ne» 
másként lehet ki munkálódni, hanem ugy ha Csoklya 
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maga Szovatyossát Topánfalvára viszi, és ottan az a' N 
Petri szovatyos recognoscallya, hogy ŏ adta Csoklyá-
nak, már e' szerint Szabadulni kelletik mingyárt [Kv; 
Somb. IJ. 

kimunkáltat megmŭveltet; a dispune să lucreze; be-
bauen lassen. 1774: mostani Tisztarto Antal Mihálly 
Uram . a Béres Ekékkel egy öt köblös Majorság Föl-
döt Szántót . . Ugyan Praefectus Botskoi Úramis 
?gy véka Török Búzával vettetett bé maga Számára Ma-
jorság Földeket, melly Földeket az Joszágbeli Job-
bágyok által munkáltattak, miveltették ki [Mocs K; KS 
Conscr. 33]. 

kimustrál I. kiseleitez/szuperál; a reforma; ausmus-
tern. 1762: a menkö Utete kancza helyet mást fogatam a 
Ménesből, az melyet meg az Groffné ki mustrált volt 
hámban járni [Gyeke K; Ks Biró János lev.]. 1763: (A) 
Kanczának az egjik órán igen erősen foj a kehe . . . a 
kancza szép s jo de én bizany ki mustrálnám [Kóród 
KK; Ks CII. 18 Szarka József tt lev.]. 1799: A Szárcsa 
Lovat az hámból ki mustrálván, mellyet eõ Nga az VHu-
nyadi Conventnek assignált [H; Ks 108 Vegyes ir. 47]. 

2. kirak/tesz vkit; a scoate pe cineva (dintr-un post), 
a destitui; ausbooten. XVIII. sz. eleje: A kerek körmű 
lónál job nincsen, ă féléket ă melly kovats meg nyilaz ki 
kel mustrálni a Cihbül [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1777: 
Nemes János urat is consiliariusságból és provinciális 
föcommissariusságból kimustrálá 2000 forint pensióval 
a gubemiumból [RettE 379]. 

kimustrált L mn I. kiselejtezett/szuperált; reformat; 
ausgemustert. 1763/1786: (A puszta szessziókat) Kun 
István Vrunk atta altal valamely hant vetett ki must-
rált Lovak(na)k árrában, azokis bennek vakok volta-
(na)k [Romlot Sz; BetLt 5]. 1770: Ki mustrált Lo nro 1 
[Királyhalma NK; Ks 23. XXII]. 1774: Csutak Uram 
Tisztartoságában négy meg nehezült járombul ki must-
rált Béres ökröt . . . Hatvan két vonás forintokban adat 
el [Mocs K; KS Conscr. 54]. 1797: A Portusrol vétetett 
egy ki musstrált hajó Rft. 65 Xr. 5 [Déva; Ks 96]. 1813: 
egy szivárványos kúthoz való ki fűrott, de az használás-
ból már ki mustrált Cserefa cső [Koronka MT; Told. 
18]. 

kirakott/tett; destituit, scos din post; ausgebootet. 
1774: ŭgy mondják, hogy a felesége összeszűrte volna a 
levet egy Szentes nevű Bánffiánus kimustrált láposi 
tiszttartóval [RettE 341]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; 
snbstantivartig gebraucht: kimustrált/selejtezett állat; 
animál reformat; ausgemustertes/geschiedenes Tier. 
1790; vén Kantzák közzŭl mostis vannak hitványok, 
a ki mustráltakból tsak 3mat adhatot el Bakó Vram 
ISztréza-Kercsesora F; TL. Vessényi Dániel jószágig. 

Teleki Józsefhez]. 

_ kimutat 1. megmutogat; a arăta; zeigen. 1553: Negy 
jámbor Embertys fogyanak Az ket Embertys az ky 
£lewt Az hatart ki Mutata es El ata volta [Sólyomkő K; 
KCs. — aA szóban forgó rétet]. 1568: Andreas Colosy 
gasparus Colosy pariformiter fassi sunt hogy az 
meg az fçld Celyat <?k ky mútattak, adig vagyon az fęld 
IKv; TJk III/1. 190]. 1576: az cyk falwyak ky mwtattak 

az Jobbagyfalwy Erdeónek az hatarat [Jobbágyfva MT; 
EHA]. 1614: Mivel hogj Istennek el vegezet Akarattia 
volt, hogy az fazakas mihaly elseo feleseget az eleok 
keozzul, ky vegie, es az melj fiaczkaia attól meg mara-
dott annak az eő portioiat . . az Varosnak Constitutio-
ia szerent mi Előttünk ki adna, kj mutatna es Inuenta-
riumba íratna [Kv; RDL I. 95]. 1627: ott eokett ereos 
hittel meg esketeok, hogy az Tóth Mihaly retinek hata-
rat igazan ki iariak; Annakokaert eok az Leorincz-
ffalvi hites emberekkel edgiwtt el iarak es az mint ra 
emelekezhetnek, kys mutatak [Lőrincfva MT; Told. 21]. 
1702: (A torockóiak) ha hol ón, ezüst, Arany, vagy Ertz 
bányákat tudnak, ki mutassák [Thor. XIX/9]. 1741: hű-
tők után a Sz: Marghitai vényebb emberek . ki muta-
ták a mostani ország uttyát [Retteg SzD; Ks 14. 
XXXVIII. 11]. 

2. kb. kijelöl; a stabili/fixa; bestimmen, festsetzen. 
1569: Tçruenzerent talaltuk biro vram es Kyral biro 
vra(m), hogy ezten napig az hazbol ky agyak Rezeket 
azoknak a kyk keuanyak . Barbel Janos ezt apelalta 
hogy az haszhely Reszt . . . el nem agya hane(m) azt ke-
úanya hogy ky mútassak es meg tartya [Kv; TJk III/1. 
255] | akkor az három falunak gywlese vala az feketęn, 
Menek ky bernald balassal keozzyek, az Tóth ferencz 
Rezęt akkor Mutatak ky [Marossztkirály MT; VLt 
7/692]. 1586: Megh ertettek varosul Byro Vram Zaűa-
bol mynemeő keserwes Niawalia keowetkeznek az va-
rosra, az Seminariumnak meg Epitessebeól3, feokeppen 
Innét hogy az varos feóldet kewannak penzen eóreókeo-
swl az Seminariumnak helyheztetny es ky Mutathny 
[Kv; TanJk V/3. 277b. — aA jezsuita főiskola]. 7677: 
Tartozzanak porgolát kertel el rekezteni az marhák 
meatussatol a tilalmast, ot es anyira, a hova, holott es 
menyire az Csa(na)di udvarbíró es esküttek ki mutat-
tyák esztendõnnkent [Csanád AF; JHb XXVI/42]. 
1747: (Szegedi Gábor) ki menvén ad faciem Territorii et 
foeneti Lapadiensis ki mutatá és transponálá édgj örö-
kös kaszáló rettyit Dobolyi István Vram(na)k [Ne; 
DobLev. 1/227]. 

3. megmutat; a arăta; zeigen. 1718: Mindezeket51 kü-
lön külön név szerént mi előttünk ki mutatván úgy ada 

Boér Gáborné Imecs Erzsébet asszony édes leányá-
nak Székel Erzsébet aszszonynak [Kilyén Hsz; SzO VII, 
235. — a A menyasszonyi kelengye darabjait]. 1758: a fi-
csor és Léány kik akkor a Csordát őrzettek . magok 
mutatták ki a Tehenet [Doboka; TL]. 1847: kiis mutatta 
nékem és másoknakis a hátát testét, nagyon elvolt kí-
nozva [K; KLev.]. 

Sz: foga fejérét. 1657: Huszár Péter s többek is 
kimutaták fogok fejérét, fejedelemhez való szíveket 
kiadák az választ, hogy drabontokká magokat nem te-
szik, s gyalog nem szállanak [Kemön. 197]. 1789: ugyan 
nagy szégyennek tartom azt hogy kerestettek Ferentz 
otsèmet mindenfelé ezzel foguk Fejerit ki mutat ták [Bo-
lya NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuel-
hez]. 

4. kb. kiad; a da; ausgeben. 1589: Az en zam adasom 
utan . . . marad az en zam adasomtol Saffarsagomtol az 
Varosnak illien marhai kit kez uagiok mingiarast ke-
zemteol ky mutatni [Kv; Szám. 4/X. 87]. 1757: H a a Vi-
rágosiak kŏzŭl valaki Vagy Czimbora, vagy Béres, a 
Czimboraság hire 's akarattya ellen a Vizet Cziculjásra 
verné, azt az személyt tartoznak ki mutatni . . . ha penig 
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nem adják ki a Damnificátort, az Egész Czimboraság fi-
zessenek Tizenkét M.Forintot [Torockó; Bosla]. 

5. mutat; a arăta; zeigen. 1561: mindeneketh nygy 
Rizre Jntizzenek, es azokra Nilath hannyanak Es ki ki 
mind azon maragyon megh, Walamelyeth az nil ky mw-
tath awagy hoz nekiek, zaz forinth köthel alath [M.fráta 
K; SLt sub lit. V. nro 28]. 1760: (A lakodalom alkalmá-
val) midőn a násznagy csak azon lenne, hogy amely 
leányzót ez s ez . . . eljegyzett, adják ki, elsőbben ki mu-
tattak valami alávaló, együgyű személyt s még néha 
kecskét is [RettE 98]. 

Sz: Isten szerencséjét ~ja (leánynak) Isten szerencsét 
mutat (a férjhezmenetelre). 1780: mig az Ur Isten három 
kedves Leányimnak Szerentsejeket ki mutattya, és haja-
don állapotban lesznek . . . [Mv; Told. 27]. 

6. ~ja magát. a. előbukkan/tűnik; a apărea; au ſ tau-
chen, erscheinen. 7662: a mieink elunván a lesben való 
várakozásokat, onnan kiindulnának, kimutatván ma-
gokat [SKr 413]. 1704: Amint általüzik a kurucok ráco-
kat, lovas németeket a vízen Hója felé, kimutatják ma-
gokat a lesben való gyalog németek, és mihelyt a kuru-
cok meglátják, hátat adnak azoknak [Kv; KvE 287 
SzF]. — b. megmutatkozik; a se arăta; sich zeigen. 1662: 
(Barcsai Ákos) bennek jól levágatván s az pártolkodás-
szerzőben is felakasztatván, a többi magokat a hűségre 
megtérteknek mutatják vala lenni, noha nemsokára is-
mét a valóság magát másképpen mutatta vala ki [SKr 
638]. 1765: Nem excusalya az Inctust az reszegség, 
mert a rósz termeszet reszegsegben szokta magát ki mu-
tatni [Torda; TJkT V. 265]. — c. mutatkozik; a se face 
văzut; sich sehen lassen. 1657: (A törökök) nem hogy ki-
mutatni merészlették volna magokat, de az erdőkön 
orozkodva szállankoztak haza [Kemön. 182]. — d. kitű-
nik/válik, excellál; a se remarca/evidenţia, a excela; sich 
auszeichnen, hervorragen. 1823-1830: A domidoctusok 
között volt egy Fogarasi János nevű malommester fia. 
Ez sebes eszű és beszédű volt, leginkább kimutatta ma-
gát [FogE 289]. 

7. kb. a szem/világ elé tár; a manifesta; bezeigen. 
1711: eö Kgle hitét, kötelességét és házasságbéli szövet-
ségét félben hagyván, várasakat, Vármegyeket feljárván 
erkölcstelen életét mindenütt kimutatván, rosz hirit, ne-
vit mindenütt hagyván . . . az Olt Vizéb(e) a Tábori 
Tisztektől bé vettetett, a táborbol ki verettetett [Dés; Jk 
359b-60]. 

8. nyilvánvalóvá tesz; a demonstra; offenbaren. 
1655: (Az aranyak) nyilván tudom, nem igaz kamoran 
kőitek voltak, mert ki mutaták az Circumstantiak [Kv; 
ÇartTr II. 889 Mich. Csepreghi (53) vall.]. 1662: Barcsai 
Ákos . . . a maga méltósága keresése mellett régtől fog-
va való practikálódását valóban kimutatta [SKr 476]. 
1710 k.: A fejedelem minden hazugságnak helyt ád, me-
lyet eléggé kimutatott az elmúlt esztendei tragoedia 
[BÖn. 694]. 

9. feltüntet; a indica/arăta; anführen/geben. 1595: 
Vöttem fü szerszámot és meg törettem, és abból költet-
tem, a' mi penig meg marat ezkorj gazdálkodásomtól, 
volt ismeg az töb vendegek szüksegere, Napról napra, az 
mint az Registrom k j múttattya [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
176 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1635: (Feleségének) 
hatta Testamentumba az Lakatos György Vram mellet-
te való Hasz reszt . . . az mint az Testamentum leuel ki 
mutattya [Kv; RDL I. 23]. 1805: ezen . . . ide rekesztett 

Contractus elég világoson ki mutattya a' Groff Komis 
Jussán minemű ingatlan Jókat vásárlott Nagyságod 
[Mv; Ks 92]. 

kimutatandó 1. kijelölendő; care urmează să fie stabi-
lit; festzusetzend/zu bestimmend. 1677: Erdejét, füvét, 
cseréjét, tõvissét . . . az pascuatiora ki mutatandó föld-
nek . . . a kis kerekiek . . . ne usúalhassák [Csanád AF; 
JHb XXVI/42]. 1851: a' gátot minden évben . . . az er-
dőből kimutatandó vesszőből vágatva és szálitva 
megborítatni renováltatni tartozom [Sáromberke MT; 
TSb 31]. 1865: Kedves unokám Antos Istvánnak ha-
gyom piacz sori . . házamat és négy rud végrende-
letem végrehajtói által ki mutatandó szénafüvet [Kv; 
Végr.]. 

2. kinyilvánítandó; care urmează să fie manifestat; 
zu bezeugend. 1636: Még az Adamnak el esęsęt-is; (:ugy 
elmęlkedem,:) az Istennek ditsŏsęge, irgalmassága, es az 
emberi nemzethez ki mutatandó nagy kegyelmessęge, 
kevanta [ÖGr Aj. 3 Rákóczy György aláírással]. 

kimutatás I . (meg)mutogatás; arătare; (nacheinan-
der) Zeigen. 1637: el menénk . az alább megh irt hatá-
rokban leuő földeknek, reteknek, és erdeőknek hűt sze-
rint ualo el igazittásara, es mind ket reszre ki mutatasara 
[Gyerőmonostor K; KCsl 138]. 1653: (A) mi execution-
kat az declaralt három eőregh emberek(ne)k hűteők 
vtan való ki mutatasokbol . . . veghben viuen, irtuk 
megh Nagd(na)k az mi igaz hütünk szerent [Makfva 
MT; DLev. 5]. 1814: (Amikor) egy régi fa épületü Ka-
mara Szék Szegeleténél intéztem volna ki a' métát, oda 
jött Pávai Samuelne Aszszonyom, mint régi volt szom-
széd lakos . . . az ö Kegyelme Szavának mi engedvén, 
utosittása, és ki mutatása után vettük fel a métát 
[Dés; Ks 79. 29. 797]. 1842: a nevezett Commetaneuso-
kat a* Kakasdi Határon lévő minden Erdeik kimuta-
tására, azok mekkoraságainak kimérésére, minemüsé-
geinek . . . meg intézésére bé eskettük [Msz; DE 2.]. 

2. kijelölés; stabilire, fixare; Festsetzung, Bestim-
mung. 1633: (A) czerelt Jobbagioknak neuezet es szam 
szerint ki mutatasokra es kezben adasokra . . . expedial-
tatuan . . mi az dologban procedaltunk [KCs IV/19 
Nic. Érsek Uj Vaij kezével]. 7677: Az Enyedi Kastély-
ban a* Nemességnek, kiknek az elŏt-is Kamorájok volt, 
ha el-vétetet, restitualtassék, a' kinek nem volt-is, adat-
tassanak helyek; mellyeknek ki-mutatására, és intézésé-
re, a Fejér Vármegyei Fő és Vice Tisztek, a' Fejérváfl 
Cáptalanockal edgyŭt mennyenek ki [AC 140]. 1738: A 
Porond kertek(ne)k mint hogj in Confusione vólt tavajis 
a dolog, ujabb szemre való vételére, kerttyeknek ki mu-
tatására, a kik(ne)k föld kell, hirdettesse meg Hadnag) 
atyánkfia, hogj mennyenek ki, holnap dél után, és a kerţ 
osztattassék fel [Dés; Jk 494a]. 1755: Porkoláb András; 
János Uram ezen kaszáló rétnek ki járására és ki 
mutatására hivatatt vala bennünket [Balavásár KK; 
17/LXXXI. 20]. 

3. felmutatás; arătare, prezentare; Vor/Aufzeigung-
1712: az meg irt jobbágy mezítelen fegyver ki mutátaso-
val (!) Repellála mellyet látván vice Ispán Uram íS 

. . . Certificaltatá en velem meg irt Aszszonyokot eő kg1' 
meket, az Repellans Jobbágyok altal Doboka Vá ſ ' 
megye Felső Processusaba leg elsőben C e l e b r a l a n ^ 0 

Partialis szek(re) [Dob.; RLt]. 
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4. situaţie; Ausweis. 1838: Fel kell jegyezni, hogy . . . 
minden évben az Ekklábol mennyi garasos segedelem 
adatott bé hogy visitátio alkalmával ez is egy Sum-
más ki mutatásba bé iratta<t>hassék [Nagykapus K; 
RAk 15]. 1842: Írásoson adjanak egy hiteles papi ki mu-
tatást . . arról, hogy a le folyt katonai egé^: év alatt, 
Ekklésiájokban kik házasodtak és kik haltak meg 
[üo.; RAk 18]. 1847: Aluvo Krajtzárok Kimutatása 
1846/47 Katonai Év Második Féléről [Mv; MvLev.]. 

kimutathat 1. megmutogathat; a putea arăta; zeigen 
können. 1749: Sessiok felesen vadnak, mellyeket itt spe-
eificalni nem tudok, ki menvén Uttzánként többekkel 
edgyŭtt, reménlem ki mutathatnok [Mezőcsán TA; 
DobLev. 1/236. 22 Mány Silip (56) jb vall.]. 1757: Bíró 
Berke . . . határa és métája . . . terjedett a' mostis meg 
tettző Kükűllő vize régi observált Cursussa szerint való 
alveussáig, mely alveusis a' nevezett Bereknek . . olda-
lánn, arra tova le lattzo két vastagabb Nyárfák felé 
tettzőképpen meg láttzik, és ki mutathattyuk [Balkács 
KK; BK]. 1766: Zakarias Kovátsnak mejik lehetett 
azonn meg kérdett gyŭmöltsös bongoros hellye . . . ne-
vezet szerint ki nem mutatthattyuk [Szásznyires SzD; 
Ks 33 Szásznyires II. 16]. 1767: (E) hellynek széllyeit 
mostanis é szerint kimutothattyuk [Sárd AF; EHA]. 

2. kijelölhet; a putea stabili; festsetzen/bestimmen 
können. 1642: Veleo Jstuan . . . sok sulias gongiaj, es 
husulasi miat Leanianak az Aniaj Tertiumot kj nem mu-
tathatta [Kv; RDL I. 128]. 

kimutató felsoroló/tüntető; care indică/arată; ange-
hend/führend. 7809: Kis Ferentz és György ellen hamis 
J^velek készítéséért indított büntető pere O Felsége elei-
be hatván . . Kis Ferentzet két esztendei, Kis Györgyöt 
egy Esztendei Kővár Vidéki Tömlötzben Vason tölten-
dő rabságra oly formán Ítélte: hogy ök Fogságok ideje 
alatt, az ezen Vidékb(en) tartandó közönséges gyűlések 
alkalmatosságával nyakokban függesztett s gonosz tse-
lekedeteket irásb(an) ki mutató Táblával, mások(na)k 
Példa adására állván nem tsak, hanem meg Adsessori hi-
vataloktol is örökre meg fosztattanak [UszLt ComGub. 
1550]. 

kimutatódik 1. kijelölődik; a fi stabilit; festgesetzt/ 
kestimmt werden. 1612: a' kinek az Berekzazj Lűkacz 
részen küuül valamj resze volna az hazban öröksegben, 
varosúnknak tőruenye szerent mutatogyek kj [Kv; 
FLPr 23]. 1642: igaziczak aequaliter el minden örökszé-
peket, ki mutatodvan ultro citroq(ue) azokbol az eó ius-

[Nagymeregyó K; JHbK XVIII/20]. 1676: ez Asz-
S2°ny(na)k tertiuma elsőbenis mostani Arkosi Istvá(n) 
vr(am) Fiaczkája részére, maga dualitassara nézve mu-
tatodgyék ki [Kv; RDL I. 155a]. 

kitűnik/világlik; a reieşi; hervorgehen/leuchten, 
erhcllen. 1631: De hogy annal nagiob igassagha az en fe-
llegemnek ki mutatoggiek, az felliül megh irt dolgokat-

azért akartam be íratni [Nagyteremi KK; JHb XXI/l. 
4 Sükösd György végr.]. 1757: Ebb(en) mutatodik pedig 
Ţr keresztyénsége s atyafiságos szeretete Tit. Sombori 
Janos Uram(na)k, hogy Kis Esküllön ad által egy 
"ázat . a ' mig tetzik Sombori Sigmond Vr(am) háza 
,®Pevel együtt rajta lakhatik [Kisesküllő K; Somb. I]. 
'009; vártuk azon Felséges Királyi Kegyelmet hogy az 

Adózás terhe alol kivétetünk . . . de ohajtatt reménysé-
günkben meg fogyatkaztunk, melynek . . . oka az, hogy 
õ Felségének Szentséges akarata abban függ, hogy az 
Erdélyi Quantum apadást ne szenvedgyen, amelynek bi-
zonyas jele tsak abban ki mutatodatt, hogy ã kik 
Egyházi Nemes Armalistak az Ado alol ki vetettek is 
[Asz; Borb. II]. 

kimutatott 1. megmutatott; arătat; gezeigt. 1808: a' 
Paltinu Bortosz nevü helyről ki mutatott Bertzen, 

vagyis Hegy élin, nem mehetvén el, el kellett hajlanunk 
délfelé az ottan lévő ösvényén [Toplica MT/Mv; Born. 
XVd]. 

2. kijelölt; stabilit; festgesetzt, bestimmt. 1836: 
azonn ki mutatott helyet volta képpen meg visgálván 
. . . ház^I. körül való Jarhatassal fel mértük . és égy 
kis szorosság az szomszédok altal tett fel adás mellett 
tsak ugyan fel adhatonak lenni ítéltük és egy kis huru-
bátska epithetésére el térhetőnek [Dés; DLt 556]. 

3. megjelölt; însemnat, marcat; bezeichnet. 1714: 
abstineállyon Kgltek ezután, azon határnak maga részi-
re való vendicatiojától . . . tartván magát a reambula-
tiokor ki mutatott magok jussának határáig [KvLt 1/211 
a gub. Nsz-ből]. 1766: az Óldalán az kertit Thórdai 
László Uram az ki mutatót métán kivŭl tette volna . . 
ugy annyira hogy nagyobb heljen az Falu uttzáját bé 
kertelte, el foglalta [Csapó KK; Berz. 17 Fasc. XIII]. 

kimutattat megmutogattat; a puné să arate; zeigen 
lassen. 1727: kevés jovocskájábol rájok nézendő portio-
jokot ki akarván mutattatni [Kv; Pk 6]. 1818: ezen sum-
mában a' fenn assignalt Széna Rétet a* Commetaneu-
sokkal ki jártatván és mutattatván el foglalta, és jeleül 

egy fán állo csóvát tétetett [Ne; DobLev. V/1021]. 

kimutattatik kijelöltetik; a fi stabilit; festgesetzt/be-
stimmt werden. 1640: (A határ) egesszen az Fogaras 
hauassaigh terminaltatott es mutattatott ki [UF I, 706]. 
1681: Az mint ä hites Birak referallyak, Noha Boldog-
falva felől vala hatara, hit utan tőrvenyessen rectificalta-
tott, es mutattatott ki arra rendeltetett, Deputatusok es 
Convocaltatott szemelyek által . . . Kendeffi Miklós 
Vr(am) egi darab földöket az rectifica(ti)o utann is ha-
talmasul usuallya [Hátszeg H; VhU 151]. 1772: ki-mu-
tattaték a* . . . Konyha Kŏ Falán hátul-lévő rész Jószág, 
rajta lévő minden épületekkel éggyŭtt, a' Sajtó Árnyék-
nak hátulsó Csepegéseig [Mv; DLev. 5. XVII. 4]. 1818: a 
mostani vágás alatt lévő Táblában fel járó uton alol lévő 
szegletetske erdő adattassék által, ugy mindazonáltal 
hogy az a helybéli Ispány által mutattassék ki a Bácsiak-
nak , és . . . horgyák is el onnan ne hogy ezen fogás alatt 
az egész Télen erdőlljék az erdőt [Kv; KmULev. 3. — aA 
várossal tőszomszédos Kisbács lakosainak]. 

kimutogat 1. megmutogat; a arăta rînd pe rînd; wie-
derholt zeigen. 1642: az Puszta telekek utan való Feől-
deket es Reteket, ez ide ala megh irt Eoregh emberek hi-
tek szerent mi nekünk oculata revisionkba ki mutogot-
tanak (így!) [Nagymeregyó K; JHbK XVIII/20]. 1643: 
kivana . . . hogi azon haz heliekett; azon hiteókre kiis 
mutogassak; Es ki menue(n) az ki mutogatasara, legh el-
sõbennis az Lukacz Tóth haza helie felet mutatak [Póka-
fva AF; JHb XXV/30]. 1715: Kis András . . . ki jöve ide 
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Köblösre es en egj kupa bort tölték neki hogy velem az 
mezőre ki jöve es azon ház hely után való földeket ki mu-
togatá [M.köblös SzD; RLt Süket Ignát (50) vall.]. 
1742: Kifor Iliának . . ki mutogatta ki marháit hogj 
kik, mellyek azok? [KSz; TL 42 vk]. 

2. kiderít; a clarifica; klären, aufhellen. 1678: oszt az 
Zagori Tarnoczi rész Portiot legitime apprehendal-
ván, sok esztendeig birtam, osztan mint es hogy kötelöz-
zöt bele, es tsudalatos utakon modokon (: mellyeket suo 
loco, et tempore az üdő, es az igassag mind ki mutogat:) 
fogot Törvenyb(e) es vött Contractusra Kende Já-
nos [Törzs. Osdolai Kun István a fej-hez]. 

kimutogatás 1. megmutogatás; arătare; (wieder-
holtes) Zeigen. 1727: (Kimentek a) szántó főldek(ne)k, 
Kaszáló Rétek(ne)k, szőlő hegyek(ne)k, és Erdök(ne)k 
igazán való ki mutagatásokra, és jarasakra (Vajdaszt-
iván MT; JHb IX/7. — Tornai László kijegyzése]. 1799: 
Ki menvén az Estimalt Nyilaknak ki mutagatása végett, 
De a mutagatás elein meg jelent Atyafiak, Gazdák, a' 
Nyilokhoz nem állattak, hanem onnan . viszsza kel-
letvén jöni, és Communitast kelletett Gyűjteni [Toroc-
kó; TLev. 5j. 

2. kijelölés; stabilire; Festsetzung, Bestimmung. 
1800: Januariusnak 2dik. Napján ki mentünk hogy fer-
tály nyilakat3 lémitalyunk . . Ismét ezen Fertályaknak 
ki mutagatására ki mentünk [uo.; i.h. — aErdőnyilakat], 

kimutogattatik megmutogattatik; a fi arătat rínd pe 
rînd; wiederholt gezeigt werden. 1642: az megh irt pusz-
ta telekek utan, az mely őrőkszegek vadnak kj muto-
gattattanak az őregh emberekteol [Nagymeregyó K; 
JHbK XVIII/20]. 

kín 1. chin, suferínţă; Qual. 1584: Chyszar Ianos vall-
ia . a' kohnianal engemet megh keoteottenek vala 
es sok kcnnal zabadulhatek megh beleólle [Kv; TJk 
IV/1. 285]. 1588: En meg hallottam vala hadadban az 
fogsagban az en fiam nagy kinnyat vgj kenzeretette(m) 
meg eskenny hogy nem banthom az Sombori Jobagiat 
[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1638: Eztis hal-
iam az Aszonitol hogi Inkab kenokat szenuedek eretted 
testemben hogi nem mint most le fekegiunk [Mv; MvLt 
291. 143a]. 1673: szólitá Isten ő felsége Ki itt Fogarasba 
szegény Szentpáliné asszonyomat, ki midőn 18 eszten-
deig hallatlan isszonyú kénokat érzett volna testében, Is-
tennek ő felségének lelkét megadá [AMN 152]. 1729: 
Kinnjáb(an) szörnjen kiáltót jajgatót, és el huddozta 
magát [Sövényfva KK; TSb 51]. 1791: le húzatta, és né-
gyet ollyat vágatott rá, hogy szintúgy keringett fatsar-
gott, a földenn kinnyába [Méra K; RKA]. 1818: kénok-
ban nyeriteztenek® [K; KLev. — aA lovak]. 

Szk: ~okon megy által. 1710 k.: Csak az Isten tudja 
azt, hogy ő micsoda kinokon, és én micsoda lelki-testi 
kísérteteken, keserűségeken mentem által a hat esztendő 
alatt [BÖn. 716]. 1776: Bizom az én I(ste)nemben hogy 
. . . az kŏszvenjem távozni, az Agjam miattam nyugodni 
fog mivel 15. esten dŏ tŏ l fogva elég keserves kino-
kon menek által [Négerfva SzD; BfN Bánfi Péter lev] * 
görcsös 1861: halt meg Barátosi Rózsi természetes 
fia Imre 8 hetŭs koraba görcsös kinokba [Dés; RHAk 
130] * iszonyúirettenetes ~ ban gyötrődik/ vagyon. 1661: 
az asszony, Szentpáliné asszonyom, rettenetes kínban 

gyötrődik az köszvény miatt; az szekér elrázta [TML II, 
132 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1722: Csudá-
latos betegség grassal az Havas alatt lévő két három Fa-
luban, úgymint Netoton leg inkáb Kezei lábai az 
ember(ne)k ŏszve sugorod(na)k tart 1 s ket óráig, meg 
bolondul bele, iszonyú kínokban vagyon [KJ. Rétyi Pé-
ter lev. Fog-ból] * keserves ~okat szenved. 1662: az én 
uram Jézus Krisztusom, aki keserves kínokat szenvedett 
a magas keresztfának oltárán az én bűneimért, ő jöjjön 
el [SKr 305] * rettenetes lát. 1658: édes néném-
asszony valóban nyomorultúl vagyon az köszvény 
miatt, mind az két lábában, térdiben, kezében vagyon, 
az mely miatt rettenetes kínt lát [TML I, 237-8 Bornemi-
sza Kata Teleki Mihályhoz]. 

Sz. 1674: Úgy látom, ebnek eb barátja; az ki ördög-
nek szolgál, kínnal fizet [TML VI, 579 Bánfi Dienes Te-
leki Mihályhoz]. 1710: mert aki ördögnek szolgál, kín-
nal fizetnek annak [CsH 458]. 

2. szitk tűz ~ jár a való; ar trebui aruncat ín focul 
iadului; einem soll die Qual des Feuers zuteil werden. 
1736: Minden szitkozódások az férfiaknak . . . ez volt 

. . Az aszszonyoknak penig ez volt Aha hamis életű, 
tűzre való, tűz kénjára való [MetTr 415. — aKöv. a fels.]-

3. kínzás; tortură, maltratare; Peinigung, Quälerei. 
1710: hirtelen a ház alá ásott puskapor fellobbana, és 
mind azt a palotát, mind a mellette való épületeket ször-
nyű ropogással felhányá és elrontá két német kön; 
tösben levő franciákot találának, kik megvallák, hogy ő 
dolgok, és azokot szörnyű kínnal megölték másoknak 
rettentő példájokra [CsH 462]. 

4. (lelki) gyötrelem/szenvedés; supliciu, suferintă 
morală; Seelenqual/pein. 1582: Mikor szilagi Mihalt 
eozue szerzek az felesegeuel akor azt lattam hog az 
felesege Mindenben kedwet kereste meg sem talalta ked-
wet semiból hanem szitta Mind Anniarol oly szitkokal 
ky azzony allathoz nem illett beztie lelek kuruanak meg 
az fogatis ugan szizorgatta (!) ropogtatta Mind estue 
holual ez uolt az eo kinnia az szegien azzonnak [Kv; TJk 
IV/1. 60b Anna Petri Kochis cons. vall.]. 1747: azt hal-
iam hogy monda Bakó Ferentz Biro Ánnának halgas 
mert mind éltig csak kín voltál rajtunk [ A r a n y o s r á k o s 
TA; Borb. II Fodor Sigmond Felesege Fŭlep Judit vall.]-
1853: mű itt é nyomorú világon, a* fájdalom kínjaitol 
emésztve-bajolunk az élet terheivel [Kv; Pk 7]. 

5. kellemetlen helyzet; situaţie neplăcută; unange-
nehme Lage. 1619: Itt oly rettenetes eső lőn harmadna-
pig, kit emberi emlékezet soha nem tud . . . ki miatt sok 
szántalan házok leromlottak Addig sírék s rívék, 
hogy az erdélyi ház ledül, hogy ezen esőben két helyen le-
szakada, az szomszédság reám támadván, hogy az út-
ban düle, el nem járhattak tőle . Ilyen nagy kínom va-
gyon nekem csak az ház miatt is [BTN 304-5]. 

6. (nagy) ~nal kínosan, gyötrődve; chinuit, (fllcut) 
cu mullă trudă; qual/leidvoll. 1661: Bizony édes, szerel-
mes Feleségem, gyakrabban írnék, de vajmi nehéz tá-
borban gyakran írni; Isten tudja, ezt is minemű kinnal 
írtam [TML II, 106-7 Teleki Mihály Vér Judithoz]. 
1806: 4 rendet irtam, és egy darab Caputa t nagy kinnal 
elnyekegtem [Dés: KMN 167]. 

kína tbsz kínaiak; chinezi, chineji; die Chinesen. 
1710: mindenütt, nemcsak a több keresztény országok-
ban, hanem még Indiában, Chinában is hasonló csalard 
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politiával élnek, hol azt tétetik, hogy a chinák bálványát 
Çonfútius nevűt tisztelik, másfelől a pápista relígiót ter-
jesztik, csak azért, hogy a két közön a chináktól tisztel-
tessenek, és kincset kaphassanak [CsH 388-9]. 

kínaezüst alpaca argintat; Chinasilber. 1873: Egy pár 
áldozó kanna tárcával, china ezüst fr. 14 [Bács K; RkAk 
253]. 1877: China ezüst és réz 2 áttört kosár [Ks 87 
Kornis oszt. inv.]. 

kínafolyadék vmilyen gyógyszer; un fel de medica-
ment; Art Arzneimittel. XIX. sz. köz.: a Kis Katinak 
China folyadék [Torda/Torockó; Bosla]. 

kinagyol (nagyjából) kialakít; a degroşa; roh bearbei-
ten/hauen. 1679: Kerekhez való uj küllő fa, czak ki na-
gyolva nro 166 | Udvari őregh szánnák való bikk ffák, 
czak ki nagyolva Par 6. | Talpnak való fa, czak ki na-
gyolva no 12 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 90, 
96]. 1681: Kerek agy, csak ki nagyolva [Vh; VhU 568]. 
1815: 6. Bükfa Deszka ki nagyolva [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 50]. 1823: az építéshez kívántató fákat ki na-
gyolva, sinorra faragva adja keze alá [Dés; DLt]. 

kinagyolt (durván) kialakított; degroşat; (roh) 
bearbeitet/hauen. 1679: Hámoron ki nagyolt, hoszzu 
tábla vas nro 1 . Vas hámorban ki nagyolt temerdek 
rud vas [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 72]. 
18-? 7: Ki nagyolt 84 darab fentő [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

kínahorog 1862: 1 Kina horog 5 Loth haltsont 
varo tő [Kv; LLt]. 

kínai I. mn chinez; chinesisch. Szk: ~ csésze. 1837: 
Egy fedeles Chinai nagy Csésze [Szentbenedek SzD; Ks 
88] * ^ fekete disznó. 1860-1861: Disznó minden falu-
ban sok van, az úgynevezett szerviai fejér, chinai fekete, 
szalontai veres kajla fülü gyakoribb [Benkő, Mszlsm. 
H] * ~ festésű aimáriom. 1802: .. A* Nappali Szobá-
i n Égy Chinai festésű nagy aimáriom, a tetejin két 
gombokkal, vagy vásákkal; és ahoz illő kosárral [Mv; 

52] * ~ festésű asztalka. 1802: A' Cabinétban . 
Egy Chinai festesŭ kis asztalka [Mv; i.h.] * ~ festett fa-
Zek. 1823-1830: elmentünk az úgynevezett japóniai pa-
otábaJ itt is előbb a porcelán gyűjteményeket néz-

l uk meg . nevezetesség ebben a gyűjteményben 
jalami kínai eltört forma festett fazék [FogE 182-3. 
Drezdában 1796-ban] * - findzsa. 1873: 6. veres virá-

8ü Chinai findzsia tálastol [Szentbenedek SzD; Ks 88 
uszt. 37] ^ _ forma findzsa. 1846: Chinai forma ara-
nyozott Findsia tálastol darab 12 [SLt 17] * ~ kasztén. 
1805: Egy nagy Chinai, feketénn Aranyosonn Lakiro-
£°tt Kasztén [Mv; TGsz 52]. 1853: Egy nagy Chinai fe-

efén aranyasan lakírozatt kasztén [Mv; TSb 4] * ~ 
Kodra festett tålacska. 1801: Hat Chinai módra festett 
^ma aranyos Szélű ép Tálotskák [LLt 106/1] * ~ mód-
ra lakírozott asztal. 1805: Egy kis Chinai módra feke-
ténn Aranyasonn lakírozott asztal, Canapé eleibe való 
IMv; TGsz 52]. 1853: Egy Chinai módra feketén ara-
nyasan lagírozatt (!) asztal, kanapé elibe [Mv; TSb 4] * 
£ Porcelán. 1823-1830: Az azután való boltban voltak 

nai, a harmadikban japóniai porcelánok [FogE 182]. 

1846: Égy régi modi kávés übrik forma Chinai porczel-
lán aranyozott füles | Égy nád méznek való aranyozott 
Chinai porcellán [SLt 17] * ~ porcelán edény. 1837: 
Chinai és egyéb féle portzellán edények [Völcs SzD; Bet-
Lt 1 Darus József (51) ns vall.] * ~ porcelán flakon. 
1846: égy régi Chinai porczellán zöld s kék festékkel Szí-
nezett fületlen flackon dugóstól [SLt 17] * ~ porcelán 
tálacska. 1846: Két égy forma gazdagon aranyozott 
Chinai porczellán tálatska [SLt 17] * — porcelán tányér. 
1848: Tarka Chinai porczellán tángyér [Görgénysztimre 
MT; Born. G. XXIVd] * ~ teásibrik. 1837: Égy kis 
Chinai Theás Ibrik [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 37] 
* ~ váza. 1837: Egy nagy Fedeles Chinai váza aranyo-
zott | Egy Chinai nagy váza fedeles I Két nagy aranyo-
zott Chinai váza [Szentbenedek SzD; Ks 8. 27. 37]. 

II. fn kínai ember; chinez; Chinese. 1710 k.: Még a 
sült pogányok, kínaiak Istene vagy prófétája is, Confu-
cius erre tanította őket: ne kövesd azt mással, amit te 
nem akarnál szenvedni mástól [Bön. 476-7]. 

kínál 1. (megvétel/csere céljából) megkínál vkit vmi-
vel; a oferi cuiva ceva; jm etw. anbieten/vorsetzen. 1570: 
Gazda Georgy . . . vallya, hogy Ew My kor ely akarna 
adny hazat, kenaltha volt Eleosser Nacz Jakabot vele 
De az Dragallotta az Arron mynt hatta volt [Kv; TJk 
III/2. 124]. 1597: Grúz Marthon . . . wallia enge-
metis kenalt velle hogy megh vegie(m) az tehenet de en 
ne(m) akaram megh venny mert megh monda hogy ala 
eset volt az ganerol s megh zakat volt [Kv; TJk VI/1. 7]. 
1604: Ele hozata . . . az Zöniegöt es az Ezwst kupát . . 
nagi matene kinala wele hogy wögiem meg mert eladó 
marhak mindenik, Zekel görgis azonkepe(n) kinala wele 
hogj wögiem meg [UszT 18/167 Ambrus gergely Koron-
dy pp vall.]. 1632: ot voltt mikor kenalta Ueres Martant 
az zöleŏvel Zabo Istua(n) hogi veg megh sogor az szeö-
leōt s neked adom, . el kel adno(m) ugj mond [Mv; 
MvLt 290. 69b]. /738. Jévén nékünk uj Torda Varossa-
b(an) egy darab őstől maradott puszta jószágunk, 
melljet mi már egy nehany esztendeje hogy el adóvá töt-
tünk, és mi azzal a Városon sok betsűletes embert kínál-
tunk, hogy tőlünk meg vásárollyák [Torda; TJkT I. 
169]. 1748: A mely napon eladák . . . az nap kinálák a 
Jószággal, 's annyira mégis szoritták Kispál György 
Uramot, hogy tovább nemis várakozának h(ane)m el-
adák [Uzon Hsz; Kp I Eva Kispál Martini Dánér rel. 
vidua (70) vall.]. 

2. kérlel/unszol vkit, hogy fogadjon el vmit; a ruga pe 
cineva să accepte ceva; jn erbitten, um etw. anzuneh-
men. 1586: az fogsagnak eleotteis componalni Akart 

az felperesekel es ekeppen az lelki esmeret furdalwan 
kenalta az Actorokat sat(is)factiowal karókról [Kv; TJk 
IV/1. 560]. 1589: lm egy mirgett adott Ipo Gergely hogy 
ki vigiem Veliczkere, engemet is kinál vala vele [UszT]. 
1597: Gellien Imrehne Kalachsewteo Kata azzony 
vallia . . Nenem hoza egi arany gywreot eleombe. kiwel 
kenal wala hogi el wegie(m) Globicz Mihali kwlte wol-
na, de hogi el nem akaram venny az melliembe az inge-
men be hagyta, en fogam es el hagytam az gywrewt [Kv; 
TJk VI/1. 59-61]. 

Szk: cseccsel ~. 1638: enis masnap mentem oda s ki-
nalta(m) czeczel a Giermeket [Mv; MvLt 291. 121b] * 
pénzzel 1604: mostis kenalo(m) az penzel az Zek 
eleot [UszT 18/69]. 
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3. étel/ital fogyasztására biztat; a îndemna să se ser-
vească; (Speise, Getränk) anbieten/vorsetzen. 1638: ak-
kor vaczoranis elege kinalak, de ugjan nem euek, sem 
iuek hanem talan csak ketszer ha martot az etekben 
[Mv; MvLt 291. 148b]. 1717: Jo Enivalokot es jnavalot 
magha oda vite az Aszszonj ugj kinalta [Tarcsafva U; 
PfJ. 1736: Mikor az étket nagy muzsika-szóval be-
hozták, az mikor elrakták, mindnyájan felállottanak, és 
az pap az asztalt feláldotta, azután az fő-gazda az vendé-
geket kénálni kezdette [MetTr 383]. 1810: az ide való 
Emberek . . vittek . . egy egy kis pálinkát magok szá-
mokra, s abból kénálták a' Vintzellért is, Azért, hogy 

ne bánynyék kegyetlenül velek [Petele MT; Born. G. 
XIV. 1 Molduán Gávril (54) vall.]. 

Szk: étellel ~. 1593: Anna Azzoni, zaz Balintne vallia 
az Inast lattam hogi betegeskedet, etelellis kenaltam, 

de nem veotte [Kv; TJk V/ l . 438] * itallal ~. 1603: Bu-
day Mihály Deák vallia Benedek . . . nem akart 
Innya mondwan hogy egetet bort Jwth . . . Annak 
vthanna esmet itallal kenalta [Kv; TJk VI/1. 667]. 

4. ajánl/javasol vkinek vmit; a recomanda cuiva 
ceva; jm etw. empfehlen. 1568: Kakas Andrást három 
zorys kenaltak, hogy ha nem teccik apellalya az vraym-
ra, de Egzer sem apellalta, hane(m) meg elegedeth az tpr-
uenyel [Kv; TJk III/1. 186 Antonius Vicey és Laur(en-
tius) Filstich vall.]. 1573: kenallia volt gal vince hogi za-
mot vetnenek Mind Barom feleol Es Marha feleol [Kv; 
TJk III/3. 122]. 1600: kenalta wolt, hogy eskeggiek 
megh hogy eöwe az a Juh, de ne(m) akarta [UszT 15/ 
204]. 1629: my kinaltuk aual hogy magunk megh segít-
jük chak ne hirhesichye az dolgot [Kv; TanJk II/1. 48]. 
1684: (Egy földet) az Falubeliek kõzõnségesse(n) vetet-
tek volt Lipcsei ur(amna)k Zálogb(a) . . . ŏ kglme kenal-
ta az falut hogj váltcsák ki de ki ne(m) váltották [Bor-
bánd AF; Incz. V. 59a]. 1738: el Loptak az szalanat és 
ketten Felosztattak engemet is kinaltak hogy Legyek re-
szes benne én pedig nem akartam [H; BK sub nro 1011]. 
1768: a Mlgs Baro Kapitány Ur kínálta a Csorda pász-
torokat maga marháival, hogy azokat is mind másokét 
szokott rendes fizetésért őriznék, de ezek Soha Sem vál-
lolták fel [Nagyajta Hsz; J H b XIII/29]. 

Szk: békességgel ~ vkit. 1670: az A ez előt keves 
napokkal bekességgel kenálta, és concordalni akart 
velle [Kv; TJk VIII/11. 22]. 1747: (Az alperes) ezen go-
nosz tselekedetit meg valoságositotta azzalis, hogy a' 
kár vallott Szemellyeket békességgel kénálta [Torda; 
TJkT III. 188] * hitivei ~ vkit. 1602: Zarka Thamasne 
porozlone Ersebet azzony . hallotta zabo mihalitol 
hogy hitiuel kenalta farkas mihalt az Toronyban hogy 
akar chak hat forintot Aggion ne halion ehel [Kv; TJk 
VI/1. 615] * igazzal ~ vkit. 1572: Nam en k.ket igazzal 
kinaltam hogy im zolok en magam eo Nwal, wramual, 
es mikor onnan megh térek kyz wagiok fel mennewnk es 
megh latnunk teoruin zerint ha kke az feold auagy eo Ne 
[Vécs MT; BesztLt 3685 Joh.Chefléy provisor Arcis 
Wecchy a beszt-i bíróhoz és esküdt polgárokhoz] * 
nyommal ~. 1650: eo kesebben ne(m) tudgia hogi kenal-
tak az nyommal az Andras ſaluiak az szent Ersebetiekett 
[UszT 51a]. — A nyomkövetésre 1. AC 108, 231. 

5. kínálva ~ kérve kér vmire; a ruga cu insistenţă; 
(um) etw. flehentlich bitten. 7806: az Falusiak is ide 
Udvarhelyre bé hozván a Szalonát el adás végett s mi-
vel a piatzon el nem kelhetett, azzal engemetis . . . ké-

nálva kénáltak, hogy vegyük meg [UszLt ComGub. 
1753u.]. 

6. leányt feleségül ajánl vkinek; a recomanda o fata 
cuiva ca soţie; Mädchen zur Gattin/Frau empfehlen. 
1657: vendéglett egy barátom, Dembinski nevű főember 

. . Ez lengyelnek lévén egy szép mostohaleánya ke-
nált véle, vegyem el feleségül [Kemön. 83]. 

7. kecsegtet, csábít; a ademeni; locken, reizen. 1584: 
Rosa Ambürus deakne . . . vallia, Egy estwe mikoron 

az leiany a teheneket fey wala a paytaba oda mene 
fwrkeor Miklós, es zemmel latam hogy kezebe fogta vala 
az Eowet vgian sokáig kinala vgy vele, a leiannys 
giakorta panazolkodot hogy niughatatlan teolle Mind 
zeoleobe, s mindenwot kezebe fogia az Eowet ugy ke-
nallia s ugy Iar vtanna [Kv; TJk IV/1. 225]. 1736: Nem 
árulták akkor3 a leányokot csecsek mutogatásával . • 
nem bocsátották úgy zsibvásárra az csecseket szemtele-
nül, mint az mostani asszonyok és leányok, hogy csak-
nem egészlen, többire félig nyákok csecsek mezítelenül 
úgy áll, mintha épen az férfiakot kénálnák csecsekkel 
[MetTr 342. — aA fej-i kor vége táján]. 1745: Egy kato-
na az feleségem után kezde Szaladni kurváza s kénala 
mijivel az feleségem Sikoltani kezde [Nagysármás K; K-S 
5. X. 6 Molduvány Szimjuon (40) j b vall.]. 

8. fejedelemséggel ~ fejedelemséget felajánl; a oferi 
cuiva scaunul domnesc; Fürstentum anbieten. 1661: 
Petki uramat3, fejedelemséggel kínálja Ali pasa [TML 
II, 186 Teleki Mihály feleségéhez, Vér Judithoz. — P e t ' 
ki Istvánt]. 

9. vmiért vmennyi pénzt ígér vkinek; a oferi o anumi-
tă sumă de bani pentru ceva; jm für etw. eine bestimmte 
Summe versprechen. 1584: sogorom el akarnaya adni az 
házáth . . ezer forintaly kenallya Zeólcz Marton [Kv; 
TJk IV/1. 292]. 

10. ~ja magát ajánlja magát, ajánlkozik; a se oferi; 
sich empfehlen. 1570: Erthyk eo k. hogy Zuky Istwan 
kenallya Magath az hatar dombnak megh vytassara, 
Mely hatar dombot Body Gaspar Iteleo Mester hanya-
tot volt fely [Kv; TanJk V/3. 9b]. 1600: Thwry Caspar 
deák mostan Coloswarat lakozo vallja Az A z ' 
zonitol ezt eo magatol hallotta hogy mondotta Zeochy 
Istwannak vegy el engemet megh ered illyen emberrel 
mint en . . . kenalta magat hogy vegye el es velle meg*1 

çry s elegh ember eo [Kv; TJk VI/1. 402]. 1678: Hal-
lottadj Diosi János uramtol . . . hogi a . Drucza 
al(ia)s Porfyros János eö kglminek kinallia vala magat 
hogi cziak valczia megh eő kglme örökös jobbàgia liszen 
[Szentpéter3; RLt 1. — aKésőbb: Füzessztpéter SzD]. 

kínálás 1. kínálgatás; îmbiere, oferire, servire; An-
bietung. 1629: mesert isznak, engemis kenala h a r m a o 
kenalasra iuam [Kv; TJk VII/3. 106]. 1657: (A) sok szép 
szók, kénálások, köszöngetések, az bor és m u z s i kf'* sJ!f 
jó izgató, az ördög azt cselekedtette vélem, h o g y elsőre0 

arra bírának, hogy az bort megkóstoljam [Kemön. 22tJ-
1704: a vendégek, nemigen vártanak kínálást, hanem 
mind gazdástul jóllaktanak vala [WIN I, 196]. 

2. jog megkínálás; ofertă; Anbietung. 1623: leöt Cer-
tificalasnak kenalasnak es protestationak renoii 
modgiat . . . megh Írtam [Dés; BálLt 39]. 7677; Szaz lo-
rintig való zálagnak állapottya igazodgyék in Sede mi 
riori: Abban Appellatio ne admittaltassék; a kinates pe 
dig a' szerint légyen; hogy elsóben solito more Szolga o 
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ro által meg-kináltatván a' summával, ha fel nem venné, 
mindgyárt a ' kóvetkezendó Széken in facie Sedis depo-
nállya a' zálagot [AC 195]. 1697: el menvén . . . Pakots 
Marton . . hazahoz . eõ altala Mihalcz Miklós Ura-
fnot Citala(m) Melly Kenalas es Citatio en altallam 
!gy menvén vegben irtam meg Nagysagtok(na)k kegyel-
metek(ne)k fide mediante nevem es petsetem alat ki ad-
van(n) [A.volál Hsz; Borb. I]. 1848: Melly törvényes 
Megintés, Kinálás, és Közlés módja 's rendje, az azokra 
lett feleletekkel együtt mindenekben a ' megírtak szerént 
vitetvén általunk, 's előttünk véghez [Fejér m.; DobLev. 
V/1291]. 

3. megvételre felajánlás; ofertă; Angebot. 1739: a Ns 
Tanats eleibén jüvén a Pársok, a széna fü Székely Mi-
hály Ur(amna)k viszsza ítéltetet . . accedálván azis 
hogy a Vásárlás alkalmatosságával kínálás sem interve-
niált [Torda; TJkT I. 157]. 

4. rábeszélés; îndemn, înduplecare; Überredung, 
Zurede. 1710 k.: egy kuracél páncél, sisak, karvasát tu-
dom . . . azt, asszonyom, küldje ide kegyelmed, azt is 
ajándékon, úgy segéljen Isten, el nem veszem; nem is 
vette sok unszolásra, kínálásra is, hanem az árát a felesé-
gemnek megküldötte [BÖn. 692.]. 

kínálatlan kínálás nélkül; fåră să fie poftit; ohne 
1\nbietung. 1657: néha lengyelek szemtelenkedvén, ke-
k a t l a n is asztalhoz ültek [Kemön. 84]. 

. kínálgat étkezésre biztatgat; a tot îmbia, a invita/pofti 
^sistent; nöticen. 1868.ŝ a fürge gazdasszony . . . kínál-
gat, ösztönöz [Orbán, SzfLeír. I, 161. — aEvésre]. 

Jtínálkodás tessékelgetés: poftire/invitare insistentă; 
N°tigung. 1736: sokszor addig kénálkodtak, hogy bi-
zony nem mosdom, uram kegyelmed előtt, s addig volt 
az kénálkodás sokszor és az feljül ülés felett az kénálko-

s» hogy az étek is elhűlt [MetTr 324]. 

. ^ á l k o d i k 1. kínálgatózik; a se îmbia; sich antragen. 
062; tíz tallér lévén nála, hogy azokat nékiek adná, 

?ket azzal megajándékozná, nagyon kínálkodik vala 
^, r H8]. 1761: Mlgs L. B. Jósika Dániel Urffi eŏ Nagj-

? a offerálta Mlgs L. B. Jósika Imreh Urnák az első 
JJ^vonást de Imreh Vr nem akara vonni, és sokáig ki-
nalkodván ö Ngok B. Dániel Urffi ő Nga azt mondá ne-
£em: Vonjnjon Krakkai Vram nékem Nyilat [Branyics-
K a H; JHb XXXV/46. 15]. 

2. tessékelget, tessékelgetőzik; a se pofti/invita (unul 
Pe altul); wiederholt nötigen. 1667: sem egyik sem másik 

nacs úr ne kinálkodjék, hanem legyen jelen az consul-
"óba, különben végső romlásnál én egyebet nem vár-

a t o k [TML IV, 49 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 
(36: sokszor addig kénálkodtak hogy az étek is el-

milt [MetTr 324. — A teljesebb szöv. kínálkodás a l j . 
ajánlkozik; a se oferi; sich empfehlen. 1771: mikor 

katonaság itten exercerozot . . . a Fükötõsné Leánya 
^anna vetette magát kinálkodik a hálásra, de nekik bi-
fo jy nem kell a Bakkantsosok ringyojok [Dés; DLt 321. 

Nob. Eva Szántó Georgii Hancz cons. (37) vallj, 
megvételre ajánlgat; a oferi spre cumpărare; (zum 

^auf) anbieten. 1772: ollyon állapotban volt a ' Novi-
ns A: eö Excellentiaja Malma, hogj mellette közel levő 

ogadoval edgjütt ötven forint Taxáért kénálkodtanak 

vélle [Kük.; JHb LXVII/234]. 1806: házról házra jár-
nak, szalonnájokkal kínáikodnak hitelbe is jo szívvel 
oda adgyák [Szu; UszLt ComGub. 1753a]. 

kínálkodó kínálgató; care face ofertă ín repetate 
rînduri; etw. öfter/wiederholt antragend. 1798: Ezzel3 is 
tsak ugy bántak -mint a Magyar Lexiconnal kinálkodó 
Ráth Mátyással [MNy XLVI, 156 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából. — aEgy munka terve-
zett kinyomtatásának dugába dőlésére von j . 

kínálkozik 1. ajánlkozik; a se oferi; sich empfehlen/ 
erbieten. 1817: Egy Molnár kínálkozik, a' mint látom 
betsŭletes Ember . ha Nagyságodnak tetzeni fog s a' 
Malom Mesteris akarja, meg kellenék fogadni [Héderfá-
ja KK; IB. Veress István tt lev.]. 1831: (A) tavaji Mészá-
rosok Gujássa Czako János urnái meg jelenvén Ko-
tsisnak kínálkozott [Dés; DLt 332. 17]. 

2. ajánlgatja magát; a-şi oferi serviciile de mai multe 
ori; sich öfter anbieten/empfehlen. 1705: Graven kínál-
kozék, hogy fogadják fel véle száz aranyban, hogy segít-
ség ad 8vum Septembris elérkezik [WIN I, 517]. 

kínáltat megkínáltat vkit vmivel; a oferi cuiva ceva 
prin cineva; jm etw. anbieten lassen. 1573: Orsolia feo-
zes (!) Janosne vallia chisar Agostonne pinkeost 
eleot ket hettel meg kesitette volt az Egetbort Melyre Eo-
neky fi. 5. adot volt Mihal deák, Aztis twgia hogi kenalta 
es kenaltatta myhal deákot vele hogi ely vige Teole, De 
az nem akarta ely vinny [Kv; TJk III/3. 162]. 1590: 
Chyakany Balasne, Egy zent Abrani Jobagio(m)nak 
Kws Istwannak . . . wzette Be Negy Eokret, Az kerez-
turffalwy hatarbol, meollyet teorwenre kezesre keret-
i e m ) ky Ne(m) atta, Bechywwel Saczialis kenaltatta(m) 
vgia(n) Ne(m) atta [UszT]. 1656: Borsaj Istuanal nalla 
leuen az szalagos leuel . . . kinaltata mi áltálunk az sza-
lagos leuellel Mohaj Andrasne Azoniomot . . . hogy ha 
meg agja az felleb megirt Szallagos Jozagokirt az felleb 
meg irt pinzt kezehez agia az szalagos leuelet [Légen K; 
Borb. I]. 1739: Balla András Vra(m) ŏ kegjelme Kegyel-
medet . . . kenaltattya egj tsumo penzel, azaz a ' fen meg 
irt szőlőnek örókárrával [Várfva TA; EMLt Barla lev.]. 
1778: modo legitimo, pénzel kenáltotta, az A. az Iket 
. . . de az Ik, nem léválták, kénáltattya mostis in figura 
Judici [Szentiván Hsz; BLev.]. 1832: (A) rész Jószágát 
. . . tovább idegen kéznél . . . nem hagyhatván, ezennel 
a* Tkts Urat ezen kezünkben lévő kisebb Zállog Sum-
mával oly formán kináltaţják hogy ha az Ur több Zállag 
summáról fog hitelesen mutatni az investiturákkal 
edgyűtt a ' Deterioratioknak le vonások mellett készek 
immediate le fizetni [Fejér m.; DobLev. V/1183]. 

kínáitatás megkínáltatás; ofertă (fåcută prin cineva); 
Anbietung. 1714: Szebenbŏl egy Asztalos legény jöt t , el-
sŏb(en) penig mind az Kŏvendi Ur(am) nevével volt ide 
való jövetele meg kénáltatván az elsőbb B: Mestereket 
következvén az kenaltatas Kovendi Ur(am)ra mikor 
meg kenalták becsülettel vévén aszt izente hogy el varja 
de a kénáltatás közb(en) mitől viseltetven Szabó György 
Ur(am) az Legént el nem késértette hanem maganak 
hatta melly dolgáért esett volna bŭntetesb(en) in fl: 4 
[Kv; ACJk 80]. 1794: Melly dolog és Kináltatás a álta-
lam mindenekben a fenn meg irtt modokon menvén vég-
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ben meg irtam énis az igaz Hitem szerént [Msz; MbK 
XII. 200. — aZálogösszeggel]. 1833: Melj kénáltatásnak 
módja, és rendi, hogy mindenekbe . . . ezek szerént vite-
tet légyenn végben . arról ezennel hivatalos igaz hitem 
szerinti, s tulajdon al Írásommal, és Szokot petsétem le-
tételévelis meg erősítve bizonyságot teszek Sínfal-
ván*1 [Borb. I Fogarasi Huszti István nemes személy, fa-
lu hites jegyzőjének kezével. — ^ A ] . 

kínáltatik megkínáltatik vmivel; a i se oferi (cuiva) 
ceva; etw. jm angeboten wird. 1662: Az városbéli egyik 
prédikátornak, Kovásznai Péternek is Weér György és 
Fogthüy János hadnagyok küldtek volt, magok tudhat-
ták, mire nézve, hét aranyat. De az megizenvén: semmi 
érdeme s köze ollyan pénzhez nem volna, noha három 
úttal is vele kínáltatnék, de semmiképpen el nem vette 
vala [SKr 509-10]. 

kínáltató levél kb. ajánlat; ofertă; Angebot, Oñerte. 
1833: Sinfalvi Pétki János kénáltato Levele az Atyafia-
hoza [Asz; Borb. I. — aEgy fél hold földet kínál megvé-
telre]. 

kincs 1. átv is comoară; Schatz. 1582: Pulacher Istwan 
vram vallia, Az nylwan vagion hogy az Azzonnak vadla-
sara Az veres Lukachot meg fogatta Az feiedele(m), my-
wel hog kinchet talalt volna [Kv; TJk IV/1. 47]. 1585: 
Minden Boeryvel, lowagywal, gyalogywal . . . minden 
marhayawal, kenchewel Rosnoraa zallot [Gyf; Báthory, 
ErdLev. 254 az Erdélyi hármastanács Báthory István-
hoz. — dRozsnyó Br]. 1677: Ha ki el-ásot régi kéneset 
talál, maga határán, harmad részét Fiscus Tárházába 
tartozzék administralni [AC 137 hivatkozással az 1570. 
évi ogy-i art.-ra]. 1767: Bartos András kertiben is láttam 
hogj astanak a praenotalt szemellyek azon hoszszu furu-
val azt mondván azért furdossák ott az hellyet hogy azt 
hallatták régen Pincze vólt ott es abban . . . Sok kintset 
találnának [Abosfva KK; Ks Mich. Jakab (36) cantor 
eccl. cat. vall.]. 1824: sírunk és kesergünk utánna mint 
leg drágább kintsünk után Minden világi Boldogsá-
gom csak füst és pára, soha többé az én Nemzetségembe 
több Dobolyi Sándor, oljan amilyen ő volt . . nem lesz 
[Nagylak AF; DobLev. V/1094, lb id. Dobolyi Sig-
mond panasza fia halálakor. 1833: ha az Embernek 
minden fölgye edgyütt vann, nem kell a határt dolog ide-
jén, edgyik fölgyéröl a másikig bé futkosni, s így az 
üdött, mely a gazdáskodásban meg betsülhetetlen kints 
ok nélkül vesztegetni [IB. Ajtai György Kolozs megyei 
szb nyil.]. 

Szk: gyűjt. 1594: Plébános Vram eo kgme Muto-
gatta Zwkscget Kerwen eo kgme Subsidiumot f 100 

ami koron az Vristcn megh Áldana az Plebania Jeo-
wedelmet, Nem gywtene kinchet hane(m) a* varosnak 
refundalni Akarna io kedwel az zaz ftot [Kv; TanJk 1/1. 
248]. 1653: Bethlen Gábor magának hatalmas 
nagy kincset gyüjte [ETA 1, 141 NSz]. 

Sz: az egészségnél drágább ~ nincsen. 1794: Nagysád 
semmit is el nem mulasson maga Egésségínek meg 

szerzése aránt mert annál drágáb Kents nintsen [Kv; IB. 
Sándor István lev.] * minden ~éért a világnak nem ad-
ná. 1770: Szilvási Ádám egyszer elmondá, hogy ha 
olyan felesége volna, mint az enyim, minden kincsiért e 
világnak nem adná [RettE 237]. 

2. ~em drágaságom; odorul meu, comoara mea; 
mein Schatz. 1776: vigasztaló valászat el várván vagyok 
szivem Anikóm koporsom zártájík Kincsem Lelkem 
Anikóm holtig tisztelő szerető szolgája Lázár János m.k-
[GyL gr. Lázár János lev. Nsz-ből]. 1824: most bizony 
kintsem még annyi sincsen éppen kezem között hogy a 
most mingyárt el készülendő Kriptát Kömiveseknek ki 
fizessem [Nagylak AF; DobLev. V/1084. 1]. XIX.sz.mJ: 
Édes kincsem gyöngjalak Ja j be rég nem láttalak Bár 
csak egyszer látnálak Mingyer (!) megcsókolnálak 
[Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — Táncszó]. 

O Hn. 1687: az Veres János kincsib(en) (sz) [Bádok 
K; BHn 23]. 1737: A Kints veremb(en) (sz) [DamOs K; 
KHn 43]. 1891: Kincsverem [uo.; K H n 46]. 

kincsásó-könyv kb. kincsásási tanácsokat tartalmazó 
könyv; cartea căutători lor de comori; Schatzgräber-
Buch (Ratschläge fü r Schatzgraben enthaltend)]. 1582: 
Anna Darochi Balinthne vallia . hallotta teolle hogy 
volt egy Kinch Áso keonywe [Kv; TJk IV/1. 108. — K||-
thas Jacab ugyanezt a könyvet „Eordeóngeós keonyw"-
nek vallja]. 

kincses 1. gazdag; bogát; reich. Szk: ~ Kolozsvár. 
1710 k.: abban az üdőben Kolosvár volt az erdélyi főem-
porium, erdélyi Bécs, kincses Kolosvár nevet viselt 
[Bőn. 489] * - város. 1614: De ha Báthori Gábornak 
országa elpusztult, ő maga pusztította el . Szebent is, 
az országnak fő kincses városát is nem más, hanem o 
maga pusztította el [BTN 73]. 

2. szn-i és hn-i előfordulásban közelebbről meg nem 
határozható jel-sel; ín nume de persoane şi de locuri föră 
sens precizat; in PN und O N mit näher nicht feststellba-
rer Bedeutung. Szn. 1554: Kynches Anthal [Kv; Szám. 
1/IV. 26]. 1573: Kinches Georgy [Kv; TJk III/3. 202]. 
1584: Kenchios Imreh Thasnadi [Dés; DLt 214 Temes-
vári János kezével]. 1594: Benedictus Kenchjes [Bagos 
Sz; UC 78/7. 37] | Kenchjes Lőrincz. Kenchjes Benedek. 
Kenchjes Balas [uo.; U C 113/5. 14-5]. 1599: Kenczies 
Balas [Kv; Szám. 8/XIII . 67 Szabó András sp kezével]. 
1614: Kenchies János ppix [Bözöd U; BethU 178]. 1625: 
Kinczies János [UszT 90]. 1693: Kintsés Tamás fiat: 
Gyrko, András [Petele MT; Born. G. XII. ÍJ. 1769! 
1778: St. Kintses jun . j b [Bagos Sz; BfN Vegyes 
DDD/4]. 

Hn. 1548/1755: fon tem scaturientem Kencses kut 
nuncupatum [Incsel K]. 1569: az kys veolgyet, kit mos-
tan hallom hogy kynehies veolgynek hynak . • • e n 

myndeltig kys veolgynek hallotta(m) [Harcó MT; VLt 
7/692 Mich. Zasz de Hocczo vall.] | kynchyes domb tery 
[Mezőbánd MT; i.h.]. 1636: az Kenczesben (sz) [uo.]. 
1639: az Kinczies veölgjieŏn [Bálintfva MT]. 1679: a 
Kentses labja (sz) [Nagylak AF]. 1681: Kincses szolö 

mellyis minémü pusztas légje(n) az Inventariumbol 
meg tetzik [Mezőbánd MT]. 1684: az Kencsesben (sző) 
[Gyf]. 1692: az Kintsés Vápa [Sinfva TA]. 1694: az ken-
cses Pataknal [Szentmihály U\Ė 1699: Kincses Kerti [Ve-
resmart TA] | Kincses assasnal (sz) [Csöb UJ. 1738: Ken-
tses Gödör oldalán (sz) [Bözödújfalu U]. 1740: Kincses 
Árokban (k) [Inaktelke K]. 1750: Kentses Torkában (sz) 
[Backamadaras MT]. 1751: az Kéntses Tetőn (irt) [uo.]. 
1754: Kintses kút tere [Csomafája K; BHn 61]. 1756: 
Kencses Gödör (sz) [Verebes Cs]. 1760: ă Kencses gödo-



893 kinevez 

re menő hellyben (sz) [Tusnád Cs]. 1768: Kéntseszég (sz) 
[Szentkirály Cs]. 1769/1839: Kintsás [Mezőbánd MT]. 
1775: Kincses Kövön (k) [Méra K; KHn 242]. 1784: 
Kincses Vápába (sz) [Szásznyires SzD]. 1793: Kéntses 
Verem [Bodok Hsz; BLt 6]. 1801: Kintses Hegyin (sz) 
[Kendilóna SzD]. 1820: Kincses Lomb [Nyén Hsz]. 
1835: Kintses alatt (sz) [Gyf]. 1842: Kincses ágy (sz) 
[Csöb U]. 1864: Kincses Gödör [Alfalu Cs; GyHn 21] | 
Kincses ágy Régen ezen helyen a nép kincset keresett s 
vélt elrejtve [Csöb U; Pesty, MgHnt LVII, 102b]. 1869: 
Kintses kutbeli szántó föld [Csomafája K; BHn 63]. — 
A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kincskeresés căutare de comori; Schatzsuchen. 1811: 
A' mü Pátriárkánk illy' kintset mutatott, Mikor szőlőjé-
ben holtig dolgozgatott, Fiait példával szőlő mivelésre 
Oktatta 's az által a' kints keresésre [ÁrÉ 102-3], 

kincskereső căutător de comori; Schatzsucher. 1864: 
(Van ott) egy Kincses Gödör nevezű (!) hely ottan 
kincs keresők áskálván a ' gödör jelenleg is meg van 
[Alfalu Cs; GyHn 21]. 

kincstár államkincstár; vistierie, trezorerie; Schatz-
amt, Árar. Szk: királyi ~. 1847: A királyi kincstárnak 
földesúri jogát tárgyazólag követett-é el Varga Kata va-
lami bűntényt [VKp 207]. 

. kincstári 1. állami, államkincstári; aparţinînd statu-
lm/vistieriei; ärarisch, Kammer-. 1846: királyi kincstári 
elnökségi parancs [VKp 141]. 

Szk: ~ illeték. 1875: Vevő Tamás Ferencz köteles 
ugy az ezen vásártol esett kincstári illetéket, és bekebele-
z i kölcséget sajátjából fizetni [Madéfva Cs; Mt] * ~ 
vadalom. 1847: Varga Katalin . a kincstári urada-
lommal az úrbéri szolgálat aránt fennforgó pereket költ-
Seg nélkül sikeresen elé nem mozdíthatja, mivel mind az 
^ázásokra, mind a szószóló uraknak fizetni kell [VKp 

j. J ~ tanácsos királyi tanácsos; consilier regal; könig-
iicher Rat. 1847Ė- Kincstári tanácsos és a királyi köz-
i e k főigazgatója pálosi méltóságos Donát Sándor úr 
IvKp 206]. 

kincstárnok kincstáros; vistier, vistiernic; Schatz-
J^eister. 1843: néhai királyi kincstárnok, gróf Haller Gá-
"°r [VKp 128]. 

kincstárnokság (állam)kincstári hivatal; vistierie; 
^ammeramt. 1820: A' nagyon tisztelt Fels: Kintstár-
J* méltóztatott parantsolní8 [Kolozs; SLt évr. 

Köv. a nyíl.]. 

kincstartó 1. 
kincstárnok; vistier, vistiernic; Schatz-

neister. 1542; Kys Pethert, Pether wayda kenczthartho-
rp,K egy zolgayathes . mind fogwa wytthe Moldwaba 
naîß , ; U v T 1 8 ~ 9 Seruitor Dempsedj Majláth István-
LTJoz. — aCsak így!]. 1586: az louas legint Martont 
^ .J ß i ro Vram Varadra az Bwdaj Kinchi Tartó leuelet 
f ő ? S i V Í k vramnak [Kv; Szám. 3/XXIV. 55]. 1736: Az 
^generális után volt az ország főcancelláriusa, azután 
[MetTSZáß kincstartója, és az Statusok Praesidense 

A kincstartó a fejedelemkorban az állami pénzügyek intézője, amolyan 
pénzügyminiszteri szerepet betöltő magas tisztségviselő, Fráter György, a 
„kincstartó barát" meg éppen az erdélyi diplomácia vezető egyénisége volt. 

Szk: ~ barát. 1562: 1552 esztendőben . . . Azon a 
nyáron Lippát megvevék a törökök, de azonhelyt Bap-
tista és Fráter György kincstartó barát esmét kiverek a 
törököt belölle. Honnan megvevén a várat, Ulimán bé-
get kincstartó barát nagy békével elbocsátá | 1556 esz-
tendőben Petruit Péter béhozá Podoliából a János király 
fiát mind annyával az Isabella aszszonynyal egyetem-
ben, a kit Fráter György a kincstartó barát baráti álnok-
sággal kibeszéllett vala [ETA I, 15, 17 BS] * ~ úr. 1550: 
my elewnkbeh hywa kynch tartho wrwunk poroncholat-
tyawaly Iztrydy myhaly, pokay lazloth, Es sombory laz-
loth wgy mynth kez byrakath [Mányik SzD; BÍR VI. 
192/23]. 

2. ~ tanács kb. államkincstári bizottmány; comisia 
vistieriei; Kammerkommission. 1847: A tanúa meg-
nyervén a felséges kincstartótanácstól az aprósó-áru-
lást, még azt is el kívánta tőle tiltani, azt parancsolván, 
hogyha még vagy egyszer aprósót fog vinni Pojénba áru-
lás végett, azt mind széjjelszóratja [VKp 188. — aKolbá-
szi Tamás (58) bucsumi növendékek tanítója]. 

kincstartóság kincstartói hivatal; vistierie; Kammer-
amt. Szk: királyi 1847: (A) kinyomozás a kinyomo-
zó biztosok által a méltóságos főispány úrnak úgy, mint 
a királyi igazgatósági elnökségnek is bényújtatott, és in-
nen a felséges királyi kincstartósághoz felküldetett [VKp 
181]. 

kincstelen vagyontalan; fără avere; vermögens/be-
sitzlos. Sz: 1702-1764: Senki nem irigykedik az kentste-
len emberre [Torockó; MNy IV, 233]. 

kincsfi vmennyi vagyonú; cu o anumită avere; etw. 
Vermögen besitzend. 1662: egy Csiaffer basa nevű, nagy 
sok kincsû, régi öreg ember lévén azon budai vezérség-
ben, kit ők . . megfojtatni s kincse pedig császár számá-
ra foglaltatni parancsoltatott vala [SKr 164]. 

kiné alk kicsoda, kinek a felesége; a cui soţie este; 
wessen Frau ist sie. 1840 k.: Egy asszonyt láttam én: 
Pompás kalap a fején. Kérdem, hogy ő kiné? Hát csak 
egy szakácsné [EM XIX, 515 Vajda Anna emlékköny-
ve]. 

kinevez 1. megnevez; a numi/denumi; nennen. 1573: 
Aztalos Leorinch, Lakatos peter Molnár Marthon 
azt valliak hogi mykor Zabo lenart Egybe habo-
rodot volt Barbel Ianosal halotak hogi zytkozodik volt 
Zabo lenart Iliién Zowal Hazwd esseh kwrwafiawl vala-
ky azt Mongia hogi It ez feold varosé volna . . . De hogi 
vgian Newen ky Newezte volna Barbel Ianost Nem hal-
lotak [Kv; TJk III/3. 300a]. 1699: sokszor impedialta-
tom, busittatom; de hogy en az At t ollyan specifice ki 
neveztem volna es directe nominanter eő kmet szidal-
m a z t a ^ ) volna azt tagado(m) [Dés; Jk 296b]. 1766: az 
Méhes káros Emberektől hallattam hogj az popa Todor 
fiaira fogtanak a kalácsos szava után de az kálácsost 
sem nevezték ki [Liget MT; SzentkGy Hirszka Juon (42) 
jb vall.]. 1792: azt is nevezze ki, ki hol, ki szomszédságá-
b a n ) bír ezekből? [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1793: Já-
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nosi Uram még nékem egy embert is ki nem nevezett 
[Torda; Borb. II Kolosvári N. István lev.]. 1800: Kelen-
tzea és Kŏd nevezetű Faluk kŏzŏtt nevezze ki a Ta-
nú szép renddel a' feljebb meg nevezett két darab irtá-
sotskák(na)k is helyeit [BfR IV 58/21 vk. — a"bSz]. 
1809: Pataki István ujjabban is sistáltatik, 's meg intetik 
hogy a közlött terhelő pontokra maga feleletét adja 
bé 's bizonyságit is nevezze ki [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 

2. felfed; a dezvălui, a face cunoscut; aufdecken | ki-
ad; a extrăda; ausliefern. 1584: Forma iuramenti Exac-
tor(um) Rationu(m) Colosuarien(sium). Az eóreók min-
denható Isten titeoket vgy seghillien hogy ami-
nemeo Tractatusok it leznek az Zam Adok feleol, es 
aminemeo voxok Iuditiumok tamadnak, azrol eggik az 
mastokat kj nem Newezjtek [Kv; Szám. 3/XIV 1]. 

3. bevall; a mărturisi; (ein)gestehen. 1806: A vádlott 
akkor mindeneket ki nevezet hogy ők tselekedték3 [Kv; 
KLev. 10. — aA tolvajlást]. 

4. kijelöl; a însemna/marca/indica; bezeichnen | meg-
jelöl; a desemna; bestimmen. 1727: a biro valakit kine-
vez és el nem megyen még is azon szert meg kell szol-
gálni [HSzjP]. 1792: a Hideg völgy Torkabéli Kaszálót 

Szőts Sándor Ur és Medgyesfalvi Juvan szomszéd-
ságokban kineveztük és idei Termésit meg Ítéltettük 
[Msz; M b K XII. 87]. 1804: fel mertük az Erdőt ki nevez-
tük meddig Szabó, medig Berzentzei, és meddig Hor-
váth rész [Csapó KK; Berz. 17b]. 7860: ezen Galgoia Jó-
szágomba örökösömnek Péchy Klárát rendelem és ne-
vezem ki [Kv; Végr. — dSzD]. 

5. a numi; ernennen. 1791: méltóztatván ő Felsége az 
Erdélyi Királyi Táblánál, Kegyelmedet3 Rendkívül való 
Tábla Fiának 300 Forint Esztendei Fizetéss mellett, Ke-
gyelmesen ki-nevezni [BLt II/12. — aBéldi Lászlót]. 
1809: Az Concurrentionalis Cassara nézve meg kívánta-
tó, és haladék nèlkült véghez vitetendő Conscriptiora ki 
rendeltettem vala de az Katonaság mellől meg nem le-
hetvén mozdulnom más subjectumot ezen Munkának 
végben vitelére . . . méltóztasson ki nevezni [Szkr; Usz-
Lt ComGub. 1612]. 1844: a Szózatok bé Szedéslre már 
ki nevezve volt bizottmány ezen két hivatalokra ís a vá-
lasztási Szózatokat még ma bé vévén, jelentésit a holnapi 
ülésre tegye meg [UszLt XI. 85/1. 105]. 

6. kb. megállapít; a stabili/constata; feststellen. 
1808: ítélet. Valamint a ' praetendens Novizata Felpere-
seknek, ugy a ' Novizáns praetensus Alpereseknekis Nó-
vum mellett tett Allegatioit, és exhibealt Documen-
tumait meg olvasván ezen Divisionale Forum ugy 
nevezte ki a ' Novizans Alperes által tett Allegatiokbol, 
és Productumokbol, hogy egész erővel azon ügyekezett 
a Novizáns, miképpen reformáltathassa ezen Divisiona-
le Forum előbbeni ítéletét [Asz; Borb. II]. 1828: a Felpe-
resek az Alperes Özvegyet nem mint Testamentaria Öz-
vegyet idéztették, hanem a dolog valósága ellen mint 
simplex Dotalista Özvegyet certifícáltatták, ki nem ne-
vezve, sem azt hogy hová certifícáltatták, melynél fogva 
a per follyta hellyet nem tanálhat [Ne; DobLev. V/l 129. 
lb]. 

kinevezendő 1. megnevezendő; care va fi indicat; an-
zugebend. 1798: Intő, Idéző, Egyben-hivo, Bizonyossá-
tévő, El és bé-tilto Eskető pecsét G. Teleki Sámuel 
Ur ŏ Excja nevére; melynek ereje mellett Nemes Marus 

Székben lakozo mind két Nemen lévő betsülletes Szeme-
lyek 24 forint büntetés alatt a' ki nevezendő helyen és 
Napon meg-jelenni . köteleztetnek [DLev. 5]. 18001 
1801: Intő, Idéző, Egybehívató, Bizonyossá tévő, El, és 
meg tiltó Eskető Petsét, Mlgos Groff Kendeffi Elekne 
Mlgos Bethlen Kristina Aszszony eő Nga nevére, melly-
re ezen Nemes Maros Székben lakó mind két rendben lé-
vő betsülletes személlyek, a nékie ki nevezendő hellyen, 
és napon, megh jelenni kőteleztettnek [Erdőszt-
györgy MT; WH]. 

2. kijelölendő; care urmează să fie desemnat; zu be-
stimmend. 1812: (Az) esketes ellen ha kifogást tennének 
az allperesek, azoknok a rövid idő miatt esett authenti-
calotlon voltakért, kéri a Feliperes Ur . a végre ki ne-
vezendő Birák Urak által lejendő authenticáltatásokat 
[M.bölkény MT; Born. G. XIII. 16]. 1833: (A pálinka; 
főző arendátor) az általa kinevezendő bisztossal anny| 
szilvát az emberektől a' mennyit csak lehet elis tronfolm 
köteles lészen [Kv; JHb]. 

kinevezés 1. kijelölés; desemnare; Bestimmung. 1865: 
(A hagyományozott vagyont) kezelje az, kit végrendele-
tem végrehajtói e végre kineveznek, ennek történhető 
halála esetében pedig az, kit ezen kezelő maga helyett 
végrendeletileg ki nevez . melynél fogva felkérem az 
ily modon ki nevezendő kezelöt, hogy mindjárt ki neve-
zése után végrendeletileg utódjáról gondoskodjék [K.v; 
Végr. 4]. 

2. numire; Ernennung. 1849: 'A Szolga Biro ki neve-
zésekor ebben a dologban hogy le hamisitatta Papun-
kat, és Protoculumunkat [Mezőbergenye MT; MRLt 
— Tornai László kijegyzése]. 

kinevezett I. mn 1. megnevezett; indicat, numit; ge-
nannt, angegeben. 1740: az Vtrumban ki nevezett Fer-
honabeli földből Kováts Péter adogatott másoknakis 
[Szásznyíres SzD; Ks 17/LXXXIV. 13]. 1758: a Biro fe-
lesed magával a kinevezett helyről el hajták az 
Exponens Urak marháit [Szentkatolna Hsz; HSzjP Szá-
lai György (65) gy. kat. vall.]. 1766: En nem tudom 
hogj eö kegyelme, vagy Fiai lopták volna el az ut' 
rumban ki nevezett Emberek(ne)k Méheit [Liget MT; 
SzentkGy Paulus Kora iun. (70) jb vall.]. 1785: az ki ne-
veztem Erdőből egy tereh Villa fát hozott [Agárd MT; 
Told. 10]. 1794: Hujest Ursz 6 Hardokat vévén . v a 

hardokat el vette a fenn ki nevezett Sugya 9,9, márjaso-
kan [Vályebrád H; Ks 75. VIII/72]. 1826: egy puszta bel-
ső örökség a fennebbiekben ki nevezett Triumfans 
Fel peresnek fia Horváth János Ur által biratik [Kop-
pánd AF; DobLev. V/111. 3. 1]. 1849: többen is lehettek 
a* kinevezett gyilkosok között, de én többet nem tudok 
[Héjjasfva NK; CsZ]. 

2. ki/megjelölt; însemnat; bestimmt/zeichnet. 1794' 
a Maras Újváron készült Sóó akna számára Szükséges 
és az I. Thasauriatus által ki nevezett Szeretura n e v e z e t ű 
Helly [Marosújvár AF; EH A]. 1795: Strenuus R*cZ 

Máté O Sinkai Limitaneus Katona Elekesi por-
tziocskáját el ad ta ki nevezett és szomszédolt apper-
tinentiáival egygyűtt . . Szántó Sándor ÜrnaK 
[Asszonynépe AF; DobLev. IV/747. 1]. 1820: Az ezen 
kérdésbe ki nevezett Személlyek pedig tsak nem minő 
ollyanak, kiknek Szavakan épitteni nem lehet [Aranyos-
rákos TA; JHb 48 Pálfñ Moses székbíró nyíl.]. 
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3. numit; emannt. 1834: tartozott volna minden há-
rom Holnapban be adni készen a' Szám adását, — még 
pedig Udvari Régius lévén ki nevezve, a' régius docu-
mentumait is tartozott volna a' Szám adása mellé be ad-
ni, mind addig az ideig a' míg a' ki nevezett régiust hiva-
talától el mozdítottam [Somb. II]. 1850: Szentiváni Jó-
zsef m k. Hűtős Olnők 's e tárgyban*1 ki nevezett Elégte-
vő Biztos [DobLev. V/1286. — aAz exekúcióban]. 

II. ſn a megnevezett személy; numitul, numita; Ge-
nannte(r). 1775: ettzakának idején midőn Lenyugotta-
nak, meg várta az kinevezett hogy az irt Strásák el 
alugyanak [Jára MT; DobLev. III/515. 7b]. 1804: az In-
structiot szorol szóra fel Olvasván meg értettük s ő 
általa a ki Nevezetteket Certificáltuk [Remete AF; 
Born. XVd]. 

kinevezhet 1. megnevezhet; a putea numi/aminti; 
nennen können. 1823: (Mást nem) nevezhetek ki tsak 

Csernátoni Sámuel Uramot [Radnótfája MT; TLt 
praes. ír. 65/1827 Roska Mitruj (50) szolga ember vall.]. 

,2. megmondhat; a putea spune; sagen können. 1768: 
(Adás Jákobnak) Gabonája felesen maradott, ugy hogy 
a* Faluban senkinek több nem volt, de mennyi nem ne-
vezhetem ki [Vályebrád H; Ks 81. 57/17 Bratyila Petru 
(65) jb vallj. 

kineveződik kijelölődik/jelöltetik; a fi desemnat; 
berufen/designiert werden. 1863: Szonoknak kinevező-
dik Féjérdi Pap T. Gurzo Ferenc Alap Igéje lejénd Máté 
XXIII. vers: 23 [Gyalu K; RAk 78]. 

kineveztet kijelöltet; a face să fie desemnat; designie-
ren lassen. 1847: csalogatta magahoz Testveremet . . 
hihető tám azon indokbol hogy majd Tutorának fogja 
magát ki neveztetni [Dés; DLt 896]. 

kineveztetendő megneveztetendő; care va fi desemnat; 
zu (er)nennend. 1806: a felsőrákosi barompásztorságot 
a következendő 1807-dik esztendőre vállaló és alább ki-
neveztetendő pásztori emberek . . az írt falusi közön-
i g ökör-, tehén-, ménes-, meddő- és borjúcsordáik 
Pásztorlását <felfogadák> [F.rákos U; RSzF 195]. 

. kineveztetés kb. kijelöltetés/küldetés; misiune, însăr-
emare; Designierung. 1844: Gróf Vass Ádám Ur 
megtalála és egyszersmind kére bennünket ara; hogy 

Szent Egyedena Fekvő rész örökös Jószágából 20000 
az'-az: Husz ezer váltó Rhforint értékéig imánk össze, és 

becsűltetnők meg . . Mely ilyetén kineveztetésünk, 
e s meg találtatásunk következtében . . . munkálkodá-
saink folytattuk e következendőkben [WassLt. — aSzD]. 

kineveztetik 1. megneveztetik: a fi numit/pomenit; 
65nannt werden. 1710 k.: Nagy hidegségnek példá-
jául írom: egy száz, másfélszáz jobbággyal és húsz-hu-
S2onötezer forinttal bíró főember ehhez a templomhoz 
adott egy aranyat bosszúságra esik a maradékok 
bájában, ha ki nem neveztetnek, mert más emberséges 
fmberekre gyanakodnak méltatlan3 [BÖn. 889-90. — 
Köv. az adakozók megnevezése]. 1792: a Zugonál lévő 

Szántó Foldetske mint hogy meg ugaraltatatt volt 
n ev szerént kineveztetvén viszsza adatatt a Melgos Ur-
n a k [Msz; MbK XII. 87]. 

2. kijelöltetik; a fi desemnat; designiert werden. 
1804: (A) más fél Sessiok . . . addigis mig az erre 
meg hivando és ki rendelendő Birák által a helynek szí-
nin kinek kinek része ki neveztetik közre használtassa-
nak [Marossztimre AF; DobLev. IV/874. 9b]. 1814. 
Tkts Kis László, és Posoni Áronn Urak ki neveztetnek 
edgyikünk Koronka Laszlo által intézett patak Árka 
iránt tett projectumnak hellyes vagy Helytelenn voltá-
nak s állapattyának még visgálására [Asz; Borb. II]. 
1820: Szili Ioseff . . a gyermekek Curátorának oly 
móddal neveztetett ki, hogy ügyeljen arra, mely szerént 
az asszony, és gyermekek számára ki szakasztatt Jószág 
el ne idegenittessék [Ne; DobLev. V/1039]. 

3. a fi numit; ernannt werden. 1794: (A) Commisszio 
Tagjainak választattak és ki neveztettek ezek a' kik itten 
következnek [Kv; SRE 315]. 1800: Ezen Utrumok sze-
rint a' Tőrvényesen végbe viendő esketésre Regiusok-
nak ki neveztetnek Adorján Gábor és Sipos Josef Juras-
sor Vraimék [Ne; DobLev IV/837. 2a). 1823: Alább Ír-
tak kik a' Fennebbi Esketésnek Törvényes Authentica-
tiojára ki neveztettünk . . el mentünk . Radnótfáján 
Nemes őtves Szabó Mihálly eö Kegyelme Házához [TLt 
Praes. ir. 65/1827]. 

kinéz 1. kipillant/tekint; a se uita/a privi afară; (hin)~ 
ausblicken/schauen. 1572: valya aztis lakatos Peter 
hogy eo egykor hazanak Tablayan Nez volt ky [Kv; TJk 
III/3. 29]. 1574: Annos Bottá gasparne, Azt vallia hogy 

. azkor latta hogy Breda kywl az kezewel very volt az 
Zakanne kapwyat . . . Latta Zakannetis az ablakon Nez 
volt ky [Kv; i.h. 407]. 1592: Ilona Peterdy Balasne vallia, 
Bakay ferenczet pedig zinte az en Ablakom Alat wthe le 
Kuty Marton, halwa(n) elseobe szaigasokat, chupa Me-
zítelen swtetbe Nezek vala kj Ablakomon [Kv; TJk V/l . 
253]. 1629: mikor Enyedj Mihalyek oda menue(n) az ai-
ton Zeorgettenek, ki neze az hátulsó haz aitajan Zeoczi 
Ferenczne [Kv; TJk VII/3. 116]. 1630: en igen betegh va-
lek czak az ablakon nezek ki [Mv; MvLt 290. 228b]. 
1644: Az mikor az ket fél keozeót az zerden zay esek en 
az ablako(n) nezeók vala kj [Mv; i.h. 291. 438b]. 1760 k.: 
kocsi zergest halvan nezek ki az ablakomon [Kézdisztlé-
lek Hsz; HSzjP]. 1802: midőn a nevezett Triffnek felesé-
ge ki nézett volna, észre vette, hogy nem jo féle emberek, 
és töstént bé zárta az ajtót [Remete TA; TLt Közig. ir. 
1029]. 

2. kinn körülnéz; a se uita/a privi de jur împrejur 
(afară); draußen (her)umschauen. 1745: Fŏ Biro Ur 
mondá néz ki miért cselekesznek oly helyetlen dolgokot 
[Kiscég K; Ks 5. X. 6]. 

3. kilátszik; a se vedea (totál sau parţial) de sub ceva; 
sichtbar/zu sehen sein. 1587: Sophia Varga Jacabne 
vallia, Ezt pesti Janostol hallotta(m) . ha Io leót volna 
az planch hat ky tuttam volna beleolle werny de oly volt 
hogy az Rezis vgian ky Nezet Beleolle [Kv; TJk IV/1. 
614]. 

4. feltételez, gondol vkiről vmit; a presupune/gîndi 
ceva despre cineva; annehmen, voraussetzen, jm etw. 
zumuten/ansinnen. 1836: Kérem ne szomorítson en-
gemet a Tekintetes Ur a ki sokkal több szent tüzet 
néztem ki az Urbol, hogy sem ezt tselekedné hogy szent 
érzéssel ne buzogna az Isten Anyasz: egy házához [Bö-
zöd U; Pf Árkosi Mihály un. esp. lev. — aHogy vissza-
utasítja a kurátorrá választást]. 
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5. kiszemel/választ; a alege; auswählen. 1811: E' fői-
det mikor a* Teremtő formálta, Szőlőnek ki nézte és jó-
nak találta [ÁrÉ 46]. 1814: az köz Erdölésre nézve ki 
néztünk egy darabb Erdőt [Dés; EHA]. 

6. kikeres/olvas (vhonnan vmit); a căuta şi a găsi 
(ceva ín . .); herauslesen. 1592: Éppel Peternek Safar 
polgarnak zamadasa Minden fele zewkseges költé-
sét ket regestumabol ky Neezwen vettwe(n) tt f 1411/51 
[Kv; Szám. 5/XI. 10]. 1779/1785: tudok égy nagy 
szőllőtis mellyet magam is a Mátrixból néztem ki 
[Torda; DobLev. III/596. 89]. XVllLsz.v.: Kákován az 
allod(iális) szőllŏ tavaj 120. az előtt cir(citer) 130 vedret 
termet, a ' mint a' Gyöngyösi Ratiojabol ki néztük [GyL 
N. Solymosi Kontz József lev.]. 1855: amint látom s két 
betses leveliből olvasomis akaratunk egyre megy ki ma-
gamis szorol szóra vgy gondoltam "s néztemis volt ki 
[Búzásbesenyő KK; DobLev. V/392]. 

7. vki/vmi vmilyen állapotban van/vmilyennek tű-
nik; a arăta/părea într-un fel; scheinen. 1797: A' mosta-
ni állapottyához képest ezen Csűrés Kert magára az 
épületre való nézt Fél viseltesen néz ki, a' fedele pedig uj-
jat árul el [Szentgothárd SzD; WassLt Conscr. 347]. 
1841: istáloja rosz(sz)ul néz ki [Km; KmULev. 3]. 1842: 
Farkas Sándor még fen járagat Barra orvasolja na-
gyon roszul néz ki [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

8. kb. meglát; a vedea; ersehen. 1662: Mind a követ-
kező posteritásokra nézve azért, s mind a kívül való ke-
resztyén nemzetek is hogy valósággal érthessék nagy 
romlásunkat, és abból a reájok következendő gonoszo-
kat mint egy tükörből kinézvén, eltávoztathassák, igen 
méltónak ítéltethetik írásban foglaltatni és napfényre 
bocsáttatni [SKr 74]. 

9. megnéz/vizsgál; a examina; anschauen, untersu-
chen. 1805: a Viznek mostoni folyamottyát, és régibb 
folyamottya helyét vgy nem külőmben a régi Gátot is ki 
járván, ki intézvén, és ki nézvén, azok iránt vélekedésün-
ket tsak ennyiben adhattyuk, hogy az Ujj Gát nints, és 
nem is lesz Károkra a bé panaszlottak(na)k, sőt inkább 
hasznokra lenne, mivel a Viz . . a Gáton alol lévő 
Főigyeiket annyira el nem mosná [Rusor H; Ks 92]. 

kinézeget ki-kinéz; a se uita afară ín repeta te rînduri; 
öfters hinausschauen. 1593: Anna azzoni Merai Tamas-
ne vallia Tudom hogi Lwkach, az Niari Marton 
Jnassa sokzor ment be es ki Jeot onnét az Niari Marton-
ne zallasarol Eztis lattam hogi Niari Martonne ki 
nezegete, ket fele neze, ha valaki jaro keleo volna [Kv; 
TJk V/l . 331]. 

kinézés 1. megnézés/tekintés; uitatul/privitul afară; 
Betrachtung/sichtigung. 1791: (A) Nyilak ki tsinálása 
után azon nyilazásokat, hellyrül hellyre meg visgál-
tuk; sőt a Proportioknak egyenesebb kinézésére nézve, 
olly hegyekre is állottunk honnan (:ha hibáztanak vol-
na:) a történhető hibákot meg esmérhetnők [Szászszt-
lászló TA; JHbK XXVI/10]. 

2. elképzelés; închipuire, idee; Vorstellung. 1823: a' 
volt talám a ' kinézése a' mind masokkalis szokot tenni, 
hogy én azon Motskolodásáért reajok találok ütni meg 
sertéttetésemért, hogy mindjárt Tisztekre nyargaljon 
hogy ra j tam húzónak valamit számára [K; KLev. 10]. 
1828: Hogy mitsoda okbol és ki nézésből tselekedte én 
bizonyoson nem tudhatom [Dés; DLt 87/1829]. 1834: 

Tellyes szabadsága lészen az Arendator Urnák az altal 
vett Joszagokhoz tartózó allodialis szántó földeket, ugy 
kaszállokat a maga tulajdon ki nézései szerént változtat-
va szántani, miveltetni [SL]. 

3. kilátás; perspectivă, şansă; Aussicht. 1867: Albert 
ismét szép házasságot jo ki nézéssel és idejibe kiván tenni 
[Uzon Hsz; Kp V 413 Kispál Károly Kispál Lajosné-
hoz]. 

4. előre megfontolás; chibzuială; Überlegung. 1848: 
Ezen két nyil készittésébe, ki nézés volt a következendő 
osztályokra is, hogy még most leg először is a Telkeket a 
menyibe lehet ne darabollyuk el [Görgény MT; Born F. 
VIIc]. 

5. nézet, vélemény; părere, opinie; Ansicht. 1809: (A 
kérelemnek) a' Felséges Királyi Udvarhoz és ŏ felségé-
hez is fel kelletet hatni, az honnan óhajtva vártuk 
azon Felséges Királyi Kegyelmet hogy az Adózás terhe 
alol ki vétetünk de ohajtatt reménységünkben meg 
fogyatkaztunk, melynek tsekély ki nézésünk s z e r é n t , 
oka az, hogy Ŏ Felségének Szentséges akarattya abban 
függ, hogy az Erdélyi Quantum apadást ne szenvedgyen 
[Asz; Borb. II]. 

6. aspect, înfaţişare; Aussehen. 7855: A Grof Ur 
holta után nagyon csúf színbe volt képe rutul nézett ki, 
fel is volt puffadva a fel bontás után a puffadása elmúlt, 
és az abrázatya kinézéseis jobb szint váltott [Gezse AF; 
DE 5]. 

kinézésű 1. vmilyen megjelenésű; cu aspect/înfaţişare; 
von . . Aussehen. 1800: Rétsei Elek . veres ki-nézé-
sűa kék nagy szemű [DLt nyomt. kl. — aA kl párhuza-
mos német szövegében: rothen Angesichts]. 1809: Bat-
tus Lup ösztövér ábrázatú, de egésséges ki-nézésü 
[UszLt ComGub. 1677 ua.]. 1848: megindultunk dajka 
dolgában, és kaptunkis égy jo kinézésű egésséges fiatal 
hubistánét, két mejjűt [Kv; Pk 7]. 1869: azon tojásbol 
lessz kakas mely hullámos vagy háporkás kinézésű he-
gyesebb felén [Mk Balog Simon „székely zsellér" gr. Mi-
kó Imréhez]. 

2. csalfa ~ kb. csalafinta/ravaszdi nézésű; cu privi-
rea vicleană; von schlauem Blick. 1821: Budinsky János 

tsalfa ki-nézésű [DLt nyomt. kl]. 

kinézett kiszemelt; ales, destinat; (aus)ersehen. 1809-
1815: a Szajka Pataka mellett az ugy nevezett Czigány 
kutan fejül . . ház hellynek kinézett köz hely [Dés; 
EHA]. 1833: alázatos Jelentesek a ben(n) irt Biztosok-
nak a Köz haszonra ki nézett ki Cserélt és el intezett Tég-
la vető helyről [Dés; DLt 904/1831]. 

kinézhet 1. vhonnan kipillanthat/tekinthet; a se putea 
uita afară, a putea privi afară de undeva; hinausblicken 
können. 1585: Nagy Peter vallia, Olaios Georgy megh 
az eo eleobby hazaba(n) vala, kerdem eotet, Mit chinálsz 
Georgy Vram, felele lm Az Áblakon Nezek ky, Mert ta-
lán teobzeor ky Nem Nezhetek, Mert el Attam ezt a' ha-
zat hozzw Marionnak [Kv; TJk IV/1. 411]. 1823-1830: 
A postakocsin . . . a középső ülésben ültem, mert ott kí 
is nézhettem, s könnyebben is kiszállhattam [FogE 255]-

2. megnézhet/tekinthet; a se putea uita, a putea ve-
dea; anschauen können. 1662: csak a várnak megkérnie" 
se állíttathatik vala ebben is, hogy . . az hadaknak 
nagy része . . . minden útkeresés nélkül . . . által a he-
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gyeken csak keresztüljöttek vala, úgy, hogy a város alatt 
levő szőlőhegyek tetejére érkezvén, azoknak tetejéről 
mind várat, várast tőből kinézhetnék [SKr 569]. 

3. a putea arăta; aussehen können. 1879: Úgy epeke-
dem én az után, hogy lássalak már pillangós házisapká-
val fejeden, bojtos, zsinóros köpenyegben, mint egy 
gyermek. Nehogy azt véld, hogy nem eszeltem én ki már 
magamnak, hogyan nézhetsz ki! [PLev. 58 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

kinéző vmerre nyíló; care dă în/spre .; auf/nach 
etw. hinaus gehend. 1732: A fòld pincze . . melynek a 
veteményes kert felé ki néző torka, gŏmbolyeg fakbol 
botozatt formán ki rótt [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

kininpor praf de chinină; Chininpulver. 1729: A 
Leánykám éppen el fogy az mindennapi csudálatos feb-
risben, annak Mája és Lépe fáj eszt à Doctorok 
ne(m) tudgják orvosolni . Az illyen hideglelésnek ne-
me, bŏjteléssel és Imádsággal; ne(m) chinini (!) porok-
kal es essentiakkal ŭzettethetik ki [KJ. Rétyi Péter lev.]. 

kinipistya kenderföld, cînepişte; Hanffeld. 1773: A 
Kendi Völgy a Vadutznál lévő Kinipistyával egészen 
(sz) [M.köblös SzD; EHA]. 

kínlódás kín, szenvedés; chin, suferinţă; Qual. 1686: 
23. Juny reggel negy s őt ora közt holt meg utánnad az 
tölle el maratt szép csecs szopo Sámuel Fia, az ver-
ben való sok kinlodasi után [PatN 47b. — aA naplóíró 
feleségének halála után]. 1705: amaz erős havasalföldi 
bort iván, mindnyájan igen megrészegedtünk, amely 
mia én egész éjszaka igen rosszul voltam, és sok kínlódá-
sokon mentem által egész éjszaka az erős bor mia [WIN 
I, 512]. 

kínlódik 1. gyötrődik, szenved: a se chinui, a suferi; 
sich quälen, leiden. 1582: Margith Zeoch Imrehnç vallia 

Mikor haló felben volna váltig kenlodot [Kv; TJk 
IV/1. 101]. 1603: az Vitézlő Kozaruari Gergely Vrunk 

nagy beteghsigbe(n) es halalos agiaba(n) kinlod-
üa(n), minket kire ezen3 [Dob.; SLt AB. 7 Vizaknaj 
íeremias buzai prédikátor kezével. — aKöv. a végrendel-
kezésre von. kérelem]. 1633: Mikor az Azony Zabo 
Andrasne ezt ã fiat Zabo Jánost e Vilaghra zulêe (!) en 
Uoltam mellete hogy kinlodot, az Vra Zabo Andrass 
hoza nem nyul uala [Cege SzD; WassLt Vargha Eőrze-
bet Cappani Ferencz rel. (65) jb vall.]. 1644: az Nagi Ia-
nos felesegetül hallottam . . . hogi mondotta, ezt hogi 
immár eöltek volna megh az Urat iob let volna hogi sem 
el sem hal, hanem cziak ugi kínlódik [Mv; MvLt 291. 
416a]. 1716: job volna hogj az kutyák ennék megh mint 
sem ugj kénlodik | az szája be sem állat, csak jajgatót, 
let renget es kénlodat [Nagyida K; Told. 22]. 1751: vi-
êyen étetőtt Miron Péternek Kolozsvárra, és agya bé né-
ki hogy ne kinlogyék többet az Tömlöczben [Gyeke K; 
Ks]. 1810: szegény Kis Antim mind kínlódik, néha néha 
Jobban latzatik lenni, s megint rosszabbul lészen [Buza 
SzD: JHb Jósika János lev.]. 

2. sínylődik, tengődik; a lîncezi/tînji; schmachten, 
yegetieren. 1828: apróság marháink kivált száraz 
[dőkben . . éppen tsak kínlódnak, nem páscuálnak 
[Kelementelke MT; Told. 31]. 1848: Régóta tapasztal-

tuk, hogy a' dajkának kevés a* teje, a* gyermek étkes, és 
sokszor nem kap annyit, mennyi neki kellene . szóval 
kínlódik [Kv; Pk 7]. 1851: Az Ispotályban, a Betegek 
közzül Némelyek, a sebeikhez meg kívántató tépések 
nem léte miánn kínlódnak [Dés; DLt 406]. 

3. bajlódik, vesződik; a se necăji/trudi; sich (ab)mü-
hen/plagen. 1777: az Exponens Testvéreit hívta ide 
munka tételre, de akkor nem jöttek, s tsak edgyedűl kén-
lodott cir. 20. Esztendőktől fogva [Dupapiatra H; 
GyK]. 1829: Istennek hálá egy ŏkrŏ t vettem már a * rúd-
ban van s a' tehenekkel edgyütt kinladunk [Asszonyné-
pe AF; DobLev. V/1154 Zabolai Pál Kökösi Dobolyi 
Sigmondhoz]. 1831: Jakabfi János eŏ Kegyelme nékem 
Aposom volt, eleget kénlodtunk eő Kegyelmével, meg 
lévén elméjébe háborodva [Szenterzsébet U; Borb. II 
Agilis id. Tordai János (53) vall.]. 1841: A' lakom Há-
zámnál már régtől olta kinlodok egy otska pajtával 
[Dés; DLt 81]. 

kínlódó átv kb. vajúdó; care s-a tărăgănat; (sich) hin-
ziehend. 1896: Mióta hazajöttünk, dűlőre vittem egy rég 
kínlódó dolgot. Ti. a Kemény Zsigmond Társaságot 
életre keltjük [PLev. 179 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kínlódott szenvedő; care suferă de o boală, suferind; 
leidend. 1835: a brandtol kinlodott Fejér Ferencznét 
maga vitette Kolosvárra, 's meggyogyitatta [Zsibó Sz; 
WLt]. 

kinn, künn 1. vmin kívül; afară; außerhalb. A. a házon 
kívül, a szabadban; afară (din casă), ín aer liber; auß-
erhalb des Hauses, ím Freien. a. kinn. 1569: Mikor va-
choraltunk volna vachy Peter, Monda ennekem, ze-
retö Janos vr(am) es Jo sogorom, kyne Meny az hazbol, 
ne Jary kyn, hogy ne lassanak, Mert Meg eskwttetnek 
[Nsz; MKsz 1896. 371]. 1590: egy eczaka kin halunk va-
la apammal zep hold vilagh vala [UszT]. 1597: 
Mohy Györgyne Annos Asszony . . . vallya ha kin 
iart az Daika oda intette [Kv; TJk V/l . 135]. 1609 k.: 
Kolosi Miklós Deák megh Eskeouin Az mikor az Bor-
beli Jánoson ualo seb eset en azkor kin Eoleok (!) az ha-
zam eleot [Dés; DLt 311]. 1632: latta(m) kin az ucza(n) 
az legenyeket [Mv; MvLt 290. 67]. — b. künn. 1570: Ka-
raznay Janos ezt vallya, hogy egy nap esthwe mykor 
az zeoleobel Jeo wolt haza . . . az haz eleot kywn al volt 
Jsthwan vayda [Kv; TJk III/2. 58]. 1585: Borbély Mar-
ton vallia latam hogy eg' . . . tazitanak ky az 
varga Laszlo kapŭia(n) meg Neze kargiat it keón [Kv; 
TJk IV/1. 519]. 1590: Teglas Adam vallia az Chete 
Matene húga mond, hogy ot kun az eb igen niallia az 
moslekoth mondnak ötben, had nialha [Kv; TJk V/l . 
48]. 1597: Anna Sewwegh Bertane zolgaloia wallia 
az vra eomaga kewn az kapú keozeot halt | Fewsews 
András wallia estwe kese(n) az haz alat kewn 
ewlewnk wala teőb tarsaimmal eggyewt [Kv; TJk VI/1. 
72, 100]. 1610: Eoluessy Gergely deakne Balogh Orsolia 
Azony . . . ezt referallia . . . egiszer Margit azony, Budaj 
Mihaly deakne künn hazam eleót az malom feleol 
nagy Zontiolodwa Jeowe eleo [Dés; DLt 321]. 1651: 
Kovaczi Giorgi Fassus . . . ki mene Czeriek Pal, 
Moses is ki utanna, s oztan ott kun mint kezdődőt nem 
tudom [Zoltán Hsz; HSzjP]. 1657: Dobos Georgi min-
den czelediuel kün az eletien az haza faranal kün vala-
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nak [Szentmárton MT; Berz. 12. 92/127]. 1761: ö Nga 
ki ment a házból, lehet hogj künn beszellett lesz vala-

melyik cselédével, azt én nem tudom [Branyicska H; 
JHb XXXV/46. 13]. 

B. a településen v. várfalon kívül, a határban; ín afara 
localităţii/zidurilor cetăţii, ín hotar; außerhalb der 
Ansiedlung/Stadtmauer, in der Flur. a. kinn. 1582: Zak-
mary ferencz . vallia . En valek eleob Zeoleo Eori-
zeo Tarsa chikos Gergelnek Az varosba ment es ot 
Jywt seotetbe Ieót az zeoleobe Égikor kyn. vala chi-
zar peterneis [Kv; TJk IV/1. 65. — Ez és a köv. adalék 
a kyn-béli y kettős hangértéke (i, ü) miatt a b. alá is tar-
tozhatik], 7600: Noha ennek eleotte való eodeokben 
gyakorlatassággal az Sokadalmok itt ben az varosban 
celebraltattanak; de myerthogy az mostany nyawalias 
eodeo, es keoleomb keoleomb fele nemzetsegeknek keo-
reolleunk való lete mostan nem zenwedhety Tettczet eo 
kgmeknek egez varosul hogy ott kyna az hostatban ce-
lebraltassek [Kv; TanJk V/l. 360. — aA várfalakon kí-
vül]. 1734: igen el késet a Dezmálás, igen károsnak ta-
pasztalván) sok Deesi lakosok(na)k Borok(na)k le-
jendo ki rekedesek Azért tetczet ujjabb(an) Concludalni 
hogj az kik(ne)k illyen okkal kinn maradott volna Aknai 
Borok3 ez utannis szabadoson be hozhassák [Dés; Jk 
451a. — a A tőszomszédos Désaknán sajtolt boruk]. — 
b. künn. 1570: (Feleki) János kenez Thyltotta volt megh 
Balinth Thywadart, hogy Ne hajtana Jwhait Az Tharlo-
ra, hwl megh az gabonanak wgymint felen kywn volt 
[Kv; TJk III/2. 9-10]. 1589: Ebben az eztendeoben ka-
zaltatta(m) en magam enny zenat. Az itt való hatarba(n) 
ot kŭn a ' Zena fwbe 26 Eol [Kv; Szám. 4/XI. 46]. 1600: 
Az zena feo dolgarol vgy zolottanak eo kgmek hogy va-
lamęgh . az zena keon lezen se az Menes Paztornak se 
egyebeknek barmott es menes lowakat ne legyen zabad 
barmat (így!) oda bochyatany [Kv; TanJk 1/1. 366]. 
1604: Mikor et temetők simo martont, ot kwn az mezőn 
az dyofanal En wgi Emlékezem rea hogy akor az loys ot 
kwn wala [UszT 18/125 Török Balint nagj kedey Lofw 
Ember vall.]. 1702: meg mutatván mind Lakos mind 
idegen Hentes az Marhát Lábán és elevenen a Husláto 
Mestereknek és vgy vágják meg ne kűn hanem benn a 
varoson [Dés; DLt]. 1733: én kŭn nem voltam mikor az 
Avarat meg gyújtották [Árapatak Hsz; BLt 7 Bota Rá-
duly (40) j b vall.]. 1757: Mű sém bénn, itt Csik Borsová-
ban ă Falu szeriben, sem pedig kűn ennek határán s er-
dőkön Néhai . . Sándor Péter Ur(na)k egyebb Jussát 
nem tudgyuk [Sándor conscr.]. 

C. az országon kívül, külföldön; ín afara graniţelor 
ţării, ín străinătate; außerhalb des Landes, im Ausland. 
a. kinn. 1657: én Erdélyben indulék, Csáki uram kinn-
marada [Kemön. 124]. 1705: Kinn csak a poltura jár 
mindenfelé, és minthogy odaki is az a rossz pénz jár, eb-
ből az országból mind kitakarodik a jó pénz és csak a 
rézpénzzel maradunk [WIN I, 469]. — b. künn. 1710: 
(Bánházi Pál fia) István vitéz emberré vált, Drágul 
ezeres-kapitány vicéje lőtt, itt künn bujdosásban holt 
meg tavaly [SzZs 284]. 1823-1830: amely passzust Bécs-
ben kaptunk volt, azt az úrfi nekem által nem adhatta, 
mert az úrfinak sem volt más passzusa. Az úrfi pedig 
még künn maradott, azért a göttingai univerzitástól vet-
tem passzust [FogE 253]. 

D. szokásos helyén kívül; ín afara locului obişnuit; 
außerhalb des üblichen Platzes. a. kinn. 1629: ezerszer 

megh eskenne(m) hogy meg a Nadraga szijais hogj kin 
vala aztis özue takargata s el duga [Mv; MvLt 290. 
184b]. 1776: (A bika) a Tehenre fel szökött es az Csöge 
hatra álván Semmit sem tehetett az Tehennek Sőt aztis 
láttam hogj többire az Csöge kin henderget [Nyárádszt-
lászló MT; Sár.]. — b. künn. 1568: Sophia Rta Simonis 
Kotang iur(ata) fassa e(st) . az Cigançth vg Ranta be 
az twzhelrçl az kayantay ember hogy mynde(n) zeme-
re(m) teste kwn vala [Kv; TJk III/l . 195]. 1582: Bereczk 
Dienes . vallia latta Az gyermeket hog temethny 
vizik volt, eozue Lapult volt a' feye, Agia vele(ie)is kwn 
volt [Kv; TJk IV/1. 16]. 1736: Keztyüjök az nagyobb 
rendű asszonyoknak selyemből szőtt czifraság volt . 
az keztyűből az végső ujja iziig az kezek ujjai kün volta-
nak [MetTr 342]. 1767: az egész Szent Mártoni szőlő 
Hegy mettzetlen, fedetlen künn maradván, vgy telelt 
[Kóród KK; Ks 19/L. 8]. 

Szk: ~-benn. 1754: Kün ben most is ezen Família 
egyŭt való Ioszágot bírnak és egj Telekről Portioz-
nak [Halmágy H; Ks 101]. 1799j1802: Ugy hallotam 
Illyés Andrástól, hogy a ' Dosa Adám jussát kün benn 
meg vette volt Barátosi Ur itten Makfalván3 [DLev. 6. 
— *MT]. 

Sz: ~ a farka a dolognak kiderült/tudódott a dolog. 
1618: Mondta Szölfikárnak3 a pasa . Én ugyan meg-
esküdtem nekic, hogy azmég másunnét elébb még nem 
tudják, addig meg nem mondom senkinek, de immár 
hogy értem, ennyére hogy künn a farka a dolognak, és 
nem éntőlem, hanem másto^ tudódott ki, most is neked 
mondom, nem neki. [BTN 151. — 'Török tolmács. 
Görcsi Mehemet pasa fővezér. °Kamuthi Farkasnak, 

Erdély portai főkövetének] * füle-farka ~ van vminek. 
1671: Az Béldi uram írásának file farka kinn van; Ke-
gyelmeddel való szemben létemig patiens leszek mindaz-
által. ő kegyelme levele (minthogy böcsületet nem ér-
demlett) bizony más helyre vitethetett; egyébiránt nem 
volt conservatióra méltó [TML V, 543 Bánfi Dienes Te-
leki Mihályhoz]. 

2. vki keze ügyében/rendelkezésére; a fi la dispoziţia 
cuiva; unter js Hand, zu js Verfügung. 1576: wagion wa-
lamy kozorwra walo wyselt wyragok walamy gyongys 
wagion raytha, Ezeket hatta(m) kyn Annoknak kozo-
rwra [Szamosfva Kv; JHbK XVIII/7. 14]. 1592: Legh 
Elseobenis így chelekedgiel hogy ez eghesz Jndexet ol-
wasd altal eppen, Az altal olwasasban, ameny lewelet ta-
lalz Egy bizonios dologrol, egy kichin papyrosra Jegezd 
ky az Numeroiat pro memória ezen Jndex megh mu-
tattia, az ky Jegezet Numeros lewel mellik Ladara zol-
gal, vegie ky beleolle . . es Amellyk lewel iob lezen tar-
cha kywn az zwksegre [Kv; Diósylnd. 14]. 1676: Kisan-
nának jutotbol egy sebesi pokrocz kün hagyatott [Kv; 
RDL I. 155a]. 1781: egy tisztességes Abroszom sem ma-
radván kűn, kéntelenítettem egy pár Abroszt pénzen 
venni a Totoktol [Mezőkövesd MT; Kp III. 206 Újfalvi 
János sógornőjéhez]. 

3. (vmely összeg v. vmi) még a fizetésre, beszolgálta-
tásra kötelezettnél (van); (a fi) neîncasat; Ausstand 
(Summe oder eine andere Sache, die beim AblieferungS' 
pflichtige ist). 1595: Amynemw Restanciak megh kin 
vadnak, kérik eo kegmeok warosul Biro Vramot, hogi 
eo kegielme ha teorweny eleibe kelnek minden h a l a d é k 
nelkúl eo kegielme wegie eleo az directorokal [Kv; Tan-
Jk 1/1. 261]. 1637/1639: Az my az Veres Tamas Vram & 
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uarando adossagjnak allapatyat Jlletj egy Reszett 
Lutther Christoph vra(m) be is szette, es megh nagj resze 
kúün vagyon [Kv; RDL I. l l l]. 1647: die 7 Januarii Az 
kiknél az böcsületes szabó-czéh8 pénze künn maradott 
restantiára, így következnek [Mv; EM XVIII, 404. — 
A mv-i szabó céhé. Köv. a fels.]. 7734/7770 k.: Ezen 

Száz Forint . két Esztendőre való Interesse némely 
embereknél kün vagyon [Kékes SzD; SzConscr. 86]. 

Szk: ~ heverő. 1801: e follytában lévő Katonai Esz-
tendőnek második angariajárol kün heverő Taxakrol 
szollo Laistrom [Kv; DLt]. 1809: Hivataloson tudósí-
tott vala engemet, a Ttes Tisztség, hogy további rendelé-
sig az még hátra lévő, s kün heverő restantiát a' Lustrált 
Személlyeken egy általjában ne hajtassam [Lengyelfva 
U; UszLt ComGub. 1734]. 1813: a Czéhnak künn heve-
rő Capitalissait a bé jött interes pénzel edgyütt . . talá-
lom a mint Csenged István maga számadásába fel 
tette [Kv; FésCJk 82] * ~ lévő. 1705: Executor Urai-
mek Számok meg fogyatkozván, ő kglk mellé rendeltet-
tek a' T.Consistoriumtol. N.Csepreghi T.Samuel, és Ve-
mitzei Sándor Deák Uraimék; hogy . . . a' még kinn lé-
vő Ratiokat bé vegjek [Kv; SRE 92]. 1721: Az restantia-
ba(n) kŭn lévő egy véka maiénak az arraval Liquidalta-
tik den 34 [Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV. 1]. 1852: Pa-
naszoltam bizonyos az embereknél künn levő adóssá-
gaimért [Nagylak AF; DobLev. V/1352]. 

4. ki; afară; hinaus. 1579: ertettek eó kegmek az pa-
naztis ky Az dyzno barom myat essik Azért vé-
gezték hogy biro vram kiáltassa megh hogy az dyzno 
barmot matul fogwa harmad napigh ky haytassa Az va-
rosról, vagy olaba rekezze, Mert ha ky kwn bochyattia 
az czyganoknak zabadsagot aggio(n) biro vram hogy 
• • • Agio(n) veryek [Kv; TanJk V/3. 195b]. 1675: nem 
kezdünk mindjárást az fizetéshez, akarván érteni Ke-
gyelmedtűl, kiket akar kihagyni s kimarasztani az vitéz-
lő rend közül az kik az fizetésbül kinn maradnak . . . 
Kegyelmedet kérjük, ne neheztelje . urunk ő 
nagysága előtt tovább is egészen való megfizetésekért 
hasznosan fáradozni [TML VII, 116 Vesselényi Pál, 
Kende Gábor és Kubinyi László Teleki Mihályhoz]. 

Vö. a kint címszóval. 

kinnálló kívül álló labdajátékos; jucător care stă ín 
afara cercului la un anumit joc cu mingea; draußen 
stehender Ballspieler. 1838-1845: Beálló, beállósdi, lap-
lajáték ilyenformán: a társaság kört mér ki nyílt téren, 
ebbe egy vagy többen beállanak, a többi künn maradva, 
rendre laptával a bennlevökre ütnek, ha érnek valakit, a 
bennelevőkön a sor a künnállókra hajtani [MNyTK 
107. 13]. 

kinnebb kijjebb; mai afară; weiter draußen. 1625: fel 
kotthetj Biro Georgy az Gatat ista Conditione hogj az 
Gátat ugj kösse hogj az uiz az Gat miat nyluan való kart 
n e tegie(n). Ha pedigh az aruiz kwnneb vetne hogj sem 
nnnt ekkediglen migh puztaiaba(n) allot az Malo(m); 
uigienek kett eskwt embert annak megh latasara [UszT 
! '6]. 1761: (A palotában) a ' kŏ falból kevéssel kŭnnebb 
allo Korona formájú czifra tetejű, majd egy ölni széllyes-
sf gű, és jó magosságu . . . Kŏntŏs tartó két csinos Almá-
riumok [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 203]. 

Szk: ~ -kinnebb egyre kijjebb. 1827: holmi hitvány 
Szalmás Kunyhokot . . . építtetett — azok körül csom-

boitot hitván Kerteket, alattomba mind csak künnebb 
künnebb lopogatta a Falu derék uttzájára [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

kinnfelejt kifelejt/hagy; a uita/lăsa undeva afară; aus-
lassen, draußen vergessen. 1758: S egyszer kihozván 
Kolozsvárról az úrfiakat oly reménységben voltam, 
hogy mikor beviszik, engemet is bevisznek. S hát mikor 
az az idő eljő, csak elhűlök bele, hogy engemet künn fe-
lejtenek [RettE 62]. 

kinnfelejtetik kifelejtetik/hagyatik; a fi omis (de pe 
ceva); aus/weggelassen werden. 1762: Gr. Bánffi Dénes 
is künfelejtetett az aulicus consiliáriusságból [RettE 
143]. 

kinnjárás a szabadban járás; mersul la cîmp/păşune; 
Gehen ím Freien. 1722: Az Bodoni kanczakis ig(en) 
roszszak hitvának . . ezekben az Meleg időkben bár 
nappal ki hajtatták (!) volna, bizony ha most nappal ki 
ne(m) hajtya, ha nem tudom micsoda szénát adnais de 
csak el vész. többet használ lágj, és csendes időben a kŭn 
járás [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

kinnjáró eléjáró (használatban levő); care este ín folo-
sinţă; im Gebrauch (befindlich). 1597: mely summa 
minden templum eolteozetek es kewn (!) iaro ezewst zer-
zamok es marhák kiwwl theot mindenestől f 1812 // 
58 [Kv; Szám. 7/X. 20 Joh. Jacobinus sp kezével]. 1599: 
az ezeost, es egíeb keón iaro marhak keoweol marad 
kezpenzeol az egyhazfiaknak heoseges kezeknel fi 
1580/20 [Kv; Szám. 8/XV. 23]. 

Szk: ~ költőpénz. 1657: Az ország számára legált re-
positumot collocálák Szamosújvárban az fejedelem-
asszony számára aranyakat ötvenezeret, tallért ötven-
ezereket, jóféle új ötpénzes garasokat ötvenezer forinto-
kat, az kinnjáró aranyakon egyéb kinnjáró költő-
pénzen és tallérokon kívül [Kemön. 95-6]. 

kinnlakás a szülőföldön kívüli lakás; şedere/locuire ín 
afara pămîntului natal; Wohnen/Aufenthalt außerhalb 
des Mutterlandes. 1854: Családom székely eredetű volt, 
bárha a hosszas künnlakás után a székelyföldön levő 
birtokomon kívül más összeköttetésem nem maradott 
származásom helyével [ÚjfE 7]. 

kinnlakó a városon kívül élő/lakó; (persoană) care lo-
cuieşte ín afara oraşului; außerhalb der Stadt lebend/ 
wohnend. 1677: A' Városokban lakó Nemesség sze-
mélyében hadban menni ne tartozzék; de ha kŭlsõ joszá-
got és örökséget birna, arról Soldost állatni tartozik; és 
mivel az hon maradás . . . nagy kŏnnyebség, az ollya-
nok felényi értekről és jószágról tartozzanak Sóldost ad-
ni, mint a' kŭn lakó Nemesség [AC 95]. 1710: Minden 
helyeken penig a földnépitől erős hit alatt a fegyvert ki-
keresek, elszedek, mint a pakulárok egy-egy bottal járta-
nak s járnak ma is a kin lakó nemes emberek [CsH 367. 
— 1705-re von. feljegyzés]. 

kinnlét külföldi tartózkodás; şedere ín străinătate; 
ausländischer Aufenthalt. 1618: Mikor elindultam há-
zamtól, hoztam vélem házamtól el útiköltségbe fi 35 fo-
rintot. Adott volt urunk nekem-még, Fogarasban kinnlé-
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temre 100 forintot [BTN 81]. 1664: Velem ott kin létem-
ben tractált dolgokban, hogy ily hamar sok akadékok 
miatt nem procedálhattam, sem nekem vétkül ne tulaj-
donítsa sem lehetetlenséget azon dologban ne hid-
gyen [TML III, 72-3 Teleki Mihály gr. Csáky István-
hoz]. 

kinnlétel ' 1657: szinte akkor érkezvén hír töröknek 
kinn létele felől [Kemön. 118]. 

A homályos fog. miatt a tágabb szövegkörnyezetben sem értelmezhető 
címszó talán a töröksćg kiállására, felvonulására vonatkoztatható. 

kinnőt kintről, kívülről; din afară; von draußen. 
1803: a Leányom künnőt bé szaladat [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

kinnülő kiálló; ieşit ín afară; hervorstehend. 1706: Fe-
jer lilium arany reszkető tő kinek az tetejen vágjon egy 
öregh kűn ülő gyémánt, kőrülete negy kisseb három 
szegletü hegyes gyemantak [LLt Fasc. 108]. 

kinnvaló I. mn 1. nem helybeli, idegen; străin (de lo-
calitatc), nelocalnic; ortsfremd, fremd. 1570 k.: <Ezt 
is adá)k nékünk előnkben, hogy vadnak olly Regé-
nyek) közöttök, kik gonosz üdőn az meste<rrel t a r t a t -
ják magokat, az jó üdőn pedig ki<mennek> az falukra, 
sőt müveinek az künnvaló <mester)eknek [Dés; DFaz. 

2. határbeli, külsőségbeli; din hotar; in der Flur/auf 
dem Feld befindlich. 1606: az Atyánktól maradót, 
Zanto feold es Zena ret mind penzen veot zalagos es 
eoreók Arron ueot, mind ben es kwn ualo feold hely 
[UszT 20/185]. 1690: számos kün es ben való fundusocz-
ka [Csíksztmárton MT; Berz. 1. 20/15]. 1718: ha még ez 
utánnis, akár ben, akar kin való alkalmatosság osztat-
lannak találtatik, azonokatis Szép Atyafiságoson és 
igazságoson osszák három egyenes részekre [M.nádas 
K; RLt]. 1732: a réghi Falu hellyén vadnak és kin való 
ŏrŏksegek es irtovanyok vadnak es biratnak utannok 
[Nagyida K; EHA]. 1767: György Pap Uram . Hen-
ter Mihallyne Veres Maria Aszszony itten Kökösben lé-
vő benn és kün való Jussát . . . meg vásárolta [Kökös 
Hsz; Kp IV. 246]. 1822: az kün való Szántó és Kaszáló 
hellyjeket igassagoson fel osztanák [Lisznyó Hsz; 
BLt II. 11]. 

Szk: künn-bennvaló juss. 1759: Néhai Bartók Mihaly-
ne Csomos Margit Aszszony edes Annyok maga 
szabad jo akaratyábol kezekbe hagjá Albisbaa minden 
kün ben való jussait [DobLev. 1/292 5b. — aHsz]. 

3. külső; extern; auswärtig, außen-. 1662: És noha 
azon régeni gyűlésben a pártiumbéli itt kinn való Er-
délyhez tartozó három vármegyékbéli . . . várakra, kas-
télyokra hogy a fejedelem úgy viselne gondot, török kéz-
be ne esnének az is elrendeltetett vala [SKr 646-7]. 

II. ſ n 1. kinn levő/tartózkodó személy; persoană care 
se află afară; sich draußen aufenthaltende Person. 1630: 
elegge szitkozodtanak hittak ki bajra eöket . . . latam 
azt hogj mind az három ki ugrek az kapun, valtigh õklel-
dezenek be az ablakon s ez it kin valók fel veuek [Mv; 
MvLt 290. 215b]. 

2. külsöség(beli birtok); teren/pămînt extravilan; 
außerhalb der Siedlung/in der Flur befindliches Gut. 
1600: az fellyel megh newezett eóreksegnek falún es kyn 

valóknak mindeneknek akar my newel neúeztessenek az 
hason felet keúano(m) megh magamnak [UszT 15/83]. 
1607: mind ben es kŭn ualot . . . kőte . . . Varga Tha-
masnak maraduarol maraduara [Szentmihály U; 
PfJ. 1690: csak szinten a ben való örökségét adta . . . 
kün valókat tellyesseggel semmit nem adott [Makfva 
MT; DLev. 3. XXXI A. 25]. 7803: advan néhai nagy 
Mojses János Szabó Miháljnénak egy kitsid ben valót, 
meljet mostanis Szabó András vram bir egy kitsid kŭn 
valóval egyŭt [Szenterzsébet U; Borb. II Agilis Tordai 
Sámuel (77) vall.]. 1820 uå: ugy egyeztünk vollt . . . hogy 
az Sükesd Gaborné Ioszágátt minden kün valójával 
edgyütt fen hadgyák az ben valott fen hadták az kŭn va-
lott felbontaták az kett Lejan [Egerbegy TA; Tolvaly 
lev.]. 

kínos 1. gyötrő, kínzó; chinuitor; quälend, peinigend. 
1662: őtet a várbéliek előtt akármint kezdenék is kénoz-
ni és akármi kénos halállal is megölni, de arra nézve s 
őérette soha meg ne adnák [SKr 571]. 1732: a kinos 
köszvény csak hamar Labaimba állott, és . . . ugy annyi-
ra el kínzott, s naponkint öregbitvén sullyát anyira va-
gyok hogy semmi tagomat nem bírom [Ks 99 Petki Dá-
vid lev.]. 1734: esmét adott az Ur Isten egj Leányt 
Magához vette az Ur Isten ezen szelid Bárányt heted na-
pig tartó kinos nyavalyája után [ArJk 41]. 1755: Kinos 
Tüzes, mérges Orbáncz nyavalyáb(an) esvén, két rend-
ben orvosságért adt(am) purgatiokkal egyben Rf 1 xr 07 
[TL. Teleki Adám költségnaplója 28b]. 1763: (A vád-
lott) Hites Feijének oly ételt intoxicalo szerszámokból 
készített . . hogj ha I(ste)ni dispositio által férje maga 
élete s' etelere nem vigyázatt volna, az által kellett volna 
kénos halált szenvedni [Torda; TJkT V. 177]. 

2. kényelmetlen; neplăcut, penibil; unangenehm 
1881: Most rátérek az én kínos karácsonyi történetem-
re. Nem az a hibája annak, fiatalember, amit te látsz. 
Hanem az, hogy rossz! [PLev. 86 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kínosabban ín chinuri grele/groaznice; peinvoller/li-
cher. 1705: Ma az úr, gubernátor uram igen kínoson 
volt az arénában és kolyikában, úgyhogy egyszer-egy-
szer nem volt kínosabban, annyira, hogy csaknem extre-
mitasban volt [WIN I, 527]. 1710: A cigány elijedvén 
olyan nagy úri embertől, reszketvén a keze, nem tudá el-
ütni a fejit . . . Mondják azt is, hogy Csáky László kikö-
szörűltette volna a kardnak élit, hogy kínosabban hal" 
j o n meg az ú r a , de a z n e m b izonyos [CsH 122. — aBánn 
Dienes 1674-ben]. 

kínosan gyötrő kínok közt; ín chinuri groaznice; pein-
lich. 1705: Ma az úr, gubernátor uram igen kínosan volt 
az arénában és kolyikában [WIN I, 527]. 1855: ha ő va-
laha akármi okból dicső nyomdokaikról lelépne és nevet 
beszennyezné, vérezzék el kínosan mint aljas gonosztevo 
[ÚjfE 295 Wesselényi Miklós nyil. fiáról]. 

kínoz 1. a chinui; quälen, peinigen. 1570: Barbara 
vxor Stephani Pechy . . . fassa est . . . latta hogy e&ſ 
gyermeketh Igen erössen werni kezdetteh . . . mon-
dottak hogy majd egy egesz oratol fogwa kinzottak wol-
na oth az gyermeket [Kv; TJk III/2. 41]. 1584: I e o w e a 
korchomarol Az Apam, Az Ania(m) hon nem leteben, 
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Es engemet Az Agyba vete, es ot kenzot fertelmeskedet 
vele(m)3 [Kv; TJk IV/l. 305. — aLeány nyil.]. 7739: 
mind a Tisztek mind a köz németek, verik kötözéssel kí-
nozzák az Embereket a nagy hoba kiteszik a kalodát, 
abba belé verik az embereket Csak vétek nélkűlt [Ha-
rasztos TA; Ks 99 Orbán Elek lev.]. 1750: magától . . . 
Kotsis Ferencztöl sokszor hallottam azt, hogy gyermek-
ségétől fogva őrőkke az lovak mellett kinzották az Hor-
váth Urak és a mián is kell úgymond néki meg halni 
[A.ilosva SzD; SLt 25. W. 20 Sam. Tobi (55) zs vall.]. 
1752: hallottam hogj a Praefectus . . meg verte volna 
Csirts Togyert azért, hogy a feleségét kénozta volna 
[Gardánfva Sz; BK]. 1753: Tisztarto Uramat . egj né-
hányan be vivek huszták hurczalták Kenoszták s, le 
vonták az földre az hajat marekal szedi vala le az fe-
jiröl ugj meg szagattak az sok hurczalasb(an) [Marosszt-
györgy MT; Ks 48. 67. 31]. 1772: Micsoda életű ember 
az fejjebbis kérdett Falus Biro mást valakit hassanlo Ve-
rései vert é? Kénzott é? [Kővár vid.; TL vk]. 1851: 
Maftyej az ökröket csapdossa kinazza, kergeti [Bet-
Lt 3]. 

Szk: halálra ~ vkit. 1736: Providus Sütő Thoma et 
Marián Providus Kerekes Pavelt potentiose inva-
dáltak hozzája kapdosván s verni akarván ha mások 
meg nem oltalmazták volna, a minemű készülettel agg-
rediálták, talám halálrais kínozták volna [Szentbenedek 
SzD; Ks 27. XVI]. 7757: Pakular Vaszil derekasan 
meg vala verve, egészen öszve volt romolva, abrázotyát, 
fejét meg festete volt vérével, egj szóval halálra kí-
nozta volt [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 14). 

2. vallató kínzásnak vet alá; a schingiui/tortura; der 
Folterung unterwerfen. 1595: 12. Április hogy zekel Pé-
tert kinzak az Toromban, Attam 2 zaal Istranghra d 3 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 126 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1648: apparenter mint ha megh akarnak vallatni iesz-
szek megh legyen keszen az Czigan ahoz való eszkeŏ-
zeŏkkel, es rettenczek kerdezzek tala(m) feltebe(n) megh 
jelenti, de ne(m) kel azért mint illie(n) esztelent kenozni 
[Kv; TJk VIII/4. 272]. 

3* (betegség) kínt okoz: (despre boli) a produce 
chinuri/suferinţe; (Krankheit) Qualen verursachen. 
1669: Több nyavalyái között az rettenetes főfájás kínoz-
za [TML IV, 414 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1843: 
Jörök Ilona . . . egy évig kínozván öt a hideg — égy 
dongái olánné ajánlá, hogy meg gyógyítja harmadnapra 
[Nagykapus K; RAk 11]. 

4. sanyargat; a împila/oprima; peinigen, abtöten, 
martern. 1668: az Váradi vitézek minden meg hatà-
rozásnelkül akarjak az Szegenyseget Sanczoltatni, ke-
nozni, már lopvais ki csapnak az szegenysegre [KJ. Szé-
kely Moyses a fej-hez Drinápolyból]. 1765: Borbándon 
lakós Sárdi Szabó Samuka nevezetű Executor Commi-
sarius . . felettébb abutált kőtelességivel, mert pogány 
módon kötözvén, sattzolván minden uton modon ké-
npzván a szegénységet, és Birákot halat, vajat, bá-
[fnyt, szép drága edényeket adtanak [Vajasd AF; 
Eszt-Mk Vall. 202]. 

5. gyötör; a obseda/frămînta; quälen. 1853: szünte-
len az a belső érzés kínzót, hogy soha a jo Batyamot elet-
be nem fogom látni [Uzon Hsz; Kp V. 393 Kispál 
György Kispál Lajoshoz]. 

w 6. 1847: almám egy része még szedetlen, a' mit szed-
mnkis, csak kinoztuk [Kv; Pk 7]. 

7. nyaggat, zargat; a bate la cap, a sîcîi pe cineva; jn 
belemmern, quälen, benzen. 1823-1830: Bemenvén az 
öcsém Marosvásárhelyre, addig kínozza az apámat, míg 
nyolc Rh. forintot veszen fel neki kölcsön nadrágposztó 
vásárra [FogE 278]. 1834: A Februariusi Praebendajett-
is (!) kínoznak mind a béresek mind a falusiak [F.zsuk 
K; SLt évr. Deák Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 

kínozás (vallató) kínzás; torturare, tortură; Tortur. 
1705: Azt kérdették, hogy miért mondotta Márton 
deáknak hogy azt az . . commendans uram német 
szolgáját a kurucokhoz vigyék . azmelyet kínozás 
alatt mondott ki Márton deák itten [WIN I, 374^5]. 

kínozhat vallató kínzásnak vethet alá; a putea tortu-
ra/schingiui; Tortur unterwerfen können. 1592: Sig-
mond3 derek lewele Hogy mikeppen az Nemes Es-
pan, a' latrot mindenwt az eo processioiaban meg itilheti 
. . . Azonkeppen Coloswaris . . effele latrokat a' kik az 
eo hatarokban latorsagot czielekednenek, bwntethessek 
. . . kenozhassak Ameli varosba penigh megh talal-
tatik, tartozzék az a' varos megh bwntetni, kenzani, 
Chygazni [Kv; Diósylnd. 33. — Király]. 

kínozó 1. kínzó 

kínoztat 1. kínzásnak vettet alá; a supune pe cineva la 
tortură; Tortur unterwerfen lassen. 1704: Ugyan ma kí-
noztattak embereket a tanácsháznál [WIN I, 105]. 1711: 
(Gróf Csáky Istvánné) felette keményen bánt a jobbá-
gyaival saccoltatta, kínoztatta őket [CsH 473]. 1714: 
Bajori Ferencz Uram Nyisztor Miklóst . . . gombolyég-
ban kötöztetvén meg verette kénoztatta [Berekszó H; 
Szer. Marian Danila (27) jb vall.]. 1735: (A jobbágyot) a 
Cs. Győrgj falvi3 falus Biro házánál kalodában verette s 
kínoztatta [BSz; TK1. — 3Csicsógyörgyfalvi (SzD)]. 

2. meggyötörtet; a puné să fie chinuit; peinigen/quä-
len/martern lassen. 1671: Az gyermek ló rettenetes lator, 
semmit sem szelídül, az földhöz veri rettenetesen magát, 
maga eleget kínoztatom [TML V, 610 Gyulafi László 
Teleki Mihályhoz]. 

kínoztathat kínzásnak alávettethet; a putea fi supus la 
tortură/schingiuiri; Tortur unterwerfen lassen können. 
1736: az A. az Inctát p(ro)sequállya mint Feleségét 
divortiáltatvan, annak utánna kivanhattya hogy meg-
torturáztassék az Incta; mert ugyanis, Senkiis a maga 
testét nem kinoztathattya, a mint a sz: Evangélium ta-
nittya, a Férjfi egy test a maga Felesegevel [Dés; Jk 192]. 

kínoztatik gyötörtetik; a fi torturat/schingiuit; gepei-
nigt/martert werden. 1662: ez nép sem Istennel, sem em-
berrel nem gondolván, mindenütt való egyházakat fel-
dúlnak, praedálnak az emberek, mint a barmok 
megölettenek, sok keresztyének megmondhatatlan sok-
féle kínzásokkal vesztegettetnek vala, mert némellyek 
nyársra kötöztetvén, úgy süttettek, némellyeknek kezei-
lábai elvágattatván, kínoztattak [SKr 362]. 

kinő 1. (növekedtében) kibújik; a ieşi (afară din ..); 
herauswachsen. 1781: Meg mutatom hogy a süveged te-
tejin a' hajad ki nő s a* zekédből a ' könyököd [Komolló 
Hsz; HSzjP]. 
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2. kiütközik; a creşte; herausschlagen/kommen. 
7808: egy kis anya-jegye lentze formálog nött-ki [DLt 
654 nyomt. kl]. 

3. kihever; a se reface; verschmerzen/winden. 1774: 
el mult Kedden igen kemény Jég esŏ volt itten 
mégis az Isten ugy adta hogy az Vetések(ne)k az kŏzepin 

. ment el az Sűrűje, az hol az ŏsz árpát meg rontotta 
valamennyire s az Tavasz Buzatis, de azt tartom hogy 
mind ki növik [Záh TA; Kf Nagy Sámuel lev.]. 

4. átv kiemelkedik; a se ridica; hervorragen, sich 
erheben. 1896: A Társaságot3 majd én fogom vezetni, s 
minden arravaló székely pennaforgató embert beránci-
gálunk a Társaságba. Ti, kik innen nőttetek ki, érzése-
tek, származástok szerint, díszül bele valók vagytok 
[PLev. 179 Petelei István Jakab Ödönhöz. — a A Ke-
mény Zsigmond Társaságot]. 

kinövés 1. (ki)sarjadzás; răsărire; Gesproß. 1835: mi-
nek utánna az egész buza termést szorgalmatason meg 
visgálták volna, az irt búzában, rész szerént a Zöldjében 
való etetés miatt, a Növés hátra maradásával, rész sze-
rént, az egész ki növés után, a Marhák által esett kárt 
öszvesen betsülték 5 ~ ött kalangya búzára [Gombás 
AF/Ne; DobLev. V/1227]. 

2. púp; cocoaşă; Buckel. 7806; Zsombori Joseff, ki-
tsin inkább mintsem középszerű termetű . egy alkal-
masint észre vehető ki-növéssel (: Czipo hátú:) [DLt 514 
nyomt. kl]. 

kinrusz ? korom; funingine; Ruß. 1789: Egy Hordo 
Kinrusz 35 font Rf 5 xr 36 Egy Kis Désába mintegy 
fél fontnyi Kinrusz | Fuligo, vulgo Kinrusz 4 font Rf 1 xr 
12 [Mv; ConscrAp. 6, 38]. 1815 kĖ: Fél Font Kinrusz 
[CsS]. 1816: Schuviksz, s Hámtakarittani való Kinrusz 1 
Rfr 44 xr [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 

kínszenvedés szörnyű kín/gyötrelem; chin, suferinţă 
grea; Qual, Marter. 1657: Uram . Szent Fiadnak kín-
szenvedésének érdemét semmissé tehetik-é? [Kemlr. 
333]. 1714: Meg aranyozott ezüst Pohár Krisztus Vrunk 
Kinszenvedésit repraesentalo három figurakkal ékesí-
tett [AH]. 1725. csináltatván becsületes Papista emberek 
egy kőkeresztet, mellyen is volt köböl kifaragva az 
Cxtus urunk kin szenvedese, kepe [HSzjP]. 1741: Csiszér 
Adám uram reménkedék én nékem, hogy bo-
tsáttassák ell eö Nagyságok még az Kristus kén-
szenvedésiért kére egy néhány re'ndbe' [Ks 15. LXIII. 2 
Mojses Lukács de Sárpatak (33) ns vall.]. 1750 k.: az 
Krisztus kén szenvedéséért kérjük az Urot hogy tegyen 
az Ur más tiszteket [TK1 Az igenpataki jb-ok panaszle-
vele]. 

kint, kunt vmin kívül; afară (din încăpere/casă/oraş 
etc.); draußen. 1821: mind ezen épittések benn a' falu-
ban a Curia körül, künt a' Mezőn a' szántó földekben, és 
a' Szöllö hegyekben mind jo állapotban mentenek által 

. Groff Teleki Pálra [Celna AF; Ks 79. 20]. 1823-
1830: mentem haza Marosvásárhelyre, sokat szenved-
tem . egy kis kurta deáki mentébe s vásott köpönyeg-
be, egész éjszakánként többnyire kint hálván [FogE 
109]. 1855: A gräfenbergi leány mindig künt a vadásza-
ton vékony lehende gúnyában [ÚjfE 293]. — Vö. a kinn 
címszóval. 

kintafarkú ' 1757: Egi pár: az egyik Csonka szillyes, 
ă más fakó, és kintafarkú nagy 8 esztendősök3 [Berz. 3. 
1/9. — aökrők] . 

kintálódik jajveszékel, siránkozik; a se văita/văicări; 
jammern. 1768: haliam is mingyárt hogy tsattana az Bo-
ka Mitru Feje . . . s hallám mingyárt az Boka Mitru Fe-
leseget kintalodni hogy az Ferje meg holt | hallattam 
hogy . Boka Mitru nevezetű Jobbágynak felesége kin-
tálodat [Kiskaján SzD; BK. Biltz Krecsun (52) ns vall.]. 

kintorna vmilyen zeneszerszám; un fel de instrument 
muzical; irgendein Musikinstrument. 1636: Az régi Po-
gányokot tudgyuk, hogy az friss vendegsçgekben, s-kaz-
dag lakodalmokban, az hegedű, lant, és egyéb kintorna 
mellett, az o Isteniknek, és nagy hirŭ nevű, hazájok, s 
nemzetek felől jól érdemlett Vri eleiknek ditséretes viselt 
dolgaikot éneklették légyen [ŎGr 8]. 1714: Musicahoz 
való 1. Virgima (!) nevü Instrumentam hozza való requi-
situmokkal, futraljb(an) fl. Hung. 40. 2. Clavicordium, 
hozza való requisitumokkal egjütt 25. — Egy ovit Lánt 
futraljb(an) fl. Hung. 7. 4. Egj Kintorna figurakkal éke-
sített, futraljb(an) fl. Hung. 8 [AH 57]. 

A TESz-nek 1. 'egy fajta pengető hangszer'; 2. 'verkli, sipláda' jel-ćre 
adalékaink nem szolgáltatnak kétségtelen hilelŭ bizonyítékot. A 2., ujabb-
kori jel. természetesen számba sem jöhet. 

kínvallott elgyötört/kínzott; chinuit; gequält. 1667: 
Adja Isten, a szegény kínvallott gyermecskének Kegyel-
med és asszonyom ángyom reménysége felett használ-
hasson3, Istentől (ki erőt ád az orvosságnak), mindenek 
lehetségesek lévén [ T M L IV, 31 Fleischer András Teleki 
Mihályhoz. — 3Az orvosság]. 

kínzás 1. torturare, schingiuire; Quälerei, Folterei. 
1571: ele zamlalhatatlan niomorgatassok fogságok 
kalodazasok teomlechezesek kynzasok chepektetessek 
foztassok miat kykben attiokñiays holtanak meg Im-
már telliesegel el puztul tanak [SzO III, 329 „Zekelyseg-
bely fewnépeknek es lofeyeknek" foly. az ogy-hez]. 
1591: 29 Juny Az mely 2 leginth neggye waganak 
azok kinzassara es keoteozessere veottem keotelet, es 
gyepleoket f — d 10 [Kv; Szám. 5/X. 23]. 1594: 12 Ja-
nuar(y) Az hóhérnak Istrangra zeoue(n)dekre Gerttiara 
Mondro peter kenzasara at tam f —/43 . Az hoherok-
nak Miuel hogi az M o n d r o peter testeth, fogokkal fogh-
dostak, es Negge vak tak at tam Neginek f 4 [Kv; i.h. 
6/VI. 4]. 1607: Megh emendaltak eö kegmek az Tanacz 
Vraim az Biro V r a m Polgár Vraimmal egjetemben 
p(ro)nŭncialt terueniet Elseben Mert az Egj megh 
Sente(n)ţjaztatot leani keŭwl czjak edgik bizonsagis 
semmi bizoniost megh cziak sortis (!) Nem bizonitot, Az 
is penigh Vnŭs Testis nullus Testis, kjualkeppe(n) kínzás 
es Vallatas keozbe(n) Való Mondasa [Mv; MvLt 290. 
7a]. 1628 u.: Az Leanzonak penigh kenzas alat való vad-
lasa nem lehet elegseges. Mert vadlasaual magatis megh 
gialazta, noha felelemtól uolt [SzJk 32]. 1714: Bajori Fe-
rencz . parancsolt az maga keze alatt levő katonák-
nak, hogj vigjék be . . Nyisztor Miklóst . az maga 
házához és ott kezeit ha t ra kötözvén üstöket az labai 
nagj vjjaira kötözvén gombolyégban, ki mondhatatla-
nul meg verette, az Tűzben taszigáltatta, annyira, hogj 
. . . Nyisztor Miklóst nyers Berbécs bőrben t a k a r g a t t á k , 
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melly nagj és ki mondhatatlan veres, ektelen kinzás mia 
most sem ép [Berekszó H; Szer. Folta Togjer (70) jb 
vall.]. 1765: ezek a rend kivül való Executorok kegyetlen 
kinzasokotis vittek vegbe Biráinkon, meg kötözték eö-
ket, szakállokot, vjjokot, üstökököt furulyukba szegez-
ték, s puska port tettek deszkára, és meg gyújtották a 
puska port s vgy vettették fel a Biráinknak ábrázattyo-
kot [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 280-1]. 

2. sanyargatás; împilare, oprimare; Ábtötung. 1571: 
ele zamlalhatatlan rajtok való ado es birsag zedes 
ereoltetessek es kynzasok nagy sok kylemb, kilemb es 
giakron raitok való eles zedesek . . . kyket elezamlalny 
es fel iratny nem geozunk [SzO II, 329-30 a székely nem-
zet foly. az ogy-hez]. 1765: midőn itt valának rajtunk; az 
efféle pogány kínzások . . panaszlottunkis, akkori Ré-
gius Perceptor Kornis Gábor Uramnak [Karkó AF; 
Eszt-Mk Vall. 227]. 

kínzat kínoztat; a supune la tortură/schingiuiri; quä-
len/peinigen lassen. 1710 k.: Olcsvai Mihály fejérvári 
hadnagyot Szebenbe hívattatá vélünk a generális, és 
mind megfogatá . meddig kínzatta, raboskodtatta és 
osztán mint bocsájtotta magok tudják [Bön. 945]. 

kínzó 1. chinuitor, schingiuitor; quälend, peinigend. 
1710: A német ármáda . Kolosvárra érkezek . . . 
quartélyban eloszták a regimenteket s rettenetes hallat-
lan kínzó execútióval nyomorgatták a szegénységet 
[CsH 365]. 1879: Egy asszonyt rajzolok, aki a min-
denünnen rá liáromló gyanúsítások terhe alatt . . 
elbukik . . . hogy bosszút álljon mindenen — az egész őt 
gyötrő, kínozó világon — sár lesz [PLev. 42 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz]. 

2. kínzásra való; pentru torturare/schingiuire; zur 
Quälerei benützt. 1681: Kinzo Bástya Vagyo(n) itt: 

• Kisded vas horog, fa nyelestől Nro 1 Közép szerű 
Csiga kőtél Nro 1 Régi, igen viseltes, temerdek ken-
der kötél Jo kanot, kilencz csomo, Circit(er) libr. 60 
Vékony csiga kötél Nro 1 [Vh; VhU 511-2]. 

kínzószerszám instrument de tortură; Folterwerk-
2eug/instrument. 1765: (Dujardin József) ágya fenekén 
|aláltanak két hóhérpallost, amellett sok különb-kü-
lònbféle kínzó-szerszámokat [RettE 187. — aA kínzá-
sokról és kegyetlenkedésekről i.h. részletes beszámoló]. 

kínzott elgyötört, megkínzott; chinuit; gequält/ 
loltert. 1724: azt beszélte Pekri Ur(am), ha visz(sz)a 
ad(d)yák Feleségét, kinzottabb Asz(szo)ny nem lesz 
m , nt ŏ [M.királyfva KK; BK. Farkas Mihály (40) jb 

kinyal nyalással kiszed; a linge, a goli lingînd; auslek-
*en. 1584: egy leankamnak a ' zemenek Niaualiaia león, 
t s Nagy Rútságot zeórt es egieb rútságot Nialtanak 
v°ntanak ky zemebeol | Baniay Ianos deák vallia, Rette-
ßen valek a' sokadalomba, Ez Rettegy Istwa(n) deák 
Poztot veon teolle(m) Ieowe oda Zabo Thamasis vasar-
/Jny sok szo essek keozteok . . . vegre monda Ist-
jva(n) deák, holot eotet sokzor Ne(m) Istwan deaknak 

ane(m) Bak Istwannakis Newezne, bizony vgmond mi-
°r helie es moggya volna meg Bakoznalak, de iol tu-
°m hogy meg zardanad (!) Gattiadat mert neked zoka-

kinyer 

sod az, Zabo Tamas monda Te penigh ky Nialnad be-
leolle [Kv; TJk IV/1. 247, 306]. 

kinyargal nyargalvást kijő/megy; a ieşi ín galop; hin/ 
herausreiten. 1657: Egy idő múlva tehát őa lovára ülvén, 
az udvarra benyargalt . . . csak hallatik az puskaroppa-
nás, melyen én is asztaltól kiugorván, míg kijuték, addig 
az kinyargala kapun [Kemön. 164. — aCserényi 
György]. 1674: Sikárlobola égy faluból az rebellis kato-
nák ki nyargala(na)k elónkb(e) [PatN 10b. — aSzt]. 
1730: haliám a puskának roppanasát, mellyre ki menék, 
és akkor nyargal vala Szombati Ur(am) fel Sz: György 
félé . . lattam ezen lövés utan azt is hogy Szombati 
Mihálly Ur(am) azon Káposztás mező szellyen lévő 
kertből nyargala ki [Pusztakalán H; Born. XL. 104 Ma-
ria providi Tar Lazar jb consors (40) vall.]. 

kinyargaltat kinyargal/vágtat; a ieşi ín galop; hin/her-
ausreiten. 1705: megparancsolák, hogy a hátramara-
dott rész is négy órakor meginduljon . Kik is osztán 
szekeresek után kinyargaltatván húzták-vonták 
nyavalyásokat [WIN I, 427]. 

kinyelvel nyelveléssel/szóval kiűz; a alunga cu vorbe-
durch Schimpfen veijagen. 1823-1830: A Kantából 
járt be egy fogatlan vén barát a szinódusra Ez szü-
nötlen disputált, mégpedig régimódilag syllogistice 
de a szájos Fogarasi János . . oly sértőleg s mocs-
kosan bánt vele, hogy a szegény barát megszégyenlvén 
magát, elment, és soha többet szem eleibe nem került. 
Ezt a hallgatók közül sokan is contravertálták azt 
mondván, hogy nem tudtak neki megfelelni, hanem csak 
kinyelvelték onnan [FogE 289. — aKanta, eredetileg ön-
álló rk lakosságú település, de aztán Kvh-be olvadt 
bele]. 

kinyelveskedik elpletykál vkinek vmit; a trăncăni 
cuiva ceva; jm etw. ausplappern/schwatzen. 1669: 
(Szentpáliné) úgy értette volna, hogy leányom azért nem 
ment volna Kapihoz, hogy húgommal Rédeiné asszo-
nyommal egy oláh asszony boszorkánt tartanának, ki-
vel is curosoltatnának, úgy hogy meghaljon az fejede-
lemasszony és azután az fejedelem őtet venné. Tegnapig, 
nem reménlik, hogy tudtára lett volna asszonyunknak, 
vagy urunknak3, de félnek attúl, hogy csak kinyelveske-
dik [TML IV, 430 Bánfi Zsigmond Teleki Mihályhoz. — 
aÉrtsd: a fej-nek és a fejedelemaszszonynak]. 

kinyer 1. megszerez; a obţine; erwerben, beschaffen. 
1734 k./1770 k.: Minthogy a ' Rf ta Ekla harang nélkül 
nem lehetett . . Gróf Uram ő Nga addig igyekezett, mig 
. . . a' nagyobbik harangot az Unitaria Statusnak kezé-
ből ki-nyerte [Vajdakamarás K; SzConscr. 145]. 1747: 
ha . . valami uton modon az Kapusiaktol a Praetensio-
b(an) való Részt ki nyernék . . . egyenlőkeppen osztas-
sék fel [Mezőbodon TA; JHb XI/31. 2]. 1793: (A) Grof 
Ur ő Nga egy fáin damascérozott fegyverét én egy-
kor nagy nehezen ki nyertem volt ő Ngátol hogy véle jár-
jok [Koronka MT; Told.]. 1796: Kedves őtsém Uram, 
tőllem kivánnya meg tudni, hogy néhai B. Intzedi Sá-
muel, a ' Csokásiano Intzédi jusson, mi Joszágot nyere ki 
Magyar országon [Kv; Incz. XI. 22a]. 1800/1802: a ' po-
kai Just ki nyerték a' Dósa Adám Ur kezéböll [Makfva 
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MT; DLev. 6 Trans. 462]. 1825: azon Telket kel-
medtől ítélet mellet ki nyerték [Msz; BalLev.]. 

2. kiszerez; a scoate; herausschaflen. 1676/1681: 
Porkoláb ur(am) á Praesidiariusokat á kapuból ma-
ga szükségere ki ne kűlgye; se télbe maga dolgara 
(:kertelni, erdőre:) ne fordicza ha nem ha valami el múl-
hatatlan szükségnek kénszeréteseből Praefectus vramtol 
nyerné ki, de külömb(en) semmikeppe(n) ne [Vh; VhU 
665]. 1791: Nsgod egy Hermányi Dániel nevű fiát az 
Orosz Regimentből, ki most Szebenbe quartélyoz, mél-
tóztatnék a katonaságból közbenvetése által kiszabadí-
tani, és ő addig nem nyughatik mig a fiát ki nem nyeri 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

3. visszaszerez; a lua înapoi; zurückerwerben. 1735: 
mikor . . az heljben tanaitatot marhája bé vitetet 
sok kérésével nyerte ki az mgos ur(am)tól [Dezmér K; 
JHbK XLII/27]. 1757: az egész Sztrétyai Határt . . 
Sztangvil (!) Generális el foglalta volt és . Foltiné 
Aszszony eő Nga sok fárattsággal nyervénn ki az 
emiitett G(ene)rális kezéből, én Mánga Jósa az Atyám-
mal szállottuk meg elsőben [Sztretye H; BK ad nro 
144]. 

4. megnyer; a cîştiga; jn für sich einnehmen. 1826: Az 
ezen patak minden kártételeinek is oculatiojokra 

az ezen Mlgos VKirály Bíró Urat melleje kirendelte-
tett más Commissarius Urakkal együtt kinyerte volt a' 
Tekintetes Tisztségtől az most is ez eránt panaszlo Kele-
mentelki Possessoratus és Communitas [Msz; GyL]. 

5. elér, kivív; a obţine/cuceri; erreichen, erstreiten. 
1789.ė az egyedül való malomhoz értő mester ember, olly 
conditio alatt, hogy ha meg indithattya3, esztendeig való 
haszna ővé légyen, a Mlgs Groff arendátor urtol kinyer-
vén, azt . . mégis indította, és jo hasznot vett belőlle 
[Abosfva KK; GyL. Tóth Ferentz (45) árendátor vall. 
— aA malmot]. 1854: Gróf Teleky Sámuel főkorlátnok, 
a tudományok nagy pártolója, kegyéből kinyerem, hogy 
a cancelláriai hat órai rendes szolgálatot kettőre apaszt-
ván az egyetemben3 tudományokat hallgathassak [ÚjfE 
156-7. — 3A bécsi egyetemen]. 

6. ~ i magát megszabadul; a scăpa; frei werden, sich 
von einer Sache losmachen. 1823-1830: Ez a Máthé 
László csakugyan kinyerte magát a katonaságból olyan 
feltétel alatt, hogy az Aranyosszék katonáinak prokurá-
tora leszen [FogE 85]. 

kinyerés 1. megszerzés; obţinere; Erwerbung. 1790: 
Endrédi Josef midőn a' Testimonium ki nyerésé-
ben) nem boldogulhatott volna, magát arra határozá 
hogy az ország Törvényéi szerènt a' nélkülis a Reforma-
ta Vallásra által jöjjön [Kv; SRE 866]. 

2. elnyerés; dobîndire; Gewinnung. 1782: Házasodá-
sának idejére jutván engemet ezen Fattyú Todor (:ki 
Nanássa voltam:) küldött . Bocska Gligorhoz en-
gedelmet kérni azon szeméFyel lehető őszve kelésre és 
véllek együtt lakhatásnak ki-nyerésére [Sólyomkő K; 
Eszt-Mk]. 1815: a' Körösi István Koslárdi3 portiojának 
általam lejendő ki perlése véget az osztályos vérekkel 
inealt Contractus 4ik pontya azt tartván, hogy edgyik 
vér atya fínak is a' ki nyerés esetében azon Koslárdi por-
tiobol competalo részét különösön az egész nélkül ki bo-
tsáttani ne tartozzam [Marosbéld AF; DobLev. V/972. 
— aKoslárd (AF) határában levő]. 1817: a G. Comman-
dotol a F.K. Guberníumhoz a mí pénzünk iránt való vá-

losz még le nem jött, már Szinte desperaltam hogy 
annak kí nyerését soha meg nem érem [Szászzsombor 
SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap kezével]. 

3. kikérés; cerere; Erbitten | kikapás; primire; Her-
ausbekommen. 1801: Miképen certificaltattuk az O.Bu-
dai Inclytus Possessoratust . . . ocularis revisio és méta-
lis reambulatio, végett ki kérendő Ttes Comissarius 
Urak ki Nyerése dolgában az a sub B. lévő Certificatoria 
relatoriábol nyilván vagyon [K; JHb LXVII/4. 8]. 

kinyerettetik megszereztetik; a fi obţinut; erworben 
werden. 1796/1802: Ilentzfalvi portiojábol a' Deakia-
num Bonum hoszszas per által ki nyerettetvén 's elis vé-
tettetvén Rész Jószága nagyon meg tsonkult [Ilencfva 
MT; DLev. 6. XXXV. 4]. 

kinyerhet 1. megszerezhet; a putea obţine; erwerben 
können. 1764: tartozzék Dobolyi Joseff Uram, az egész 
Henke részt kinyerhetvén 600 ~ Hatszáz Mforintokat, 
a' remittens Biró Haereseknek lefizetni [DobLev. 11/357. 
lb]. 1804: Gal Péter nékem maga mondotta hogy a 
melly Ioszágot a Felesege Moses Mária Jussán keresnek 
Moses György és Dánieltől, atal adták felit Széki István 
Urnák, mint plenipotentiariussoknak, hogy ha ki nyer-
hetik fele legyen Széki István Uré [Szenterzsébet U; 
Borb. II Szakács Ádám (59) armalis ns vall.]. 

2. kikaphat; a putea primi; (heraus)bekommen kön-
nen. 7800; Szorgalmatos voltam, hogy a' Felséges Mon-
tanisticus Thesauráriátusrol a' Resolutiot kikaphassam 
és el-kűldhessem, de ki nem nyerhetvén nem lévén 
még expediálva, continentiáját tsak vgyan láttam [TLev. 
5/17 Kőpetzi Nagy Iosef lev. Nsz-ből]. 

3. elérhet, kivívhat; a putea realiza/obţine; erreichen 
können. 1854: Én az estve fel mentem Fosztohoz és be-
széltem is vele az érdekelt haz iránt, hanem a' mit kinyer-
hettem igen kevés [Ne; DobLev. V/1377 Gyarmathi So-
ma Dobolyi Bálinthoz]. 

kinyerhetés elnyerhetés; obţinere; Gewinnung, Er-
reichung. 1792: Néhai Fejedelmeinktől Privilegiáltatott 
Városunk különös Regalis mellett Deputatussaink altal 
kelletik . ezen mostani Ország Gyűlésére a végett bé 
nyujtándo Könyörgő Levelűnket bé nyújtani és annak 
kinyerhetését szorgalmatos igyekezettel munkálódni 
. . . követeink ésmerjék szoross kötelességeknek [Zilah; 
Borb. II ogy-i követek ut.]. 

kinyert 1. megszerzett; obîinut; erworben. 1789: Ha 
valamellyik Féltől valaki hoszszas perlekedés után 
ollyan örökösön vásárlott Ioszágot, Főidet, vagy akár-
mi Birodalmot ki nyerne . meg osztván a ki nyert Bi-
rodalomért Törvényesen itélt Summát a másik Fél 
rectificálni tartozzék [Kük.; Kp II. 25]. 1793: Adámo-
son és másut is törvényes uton ki nyert Mikola jusson ál-
ló portioink kőzött . . szükségesebbnek tanáltuk 
azon Maionbéli részűnkőt el adóvá tenni [Küküllővár 
KK; JHb XIX/37]. 

2. kiszerzett; scos; verschaffen. 1824: a Déési Uttzák 
flaszterezésire ki nyert Sz. Újvári várbéli Balog János ne-
vű Rab [Dés; DLt]. 

kinyes 1. le/megnyes; a tăia crengile, a curăţa de crăci/ 
crengi; (ab)stutzen/ästen. 1772: láttam . . . valami hat 
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szal igen szép valagatott épületre való tsere fakót le 
vagva végik ki nyesve | hat Szép szál epületre való tsere-
fakot le vagtanak . . a fakót szépen min (!) végig ki is 
nyesték [Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1785: határunkon 
a ketskék(ne)k szabados járási miatt az ujj jővések 
meg évődtek és úgy el tseplyesedtek3 hogy e keves vagy 
semmi nevekedést nem Ígértek azokat ki nyestük és erős 
őrizet s tilalom alatt tartyuk [Torockó; TLev. 4 / l l . lb. 
— dAz erdők]. 

2. kivág; a tăia; aus/abholzen, ausschneiden. 1837: 
huszár katona Wizi Mihály helye szélyében az ép, eleven 
bükkből két kasárak kinyesve találtattak amelyben sem-
miféle fennálló fa nem találtatik [Jenőfva Cs; RSzF 120]. 

kinyesel leágaz/nyeseget; a tăia crengile rînd pe rînd; 
nach und nach abästen. 1798: én osztán a vágáshoz hoz-
zá fogtam, 's mint egy őt, vagy hat szál olyan vastagságú 
Cserefiatal fát majd mind a Derekam Le vágtam, melye-
ket is, midőn ki nyeselni akartam . . az Erdő Pásztora 

eo Nagyságánok oda érkezett [Ádámos KK; JHb 
XIX/59]. 

kinyílás 1723: az raboskodó Aszszonyok urok s 
másokis kik már a Taploczai útra indultak vŏlt viszsza 
fordultak az töretlen ut(na)k fel nem vehetese miatt 
d e erreis Némasăgi ur(am) Csak szidalommal illette eö-
kŏtt az után penig Csak hamar érkezet az ut kinyílása, a 
jobbágyokis fel mentek Némasági urammal [Hodák 
MT; VGy. Prekup Gligore (34) jb vall.]. 

kinyilatkozás nyilvánvalóvá létei/válás; învederare; 
Augenscheinlichkeit, Greifbarkeit. 1710 k.: bűneinek 
Isten és emberek előtt az ítílet napján való kinyilatkozá-
sa és annak irtóztató szégyenlése, mint búkált Ádám a 
ſák között. I. Móz. 3 [BOn. 466]. 

kinyilatkozhatja magát nyilatkozhatik; a se putea 
Pronunta; sich äußern können. 1823-1830: Én pedig 
mondám, hogy nekem igen jól esett ez az alkalmatosság, 
mert egyenesebben s rövidebben nyilatkozhattam ki 
magamat. Az öreg doktor csakugyan azt mondá: hogy-
ha a leány anyja akarja, maga sem bánja [FogE 291]. 

. kinyilatkozik 1. kiderül/tudódik; a se clarifica/afla; 
Ş'ch herausstellen/zeigen/aufklăren. 1596: az mint hal-
ottam, kegtek eleött igen kj nilatkozot volt, ki leot le-
&en feö oka, ez en gialazatomnak es kichin egessegem 
megh romlasanak [Kv; Szám. 6/XXIX. 172 Bachi Ta-
jnas sp kezével]. 1632: hogj ot ki nylatkozot dolgok3 

^aza ment Berkeszi Mihali az varrojat mind el vagdalta 
voltt â felesegenek [Mv; MvLt 290. 82a. — aAz asszony-
nak és szeretőjének dolga]. 1724: En Brassován Chris-
*°ph magam és Testvér Bátyám Brassován Nicula képe-
i n . alkuván meg . Czegei Vass Dániel Urammal 

hogy sem én sem Bátyám Uram . . azon Kalácso-
sem az lovat el lopo tolvajon ha szinte ki nyilatkoz-

i k is ki lót légjen ez után nem pretendálunk [Vízszilvás 
WassLt]. 1763: ha eskettnének utànna sok exces-

sussaí nyilatkoznának ki Mànyika Iuonnak s tudják 
*°gy meg lakolna érte [Gálfva KK; Mk V.R. VII/1. 51 
J>ntal Mihally (34) jb vall.]. 1790: A Possessionaria Por-
10 áll egy Antiqua Sessiobol Cum omnib(us) 
Ppertinentiis, mellyek mind régtől fogva adhaeréáltak 

. sőt azokis a mellyek még ezutánis ki nyilatkozná-
nak, hogy az meg nevezett Sessio után tartoztanak [ör-
ményszékes AF; DobLev. III/672]. 1805: minden fele 
Discretiok el töröltetnek ennek altol hagoi hogy ki nyi-
latkozzanak szükséges hogy minden szomszédas két ve-
rőben edgy hites legyen a ki arra vigyázzon a kiis a kiket 
ezen pontnak altol hagait fel ád 12 for büntettessenek 
[Torockó; TLev. 7/12]. 

2. nyilvánosságra/napfényre jut/kerül vmi; a ieşi la 
iveală; zum Vorschein kommen. 1677: Ha valamely 
áruitatásnak vétkével vádoltatot . személy compa-
reálni nem akarván, az Országból ki akarna menni, és az 
Ország . szélében deprehendáltatnék, avagy oly leve-
lei, tractai nyilatkoznának-ki, kikből manifesta suspitio 
láttatnék el-menetele felől, szabadoson meg-arestaltat-
hassék [AC 41]. 

3. az idő ~ kitavaszodik, tavaszra fordul az idő; a se 
desprimăvăra, a se face primăvară; es wird Frühling, 
frühlingen. 1583: Vegeztek eó kgmek eztis hogy 
Amikor . . . az wdeo3 ky Nilatkozik . amy az ot való 
Epwletet Nezy, eo kgmeknek gongiok lezen [Kv; TanJk 
V/3. 270b. — 3A határozat febr. 20-án kelt]. 1662: Az 
idő már kinyilatkozván, az Tisza jege is elmenvén, nagy 
áradás vala [SKr 138]. 1770: Itten még3 az idő ki nem 
nyilatkozot, a vizes főidben nem lehet szántani [Esztény 
SzD; Told. 29. — 3Ápr. 1-én]. 

kinyilatkozott napfényre került; ieşit la iveală; zum 
Vorschein gekommen. 1662: Tömösvári passával való 
őkegyelme conclúsiója nem volt titokban . de más to-
vább ülhetett volna ideig odaengedett székünkben, talán 
hamarébb elvötte volna őkegyelme jutalmát elfogott le-
velekből kinyilatkozott practicájának [SKr 466 II. Rá-
kóczi György vádja a vele szemben fej-mé választott 
Barcsai Akos ellen]. 

kinyilatkoztat 1. kijelent/nyilvánít; a deciara; offen-
baren, erklären | kifejezésre juttat; a exprimă ceva; zum 
Ausdruck bringen. 1666: Gróf Tökölyi uram ö kegyel-
me . írja Isten csudálatos dolgot nyilatkoztatott 
volna ki, olyat, melyet pennára nem bízhatott [TML III, 
563-4 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1804: a Néhai tisztelt 
Aszszony halála előtt való Esztendőben mitsoda 
szókkal nyilatkoztatta ki Anyai indulattyát az igazság-
hoz, és gyermekeihez való szeretetében [Fejér m.; Dob-
Lev. IV/875. 2b vk]. 1828: mŭ a ' Tavaszi gondolatunkat 
mellyet . még akkor ki nyilatkoztattunk volt most 
ezt meg változtatva mŭ ezen Földünket egészszen ál-
tal adgyuk és szántuk a' Fiu Testvérünknek [Marosszt-
király MT; Pf]. 1830: fizetni valónak 100 ~ Száz Con-
ventios Rhforintok maradtanak; de ezeknek kész pénz-
be való letétekre is elégtelen, 's tehetetlen voltokot nyi-
latkoztatták volna ki, menének illyen Cónplánátziora s 
egyezésre [Szentbenedek AF; DobLev. V/1162]. 

2. napfényre hoz; a scoate la iveală; zum Vorschein 
bringen. 1710: a császár conſessáriusát . . titkon arra 
vevé, hogy mikor a császárt meggyóntatná, a megszen-
teltetett ostyát méreggel kenné meg, s úgy étetné meg a 
császárt. De az Isten kinyilatkoztatá a nagy gonoszságot 
[CsH 94]. 1831: talám most nem sokára ki nyilatkoztat-
tya az Ur Isten a tolvajt [Dés; DLt 332. 21]. 

3. (titkot) kibeszél; a divulga (un secret); (Geheimnis) 
ausreden. 1582: Semmy Tytkot Innét az Thanaczbol 
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Ideonek eleotte ky Nem Nylatkoztatok [Kv; TanJk V/3. 
257a. A százférfiak esküjéből]. 

4. elárul, felfed; a dezvălui; aufdecken, verraten. 
1768: tudom, hogy minek utánna fel támbáskodott ak-
kor betegségéből Ádás Jákob, 'a Felesége Lunkoján Re-
beka meg verte miért nyilatkoztatta ki az Attyafiainak a' 
pénz létit [Vályebrád H; Ks 81. 57/17 Adás Ádám (45) jb 
vall.]. 

5. ~jű magát nyilatkozik; a se declara/pronunţa; 
sich äußern. 1811: (özv. Bálás Istvánné Dobolyi Mária) 
ezeket mondá: Én az Urakat azért kívántam magam 
eleibe hivattatni, hogy az Urak előtt magam nyilatkoz-
tassam ki [Borosbenedek AF; DobLev. IV/941. la]. 
1813: Baratosi Joseff mi modan Nyilatkoztatta ki 
magát ă Feõ Czéh Mester ellen? [Dés; DLt 56. 3 vk|. 
1818: (A) Sogor ur(am) ä többi kőzött egyszer ugy nyi-
latkoztatta ki magát, hogy jobb lett volna . . békét 
hagyni az egy mással való Perlekedésnek [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/1013 Mohai Lőrinc Bartók Ádámhoz]. 

O Szk: Isten az időt ~ja Isten tavaszra fordítja az 
időt; Dumnezeul face să vină primăvara; Gott wendet/ 
kehrt das Wetter dem Frühling zu. 1594: Ammideore 
penigh az Isten az wdeot megh melegíti es ki nylatkoz-
tattia, ha valami ok akadali nem obstal, eo kegmek nem 
akariak touab halogattni, hanem megh akariak eppite-
nia [Kv; TanJk. 1/1. 232. — aA kaputornyot]. 1769: A 
Szántásba nem boldogulhatunk, mert az ŭdŏ el fogott 
ha Isten ki nyilatkoztattya az ŭdõt azon leszünk, hogy 
szánthassunk [Esztény SzD; Told. 5a] * Isten ~ja a ta-
vaszt 'ua; idem' 1745: Isten ŏ Sz.Felsége ki nyilatkoz-
tatván a Tavasztis . . . vetettem . . . a Lukáts Vonul fŏl-
déb(e) Iricze búzát [M.köblös SzD; RLt DiarOec. 33]. 

kinyilatkoztatás 1. nyilatkozat; declaraţie; Áußerung, 
Erklärung. 1789: a K. Gubernium 1788ban Febriua-
riusnak 4kén . . . tett ki nyillatkaztatása szerént hibául 
tulajdonittya [T; Thor. XX/10]. 1799: a' fennebb elő-
adott két Punctumoknak elfogadtatások vagy el nem-
fogadtatasok felőli eő Nagyságok részéről világos 
kinyilatkoztatást kéván Groff Korda Anna [Magyaró-
ság TA; JHbK LX/6. 21]. 1815: Az Altzinaia Közönség 
Leveléből sajnoson tapasztalni kéntelenittetünk azt: 
hogy annak abban le tett Kinyilatkoztatása . az Igaz-
ságnak meg nem felel [F.gezés AF; Told. 30. — aSzb]. 
1816: Az Exponens Közönség el felejtkezvén . . 
magok kî nyilatkoztatásakrol . . . az erő hatalammal el 
foglalt heljnek Tőrventelen birtokárol sem le nem mon-
dattanak sem az érant Tőrvenyes keresetet nem indittat-
tanak [Asz; Borb. II]. 

2. kb. kinyilvánítás; destăinuire, manifestare, expri-
mare; Bezeugung, Offenbarung. 1672: az Venditornak 
Feleséghe ambigalt az szőlő árrának ki nyilatkoztatásá-
ba(n) . . azt mondotta volna az szőlő árrát senki ne(m) 
hane(m) czak Isten tudja [Kv; TJk VIII/11. 215]. 

kinyilatkoztatik 1. nyilváníttatik; a fi declarat; geäu-
ßert werden. 1593: Amj az ideghen Bor be hozást illethy 

Akik Nylwa(n) ky tudattattanak, Azokat min-
giarast teorwenjre hyak Es Akik per Attest(ati)o-
nem illien Zabadsagh teoreóknek ky Nilatkoztatnak 
Azokatis zemely Valogatasnelkwl teorwennelkwl Ne 
haggyak [Kv; TanJk 1/1. 227]. 1792 u.: melyik(ne)k ma-
rad a' Ioszág nem érthette, tsak az fen(n) irt esztendők-

ben és napokban nyilatkoztatott ki bizonyos tudomá-
nyá [Hr 2/46]. 

2. nyilvánvalóvá tétetik; a fi fåcut învederat; offen-
bar gemacht werden. 1636: (Isten) ditsŏsege és tisztessé-
gé ez egész világon szerén szerte mindeneknek ki hir-
dettessek . . . Nem mint ha hamisból igazzá tétetnék, tá-
vol legye(n), mert az a tŏkélletes igazhoz, sőt merő igaz-
sághoz nem kévántatik, hanem hogy az ŏ magán való 
igazsága mindenek előtt ki nyilatkoztassek, és meg is-
mertessék [ÖGr Aj. 5]. 

kinyilatkoztató szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ hit mellett: hites/esküvéssel megerősített 
nyilatkozattal; cu declaraţie făcută sub jurămînt; durch 
Eid bestätigte/befestigte Áußerung. 1819/1831: Fel 
Jegyzése Azon ősi, és Szerzemény Leveleknek . . a mel-
lyek a' F.K. Fő I.Tanátsnak . két rendbéli Rendelése 
nyomán Fodor Pál által lett ki nyilatkoztató Hit mellett 
rövideden fel jegyeztettek e' következendőkben [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 

kinyilatkoztatott 1. vki nyilatkozatában említett/ki-
fejtett; deciarat; geäußert. 1828: a Fő Nótárius Ur által 
ki nyilatkoztatott dolgot értésekre adtam [Dés; DLt 87/ 
1829]. 

2. 1828: M.Kővesdi Ujjfalvi Elek Ur, mint Édes At-
tyának előttünk magát ki nyilatkoztatott Szemé-
lyesse [Mv; DobLev. V/l 146]. 

kinyilaz (közföldet) nyilazással feloszt; a parcela pã-
mînturile afiate ín folosinţă obştească; (Gemeinboden) 
durch Pfeilziehung aufteilen. 1764: Ezen helyet a hegy 
fele ki kell nyilazni [Újszékely U; WassLt]. 1802: a' 
melly kaszállot . a* Falusi Colonusok . egymás kö-
zött Esztendőnként őrökké ki nyilazta(na)k Házalatak 
szerént [Felőr SzD; Torma]. 1805: Ezen Erge nagy tos 
helly az én értemre-is Diószegi tovának hivattatott, mi 
okbol én nem tudom, azt sem tudom hogy a' N e v e z e t t 
Ergét a' Város mi okan nyilazta ki, s osztotta ki [Dés; 
DLt az 1825. évi iratok közt. Keresztes András (26) ns 
vall.]. 

kinyilazás nyilazásos felosztás; parcelarea pămînturi-
lor afiate ín folosinţă obştească; Aufteilung durch Pfeil; 
ziehung. 1777: Mely ezen Erdőnek ilyetén modon lett ki 
nyilazása után által jöttünk a' falu felett való Erdőkre 
[Magura TA; Ks 89]. 1791: mentünk a Kis Fenesia hatá-
ron még osztandó Erdőknek ki nyilazásokra [Szászszt-
lászló TA; JHbK. XXVI/10. — "TA]. 

kinyilaztatás nyilazásos felosztás; parcelarea pămîn-
turilor; Aufteilung durch Pfeilziehung. 1782: ezen Ki -
sebb fű nevzetü Helységb(en) lévő erdők(ne)k is Antiqua 

Sessiok után lett fel osztása, s kinyilaztatásától faíP? 
. . Palatkai Susánna Aszszony birta [Abosfva KK-, 
Told. 3]. 

kinyilaztatik kb. oszló nyílba/osztozásra kijelöltetik; a 

fi parœlat; fúr Pfeilziehung/Aufteilung durch Pfeilziehung 
bezeichnet/bestimmt werden. 1762: Az allyasabb Ing° 
lók penig az Inventariumbol ki Nyilaztatván, a Jószá-
gokban a végre delegalando Divisorok által excindaltas-
sanak és Assignaltassanak [Búzásbocsárd AF; Mk]. 
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kinyílik 1. a se deschide; sich öffnen. 1840: az ajtó pe-
dig ugy nyilt ki hogy tsak az ujjával elig meg nyomitotta 
[Kvh; HSzjP Kerekes László porkoláb vall.]. 

2. a da spre; nach/auf etw. gehen. 1680: nyilik ki ezen 
describalt házból egy bellet ajtó [A.porumbák F; 
ÁLt Inv. 6]. 1811: egy Fájin kis Budátis csináltotam a 
házombol Nyilik ki az ajtója egy kis folyoso forma és an-
nak az végiben jo Budám [Konkolyfva SzD; Ks gr. Kor-
nis Anna Komis Gáspárhoz]. 1830: Ezen kis Szobábol 

• ajtó nyillik ki a gangra [Kv; Somb. II]. 
3. az idő ~ kitavaszodik, tavaszra/kikeletre fordul az 

idő; a se desprimăvăra, a se face primăvară; es wird 
Frühling, frühlingen. 1614: (A) szeoloket mikor az vdeo 
kj nilik az huteös szeoleö mereokkel meg kel bechultetnj 
[Kv; RDL I. 95]. 1851: A' tavaszi szántás alá tartozó föl-
deket . . köteles Máthé György — mihelyt az idõ anyi-
ſa ki nyilik, gazdailag jol meg szántani [A.esküllő K; 
RLt O. 4]. — L. még SKr 216, 249. 

kinyíló 1. kifelé nyíló; care se deschide; nach außen 
gehend. 1636: Vagyon rayta három Uy epp, Iuegh Ab-
lak szepek Annak tizen kett ki nylo vas sarkakon 
allo ramaj, tablai vas veszeŏszek, szegezeŏsek [Siménfva 
U; JHb Inv.]. 1730: kis gyalog kertecske . . . az istalo fe-
löli talaltatik egj kinyilo Level kapucskaja [Szemerja 
Hsz; HSzjP]. 1802 k.: A kapu felöl való szoba Bolthajtá-
sos . két kinyillo ablakokkal mellyek közzül az Uttza 
felöl való duplás evegű Salugatteres [Dés; RLt]. 1852: A 
konyha külső Ajtóját meg vasaltam újonnan a kinyillo 
Ablakfliglikkel égyüt 14 Rf [Kv; SLt Vegyes perir. Géng 
Adám lak. m. szám.]. 

2. vmerre nyíló; care se deschide într-o anumită di-
j a i é ; auf irgendeine Richtung gehend. 1697: Ezen haz-
bol vagyon egy kis kamaráb(a) ki nyilo bérlet fenyő 
Deszkából állo vassorkakon fúggó kisded ajtotska 
[O.brettye H; Born. XXIXa. 2 néhai Bodoni Balázs 
c°nscr.]. 1732: Ezen folyosóra a Nagy-házból ki-nyilo 
AJton mennek-ki [Szentjakab SzD; Told. 11/67]. 1768: 
®2en . . . házból vagyon más hasanlo képpen két vas 
Sorkokon állo záros az Udvarházon fejűi Lévő Gyü-
mölcsösben ki nyilo ajtó [O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 

kinyílt 1. virágba borult; înflorit; hat/ist aufgeblüht, 
jjufgebrochen. 1658/1741: Fejér várral együtt veszel 
Şollégium Ki oly ékes valál mint ki nyilt Liliom [EM 
rptXVl, 145 Köröspataki B.János, hist.]. 1678: minden 
bizonnyal pünkösd napján az kinyílt pünkösdi rózsákat 
tagolhatják [TML VIII, 113 Teleki Mihály Naláczy Ist-
vánhoz]. 

2. nyílt, őszinte; deschis, sincer; offen, aufrichtig. 
mindenek látták, hogy tsak a Test volt erötelen, de 

* Lelke, esze, elméje ép volt, és azon ki nyilt Szivböl költ 
\estamentum az Alperes özvegyet annyira Charakteri-
^alya, hogy illyen Testamentummal kevés özvegyek di-
l s ţ*edhetnek [Ne; DobLev. V/1213, la]. 

3. fogékony; receptív; rezeptiv, empfanglich. 1780: 
énünke t el tiltattak darab vasaink fel mivelésitöl, ho-

°tt az Articulus utasítása szeréntis de a' kivülis ki nyilt 
belemmel ki nem itéli meg, hogy a' mit törvényesen 
Wattunk, ha mód lett volna szabad vólt felis mivel-
uJik, de akadály miatt maradtak meg darab vasaink, és 
*ert a' szabadság el nem vétethetik [Torockó; TLev. 9/ 

4. átv nyitott; deschis; offen, geöffnet. 1665: az ilyen 
dologban ha mi hallgatnánk is, sok kinyílt szemek vi-
gyáznak reá [TML III, 388 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ föllel éberen. 1667: Kegyelmedben megnyu-
godt elmével lévén, tovább is azon dolgok directióját 
Kegyelmed dispositiója által akarjuk folytatni; kétsé-
günk nem lévén a felöl is, hogy . a dolgok viselésében 
méltóságunkra kinyílt fülekkel és szemekkel nem vi-
gyázna [TML VII, 538 a fej. ua-hoz] * ~ szemmel 'ua' 
1667: Az én dolgom mire hajol . kérem, gyakran tu-
dósítson s legyen kinyílt szemmel azalatt is, míg én oda 
járok [TML IV, 210 Bánfi Dénes ua-hoz]. 

kinyüta szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: az idő ~val kikeletkor, tavasz érkeztével/jöttével; 
la sosirea primăverii; im Frühling. 1841: az érdekelt 
uttzát ne engednék annyira el gebbedni 's minthogy pe-
dig azon uttza — azutanis rósz állapotba volt hor-
dattattam az Telkemről azan hellyre főidet, — 's tsak a' 
miatt sáros az helly, — mivel az fagyra hordattattam, — 
de az idő ki nyiltával hasznos lesz [Dés; DLt 391] * a ta-
vasz ~ val 'ua.; idem*. 1837: a Tktes Exps Ur a Tavasz 
kinyíltával ki jött Kolosvárrol [Völcs SzD; BetLt 1 Du-
rus József (51) ns vall.]. 

kinyilvánít kijelent; a deciara; erklären. 1854: Másfél 
évig hallgatám itt a világi történészetet, földrajzot, sta-
tisztikát, számtant, bölcsészetet és boncztant. A bécsi 
egyetem iránti elismeréssel kell itt kinyilvánítanom, 
hogy másfél év alatt többet tanulhaték itt, mint otthon 
15 évek alatt [ÚjfE 157]. 

kinyilvánkoztatás szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion; maga ~a nyilatkozat; declaraţie; Áuß-
erung, Erklärung. 1840: az Nemes Collégium az két 
rendbéli Betsü Levelek mellett Törvény uttyán kíványa 
azon Buzabéli Levelekbe foglalt Buza kárnak menyísé-
get és mértéket el határozni Tekintetes Juris Professzor 
Farnas Károly Urnák közeiebről tett maga ki nyilván-
koztatása szerént [Ne; DobLev. V/1231, la]. 

kinyilvánosíttatik kinyilváníttatik; a fi manifestat; 
geäußert/ofíenbart werden. 1796: azon Privilégium 
hogy a* Tatárok által el égettetett, és el pusztítatott lé-
gyen, az ezen most producalt Restauratióból, és Reno-
vált Privilégiumból világoson ki tetzik, és sok Bárok 's 
Nemesek általis ki nyilvánosíttatott [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 78 tábl.]. 

kinyírat ? levágat; a sacrifica; abscheren lassen. 1664: 
Az Katona Mihály uram juhai igen kezdtek volt hullni, 
ki is nyíratta őket, de az mienkben még eddig egy sem be-
tegedett [TML III, 11 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihály-
hoz]. 

kinyit 1. a deschide; öffnen. 1599: Tudom azt hogy 
mikor Nagy Ianos ky nita az kapút mégh az harcz eleótt 
el mennek úala Makraj Peter es Poliak Marton [UszT 
13/106 Catherina consors nobilis Imrç Veres de Ders 
vall.]. 1633: az Assoniom az kapu kis ajtajat ki nitotta, 
es az fel haz hátulsó ajtajatis megh nitotta, es ugi bocsá-
tottá be ot az legent [Mv; MvLt 290. 120a]. 1650: en ni-
tam ki az Porgolat kaput nekie [Cente SzD; BLt]. 1754: 
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Ezzel parancsolá . ŏ Nga hogj csak nyissuk ki ă Ládá-
kat, s mŭ ki njitánk égj néhánjat [Gernyeszeg MT; TGsz 
33]. 1760: az Merk Luka házában hallëk valami Zerétét, 
és bufogástis, és arra oda futamodám s mikor a Pitvar 
ajtót ki nyitám, Kotsis Péter ki szalada onnan mellettem 
nagy véresen [Kóród KK; Ks 17. XXXI]. 7772: Ezen 
egész Epűlet . . . annyira a Földbe le süjedett, hogy Aj-
tait alig lehet ki nyitani [Kozmás Cs; BethKt Mikes 
conscr.]. 1792: a kaput kinyitá a Bíró [Szentkatolna 
Hsz; HSzjP]. 1808: szegény Katsot meg látagattam, meg 
háboradatt szegény, őrökké bezárva üli, alig tudtam az 
Ajtót ki nyitatatni vélle, s azután hogy ki nyitatta sok 
ideig szot nem tutam belőlle ki venni [F.detrehem TA; 
Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác lev.]. 

Sz. 1879: Dinomdánomra, paradéra, lármás, messze 
látszó dolgokra kinyitja mind a száz zsebét, de irodalmi 
célnál — akármiféle az! — behúzódik a hajlékába, s be-
zárkózik, mint egy csiga [PLev. 61 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

2. megnyit, szabaddá tesz; a deschide/elibera; frei-
machen, eröffnen. 1677: Utakat, mellyek bé-vágattat-
tak, senkinek ki-nyitni nem szabados [AC 273]. 1744: az 
utrumb(an) meg nevezet hellyet ŏ Nsga juhaival nyi-
tottak, és irtottak ki [Szentmargita SzD; Ks 17. 
LXXXIV. 27]. 1814: Sinfalvi közönség Falus Birája 
Szabó Márton Falu képébenn és nevében . . . , kezé-
ben lévő faja felemelésével Repellált ezt mondván cum 
protestatione: . Repellálok ide senki bé ne lépjék, mi-
vel most nagy karunkal esnék meg, az Árok kinyittatá-
sa, mivel a Törők búzát még a közönség megnemszedte, 
ha pedig meg szedi a közönség ezenn Hellyet, készek le-
szünk az Árkot kinnyittani, s a Patakat abban venni a bé 
Birokkal edgyűtt [Asz; Borb. II]. 

3. kifed; a dezveli/descoperi; aufdecken, freilegen. 
1784: Somlyó Csehi Szöllö Hegyen lévő szöllöjökbe fo-
gadtam Vintzellérnek, Somlyó Mező Várossában Lakó 
Tulokdi János Ö kimét . . . tartozik ŏ klme, az őszszel 
vett Palánt Szőllőtt is Maga, kellete koránt, ki-nyitni, 
vagy nyittatni, meg metzeni, karózni, homlitani, köttet-
ni, háromszor mindenütt meg kapálni, szüreten jelen 
lenni, és illendőképen el fedni [Somlyó Sz; IB]. 

O Szk: az Úristen az időt ~ja Isten az időt kikeletre/ 
tavaszra fordítja; Dumnezeul face să vină primăvara; 
der Herrgott wendet/kehrt das Wetter dem Frühling zu. 
1619: Az türkezek bizony még az uj morhákkal el 
nem érkeztek az télnek szörnyűsége miatt Immár hi-
szem az Úristen az üdöt annyira kinyitotta szorgal-
matos gondom leszen mind a megszerzésére, s mind ki-
küldésére [BTN2 248]. 

kinyitás 1. deschidere; öffnung, Aufmachung. 1675: 
minden reggel es <est>ue alkalmatos időben Varunk 
kapuinak ki nyitássá, es be tetele haladasokkal es kö-
nyörgéssel vitessek vegben [Fog.; U F II 674 A. Borne-
misza mpr]. 1787: Tapasztaltam el mult öszszel hogy 
egyszer . . az irtt Frajja eö Nagyságának az Lisztes Ka-
mora Lakotjának ki nyitásában peszterkedett [Backa-
madaras MT; CsS]. 

2. megnyitás, szabaddá tétel; deschidere, eliberare; 
Freimachung/legung. 1621: Az mester hazaba(n) az 
kwrteotlen es Zayatlan kemenczehez veottwnk Egj vy 
Eóregh kwrteot p(ro) d. 50 Annak be Czinalasatol, es az 
Zayanak ki njtasatol . . . attu(n)k d. 35 [Kv; Szám. 

15b/IV. 29]. 1671: Utak bé-vágattatásátol; Annak ki-
nyitása s' rajta való járók kelők ellen3 [CCI. — 3Utána 
utalás a von. törvénycikkre]. 1814: az Executionak Tőr-
vényesenn léjendõ végbenn vitelere . . . semmire sem 
mehettünk . . . meg tértünk a Patak Ároknak intézett 
Helynek ki nyittására [Asz; Borb. II Kövendi Létai Pe-
ter hűtés assz. kezével]. 

3. megindítás/nyitás; deschidere; Erschließung. 
1713: Felette nagy abusus szokott practizáltatni némely 
possessoroktól és sós hellyeknek lakossitól a tilalmas és 
fattyú-só aknáknak kinyitásában, colálásában és az on-
nan eladott sóval való kereskedésben [SzO VII, 194 gub-
i nyílt rend. Usz-hez]. 

4. kifedés; dezvelire, descoperire; Aufdeckung, Frei-
legung. 1683 k.: Wagyon az Parochiahoz egy Szőllő 
Mellynek ki nyitasaval metczesevel, Karozasaval . . . es 
egyszeri kapallasaval az Samsoniak Tartoznak3 [Sám-
son Sz; SzVJk 166. — a A papnak]. 1853: ifb Wida 
György . . 5 őtt pengő renens forint fizetís mellett a 
Külső Közép uttcai kertemben lévő Szőllőmnek most a' 
kinyitástol kezdve egésszen az el temetésével járó minde-
némü művét köteles légyen becsületesen és kívánta mó-
don meg tenni [Kv; RLt O. 4 Rettegi Imre kezével]. 

5. átv kitárás; destăinuire; Aufschließung. 1660: hogy 
egyező tetszésből tractálhassunk hazánk megmara-

dására való minden dolgokról, szabados vokssal és 
magok szíveknek bátorságos kinyitásával [Kemlr. 339]. 

kinyitó (ki)nyitásra szolgáló, nyitó; cu care se deschi-
de; Aufschließ/sperr-. 1656: Ezen haznak 2 ablaka, min-
denik három táblából allo, vas forditos ki nito karikai-
val jok [Fog.; U F II, 163]. 1756: Ezen Ház . . . két Ab-
lakjai lévén . . belső Rámáján két két Vas Sarkokon 
fordulo, kisded Vas Karikákkal ki Nyitó, és Vas Hor-
gokkal be záró, kisded Üveg karikákkal On közé foglal-
va rákot Ablak Táblátskái vadnak [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 18-9]. 7772: (Az ablak) Rámái Hársfából két 
kissebb, és két nagyobb Táblákra vadnak külŏmbeztett-
ve, két két vas sarkotskákkal, és Fordítójával edgyŭt, és 
ki nyitó karikaival [BethKt Mikes conscr.]. 7830: Egy 
vas nyűgét kinyitó vas kólts [DLt 499 nyomt. kl]. 

kinyitogat ki-kinyit; a deschide ín repetate rînduri; 
wiederholt öffnen. 1849: Krizsán Mária s z o b á j á n a k 
kulcsával az én szállásom szobaajtaját kinyitogatta és a 
hitelezők részére biztosítékul az ottan letéve volt szo-
bámbani podgyászait kilopta [Kv; Végr. Vall. 5 Kele-
men Benjámin vall.]. 

kinyitó-karikás nyitó fogantyús; cu mîner de desch-
idere; mit Aufsperrgriff. 1656: Az uczara szolgáló ket 
ablaka, vas veszszeös, forditos, ki nyitó karikas [UF "> 
172]. 

kinyitós fogantyús; cu mîner; mit Griff. 1656: E z e n 

haz falan vagyon 4 táblákból allo vas sarkon pánton fo£ 
go, forditos ki nitos vas karikas üvegh ablak [Fog.; Ur 
II, 138]. 

kinyitott 1. nyitott; deschis; geöffnet. 7657: Másod-
nap udvarnál az palotának kinyitott ablakán nézvén ki-
jüve hátam megé Cseffei László, ki is ítélőmester vai* 
[Kemön. 170]. 
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Szk: ~ szemmel éberen. 1663: Mennynek, földnek 
hatalmas Ura az ki . . . az énreám törő gonoszaka-
róimnak és az engem gyűlölő ellenségimnek kinyitott 
szemmel néző és sebesen futó lábbal veszedelemre igye-
kező gonosz cselekedetek között kegyelmesen megtar-
tottál [Kv; KvE 187 LJ]. 

2. fedetlen, be nem fedett; descoperit; unbedeckt. 
1842: A' Kis Kaszárnya Istállója mellett ki nyitott 
Sántza [Dés; EHA. — valószínűleg az ún. Pinéri patak 
árkára von.]. 

3. kifedett; dezvelit, descoperit; aufgedeckt, freige-
legt. 1681: Mint hogi eze(n) szőlők ighen el sovanjodtak 
kellene Uy ért földel mindenik tövet megh buritani vagi 
földelni mikór már eza jol megh ért, az ki nyitott sző-
lő tókere egi egi jo kosarral, vagi teknőczkével töltenek, 
es az utan ugi kapállyák be [Vh; VhU 586. — aA szöveg-
ben az előzőekben leírt módon előkészített föld]. 

kinyittat 1. a dispune să deschidă; öffnen lassen. 1723: 
ez előtt egy néhány héttel a Gábor Mátyás hijjanak az aj-
taját be rugá Némasági ur(am) zarolva lévén, a tŏbbitis 
mind ki nyittatá [Hodák MT; VGy. Prekup Onyica (40) 
jb vall.]. 1812: a' Groff megyen a Groffné Ládájá-
hoz, meg emelitvén nehéznek találja, legottan az itt dol-
gozo Vásárhellyi Lakatost behívatván a' ládát kinyittat-
ja [Héderfája KK; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) 
grófi mosóné vall.]. 

2. megnyittat; a dispune să deschidă; eröffnen lassen. 
J835: Falus Biro Nagy György az egész Sz(en)t 
Imbrci kŏzŏnsiget egyben gyűjtött volna . a Tamási 
András Joszaga mellet kijáró uttatt . . . takarodás ked-
vért kinyitatni mely ut kinyitatásért follyamodott Vala 

irt közönség instantzia mellett [Szentimre MT; Bal-
Lev.]. 1844: Kerületi Király Biró atyánkfia a' Járási 
Ŭulloval, és a' Mérnőkkel, a ' kérelemben ki jelelt helyen 
kívántató Ujj Ut vonalt nyittassák ki [Usz; UszLt XI. 
85/1.87]. 

3. kifedet/fedettet; a puné să dezvelească; freilegen 
lassen. 1784: (A vincellér) Somlyó Csehi Szöllö Hegyen 
• • tartozik az őszszel vett Palánt Szőllőtt is Maga, 
kellete koránt, ki-nyitni, vagy nyittatni, meg metzeni, 
karózni, homlitani, köttetni, háromszor . . . meg kapál-
!}i. szüreten jelen lenni, és illendőképen el fedni [Somlyó 
Sz; IB]. 

kinyittatás megnyittatás, deschidere; Eröffnung. 
'Jl4: a pataknak való hellyen Árok kinyittatása, a 

1 nyittás meg akadállyoztatása miatt származatt ká-
r°knak költségeknek fáradtságoknak Exequaltatása 
Parantsoltatik | annak utánna a patak árkának delinial-
K 0 t t ' o c u l a l t a t o t t Helynek ki nyittatását, s a pataknak 

abban való belé vételit meg nem engedtetéséből szármá-
i t , tetemes károknak, költségeknek fáradtságoknak 
^Kecutiojára nem tsak kéredzettünk bé, hanem a bé me-
z e i t probaltukis [Asz; Borb. II]. 

kinyittatik 1. a se deschide; aufgeschlossen/gemacht 
erden. 1662: a kapu is kinyittatván, ottan a nép kimen-

sietni nagyon kénszeríttetik vala [SKr 617]. 1756: a 
. eteményes kertben bé szolgálo Ajtó . . . belől egy nagy 
j? zár, mellyis Fogas fa kolcsal nyittatik ki [Branyicska 
^ J H b LXX/2. 29-30]. 1810: (Egy) régi hitván nagy ka-

mely inkább csak kerittés gyanánt szolgál, ottan ot-

tan ha ki nyittatik, midőn szekérrel szükség a' kertbejár-
ni [Doboka; Ks 76 Conscr. 21]. 

2. megnyittatik; a fi deschis; eröffnet werden. 1662: 
Ali passa azért a Vaskaputól megindulván, a fejedelem-
től a passus Máramarosra, az Emberfő nevű havasi utak 
kinyittatni parancsoltattak vala [SKr 654]. 

kinyittattat kinyittat; a puné să deschidă; aufmachen/ 
sperren lassen. 1806: szegény Katsot meg látagattam, 
meg háboradatt szegény, őrökké bé zárva üli, alig tud-
tam az Ajtót ki nyitatatni vélle [F.detrehem TA; Ks 65. 
44. 11 Kemény Ignác lev.]. 

kinyom 1. kitaszigál; a împinge/îmbrînci (rînd pe rînd) 
afară; her/hinausstoßen. 1601: Borbély Martonne 
Magdalna azzony ewel teobbitia az darabantok 
vgy zolnak vala egy masnak, Ne társ majd ky Niomunk 
az azzony emberekben mert oda Jeowenek es ky Nioma-
nak egy nehany azzoniokat [Kv; TJk VI/1. 531. — 
aElőbbi vallomását]. 1762: a Kérdésben forgó Háznál 
jelenis voltam, hogy oda jőve potentiosĕ Kaffai János, s 
ott igen rutul embertelenkedett, a midőnis ki akarván 
őtet a Házból nyomni azon Háznak Ajtajátis lerontotta, 
s külőmbb külömb féle szitkokkal, teremtettékkel ká-
romkodott [Geges MT; IB. St. Nemes (34) jb vall.] | 
Molnár János . . lakó Házához Kaffai János jőve 
bé potentiosë mi reánk engemet Disznó teremtetté-
vel meg szida, s pofonis tsapa, osztán a Házból ki nyo-
mók s aztot réank bérontá, akkoris rutul káromla [uo.: 
IB. G. Nemes (19) jb vall.]. 

2. kikerget/üldöz; a alunga/izgoni; her/hinausjagen. 
1690: az ellenség Szeben tájárúi elnyomult és Udvar 
hel^széken által végre 24 Octobris nyomta kibaz Baden-
sis Thököly uramat a Bpza passuson által [IIAMN 
327. — a A bádeni őrgróf. A Bodza-szoroson]. 1782: az 
Uram eő Naga Jobbágyai és Sellérei Super veniálván 
azon kaszállobol ki nyomták a . . . Groff Ur kaszassit s 
magok le kaszálták [Mocs K; J H b K UII] . 7792; az Ex-
ponens Aszony Férjével . . . és dolgossaival az szŏllŏben 
levén, ki ment reá dorongokkal, vasvillákkal s' fegjvere-
sen, erőszakoson ki nyomván a ' szőllőből, s' halállal fe-
nyegetvén . ? [Fejér m.; DobLev. IV/691 vk]. 1798: 
Dinga Maftyej . . . innen Nyikuláj Ignátot ki nyomta, s 
maga hasznára fordította3 [Nagykristolc SzD; JHb Bor-
nemissza Anna Mária lev. — A földet]. 

3. kiduzzaszt; a face să se umfle şi să se reverse; (auf)-
stauen. 1714: az . . . Maros Vásárhelyi Ujj Malomnak 
Gáttya . . . csak közép áradásnak idejen is a maros vizét 
ki njomja, az Vámos hid kőrűl való közönséges hires ne-
ves Ország uttyát el bontya vizzel meg tölti [Berz. 13 
11/33]. 1746: elég kárakat tészen a ' viz, mert a ' Gátt, ki 
nyomja midőn meg árad a' Kŭkŭ l lõ és Szántó ugj kaszá-
ló hellyeket ell Lep, és bé tőit, azomba mikor az felső ki-
nyomja tudniillik a* Gátt a* vizet, az alsó is ki veti [Ádá-
mos KK; JHb XIX/8] | midőn meg árad a' Kŭkŭllŏ a ' 
Gátt ki nyomja a ' vizett, és Sok kárakat tészen a' Dom-
baiaknak [Dicsősztmárton; i.h.]. 

4. kiszorít, táj kiduvaszt; a stoarce/presa; her/hin-
ausdrücken/quetschen, auspressen. 1629: Makaj Ist-
ua(n) szida az aszont, monda neki, lonczos esse 
lilék kurua te Bandj Ferenczne . . megh latod hogi ha 
az varos feöldere kaplak, a hasadra állok es az szarodat 
az torkodon niomo(m) ki [Mv; MvLt 290. 177]. 
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5. kb. kifeszít; a scoate cu forţa; aufzwängen. 1640: 
az ablaknak dugojatt be' taszította az leaniom be dugta 
az ablakott, azon dugott ki nomta az Inctus, ismét be 
haitotta az ablakon [HSzj ablak-dugó al.]. 

6. kimélyít; a adînci; austiefen/höhlen. 1582: Az eleo 
weolgybely kūtnak meg tiztitasatol es hogy az árkát 
wyobban ki nyomtak attam két Embernek d. 24 [Kv; 
Szám. 3/V. 19 Lederer Mihály sp kezével]. 

7. (határt) kijár/jelöl; a însemna/marca (hotarul); 
ab/vermarken. 1715: azon oda telepedett lakosokis kŏ-
rŭllette nagj darab helljeket irtogatván a Kurucz Világ 
után ki mentenek a Gjogjiak oda a Mogosra, és az ma-
gok helljeket, amazoknak irtásoktol ki mutagatták és ki 
njomták njilok szerént meUjek voltanak övék (:meüjeket 
énis mostis ott mind ki tudnék mutagatni:) [Lupsa TA; 
WH. Girsa Flóra (56) vall.]. 1727: Teczet az Törvény-
nek, hógy azok az hét öreg emberek . . nyomják ki az 
rétnek határát 's egy járom pálczával bal kézel az rét ha-
tára szelibŭl az menyre el hajthatnak az réthez tartázó 
helly légyen [Benedik AF; WH]. 1746: Midőn volnánk 

M. Bodonban3 mind hárman vevők a Mlgs Prosses-
sor Urak ö Exjok ő Ngk parantsolattyát hogy a Mező 
Bodoni mostan Nyomásb(an) levő Határt in primis jár-
nok meg, és meg járván nyomnok ki [JHb XI/29. 3. — 
aTA]. 1767: (A tanúk) kézbéadással minnyájon mago-
kat arra obligálák hogy valamikor az Exponens Asz-
szony eő Nganak teczeni fog, azon két főidnek metait, és 
végeit ki nyomják, a mellyre áldomást is ivának [Vajda-
sztiván MT; JHb IX/49]. 1781: ŏ Nga az Allodialis sző-
lője mellet lévő Malaistye nevü Részt . . . az előtt régeb-
ben maga számára ki nyomta volt . . . de a Falusiak ki 
vetették [F.nádasd H; JHb XXXII/32]. 

8. kinyomtat; a tipări; drucken. 1881: Az első ívet ki-
nyomták. Sárga vélinpapirosra nyomatom [PLev. 88 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kinyomakodik elő/kinyomul; a se înghesui pentru a 
ieşi afară; hin/herausdringen. 1658: Ha az ellenség ki-
nyomakodik, meg hallhatjuk mennyi [RákCsLev. 561 
II. Rákóczi György anyjához Váradról]. 

kinyomás 1. kipréselés/sajtolás; presare, stoarcere; 
Auspressung/quetschung. 1795: 4. sing vászonért az 
aszuszölö kinyomására 28 xr [Déva; Ks 95]. 

2. (határ) kijárás/jelölés; însemnare, marcare (de ho-
tar); Ab/Vermarkung. 1767: ki vivén azon helynek szí-
nére Nagylakon Commoralo hat korosabb és öre-
gebb személlyeketa . . az nevezett Törökbuza földnek 
alsó véginek határát . . . nyomozák, és nyomák ki 
mely Metatorok(na)k ki nyomásokat mindenütt egy 
ekének barazdajával meg jegyzeztűnk (!), és a ' szomszi-
dak földeitől meg különböztetvén el szakasztanunk | 
Mely ki határozás és földnek ki nyomása, hogy általunk, 
és előttünk mindenekben, a* fellyebb meg irt modon 
ment légyen végben, arról adjuk miis ezen bizonyság Le-
velünket [Nagylak AF; DobLev 11/374, 11/376. lb. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

kinyomat 1. kitapostat; a puné să strivească; hin/her-
austreten lassen | kipréseltet/sajtoltat; a puné să preseze/ 
stoarcă, a stoarce; (her)auspressen/quetschen lassen. 
1717: Bizonyos relatiobol, Experientiabol tapasztalta-
tott ollyan fraudulentia is hogy az szőlőt jól ki nem nyo-

mottyák a sákból, hane(m) rendkívül mustason had-
gyák a Trébelyt, mellyre nézve némellyek(ne)k csak nem 
anyi sajtolt mustya esik, mint a Nyomo kádrul [Sárd 
KK; UtI]. 

2. kinyomtattat, nyomtatásban megjelentet; a tipări, 
a da la tipar; drucken lassen. 1896: A Kemény Zsig-
mond Társaság nagygyűlésén . felolvastuk Longfel-
low szép versét, a Morituri salutamust. Szász Béla úr 
küldte nekünk, s mi a felolvasásunkról való nyomtatott 
értesítőjébe, mint mindent, amit ott olvastak, kinyomat-
tuk [PLev. 183 Petelei István Gyulai Pálhoz]. 

kinyomatik nyomtatásban megjelenik; a fi tipărit; ge-
druckt werden. 1653: De immár mostan ismét a mint lá-
tom, a calvinista rend abban8 is újítást fog szerezni, mely 
újítás napról napra itt közöttök terjedni és hallatni kez-
detett; melyek ki is nyomattak már, és 23 articulusnak 
látom [ETÁ I, 27 NSz. — aA kálvinizmuson belül az an-
gol puritánizmus hatására jelentkező egyházszervezeti 
és dogmatikai törekvésekre, újításokra von.]. 

kinyomattat kinyomat, nyomtatásban megjelentet; a 
da la tipar; drucken lassen. 1797: Levelemet Lentz elvit-
te . . az Svecus Újságokba kinyomattatta, hogy ha ta-
lálkoznék vagy egy Svecus Tudós, ki velem Correspon-
dealni szeretne3 ha Északig bé nyúlhatnék iro ke-
zeimmel Illyen álmodozásokkal is kell az embernek 
életibe nebelegni [MNy XXV, 262 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából. — 3Á finnugor nyelv-
hasonlítás kérdésében]. 

kinyomhatott kinyomtathatott; care poate fi tipărit* 
care se poate tipări; druckbar. 1854: A jóllétnek látszó 
perez csak pihenő pont, de nem nyugalom helye volt. 
Vérbetűkkel állanak azok a történet kinyomott es ki 
nem nyomhatott lapjain! [ÚjfE 3]. 

kinyomott 1. kipréselt; stors, presat; a u s g e p r e ß t -
1778: A kiknek a' Torkok fáj . . . kivül szorgalma-
toson kötözzék száraz meleg ruhával, vagy téjbe meg fő-
zött s' Leviböl jol kinyomott borza virággal, melly?* 
gyakron ujjitani, s' ujabban meg melegíteni kelletik 
[MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

2. kinyomtatott; tipărit; gedruckt. 1854: Vérbetük-
kel állanak azok a történet kinyomott és ki nem nyom-
hatott lapjain! [ÚjfE 3]. 1872: A mái napan küldött na-
gyan tisztelt levelét kaptuk, a' melybe lássuk azt, hogy a 

czédalába ki nyomatt Pálfi Mihály helyett mást, az az 
Benczédi Firtos Istvánt nevezték ki, azt igen hejesen tet-
ték [Csehérdfva U; Pf]. 

kinyomoz I . kivizsgál; a cerceta/examina; untersu-
chen. 1762: Kelletvén penig az hol irot Levelek nem 
tanáltatnának intra Humanam memóriám esett dolgo* 
kott Inquisitioval ki nyomozni [Búzásbocsárd AF; MkJ' 
1827: Egerbegyi hellybéli Lovas Katona Fejurgyán Tyj-
fornak . . . meg verettetési Tárgyában Kegyelmed-
nek ezen(n)el kótelessegivé tetetik, hogy . . . az onnat Ki 
rendelendő Katona Tisztel a fen forgo dolgot ujjabban 
környŭlállásoson nyomozzák ki [Egerbegy TA; TL 
Közig. ir. 1110]. 1840: ezen esetet szoroson és körülme-
nyesen ki nyomozni, 's eredményéről ezen Tisztséget v -
lekedésesen tudósítani el ne mulassa [Kv; KLev.]. 
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2. fel/kikutat; a depista; ausforschen. 1782j1799: 
Közönségesen eleitől fogva ugy tudom Városunk 
írásaiból, melyeket a' Tábla sem contravertal, sót régi 
Historicusokbólis ki lehet nyomozni hogy mint Zalak-
na, Abrudbánya, és Offenbánya, eza is Bányász Város-
Jak irattatik [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 329-30. — 
Értsd: Torockó]. 1784: akkor mikor Váradi Moses Ur 

a Falusiakat kí vitte ezen hellynek ki járására, akkor 
könnyű lett volna a más két kővetis3 ki nyomozni, és ki 
keresni [Bánpataka H; JHb XXXI/51. 12. — •Határkö-
vet]. 1820: ezen Szántó Mihály két Fiai neveket, ugy a' 
Maradékjok neveiketis vagy a' Papok által a' Keresztelő 
Könyvekből, vagy Contributionalis Tabellákból, és 
még a' Biroság vagy Hitesség viselése Jegyzéseibőlis az 
ezeket tractalo Tisztviselők maradványai által gyakran 
ki lehet nyomozni [Mv; Borb. II Mátyás Sámuel próká-
tor aláírásával]. 

3. kihatárol; a hotărnici/delimita; begrenzen, mar-
ken. 1753: ki nyomozván edgy darab hellyet kertelesre, 
Ugy az kapukat és Csűr Hellyet ki mutatván [Marosillye 
H; Born. XXXIX. 50 Hodor József nyil.]. 1767: Ezen 
szomszédokat igy tőllek meg tudván, kenszeritők eoket 

hogy hitek s vallások után a kerek erdőben bé 
nigo végeit is azon két földeknek nyomoznák ki [Vajda-
sztiván MT; JHb IX/49]. 1771: Régi Métáit ezen 
Rétnek a mellyeket moston Kigyelmetek előtt ki jár-
tunk és ki nyamaztunk, ki járásunk és ki nyamazásunk 
ütán, eő Natsága ekéjivel mindenüt nyamunk után ki 
barázdálták [Burjánosóbuda K; JHbK XLIX]. 1776: 
Az Mélgos Groff Exponens Ur Aszszony Láb Főid-
gyének az Tanú nyomozza ki, és világosittsa meg a 
Szabó Máté Kuttya felőli való végének Határát [Kük.; 
J Hb XIX/18 vk]. 

4. kb. feloszt; a împărţi; aufteilen. 1753: Az vj vete-
ményes kertett remenlem Exlltok tetszese szerént intéz-
tettem es elaboraltattam, táblára hasogattattam, ágyak-
ra ki nyomoztam, fakkal körül ültettettem [Marosillye 
H; Born. XXXIX. 50 Hodor József lev.]. 

kinyomozás 1. ki/megvizsgálás; cercetare, examinare; 
Untersuchung. 1787 k.: Nemes Thorda Vármegye Tiszt-
ségének rendeléséből investigator Commisariusok vá-
g t a t n a k a So akna mellett való német tiszteknek a Ne-
mességet sérdeklő beszédgyek ki nyomozására [BfN 
Szegedi József gr. Bánffy Györgyhöz]. 1809: investigál-
tatván hogy az . Ns Felső Fejér Vármegyében Felső 
Rákoson keresztül hajtott marhák közül egygy ragadó 
nyavaljában meg doglőtt é vagy nem? és azon által haj-
Jött marhák nem hagytanak é magok után valami raga-
dó nyavalját: az ezen tárgy ki nyomozásárol bé adott je-
tentést ide zárva küldjük hivataloson [Bardóc U; UszLt 
ComGub. 1633]. 1814: Tkts Kis László, és Posoni 
Aronn Urak ki neveztetnek edgyikűnk Koronka Laszlo 
altal intézett patak Árka iránt tett projectumnak hellyes 
vagy Helytelenn voltának s állapattyának meg visgálá-
sara s delineatiojanak ki nyomozására [Asz; Borb. II]. 
1840: az előtt való napon (:a kaszárnya kertyében tör-
tént tűz lehető ki nyomozására:) a Katonai Biztos jelen-
etében meg is tétetett az Oculatio [Dés; DLt 277 id. Fe-
rentzi Károly kezével]. 

2. vizsgálati jegyzőkönyv; proces-verbal de constata-
Untersuchungsprotokoll. 1837: Küldöm alázatos 

Tisztelettel ide mellékelve a ' Pántzélcsehi Járásbeli Jég-

kinyomozó 

verés és Iszaplás aránt véghez vitt Kinyomozást [Pálcél-
cseh SzD; RLt ifj. Szénási József kezével]. 1843: Mely 
vallomását Tanácsos Ferenczi Josefnek Fő Orátor Roth 
Pál ezen ki nyomozás óik lapján tett vallomásában me-
rőben igasságtalannak állítja [Dés; DLt 1480]. 

3. kihatárolás; hotărnicire, deíimitare; Ab/Vermar-
kung. 1771: Régi Métáit . . ezen Rétnek a mellye-
ket moston Kigyelmetek előtt ki jártunk és ki nyamaz-
tunk, ki járásunk és ki nyamazásunk után eö Natsá-
ga ekéjivel mindenüt nyamunk után ki barázdaltak 
[Burjánosóbuda K; JHbK XLIX]. 

kinyomozási vizsgálati; de cercetare/anchetare; Un-
tersuchungs-. 1843: A biztosság a kinyomozási tárgyak-
ról előlegesen még több felvilágosodást is kívánván sze-
rezni, szükségesnek találta az uradalmi servitorokat 
szelíden kikérdezni [VKp 70]. 1846: véllem közlött azon 
terhelő pontokra, miszerint ki nyomozási munkálkodá-
sok rendin ki világlott volna, hogy én Vasárnap Dél után 
. . . mészáros Legény Virág Lászlót . artzul ugy meg-
ütöttem volna, hogy ortzaja meg repedvén a* vér folyni 
kezdett, — bátor vagyok alázatos feleletemet tisztelettel 
ezekbe meg tenni [Dés; DLt 530/1847. 30]. 

kinyomozat vizsgálat; cercetare, anchetă; Untersu-
chung. 1850: Gyógyszer Árus Ttes Roth Pál Ur(na)k, 
Karos Josi nevezetű nagyobb Béresse meg verettetése 
tárgyában . el kezdett ki nyomozatrol készült Jegyző 
Könyv [Dés; DLt 1320]. 

kinyomozhat 1. kivizsgálhat; a putea examina; unter-
suchen können. 1783: a mennyire a Joszagok(na)k mi-
némüségeket, Commoditásokat ki Nyomozhattuk 
négy egyenlő Részekre Szaggattuk fel az alább meg irt 
mod szerent [Mv; Ks 23. XXIIb]. 

2. felkutathat; a putea depista; durch/erforschen 
können. 1784: ha a Tit. Fő Biro Váradi Moses Ur 
Regiusai, a Falusiakkal ide le ezen hellyre jőttenek vol-
na, könnyen ki nyomozhatták volna a Metalis köveket 
[Bánpataka H; JHb XXXI. 51. 10]. 

3. megtudhat; a putea afla; erfahren können. 1749: 
künn is à Határon à Ház után Szántó földek és Kaszáló 
Rétek vadnak, de ki biija 's mint birja nem tudhatom, ha 
ki mehetnék az Határra reménlem ki nyomozhatnám 
[Torda; DobLev. 1/236]. 1797: a Burjános O.Budai . 
Jószágoknak Conscriptioját de Anno 1794 Kezemhez 
vettem . avegre, hogy holmi határokat, es jószá-
gokat meljeket hirtelen másoktol ki nem nyomozhatok, 
abból ki keressem [Kv; JHb VI/23]. 

kinyomozó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ bizottmány vizsgálóbizottság; comisie de 
cercetare/anchetare; Untersuchungskommission. 1847: 
(Szőllősi József) személyesen a legfelsőbb helyre felmen-
vén, onnan . a bucsumi, kerpenyesi és abrudfalvi há-
rom közönségek részére kinyomozó bizottmány aránti 
rendelést eszközölt [VKp 166]. 1849: felhívom a' tisztelt 
kinyomozo bizottmányt, vegye kérdőre Krizsán Máriát, 
hogy . . honnan mi jövedelme volt [Kv; Végr. 6] * ~ 
biztos vizsgálóbiztos; anchetator, judecător de instruc-
ţie; Untersuchungskommissar. 1847: (A) kinyomozás3 

a kinyomozó biztosok által a méltóságos főispány úrnak 
úgy, mint királyi igazgatósági elnökségnek is benyújta-
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tott [VKp 18 l. — aVarga Katalin elfogatása ügyében] * 
~ biztosság vizsgálóbizottság; comisie de cercetare/an-
chetare; Untersuchungskommission. 1842: a' Kinyo-
mozo Biztosság . . a ' dolog világosságra hozhatására 
nézve szükségesnek látta mindenek előtt fel tenni ez 
alábbi Kérdő pontokot [Dés; DLt 1452a]. 1856: Ujjbol 
Tisztelettel kívántam folyamodni a' Méltoságos Cs: 
Kir: Fő Biztos úrhoz hogy . . . nyerjek meg az hely szá-
mára Maros Koppándon egy ki nyomozo Biztosságot ki 
a hely szinén ügyemet vizsgállya meg [Koppánd AF; 
DobLev. V/1403]. 

kinyomozott 1. kb. megvizsgált; examinat, cercetat; 
untersucht. 1791: ã Conscriptióból ki nyomozott Mal-
moknak állopottya, már a' Tavally végben vitt osztálly 
intézésünk szerint el igazódatt [Szászsztlászló TA; 
JHbK XXVI/10]. 

2. kijárt/kijelölt; însemnat, marcat; begehen, abge-
markt. 1784: Jósika Dániel Ur eö Nsga Nogyer neveze-
tű kaszálloja . az Aranyi határhoz tartozik az 
mostani Falusiak által ki nyomozott métákig, és a regi 
osztállykor fel ásatott kövekig [F.nádasd H; JHb 
XXXI/51. 7]. 

kinyomoztat 1. kivizsgáltat; a puné să cerceteze; un-
tersuchen lassen. 1835: Süljei adozok Sütő Juvonnak, és 
Szelesán Vasziliának ujjabbik Kérelem Levele, meljben 
magokat Földös Vrak Zudor Elek kegyetlenkedései alol 
sijctőleg meg mentetni esedezik: az maga eredeti valósá-
gában víszsza várás mellett, a Nemes VMegyének . . olj 
parantsolattal közöltetik, hogy meg halgatóan a bé pa-
naszoltatott Zudor Eleketis, az abban elő számlált pana-
szoknak valóságát merőbe nyomoztassa ki [DobLev V/ 
1208 a gub. Kv-ról]. 1850: Méltóztat a' T Kerületi Ali Biz-
tos ur mindeneket ki nyomoztatni . . hogy mibe igá-
zom van, abba én is nyerhessek elég tételt és orvosoltatást 
[Nagylak AF; DobLev. V/1282 Dobolyi Bálint kérv.]. 

2. (kijártatással) kijelöltet; a puné să delimiteze/ 
fixeze; vermarken lassen. 1815: Fel gyűjtetvén a' Falusi 
lakos Embereket, egy Néhány Számból állo őrőg nemes, 
és paraszt Emberekkel, Hitelesen ki nyomoztatta a' 
Controversiában forgo Hellyet a ' nevezett praefec-
tus ujjabbanis maga Személlyesen háromszer intette 
meg protestatioja mellett Hersány Juvont az iránt, hogy 
ereszszét vinné el az Udvar Főldgyéről [Orsova MT; 
Born. G. XV 13 Blos Gora (50) vall.]. 

kinyomoztatás kinyomozás; depistare; Erforschung/ 
mitt(e)lung. 1802: némelly esmeretlen . . . de Kurta uju 
Feketén prémezett Kosókjokra nézve Szaltsovaiaknak 
. . . lenni gyanittatott Gonyosztévők ki nyomozta-
tásokra nézve hathatos Rendelését meg tenni méltóztas-
sék [Torda; TLt Közig. ir. 1029 Andrási Joseff püspöki 
uradalom prefektusának kérése a várm-i tisztséghez]. 

kinyomoztathat kideríttethet; a putea elucida; aufhel-
len lassen können. 1791: hogy tehát az igasságot annál 
egyenesebben ki nyomoztathatnok . . elő vétetett az 
1750ben kőit Conscriptio [Szászsztlászló TA; JHbK 
XXVI/10]. 

kinyomoztatik kivizsgáltatik; a fi cercetat/examinat; 
untersucht werden. 1805: Bethleni Leopold nevezetű 

kotzkás sido városunkon vásárok, és más alkalmatossá-
gokkalis kotzkás Játékával kiket tsalt légyen meg nyo-
moztassék ki [Dés; DLt]. 1809: a' midőn a nevezett ká-
rok3 meg történnek, azok hevenyébe két hiteles Regiu-
sok által ki nyomoztatván, az arol való munkájok kése-
delem nélkül küldettessenek bé [UszLt ComGub. 1677 
gub. — 3Árvíz, jég és tűz okozta károk]. 

kinyomtat 1. kinyomat, nyomtatásban megjelentet; a 
da la tipar, a tipări; drucken lassen. 1613: Eo felsege3 az 
Orzagal ellene való vetsegwnkertt, feleolleonk az mine-
meó Articulust Íratott es Czinaltatott volt, melliett vgian 
kys niomtattak volt, azokott eo felsege cassaltassa es ki 
vonassa [KJ. — aBáthori Gábor]. 1621: Bjro Vram 
hagiasabol puspeok Vram es az Varsoczi Janos lector 
Vramek Oratiojt mellieket Cancellariusne temetesekor 
declamaltanak 25. Exemplamak az beczuletes Tanacz 
zamara ki njomtatua(n),3 veottem Janos Deáktól papy-
rossat meliben be keoteottek f — /40 [Kv; Szám. 15b/ÎX-
195. — aE nyomtatványra nézve 1. Tóth Kálmán: Kele-
men Emi 601-2]. 

2. (gabonát) kitapostat; a călca (cereale); (Getreide) 
austreten lassen. 1823-1830: Az ház be van belől zárva, 
hanem ha ki akarják nyitni, a kürtőjén hágnak vagy 
ereszkednek ki s be. Ide gyűjtik takarmányaikat, s ott a 
lovakkal kinyomtatják vagy tapadtatják, azután szeműi 
viszik be a gabonát házokhoz [FogE 265]. 

kinyomtatás kinyomatás, megjelentetés; tipărire; 
Drucklegung. 1621: Biro vra(m) es Tanach paranchio-
lattiabol veotte(m) Zabo Thamastol az Azzoniunk eo 
Flge keonyuenek3 ki nyomtatasara Papyrossat keotest 

. . p(ro) f 2 d 75 [Kv; Szám. 15b/XI. 301. — aErre a 
máig egyetlen példányban sem ismeretes kiadványra 
nézve 1. Tóth Kálmán: KelemenEml. 602; RMNy H, 
329]. 1671: a' pecsétes irott Articulusokban hogy edgy 
exemplart tarcsanak magoknál Itillŏ Mester Atyánkfiai, 
és midőn az Articulusoknak ki-nyomtatása el-végezŏ-
dik, vitessék Itillŏ Mester Atyánkfiai kezében . ha nu 
fogyatkozás esik a ' nyomtatásban, azt corrigallyák, 
az után bocsattassanak-ki a' nyomtatott Articulusok, 
végeztük [CC 49]. 1835: Énekes könyvünk újbóli ki 
nyomtatását, példányainak egészleni el fogyása tette 
szükségessé [Nagykapus K; RAk püsp. kl kiv.]. 

kinyomtathat kinyomathat; a putea tipări; drucken 
lassen können. 1704: azt sem irta, hogy őfelségének azt 
megmutassák, hanem ha a békességet aszerint tractáljak 
és Angliába s Hollandiába küldvén, ki is n y o m t a t h a t j a k 
[WIN I, 162]. 

kinyomtathatás kinyomathatás, megjelentethetés; 
sibilitate de tipărire; die Möglichkeit des Druckes. 1798. 
Körösi kinyomtathatása, elmúlt, Füstbe ment, kidispu* 
táltak belőlle, már en is letettem eszemet róla [MW 
XLVI, 155-6 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhoz 
Göttingából]. 

kinyomtatott nyomtatott , nyomtatásban megjelent; 
tipărit; gedruckt. 1653: Egy Albert nevü p e r e g r i n u s s á 
beszéltem . de másnak kinyomtatott könyvét olva j 
tam, úgymint a Nicolaus Radzivil könyvét, ki ott v 
1576-k esztendőben [ETA I, 119-20 NSz. — Konstan 
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tinápolyban]. 1736: Voltanak az megholtnak dícséreti-
ről való kinyomtatott versek is chartákon felfüggesztve 
[MetTr 407-8]. 

kinyomtattat kinyomattat, nyomtatásban megjelen-
tet; a da la tipar, a tipări; drucken lassen. 1661: ö t heti 
leszen már, miolta csak itt Bécsben vagyok, azolta bi-
zony nyugodalmom nem volt. Három rendbeli proposi-
tiót adtam már be, kettőt ő felségének, egyet az titokta-
nácsnak, az melyek olyak, úgy tetszik bizony, ki merném 
nyomtattatni [TML II, 56 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1824: Ezen hónap végével a számadásokat ki kell 
nyomtattatnam [Kv; EM XVII, 173 Csáky Rozália 
lev.]. 

kinyomtattatás kinyomatás; tipărire; Druck. 1759: 
Az Isten anyaszentegyházának nagy tápláló dajkája va-
la4 szegény, felette igen gyönyörködött a könyvek ki-
nyomtattatásában s az könyvekben [RettE 85. — aGr. 
Teleki Józsefné gr. Bethlen Kata (1700-1758) a maga 
korában a magyar könyvkiadás nagy pártolója]. 

kinyomtattatott kinyomtatott, nyomtatásban megje-
lentetett; tipărit; gedruckt. 1687 k.: az Urba(n) ki mult 
Atyánkfia . . Uzoni Bálás hadta Tes(tamen)tumb(an) 
â Gyalakuti Ecclesiahoz A 1661 esztendőben Váradon 
az öreg formába(n) ki nyomtattatott Bibliát az Urnák 
ditsőségére és az Eccla(na)k epületire [Gyalakuta MT; 
MMatr. 136]. 

kinyomtattatik kinyomatik, nyomtatásban megjele-
nik; a fi tipărit; gedruckt werden. 1772: 1733 esztendő-
ben a szegény Verestói3 uram Vitéz György úr felett tett 
ilyfbrma oratiót, melyben sok szép inventiók vannak 

olvashatja akárki, minthogy kinyomtattatott 
[RettE 280-1. — aVerestói György id. (1698-1765) a ky-
1 ſef. koll. filozófia-teológia- és történelem-tanára, majd 
erdélyi ref. püspök, korának híres egyházi szónoka]. 

kinyomul 1. (haddal) kivonul vmerre; a ieşi undeva 
(cu oştire) ín formaţie de mars; (mit Heer) irgendwohin 
(hin)ausziehen. 1660: Semmit sem érthetünk, mi az ő 
nagysága szándéka; feles cseléddel lévén, ha kinyomúl-
*}ak, hova tegyük őket, s magunk is mit legyünk cseleke-
dendők? [TML I 528 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

És őnekik olyan orderek ment, hogy Tordától 
mrduljanak és Gyalu felé kinyomuljanak [WIN I, 595. 
^ A labancoknak]. 1710: Azalatt egy erdőből csak ki-
pVomula3 Marleoburg herceg az angliai ármádával 
ICsH 373. - 31706-ban]. 

kiárad/ömlik; a se revărsa, a ieşi din albie; übertre-
Jfn-1723: Azon gát miatt fel nyomjaé ă Nagy Szamos a 

Benedeki Malom alá ă Kis Szamos vizét, mikor ă 
5agy Szamos(na)k áradása vagyon? . . . az ő Excllja 
Szántóföldeire, vagy Réttyeire nyomulté vagy áradotté 

ä Nagy Szamos miatt ă Kis Szamos? [BSz; Ks 25. IV. 
v.vk]. 1746: az ujj malomnak gáttya sokszor kinyomta a' 

l2et és a' rétet ell fogta az alsó gátnál hamarébb ki 
"yomul a' viz [Dicsősztmárton; JHb XIX/8]. 

i ..kinyomulhat kiáradhat; a se putea revărsa; übertreten 
J;°mien. 1749: a z K(orod) Sz: Mártoni Malomnak 

a ttya ugy fel van vetve, s kötve hogy az miatt . . . nem 

Nyomulhat ki az Kŭkŭllŏ Vize [Zágor KK; Ks 15. 
LXXVII. 4]. 

kinyő (kendert/lent) kinyü/tép; a smulge (cînepa/ 
inul); (Hanf/Flachs) raufen, rupfen. 1759: A feleségek 
pediglen két két darabot fonnak kűlőn külön, és szőnek 

magok ki nyővén, és csinálván az Uraság számára 
vetett kendert [Lázárfva Cs; BLt 9]. 1763: lenn maggal 
bé is vervén, midőn a' Lent ki nyőttem volna, hirt tévén 

. Mányika Iuonnak hogy a ' Dézmát végye ki belőlle, 
a' Lenemnek felett egészszen tizen négy kalangya Lene-
met vette el [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 37-8 Berkár Vo-
nya (70) jb vall.]. 1776: kik mentek reá ezen pallagra, s 
kik nyőtték ki rolla a' lent s meg ért volté, vagy pedig 
éretlen nyőtték ki . . . ? [Bereck Hsz; HSzjP vk]. 1781: az 
Exponens Mlgos Gróf Aszszony eő Nga lenyének ne-
mely resze nyővetlen volt, de a tőbb Possessoroke ki volt 
nyőve [Mezőszopor K; MkG 36. 3/2 Gyirotán Illie (60) 
zs vall.]. 1814: a Szénafűben volt vetve kender, melyetis 
a Budatelki emberek nyőtték ki [Buza SzD; LLt Csáky-
per 131. L. 38]. 1827: a pásztor a kenderekbe a tsordát 
ne eresze a míg ki nem nyövik [Étfva Hsz; HszjP]. 

kinyög átv, biz, tréſ kikínlódik vmit; a spune anevoie/ 
cu greu ceva; etw. hervorstöhnen. 1899: ha Geiger 
olyankor adatja a koncertet, hogy az összeesne az Erdé-
lyi Irodalmi Társaság felolvasó napjával, volna hajlan-
dóságom arra, hogy befutnék Kolozsvárra s akkor 
felolvasnék . . . Nekem ugyan nincs egy sorom sincs, de 
akkorra kinyögnék valamit [PLev. 200-1 Petelei István 
Gyalui Farkashoz]. 

kinyőtet (kendert/lent) kinyűttet/nyüvet; a puné să 
smulgă (cînepa/inul); (Hanf/Flachs) raufen lassen. 
1757: eö Ngának Gyekei Jobbágj Tisztartoja ezen Rét-
nek a Gyeke felól való részét felszaggattatta s Lent 
vettetett beléje a Lenit kinyõtette [Gyeke K; Ks 4. 
VII. 6]. 1769: potentia mediante ki Nyöötette a Virágos 
kendert rész szerint eltapottatta és gazoltatta [M.köblös 
SzD; Becski]. 1843: ezen földnek egyik végében vetet 
kendernek a* virágossát Szatmári Sándor Ur ki nőtette 
[Karatna Hsz; HSzjP Karatnai Libertinus Fülöp Dániel 
Hitvesse Konát Mária (48) vall.]. 

kinyőtetés kinyűttetés/nyüvetés; smuls; Raufen. 
1820: Kender . . . 53 Kalongya ki nyötetéskor . . . a' ki 
tiloltatásakor csak 40. kalongyára maradott [Déva; Ks 
105]. 

kinyőtetik kinyűttetik/nyűvetik; a fi smuls; gerauft 
werden. 1781: minek utánna a Kender ki nyőtetett vol-
na, azután borozdoltatot meg [Buza SzD; LLt Csáky-
per 181. L. 3]. 

kinyövés (len)kinyüvés/tépés; smulsul inului; Flachs-
raufen. 1791: A Lenn a ki nyővés előtt a Sok essőzés 
Mián el dőlvén, szála haszonvehetetlené lett 40 kal(an)-
gy(a) [Lunka H; Ks 108 Vegyes ír.]. 

kinyövet (kendert/lent) kinyűttet/nyüvet; a puné să 
samulgă (cînepa/inul); (Hanf/Flachs) raufen lassen. 
1822 k.: Az egész országba a ' Kendert az emberekkel 
nyövetik ki [K; KLev.]. 



kinyugodja magát 

kinyugodja magát 1. kipiheni magát; a se odihni (pînă 
îi trece oboseala); sich ausruhen. 1806: midőn magamat 
kinyugottam volna, fel kőtem azon ülő helljemről [Dés; 
DLt 250/1808]. 1823-1830: Nagyfaluban jól kinyugod-
ván magunkat, Ippon, Dédán, Margitán, Székelyhídon, 
Létán, Szentmiklóson keresztül mentünk Debrecenbe 
[FogE 164]. 

2. (föld) megpihen; (despre pămînt) a se odihni; 
(Erde) ruhen. 1799: Ázon vicinált Földet a több 
ezen Földel barázdában lévő Földekkel edgyütt; termé-
ketlenségek miat, az udvar miveltetéseket félben hagyta, 
és az Udvari Ökröknek tette legelőjévé, idő múlva, meg 
gyepesedvén, és ki nyugodván magát, újra fel szagatotta 
[Déva; Ks 113 Vegyes í r j . 

kinyújt 1. a întinde înspre ; (hinaus)strecken. 
1662: mikor a Júdábul érkezett próféta fenyegetőznék, 
az oltártól (ott áldozván tudniillik) nyújtotta ki kezét az 
ellen, s onnan parancsolja vala megfogatni őket [SKr 
706]. 

2. átv is odanyújt; a întinde (cuiva ceva); hinreichen. 
1776: Groff Kornis Anna Ki nyujta az ajtón egy czedu-
lát, ki irása vólt nem esmértem [Szentdemeter U; GyL. 
St. Henter (37) vall.]. 1783: az Aszszony ő Nsga arra kér-
te osztán, bár tsak a' kezét nyújtsa kid hadd kövesse meg, 
és békéllyenek őszve, de nem tselekedte [Perecsen Sz; IB. 
Elisabetha Kassa cons. nob. Georgii Sombori (25) vall. 
— aA haragvó férj]. 

Szk: (az Isten) ~ja hatalmas karját (az Isten) oltal-
mába vesz. 1664: íme, az Űr őfelsége alkalmatos üdő-
ben, úgymint anno 1664 esztendőben die 24 Januarii, 
csütörtök nap kinyújtván őfelsége hatalmas karját az mi 
megszabadulásunkra: császártól őfelségétől azelőtt har-
madnappal jővén egy főcommissarius több fő németek-
kel együtt, az városban levő commendans, Hector nevű 
sok számú tisztekkel [Kv; KvE 188 LJ]. 

3. kiegyenesít; a îndrepta/întinde; gerad(e)richten. 
1585: Anna Lowas Thamasne, Ersebet Zegedi Georgne, 
Mikor látok Az Danch Leorinch betegh gyermeket . 
chak a' kariat hogy ki Niútotta es labatis, seót à Derekat 
is lattak valamy giengen [Kv; TJk IV/1. 496]. 7672/ 
1613: Nagi Orsolia . . egykor ki niuita az labat, hat na-
giot dagadót, igen failallia vala [Szászzsombor SzD; KJ]. 

4. (halottat) kinyújtóztat/terít; a întinde, a aşeza pe 
catafalc; ausstrecken/recken. 1736 u.: Akkor is ott vol-
tam mikor somlyai házánál megholt®; csak fejér csipkés 
bulya vászon ingben lábravalóban nyújtották ki, mivel 
átok alatt úgy hagyta volt, úgy is tették koporsóban, de 
azon éjszaka hogy megholt, s kinyújtóztatták, szörnyű 
hideg idő lévén egészen megfagyott a teste [MetTrCs 
479. — aMikes Kelemen (mh. 1686)]. 

5. kiölt/lógat; a scoate; heraus/vorstecken. 1705: 
amikor a nyár legmelegebb és rekkenőbb szokott lenni, 
akkor nem kaphatának vizet a marsusben huszonnégy 
óráig, úgyhogy a muskotélyosok lefeküdtenek a földre 
és a nyelveket kinyújtották, mint a marhák, és a földön 
úgy kerestenek hívességet magoknak [WIN I, 621]. 
1826: (A tehén) torka méreggel meg volt telve, 's nyelve 
szájából hoszan és egyenesen kinyújtva találtatott, a 
melljek a torok gyèk nyavallja üsmertetõ jelei [F.rákos 
U; Falujk 144 Barrabás Áron not. kezével]. 

6. kidug; a scoate (prin . . . ) ; her/hinausstecken. 
1657: Látván azért, hogy már benn volnának, kezdenek 
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fejér lepedőket kinyújtani, jelentvén magok megadását, 
de már késő vala [Kemön. 217]. 

7. kb. megnyújt; a lungi; länger machen, verlängern. 
7805: a Házat egészszen meg fedettette és a Tomátzat is 

. egy kisség ki nyújtotta [Csekelaka AF; KCsl 16]. 
8. kikovácsol; a întinde bătînd cu ciocanul; aus-

schmieden. 1779: A Lapas eke Vassat, meg élessitettem 
kédszer (!) xr 3. És a' hoszszu Vasnak az éllit, Uibol ki 
njutottam xr. 6 [Szászváros; BK. Kováts Mátyás kov. 
kezével]. — A jel-re 1. Frecskay 176, 498, 613. 

kinyújtás 1. megnyújtás; lungire; Verlängerung. 
1625: Ueottem szakai Janostol Egi Torozkai vasat f 1 d 
50 melj vasat niuttatta(m) meg Feieruarj lakatos Ianos-
sal, chinalt belolle 3 kemencheben való vasat melj vasa-
kat be chinaltak az kemenczekben, az ki niutásatol ad-
tam d 20 [Kv; Szám. 16/XXX. 24]. 

2. kiterjesztés; întindere, extindere; Ausbreitung. 
1774: Hogy ezenn előszámlált személlyek a' magok 
réttyek(ne)k ki nyújtásával mennyire való fát irtottak és 
pusztítottak ki . . betsüllettük le tett hitünk szerint 
[O.léta TA; JHbB 275]. 

kinyújtatik kiszélesítetik; a fi lărgit; breiter gemacht 
werden. 1844: fa záru ajtó nyilik a' hátulsó házba — 
melly most ki nyújtatott és éppen bé vájogolt állapotba 
találtatott [Mv; TSb 37]. 

kinyújtó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vas ~ nagy verő rá verő-kalapács; baros; Vor-
(schlag)hammer/schläger. 1703: Vagyon azon hámor-
ban egy vas verető vagy vas kinyújtó nagy verő nye-
lestől, mellynek a nyelin vagyon öt vas karika [CsVh 
117-8]. 

kinyújtóztat (halottat) kiterít; a întinde; ausstrecken I 
felravataloz; a aşeza pe catafalc; aufbahren. 1653: szép 
csendes halállal kimúlt az árnyék-világbóla 1629-n die 
26 novembris. Engemet szinte akkor küldtek vala hoz-
zája valami dolog végett — de hát immár kinyújtóztat-
ták az audentia-házba [ETA I, 142 NSz. — aBethlen Gá-
bor fej.]. 1736: Az koporsót belől vagy bársonynyal 
vagy materiával vonták bé magát az halottat rend-
szerént matéria köntösben nyújtóztatták ki, vagy bőrös 
kapczás nadrágban vagy csak matéria vagy szép gyolcs 
kapczában [MetTr 401]. 1820: ŏ Nagyságának halála-
kor én ott lévén, én vettem le az ágyból, én m o s a t t a t t a m 
meg, és nyújtóztattam ki [Várfva TA; JHb 48 Biró Zsig-
mond (40) hütes assz. vall.]. 

kinyújtóztatás (fel)ravatalozás; aşezare pe catafalc; 
Aufbahrung. 1780: gr. Bánffi Dénes úr Mikor meg-
holt — azt mondják — nem találtak többet három ma-
riásnál az erszényében51. Kinyújtóztatása is igen csekély 
volt, egy lepedőt tettek reá [RettE 410. — aÉletében 
könnyelműen költekező, pazarló volt]. 1854: Rendelem* 
hogy ki nyujtoztatásom, es el takarittatásom m i n t sze-
gény embere, a lehető leg egyszerűbb legyen [Kv; VégM-

kinyújtóztatott felravatalozott; aşezat pe catafalc; 
aufgebahrt. 1704: Lázár György uram több f ő r e n d e k k e l 
együtt az megholt úrfiacskának kinyújtóztatott testet éj-
szaka virrasztotta volna [WIN I, 109]. 
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kinyúl(ik) 1. felnyúlik; a se întinde; hinaufreichen. 
1699: Ezen háznak Folyó es Mester gerendáj, és Szarva-
zattya Cserefákbol padlása fenyő deszkákból való, fa 
kéménnje njulván ki rajta [O.csesztve AF; LLt Gyulafi 
László inv.]. 1732: (A háznak) két téglából, négy szegre 
ki rakott kéménj njulik ki a fedelin, teteib(en) van három 
csokros plehes gomb [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIe]. 1750: 
Vagyon az falu derekában fából csinált templom, az ha-
ranglábocska a templom fedeléből nyúlik ki [Jára MT; 
ETF 107. 21]. 1840: A papiros malom . Fel nyúlik 
ezen emelet alol a Hollanderhez egy tölgyfa szivárvány, 
amely 2 darabokbol áll az alsó darabjából egy fa tsap 
nyúlik ki pipa nélkül — a szivárványnak alsó végén egy 
vaskarika vagyon [Km; KmULev.]. 

2Š elnyúlik; a se întinde; sich erstrecken. 1662: az kas-
télyhoza közelítvén, a svéd seregek a vár külső kapujáig 
rendben állíttattak vala el, ki nagy messzére két sorjá-
ban, az falun kívül is kinyúlván a seregeknek utolja, és 
igen nagy trombitálást, dobolást tesznek vala [SKr 268. 
— Lichtenstein hercegéhez]. 

3. (föld) kirúg; (despre pămînt) a se întinde (pînă la 
• ); (Feld) hinausreichen. 1723: azon ház helyecskéből 

régentén el Szakadott vagy quo quo modo el foglaltatott 
volna azon darabocska Czikkely, melly, az Faluból ki 
járó utzán alol az hid felé az hidig ki nyul? [Dob.; RLt 
vk]. 1759: (A fold) Ki nyul tekercsen a Tolvajok uttyára 
[KP]. 1824: azon portiotskaval, mely ki nyúlik a' Te-
lek uttyára [Etéd U; NkF]. 1835: A M:Déllei Temető 
Heljre nézve Feleségem azzal vádoltatván el hogy onan 
lévő Lábja igen kí nyúlva a Temetőből bé foglalt volna 
ez ugyan magába el enyészhető3 [M.déllő TA; DobLev. 
V/1209. — aKöv. az indoklás]. 

kinyúló I. mn 1. felnyúló; care se înalîă/întinde ín sus; 
hinaufreichend, (sich) hinausstreckend. 1699: Vágjon 
ezen ház(na)k szép bokaly mazu czifra kerek tüzelő 
kemenczéje, ennek kürteje a kőfal közöt ki nyulo ke-
menybe szolgál [Szentdemeter U; LLt Inv. 17]. 1732: a le 
irt házban vagyon edgy sütő Kementze, mellyen hosz-
szan nyul paraszt kájhábol rakott Cserepes, a Kürtője a 
ház fedelivel edj iránt ki nyulo Kéményb(en) bocsáttya a 
föstŏt [Erdőszengyei MT/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1774: az padlásra ki nyúló kő kéményetske [Pókafva 
AF; Kath.]. 1789: Egy vas Lábokon állo Vas pléh hor-
dozhato Fŭttŏ hoszszan ki nyulo vas kŭrtŏjivel edgyŭtt 
^ 7 [Mv; ConscrAp. 23]. 1810: Az Udvarház . . . me-
szeletlen Sövényből áll, ezen kivül ki nyulo rósz sövény-
ből font kéménnyévei díszeskedik [Pacal Sz; Ks 76 
Conscr. 350-1]. 

2. átnyúló; care se întinde dincolo de ceva; hinüber-
tàchend. 1819: egy Köböl rakatt Gémes Kut a Majoros 
udvarará ki nyulo csatornájaval alatta lévő itató válluja-
vall és fa abrantsu merittŏ vedrivel edgyűtt [Baca SzD; 
TSb 6]. 

3. kiálló; care iese mult ín afară; hervorstehend. 
1756: Vagyon a Béres ház Tserefa Talpakra Sasok 
köze fenyő, és Cserefa avatag rakó fából fel rakva . 
hosszan az ház előtt vágjon kŏtéses Cserefa keskeny 
Tornácza, mely tserefa talpfákb(a) bé vésetvén felső ko-
szorú Gerendája az házból ki nyulo Gerendák végeit 
erősítik [Branyicska H; J H b LXX/2. 12]. 

4. kimagasló/magasodó; proeminent; hervor/ausra-
gend. 1746/1831: az negyedik kereszt vágatott gyepűs 

kinyúzás 

völgyben két gödör közt ki nyulo bértzetskének kőzepin 
[Csöb U; Told. 38]. 

5. kirúgó; care se întinde (pînă la . . . ) ; hinausreichend/ 
springend. 1766: a . . Losárdi Bértzre ki nyúló ormós 
élben [Doboka; Mk III. XXX]. 1798: Ezen erdő . a' 
Sigmond részére jutott rész erdeig kinyúló irtott hely, 
mely kaszálhatová tétetett Tőviss kertel edgyütt az öre-
gek által [Gergelyfája AF; DobLev. IV/797. 23a]. 1848: 
a nagy orotvanyokhoz kí nyulo él [Bodola Hsz; EHA]. 

6. kiterjedő, elnyúló; care se întinde/extinde; (sich) 
ausdehnend/breitend. 1747: a . . Toldalagi Mihályné 
Aszszonj Lo Tilalmassán felljül és az Ilje Pojánnján alól 
ki nyúló fark erdőtske [Nagyida K; EHA]. 1822: AC 
Csűrés kert, és az Udvarház megett kí nyulo nagy gyű-
mőltsős [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1057. 8a]. 
1834: Küs Somosban a ki nyulo pallag vicinussa kivül az 
Erdő szej | Két Árok kőzött a ki nyulo parlag [Tarcsafva 
U; EHA]. 

7. kiemelkedő; care se întinde; hervorragend/ 
reichend. 1803: kerek fertályosni ezüst Pohár, melynek 
pohara üreges talpához kívülről egészen aranyos és ke-
rületére nézve arany virágokkal ékesittetett, arany tsip-
kés talpa üreges szára és a' pohara kőzött egy tsillagza-
tos forma tsőtőrtős hólyag, melynek felső végiben jár 
belé a' pohárnak fenekéből ki-nyulo ezüst strofja [Szép-
lak KK; UnVJk 218]. 

8. kiáradó/sugárzó; care iradiază; ausströmend/ 
strahlend. 1765: Némelyek embereket láttak az egen, 
kiknek fegyver volt kezekben, némelyek tiszta lévén az 
ég, a holdból kinyúló világosságot láttak . . . melynek 
két vége lassan-lassan egybekerült, azután kevés ideig 
mint egy abroncs úgy látszott, mely elenyészése után vált 
egy kis felhővé Isten tudja mi következik reánk! 
[RettE 191]. 

II. ſn kiterjedő/elnyúló földdarab; bucată de pămînt 
care se extinde/întinde; (sich) ausdehnendes/breitendes 
Feldstück. Hn. 1799: Köljeb a Kinyúló lábján (sz) 
[Kilyén Hsz; EHA]. 

kinyúlólag (vmeddig) terjedőleg; întinzîndu-se (pînă 
undeva); (bis irgendwohin) sich erstreckend. 1845: Az 
ugy nevezett Nagy rét . . fekszik Almástol kezdve 
egészszen a középlaki határig kinyulolag a legszebb 
egyenes sima helyen [Nagyalmás K; EHA]. 

kinyúz (állatot) megnyúz; a jupui (un animal); (Tier) 
abschinden/balgen. 1773: Mihály Márton ökre . a 
Czaka Gáspár Udvarán esvén el a sikság miatt Lába ki 
menvén főb(e) ütötte és ki nyúzta [M.léta TA; JHb II. 3]. 
1777: (A marhát) ki nyúzták és Mészárszékre adták [H; 
Ks l 14 Vegyes ir.] | elŏnkben jőve Kászani Janás Uram s 
potentiose a két legjobb Berbetsünket el veve s ki nyuza 
[O.léta TA; JHbK 11/21]. 1797: a ' Szëlistsei papnak 
kët esztendős Tulkát ki-nyuzta [Déva; Ks 115 Vegyes 
ír.]. 1803: a* Remeteiek . . . Fejszét kaptak, hogi ökrein-
ket főbe üssék, s' ki nyúzzák [Toplica MT; Born. XVc. 1. 
112 Buzilla Silip (40) col. vall.]. 1820 k.: azt adgyak fel a' 
fel peresek, hogy az Ali peres 3 ketskeit el Lopta és azok 
közül egyet ki is Nyuzot s a ' Bõrit el adta a' Tímárnak 
[H; JF 36 Prot 1-2]. 

kinyúzás megnyúzás; jupui re, jupuit; Abschinden. 
1805: Dumitru Mosik . . . biztatta az őttsét . . . hogy a 
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hitét tegye le de az iffju midőn a' kezét a keresztre kellett 
volna tenni habozni kezdvén vonogatta magát . . . az 
iffju ki vallotta hogy azon bárányt ő és Dumitru Mosik 
ketten nyúzták ki . . . Noha hibás az iffju . annyiba 
hogy a' báránynak ki nyuzásába ő is részes volt . . . nem 
akarván hamissan eskűnni a' bűnt ki vallotta [Petrílla 
H; JF 36]. 

kinyúzat megnyúzat; a puné să jupuiască; (ab)schin-
den lassen. 1589: en hallottam, hogy lopot marhákat 
nyúznak és Iakobnak viszik õ Éjszaka ki nyuzattya 
[Déva; Ks 113 Vegyes í r j . 1742: Kapotsi Mihállj nevü 
betsülletes embernek . . . két Tehenit elhajtották 
Tanáts parantsolattyábol, edgyiket elbetsűlték in et pro 
flor. 6 a másikat ki nyúzattak a város piaczán [Mv; 
Told. 15/23]. 1766: egj Vén Tehenet . . . ki njuzatott és 
az Húsát a* Falusiak(na)k Aratásra ki osztotta . . . egj 
meg szakatt ökrét meg njuzatott [O.kocsárd KK; 
Ks8 . XXV 18]. 

kinyúzott megnyúzott; jupuit; (ab)geschunden. 1756: 
Mészár Székek . . tartoznak egy ki nyúzott ŏkŏrtŏl 5. 
font, tehentől 4. font hust, és mindenik(ne)k nyelvét ugy 
beleit az Udvarba be adni [Déva; Ks 94. 24. 3]. 

kiocsúdik átv is felocsúdik, magához tér; a se dezmeti-
ci; (langsam) zu sich kommen. 1844: szegény Intzédiné 
meghala . . az első hir mindenikünkre, de kivált 
Anyámra nézve nagy benyomást tőn, 's a' szokott ráz-
kodáson keresztül kelle esnie, de ebből kíutsudva meg-
győződött arról, hogy ennek elébb utóbb megtörténnie 
kelletvén, csendes és hideg vérrel kell vennie a* dolgot 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 1854: nemzetünk régi ál-
mából kiócsudva, férfias öntudatra ébredett [BLt 12 kv-i 
nyomt. kl] | vastag hypochondriát kaptam s csakis az 
Eichorn lelkes felrázására lehettem képes kiucsudni 
[ÚjfE 103]. 

kiokád 1. ki/visszahány; a vomita/voma/vărsa; (her)-
ausbrechen. 1710 k.: Actont Hans Ádám nevű corrum-
pált inasa által megétetéa serben de kiokádta mindjárt, 
és Hans futot t Szász Jánoshoz, ki is egy darabig a maga 
ágya alatt azután egy boltban igen sokáig tartotta, 
kiszöktetni sem merte [BÖn. 948. — aSzász János]. 

2. átv, becsm kiöklendez (gyalázkodva, rútolkodva 
kimond); a spune ceva de ocară (la adresa cuiva); (läs-
ternd) aussprechen. 1662: Mely ő igyekezetüket nyil-
vánvaló szóval is kiokádák, mondván: jobb, hogy az el-
pusztult Magyarországot vadak és akárminémŭ fene 
bestiák lakják, hogysem az igaz isteni szolgálat szabados 
legyen benne. Ezeknek3 igazgatására kellene-é bízni a mi 
édes hazánkat!? [SKr 112. — aA rk papoknak]. 

kiokádás ki/visszaöklendezés; vomitare; Erbrechen. 
1710 k.: Gróf Seau . . a státusok közé bé is jött és erős 
propositiót, protestatiót tett, hogy a dohányért és a ve-
rébfejekért vont pénzt adják vissza a szegénységnek, 
mert az felmegyen 80,000 forintra, de bizony semmit 
sem használt. Késő is volt azt az erszény-kutyát az el-
nyelt háj kiokádására kényszeríteni [Bön. 902]. 

kiokádtat kiöklendeztet; a face să vomeze; erbrechen 
lassen. 1710 k.: Okádtass ki, én Istenem, engemet evvel a 

lelki, testi Leviathánnal, hadd látnám magamat és háza-
mat bárcsak úgy a szárazon, amint régen Jónást a cethal 
kiokádá3 [BIm. 1019. — aUtalás a bibliai Jónás próféta 
történetére]. 

kiokuláltaţja magát ? kivizsgáltatja magát; a se pre-
zenta la examen medical; sich untersuchen lassen. 1801: 
elõbbszér is irom azt hogy nem mehettem oda mivel sze-
gény kioculáltátván mágát igen rószúl vólt [Kv; Kp II. 
59 gr. Haller László Máthé Jánosné Újfalvi Krisztiná-
hoz], 

kiold kibont/oldoz; a dezlega/desface; aufbinden. 
1693: az én be kötőt sakomat ki oldotta es a' benne levő 
portekaimat kirazogatta . . . azok kőzzül egy nehany 
Gombolyagb(an) levő Fonalaimat hatalmasul el vévén 
[Dés; Jk]. 1730: Azt sem láttam hogj azon Selyem kesz-
kenőt ki oldotta volna ã Varró Aszszony [Torda; MvR-
KLev.]. 1756: midőn ezen Casus történt, visgálván a' 
Ládákat, láttam hogy a ' Zatskók indispositè voltak ki 
óldva, fel hánva, és a" láda koltsának a1 tolla is a' Ládá-
ba maradott [Kv; Mk IX Vall. 56]. 

kioldoz 1. kibont/old; a desface; auslösen, losknüpfen. 
1693: az be kőtőt sákb(an) levő portekaimat . . . ki ol-
dozta, kioldozván pediglen szellyél razogatta [Dés; Jk]. 
1736: Az urak lovai akármi szőrűek voltanak, de ha az 
lovok farkai fejérek voltanak, azt berzsenynyel szépen 
veresen megfestették, gyakrabban azt, mikor istálóban 
voltak, felkötötték, mint most némelyek az hajókat, 
zsacskóban tartották, mikor az úr valahová ment, kivált 
paripán, azt kioldozták, hogy az ló farka szép fodroson 
álljon [MetTr 363]. 

2. szétbont/terít; a desface; zerlegen. 1573: Orsolia 
Kis zeoch Imrehne Azt vallia hogy . . . odozza 
ky az poztot Melliet meg hoztak volt neky [Kv; TJk III/ 
3. 118]. 

kiolt L átv is elolt; a stinge; löschen. 1729: Bodola 
Gyorné . . . azt mondá hogy a tüzet ki ototta, az Birot 
Polgárt oda hivatván Bartók Kelemen Ura(m) kerde 
hogy miét otottam ki, s monda . . . azért hogy ne égjen 
[Feldoboly Hsz; DobLev. 1/149] | Bartók Kelemen 
Uram engemet Bodola Győrne Aszszonyomni hiváfl 
a Tüzet kioltá Bodoláné Aszszonyom . . . s azt mondá, 
ott abba Házba a hol most Bodoláné Aszszonyom La-
kik többe nem főz [uo.; i.h. Bacsó Pál (40) pp vallj. 
1794: Popa Miskáné Fiai újra beléje köteleztek Mar-
kotsán Juonba György újra rutul meg tépte Juá-
na a kezében lévő Gyertyát tsak hamar ki oltotta, 
hogy a tépelödésre annál jobb modjok lehessen [Déva; 
Ks]. 

Szk: a szerelem tüzét ~ja. 1823-1830: Éltünk is Isten 
kegyelmességéből mind eddigelé meglehetős állapotban, 
míg már a vénség s beteges állapot a szerelem tüzét las-
san-lassan kioltotta s csak a baráti szeretetet hagyta 
[FogE 303]. 

2. a világból ~ vkit megöl vkit; a ucide pe cineva; 
töten. 1793: cselédei kezdettenek lármázni, káromkod-
ni, 's azt mondották hogy ha békét nem hagynak, valakit 
a világból ki oltanak [Koronka MT; Told.]. 1841: iszo-
nyú káromlások kőzött fenyegetŏdzőtt — hogy kiolt a 
világból engem [Dés; D L t 218]. 
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kioltás elpusztítás; nimicire, distrugere; Zerstörung, 
Vernichtung. 1678: Higyje el Kgld, vallásunk kioltására 
igyekeznek némelyek [TML VIII, 113 Teleki Mihály 
Naláczy Istvánhoz]. 

kiolvad kb. kifakul; a se spălăci/decolora; bleich wer-
den. 1679/1741: Nagylaki Berek Ezekrŏla irt maculatum 
origina^em Gŏrgenyi Pappirassan levén irva alig érhet-
tem (!) , hogy minden írásom ki nem olvadott belŏlle, 
többi között az Nagylaki Berek . . es egyebb egy ne-
hanj szókból allo Circum Scriptioji, az Görgenyi Papy-
rosrol el koptak ugy hogy elig láttzik egy ket sor benne 
[Nagylak AF; DobLev. I/27a. — aA megelőzőkben fel-
sorolt földekről. Betűkihagyással érthettem h. ?]. 

kiolvas 1. ki/leszámol; a depune numărînd; hin/ 
abzählen. 1589 k.: hozad ele te magad az pénzt és . . . 
azok oluasak kj az en Onokamnak Sophyanak hagyot f 
108 [Szu; UszT]. 1753: ő Nga mi előttünk Gáspár Sig-
mond Urn(a)k az tizenhét magyar Forintokat ki olvaszá 
és ő kgme is léválá [Aranyoslóna TA; JHb XVI/24]. 
1763: a pénzt eő Nga . . . énnékem jó folyó ezüst pénzül 
ki olvasta [Koronka MT; Told. 33/27]. 1786: ekkor 
Tatar Laszlo Uramis az pénzt ki olvasa [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1795: Minekutánna a Fenn irt 500 ~ őt 
száz Mftokat szép folyo arany, és ezüst pénzüll ki olvas-
ta vollna . . . à most irt malombéli részét általi adá 
[Adámos KK; JHb XIX/51]. 

2. megszámol, rég, nyj megolvas; a număra; zählen. 
1598: Az bechysek el menenek velúnk oda az hul en ne-
ke(m) buzam vala fel haghanak megh latak az bú-
zát, Joúa hagiak, hogy Jo búza megh bechillek, egy egy 
forinton hagiak eőted fel kalongyaiara, monda(m) hogy 
eó kgmek valamely nap akariak kj oluaso(m) [UszT 13/ 
38]. 1706: láttam hogy 77 őregh Juhait ell hajtatta 
mint hogj az én kapumon olvasták ki őkőt [Fehéregyhá-
za NK; KvAkKt Mss 261]. 1730: (A) pénzeket . . há-
zamnál exacte ki olvastam [Kv; Szám. 56/XIX. 28]. 
1?74: Széna elég termet attanak is el minden Sokadal-
man Portioként tudom ugyan hogy most az Aldozai 
Şokadalamban 300. kötést ki olvastak, mellynek kötésit 
égy égy Garasan adták [Mocs K; KS Conscr. Jos. Os-
váth de Zetelakaa (31) cantor r.cat. vall. — aU]. 

3. felolvas; a citi (cu voce taré); her/vorlesen. 1823-
1830: Azt kérdi továbbá az az előttem esmeretlen, hogy 
hát tudom-é, ki lakik Hosszúfalván? Hogyne tudnám, 
hiszen mikor a deákokat ünnepekre kirendelik, minden-
kor a nevét kiolvassák [FogE 171]. 

4. elolvas; a citi; (durch/aus)lesen. 1811: Ki lehet ol-
vasni a' régi írókból, Hogy Szent László járt ez helyen 
[ArÉ 62]. 

kiolvastat kiszámoltat; a puné să numere ín faţa cuiva; 
abzählen lassen. 1614/1616: Mikor penig Jeghet rakat-
tam, hogy az Jegh vermet meg töltettek jeggel és szepen 
be czjnaltak, úgyan az Jegh veremtől az Aknara hittam 
a z Birakat, és az Jegh rakasert esztendönkent rendelt 
szaz kő soot ki oluastattam nekik és el vitteka [Kv; RDL 
1- 100 Mighael Kapussi de Zeek ns kezével. — aA kolo-
zsiak. — Széken (SzD) akkor még művelték a sóbányát]. 

kiolvaszt 1. fel/megolvaszt, táj kiengesztel; a topi/dez-
gheţa; (auf)schmelzen. 1680: az hidegis megh vett volna 

az el mult telen ha eő klme fát nem küldött volna két íz-
benis . az hazamb(an) ugy megh fagyott az Viz hogy 
forrovizzel is nehezen olvasztottam ki [Etfva Hsz; KaLt 
Apor István iratai]. 

2. vajat ~ kisüt; a topi; aus/zerlassen, ausbraten. 
1674: Áz ŏrŏg Kadban leuŏ vayat Herpaline Asz(szo-
nyom) Ki olvásztotta [UtI]. 1843: a Grófné ő nsága 
a vajakról tegyen valami rendelést, mert égy részit a' sza-
kácsné ki olvasztotta [Széplak KK; SLt évr. Sipos Mik-
lós P. Horváth Ferenchez]. 

3. a topi; ausbraten. 1851: a* zsírt ki kel frisibe ol-
vasztani . . . elébb le kel szűrni ha meg föt, és mikor meg 
szállót akor kel az állandó edénybe szirni (!) mert ha sa-
l<a>kos meg avasadik [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 

kiolvasztás topire; Ausbraten. 1844: A' Nyárádtöi Li-
bákot a* jövő héten haza hozatom; de nem tudom hogy 
lesz e jo moddali ki olvasztása, mert ezek a* tátos főző-
nék nem igen tudnak jo móddal hozzája, 's félek hogy el-
romlik [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth 
Ferenchez]. 

kiolvasztat a puné să topească; ausbraten lassen. 
1852: a* zsirt ha ki olvasztattad jegyezzétek meg melyik 
a' hájból, és melyik à kövérségből való [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

kiolvasztatik érccé olvasztatik; a fi extrás metalul 
(dintr-un minereu) prin topire; zu Erz geschmolzen wer-
den. 1809: Nagyon jövevénynek kell pedig annak az 
Embernek lenni a' Bányászsagot illető dolgokb(an) a' ki 
nem tudja azt hogj mindenféle Erczek(ne)k, u.m. Arany-
(na)k, Ezüstnek Vasnak, a' Bányákból való ki-hordatta-
tások után, mig azok a* magok Nemékbe ki olvasztat-
nak, 's tŏkelletesen ki miveltetnek hany rendbéli kézen 
fordulnak meg, és hány rendbeli Munkás nem kivanta-
tik azokra [Torockó; TLev. 9/43]. 

kiolvasztott topit; ausgebraten/gelassen. 1826: Quie-
taltatik Budatelky Tisztem . . . három és fél kupa ki ol-
vasztott bélzsirrol [Kv; Born. F Ile]. 

kiomlás 1. kifolyás/ömlés; vărsare; Ausgießen/fluß. 
1600: (Az alperes) reám ieöt feizeiwel erpssen wert hoz-
zam werem ki omlásáért feien iozaga(n) wagyo(n) 
[UszT 15/75]. 1672: el is hidgye Nagyságod, hogy vérem 
ki omlásával, életem elfogyásával is kész vagyok és le-
szek vékony tehetségem szerint méltóságát nevelnem és 
birodalmát terjesztenem [TML VI, 96 Teleki Mihály a 
fej-hez]. 1794: Vére ki omlását Burgye Vonutznak ma-
gán, köntösén, vagy a főidőn láttae [Letka SzD; TSb 
32]. 

2. kiáradás/öntés, kicsapás/ütés; revărsare; Austritt, 
Überströmung. 1814: A Patak ki Omlása és elterjedése 
miatt esett tetemes károknak meg betsűltetéseről való 
Relalio [Asz; Borb. II Kövendi Létai Péter hütes assz. 
kezével]. 

kiömlik, kiomol 1. leomlik; a se prăbuşi/dărîma; 
einstüizen/fallen. 1621: Basilius Patakfalui kamara(ia)-
ban az kemenczenek Eggik oldala, es az eley ki omlot va-
la [Kv; Szám. 15b/IV. 28]. 1625: az Teomleocz alatt nagj 
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darab helien az keofal ky omlot vala, es azt be Rakat-
ta(m) [Kv; i.h. 16/XXX. 23]. 

2. kiömlik; a se vărsa; (her/hin)ausfließen/strömen. 
1597: Zabo Balas vallia . az kút mellett wala egi 
chiatorna azonnis chiak az az viz folt ki az vczara aki az 
kútból ki omlot az meregetesel [Kv; TJk VI/1. 79]. 1710: 
a méz kiomlott a földre, a részeg ember eltántorodik a 
mézben s egészlen bele keveredik, onnan kijővén, amint 
a tonnákból a puskapor kiomlott, abban is eltántorodik 
s belé keveredik [CsH 118]. 

3. kiborul; a se vărsa; her/hinausstürzen. 1592: Or-
solia, Bodor Mihaline vallia latam hogi zakanne az 
Tot Istuanne zeolejeben az eleo ruhaiatt meg rakta 
zeoleouel, es Tot Istuanne haborgani kezde velle 
Ezembe az eleo ruhaiahoz niula Tot Istuanne, es az zeo-
leo ki omla beleolle [Kv; TJk V/l. 305]. 

4. kimállik; a se desface/dezagrega; auswittern. 
1726: a' pitvar ajtó mellyéke romlott, egészsze(n) ujjitást 
kiván. A pitvarnak kŏ falai, omló s romló félben van-
nak, fedél nélkül lévén, a' sok essŏ miá, ki omlott s ki 
hullott a kŏpora, csak a' kövek emineálnak a1 falából 
[Ne; DobLev. 1/124]. 

5. kihull/esik; a cădea; her/hinausfallen. 1710 k.: ér-
kezek szent-miklósi szabadosom egy nagy fasciculus le-
véllel; kapám haraggal . felszakasztám, nem nézvén a 
titulusát, és az asztalra vetém. Kiomlék egy falka inclusa 
belőle ki Telekinek, Bethlen Farkasnak, ki fejede-
lemnek, ki fejedelemasszonynak szól, mind felszakaszt-
va [BÖn. 714]. 

6. kiárad/önt, kicsap/üt; a se revărsa; übertreten/ 
schwemmen. 1772: a' Viz a' Dombai Rétre, és még Adá-
mosban a ' Falubannis ki omlik [Ádámos KK; JHb 
LXVII/302]. 1782: sok hellyeken az Somp árkán fellyül 
az iszop ugy meg töltötte az árkot, hogy ha ki nem tisz-
ti ttatyuk vizet adván hamaráb az rétek fele ki omlik [Dé-
va; Ks 94. 24. 4]. 1842: a fürész malom csatorna alatt 
. . . merőbe patak módra omlik ki a' viz [Kv; KmULev. 
2 László János mérnök kezével]. 

7. kizúdul; a curge afară; her/hinausströmen. 1774: 
Radnán felül egy havasban régtől fogva elhagyatott bá-
nya volt Ezen bánya teli volt egynéhány száz eszten-
dőtől fogva mineras vízzel, mely egyszer s mind kiomol-
ván a Nagyszamosba folyt [RettE 333]. 

8. kifröccsen; a ţîşni; ausspritzen. 1748: az orra por-
czogoja bé törvén vére mingjárt ki omlott [Tarcsafva U; 
Pfl. 

9. a veríték ~ kiver rajta a veríték; a se umple/ 
acoperi de sudoare; in Schweiß baden. 1592: Konkoli 
Janos . vallia. Mikor le vagtak az testet ott voltam 

vgian ki omlot az orczaian az veres veritek, hogi az 
Apia keozel ment hozzaa [Kv; TJk V/l . 214. — aAz apa 
kegyetlenkedése okozta a ñú halálát]. 

10. kisebesedik; a se face (tot o) rană; wund werden. 
1704: Az asszonyt is ma lelte el egyszer az harmadnapi 
hideg, és az belső hévség mia mind kiomlott szája és or-
ra, aki mia igen nagy fájdalmakat lát [WIN I, 69]. 

11. kb. kifordul; a ieşi; herauskommen/quellen. 
1573: Beolcz Ianos Es Thorday Imre . Azt valliak 
ez Balint porozlo, Mond kelemennek Ihol Biro vram pe-
cety Byro vra(m) hywat Mond Annak Eregy Bestie lelek 
kwrwafy Mert ezen vgy vaglak ky omol az Beled [Kv; 
TJk III/3. 278]. 1593: Peterdi Jstuan, Jaraj, Ziluassi Jst-
uan iobbagia vallia . . . Monda az Monostori legini, 

menni el bestie lelek kurua azzoni eleollem mert ezennel 
vgi vágom az hasadba az feizet, hogi ki omol az beled 
[Kv; TJk V/l . 412]. 1635: eszes lelek fia, ugy megh vag-
dallia (!), hogy ki omol az beled [Koronka MT/Mv; Mv-
Lt 291. 36b]. 

12. kiözönlik/tódul; a năvăli, a se revărsa; hin/her-
ausdrängen. 1633: lata(m) . . hogi falabo Janos haza-
tol sokan omlanak kj mind ferfia, leani es aszoni ember, 
es Cziszar Istua(n) egiszer hozajok vaga de eggiketis 
nem talala vágni [Mv; MvLt 290. 135a]. 1657: ottan 
mindjárt az egész ármáda kiomla az sáncból, és reám 
fordula . . kikkel derekas ellenkezést tarték [Kemön. 
234]. 1704: nem tudom, mitől viseltetvén s micsoda óme-
né lévén benne a commendánsnak, szabadon bocsátván 
ki mindenféle cselédet, ugyan fehér volt a Híd-kapu elei, 
úgy omlott ki a fehércseléd [Kv; KvE 293-4 SzF]. 1764: 
Csepregi Vra(amna)k az édes Attya mikor ki ment 
Papolni abba(n) a ' Templomban szintúgy omlott ki a* 
Városi nép a praedicatioja halgatására [Kv; KvRLt IV. 
11 Anna Erdődi rel.vid. St. Szász (80) vall.]. 1823-1830: 
azon 12000 lakosból álló nemigen nagy várost3 olybá le-
het képzelni, mint egy nagy kollégyomot, ahol majd 
minden háznál tanítók és tanulók laknak, és óraütéskor 
a házokból omlanak ki, vagy mennek be [FogE 236. — 
aGöttingát]. 

13. átv rázúdul; a cădea asupra cuiva; über jn herein-
brechen/kommen. 1661: Bizony, édes Uram . . . látom 
az Istennek nagy haragját másokra is kiomolni, azért el-
hiszem azt, hogy én sem vagyok ezeknél igazabb Isten 
előtt, mint az kiket Isten az ellenség kezében adott [TML 
II, 145 Vér Judit féijéhez, Teleki Mihályhoz]. 

kiomolhat kicsaphat/üthet; a se putea revărsa; über-
treten können. 1772: a ' Kükőllő . . . oly könnyen ki nem 
omolhat; s nemis szokott ki omlani | a* Mikes Malomtol 
fogva le eddig a' Küköllö árka szélesebb, Martyai ala-
csanobbak, folyása egjenesebb . . . mellyelere nézve in-
kább ki teijed és omolhat árradáskor [Ádámos KK; 
JHb XX/27. 14, LXVII/298]. 

kiomolható esetleg kiomló; care ar putea (eventual) 
curge; (eventuell) ausgießend. 1677: munkálkodjunk 
egy szívvel-lélekkel, Kegyelmed ügye lévén, a mi 
ügyünk, mint szintén miénk, ne kárhoztathassék senki-
től Kegyelmed és efféle akadályok miatt kiomolható vé-
rek nemzetünknek ne kiáltson fel Kegyelmed ellen 
[TML VII, 543 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

kiónozás ónnal való beöntés; cositorire; Verzinnung-
1796: Vétetett ezen ablakoknak ki onozásokra 20 fon* 
Ón fontya 14 xr [Déva; Ks 95]. 

kiont 1. (vizet) kiáraszt, táj kiduvaszt; a face să 
din albie; ausströmen. 1723: ă Sővénfalvi territóriumra 
jövö árvizet inkább az Ádámosi gát ontya ki mint ã So-
vénfalvi [Királyfva K K ; MbK 162]. 

2. kiárad/önt, kicsap/üt (medréből); a se revărsa, 
ieşi din albie; übertreten/schwemmen. 1763: midőn arjfj 
vadnak a Marosnak ki ont [Udvarfva MT; Told. 4 4 / W 

3. vérét ~ja vérét áldozza; a-şi vărsa sîngele (pentru 
cineva/ceva); sein/ihr Blut vergießen. 1662: Több és na 
gyobb haszon is láttatván forogni mind az egész magy 
nemzetségre, s mind a szegény hazára nézve, a p a l a t m 
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őnagysága életében, mintsem az haza mellett méltóságos 
vérét kiontván, úgy fordulhatna, az hazával együtt ma-
gának is derekas veszedelembe kellene jutni [SKr 489]. 
1704: a vérit is nem szánná kiontani [WIN I, 201]. 1710: 
nagyságod, kinek Isten sok szép fegyvert adott keziben, 
és a tatár rabságából kiszabadítván, erdélyi fejedelem-
ségre emelte, tartozik Isten dicsősége mellett a vérit is ki-
ontani [CsH 106]. — L. még CsH 231, 368; TML VI, 241. 

4. vért/vkinek vérét ~ (ja) a. véresre ver, vkit vérbe/ 
vérébe kever/köpül, rég, táj vérbe göbül/gübül; a umple 
de singé pe cineva; bis aufs Blut schlagen/verhauen. 
1600: oda ieôwe az Alperesnek diznaia az en mak-
komra mi kor wztem wolna reám ieöt feizeiwel 
erçssen wert hozzam, awal nem elegedwen az elewelis 
wagni kezdet, hizem hogy megh akart eölni, ottegyen 
weremet ki ontotta, az feöldre leis eitet [UszT 15/75]. 
1609 k.: engemet megh uagot Viremet ki ontotta ártatla-
nul [Dés; DLt 311]. 1626: az Beldj vram Tiztartaia az 
Zentegyhaz vcziaia fele foga az molnár ot twreodik uala, 
rúton zidkozodik uala, az lelekel, esse lelek kurua ki on-
tottad az veremet teys Beldj vrom Jobbagia uagy enys az 
uagiok, de ma megh ezem egj darabot az húsodban, 
megh eöllek [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1675: onnét az J: 
nállamnál eléb el menvén . engemet meg lesett, hatal-
masul reá(m) támadott, nálla lévő fegyverrel föb(e) 
ütótt, vert, taglott, véremet ki ontotta [Kv; TJk VIII/11. 
356]. 1773: Szotyori Uram . . mondotta . . . akár kit 
kaptak ott jertek öllyétek Verjétek ontsátok ki a Véreket 
ha mindjárt Ezüst Gombos Ur volnais [Felgyógy AF; 
WH]. 1796: Lőrintzi Joseff . részegen . Sellerinek 
fiait kegyetlenül verni kínozni taglani, és Lovával tapod-
ni nem irtozott nem iszonyodat anyira hogy veritis ont-
ván egészen verben küpülte [Dob.; RLt]. 1814: minden 
ok nélkült hatalmasképpen a ' Szegény Embernek Vérét 
ki ontottad, a' ki mostis . . . minden reménységen kiül 
halálos Sebeiben fettreng [Görgénysztimre MT; Born. 
9 - IX. 6]. — b. harcban vért/életet elvesz; a vărsa sînge; 
>m Kampf das Leben nehmen, das Blut vergießen. 
XVllL sz.: Hej, a töröknek soha barátja nem voltam, 
Vérit kiontani mindenkor kész voltam, Szegény magyar 
mellett kardomat kihúztam, Szegény hazám mellett dia-
dalmat víttam [Barabás, SzO 391 rabének]. 1710: Teleki 
Mihály szüntelen jártat ta Scheffenberg generált, 
hogy veresse fel a Gyulaffi táborát. Nehezen veheté rá 
magát a generális, nem akarván annyi ártatlan vért ki-
ontani, de midőn látná, hogy magának az erdélyi politi-
kának van arra kedve, Veterani generált bizonyos szá-
mú hadakkal expediálja [CsH 188]. 

5. (embernek/állatnak) belét ~ja (embernek/állat-
nak vágással) belét kiomlasztja/ömleszti; a face să(-i) 
tosă maţele/a vărsa maţele (unui om/animal); die Einge-
yeide (durch Schneiden) herausstürzen/fallen lassen. 
V66; azon Legény egy Kezében lévő hoszszu Vas 
villával ugy vert hozzánk, hogy ha ért volna a bélünketis 
ki ontotta volna [Alparét SzD; JHbB A. 32]. 1783: Sza-
bad vagjok én veled hogj néked a Beledet ki oncsom 
[Udvarfva MT; Told. 44/54]. 1798: Egy esztendős ár-
tanynak az nagy kan bélit kiontván, hogy kárba ne men-
yen meg ölettem a Cselédek számára [H; Ks 108 Vegyes 
^ 51]. 1814.š Blága Stéfán azt mondta el fogot Blága To-
rnának, hogy hát te ollyan élhetetlen vagy hogy aval a 
fejszével Nem tudtad vagy kettőnek a bélit ki Ontani 
[Sóakna MT; Born. G. IX. 6 Zuga Mátyéj (50) vall.]. 

1826: azzal fenyegetett az Annya Muszkáta, hogy . ki 
ontya a' Belemet [M.légen K; KLev.]. — A jel-re 1. a 
SzamSz értelmezését. 

6. átv rázúdít; a revărsa; überschütten/häufen. 1658: 
Ez esztendőben pediglen az Űr őfelsége nagy haragját 
reánk kiontván, az kegyetlen pogány ellenséget kihoz-
ván országunkra [Kv; KvE 176 LJ]. 

kiontás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen; vére ~a vére/élete feláldozása; jertfirea vieţii; Blut-
vergießen. 1658: a fejedelemséget nem engedi senkinek, 
mert ő a töröknek kedvét akarja keresni, és az országot 
is meg akarja oltalmazni, és vére kiontásával is megol-
talmazza, Jenőt is a töröknek nem adja [ETA I, 166 
NSz]. 1672: az miben lehetne, nemzetemnek, vallásom-
nak vérem kiontásával is szolgálnék [TML VI, 194 Tele-
ki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1710: szemlátomást ronta-
nák ki az ország kezéből a pápisták mind a magok régi 
szabadságát, törvényit, mind a császártól adatott Diplo-
mát, melyet vérek kiontásával kellett volna inkább oltal-
mazni [CsH 307] * vkinek vére ~a a. vkinek vérbe keve-
rése/köpülése; batere a cuiva pînă la sînge; js Blut-
vergießen. 1699: a Cziz hegye alatt levő teren . . Jobbá-
győstől szolgastol . . rea jőt az J es lovarol az At le húz-
ta, torkon ragadva(n), fojtogatta, agyban, főben verte, 
vérét kiontotta . meg kivanom . . . lovarol való lehú-
zásáért, fojtogatásáért, agyba(n) főben való veréséért, 
vere kiontásáért in poena minoris Potentiae . convin-
caltassek [Dés; Jk 292a]. — b. vkinek élete kioltása; uci-
derea/omorîrea cuiva; Ausblasen js Lebenslicht, js 
Tötung. 1659: némely ott kinn Kegyelmetek között levő 
emberin<k> . . hamissan reám mért, fejedelmem s ha-
zám árúitatásának méltatlan mocskolásával nem által-
lottok gyalázni, vagy azzal véremnek ártatlanúl való ki-
ontására . . . igyekezni [TML I, 438 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

kiontat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vkinek vérét ~ja kivégeztet vkit; a face să fie vărsat sîn-
gele cuiva; hinrichten lassen. 1710: A fejedelemasszony 
megértvén, hogy a fejedelem subscribálta volna a sen-
tentiát . . . bemegyen a fejedelem házában s térdre esvén, 
nagy búsultában azt mondja: „Átkozott ember, ne on-
tasd ki az ártatlan vért!" [CsH 122]. 

kiontatik a fi vărsat; vergossen werden. 1662: Hogy 
szálljon reátok minden igaz vér, melly kiontatott e föl-
dön az igaz Ábel vérétől fogva mind a Zachariásnak, 
Barachiás fiának véréig, kit megölettök a templum és az 
oltár közt [SKr 710]. 

kiontattat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vkinek vérét ~ja vkit vérbe kevertet/köpültet: a fa-
ce să fie bătut pînă la sînge; js Blut vergießen lassen. 
1748: az ő Excellentiaja artatlan puskasi ellen, tolvaj 
kiáltása által ő kglme Sátora körül lévő; és tavulyab 
való kereskedő több Györögököt insurgáltotta, ellenek 
nógatta rutul meg verette, Sebhette nemelyeknek vére-
ket, kiontotta és ontototta . . . mégis kötözte, és kőtőz-
tőtte [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

kiontattatik szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: vkinek vére ~ vki vérbe kevertetik/köpülte-
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tik; a fi bătut pînă la sînge; js Blut vergossen werden. 
1766: Miképpen, hol, és mikor verettetetett legjen meg 
az J által Tordán lakó Libertinus Nagy al(ia)s Berbéts 
István eökegjelme, s mely nagy mértékben ontattatott ki 
az J. altal vére az exhibealt Citatoriabol bővebben ki tet-
tzik . azt kévánom, hogy vér birság poenaján convin-
caltassék [Torda; TJkT V. 303]. 

kiontott vărsat; vergossen. 1710 k.: Károlyi István-
nak Jábroczkinak, főembernek magok házokban 
kiontott vérek elvesze [Bön. 898]. 

kiorot l. kiirt 

kiorsózik kioldalog/somfordál, kioson/sündörög; a 
ieşi pe furiş/neobservate, a se strecura afară; her/hinaus-
schleichen. 1803: evel tsak hirtelen ki orsozott az az ide-
geny Legény [Berz. 3. f. 5. B. 1]. 

kioszlik, kioszol szétoszlik/rajzik; a se împrăştia; aus-
einandergehen, sich auflösen. 1657: mivel már az ellen-
ség jó távol maradott volt, mint olyan nagy hévségben 
annyi utat tévén . én is azért megtelepedvén, de zsák-
mányra az hadakat kioszlani nem engedvén, valami zöld 
ágakat támogattaték fel, kinek árnyékában mind enni, 
mind pedig fáradságom után pihenni akarok vala [Kem-
ö n . 245]. 1689/1780: osztánon a' több Joszágokban osz-
lottanak ki dézmálni [MkG]. 1710: Kemény János 
hadaiban is felesen tábori szokás szerint zsákmányra ki-
oszlottanak vala, nem gondolkozván senki arról, még 
aznap harcolni kellene [CsH 53. — Az 1662. jan. 22-i 
vesztes nagyszöllősi csata napján]. 

kioszt 1. a distribui; austeilen. 1573: Teis oztottal ky 
az Marhaba melinek arrat be kely zedned [Kv; TJk III/ 
3. 122]. 1585: Az Lakatos Tamas boraynak az Seprwyet 
atta(m) czhyaplar Adamnak, merth eő oztotta ky mun-
kayaert Neki atta(m) [Kv; Szám. 3/XXII. 82]. 1621: Ez 
harmadnap alat hordottak Djmbíjger Janostol Tizen 
negy Veder Zaladsert mélliet vgian magok osztottanak 
ki [Kv; i.h. 15b/IX. 52]. 1622: Az Templomhoz ualo 
Pénzt ki oztottak mely teszen f. 39 [Pujon SzD; SzJk 6]. 
1774: Aszt tudgyuk hogy három Esztendőktől fogva 
maga Praefectus Uram szokta ki osztani a Czédulákat 
sokadalmak alkalmatosságával, de Tisztarto Uraimék 
Ratioiban ingrediáit legyené azon Czedulaktul gyűlt 
pénz vagy se eszt magok Tisztarto Uraimék fogják tudni 
[Mocs K; KS Conscr. 98]. 1848: hoztak gúnya némüt 
aztot ide haza ki osztottam az önkénteseknek [Lemhény 
Hsz; HSzjP]. 

2. vmit (adományként) szétoszt; a împărţi ceva (ca 
dar); etw. (als Gabe) verteilen. 1592: az ki az Büzaban az 
odorbaliba meg marad, ózzak ki az szegenyeknek 
[UszT]. 1606: Husuet napiara oztottam ki az szegeniek 
ladaiabol az Ispotalybeli szegeniek(ne)k Eggik azzon-
nak at tam egj hitúan alsó Inget . . . Egj kuldus férfi gier-
meknek, a t tam egj hituan Inget3 [Kv; Szám. 12a/I. 49. 
— aFolyt. a részi.]. 1661: (Az) eõt forintot az Ispotály 
Biro kezébe kell adni, osza ki az Ispotalybeli szegények-
nek [Mv; MbK]. 1835: egy szem Gabonát sem adnak el 
az Udvarból, hanem azt mind ki oszszák a szűkölködő 
Embereknek a' nélkül hogy azért valami usurára hajta-
nák őköt | ugy is kezdették a sok elengedés miatt tartani 

mintha muszáj volna, hogy ŏ Nga ki oszsza nékiek a' 
maga gabonáját [Zsibó Sz; WLt]. 

3. (egymás között) feloszt; a împărţi (între ei); (unter 
sich) aufteilen. 1709: Az Ecclésiakban sok helyeken az 
Ecclesiák jŏvedelmecskéjét, ugjmint, borát, búzáját és 
egyszer s mászszor gyúlt pénz kŏlcségét rész szerént egy-
más közt régen ki osztottanák, és mostan is osztogat-
tyák az Ecclesiák kárara [REkLt Cons. jk I. 30]. 1776: 
egy harmincz vederbűi allo bort nem nyeresegre, se(m) 
pedig Kortsmalkodasra, hanem magunk Hajós Legé-
nyei(n)k(ne)k Kőnyebb Szokás szerént excontentala-
sokra nézve vásarlottunk . és az Hajós Birohoz altal 
vitettven az be petsetelt hordot, az mély Bort ugyan tsak 
ki osztván az Hajós Biro Közöttünk [Déva; Ks 76. 
VIIIc]. 

4. (megmunkálás/tartás céljából) kiad; a repartiza 
(pentru prelucrare/creştere); (zwecks Bearbeitung) aus-
geben. 1590: ez J . Bodoni Balas megh szantotta 
ez feóldbelj reszónket melyben eő neki az falú 
oztassa vtan semmj igassaga nem volth, merth eő neky 
az eő resze ki vagio(n) osztúa az eő tizessewel eggyyt 
azon fellíel megh newezett tilalmasból [UszT]. 1609: 
Keőrősfeoi biro hozzot Dezma kendertt kalangiatt 13 
. . . Az meli kendertt kiostottunk meg chinalni hostak be 
benne kalongjat Nro 9 keue 20 [Gyalu K; Sennyei 
46/11]. 1711: Mikor azon marhákat tartani ki oszták, én 
is el menék hogj el hajcsak bennek [Szárhegy Cs; WLt 
Gr. Erős (66) ppix vall.]. 1753: meg tekéntvén Instantia-
jokot s kéreseket a szegénység jövendő beli emolu-
mentumára Azon Galacz nevű Helységet két Táb-
lákra szakasztván az Alsó részét vagy Táblát ki osztat-
tuk [Elekes AF; DobLev. 1/256. la]. 1772: akár kende-
réből, akár szőszszéből mikor a' Jobb(ágy) és Zsellér 
aszonyokra ki osztattak, hol egy, hol legfellyebb két fon-
tat a' meg fontatásra, azzal tartoznak [Bálványosváralja 
SzD; Ks 101 Conscr. 82]. 1824: a' kendert Weressegyhá-
zán meg etseltetvén, és gerebeltetvén ki osztotta fo-
nás végett [Veresegyháza AF; Told. 30]. 

5. uzsorára ~ uzsorára/kamatra kiad/kölcsönöz; a 

da (bani) cu camătă; auf Wucher (aus)leihen. 1846: 
Kedves Leányom Usoras Contractussaimnak azon 
részét, melyek nékem Osztály szerént jutót (így!), tegye 
hasanlolag az össi közmassában, a' miket pedig én osz-
tottam ki Usorára aztatt tartsa magának [Kv; Végr.]. a 

6. (osztályos) örökségrészt birtokba (ki)ad; a da 
posesiune partea moştenită; (aufgeteiltes) Erbteil in Be-
sitz geben. 1606: Vagion illjen dolgúnk mw n e k ú n k 
Tarchafaluj Palfi Istua(n)nak es Palfy Ferenchnek 
Zek megh latasara, mjert hogj jm(m)ar el oztoztúnk, Az 

oztozaskor megh kiuanom hogi míert en Palfi Istuan ti-
zen negi eztendŏtwl fogúa hazas ember uoltam, Palfi 
rench eòchem pedígh neòtelen legenj uolt, felesegemrejs 
ki oszuk abbul az rez eóreksigból ualo reszet, az mellj^ 
nallam leteben penzen uottúnk [UszT 20/183]. 163*' 
Szabó Mathe el kűlde műnkőt hogj az Cziobot JstuaOv 
es az Vitos Jstua(n) Jozagabol ózzuk ky Tima Giorgjnc* 
es Tima Matinak az eŏk reze aniay Jozagot (így!) c 

menenk . . . ky oztok mindenüt Tima Giőrgjnek es 
M(ate)nak az aniay rez iozagjbol, mindenüt az eő iga*' 
sagokot [Kászonújfalu; BLt 3 Vitos Bálint (50) ns vaU-J-
1794: midőn a Tiszt Vrak az Nyilakat ki osztottak, 
kor T Szanto Sándor ur 's az több Sárdi és B o r b e r e k i ré-
szen levő possessorok magokat károsoknak látván ny* 
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jakhoz nem is nyúltak, sőt ki ki maga embereinek meg is 
hagyta hogy azon nyilhaz mig másod rendbéU esketést 
nem vitetnek veghez, ne is nyúljanak [M.bagó AF; Dob-
Lev. IV/734. 8b]. 

7. nyilakra ~ (földterületet) nyílvonásos osztással 
feloszt; a împărţi (un teren) ín parcele; (Feldstück) 
durch Pfeilziehung aufteilen. 1805: Az Utrizált kaszállo 

• az Ergehez tartozatt égy része ollyan tos helly 
volt, hogy az Marha meg úszta . . . a' melly ergét, a' viz 
belőlle ki szaradván, a' Város nyilakra kiis osztat [Dés; 
C>Lt az 1825. évi iratok közt Déési Páll György (33) 
vall.]. 

8. (hadat) el/feloszt; a împărţi (oştirea); (Heer) auf-
teilen. 1653: Básta Fejérvár felé ment, hadait kiosztá, de 
nem lőn sokáig [ETA I, 58 NSz]. 

9. kiad/hirdet; a da; bekanntmachen/geben. 1823-
1830: Ekkor osztották ki a jövő esztendői praemiumra 
való matériákat is. Ekkor a professzorok a fakultások 
szerént való süvegben, vagyis inkább sapkában és pa-
lástban megjelennek az univerzitás templomában3 

[FogE 239. — aGöttingában 1796-1797-ben]. 
10. (űrvacsorát) oszt; a împărtăşi/cumineca; (Abend-

mahl) reichen, (Kommunion) erteilen. 1798: Nékünk 
vagyon egy kitsiny Poharatskánk, a' nellyböl a' Pap 

a' Bort szokta a' Sakramentomok(na)k administratioja-
kor ki osztani; de tellyesseggel nem tudhatyuk, oné? 
ezüst é? . . vagy pedig Compositio; mert nagyon fekete 
szinü [M.bikal K; RAk 30]. 1863: Az uri Sz. vacsorát 
mindenütt la mártii kell ki osztani, egy felöl az egyfor-
maságért, más felöl, hogy a bŭn bánat hetiből, a húsha-
gyó ked ki kerülődjék [Gyalu K; RAk 78]. 

kiosztandó szétosztandó dolog; teren/lucru care ur-
mează să fie împărţit; zu ver/aufzuteilende Sache. 1847: 
(Az erdőből) a Közönségnek némüleg Tüzelése fedezé-
kre meg hagyott kevés részetskéjével, szerfelett viszsza 
élnek8, mivel azt nem a kőz Nép száma mennyiségihez 
alkalmazva Szabályozzák . . a szükséges kiosztandok-
Jjal is olj rendetlenül bánnak hogy némely Házak utánn, 
két három Nyilat is adnak, más hová alig edgyet vagy fe-
let [Torockó; TLev. 10/9. — aA bírák]. 

kiosztás 1. osztás; distribuire; Austeilung. 1587: 22 
Juny Elseo ky oztasban Jutót az zwzekbol. Az varosz za-
mara keobeol Bwza 30 . 13 July Másod oztaskoron 
Jutot volna esmeg 30 cb [Kv; Szám. 3/XXXIII. 1]. 

2. szétosztás; împărţire; Verteilung. 1793: Diósadból 
a? ki osztás végett küldött pálinkát égy Hordo Borral 
Vlszszá küldötte az Vajda mivel Semmiképpen az Embe-
rek fel nem vészik [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

3. kirovás; impunere; Auferlegung, Belegung. 1846: 
A beállott Katonai éven keresztül — az ezen megyében 
fzállásajó lovas katonaság számára ki szolgáltatni 
kellető élés részletekről, ugy a' mészáros gyertya és Istál-
°beli veszteségek pótlására kívántató pénz öszvegröl — 

ado mennyiséghez arányozott kiosztás vagy rovatai 
meg készíttetvén . sietünk azt további kezelés, s a' kel-
lető felszedetés végett ezennel beadni [K; KLev.]. 

.4. (föld) elosztás; împărţire; (Boden/Feldstück) Ver-
teilung. 1587: Az ky hatarozot Ret penigh, Nyl zamra 
£zollion, Amint az Zena Ret ky oztasban Az varossy 
ţ^osseg regteol fogwa çlt, sok eoreokeós feolde senkinek 

e lehesse(n) . . . Mert felekis Nem mas hatar, hane(m) 

vgyan Colosvary hatar, Méltónak itilik Azért hogy fele-
kiek Ne ellyenek teob zabadsaggal Nagiob házon vetel-
lel, es kileomben, Amint Az Coloswary keossegh ęll [Kv; 
TanJk 1/1. 53-4]. 1629: Szanto föld kaszalo ret ki oztas 
es ki fogasbannis semmi valaztas es küleombsegh nem 
volt, hane(m) indifferenter az hol ki akarta foghni ot 
foghta kj [Kv; TanJk 54]. 1844: Nemes Déés várossá Na 

Réteni közös helyeinek fel mérésire és ki osztására most 
esztendeje költ egyezés szerént fel mérvén . . . a' Fábián 
Dombja alatti földetskét [Dés; EHA. — aOlv.: Nagy]. 

kiosztat I. a pune/dispune să se împartă/distribuie 
ceva; verteilen lassen. 1654: minde(n) Urak es Feőren-
dek keőzeőtt eleiteől fogva való be vett szokás az hogy 
igy szüret eleőtt ki ki jószágára Saytott Túrót es pénzt 
must fejéb(en) ki osztasson [Bükkös AF; KemLev. 
1425]. 1677: Látván az szegény jobbágyok(na)k ügye fo-
gyót, alapattyakat, Szegénységeket, kölczőn osztattam 
ki nékik hogy el ne bujdossanak buzat Cub sax no 7. 
Jobbágy Szeren kivül minden veka búzára egy egy napi 
kapálást, vagy aratást igirtek [UtI]. 

2. (megmunkálásra v. más célból) kiadat; a dispune 
ca ceva să fie repartizat (pentru prelucrare); (zwecks 
Bearbeitung) ausgeben lassen. 1595: Sas lakabot kült-
tem az Cedulaúal 65: Varos kópiáiért: Mellyeket Biro 
W. kj osztotta velem Azzonyúnk ö fge eleiben hogy me-
nenek [Kv; Szám. 6/XVIIa. 314 iĘ. Heltai Gáspár sp ke-
zével]. 1722: Lenünkis még Tavalyi vágjon felesen, Bal-
ku Ur(am) Ŏ kglme itt létiben az fontatást emlegeti vala, 
azért én mind ki osztatom fonnyák meg [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 1760: a' kendert ki kell osztani, és mentől 
szebben, és vékonyabb(an) lehet meg kell fontatni 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

3. örökrészét kivéteti; a cere să i se dea partea cuveni-
tă din moştenire; seinen/ihren Erbteil (her)ausnehmen 
lassen. 1596: enneke(m) Nem akarnanak Rezett adny 
Benne, azertt az en Rezemetth kj kewano(m) osztattnj az 
weteol8 az kikvel birtattnj akaria zabad legyen w es welle 
[UszT 11/101. — aOlv. üvétől; értsd: övétől]. 

kiosztatik 1. (adományként) szétosztatik; a fi împărţit 
(ca dar); (als Gabe) verteilt werden. 1859: Tamás Zsófia 
özvegy Czako Jánosné végrendeletében meg neve-
zett felkelhető javai . . . az egyház biztosai által el árve-
reztetvén, tökésíttessék . . . s kamata évenként az egy-
ház felügyelete alatti egyház szegényei közt egyenlően 
osztassék ki [Kv; Véç.]. 1863: halálomkor husz forint 
osztasson ki közöttök , a többi az alapítványhoz csatol-
tasson [Kv; Végr. — aA szegények között]. 

2. (földterület) felosztatik/kiosztódik; (despre tere-
nuri) a fi împărţit; (Feldstück) ver/aufgeteilt werden. 
1777/1780: vagyon . . . Allodialis Szántó Főldetske, 
melly a Praebendásoknak szokott ki osztatni [Alparét 
SzD; JHbK LII/3. 96]. 1805: a ' Nevezett kaszállott, az 
Ergének feléig bé kaszálta . . a' mult Nyáron a' meddig 
az Erge tartatott, és nyilai ki osztatott az embereknek ki 
ki az Maga nyilját le kaszálván [Dés; DLt az 1825. évi 
iratok közt Harko András (44) ns vall.]. 

3. ki/oda adatik; a fi împărţit/distribuit; aus/hinge-
geben werden. 1823-1830: Szent György-napkor ülik 
mega a király születése napját. Ekkor osztatnak ki a fel-
tett matériákra írott munkákra kitett jutalmak. 1796-
ban az három fakultásokból három ifjak nyerek el a ju-
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talmat [FogE 239. — a1796 tájt a göttingai egyetemen]. 
1841: a ' Candidátusok nevei le iratatván s rendre min-
den Czéh Tagjának Votizátio végett ki osztatván . . . leg 
tőbb votumokat nyertek3 [Kv; ACSzám. 136-7. — 
aKöv. a fels.]. 

4. kirendeltetik; a fi repartizat; (hin)ausbeordert 
werden. 1827: a' remekező Legények őrőkkétig a' Tizen-
két öregebb Mesterek kőzött azon rendel az öregség, 
vagyis a ' Czébeálláskori rend szerént következnek, osz-
tassanak ki [Kv; ACJk 21]. 

kiosztatott ki/szétosztott; împărţit, distribuit; aufge/ 
verteilt. 1761/1808: Ezenn Curiához tudgyuk hogy szol-
gáltának Usorásak, de ezek Titt. Darvai Sándor Uram-
tol ki osztatott Gabonáért usoráztak [Szind TA; Berz. 3. 
2. A. 1]. 

kiosztattat kiosztat; a pune/dispune să se împarta/ 
distribuie ceva; aus/verteilen lassen. 1654: ha modotok 
vagyo(n) benne osztassatok mind pénzt, Saytot, turot 
must fejéb(en) joszaghtokb(an) ideje(n), ha hogy pedigh 
ne(m) osztathattok, hogy sem mint mas ideghe(n) nemes 
emberekteől szedgyék fel, én inkab magham osztattatok 
ki kőzikb(en) elegedendeő keőltséghet must fejéb(en) 
[Bükkös ÁF; KemLev. 1425 Kemény Jánosné Kállay 
Susanna aláírásával]. 

kioszthat a putea împărţi/distrîbui; aus/verteilen kön-
nen. 1793: Diósadból az ki osztás végett küldött pálin-
kát égy Hordo Borral viszszá küldötte az Vajda mivel 
Semmiképpen az Emberek fel nem veszik próbálta Szé-
kely Josef is ot létib(en) hogy ki oszthassa de rá nem me-
hetett [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

kiosztó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
prebenda- ~ ablak járandóság-osztó ablak; fereastră la 
care se distribuie raţiile; Fenster/Schalter an dem die 
Bezüge verteilt werden. 1694: Az Pincze Ajtó keozepin 
egy Praebenda kioszto ablak annakis Ajtocskaja Vas 
Sarkos pántos, retezze retez feje [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

kiosztódik kiadatik/osztatik; a fi împărţit/distrîbuit; 
ver/ausgeteilt werden. 1839: Vagyon a' Mlgos Uraság-
nak valami régi majorság Szölleje, mely a' régiségtől 
meg-avult és el pusztult — ezen Purga is kiosztódott 
Dézmára [Kémer Sz; MkG]. 

kiosztogat 1. szétosztogat; a împărţi rînd pe rînd; 
nach und nach verteilen. 1711: Tudom hogy akkor elein 
mikor az urak eŏ nagak ezen háborúságnak az elein Sze-
benben bé mentek, lévén . . két Száz véka búzája rostá-
latlan, mellyet Szabó Mihály ur(am) az Jobbagyoknak, 
s mások nakis kölcsön ki osztogatott [Búzásbesenyö 
KK; BfR IV. 30/26 Szabó István (52) jb vall.]. 1789: Né-
hai Magyarosi Beniamin Ur Jobbágyainak három 
Vasas szekereit is ki osztogatta arra nézve hogy maga ne 
tartson béreseket [Asszonynépe AF; DobLev. III/657. 
4b]. 

2Ė (megmunkálásra) kiadogat; a repartiza (pentru 
prelucrare) rînd pe rînd; (zur Bearbeitung) nach und 
nach ausgeben. 1749: A Virágos kendernek jovából osz-
togattam ki fonni az jobbágy Aszszonyok(na)k [Kis-
kend KK; Ks 70 Szám. 51]. XVIII. sz. köz.: maga rész 

helljét maga Jobbágyinak és Sellérinek osztagattya ki 
[Karácsonfva AF; Told. 28]. 1794: az érdók az Colonu-
sok(na)k ki lévén osztogatva, el voltak élve ugy hogy 
még veszszŏt sem mindenüt lehetet kapni [Mezőmada-
ras MT; BKG Jac. Kosztin (33) col. vall.]. 

3. kiadogat/szolgáltat; a distribui; erteilen. 1817: 
Contrásnak hogy ide visába3 meg tétetett az Exponens 
eő kegyelme . . a ' maga idejébe mindenkor meg jelent, 
és soós vizet nékünk ki osztogatván, ugy Kötelendre a' 
falujába viszszá utazott | hogy pedig a' Soós kut néha né-
ha bélett légyen zárva, akkor midőn Soós vizet ki oszto-
gatni az Exponens tartozott volna, azis igaz [KLev. — 
Visa K]. 

4. (szállásra) eloszt/helyez; a repartiza/plasa (ín lo-
cuinţe); (aufs Quartier) verteilen/unterbringen. 1705: (A 
kurucok) Bemenvén . . . Kolozsra, Ajtonra, Györgyfal-
vára éa több Torda és Kolozsvár közt lévő falukra, 
amely beteges németeket kiosztogattanak vala ki3 quár-
télyra, azokat mind levágták nyavalyásokat [WIN I. 
647. — a A közlésben is így!]. 

kiosztogatás împărţire, distribuire; (wiederholte) 
Auf/Verteilung. 1589: Az zegenyeknek pénzűi ky ozto-
gattasra3 | Keŏuetkezyk Az Heth Boroknak ky oztoga-
tassa Rend zerint . . . Alsó fylen egy Altalag bor volt 
merwe az Akoual 52 veder zallot ky Belőle 3 weder es 5 
weder Seprő Marat 44 weder Atta eyttelet p(ro) 4 d. 
Arolt f. 14 d. 8 . . Ázzon faluan Aroltak f. 13 d. 76 [Kv; 
Szám. 4/IX. 25, 4/XII. 4-5. — aKöv. a nevek és az adott 
összeg fels. Kikorcsmárlás céljából]. 1593: Az zege-
nieknek zwr ki oztogattassa penszel egietembe3 [Kv; i.h-
5/XX. 128. — aKöv. a nevek fels.]. 1711: esküszöm az 
egj elő Istenre . . . Hogj az en Egj haz fiúi hivatalom-
b a n ) tellyes tehetsége(m) szerént jo Lelki ismerettel 
igyekeze(m) el járni . alamisna fel szedésb(en) és an-
nak ki osztogatásáb(an) jo lelki ismerettel járok [Kv; 
SRE 118]. 

kiosztogatott 1. kikölcsönözgetett; care a fost dat cu 
împrumut rînd pe rînd; nach und nach verliehen. 1639'-
az Jarmos Eökreok(ne)k harmat az kereskedeo Iffiu l e ' 
genj szolganak Keczelej Gergelj Deaknak aiandekoz-
tak, Ez uegre hogj az Nehaj Gyulaj Ferencz Deák vram-
nak kj oztogatot Restantjaianak be szedeseben annál 
iob keduel forgolodgyek [Kv; RDL I. 116]. 

2. szétosztott; împărţit, distribuit; ausgeteilt. 1SI*Ė-
Felséges királyné Maria Ludovica 1808ik esztendőben 
Posonban tartatott koronáztatása alkalmatosságával 
osztogatott egy nagyobb és két kisebb ezüst, egy n a ' 
gyobb és egy kisebb arany emlékeztető Pénzek in suma -> 
Darabokban [SztLt 85/337]. 

kiosztott 1. împărţit; aufgeteilt. 1757: a' D(omi)naÜs 

Falukra ki osztott urbarialis bor arát be szedni éppen ne 
halaszsza Udvari Biro Uram. mert régen fel itták [Deya> 
Ks 92. I. 23]. 1831: Az Őri Határ szél mellett a Bela 

hegy alatt vagyon a ' ns Városnak Házalat szerént 
tott nyíllá [Dés; D L t 904. — aA tőszomszédos falu. 
Alőr]. 

Szk: kölcsön fejében ~. 1594: Az Kraznai Maior 
ban vágjon buza cub. 29. Vágjon ott keőlchieőn feieb0, 
ki oztot buza cub. 112 [Somlyó Sz: UC 78/7.4] * u z s ° r % 
ra 1846: Buzdi és ahoz tartózó Jószágaimban le 
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Embereknek, vgy idegenybélieknek is Usorára ki osztott 
én általam Gabona és pénz menyiségek a Contractusak-
bol ki tetzik [Kv; Végr.]. 

2. vkire (kötelességül) ráosztott/rótt; repartizat cuiva 
(ca obligaţie); (als Pflicht) jm auferlegt/getragen. 1787: 
a Falukra ki osztott Utakon lévő Hidakra, 's utakra va-
ló vígyázás is egy nevezetes kõtŏlességek lészen a' Falusi 
Notariusok(na)k, ezek a' Falus Birákkal minden Héten 
egyszer a Határon az Utakat Hidakat, meg visitállyák, 
és azokat instantanèč reparaltassak [Torockó; TLev. 
3/2. 2]. 

kiosztozik örökségből részét kiveszi; a-şi lua partea de 
moştenire; aus dem Érbe seinen/ihren Teil nehmen. 
7787; Holló Simon . . még az attya idejiben kioszto-
zott, külön is szállott [Taploca Cs; RSzF 230]. 

kiosztoztat örökségből vki részét kiadja; a-i da cuiva 
partea de moştenire; aus dem Érbe js Teil ausgeben. 
7878; Csíkjenőfalvi gyalog katona Gegő István őkegyel-
mének cortraversiája származván az édesattyával . . . 
sok rendben kérte az attyától az részecskéjét mind a fel-
kelhetőkből s mind pedig a jószágból. De még eddig néki 
nem adta ki . Azért azt kévánnya, hogy ötöt osztoz-
tatná ki az attyától mindennemű javaikból [Jenőfva Cs; 
RSzF 243]. 

kiöklel szarvval felhasít; a spinteca cu coarnele; mit 
den Hörnern aufschlitzen/spalten. 1722: Az Utrumba 
Specificált Bikát Soha nem tudom hogy embert, marhát 
s egyebet meg Sebhetet volna, annál inkább hogj az Sos 
Ianos kantzájának az hasát ki öklelte volna tsak 
Puszta kézzel fa nélkül is ki hajtották mégh az gyerme-
kek is, de Senkihez nem ŏklŏdŏzőt [Bogát TA; TL. Ko-
vács Mihálly (33) zs vall.]. 

kiöl vhonnan kipusztít/irt, megöl; a extermina/ 
omorî; ertöten, ausrotten. 1852: a' Nagy Laki közönség 
adott bé egy panaszt, hogy én az magam helyemre, égy 
házat építettem 's még építteni kívánok, a' hol az Forra-
dalom elöttis voltanak . . edgyikből . . . egy szegény 
magyart öltek ki [Nagylak AF; DobLev V/1358 Dobo-
lyi Bálint nyilj. 

kiöltözik átöltözik; a schimba un port cu altul; sich 
umziehen. 1676: Mart. 30 öltöztem ki a' Németh kön-
tősbűl Papi granat kőntősb(e) [PatN 13a]. 

kiöltöztet felöltöztet/ruház; a îmbrăca (pe cineva) din 
cap pînă-n picioare; ankleiden. 1780: Cserei Uram . . . a 
Feleségit Uri módra ki öltöztette drága köntösökkel 
[Bethlen SzD; BK. St. Érsek (46) jb vall.]. 1849: Kele-
men adott nékem tiz ezüst ftot hogy a' menyetskét öltöz-
tessem ki, erre várni adtam égy polgárnő leányához 
Schvarcz Rebekához [Kv; Végr. 60]. 

kiömlendő kiáradandó/csapandó; care se revarsă; 
übertretend, über die Ufer tretend. 1843: ezen kaszállot 
• • • nem fogja é elíszapolni az árokbol ki Ömlendő viz 
[A.jára TA; BLt 12 Jos. Bunda (66) figulus col. vall.]. 

kiömlés kiáradás; revărsare; Austritt, Überströmung. 
1843: Hogy a nevezett árok eddig tépést, vagy szagga-

tást okozott volna, azt nem tudom — de hogy ezután 
ezen árok szélesbedésével, s a viz kiőmlésivel nagy kárt 
fog okozni . . s ezen kaszállot ezután félvén a viz őmlé-
se veszedelmitől nem igen lehet használni [A.jára TA; 
BLt 12 Jos. Bunda (66) figulus col. vallj. 

kiömlik 1. kifolyik/csordul; a se vărsa; (her/hin) aus-
laufen/fließen. 1736 u.: Nemes János olyan akkor-ho-
zott üveg bort köszöne el az atyámra . Baló Tamás lé-
vén társa az italban az atyámnak . ő szegény nem tud-
ván a rendit, hogy kell innya belőle a bor kiömlik az 
asztalra [MetTrCs 451]. 

2. kiárad/zúdul; a se revărsa; überströmen, aus-
fluten. 1796: mihellyest a Küküllő Vize tsak középszerű 
modon is meg árad ki ömlik ezen Határok béli széna 
Rétekre, és egyébb Terrénumokra [Ádámos KK; JHb 
XIX/56]. 

kiönt 1. (folyadékot) el/odaönt, odatolt; a vărsa (un 
lichid) din ceva; (Flüssigkeit) zugießen. 7580; Az Zemet 
Biraknak vegeztek eo kegmek hogy . . vczanke(n)t el 
iaryak az varast es kiálchyak megh hogy se trebelt se 
egieb bwdóss vndoksagot ky ne eosse(n) senki, se kapoz-
ta lewet s az barbelyok Az lwgot se az zochyek Az 
chyawat [Kv; TanJk V/3. 226b]. 1584: Luch Gergelne 
vallia, Tartok egy leankat . . Mondek a leankanak 
hogy Melliezze(n) eg Ludat holnapra Az leány mikor 
meg melleztette volna ki mene hogy a Rut mellieztes vi-
zet ki Eósse | Diossy Mathias vallia Ez Zeles 
Miklosnetol ket pénz arra vayat es ket pénz arra Sos te-
yet hozatank, Az lewes kenyeret meg chinaltatam . de 
mingiarast Nagy hertelensegel el Enyezek az vaia es fely, 
Es otta(n) Sawoya valtozek el chodalkozank raita, es oz-
ta(n) a diznonak eotteok ky | Éppel Chrestelne vallia, 
Egi tehenem vala, es vgian Álkalmoson giwteottem vala 
vaynak valót, es mikoron keopwllenem Ieowe hozza(m) 
Zelesne twzert, Es ell Mene à Twzel, es az en vayam es te-
henemnek minde(n) hazna el vesze azontúl mihelt el Me-
ne, es ky kelletek eottenem [Kv; TJk IV/1. 246, 250-1]. 
1639: innia kezdem3, igen daraboson kezde az szamra 
jönni, ugia(n) sűrű vala, en az számból ki pöktem, az 
Czuporbolis ki eöntem [Mv; MvLt 291. 191a. — aA 
bort]. 1801: baszom teremtettét, tsak ked ne haragudjék 
Martzi bá, nem bánom a többi haragudjék s azzal a kan-
tso bort, mely a kezébe volt a földre ki önti Túros Martzi 
eleibe [Szucsák K; RKAk]. — L. még UF II, 161. 

Szk: ~eni való elönteni való, ihatatlan (bor). 1843: 
moslék bornak se lehet nevezni ki önteni való nagyon 
rossz és egésségtelen [Dés; DLt 664]. 

2. kiürít; a goli; entleeren. 1657: akkori időben én 
nem szégyenlettem, mint mostani némely csak közember 
gyermekéből álló inasok is, mikor helyben voltunk, ház-
seprés, tűzrakás, és mivel gyalog árnyékszéket hordoz-
tak véle, annak kiöntését, tisztítását; haragudtam, ve-
szekedtem egy Pap András nevű inastársomra, ki 
midőn ki kellett öntenünk, ottan-ottan elokádta magát 
[Kemön. 41]. 

3. kitölt; a túrna (din ceva), a deşerta; ausgießen. 
1843: (A) kisereglett emberek . tiltakoztak a fennfor-
gó hely bévetése ellen Mákáve Mojszi mondotta, mi-
után a vetés abbanhagyatott, hogy a zsákban lévő erdő-
magot öntenek ki; de az emberek ezt nem helyeselvén, a 
mag nem Öntetett el [VKp 76]. 
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4. kiborít/szór; a deşerta/împrăştia (răsturnînd); 
ausschŭtten. 1591: Nagi Paine . vallia. Tudom hogi 
hazamnal volt Susanna, es egi ruhaba keotue volt vgi 
mjnt huz forintia, kys eonteotte eginehanzor az aztalra 
[Kv; TJk V/l . 179]. 1756: haliám hogy nagy zendülés 
lett volna, mintha valami sok pénzt, vagy aranyat öntöt-
tek volna ki a' főidre [Kv; Mk IX Vall. 61]. 

5. vérét vérét/életét áldozza; a se jertfi (pentru ce-
va), a-şi vărsa sîngele pentru cineva/ceva; sein/ihr Blut/ 
Leben (auf)opfern. 1660: fejünk fen allaig (!), tellyes te-
heczegŭnkkel, minden utakot el követni keszek vagiunk 
es Verŭnketis ki óntenj ne(m) fŏszvenyellyŭk [UszLt 29 
fejj . 

6. kiárad; a se revărsa; übertreten/strömen. 1761: so-
hult az viz az rétekre az után ki nem öntőt [Déva; Ks 94. 
24. 4]. 1772: ezen 1772dik esztendőben nevezetesen edy 
versen volt nagy ki áradása a Kis Kükűllő vizének, de 
annak gáttyátol való fel tojulás miatt, ki nem öntett, és 

kárt nem okozatt [JHb LXVII/2. 372-3]. 1814: mi-
kor árjában is volt a víz ki nem öntött [Déva; Ks 117 Ve-
gyes í r j . 1843: akkorára nőt a' Nyárád és Maros hogy 
ezen rendbéli ember akkorának nem érte 3ad napja 
hogy ki öntett, de még az idénn akkora nem volt, mint a' 
millyen mostis pedég szállott [Nyárádtő MT; SLt évr. 
Szász Ferencz P. Horváth Ferenchez]. 

7. ~ / magát kiömlik; a se revărsa, a curge; (her/hin)-
ausfließen/rinnen. 1662: A napnyugot felől való nagy 
hegyekből pedig a szőlőhegyeken által csőkön a föld 
alatt igen szép bő forrásvizet vitetett volt be, melly első-
ben a konyhaudvarban, a megírt tornyok ellenében ön-
tötte ki szép bőséggel magát, onnét pedig a templom ol-
dala mellett elővivén, az város belső piacra deriválódott 
[SKr 96]. 

8. kiáraszt; a face să iasă din albie/reverse; ausströ-
men. 1732: A Nemes Curia szép ligetes hellyen fek-
szik, csak hogj essős időb(en) a mellette le folyo patak ki 
vetven a Csurős kertbenis ki önti a vizet [Nagyida K; 
Told. 11/70]. 

9. (vízáradattal) elűz, kikerget; a alunga/goni (prin 
inundare); (durch Wasserstrom) ver/austreiben. 1672: 
Itt, Uram csuda hírek kezdettenek vala ugyan bizonyo-
son folyni . Kamenicz keresztyén kéznél sok praesi-
dium őrzése alatt. Ma 14 napja megszállották. Lövések 
nem igen vadnak egyik részről is. Ezek az sáncz vetés-
ben, víz elvétel, vagy az városra való vetésben, hogy az-
zal kiöntsék őköt, foglalatosok [TML VI, 262 Baló 
László Teleki Mihályhoz]. 

10. (vmilyen érzést/indulatot) kifejezésre juttat; a 
exprimă (un sentiment, o pornire); (irgendein Gefühl/ir-
gendeine Erregung) zum Ausdruck bringen. 1665: Bő 
írásomról megbocsásson Kegyelmed Kegyelmed 
köbölében akarám kiönteni az én sok méltatlan búsulá-
somat, a kikkel illettettem [TML III, 492 Naláczy István 
Teleki Mihályhoz]. 1786: azon Regia Decisio melly lett 
az Thoroczkai Lakosaknak keserves panaszszakra 
mellyet az Mlgos Uraság ellen sok versben ki ŏntettenek 
vala Thoroczkon az Communitasnak Publicaltat-
vana Jur-assorak által [Torockó; TLev. 4/13. 52. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

Szk: ~ i mérgét. 1662: hogy mérgeket ily titkolás nél-
kül öntik ki . . minekünk is félre kell minden respectu-
sokat tennünk [TML II, 393 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1771: Ez igen szép szín alatt akarja a maga 

mérgét kiönteni [RettE 250]. 7807: ugy tetszik rajtam ki 
őntvén eszelős mérgét, többeket sért [Kv; BfN gr. Ke-
mény Sámuel lev.] * panaszát. 1672: éjszakákon az 
álmatlanság emészt meg, nem alhatom s majd az sincs, 
kinek panaszom kiöntsem és az kinek tanácsával segít-
sem magam ily derék dolgokban [TML VI, 369 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

11. átv, gúny kitereget: a etala/expune; ausbreiten, 
bloßlegen. 1670: Vitnédi uram minden bölcsességét 
kiöntötte levelében. Némely írásiban bár ő kegyelme 
megvonta volna pennája orrát, az szentelt vitézséget 
bár ne forgatná kivált az hunyadi dologban. Elég csu-
dás levelek [TML V, 82 Naláczy István Teleki Mihály-
hoz]. 

12. (Isten) ~ i a maga lelkét Isten szétárasztja lelkét; 
Dumnezeul îşi revarsă sufletul; Gott breitet seine Seele 
aus. 1710 k.: az Isten . sokképen és sokformán és el-
végre a maga fia által szólott, és kiöntötte a maga lelkét 
. . minden testre; mert e nélkül az eseta után a soha sem 
látott, sem látható Istent ki ismerte volna meg? Senki 
sem [Bön. 429. — aÉrtsd: Ádámnak és Évának bűnbe-
esése]. 

13. a tŭz ~ i dühösségét a tűz kitombolja magát; focul 
face ravagii; das Feuer tobt sich aus. 1811: A' Tüz fel-
lobbana, Falun végig mene Nem vala oly* erő, mely áll-
jon ellene, Mig nem ki öntötte el-szánt dühösségét, 'S 
mérges rontásának önként veté végét [ÁrÉ 40]. 

kiöntés 1. kiürítés; golire; Entleerung. 1657: akkori 
időben én nem szégyenlettem, mint mostani némely csak 
közember gyermekéből álló inasok is, mikor helyben 
voltunk, házseprés, tűzrakás, és mivel gyalog árnyékszé-
ket hordoztak véle, annak kiöntését, tisztítását [Kem-
ö n . 41]. 

2. kiáradás; revărsare; Übertritt/strömung. 1806: a* 
Czigányok is laktanak azon Kŭkŭllŏ két follyomjai kö-
zött lévő követses hellyen, de a* Kŭkŭllŏ vize rájok lett 
gyakor ki Öntései mián azon hellyen lakások nem lehe-
tett, onnan más hellyre telepettenek [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 

3. 1710 k.: Ennyi gonosz között inkább akartam a 
magnak önként való kiöntésével megmenekedni az ör-
dög és testem sok kisértetétől, mintsem minden fertel-
mességre, paráznaságra kiáradni [Bön. 507]. 

kiöntet kitöltet/üríttet; a puné să golească/deşerteze 
ceva; ausgießen lassen. 1600: mikor búzát akartak el 
vinnj az Bikafaluiak, Vduarhely Ázzon nepek, egy ne-
hanial el hagiatta ki eóttette sakokbul, ezt mo(n)dotta 
hogy nem engedgjúk mert ezt a ' falunak engették [UszT 
15/28 Catherina relicta quondam Demetrí Fen (?) jb 
vallj. 

kiöntetés kb. árvíz által való kiszoríttatás/elüzetés; 
alungare prin inundare; Vertreibung/drängung durch 
Überschwemmung. 1662: Az hadaknak vezér ellen val° 
indíttatások, maradék tábornak az vár alá beszállíttata-
sa, onnan való kiöntetések [SKr 186]. 

kiöntetik elöntetik; a fi vărsat/aruncat; a u s g e g o s s e j j 
werden. 1765: Öntetett ki meg romlat borbol Csinajţ 
bor Eczet Semmire kellő lévén Vr. 02 [Nagybarcsa H, 
Ks 71. 52 Szám.]. 
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kiöntettet elöntet; a puné să arunce; ausgießen lassen. 
1772: Nyir vizet ne(m) vétett(em), mert . . minden esz-
tendőben eddig vétett(em), mindenkor csak ki öntőttet-
t(em), nem vettük semmi hasznát [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból]. 

kiöntettetik vízáradat által elűzetik; a fi alungat prin 
inundare; durch Wassertstrom vertrieben werden. 1662: 
die 26 Octobris a Csiger vize mellé visszaszállván 
míg a rettenetes árvíz szállana, a mezőségnek alkalma-
tosságára nézve is ugyanazon helyben hagyattak vala, 
hogy a cselédek is a vár alól kiöntettetvén, olly helyre 
kényszeríttettek vala szállani a városnak gyömölcsös fás 
és veteményes kertei közé, hogy azok a jenei lakosoknak 
sok károkkal volnának [SKr 189-90]. 

kiönthet 1. kiáradhat; a se putea revărsa; austreten 
können. 1662: (A Kőrös szigetét) a körösszéli földdel 
körös-környül erősen megtöltetvén, hogy a Körös árja 
oda ki ne önthetne [SKr 187]. 

2. ~z" magát kiáradhat; a se putea revărsa; austre-
ten können. 1772: Nem de nem okáé ennek az, 
hogy ő Excellentiája Malmától fogva le egy darabig; 
hegyek kőzött, és horgasonnis menvén a' Víz; őszve 
szorul, s magát ki nem öntheti ? [Kük.; JHb XX/27. 7 
vk] | a' Mikes Malomtol fogva eddig a' Kűkőllönek ár-
ka szélesebb, Martya alacsanobb teresebb, folyamatt-
ja egjenesebb . . . mely szerént inkább ki terjed, s 
árradáskoris könnyebben ki öntheti magát [Ádá-
mos KK; JHb LXVII/2. 316 Andonia Gligor (50) jb 
vallj. 

3. (érzést/indulatot) kifejezésre juttathat; a putea ex-
prima (un sentiment, o pornire); (Gefuhl/Aufregung) 
zum Ausdruck bringen können. 1677: Bizony Uram 
annyi az injuriám mindennap, hogyha találnék valahol 
ehez hasonló jószágot mindjárt elcserélném. Köve-
tem Kegyelmedet panaszomról, de ugyan könnyebb, ha 
confidens uramnak kebelébe önthetem ki [TML VII, 
364 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

kiÖntődik 1. kiömlik; a se vărsa; (her/hin)ausfließen. 
1662: Melly pincén3 a toronyról alázuhogó víz által-
menvén, a kert felső részének közepin öntődött vala ki 
arra faragott kövekből szép kerekdeden rakatott . jó 
nagy széles tágasságú és jó mélységű válúba, annak kö-
zepin egy nagy réz csövön, mellynek tetején emberi stá-
tuakép lévén, annak orrán, száján, köldökén és minden 
lyukas felein öntődvén ki az víz nagy bőséggel, míg ezen 
vizfogó válú megtelnék3 [SKr 263. — 3A morvaországi 
Ainsgron (Eisgrub) Lichtenstein hercegi várkastélyának 
leírásából]. — L. még SKr 96, 647. 

2. elömlik; a se vărsa; sich űber etw. ergießen. 1768: 
pánn Iuonnak a Burján Vonuly lovának szája meg rán-
c á v a l bora ki őntődvén azonnal Dan Iuon botyával üt-
ni verni kezdé [Katona K; Born. XL. 81 Petyán Lupp 
(34) zs vallj. 

3. kiárad; a se revărsa; übertreten, űber die Ufer tre-
Jen. 1578: Panazolkodás nagy vagion az vyz dolga felól, 
hogy az nagy gat myat lenne sok arya az vyznek, kertek-
be es egieb karos helyekre hogy ky ettodik (!) az wyz 
melnek okat ertyk eo kegmek az gatnak my voltat lenny 
[Kv; TanJk V/3. 173b]. 

kiöntött kiáradt, revărsat; űber die Ufer getreten. 
1846: a' mult évben több versen ki öntött nagy víz ára-
dás [Dés; DLt 423]. 

kiöntöz ki/elönt; a vărsa/arunca; ver/ausgießen/ 
schütten. 1783 k.: (A torockóiak) meg semis engedték 
Szt Mihály-nap3 után hogy kortsomáinkan fen akadt 
borainkat el árullyák, fenyegetŏdvén azzal, hogy bo-
rainkat ki öntözik [Torockó; TLev. — 3Szept. 29]. 

kiösvényezett ösvényekkel taglalt; străbăţut de poteci; 
durch Pfade/Stege aufgeteilt. 1811: Az Árokalyi Ud-
var felett lévő, Ánglus Kert formára ki ösvényezett Erdő 
le-irása Ki ösvényeztetett 1801 ben Aprilisben (ÁrÉ 
5]. 

kiösvényeztetik ösvényekkel feltaglaltatik; a fi străbă-
tut de poteci; durch Pfade/Stege aufgeteilt werden. 
1811: Ki ösvényeztetett 1801 ben Aprilisben [ÁrÉ 5]. 

kiötlik ki/szétárad; a se revărsa; überströmen/treten. 
1577: Hogy meg lattak az Jfiu Zamosfaluj Gyerŏfi Gás-
pár gattyat, Hogy az viznek Zaya Ott Torlot meg es 
Akadot meg, Es az viz az Colosuarj földre vgy õtlŏt ky 
zellel, vgy Jŏt fellyeb fellyeb az mayorokra molnokra 
[Kv; KvLt VII/34]. 

kipácoltatik (kender ecselővel) finomíttatik; a se face 
mai fin (firul de cînepă prin pieptănat); (Hanf mit Pin-
sel) verfeinert werden. 1807: Kender . . ki héheltettvén, 
és pátzoltattván a jobbatska szála lett 42 fontt [Dé-
dács H; Ks 98]. 

kipádimentumoz ki/megpadol; a pardosi; (aus)dielen, 
ausbohlen. 1807: vagyon édgy Sütő Ház Téglával ki pá-
vimentomozva [Szentmargita SzD; Ks 76/56 Conscr. 6]. 
1849: A nagy vendég fogado két vendég szobákkal 
ki pavimentumozva [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kipádimentumozás kipadolás, padlózás; pardosire; 
Ausdielung. 1841: az oskola ház ki pádimentumazá-
sáért3 [Mezőbergenye MT; MvRLt. — Tornai László 
kijegyzése. — aKöv. a szám.]. 

kipádimentumoztatik kipadoltatik; a fi pardosit; 
(aus)gedielt werden. 1870/1875: A papi ház ki padimen-
tomoztatott [Szucsák K; RKAk 105]. 1875 k.: Az első 
kis szoba 1872e padimentomoztatot ki deszkával, a' 
többi mostis földes [uo.; RAk 106]. 

kipadol V 1842: Ezen gabonás elein van, minden osz-
lopok nélkül égy tornáczotska, mely néhány interimali-
ter oda tett déczkákkal van ki padolva, ezen tornáczra, 
égy három léptsőből álló gradicsotskán van a' feljárás a* 
gabonásba [Oprakercisóra F; TSb 51]. 

A címszó tulajdonképpeni jel-e 'ki/megpadol, (ki)pádimentumoz'. de itt 
— aligha szabatosan — pusztán a tornåcocska földjére padlóként ideigle-
nesen letett deszkaszálakról van szó. 

kipadolás kideszkázás; podire; Ausbohlen. XIX. sz. e. 
ſ.: Az alsó szabad zsilip, és kerék zsilipnek fenekei ki pa-
dolására odrossival együtt kívántatik 5 fertáj tutaj [Ma-
rosbogát TA/Kv; GyK kv-i építőmester malomszám]. 
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kípadoltatás kideszkázás/padolás; podire; Ausdielen/ 
bohlen. 1829: Az Uszo Oskolának újba lett megásására, 
és kipadoltatására a' napszámosok, és mester Emberek 
fizetésével együtt ment 1453 Ref. 40 xr. [BLt 12 kv-i dol-
gozóház nyomt. szám.] 

kipallérozás 1. kikészítés; preparare; Präparierung. 
1756: A két Vad kecske szárvak(na)k ki pallérozására 
xr. 7 [TL. Teleki Adám költségnaplója 79b]. 

2. kiművelés; cultivare, educare; Ausbildung. 1811: 
A' Czigánynak . Van esze De hibádzik annak ki 
pallérozása ha taníttatnék, mindent meg-tanulna 
[ÁrÉ 36-7]. 

kipallérozott 1. ki/megmunkált; prelucrat; bearbeitet. 
1714: Három szegeletre ki pallérozott Prysma [AH 36]. 

2. kiművelt; cultivat, cult; ausgebildet. 1820: egy 
ollyan világot látott, és ennél fogva ki pallérozott ember-
hez mint az Exp(onen)s Vr, nem illő ki fejezésekkel élni, 
mint a millyeneket instructiojába bé hozott [BSz; SLt 
évr.]. 1845: (Az) illyentén kemény meg kínzások, nem 
tsak a' mai ki pallérozott világ szellemével, söt a fenn 
állo hazai törvényekkel is merőben ellenkeznek [Dés; 
DLt 586. 27]. 

kipanaszolja magát kipanaszkodja magát; a-şi descăr-
ca/uşura sufletul; sich ausklagen. 1823-1830: Az apám 

. minden tiszteknél kipanaszolta magát, azoknak sza-
bómesterségével házoknál hetekig is dolgozott | sokak-
nak levelemben kipanaszoltam volt magamat, hogy az 
ígéretekben megcsalattattam [FogE 87, 214]. 

kiparafernizáltatás kelengyeadás, kistafírozás/stafí-
rungozás; înzestrare; Ausstaffierung. 1843: a ' Tekinte-
tes Urnák és Asszonynak néhai szülei végső rendelé-
seket meg tévén, azon végső Testamentum, minden 
pontjaira nézve oly* formán Complementizáltatott, 
hogy . . a ' fiu Rosalia Testvérének fizessen 1500 ~ ezer 
ötszáz váltó Rftot . . . és azok mellett illendő ki para-
phernizáltatás rendeltetvén, erre nézt edgyezének 1000 
~ ezer váltó forintba [Uzon Hsz; Kp V. 379]. 

kiparancsol 1. parancsot ad ki, rendelkezik; a ordona; 
Befehl erteilen, verordnen. 1710: a Pestis miatt pa-
rantsallyuk igen serio, hogy ez után suhultis soka-
dalmok ne celebráltassanak a Tisztek magok várme-
gjeib(en) igen szorgalmatossan vigyázanak rá, és kemé-
nyen ki parancsollyanak, ezen Pátensünket mindenüt 
publicálván [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 

2. ráparancsol; a porunci/ordona (cuiva); (an)be-
fehlen. 1704: Ma parancsolt ki a generál a Maroson in-
nét valókra, hogy mindeneket behozzák, hanem csak a 
télre való szükségekre hagyjanak élést, már bizony mind 
kardra hányatja üket [WIN I, 272]. 1710 k.: a pátens 
meglévén már Béldinél, ki akarta parancsolni a székek-
re, hogy ez ekkor itt, amaz ekkor imitt compareáljon 
mustrára [Bön . 677]. 

3. kiküld/rendel vkit/vmit vhová; a ordona să iasă (la 
lucru); her/hinausbestellen. 1825: Interimalis Fő Had-
nagy . . elégedendő számú rabokat parantsolt ki a ' Kö-
veknek, s Fáknak, senkinek nem praejudicálo hellyre 
hellyheztetése tekintetéből [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 
1846: a Telen egy tsötörtök napon nyoltz szanat paran-

tsolt volt ki az érdeklett Bán mező nevü erdőre fáért [Kv; 
AggmLt]. 

4. megkövetel; a pretinde/cere; verlangen. 1849: ki 
kellet telni az 55 számnak3 a mit az olá Tábor ki paran-
tsolt [Héjjasfva NK; CsZ. — aJuhból]. 

5. (Isten) kirendel vkinek vmit; (Dumnezeul) dã 
cuiva ceva; (Gott) jm etw. entsenden/zuteil werden las-
sen. 1758: Gazdaságom s gazdagságom nem nagy, mert 
generose szerettem élni — amidőn kitölt. Eddig, áldas-
sék az Úrnak szent neve érette, őfelsége kiparancsolta 
ételemet-italomat érdemem felett [RettE 79]. 

kiparancsolt 1. elrendelt; cerut prin ordin/poruncă, 
ordonat; verordnet. 1769: Meg in anno 1766 ŏ Felsege 
által hosszason ki parancsolt kemény büntetését a Mol-
duvábol és oláh országról tilalmas utakon ki szökő em-
bereket duggatok(na)k Kgk között ki hirdettük vala 
[UszLt XIII/97]. 1803: itten Nagyenyeden, a Néhai 
Szántó Sándor Ur piatz Sori házánál, a ki parantsolt in-
ventatiot el kezdvén a mik a pársok által elé 
adattattak, következnek ily rendel3 [DobLev. IV/ 
858.1a. — aKöv. a részi.]. 1849: mely tisztelt Kormány 
Biztos Ur Rendelete nyomán Kert hogy a kiparantsolt 
kinyomozásra szállanék ki [Héjjasfva Nk; CsZ]. 

2. kirendelt; delegat; hinbefohlen. 1785: Mindazon-
által a hütösség a maga opinióját megteszi e szerént: 
mind a veteményező hely, mind penig a kenderáztató tó-
nak egy része a törvényesen elnyert malomhoz tar-
toznak. Melyről az oculatióra Burkhard főhadnagy úr-
tól kiporoncsolt hűtősök fide mediánte testificálunk 
[Árkos Hsz; RSzF 161-2]. 7809: az Udvarhely és Szom-
batfalva között levő Hidhoz ki parantsolt Áts Embere-
ket Kaditsfalvárol, és Udvarhelyről . . . Erős hittel meg-
hiteltettük hogy a Parantsolatba ki nevezett Czüve-
keket Gerendákot . . piatzi árrán betsüljék meg [Szu; 
UszLt ComGub. 1552-3]. 7878: én eléggé imponáltam 
a' Dsugyáknak, hogy mind restantiarusok légyenek a' 
kiparantsolt 100. Colonusok [Vályebrád H; Ks 111 Ve-
gyes ir.]. 

kiparancsoltatik elrendeltetik; a fi cerut/stabilit prin 
ordin, a fi ordonat; verordnet werden. 1809: Minthogy 
Keglmetek . . az idei Termésről való Tudosittásokat bé 
n e m k ü l d ö t t e k . . M e g h a g j a t i k K e g l m e ( t e ) k ( n e ) k 
hogy aszt azzal a' Pontossággal mint ă milyennel ki pa-
rantsoltatott haladék nélkül bé küldeni kötelességeknek 
esmerjék s el ne mulassák [UszLt ComGub. 1582 gub.]. 

kipárkányoz párkánnyal ellát; a prevedea cu pervaz; 
mit Gesims versehen. 1840: Alkudtam ide való Asztalos 
Kallai Mihállyal hogy meg kívánom . ebédlő ha-
zunkat bé gerendázni azután ki párkanyozni, es alol fe* 
lyül bé padimentomozni becsületesen [M.köblös SzD; 
RLt Rettegi Sámuel jk 40]. 

kipaskvilizál gúnyiratban kifiguráz/gúnyol; a ridiculi-
za ín pamflet; in Spottschrift verulken/bespotten. 
vélle sokszor paráználkodtanak; és kiis Pasqui l izál taK 
[Dés; Jk]. 1781: Egyéb újság nem esett, hanem a guber-
nátort, Brukenthalt, becstelenül kipasquilizálták ma-
gyar versekkel, melyben elészámlálják, melyik úrtól 
mennyit csalt a főtisztségekért [RettE 415]. — L. még 
323, 366. 
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kipattan 1. kb. kivetemedik; a plesni, a se sparge; sich 
(ver)werfen/verziehen. 1816: Cserefa fenekű derék Hor-
do Egyik vegin az Ontorája ki van pattanva [Koron-
ka MT; Told. 47]. 

2. átv kirobban; a izbucni; ausbrechen. 1678: Nem tu-
dom, ki informálta Kgldt, hogy az én feleségem éjszaka 
indult volna, mikor ide Szebenbe jött, de nem jól találta 
a barátom írni, mert reggel nyolcz órakor indult 
adok az Istennek hálát, hogy akkor behoztam, mert az 
sok suttogás micsoda rút dologra pattana ki, most nem 
tudom mit csinálnék szegénynyel odaki [TML VIII, 47 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

kipazarol elpazarol; a risipi; verschwenden/geuden. 
1657: Felvinczi Márton fogarasi udvarbíró . míg én 
megjüttem az kevés idő alatt egy általagból kipazarlotta, 
kiben volt tízezer forint [Kemön. 137]. 

kipecsétel 1. lepecsétel, pecsétet tesz vmire; a ştampi-
!a; (ab)stempeln. 1571: my orzagwl tw k: egyetembe Ju-
dica vosarnaphoz3 wegeztwk wala negjpven napra 
mynth az my meg holth kegyelmes wrunk, temeteseth 
es az gywlestis, de mykor chyaky0 wram ky ada, az 
articulosokath, hath . egy hettel tewe towab az az pal-
marumhoz, irta es zamlallya az negywen napoth, en Bi-
zony mykorra ezembe wehetem, vgyan az wrak elwth 
sokath feddem welle, de hogy Jmmar sok articulosth ky 
peeytelth wala, nem masolhata megh [BesztLt 42 Paulus 
Banfi lossonchy de mogyoro a beszt-i tanácshoz. — 
dHűsvét előtt a második vasárnap; ez évben: ápr. 1. Já-
nos Zsigmond e levél keltének évében, márc. 14. halt 
meg. cCsáky Mihály, az elhunyt fej. nevelője, majd — e 
levél írásakor is — erdélyi kancellár, és így a fej-i na-
gyobb kancellária levelezésének intézője. Olv.: feddem, 
értsd: feddőztem]. 

2. hivatalos pecséttel kizár vkit a maga házából; a ex-
dude pe cineva din locuinţa sa pe baza unui act oficial; 
durch amtlichen Stempel jn aus dem eigenen Haus aus-
^hlíeßen. 1584: Nagy suhaitwa monta Daroczy János 
e s felesegeis hálálok eleót a* fiók Daroczy Peter feleól, 
Mondwa(n) lm az hitwa(n) essez, mayd ky veszt minden 
Marhámból, Azt sem tudom mely oraban rea(m) Ieon-
n ek es ky pechetelnek hazamból [Kv; TJk IV/1. 229 Ma-
radék Peter vall.]. 1754: hogj pediglen az Exponens Asz-
nom és férjét kik záratták ki és pecsételték ki, s kö-
vetkezendő képpen oldal Kamaráját, és Záros Ládájit 
Vagj heljeit kik és kik által petsételték; én arról semmit 
sem tudok mondani [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 

kipellengérez pellengérre/szégyenpadra állít; a ţintui/ 
Pnne p e cineva la stîlpul infamiei; anprangern, an den 
jranger stellen | (megbecstelenítő büntetésként) vmely 
település területéről kiseprűz/kiűz; a alunga/goni/mă-

äşi pe cineva dintr-o localitate (drept pedeapsă); (als 
^mehrende Strafe) aus dem Gebiet irgendeiner Ansied-
£mg hinausjagen. 1568: Apolina c(on)sors Fran(cis)ci 
^akacz fassa e(st) actrix item dixit, quod, az the 
anyadat vgyan oth perengeztek ky [Kv; TJk I l l / l . 184L 

5°6: Hamissan való kuldulasert ki perengeresztek 
mmd vrastol [Kv; TJk IV/1. 559. — aFeierlabu Katust 
j?. férjét, Franciscust]. 1589: attam az Czyganoknak 

lonat hogy ky prengereztek f. — d. 60. Az porozloknak 
aita(m) f. — d. 50 [Kv; Szám. 4/VI. 48 Andr. Stenzely sp 

kipellengéreztetett 

kezével]. 1599: Egy Haydu Balinth Neueó zolgaia Chris-
toph Vramnak kezdy Rut iktelen zokkal zidalmaznj 
zegeny Vramath, monduan . . Nem vagy vitéz Ember, 
hanem kurua vagy, Az Attyadis Arulo volt, the magadis 
Arulo vagy, Az Ányadatis ky pelengereztyk [Dés; Eszt-
Mk]. 1630: halgas az Istenert, mert hallódé mint szid 
Borsos Tamas Ura(m) pelengerezet kuruanak mon-
da az paztorne ís hogj am jarjek, tudom en nekem nem 
mondgja mert engem nem pellengereztek ki [Mv; MvLt 
290. 226b]. 1638: 26 Maii . a zsidó valláson3 valókat 
sokat megfogtak . Júliusban lött ország gyűlése Dé-
sen és az Krisztus felöl való examinálás ugyanott Dé-
sen egy Thoroczkai János nevűt, Thoroczkai Máté 
fiát, az ki Kolozsváratt az magyar renden püspök volt, 
megkövezték az Krisztus ellen való káromkodásért, az 
feleségét is kiperengérezék az városról, fejedelem avagy 
ország végezéséből [Kv; KvE 171-2 SB. — aÉrtsd: a 
szombatosokat. Az unitárius vallásbeli egyenetlenke-
dést felszámoló és a szombatosok elleni kíméletlen hatá-
rozatokat hozó ún. dési complanatio-ra nézve 1. EtLex. 
447 és az ott id.ir.]. 

A régiségben a súlyos erkölcsi vétségek (lopás, paráználkodás, véres ve-
rekedés. halóságok gyalázása stb.) büntetése enyhébb fokon nyilvá-
nos helyen való kalitkába zárás, hagymakoszorúval való sétáltatás, néme-
lyütt ugyancsak nyilvános helyen felállított ſaszamárra. falóra v. szégyen-
padra ültetés, súlyosabb esetekben e mellett a városból való kiseprüzés ill. 
kivesszőzés volt a büntetés. Mindenik büntetésmozzanat esetében a cigá-
nyok és poroszlók feladata volt az ítélet végrehajtása. Ezért mint kijegy-
zéseinkbõl is látható — az ítéletvégrehajtóknak esetenként meghatározott 
járandóságban volt részük. A kipellengérezésre és a hozzákapcsolódó bün-
tetésekre nézve 1. JNsz 549, 803; NrLex. II. 59, IV, 226-7 és az ott id. ir.-
szót. L. még a Tárban a faló és a pellengér címszót. 

kipellengérezett kiseprűzött/vesszőzött; alungat (de 
undeva); mit (einem) Besen/Rutenschlägen verjagt. 
1570: Jstwan vayda megh azt Mongya neky hogy Te ha-
zwch Bestie kwrwa, Mynt Illen gyalwrola ky perengerezet 
Lothyo Bestie kwrwa [Kv; TJk III/2. 59. — aGyalu K]. 

kipellengéreztet kiseprŭztet/vesszöztet: a dispune să 
fie alungat (de undeva); mit Besen/Rutenschlägen verja-
gen lassen. 1585: Az tanach A* deliberatio zerent Az vá-
rosbol ky perengereztettea, Myerthogy a* paraznasagot 
nylua(n) megh vallotta [Kv; TJk IV/1. 454. — aA meg-
esett leányt.]. 1633: Falabu Janosnet Nagi Szabó Mi-
haline Azzonio(m) az Városbol ki perengereztette uala, 
miuel tollas Kataual eggivt Falabu Janosne egi Aranias 
inget loptak el eő keglmenek [Mv; MvLt 290. 136b]. 

kipellengéreztetés kiseprűztetés/vesszőztetés; alunga-
re; Verjagen durch Besen/Rutenschläge. 1689: Causa 
Székiens(is), Bocskai János . . . Felesegetöl Nagy llona-
tul divortiumot kiván mint Szék várossábol solemniter 
ki pellengéreztetett nyilván való kurvatul. Deliberatum. 
Nyilván lévén Nagy Ilonának Szék várossábol parázna-
ságáért való solemnis ki pelengéreztetése. a' Sz: Szék 
Bocskai Jánost, Feleségétől Nagy Ilonatul, mint megh 
csapattatott nyilvá(n) való kurvatul divortiallya et ad 
secunda vota transmittallya a paráznát penig vinculal-
lya [SzJk 241]. 

kipellengéreztetett kiseprűztetett/vesszőztetett; care a 
fost alungat; mit Besen/durch Rutenschläge verjagt. 
1689: Bocskai János . . . Felesegetöl Nagy Ilonatul di-
vortiumot kiván mint Szék várossábol solemniter ki pe-
lengéreztetett nyilván való kurvatul [SzJk 241], 
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kiperel 1. (birtokot vki kezéből) perrel kinyer; a cîş-
tiga prin proces; ausklagen. 1606: Danjel Peter vramis, 
latorsaganak neúeűel Akarúan kj perleni kezebeŏl, Ab-
ban lett volt hyre Galfi Istua(n)ne Janosy Ersebet 
Aszo(n)nak [UszT 20/267]. 1641: (Egy örökséget) Ka-
rolyne aszoniom oda engede Pettki Farkas Uramnak 
hogy Eó keglme perellie ki [Csicsó Cs; BálLt 4l]. 1801: 
Midőn . . . néhai Bakó Mária a Belsőt N. Balog Sándor 
Uramtol ki perlette a meg adott summával meg ment 
volté ezen . földek(ne)k Zálogja a Vagy pedig még ki 
váltattlanul vadnaké azt nem tudhattyuk [Szentimre 
MT; BalLev.]. 1811: a réhai Szántó Sándor Ur által né-
hai Mészáros Nagy Mártontul . Zállogositott öt hold 
földeket a venditor testvére Nagy János, ki perelvén 
a Zállog summát én mint a fel peres Szo Szolloja . bé 
fizettem, a földek ki botsáttattak [Nagylak AF; Dob-
Lev. IV/936 Veress Pál kezével]. 

2. (betegséget) kiűz; a alunga/îndepărta (o boală); 
(Krankheit) austreiben. 1892: Szép dolog, hogy írtál, de 
szebb, hogy írok neked én. Perelte nagyon a bőrömet a 
betegség. Kipereltük kézen-közön, s íme, szeretettel kö-
szöntlek a leveledre [PLev. 158 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

kiperelhet (birtokot vki kezéből) perrel kinyerhet; a 
putea obţine prin proces (o proprietate); (Besitz/Gut) 
durch Prozeß gewinnen können. 1823: akár melly színű 
titulus alatt el idegenitett Javaimat, Jussaimat a' maga 
számára ki kereshesse, szerezhesse, perelhesse, és 
váltagathassa [Mocsolya Sz; SL]. 1838: meg edgyezvén 

Dobai Sigmond Úrral az iránt hogy . szomszédi 
Jussát nékem tellyesleg cedállya ugy hogy én azt a Te-
kintetes Úr Neve alatt pleno Iure ki perelhessem az azt 
meg vett Kereskedőtől a' Tekintetes Úrtól való plenipo-
tentiám ereje mellett [M.orbó AF; DobLev. V/1179]. 

kipereltetés kiperelés, per útján való kinyerés; obţine-
re prin proces; Ausklagen (Erlangung/Gewinnung 
durch Prozeß). 1804: Hogy ha valamellyik osztozo fél a 
nékie jutott osztállyos Jokbol vagy Zállagbol léjendő ki 
váltás, vagy más uton lejendő ki pereltetés által a más 
osztozo felek felett meg terheltetnék, tehát azon esetben 
tartozzanak a más felek annak kárát hasonlo ingatlan 
Jókban rebonificalni [Szentimre TA; DobLev. IV/874. 
5b-6a]. 

kipereltetett kiperelt, per útján megnyert; obţinut prin 
proces; ausgeklagt, durch Prozeß gewonnen. 1807: a 
Csokási Kata jusson ki pereltetett portio ãl egy nagy 
Praediumbol [Kv; Incz. XII. 3b]. 

kipereltetik (birtok) vkitől perrel kinyeretik; a fi obţi-
nut prin proces (o proprietate); ausgeklagt werden, 
(Gut/Besitz) von jm durch Prozeß gewonnen werden. 
1818: ä Biro rész ki pereltetett, atyafi kéznél vagyon, ã 
kiis kész minden időben ki elégitteni az atyafiakat 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1014 Mohai Lőrincz 
Dobai Sigmondhoz]. 

kipergelődik kiég/sül; a se usca/pîrli/păli; versengen. 
1797: A Lovak Istennek hála jol vad(na)k hanem már 
ezután Szénát adunk Nékiek Mivel az Fú el fogyott teg-
naptol fogva ebe a Szarazsagba a hol Sarjazni kellett 

volnais mind ki sült ki pergelödŏtt [Banyica K; IB. 
Gombos István lev.]. 

kiperlés per útján való elnyerés; obţinere prin proces; 
Gewinnung durch Prozeß. 1796: Kedves Őtsém Uram, 
töllem kivánnya meg tudni, hogy néhai B. Intzedi Sá-
muel, a' Csokásiano Intzédi jusson, mi Joszágot nyere ki 

és annak ki perlésére ki mit költött [Kv; Incz. XI. 
22a]. 1815: a' Körösi István Koslárdi portiojanak álta-
lam lejendő ki perlése véget az osztályos vérekkel inealt 
Contractus 4k pontya azt tartván, hogy edgyik vér atya 
fínak is a' ki nyerés esetében azon Koslárdi portiobol 
competalo részét . . . ki botsáttani ne tartozzam [Béld 
AF; DobLev. V/972]. 

kiperlett kiperelt, per útján elnyert; obţinut prin pro-
ces; durch Prozeß gewonnen. 1815: Nyilvánságos lévén 
az, hogy a' per mind költséget mind munkát, *s fáradsá-
got, igen sokat vészen fel; ha a' Jo Isten ügyünknek egy 
szerentsés véget fog parantsolni, nem lesznek a' részesek 
idegenek . . hogy azon ki perlett massát mind öszve 
négy esztendeig az én magános birodalmamba hadják 
[Béld AF; DobLev. V/979, lb]. 

kipihenés megpihenés; odihnă totală; Ruhen. 1826: el 
halálozván Néhai Férjem . özvegyi ki pihenést várok 
vala 14 Esztendei szakadatlan éjjeli és nappali fáradozá-
saim után [Ne; DobLev. V/1114. 2b]. 

kipiheni magát megpihen; a se odihni (pînă îi trece 
oboseala); sich ausruhen. 1812: Azonnal én bé menvén 
a' Groff Ur eõ nsga Háló Házába edj idő vártatva, hogy 
magát kipihente a Gróff, magába térvén azt mondotta 
nékem3 [Héderfája KK; IB. Molnár György (58) ref. 
esp. vall. — aKöv. a nyíl.]. 

kipiktúrázott kifestett/pingált; pictat; ausgemalt. 
1825: A' Castéllyben lévő Házak fényesek, ki picturá-
zottak voltanak — el annyira — hogy még a* Császár eő 
Felsége is el-lakhatott volna bennek [Szentdemeter U; 
Told.]. 

kipillant kinéz/tekint; a arunca o privire afară; hin-
ausblicken. 1808: ő Kegyelmek egy kisség a' suttonból 
igen mérészen pillantanak ki, és ketsegtetŏ reménységre 
széles szájat tátanak [Kemény,CollMss Tomus XXX. 
Varia XII]. 

kipingál 1. kb. odapingál; a scrie (anevoie); hinmalen. 
1807: valaki meg-fogta a kezét, és in circa hat hét betűig 
alkalmasint vitte a' Tractusokat, u.m. Gyarma de mikor 
a* végit ti kellett volna ki-pingálni az i fen akadott 
[Dés; DLt 81]. 

2. tréſ kb. kicifrít/teremtettéz; a apărea figura dese-
nată a cuiva ín ziar; ausschmücken. 1896: Szép legény 
vagy német! Látom, kipingált Kimnach a Vas. Újságba 
[PLev. 183 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kipirongat megszégyenítéssel távozásra késztet/kény-
szerít vkit; a obiiga pe cineva să plece de undeva de ruşi-
ne; her/hinausrügen/schelten. 1629: hya vala oda Aszo-
nyomat Waradine hazahoz hogy pirongatnak ki onnat 
az Inctat [Kv; TJk VII/3. 112]. 1631: az tauaszall jött 
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hozzam Kouacz al(ia)s Mészáros János, az Bőruey Ist-
ua(n) nagiobik fiauall, es Bőrueinetis oda hiuata, es bort 
hozata neky uegre hegedőssőkis vala, de en kj pironga-
ta(m) őkett az hazboll, es onnét el menenek eök tugiak 
houa [Mv; MvLt 290.47b]. 1636: Az mikor ezt az fogoly 
Zabo Jánost, István Uram ki praedikalla, es ki pironga-
ta az Templumbol, en mellette ulok vala István Uram-
nak [Mv; i.h. 291.66b]. 1765: szavaimért Komis Gábor 
uram meg haraguván fel szőkék a másik asztaltól, s en-
gem ki pirongata a házból [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 
290]. 1814: Dobai Mihály Uram . . . Enyedi Andrást és 
Balog Istvánt is sok izben le tsufolta, le gazolta; s a' 
Czéh előtt Gaz embernek modotta; söt Commissarius 
Szent Iványi Mihály Uratis ki pirongatta az Házból, a' 
ki szegyelletiböl el is ment [Dés; DLt 56.4]. 

kipironkodik szégyenszemre kilopódzik/somfordál; a 
ieşi pe furiş de undeva de ruşine; schimpflicherweise hin/ 
herausschleichen. 1614: Báthori Zsigmond . . tractára 
fogá az dolgot Bástával3, hogy szerezzen Gratiát né-
met császártól s adja meg néki Opoliát s Básta kezé-
be adja Erdélyt; Básta ezeket mind megcselekedé, és így 
Báthori Zsigmond újólag0 kipironkod^c Opoliába s 
Básta Györgynek adá az országot [BTN 52. — 1602-
ben. Opolia v Opulia: Opeln hercegség latinosított ne-
ve. °Az állhatatlan fej. ezúttal másodszor, véglegesen el-
hagyta az országot]. 

kipittyedt lefittyedt; lăsat ín jos; (herab)gehangen. 
1840: Darabant Thodor kipittyedt ajakú [DLt 1046 
nyomt. kl]. 

kipkeni szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
^ gyolcs (külföldi) gyolcsfajta; un fel de pînză (adus din 
străinătate); (ausländische) Leinwand/Linnenart. 1687 
k.: Egy vegh Jndiai Gyolcstol f — // 09. Egy végh Hajtőt 
Gjolcstol f — // 06. Egy Bál Hoszu végű kipkeni Gyolcs-
tol f 9 // 00 . Egy Bál kurta Gyolcstol f 2 // 25 [MvRK-
Lev. Vect. 15-6]. 

kiplaníroz (talajt) elegyenget; a nivela (solul); appla-
nieren, ebnen. 1794: a' veteményes, és gyűmöltsos kert-
nek nagyobb Része haszantalan helly vólt, ugy hogy 
még a ' Szántásra is alkalmatlan vólt, annak okáért egy 
néhány Metzenszaifereketa hozatván azokkal Szépen ki 
Planéroztatta az Exp(onens) M. Gróf Ur . tudom to-
vábbá azt is, hogy most három Esztendeje újra kilentz 
Svábokat hozatván, kik is ismét az mostani formájára 
a zon kertet ki plánérozták [Mezőmadaras MT; BKG 
St. Szép (28) lib. vall. — aAz Abaúj-Torna megyei Ma-
cenzéfről való munkásokat]. 

w kiplaníroztat (talajt) elegyengettet; a puné pe cineva 
să niveleze (solul); applanieren lassen. 1794: A gyümől-
tsős Kertnek, hogy nagyobb Része haszantalan helly 
Volt az igaz, mellyet az Gróf egy néhány Svabokkal ki 
Planéroztatott . . . más izben esmét hozatott hat Svábo-
kat, a kertnek plánérozására [Mezőmadaras MT; BKG 
petrus Farkas (32) ns vall.]. 

kiplaníroztatás (talaj) elegyengetés; nivelare (a solu-
mi); Applanierung, Ebnung. 1794: A Veteményes, és 
ßyŭmŏltsos kertnek igaz hogy egy része haszan vehetet-

kipótlás 

len tsuf helly volt, melly hellynek ki planéroztatására ho-
zatott eő Nagysága 12 Svábokat [Mezőmadaras 
MT; BKG Kosztin Szavuj (40) prov. vall.]. 

kiplanizál kitervel; a plănui; planen. 1818: régen ki 
van planizalva ã következendő folyása a dolognak 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1013 Mohai Lőrincz 
Bertók Ádámhoz]. 

kipoſokosodik felpuffad; a se buhăi; anschwellen. 
1880: Látlak előre, amint a képed kipofokosodik, meg-
veresedik . . . nyakadat elfedi az álladról lefityegő toka 
[PLev. 77 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kiponcolozott ötv poncolt (poncolással díszített); cize-
lat cu poansonul; punziert. 1824: a' Remek lészen égy ki 
Pontzolozot Kávés Ibrik [Kv; ÖCJk]. 

kiporló porladozó, málladozó; sfarímicios; brüchig, 
modernd. 1856: Az Udvarház fundamentuma enge-
dékeny, kiporlo, 's alapos kijavítást kiván [Mezőbánd 
MT; TSb 39]. 

kiporondoztatik kikavicsoztatik; a fi presărat cu pie-
triş; beschottert/gekieselt werden. 1825: ez az uttza ugy 
ki van már porondoztatva követses Porondal — hogy itt 
a' Strása kövekre semmi szükség nintsen a' végre — 
hogy az Ajtók előtt lévő keskeny Flaszter azok által ol-
talmaztassék [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

kipótlás 1. pótlás; completare; Ersatz, Ergänzung. 
1715: Jn Anno 1702 Az Exactoria adott az Fortali-
tium Építésének ki pótlására fl. 600 // 00 [Kv; KvLt 
1/213]. 1726: Zemlényi Pál Ur(am) . bizonyos szüksé-
ge kipotlása véget kenszerittetik itt az N Enyedi határan 
. . . egy darab földeket . . . magoktol in perpetuum aba-
lienalni örökösön el adni [Ne; DobLev. 1/126]. 1736: 
Minthogj a Joszagot Dobolyi István Vr(am) Gor-
gots Adamne Aszonyamtol már ki valtotta . . . adgjon 
meg Dobollyi István Vr(am) azon Jószágra eő Keglmek-
(ne)k mostani szŭksegek ki potolasára f. hung. 4 denar. 
80 és igj biija ezután Dobollyi István v(ram) Vána Va-
szilt ŏrŏksegivel [Ne; i.h. 1/165]/1790: mind a' Tiszt. Pa-
poknak és Professorok(na)k mind pedig más Salaristák-
(na)k a* közelebb el mult egy néhány Esztendökbéli szük 
termés miatt, buzabéli fizetések igen feles számmal res-
tantiáb(an) volna . . . az idei termésből is igen kevés 
Dézma takarodván be igen kevés reménység lehetne 
a' restantiák . . ki potolások iránt [Kv; SRE 268]. 
1799/1802: A' Szabad Székelyek á(lt)al tsináltatott ir-
tásból, minthogy a' Sessiok szama szerint Competentia-
jokon feljūl tsináltanak vala irtoványt; szakasztatott az 
ESzGyőrgyi Refor. Pap, és Mester hijjános Canonica 
portioja ki pótlására Hat kőből, a Pap, Négy köböl pe-
dig a Mester számára [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 
146]. 

2. jóvátétel; compensatie; Gutmachung, Vergütung, 
Entschädigung. 1677: Noha elhiszem, nagy helyes okok 
rekesztének el engem Fogarasban attól, hogy a Kegyel-
med nagy kiváltképpen való jó akaratját tartozásom 
szerént szemben ne köszönhessem meg, mindazonáltal 
még is nem lehet kicsiddég nem búsulnom rajta; azért ez 
kis írásomat elégtelennek tartván annak az hibának ki-
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pótlására, kérem bizodalmasan Kegyelmedet, tudósít-
son engem ezekről3 [TML VII, 348-9 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz. — aKöv. a részl.]. 

kipótlódik 1. pótoltatik; a fi completat; ergänzt/er-
setzt werden. 1664: Balogh Laszlo Vr(am) majorsagh 
szőleje osztassek ket fele az allyassa fele jutván Veres 
Laszlone Asz(szonyomna)k potlogyek azzal ki mellyet 
ekkedighlen eō kglme birt Mosane es Katonai Attyafiak 
éngedelmeből [Mv; MbK]. 1717: fel visgalván menyi 
szamu szanto földet bírt3 eddig, es ha őt kőből, es ket ve-
ka ferőjere ki ne(m) telik, potlodgyek ki annyira, az Kuti 
Mihály haza után való szanto földekből [Kük.; Dob-
Lev. 1/108. — aRozer Demeter nevű jb Kissároson 
(KK)]. 1789: hogy a Szőllők el ne darabolódjanak, még-
is osztályok igazságoson mehessen, ugy edgyezenek a 
Condividens Urak, hogy . . azon hijánosság most pót-
lódik ki [Kük.; Kp II 25/115]. 1795: az első nyilbann egy 
bárányos Juhval több esvén mint a masodikbann; an-
nak kellett ki pótlódni [Adámos KK; JHb XIX/50]. 
1796: azon rész más távul való hellyekenn potlodott ki 
[DLev. 3.XXXV.4]. 

2. kiegyenlítődik; a se compensa; ausgeglichen wer-
den. 1788: Instáljuk . . a' Ttts Officiolatust, bőlts itélle-
tek szerint találjanak olly utat 's modot azon restan-
tiankn(a)k ki potolására hogy se mik3, Se a' Szegény 
köznép ne aggraváltassu(n)k ki fizetésével, hanem azon 
Summa Falu pénziből . . hadd pótlódjék ki [Nagyal-
más K; Somb. II. — aA folyamodó falusbírák]. 

kipótol 1. (hiányt, különbözetet, mulasztást) pótol; a 
completa; ersetzen, ergänzen. 1699: mind az Postának 
sietése miat mind egj kedves Professor Baráttyának nál-
la léte az levél irástol el rekesztette, igiri ebb(en) eset hej-
janosságat príma occasione ki potolni [TL. Fogarassy 
Sámuel gr. Teleki Pálhoz]. 1727/1777: ezen ház hely 
mind földére nézve kissebb volt a' másiknál . ennek 
hijánosságát potlá ki Gálfalvi János uram igy: hogy a' 
feljebb nevezett Udvar ház hellybol . . . mérete viszszã 
három rud földet [Vaja MT; DobLev. III/505. 4b]. 
1749: az Allodiaturák ŏszve elegyedtenek, mikor fel osz-
tották, à hunn Samaijai rész vagyon, más is bir ott, de 
ugyan tsak másunnan ki pótolták, ugy hogy a1 Samaijai 
rész tsonkulás nélkül meg vagyon, a' széna fűvel egész 
integritásban [Mezőcsán TA; DobLev. 1/236. 23a]. 
1756: láttam Németi János Uramat erősen búsulni és 
boszszonkodván mondani előttünk: bár tsak adná elé az 
eb a* Lelke azon pénzt, valami úton módon . . . ha pe-
diglen hijja vólna is a pénznek, tsak ki pótolnók [Kv; 
Mk IX Vall. 181]. 1770: Ebben az Esztendőben Fonot 
nem attanak, a mikor pedig történt, hogy attanakis, egy 
egy fontnál többet nem attak, és ha Pozdoijás volt, s a 
fontot nem ütötte mikor be vették, nem kívánták hogy 
ki Potoljuk [F.várca Sz; BK]. 1843: ezennel küldők 
500 ft. Pengő Pénzben, a többit . . . ki potlam [Görgény 
MT; SLt évr. Matskási Ferenc lev.]. 

2. vmit vmennyire kiegészít/felkerekít; a întregi/com-
pleta; ergänzen, aufrunden. 1729: most mihent uy Ceh 
gjŭlesŭnk lesz az öt forintot nyolczra ki potollya [Kv; 
ACJk 142]. 1747: ha a' Farkas Marton édes Annya és 
testvér Attyafia . . . meg eskŭsz(ne)k azon hogy tudták, 
hogy az J. az pistaly tsŏt meg toldotta, tehát Farkas 
Marton eo kglme az már exolvalt 11 mariasokat potol-

lya ki Dolinger Vra(mna)k 16. mariasra [Torda; TJkT 
III. 160]. 

3. (kárt) megtérít; a despăgubi; (Schaden) (rück)ver-
güten, jm Schadenersatz leisten/geben. 1689: megh bő-
tsűltetven bőtsű szerent való arrat tartozok ki potolni 
[Gálfva MT; Pf]. 1763: ha penig valaki kart tenne az er-
dőben, meg limitaltatvan Exponens ő kegjelmek a* kárt, 
annak betsŭje szerent masut a' falu tartozik ki potolni 
azon kárt annyi hasznú 's valoru erdővel vagj fával [To-
rockó/Gyertyános TA; Bosla]. 1807: Ha az Marhák ke-
zek alat el döglenének, Vagy Ugy meg romlananak hogy 
an(n)yi pénzt a men(n)yit a . . Báró Ur nékiek azokra 
adat, el nem lehetne adni, tehát azt ki potolni tartoz-
zanak [Vingárd AF; Incz.]. 

4. kárpótol; a compensa; entschädigen. 1729: az Fel 
Csiki héjába való fáratcságunkot ez ide való vadászat ki 
potlotta, mivel most harmadnapi vadászatunkba ejtet-
tünk három szárvast két vad disznót, s edgy őzet ejtettük 
(így!) [ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbárához 
Lázárfalváról (Cs)]. 

5. kiigazít/javít; a repara/drege; ausbessern. 1784: A 
mi pedig a Kohok és Verők epületéhez s igazitasahoz va-
ló fakat illeti, minthogy ezek eventualis szükségek, ezek-
től nem tiltatnak el hogy eféle szükségekre akár mikor is 
a Bírákok hírekkel fákat vághassanak, minthogy ezeket 
nagy őreg fákból szokták ki potolni, hanem a mi vetése-
ket és rétek mellett való kerteléseket illeti . . hogy fát 
arra vághassanak meg nem engedtetik {Torockó; TLev. 
10/4]. 1839: Tanátsos Mo'sa László Ur, mint az 'Ser 
Ház uj Hűttöjének el készittésére ki rendelt Biztos, el vitt 
az Ser Házhoz, — hogy ottan az Hűttönél meg kívántató 
melioratiokat tegyem meg fizetésért . . . e mellett a Hut-
tö felett el romlott kő fal felső részét potoljam ki [Dés; 
DLt 1200]. 

O Szk: bosszúját ~ ja vkin bosszúját kitölti vkin; a se 
răzbuna împotriva cuiva; seine Rache an jm auslassen. 
1812: 'Sofi Jungfer mondot ta nékem, hogy őszve vesz-
vén a Groffné a Gróffal kiszaladt a festett Házból és a 
Grofon bosszúját a kis Contesznek nyaka kitekerésében 
akarta kipotolni [Héderfája KK; IB. Jánosi E r s e b e t h 
Takáts Joseffné (28) ns gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje 
vall.] * indulatát ~ja vkin haragját kitölti vkin; a-Ş1 

vărsa furia/mînia; seine Wut/seinen Zorn an jm auslas-
sen. 1781: az actor őkegyelme engemet fiával e g y ü t t 
megtámadván, rútul szidott, tolvajozott, mely szitko-
kért eleget protestáltam, hogy ne cselekedjék; de mégis 
nem cessáltak mindaddig, míg magok indulatjokot raj-
tam ki nem pótiák, és meg is akarván engemet verni [Ár-
kos Hsz; RSzF 271]. 

kipótolhat 1. pótolhat; a putea completa; ersetzen/er-
gänzen können. 1663: Egyébaránt, kegyelmes Uran|> 
hópénzeket talán kipótolhatná ember az k o r c s o m á b u l , 
noha oda is pénzen kell venni az bort [TML II, 470 Tele-
ki Mihály a fej-hez]. 1830: ezután azt a* jóságodat a' mit 
edig el mulattál, ki potolhatad [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

2. teljesíthet; a putea îndeplini; erfüllen können. 
A Törők buza . . . talám egy forintra ittis fel hág ezután, 
ha a Tőrŏkbuzát igy el adhatnok; a Pálinkát ne fel Suferm 
(!) aranyon adhatnok ugy reménleném hogy ki P?t{J~" 
hatnám a Nsgod parantsolaţját* [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev. — ^ i . hogy szedjen össze 1000 forintot]. 
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3. (hátralékot) kiegyenlíthet; a putea achita/lichida 
(restanţele); (Restanz) be/ausgleichen können. 1789: mi 
mind ketten Portio pénzel Restansok lévén mikor el 
égénk az el mult esztendőben, mind rovásaink mind 
könyvünk s quiaetántiáink el égtenek . . . Méltóztassék 
oly utat 's módot bőlts ítéleti szerint fel talalni, hogy 
vagy tellyességgel való el engedéssel, vagy más Rovásra 
való fel Rovattatással a' Communitáson fel szedhessük, 
mivel mi magunk erejéből sohais ki nem potolhattyuk 
[Sztána K; Somb. I]. 

O Szk: (eddigi) sanyarú életét ~ja (eddigi) sanyarú 
életéért kárpótolhatja magát; a se putea compensa pentru 
viaţa sa amară (de pînă acum); fur sein (bisheriges) Leben 
sich entschädigen können. 1773: Pénze is maradott alkal-
masint tíz-tizenkétezer forintja, úgyhogy a szegény hú-
gom, ha esze lészen maga dolgai folytatására, úri módon 
elélhet s az eddig urával töltött sanyarú életét kipótolhatja, 
csak az Istent félje s magát megbecsülje [RettE 298]. 

kipótolhatatlan pótolhatatlan; ireparabil; unersetz-
lich. 1832: A' mennyivel nagyobb kints a' jó Barátnál 
egy hív Feleség, egy gondos Édes Anya, annál érezhe-
tőbb fájdalmunk, annál kipótolhatatlanabb vesztesé-
günk, midőn attól megfosztatunk [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1185 Dobolyi Zsigmondné Szántó Rozália 
nyomt. gyászjel.]. 

kipótoltat pótoltat; a pune/obliga să completeze ceva; 
ersetzen/ergänzen lassen. 1731: A ki penig az gjalog sze-
resek kőzzűl harangozás után menne az Gátnak kötésé-
re aszt a Tizedes az mellette lévő Senator Pallérral és az 
ott dolgozo Tizedbeliekkel s Parancsoltatnakis egj egj 
nap számra való pénzig meg büntetni és az nap számotis 
véllek ki potoltatni [Dés; Jk 411b]. 1782: az a szokás jött 
volt bé hogy ha két hétig nem szolgáltis azt ki nem pótol-
tatták . . de meg parantsaltam a Bírónak hogy tsak egy 
napi Jobbágy szert el ne engedgyen hanem mindent 2 hé-
ti szolgálatra ki hajtson [Szu; Ks 94 Vegyes ir.]. 1792: 
Minthogy tisztességesen nem emaritaltattam Bundát 
Mentét nem csináltattanak Joszágot Marhát nem adta-
nak kívánom tisztesseges Emaritatiomat annyivalis 
inkább ki potoltatni hogy azokat férjem Suppléálta [Ne; 
DobLev. IV/700]. 

kipótoltathatik 1. vmennyire kiegészíttethetik; a putea 
fi întregit/completat pînă la . . ; bis zu einem bestimm-
ten Maße ergänzt/ersetzt werden können. 1792: Borbéli 
fizetését . . . Professor Méhes Györgynek ki potolja 
- • nem külömben a* So is annyira a' mennyi szokott 

járni a' több Professoroknak ugy mint 5. Mására a 
Communis Fundusbol ki potoltathatik [Kv; SRE 286]. 

2. szükség ~ vmely szükséglet fedeztethetik; a putea 
fi acoperit unele necesităţi; irgendein Bedürfnis/Bedarf 
gedeckt werden können. 1828: az egész közönség a* Me-
talurgia follytatásába Esztendőt által a' Tarisnyábol él s 
nagyabbára Disznó hússal, és tsak egéssége oltalmazá-
sára elegyít ételibe szarvas Marha húst . . . melly szerént 
hát nintsen szüksége annyi Marha húsra, mint a' 
mennyinek böriböl a' közönséges szükség ki potoltatha-
tik [Torockó; TLev. 13/3]. 

kipótoltatik 1. pótoltatik; a fi completat; ersetzt/er-
gänzt werden. 1737: Én bizony Ngos Uram olj igaz hű-

séggel s indulattal viseltetem Ngodhoz, hogy soha ez 
iránt lelkem ismeretitől nem vádoltatom mihelyt Is-
ten annyira meg erössit minyárt személy szerént magam 
Udvarlok Ngodnak; hogy pedig a mi most tőlem ki nem 
telhetett, avagy csak valami Öcsém Uram által pótoltat-
nék ki, Ngod Udvarlására alázatossággal küldeni ma-
gamis kívántam [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. Teleki 
Ádámhoz]. 1780: A mi pedig az Irtoványokat illeti, 
azokis kinek kinek birtokában a mennyiben lehet ma-
radnak, és másutt hasonlo Nagyságú és qualitásu helyei 
ki pótoltatnak [BSz; JHbK LVI/25.25]. 1784: az mint ki 
tetzik, bányász Lovaink lo szerb(en) hajtatnak a Ve-
röb(en) az futatas, vagy tsinálas rendre mégyen kinek ki-
nek bizonyos órája ki lévén határozva, ki ha maga ren-
delt orajan jelen nints, köve Vasa vagy szene egyb(e) 
nem gyűjtetett s nem dolgozhatik ezen rendet ŏrŏkesén 
el veszti soha neki ki nem potoltatik, tsak azért, hogy 
uraság dolgab(an) volt [Torockó; TLev. 4/9. 14b]. 1839: 
Bálint Öcsém is Testvér Hugunknak légyen kedve-
ző, annyira hogy a' mit ujjbol csináltatna, azoknak csí-
náltatása árra, az ezüst többségiben potoltassék ki 
[Nagylak AF; DobLev. V/1225]. 

2. vmi vmennyire kiegészíttetik/felkerekíttetik; a fi 
întregit/completat pînă la ; etw. ergänzt/aufgerun-
det werden. 1809: A' Kántor a ki már előre a bizonyság 
tételtől amoveáltatott Patakira8 nézve, valja ugyan hogy 
nem nevezte ki s piatzon vásárlott szalonnát, de azt meg 
üsmérí hogy oda haza hat mását a Thordaiaknak által 
adott, a Csizmadia színben lévöbölis, a mi idegen sza-
lonnának tanáltatott, azzal tiz Mására ki potoltatott 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u. — aA szalonna-kivitelen 
ért Pataki Istvánra]. 1823: az 1816dik esztendőben meg 
határozta vala a' Társaság, hogj a kovátsoknak, az adig 
volt egj vasért való 3xr fizetések mellett, minden mŭvbŏl 
való egy vas discretio el töröltessék, mivel az által tsak 
alkalmatosság szolgáltatodik a vas lopásra, hanem a vas 
helyett potoltassék ki fizetések 6 xrra [Torockó; TLev. 
9/47]. 1827: Néhai édes Atyámtól nékem utoljára adott 
Láda ezüst menyen a* Leányom részibe . . . de ugy hogy 
Leányomnak részin felyül adassék Nyolcz fontbol lévő 
Toálett v. Vetkező, melyre szedessék öszve az én Szü-
lőimtől kapott vetkezőm, s az potoltassék ki 8 fontra 
[Szentbenedek SzD; Ks 14.XLVIIb gr. Teleki Anna 
végr.]. 

kipotyog kikotyog; a divulga; ausplappern/schwatzen. 
1672: Már holnap elválik, mint replicálnak. Némelyek 
az székely uraim közül ki is potyogtak ma forralt dol-
gokban [TML VI, 358 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kipoz9dul kirajzik; a roi; ausschwärmen. 1710 k.: 
Egyszer valami lézengő zsákmányos hatvan tatár érke-
zik a faluba, szinten akkor, mikor az én tiszttartóm a 
vállán egy pokrócba takarva hoz egy kosár méhet; a ta-
tár ráncigálni kezdi a pokrócot . . . talán nem is tudta a 
méhet ott lenni. A tiszttartó méhet, pokrócot odahajít a 
tatár nyakába vagy ölibe; kiposdul a méh, nemcsak azt 
az egy, hanem a többi tatárt, magokat, lovaikat marni 
kezdik [BÖn. 735]. 

kipödrött kipödőrített/pödört; răsucit; gewichst. 
1846: Nagy István . . . szőke kipödrött bajuszu, hosszu-
ko sápadt ábrázatú [DLt 1200 kv-i nyomt. kl]. 
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kípök átv is kiköp; a scuipa, a da ceva afară din gură 
scuipînd; ausspucken. 1639: innia kezdem, igen darabo-
son kezde az számra jönni, ugia(n) sŭrŭ vala, en az szám-
ból ki pöktem, az Czuporbolis ki eöntem [Mv; MvLt 
291.191a]. 1644: en edes szerelmes Atiamfia kerlek regei 
adígh az hazadból ki ne meni hanem elsőben egiel, es az 
mikor ki megi feniö magot három szemet uegi az szad-
ban es ast ragiad, azt ki pökuen megh mast uegi az szad-
ban es aztis ragiad, ebeden foghagimast egiel, pestis ellen 
edes Atiamfia illien oruossagot chinali [LLt Gyulafi 
László feleségéhez, Balási Erzsébethez. — aKöv. a 
részi.]. 1778: A kiknek a' Torkok fáj etzettel, meg-
elegyített és kevés sóval, s' mézzel meg elegyített mele-
getske vizzel gyakron öblögetni a' szájjokat, és a* Torko-
kat, ki pökvén osztán a vizet, sokat használ [MvÁLt 
Mátyus, ConsSan. gub.]. — L. még Bön. 515. 

Sz. 1777: Podár Vaszilia minden teste állása s sze-
méllye és még tsak minden mozdulása is ugy hasonlít 
Néhai Filep Antal Uramhoz mintha éppen szájából 
pökte volna ki [Szásznyires SzD; Ks 30.28 St. Tsorba lu-
dimagister vall.]. 

kipörsedezik kiütésekkel eltelik; a i se acoperi tot cor-
pul de erupţie; voller Ausschläge werden. 7666: (A gyer-
meknek) annyira fakadozott ki minden testecskéje, hogy 
könnyű megesmerni, nem más nyavalyája, de az sü-
rő himlő vagyon rajta és az oly sok, hogy majd az tes-
tén alig találtatik oly helyecske, az ki ki nem pörsöde-
zett volna [TML III, 635 Csuti Benedek Teleki Mihály-
hoz]. 

kiprédikál a szószékről (kíméletlenül) kipellengérez/ 
megró vkit; a mustra pe cineva ín cadrul predicii; aus-
predigen. 1636: Az mikor ezt az fogoly Zabo Jánost, Ist-
ván Urám ki praedikalla, es ki pirongata az Templum-
bol, en mellette ulok vala István Uramnak [Mv; MvLt 
291. 66b]. 7672: Kegyelmed levelét, Uram, böcsülettel 
vettem, melyben két dolgot kíván Kegyelmed, kire eddig 
választ nem tettem. Egyik, Topheus uram mint praedi-
calta ki az partiumbelieket [TML VI, 191 Székely László 
Teleki Mihályhoz]. 1705: Ma reggel prédikálott Zilahi 
uram, Mózes 1.15:13. Ennek alkalmatosságával az ura-
kat igen kiprédikálá, hogy micsoda hamis informátiókat 
adtanak be az egészben célzott az gubernátorra, 
hogy az ő dolga volna [WIN I, 547-8. — aMózes I. 
könyve az Ószövetségben]. — L. még i. h. 79, 254. 

kiprédikáltat a szószékből megrótat vkit; a cere preo-
tului să mustre pe cineva ín cadrul predicii; jn auspredi-
gen lassen. 1635: kurua az Annya had hallia, bizony az 
pappal is ki predikaltato(m). azzalis ne(m) elegedem ha-
ne(m) torvennyel hivato(m) megh lattya [Mv; MvLt 
291. 56a]. 

kiprémez beszeg, szegélyez; a tivi; einsäumen. 1792: 
visel barna szin Békést, veresei ki prémazve (!) [DLt 
nyomt. kl]. 

kipronunciál kihirdet; a pronunţa; bekanntmachen, 
verkünden. 1567: ezen megh irth zentenciankat es wege-
zesūnket előttek ky pronuncialtuk [Vízakna AF; TT 
1881.191]. 1618: Be hiuatuan pedig mind az ket fel peres 
. . . ki pronunczialok az teoruint, <me>li teóruini pro-

nuncialasan mind az ket fel megh allanak [Vajdasztiván 
MT; RDL I. 12]. 

kiprotokulál jegyzőkönyvez, jegyzőkönyvbe bevezet; 
a înregistra; protokollieren. 1818: a Kereszteltekre néz-
ve Fel kell tenni . A proto(culum) vagy Matriculanak 
paginajat, hogy hanyadik lapon van ki protoculalva? 
[Méra K; RAk 21]. 

kipublikáltatik kihirdettetik; a fi anunţat; verkündet/ 
bekanntgemacht werden. 1662: Az méltóságos fejede-
lemasszony Gyulai Ferencnek Váraddá az fejedelem 
megérkezését, lengyelekkel való békességét . . nagy 
örömmel megírta vala. Melly hír Váradon vármegye-
gyűlésben kipublicáltatván . az emberek szívében 
nagy örömet szerzett vala [SKr 384]. 

kipublikáltattatik kihirdettetik; a fi adus la cunoştin-
ţă; bekanntgemacht werden. 1842: ki publicáltatatott 
Juliánná Rátz és Thuroczi Bálás árrestánsoknak hogy 

Czugház arrestomba vitessenek [Kvh; HSzjP]. 

kipuhatol 1. fel/kiderít, kinyomoz; a depista; er/aus-
forschen, ermitteln. 1787: A sákok fel bontásátis ki pu-
hatoltuk Benedek vra(m)mal, s a folti embereken sült, 
mégis vallották tŏstént, de azt nagyon erősítik hittel 
hogy ök a sákokbol egy fontsikát se vettekki [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1809: A Cselédeket számba 
vévén sőt birtokokot is ki puhatolván, ha valamelyik 
birtokához illő szolgálatott eddig el titkolta volna is azt 
ott a helyes szolgálatra szorítsa [Hsz; Mk RN. IX/109-
hez]. 

2. megtud; a afla; erfahren. 1796: én magamis Kérem 
Őtsém Uramat György őtsémet, mint mostani Littera-
rum conservatort nógassa egy részről, magamis más 
részről unszolni fogom, hogy a' Leveleket minél hama-
rébb regestráljak (!), mert reménlem sokat fogunk ki pu-
hatolni [Kv; Incz. XI.23a Jósintzi Sándor lev.]. 

kipuhatolás fel/kiderítés, kinyomozás; depistare; Er-
forschung, Ausmitt(e)lung. 1758: a* Teleki Família in 
Causa Ladislao (!) Keményia (!) s Mikolaianab(an) való 
dolgok(na)k kí puhatolásában költöttem Rf 12 xr 30 
|TL. Teleki Ádám költségnaplója 169b]. 1764 k.: A falu 
appromittállya igyekezetit a kártévőknek ki puhatolásá-
ra és mihent manifestáltathatţják kézbe adására hogy a 
károsok consolaltathassanak [H; Ks 62/3]. 1843: mi-
után 2l panaszlo veje Beke Móses Fazakas által requiráj-
tattak (!) voltunk . . a ' meg történt verekedés kőrnyŭl 
állásos ki puhatolására — az ide alább bé írt Tanukat 
. . . előnkbe állíttatva . . . az általunk eleikbe tett kérdé-
sekre 'e kővetkezendöleg vallottak® [Dés; DLt 586. 1-2. 
— aKöv. a vall.]. 

kipuhatolhat kideríthet/nyomozhat; a putea depista; 
erforschen/ermitteln können. 1796: Nadudvartis nyer-
tünk valamit, de ezt ki birja, kinél van árendába, máig 
sem puhatolhattam ki [Kv; Incz. XI. 22a Jósintzi Sán-
dor lev. — aHajdu m.]. 

kipuskázik kifröcsköl; a ţîşni; ausspritzen. 1780: min-
den erek ugy teli voltak vérrel, hogy szintén puskázat a' 
vér ki belőle [Km; KLev.]. 
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kipusztít 1. letarol, kiirt; a tăia; verheeren, ausrotten. 
1767: eő Nga mákos erdejéből Dupe Ripa nevezetű 
hellyben ki száraztották, s pusztitották az Kétzesty fa-
miliaja . . . 5 szekér szénára való hellyt [Galgó Sz; JHbK 
LVI/l. 7]. 1774: Hogy ezenn előszámlált személlyek a* 
magok réttyek(ne)k ki nyújtásával mennyire való fát ir-
tottak és pusztítottak ki . . . betsüllettük le tett hitünk 
szerint [O.léta TA; JHbB 275]. 

2. elpusztít, tönkretesz; a distruge; vernichten, zu-
grunderichten. 1840: Kertemet le húzták benne lévő ve-
teményeket, végkeppen kí pusztították égy általjában 
mindent le Tolvajkodtak [Dés; DLt 935]. 1842: A 'Sibo-
tól Solymos felé menő út mellékét több izbe bé ültettük 
válogatott oltványokkal és körül kerteltettűk de mind 
hasztalan ezt mindég ki pusztittyák [Zsibó Sz; WLt 
Nagy Lázár lev.]. 

3. vkit vmijéből kiforgat; a despuia pe cineva de ceva; 
jn um etw. bringen. 1583: Eothweos Mihály vallia . 
Hallottam ezt(is) Zaiabol az Azzonnak, lm vgmond az 
en vram Miwel illet mindenkor, ki akar Marhambol 
puztitany [Kv; TJk IV/l. 116-7]. 1842: ifjú legény Vin-
cze Márton, özvegy Török Katát tartós szerelmök ideje 
alatt külömbféle szinek alatt minden pénzibül ki pusztí-
totta [Nagykapus K; RAk 21]. 1847: Férjem . . . enge-
met, — minden szüléimről maradott vagyonkáimból ki-
pusztított [Dés; DLt 1200]. 1852: pénz Interessekre sints 
szükségem használni kívánom pénzemet, én nem va-
gyok Fejedelem sem oly Capitálista kinek pénz Interesre 
légyen szükségem ki vagyok mindenemből pusztítva 
[Nagylak AF; DobLev. V/1375]. 

4. kiüldöz/zaklat; a alunga; vertreiben, belästigen. 
1748: Hát azt hallottaé a Tanú . . h o g y Molnár János 
azt mondotta volna, hogy vagy meg hal, vagy pedig ki 
fogja pusztítani Argyélan Joszivot Déváról . . . ? [Déva; 
Ks 112 Vegyes ir. vk]. 1763: előre meg mondotta: addig 
nem nyugszik tudniillik mig Marus székből ki nem pusz-
tít [Nsz; Told. 33/22], 1845: A Leányod le kurvázásaért 
mások hallattára miért fenyegetted Madarasi Adám-
nét? — hogy rövid időn ki pusztítod az utszábol és nem 
fog ottan korcsomárolni megmutatod [Dés; DLt 502 
vk], 

5. vkit mindenéből ~ kiél; a lua de la cineva tot ce are; 
(her)ausessen. 1717: Ez üdőn zab, Árpa nem teremvén 
buzánkot kezdetti (!) abrakolni, az masirozo Miütia, 
ahol zabot talál is két lóra, egj vékát el huz, és az éget bo-
rért kérgetik, kénszérgetik az szégénjségét, melj ezén 
Rácz Militia ha nem réfrénáltatik éppen mindemből az 
szégénjségét ki pusztitţja [INyR; Cssz, Gysz, Ksz pana-
sza]. 

<>. ~jű magát vmijét/mindenét eltékozolja; a risipi 
ceva/tot ce are; alles vergeuden/schwenden. 1757: lakott 
a Fia György vélle addig még jobbanis észre vette, hogy 
a z Attya mindemből ki pusztította magát akkor kűlen 
ment osztán az Attyától [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17c]. 
1764: Pazérlo jo Etsém Szeredai István Vr(am), minden-
ből magát ki pusztítván, minden igasság, és Törvény el-
len azon kevés Ditső Sz. Mártoni Portionkra tette kezét 
[Kük.; Ks 22. XXIa]. 1782: Praefectus Uram Sako Mi-
hályt intette nyughatatlanságarol illyen szókkal, Te Sa-
ko Mihály mit rugodzol a te kegyes Földes Urad él-
jen, bizol vagyanodhoz de azzal a' Sok alá s fel járással 
ki pusztítod magadot mindenből, ugy hogy még botsko-
r°d Sem lészen, mig ugy jársz mint a Cseh országi Jobba-

kipusztul 

gyok, a' kik Földes Uraik ellen addig rugodosztanak, 
hogy szalma nadrágra jutottak [Torockósztgyörgy TA; 
Thor. XX/2 Vanya Gergely tt nyíl]. 

kipusztíthat kiirthat; a putea stîrpi; ausrotten können. 
1831: csak az eke mivelése által, a kigyo hagymát, földi 
borzát, ürmöt, s más több effeíe növevényeket ki nem 
pusztíthattyuk [Dés; DLt 143]. 

kipusztíttat kiirtat/vágat; a puné pe cineva să defrişe-
ze/lăsuiască; ausroden lassen. 1840: A Damo Réttye 

. . hajdan meg lehetős jo állapatu szálas erdő volt de a' 
Néhai Tekintetes Ur a' Fákat gyökerestől ki pusztíttat-
ván szántó főidé akarta formálni [Udvarfva MT; EHA]. 

kipusztíttatik 1. kivágatik; a fi tăiat; ausgerodet wer-
den. 1812: Fűlep Uraimék Erdejek 45 46 Esztendőkig 
mind Zálagon más kezén bitangalodván a határ fák 
mind ki pusztíttattak [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

2. kivész; a dispărea; aussterben. 1781: mikoron . . . 
azon hellybőla (: kitől Isten őrizé őket :) Reformáta Sz 
Hitünk Apostoli vallasunk ki pusztítatnék, és azoknak 
nem használhatnánk a' volt tzélunk hogy illyen eset-
ben, nem Hellyhez hanem Reformáta Szent Hitünkön s 
igaz Apostoli vallásunkon valóknak a' hol leg Szüksége-
sebb leszsz használjon holtunk után is ezen mi adomá-
nyunk és ebből jött s jövendő Haszon [M.Mart. 294 őzv. 
gr. Rédei Zsigmgndné br. Vesselényi Kata nyil. — aEr-
dősztgyörgyről. A tett pénzbeli alapítvánnyal]. 

kipusztíttatott kifosztatott/semmizett; sărăcit com-
plet; ausgeplündert/um etw. geprellt werden. 1802: 
12ma Augustus 1801 Seges Var Székben Szados (!) ne-
vezetű ugjan tűz mian mindenekből ki pusztitatot Falu-
nak fel segellésire Hataroztatot üdö a Ima 8tobris 1801 
Március végéig 1802 [Enlaka U; Borb. II Galfalvi Pál 
esp. kezével]. 

kipusztul 1. elpusztul; a se nimici/distruge; zunichte 
werden, zugrunde gehen. 1810: Ezen darab régi major-
ság SzőUő . . . meg van ez is pusztulva . . . nagyon ki 
vágynák a' tőkék pusztulva belőlle [Ks 76 Conscr. 397]. 

2. (jószágából/vagyonából) kifogy; a rămîne fàră bu-
nuri/avere; (Gut, Vermögen) ausgehen. 1712: Bőer Sá-
muel Uram és Feleséghe Nzts Bároczi Christina Asz-
szony . . jelenté, hogy az mostani közelebb el múlt ha-
borusághos űdökb(en) mind(en) marhájokbol nagjob-
bára ki pusztultanak vólna, ugj hogj oeconomiájoknak 
folytatására nem sufficialhatnának [Hari AF; DobLev. 
1/75]. 1718: kértemis, hogy kőnnyebitse őket ne pusz-
tullyanak ki marhájokbol [Cikmántor KK; Told. 21]. 
ÍJ56: neki eleitől fogva nem a* volt a' szándéka, hogj 
ökör heljib(en) őkrőt szerezzen az szegénység, hanem 
hogj mindenekből pusztulja(na)k ki [Galac BN; WLt 
Nagy Sigmond (54) jb. vall.]. 1793: No te rósz kurva 
ugyan jól viselted magadot, mert már mindenedből ki 
pusztultál [Koronka MT; Told.]. 1835: Kolcsár János 
. . . marhájából egészen ki pusztult volt [Zsibó Sz; WLt]. 

3. (szégyenszemre) elbújdosik/vándorol vhonnan; a 
pleca ín pribegie; (mit Schanden) flüchten/auswandern. 
1756: essék meg rajtam a' Nms V(á)r(me)gjének könyö-
rülő Szive és tanáljon fel ollyan p(rop)ria Cautiot, utat 
modot, hogy . . . ne jussak éppen Végső romlásra es 
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pusztulásra, és a, Nms V(á)r(me)gjéből ne kellessék ki 
pusztulnom, s gyermekeimmel együtt keserves kőldulas-
ra jutnom [M.köblös SzD; RLt]. 

4. el/kitakarodik; a pleca de undeva, a se căra; sich 
fortmachen/scheren. 1782: Thorotzkoi Jobbágyink 
számlálhatatlan Ketskéket tartanak, a mellyek a Nagy 
fákban is ugyan de kivált azokban mellyeket egyszer le 
vágnak Tüzelésre azoknak a hellyin mások nőnének, 
Meg betsülhetetlen kárt tesznek . . azért hogy a kets-
kék ki pusztullyanak azon hellyről haladék nélkül aláza-
toson Instállyuk [Torockó; TLev. 4/6]. 

kipusztult 1. elpusztult; defrişat; zugrunde gegangen. 
1855: az alsó hegyen tuli része csak nem ki pusztult erdő 
hely [Újfalu K; EHA]. 

2. marhájából ~ marhájából kifogyott; care a rămas 
fără animale; (Viehbestand) zu Ende gegangen. 1828: a 
marhájukból ki pŭsztŭlt vagy pedig más felől a Birtokos 
szorgalmatossága által megmarhásodott Colonusok 
[Cege SzD; WassLt Jk 36]. 

kirabol kifoszt; a jefui/prăda/devasta; ausplündern. 
1850: Maros Koppándiak is egy atyánk Testvériről re-
jánk szállott udvarunkat, ki Rabolták, őszbe Törték 
[Nagylak AF; DobLev. V/1282]. 1851: én nagy szüksé-
gekéi küszködő el nyomaradatt beteges özvegy aszszony 
vagyak, ki vagyak rabalva [Ó-Torda; DobLev. V/1321]. 

kirabolt kifosztott; jefuit, prădat, devastat; ausge-
raubt/plündert. 1854: Sorsosaim nagyobb részével ma-
gam is, kirabolt s elpusztított falusi lakomból kiszorítva, 
éltem megszokott rendszeréből kizaklatva, éltem alko-
nyán Kolozsvárra menekültem [ÚjfE 4]. 

kirág 1. lerág; a roade/mînca; abnagen/fressen. 1625: 
enneke(m) aban az denotalt helyben Kalongiaiaban zi-
na(m) uolt, melliet az marhak el hantak, es az mit gioz-
tek, meg is öttek benne, uoltanak oltouaniokis ugy mint 
eöttuenig ualo, melliekben az marhak az mit fel ertek, ki 
ragtak es teordeltek [UszT 64a]. 1776: talaltam száz ti-
zen három sertést ezen serteseket a Vetzeli katonák . . . 
tartották egy akalban Semmi eledelt nékie (!) nem adta-
nak ugy hogy a sertések az éhség mián felette nagy sivol-
tásokkal és gurrogásokkal voltanak azon akolnak 
kertyeit ki rágták [Vulcsesd H; Ks 81.58/2 Brati Juon 
(50) jb vall.]. 

2. lyukat rág vmire: a găurí rozînd; annagen/fressen. 
1748: a' pitvar ajtotis erŏssen bé tsinaltuk, de tsak akkor 
vŏttŭk eszre hogy bé rontottak2, s a lisztes sákunkatis ki 
rágtak [Torda; TJkT III. 241. — aA disznók]. 

3. kimar/sebesít; a roade; aufbeißen, wund werden. 
1716: asztaltolis egjnehányszor ki kellett menni vizelle-
ni, az szemérem testben lévő nyavalyája miatt; sőtt az 
szemérem testinek az lyukát az vizelleti erŏssen ki 
ette, es rágta volt [Nagyida K; Told. 22]. 

4. kb. kirothaszt; a putrezi; ausfaulen. 1584: Anna 
Eotweós Thamasne vallia, hallottam ezt zaiabol zabo 
Catonak, Akj vgmond engem bozorkannak mond, Az 
Iste(n) Ne Menche hanem kj ragia az Nyelwet zaiabol 
[Kv; TJk IV/1. 219]. 

kiragad 1. kiránt/tép: a smulge; herausreißen. 1592: 
Gruz Marton . . . vallia: Az zekeres leginiek mikor az 

korchoman zertelenkednenek . . zolita megh az Ceh 
Mester eoket, hogi laknanak bekeuel, ne zerzenenek há-
borúságot . . . egi czatlo kupa vala az kezembe, azt ki ra-
gadak kezembeol, es latam hogi az Ceh mestert megh 
fogtak vala az legeniek, es ammint zerettek zinte vgi ver-
tek: Az chatlo kupa vgian pozdoriazott zellel, vgi vertek 
velle [Kv; TJk V/l . 247]. 1596: vtanna(m) ieóúe nagj Pe-
ter, Jeótebe kj ragada az eggik rakonchat, s hogy az eók-
ret el terítem uala eleimbe alla, s monda ally el, merth ugj 
hagitlak hogy zernyw halált holz [UszT 11/34]. 1698: 
Zálogjáért küldvén a' Város Szolgait Hadnagy Ura(m) 
a' zalogott kezekből ki ragadta; sőtt azon Zaloglasnak 
executiojat turbalta fenyegetteis a ' Varos szolgáját [Dés; 
Jk 268b]. 1782: a lőtsőt ragadáki hogy meg verjen szer-
nyű Isten elen tett káromkodással [Szőrcse Hsz; HSzjP 
Királj Janos (36) col. vall.]. 1791: Akkor hozzám ru-
gaszkodék, agyarkodék, és az melly páltza kezembe vala 
kiragadá tŏllem, atta, teremtette, káromkodások, szit-
kozodások között és elsőbb ököllel arczul tsapdosa [Mé-
ra K; RKA]. 1843: kezéből egy fáin zatskot ki ragadtam 
[Bágyon TA; KLev.]. 

2. előránt/húz; a scoate brusc; hervorziehen. 1634: 
Kerekes Ianos . . . ki ragadva(n) cziakankajat, monda: 
Ez az en Atyamfia, megh lattia ki bant engem [Mv; Mv-
Lt 291. 2b]. 1802: Koka György Ngod Kotsissa . . . kö-
penyege aloll ki ragadott egy Csákány forma nagy Kala-
pátsot Főben, Ábrázatban addig verte míg a* főidre le 
agyolta [Mv; Born. XXXIX. 53]. 1822: János egy kést a 
Botskor tekeresiből ki ragada, és döfödni kezde a strá-
sákhoz [Peselnek Hsz; HSzjP Varga Josef (70) col. vallj . 

3. lekap/tép; a smulge jos; herunterreißen. 1653: a 
hajdúk . böcstelenül bántak vala vélleka; szidalmaz-
ván, a süveget kiragadták a német fejéből és belé fúttak, 
és a földhöz puffantották [ETA I, 61 NSz. — aA néme-
tekkel]. 

4. kihúz/ránt; a scoate (repede); (her)ausziehen/rei-
ßen. 1573: farkas pal . . vallia hogy Mykoron 
Meggieshez keozel Iwtotak volna az Tho gáton altal 
Mennenek latta hogi hayladozni kezdet az koczy Es 
azomba Be deolt az Thoba . . . ha Beke Gergely Neky 
Nem zeoket volna az vyznek es ky Nem ragatta volna 
germekyt Bele holtak volna [Kv; TJk III/3. 270]. 

5. kiment; a salva/scăpa; retten. 1678: mindhogy pe-
dig Apor István uram még itthon is Híven szolgált 
az mi kegyelmes urunknak, arra a tekintetre nézve ra-
gadták ki a bátyját a veszedelemből [TML VIII, 194 Na-
láczy István Teleki Mihályhoz]. 1795: a ' Ngtok kegyes 
rendeleseit meg becsülni nem tudó, 's a* maga és Mara-
déka nyilván való kárával gondolni nem akaró Társaság 
most minden órán abba a* veszedelembe fog viszszá esni, 
a ' mellyböl ötet az õ siralmas kérésére a ' Ngtok Atyai 
gondoskodása kiragadta vala [Torockó; TLev. 9/29]. 
L. még BIm. 987. 

6. átv magához ragad, magának megszerez; a acapa-
ra, a-şi însuşi tótul pentru sine; an sich reißen, für sich 
erwerben. 1758: A mostohaapám minden jószágot ki 
akart kezünkből venni, hanem erőszakoson a rodi t , 
apahidit s köblösinekc egy részét kiragadok a kezébgl s 
négyen Rettegiekül felosztottuk [RettE 64. — K. 
cSzD]. 

7. vhonnan/vkitől erőszakkal elszakít; a despărţi cu 
forţa de cineva; irgendwoher/jm durch Gewalt ent/weg-
reißen. 1767: Gr. Bánfli Dienes . . . 13 esztendős leányát 
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; •. a püspök Bajtay Antal militare brachium által 
édesanyja öléből kiragadták hallatlan például s elvivén 
magával Bethlen Miklós úr, pápistává akaiják tenni 
erővel [RettE 211-2]. 

kiragadhat kimenthet; a putea salva; retten können. 
1788: midőn . . . Arany nevü faluban érkezném . . . lá-
tám közelíteni az parasztságnak nagj kiáltással jövő So-
kaságát, kiktől meg rémülvén, azonnal viszszá tértem; 
hogy Rápolti Udvaromból édgyetlen égj fijacskámot a 
tűzből ki ragadhatnám [Baranyicska H; JHb XXXI.26]. 

kiragadozhat kikapdoshat; a putea scoate la repezea-
lă; wiederholt/öfters hastig herausraffen können. 1662: 
olly árvíz jött vala azon éjszaka, hogy . a cselédek ki 
hónalyig s övig érő vízben kényszeríttetének a sátorokat 
felszedni, és sok egyet-másokat hogy hirtelen az árvíz 
előtt ki nem ragadozhattak volna, horgokkal, vasvillák-
kal kikeresgélni [SKr 187]. 

kiragadtatik vhonnan/vkitől erőszakkal elszakíttatik; 
a fi despărţit cu forţa de cineva; von irgendwoher/jm 
durch Gewalt entrissen werden. 1662: az asszonyi állat 
az ő férjének öléből kiragadtatik vala és az ő szerelmes 
hitvesének szeme előtt erőszakot szenved vala s megöle-
tik vala [SKr 103]. 

kirajzol 1. ki/megfest, ábrázol; a picta; malen, darstel-
len. 1676: ez ájto szőmőldekeny félyűl Bathoriak czime-
rek menyezete párkányos czifrás, az elementumok, pla-
netak, arsok es scientiak vadnak raytok ki rayzolva 
lpog. ; UF II, 731]. 1714: Fedeles Cseh-Országi üveg, 
melljen idvozült Herczeg Czimere titulussal egjütt és kü-
lômb külőmb fele figurakkal egjütt ki vágjon rajszolva 
[AH 10]. 1789: Az Néhai Vladár Adám Famíliája Czi-
mere Sellyem Matériára ki rajzolva, aranyos gombos 
egybetŭrö Rámájával Pf 1 [Mv; ConscrAp. 5]. 

2. kirak; a expune; auslegen, besetzen. 1636: Ez uira-
ê?s kert vagyon negy reszben szakasztva Az máso-
dik Tablatt, az Capitan ur(am)a czimere es Titulussá 
î^ue szép uiragokkal Deák beőtŭkre ki rayszolua ekesiti 
ßiménfva U; JHb Inv. — aJoannes Glukonski de Ben-
kuits német kapitány]. 
^ kb. meghúz; a trasa; ziehen. 1803: az el hasított 
^öllönek egyik tzövektöl a másikig az az végig mesgyéit 
Vagy barázdáját ki rajzoltak volna [Kv; Pk 3]. 

kirak I. kipakol/tesz; a scoate; auspacken. 1573: Or-
??lia veg Bartosne hogy eo puskarnet zolgalta latta hogi 
r^gy Eot aranyas kupát parta Eowet aran gwreoket ra-
í?t ky puskar Ladaiabol [Kv; TJk III/3. 170]. 1574: 
Maradek peter vallia hogy Ez elymwlt Eozzel Ieot 
yolt eo hozza zabo Sebestien varadról Az ladat meg 
^ytia es ky rakia Az ezwst mywet Beleole [Kv; i.h. 311]. 
J85 : Bwday Tamas vra(m) vallia, Erre Iutek oda hogy 
, jakatosok Mongiak vala hogy semmy Ali kolch Nem 
• ?t volna a' lada mellet, Az pénzt Immár ky raktak vala 
gleolle [Kv; TJk IV/1. 490]. 1605: En ott valek mikor 
£eoczj Georgyne kj raka az Zakacsne ladajabúl valami 
* * saphranja kezkeneò giolchia, sinora es pozto zele 

[UszT 20/134 Haelena Consors Agil(is) Ioan(n)is 
ç, P In Vdúarhely vall.]. 1629: mikor az szegeny Eótueós 

ergely megh hala, ugja(n) my kisireok haza az hazahoz 

s lata(m) hogj kiraka az ladabol egjet massat [Mv; MvLt 
290. 182a]. 1756: ki raktanak belőlek sok Férfi és Asz-
szony embernek való kŏntŏseket, és õ Nga száraszt-
gattatta [Kv; TGsz 51]. 

2. kirakodik vmivel; a descărca ceva; etw. ausladen. 
1676IXVIII. sz. eleje: Akár a' Dësi só Cellérek, akar más 
egyéb Sóval kereskedők ha a' Bírák meg engedik hogy ki 
rakják itt a' portuson sojokat, tartozzanak száz sóból 
egj forintal, a' Templom szükségéire [SzVJk 207-8]. 

3. (mások szeme elé) rak/helyez; a aşeza (la vedere), a 
expune; auslegen/stellen. 1573: Margit Kalliay peterne, 
Azt vallia hogi otth volt az Menegzeobe mykor Aztalos 
leorinch ely atta Mwstoha leaniat Keomies gérginek, de 
eo Nem latta hogi semyt Azkor ky rákot volna annak 
Reszebe sem hogy valamywel kenalta volna [Kv; TJk 
III/3. 193]. 1637: mikor el adak azt az Czegledi Katat 
Fazakas Gasparnak, akkor raktak vala ki eggiet mas fe-
jer ruhát, de nem tudom, hog az uczara ki keöteöttek 
volna [Mv; MvLt 291.93b]. 1680: ezen hazok(na)k abla-
kaiban ki rakva melegre lapos Űvegekb(en) külön külön 
fele fŭvek(ne)k, es viragok(na)k vizei in vitis no 40 
[A.porumbák F; Ált Inv. 12]. 1720: lattam az szolgáló-
ból lött Tóth Jeremiasne, szép tisztessegesen készült 
Agyon való eszközöket rakott ki az Agyra, magamis 
szkofiummal Varatt ingeket látta(m), hogy Viselte [Ne; 
DobLev. I. 96]. 

4. kihajít/hány; a arunca afară; (hin/her)auswerfen/ 
schmeißen. 1771: Stikler Antal mindenkor a Ganaját az 
Uczczára rakja ki [Dés; DLt 321. 12a Barbara Tokai rel. 
vidva Joannis quondam Kõvendi (45) vall.]. 

5. kirámol/tesz; a scoate afară (lucrurile din ); 
ausräumen/legen/setzen. 1573: Erzebet Kis Ianosne Azt 
vallia hogy Emlekezyk rea mykor sala Balint meg veotte 
volt az hazat Eottwes lěrinch Annyatwl Aztis latta hogi 
ky rakta volt az haz eleybe Marhaiat mely allot Mint egi 
hétig otth [Kv; TJk III/3. 260]. 

6. kiakolbólít/hány vkit (a házból); a scoate/a da afa-
ră pe cineva (din casă); (aus dem Haus) ausschiffen/sat-
teln. 1573: Zeky pal . . . azt Monta hogi ha bekesegel 
Lakyk holtig es ott Maradhat, De ha Bekewel Nem la-
kyk ky rakya onnat egy oraba sem akar vele lakny [Kv; 
TJk III/3. 102]. 1600: az Alperes Valamjre ualo gondo-
lattiabul jeówe Kadiczfalua(n) . . az hazba meljbe en 
lakom wala engemet naszal vitt uala abba az hazba 
az az en edes Vram, Es az Alperes abba az hazba ram 
zalla, engem vgian igy mo(n)dhato(m) hogi az hazbúl ki 
raka [UszT 15/127]. 1634: arra emlekezem hogy egyszer 
az Atyám ki rakta vala Foldvarinet az hazbol [Mv; 
MvLt 291. 16b]. 1739: Csizmadia Nagj János lát-
ván a' Levátáb(an) specificált személlyeknek gonosz 
Conversatiojokat, Házából ki-rakta, elküldötte; de a' 
Felesége Kaszó Kata Asz(szo)ny . . . viszsza hordotta, 
viszsza bocsátotta, véllek Consentiált, ivutt, vendéges-
kedett [Dés; Jk 315b Andreas Böszörményi jur. not. ke-
zével]. 

Sz. 1663 u.: mint szondának az némely igaz állhatato-
ságok miá szenvedő atyámfiai Bánya tájára nem so-
kára kirakák szűröket [SzO VI, 284 Hátjegyzet Bánffi 
Dienesnek egy 1663-ban Medgyesen kelt levelén]. 

7. (ékkővel/gyönggyel) díszít/ékít, rég kihány; a îm-
podobi/ornamenta/decora (cu pietre preţioase/perle); 
(mit Edelsteinen/Perlen) zieren/schmücken. 1733/1813: 
Az veress bársony szoknyát hagyom ahoz való vállal 
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együtt, ezenkívül pedig 26. rendből állo nagy szemű jo 
féle veress Klárist, és igy az szoknyábol kívánom, hogy 
tsinállyanak oltárra való antipendiumot, melynekis az 
kőzepit az meg írt Kalárissal rakják ki, az vállon lévő 
tsipkével tsinállyanak ornamentumot [Kv; SLt XLII. 6. 
30]. 1807: Egy Fŭsŭ rubintal 's gyémántal ki-rakva | Egy 
arany Medaillon jofele gyöngyei ki rakva, a' melly fŭg 
egy fatytyu gyöngyökből fŭzŏtt sinoran [DLt 378 
nyomt. kl]. 1813: Egy tántzolo fejer Krep Köntös, veres 
mettzett bársonnyal ki rakva [Szászvessződ NK; Told. 
47]. 1823: Egy pár ezüst aranyozot trombita kövekkel ki 
rakva veres sejem bojtos sinorral [Szentbenedek SzD; 
Ks 38.V Clenodia fam.]. 

8. berakással díszít/ékesít; a încrusta, a împodobi/de-
cora cu ornamente înfipte ín masa acestuia; durch Einla-
ge schmücken/zieren. 1760: Edgy Pár Tersényi Stucz 
mellyis győngj házzal ki vagyon rakva [Mv; TGsz]. 
1789: Egy arany Gyŭrŭ Topáz nevű kövekkel rosa for-
mára ki rakva valens Rf 4 xr 30 [Mv; ConscrAp. 2]. 
1793: Fegyverek 1. egy vont lyuku s tsontos agyú 
Stutz 2. egy más vont lyuku, ágya végig tsontal virágo-
son ki rakva regi modi szerszammal [TL Conscr.]. 1846: 
Egy Tubákos fejér csont pixis, melyen égy pillangó va-
gyon mozaikkal kirakva [SLt 17]. 

9. intarziával díszít; a ornamenta/decora cu intarzie; 
durch/mit Intarsia schmücken/zieren. 1805: Egy nagy 
boltos ágy fa veres Tisza fából igen szépen ki rakva Osz-
lopokkal Aranyozott Waseval; négy aranyozott Medve 
lábonn áll [Mv; TGsz 52]. 

10. burkol; a îmbrăca/acoperi; bedecken/legen. 
1850: vagyon egy jo bolthajtásra épitett kripta, fejül meg 
fődőlve, és bé rástozva, — ennek a fronttya merőbe fara-
got kővel van ki rakva hiba nélkül [Gyéressztkirály TA; 
DE 5]. 

11. felépít/rak; a ridica/construi; aufbauen. 1732: a 
Sertes hizo Lábos oll, külön lábakon rakōfábol ki rakva 
ál a patakhoz közéi [Nagyida K; Told. 11/70]. 1748: ã 
kamarátis az után rakták ki boronábol, s, padiák meg 
[Torda; Borb.]. 1756: vagyon jó Sendelly fedél alatt 
nagy szép farámában francziáson foglalt üveg táblákkal 
ki rakva az Üveg ház [Ks 92.1. 32 dévai kúrialeír.]. 1797: 
Egy Sendellyes fedél alatt boronábol rakott Sajtó Szín 
benne lévő kő kádu Sajtóval, és ugyan ezen fedél alatt 
egy gabanás, mellynek még tsak falai vágynák boronák-
kal ki rakva, egyébként készületlen [M.igen AF; Dob-
Lev. IV/777] | ezen épület vagyon tserefa talpakra gom-
bolju bŭkfákbol ki rakva [Kőrispatak U; Pf]. 1844: Van 
a' Csűr fenyő boronákbol ki rakva [Abafája MT; TSb 
1 1 ] . 

12. (fel/meg)rak; a construi/clădi; aufbauen/führen. 
1699: Vagyon ezén ház(na)k egi Zöld mazu felig fujtŏs 
Tüzeló kemenczeje, az allya téglából agyagból van ki 
rakva [Szentdemeter U; LLt Inv. 25]. 1702: Vagyon egy 
zöld mázu kályhákból kerekdeden rakatott kemencze: 
ezen kemenczének tŭzhellye, köböl s téglából elegyesleg 
vagyon ki rakva [O.brettye H; Born. XXIX.4]. 1742: A 
Kémény j ó eröss Fundamentumán Téglából vágjon ki 
rakva [Pókafva AF; JHb XXV/58. — Tornai László ki-
jegyzése]. 

13. ki/megbélel; a căptuşi/acoperi; verschlagen/klei-
den. 1720: Vágjon keskeny Halastó, körős kőrnyűl Pali-
zata forma Toldgj fakkal van az oldala ki rakva [Szur-
duk SzD; J H b K XXVI/12]. 1727: Ezen Veteményes 

Kertnek a ' Kőzepiben egy hitván szalmás vetemény tar-
tó főid pincze vágjon, mellynek a' Napkelett felől való 
oldala Kőből vagyon kirakva, a' tőbb része penig tölgy 
fából vágjon ki rakva [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/ 
13]. 1776: Vlásza Ignát ä Földes Aszszonyom eő Nsaga 
udvarában kutat ásatott az köveket melyekkel ä Kutat 
ki rakták mindazokot hordották ä Néhai Groff Lázár 
Gábor Ur eŏnsaga udvarából [Mihálcfva AF; MvRK-
Lev.]. 1797: ezen pinczének oldalán lévő kőfalai fŭve-
nyes Sárral vannak ki rakva [Kőrispatak U; Pf]. 1810: 
égy Főidbe ásott pintze . . oldala lapossan faragott 
vastag cserefákbol van ki rakva [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 
386]. 1850: a pintze gátornak az oldala fával vagyon ki 
rakva [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

14. ki/megpadol/pádimentumoz; a pardosi; (aus)-
dielen/bohlen. 1765: En Gróf Petki Anna Gróf Kornis 
Antalné Szegődtem meg az Jesuiták Pallérával Günter 
Ferencz Urammal hogy ö kegyelme az én házaimat el 
készéti a két . . Stukaturás házat felyül is az hiúban szé-
pen téglával ki rakja [Kv; Ks 11.XLVI.44]. 1842: A' pa-
piros malom Ezen vető szoba egészen lapos kövek-
kel van ki rakva [Km; KmULev. 2]. 1849: a ' Templom3 

allya kí rakva téglákkal, mennyezete follyo gerendákra 
virágosán festett détzkákkal bé rakva | Az áltánnak 
allya Téglákkal ki rakva, padlázattya stakaturás — igen 
szép nagy ablakakkal [Szentbenedek SzD; Ks 73/55. — 
aA várkastély kápolnája]. 

15. kikövez; a pava; (aus/be)pflastern. 1823-1830: 
Még szerencse az, hogy a házok előtt az ösvények nem 
kovácskővela, mint az utca közepe, hanem lapos kövek-
kel vágynák kirakva , mert így is, amint egy professzor-
tól fogva a másikig nyargal az ember, a vékony talpú pa-
pucsát úgy veri a kövekhez, hogy ugyan sajog az ember 
l ába talpa belé [FogE 236. — a I t t és alább a l k a l m a s i n t a 
forrás gondozójának átírásával kovacskő h. Göttingá-
ban]. 

kirakás 1. felrakás; construire, clădire; An/Auf-
schichtung. 1825: (A) falnak a fundamentumban lett ki-
rakakásáért (!) a Pallér bérrel együtt tegyen Rf 
83 xf 45 [Dés; DLt 3]. 

2. (saját házából való) kiakolbólítás/hányás; scoate-
re/alungare (din locuinţă proprie); (aus eigenem Haus) 
Ausschiffung. 1600: engemet naszal vitt uala abba az 
hazba az az en edes Vram, Es az Alperes abba az hazba 
ram zalla . . . kertem azonnis hogy Akar chák Zent 
georgy napigh hadgyo(n) veztegsegbe, benne az hazba. 
De . sem(m)iképpen ne(m) patialta ott lakasomat, el 
menek ketelensegbeŏl, mas ember hata meget niomor-
gok mikor im(m)ar az Alperes igi ki rakasa miatt 
másutt lette(m) volna, bochatotta(m) wala z o l g a m o j 
nemy nemy marhaimert hogy el hosza az hazbui 
[UszT 15/127]. 

3. ki/megbélelés; cäptuşire; Bekleidung, Verscha-
lung. 1750: Videmann Mihálynak az Secessus ki raká-
sáért HFlor 7 d 44 [Ks 70. VIII. 19]. 1762: a mi fabéli re-
szünköt vitette Krajnik Uram pinczéje fabol való ki ra-
kására [Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1776: vala-
menynyi kŏ kívántatott azon Kútnak ki rakására, minő 
. . . eő nsãga udvarából hordottuk [Mihálcfva AF; Mv-
RKLev.]. 1810: A Forrás körül való apparatus t.i. en-
nek kirakása, köble, mellette lévő hitvány válluval 30 v 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 55]. 
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kirakat 1. rakat; a dispune să fíe aşezat/pus; verlegen las-
sen. 1769: (A faluk) az utakot meg egjenesittessék; ä nagj 
köveket az ut szellyeire ki rakassák, és annak utánna apro 
Kovetsel vagj porondal meg szineltessék [UszLt XIII/97]. 

Szk: ölbe ~ ölbe rakat. 1799 k.: ha hoszu ölbe hozzák 
egy ölet három szekeren ha kurtába egyet két szekeren 
. . . szokták hozatni ki rendezni itten ölbe ki rakatni3 

[Kv; AggmLt C. l 14. — aFát]. 
2. kiakolbólíttat/hányat vkit (a házból); a dispune să 

fie scos/dat afară (din casă); (aus dem Haus) jn ausschif-
fen/booten lassen. 1634: Tudom hogi vagion Immár ket 
eztendeje hogi benke Andrasne bele ment volt abban az 
öröksegben valakj tanacsabol de Cornis ferenczne azo-
nio(m) ki rakatta belőlle [Recsenyéd U; TSb 21]. 1699: 
maga hon nem létiben Egrestŏrŏl maga tulajdon Házá-
ból Felesegit ki rakatta [Bögöz U; BálLt l]. 

3. körül/megrakat; a dispune să fie aşezat (ceva) de 
jur împrejur; umlegen lassen. 1752: Az haranglábnak 
zsendelyezését nagy részében megújíttatván és az alsó ré-
szének is két oldalát téglával kirakatván stb. költöttem 
azokra fl. hung. 208 den. 12 [Kv; ETF 107.13]. 

4. ki/megbéleltet; a puné să căptuşească; ausmauern 
lassen. 1760: Mosa László Uram . kővel egy kutat ki 
rakatott [Árpástó SzD; BK]. 1773: most a Nyáran 
bátarkadat Pintzét ásatni, s Bolthajtásasan kőből ki ra-
katni [Mezőerked K; LLtj. 1797: A kútnak a mélysége 3 
német öl de még bizonyos és jo forrás nem találtatott 
az én ertelmem szerént jobnak állítom tavabbis ásni 
minsem anyi munkát hasztalan ugy ki rakatni [Szilágy-
cseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

5. kiköveztet; a dispune să paveze; (be)pflastern las-
sen. 1782: a' regi Rátz jusson lévő udvarház hellyen 
Báró Jósika Dániel Ur eö nga Sokat munkálodtatott s 
költött is hogy meg egyengette s kövekkel az oldalosob 
részét ki rokatta [Nagyrápolt H; JHb XXXI. 21.4]. 
1817: az Udvartis ki kel rakattni kovats kővel [Kv; IB. 
gr. Korda Anna lev.]. 

kirakatik 1. (házból) kiakolbólíttatik/hányatik; a fi 
scos/dat afară (din casă); (aus dem Haus) ausgeschifft/ 
gebootet werden. 1728: Mészáros Bernát intra octavum 
keressen szállást magának, és az Fejervari Sigmond Ha-
zatol elmennyen, külőmb(en) ha akkor el nem menne az 
meg irt Hazbúl t.i. onnét ahol most vágjon ki rakatik be-
lŏlle [Dés; Jk 375a]. 

2. rakatik, tétetik; a fi pus/fåcut; ausgelegt werden. 
1736: (Az) Ablakok . . . közül az edgyik merő évegből 
valo, azaz Nagy Tábla evegből rakatott ki [Várhegy 
MT; CU]. 

3. kipadoltatik/pádimentumoztatik; a fi pardosit; 
faus)gedielt/bohlt werden. 1803: Sikátorja és Piattza a' 
Templom(na)k téglából rakatott ki [Nyomát MT; Un-
VJk 287]. 

kirakatlan béleletlen; necăptuşit; nicht beschalt/be-
kleidet. 1810: A Curia közepén egy Mettzenzeiferrel 
kősziklából kivágatott kirakatlan kut, mellysége pedig 
ot ől — Talpát ezen Öregségnek sokszorozván méllysé-
?ével kijön ezen két mekkoráságbol hét és fél köb, vagy-
!s> Cubik ől [Doboka; Ks 76 Conscr. 44]. 

kirakatott ki/megbélelt; căptuşit; bekleidet. 1820 k.: 
Vagyon égy kővel kirakatott, Tölgyfával Gargyázott jo 

kút [Dés; RLt]. 1824: Az Udvaron vagyon égy kőből jo 
móddal s Fenyő Fából ki rakatott gárdinás Gemes kut 
[Mezőbodon TA; Ks 89]. 

kirakattat kirakat/rakodtat; a puné pe cineva să des-
carce ceva; entladen lassen. 1676/XVIII. sz. eleje: akar 
Dési akar Sibói Cellérek légjenek közöttük, ha a' Sza-
mos Parton sótt rakattatnak ki, minden száz sóból tar-
tozza(na)k dr:24. pénzel a' Templom szükségére [SzVJk 
207]. 

kirakattatás kiakolbólítás; scoatere, alungare; Aus-
schiffung. 1777: a Falunak és az Ecclesiánok köz aka-
rattyábol esett ottan Lakot Molduván Szávulynak a Te-
lekre valo ki rakattotása [Mezőpagocsa MT; BK. More-
san Lepedát (60) zs vall.]. 

kirakattadk 1. rakatik; a fi pus/fåcut; ausgelegt wer-
den. 1774: (Az) ablakak Ónban foglaltatatt jo és ép 
üveg karikákból ki rakattatak [T; CU]. 

2. ki/megbéleltetik; a fi căptuşit; bekleidet werden. 
1875: a papi ház pincze grádicsa felé gátőr emeltessék, 
mely zsendellyel fedessék be s oldalai kővel kirakattassa-
nak [M.bikal K; RAk 320]. 

3. kitétetik; a fi pus afară; ausgesetzt werden. 1662: 
Azon kastélynak® mindkét felől négyszegben ugyan 
tágos olly épületek valának, ahová a kertből minden 
sok szép virágokat . . . fákat korcsolyákon bevontat-
ván, szép rendben berakhatnának . . . míg kikeleten is-
mét az ő szokott helyekre a kertben ki kellene rakattat-
niok [SKr 259-60. — aA Lichtenstein hercegének]. 

kirakattatott felrakott/megépített; ridicat, construit; 
aufgebaut. 1761: Ágasokra mezőségi módra, szalma fe-
dél alá építtetett, belől kapu formára tizen hat oszlopok-
kal meg erősíttetett, eszterha allyáig faragott bikfa rakó 
fákkal kirakattatott . . . viseltes Csűr fekszik [Szászvesz-
sződ NK; JHbK LXVIII/1. 214]. 

kirakodás árukirakás; debarcare/descărcare a mărfu-
rilor; Warenent/ausladung, Löschung. 1587: Mazodzor 
kiuaniuk aztis Nagodtül (!) hog az portust ug jpitesse 
meg Ngod hog az bajosoknak az kj rakodasban karok 
velünk egietemben ne essek [GyK. — A dési cellérek vé-
gezése Gyulafi Lászlóval]. 

kirakodik árut kirak; a expune marfa; Ware aus/ent-
laden. 1572: Ilona Teorek Myklosne Aztis latta 
hogy Egy vasar Napyan ky rakodot volt ez Katalin 
Azonba ely Ieottek az vasarbirak es zalagat veottek [Kv; 
TJk III/3.18]. 1575: az Áros vraim Zoksor (!) Teottek 
panazt az Ieoweny (!) es Idegen Áros Nepek feleol ky (!) 
Miheien Iwtnak Akar my Ideoben Boltot Nitnak es ky 
rakodnak, Mykeppen Mostanis Erre keryk eo k. 
biro vramat hogy Mindiarast pecheteltesse Be boltyokat 
es Neh engedye Arulniok [Kv; TanJk V/3. 128b]. 1704: 
Ugyan ma az ittvaló áros emberek kirakodtanak soka-
dalom formájára [WIN I, 223]. 

kirakogat kirakosgat/teszeget; a scoate (şi a puné un-
deva) rînd pe rînd; nach und nach ausräumen/(her/ 
hin)auslegen. 1693: hirem s akaratom (!) ellen azok sák-
b(an) kötőt portekacskaimat ki oldotta, és kirakogatta, 
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azok kozzül némely részeit mint edgy nehany gombo-
lyagh Fonalamat maga hatalmaval el vőtte [Dés; Jk]. 

kirakott 1. kitett/helyezett; pus (afară); (her/hin)aus-
gestellt/gesetzt. 1680: talaltunk az haz fala mellet szaro-
dásra ki rákot Szilfa kerek(ne)k való fentŏkŏt [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 23]. 

2. (ékkővel, gyönggyel) díszített/ékített; incrustat, 
împodobit (cu pietre pre(ioase/perle); (mit Edelstein/ 
Perle) geschmückt/ziert/besetzt. 1714: Hebenus fábul 
hoszszas Páltza, meg aranjozott ezüst gomball, kőzőpen 
és a' Vegén hasonlóképpen meg aranjozott ezüst bagjog-
gal környül vett, és 25 Törők Rubin s 20. Türkisz kövek-
kel ki rakott fl. Hung. 10 | Egy par író Tablatskakn(a)k 
való futraly Tekenjös békaval ki rakott fl. Hung. 20 | 
Castor Kalap rosa formára tsinalt, két arany rubintal ki 
rakott | Kelh formára tsinált, meg aranjozott ezüst kúp-
pá, mellyn(e)k a' födele 5. Viragokkal s annyi apro 
gyöngjekkel fölljűl ki rakott, 29. látott nyom fl. Hung 36 
[AH 6, 12, 18, 28]. 1795: oda jártomb(an) lattom égy jo 
fele gyöngyből ki rakat pártatis [Ákosfva MT; Told. 
23]. 1812: a Groff . ekivűl adott edj jo féle gyöngyök-
kel kirakott ősi pártát [Héderfája KK; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis vall.]. 1823: Egy skatolyába égy 
nagy aranyozott ezüst, emalirozott és kövekkel kirakott 
gyöngyös drága korona, kereszt nélkül [Szentbenedek 
SzD; Ks 38.V Clenodia fam.]. 

3. berakással díszített; incrustat; mit Einlage ge-
schmückt/ziert. 1714: Egj Par kisded Pisztoly elephant 
tsontal ki rakott fl. Hung. 2 // 40 | Par kisded Stucz 
dio fa agja elephant tsont Viragokkal fogatekja ki rakott 
fl. Hung. 20 [AH 14,26]. 1736: Némelyek ki gyöngyház-
zal, ki czifra csonttal kirakott tölcséres karabélyt is visel-
tenek, de azt az szolga hordozta [MetTr 371]. 

4. kicifrázott; împodobit; verziert. 1714: Három da-
rabbul allo, Vőrős Anglia Posztobul való Ló szerszám 
100. Lotig való ezüst Skofium boglarokkal ki rakott f. 
Hung. 100 | Alab való ezüstbül Törők Bozdogan, a' 
Markolattja és a' Nyelének felső része ezüstes Virágok-
kal ki rakott fl. Hung 9 [AH 4,6]. 1805: Egy Spanyol 
Flinta ezüst virágokkal ki-rakott, Spanyol ággyal Szer-
számmal [Mv; TGsz 52]. 1823: Két ezüst falra való lusz-
ter, aranyozott levelekkel ki rakott szárával édgyütt 
[Szentbenedek SzD; Ks 38.V Clenodia fam.]. 

5. berakásos, intarziás; cu intarzie; mit Einlage/In-
tarsia. 1714: Körtvely fabul való s feketere festett Kis al-
mariom haltsontal kivül kirakott 9 fiokotskakkal fl. 
Hung. 5 [AH 54]. 1748: Diófából való virágoson kira-
kott, egy köves asztal [Ks 8. XXVIII. 5]. 1756: Az Ur há-
zában . Virágos Cziffra ki rakott köntös tartó almá-
rium bé zárva kettő [Déva; Ks 92.1. 32]. 1768: Diófából 
ki rakott köntös tartó Almárium Más Fiokos Uri Almá-
rium [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 1801: Két kis-
ded Diófából ki rakott asztalkák [Mv; MvLev. Tóbiás 
Antal hagy. 1]. 1819: égy régi romladozatt három subla-
daju diofaval kirakatt kasztén [Baca SzD; TSb 6]. 

6. (fel/meg)rakott; ridicat, făcut, construit; aufge-
führt/gesetzt. 1692: 3 Ház sütő haznak hivatik 
vagyon ebben egy öreg téglából ki rákot sütő kemence 
[Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1715: Csűrös Kert . . 
Kőzepin Jo szarvazás Uj Supozás alat, talpakon Sasok-
ban rakó fából ki rákot Jó hoszszu tágos egy felől való 
Fiokos Csűr vagyon [Pálos NK; LLt Fasc. 140]. 1732: 

ezen házb(an) be nyilo ajtón belőll vagyon a kő kemeny-
hez ragasztót téglából ki rákot boltotska [Tanacs K; 
Told. 11/70]. 1774: egy kőből ki rakatt meg rongyosa-
datt sendelly fedelű Sütő ház és konyha [T; CU]. 1797: 
vagyon fa lábakon kivŭl és belől ki rakott kő valutskán 
fel emelve tŭzelŏ kementze [Kőrispatak U; Pf]. 1817: 
Vagyon egy vastag Deszkából ki rákot Gabonás [Kö-
vesd NK/Mv; Kp V. 319]. 

7. ki/megbélelt; căptuşit; verschalt/kleidet. 1637: Az 
varnak piacza keöuel meghrakott padimentomon. Az 
piacz keözepin pedigh egy negy lábon allo zendelyes szin 
alatt egy keöuel kj rakott kut, melyen kett vasas veder 
ala jaro lanczaual rez csygaiaual eggywt [Fog.; UF I, 
411]. 1732: (A) Pincze torka, boltozott formára szaru-
zott, bórna fából ki rakott oldalú [Dál K; Told. 11/67] | 
ezen csŭres kertben vágjon edgj az főidbe ásott, rakó 
fával ki rakott s szarvazatt, Szalmával fedett jég verem I 
a kert mellett vágjon edgj jó, cserefábol ki rakott jó Sen-
delj fedél alatt lévő, torkos főid pincze [Kóród KK; Ks 
12. I] | A föld pintze, az egész ház alatt hoszszan és ke-
resztül, Csere talpakban vésett, sassok köziben, Csere 
deszkából ki rakott [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1747: 
tanáltatott az Udvar kŏzepin, egy kerekén köböl ki ra-
kott Csigás kut [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1799: 
köböl ki rákot kút Cserefából készült gárdával jó álla-
potban [Nyújtód Hsz; HG]. 1813: Künn az Udvaron 
egy cserefa Blánokkal ki rakott Kút [Koronka MT; 
Told. 18]. 

8. hídlásból/hídlással ~ kb. hídlásdeszkával padolt; 
pardosit cu duşumele; mit Belagbrettern bedielt. 1770: 
a' tőbb Hidakat . mi falusiakul, s Jobbágyakul több 
más hidlásakkal kirakot úttal edgyûtt . . tsináltunk 
eleitől fogva, s tsinálunk mostis | ezen mi hellysegűnk-
nek határán feles számból állo hidakat, de Kivált hidlás-
bol ki rakatt utakat sokat tsinálunk mi falusiakul [Alpa-
rét SzD; JHbK XL/8]. 

király 1. rege; König. 1552: (Zylay Fferench) eztys 
kiuannya . . hogh Kiralnak ligwenk hyttessek, es hogh 
az minth wc irattya az hyth leuueleth, my az leuelre 
kezzwenk irrassath es pechetwcnketh vesswek [Torda; 
LevT I, 94 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor Ferench 
Batori Andrass erdélyi vajdához]. 1557: ez el mwlt na-
pokba eg yobaguk (!) ment wolt K: eleybe walamy mar-
haya wezet wolt el demeteryben (!) az el mwlt őzei wyte 
wolt oda az kyral ő felsyge yobagahoz [Somkerék SzD; 
BesztLt 32 Erdély myklos somkereky zolnok warmegey 
yspan a beszt-i bíróhoz és a száz emberhez]. 1562: bez-
thercze tharthomanyarol, be hoztak az thaborra walo 
elesth kyth kyraly w felss(eg)e kewanth ó twllók [BesztLt 
72]. 1570: Jlona Zas Gêrgneh vallya, hogy Ez eleot 
Mynth ket Eztendèwel mykor kyral ez varasban volt Ew 
hazanal zallot volt kardos Myklos [Kv; TJk III/2. 38]. 
1583: beseniey Tot Janos Veres Darabont azt feleli 
. . . tugia hog mykor lengiel orzagba ment tot marton es 
lengen kyral ő felsege meg nemesite kover boldisarne es 
Jankó Ferencz Jobagiok volt [Maksa Hsz; HSzjP]. 1587 
u.: lengeli kiraltol Erdély vaidasagaban ez Alperes es az 
Attianak leúelet szerzettem az Ennen keőlczegemen 
[UszT]. 1617: Tudom Pap Jstwant, az meni Jdeot En 
Emiitek, hogj Becz Pal Jobbagia Volt . . . meg az mikor 
Jstwa(n) Kyralt be Viuek Lengjel Orzaghba(n) akkoris 
Becz Jmreh Vramal Vala [BLt 3 Pal Gergelj de Zent 
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Marto(n)a (60) pp vall. — aCs]. 1639: Kerey Albert 
az Lengel Kiralt Báthori Istuant szolgalta mind adig va-
lamedig Batori Istuan az Lengel Király, az muszkakkal 
hadakozott [Vajdasztiván MT; Borb. II]. 1785: ezen 
Hellységnek az régi időben Ditsöségesen uralkadatt 
Első Lajos királlytól adatatt Privilegialissa vagy Cont-
ractussa kérettessék elö [Torockó; TLev. 6/1. 16a 
Transm.]. 

Szk: ~ adója. 1761: ha Baro Jósika Imre Ur a Jo-
szág(na)k Conservatiojára, vagy Militia fel álitására, 
vagy a Király Adajáb(an) vagy az Éhségnek el tavozta-
tásáért Pénzt, Gabonát vagy egyebet expendálna 
eztis tartozzanak . különösön Deponálni [Bra-
nyicska H; JHb XLV] * ~ aranya. 1774: Királj 
Aránnyá Duplas Királj Arany [Szászerked K; LLt Fasc. 
110] * ~ dolga. 1747: Ha eo Kglme szolgai hivatallyá-
b(an) foglalatoskodott akkor valami privátumb(an), azt 
eo Kglme jol tselekedte, de ezt semmiképpen el nem kel-
lett volna mulatni, mert ez nem leg(iti)ma excusatio, sem 
nem a' Király dolga, sem ne(m) a' Ne(me)s Hazae, sem 
nem árviz, sem nem betegség sem ezekhez hasonlo [Tor-
da; TJkT III. 132] * ~ embere. 1570: Ez fellwl megy ne-
mzett kett wallo Nemes zemelek es wgyan ezen dolog-
ban kyral Embereys woltanak [Dob.; JHbK XIII. 23]. 
1585: eo Nga kgmesen engedne megh Azt hogy Se kwl-
Seo, Nemes vagy Nemtelen zemely se penigh vgia(n) ez 
\arosy Ember, Semminemeó Attestatoriaűal Ne kenze-
mhetne vallasnak okayert semminemeó Király vagy 
^ayda embere eleybe ez varossy keosseget [Kv; TanJk 
l/l. l6] * ~ földje fej-i/kincstári föld. 1565: Mykor az 
Peres feold az kett fel keozeot meg igazodik, az az vala-
mellyk fele lezen, vgyan akkor ky techyk, hogy ha feyer-
wary Ambrus az w feolden, awagy az kyraly feolden fog-
ta az Malom aroky embert ha az kyraly feolden fog-
ja meg az kyraly Jobbagyat . Bochassak az kyraly 
Tablayara [Kv; BesztLt 42]. 1580: forro kalara Azzoni 
jjehai vjtezleo Illiesy Kozmane Nagj beoleoni, meg es-
*wt es azt wallia Az kis pal gal georgy eoreoksege 
feleol azt tuggia hogj mindekig kiralj feolde vala [H-
SzjP] * ~ igazsága királyi jog. 1584: witezleó Zelemeri 
étert es . két Giermeókét, Jánost es Barbara leani-

?oth . . welkerbeha, es hatarabah leueó Rez Jozagok-
bele wittwk, Bele Iktattwk es mind az ket nemreh 

írniok hattuk mind az Benneh leueó Király Igassa-
ßauai eggiwth [M.fráta K; BálLt 80. — aMezővelkér 
rM * ~ képe király személyese/képviselője, királyi 
^egbízott. 1593: Nagy Jmre . . ket zelindeket wizen, 
*** kassarul az kiral kepe kwld wrunknak [Kv; Szám. 
jpXI. 112]. 1625: erkezven Fejervarrol, az Kassan valo 
î^yralj kepe zolgaja, Lugassj János . attam etelt, italt 

Szám. 16/XXXIV. 121. 1657: akkori kassai német 
?Jjerál, királyképe [Kemön. 25] * királlyá csinál ki-

választ. 1619: most az egész magyar nemzetség 
6y magyar fejedelmet3, az én uramot királlyá csinálván 

snk ®rökös frigyet akar az hatalmas császárral kötni, ki 
, .ha nem volt [BTN2 329. — aBethlen Gábort] * ki-
Wyá yálasztatik. 1562: Ezután csak hamaridővel, Já-

r?,s vajda Magyarországban mind az egész országtól ki-
Va választaték az ő fogadások szerént, és szent Imre 

a^Pján megkoronáztaték Fejérváratta [ETA I, 12 BS. — 
Sx?aP°lyai Jánost 1526. nov. 10-én a székesfehérvári or-
n á ^yű lés választotta királlyá és másnap meg is koro-

lak] * ~nak tesz. 1705: A svéd király is most békéi-

lik a muszkával, és a saxóval, úgy hisszük, hogy meg-
osztják a királyságot, annyiban hogy Leszczyńsky, akit 
a svéd tött királynak, adnak annak is vagy egy ducatust 
[WIN I, 545] * ~nak választ. 1619: Magyarország nem 
atyjától-ősitől maradott az austriaca famíliának, hanem 
Magyarország szabados ország, az azkit akar királynak 
választani, azzal szabad [BTN 355]. 1657: az országnak 
gyűlése lévén Besztercebányán, Bethlen Gábort király-
nak választották [Kemön. 34]. * ~ ok királya. 1710 k.: 
Ó igazságnak Istene! Királyok királya, bíráknak bírája! 
Te tudod az én dolgomat és megnyomoríttatásomat egé-
szen [BIm. 1017] * ~ porciója királyi adó. 1782: Weres 
Márton Uramnak . . . vagyon . . égy fedél alatt két Sel-
lér háza, mellyekb(en) két Sellér lakik, kik a' király por-
tioját fizetik, és a* Város közönséges terhit is viselik 
[Torda; KW] * ~ táblája királyi tábla (legfelsőfokú íté-
lőszék). 1565: Ha ez Nyolcz Nemes zemelyeknek vgy 
lattatik teorweny zerint, hogy feyerwary Ambrus az w 
feolden fogta meg az kyraly Jobagyat, Es zerzessel, 
Awagy teorwennek menetywel le nem zalithattyak keo-
zeotteok, tehát bochassak az war megye teorwenyere. 
De ha az kyraly feolden fogta meg az kyraly Jobagyat, es 
az Nyolch zemely le nem zalithattia keozteok az pert, 
Bochassak az kyraly Tablayara [Kv; BesztLt 42]. 1569: 
hytta wola Buday Margyt azzony Nehay Nagy Paine es 
Kerestelj Balas az Ew attyokffyat Buday Gergelt az ky-
ralj Tablayara es az Ew Rezek Jozagot kywantak Buday 
Gergeltewl [Diós K; JHbK XLIV/13] * emel. 1662: 
Elszakad Izrael Salamon szeme hunyása után mindjárt a 
Dávid házától és Júdátul, királyt emelnek magoknak, 
úgymint ezt a Jeroboámot [SKr 705] * ~t választ (ma-
gának). 1620: ha más királt választnak magoknak Fer-
dinandus kűvül, küldjenek bízvást főkövetet az hatal-
mas császár Portájára tractálni örökös frigyet [BTN 
401] * János ~ fia talléra János Zsigmond tallérérme. 
1584: en soha balasfy gergelnek Ianos kyraly fya tallerat 
nem latam [Kv; TJk IV/1. 300b Igyartho georg wallasa]. 
1596: egy Arany Lysimachus es egy János kyraly fia tal-
léra [Kv; RDL I. 65] * koronás ~ . 7620; az török . . 
kezd fegyvert is fogni . . . kiváltképpen hogyha Bethlen 
Gábor kezd koronás királlyá lenni [BTN 399]. 1697: A 
mi Győzedel(me)s Romai Császár Koronás Király Kgls 
Urunk eo Fel(sé)ge [UszT XIX. 76. 26 gub.]. 1702: 
mű sem Felséges és Kegyelmes Császárunk sem Koro-
nás Királyunk Guberniuma sem . . földes Vraink 
ellen tudtunkra nem vétettünk [Torockó; TLev. 4/3] * 
Lajos ~ veszedelme a mohácsi vész (1526). 1584: En az 
Layos kyraly veszedelmeteol fogva mind ith vgran Lak-
tam [Ugra KK; JHb XX/45]. — L. még SKr 75. 

Sz: jobb Isten ~nál. 1672: ezek nemcsak Kegyel-
medet, hanem mind az fejedelmet s mindnyájunkat el-
vesztenének, ha lehetne; de jobb Isten királynál [TML 
VI, 378 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * meghalt Má-
tyás ~ (s elkeltjtelt az igazság). XVI. sz. v.; meg holt 
matia (!) király s el kólt az Igassagha [Dés; DLt 83. — 
aRájegyzés egy 1506. évi oklevél hátán]. 1720-1728: 
Megholt Mátyás Király eltölt az igazság [Bathó Mihály 
énekeskönyve (Kocziány László, Őszi harmat után. Bu-
karest, é.n. 57)]. 1785: Á magyarnak pedig e mái világ-
b a n ) egy poltrára hitele sincsen . . . Meg holt Mátyás 
király! [BK. Bara Ferenc lev. Szászvárosról. — A szó-
lásra L. SzE 52-4 és az ott id. ír.] * minémū a ~, olyan a 
nép. 1662: És titkon cselekedtek, úgymond, az Izrael fiai 
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hamis dolgokat az ő Jehova Istenek előtt és építtenek 
magoknak magasságbéli oltárokat minden várasokban, 
mind várakban, mind kerített várasokban. Qualis rex, 
talis grex: minémük voltak a királyok, ollyan a nép [SKr 
705] * a napfény úgy világol a ~nak, mint a pórnak. 
1710 k.: A napfény úgy világol a királynak, mint a pór-
nak; a setétben gyertya nélkül mindenik egyaránt vak 
[BÖn. 509] * sem Istent sem nem ismer, mikor 
1791: Sem Istent, sem Királlyt nem ismer a* Commissa-
rius mikor meg haragszik [Bács K; RKA]. 

2. királynő; regină; Königin. 1759: Bezzeg felőle is 
elmondhatni, amit spanyol királyról3 mondottak vala 
akkor, amikor igen nagy tengeri erővel indult volt Elisa-
beta angliai király ellen s minekutána nagy szégyennel és 
minden hadainak s hajóinak elveszésével tért volna 
vissza | azelőtt azt is mondotta volna azon Erzsébet ki-
rályról [RettE 95. — 3II. Fülöp; hajóhada, az Armada 
invincibil^ 1588-ban szenvedett döntő vereséget az an-
goloktól. Köv. a latin nyelvű szöveg]. 1780: Meghala a 
mi felséges és valóban kegyelmes asszonyunk és kirá-
lyunk Mária Terézia . . . Igen keresztény lelkű, istenfélő 
adakozó király vala [i.h. 411]. 

3. vall, nép Jézus Krisztus; Isus Cristos; Jesus Chri-
stus. 1751: Mert születet uj Királytok Ez lészen nék-
tek a jele Vagyon alázatos hellye A barmok Istálójában | 
Talám Isten . . Az Uj Királyt nékünk adja Vigyünk né-
ki ajándékot | Imé egy Báránkát adok Az uj Királynak 
mutatok Költsétek jo egésséggel | Király parantsolatod-
ra Itt vagyunk hivatalodra | megyünk és őtet serényen 
keressük Néked is király ezentül meg jelentyűk [Hétfalu 
Br; EM LI, 123-5 betl. játék]. 

Szk: lelki ~. 1662: Bizonyára annyira ment már az 
állapot hogy ha Isten a zabolát szájunkban hirtelen 
meg nem rántja vala, azon valánk hogy az ajtókon 
zörgető Krisztust ne csak ne bocsátanók be, hanem mi-
képpen vethetnök is ki ez édes lelki királyunkat, 
amennyire bejött volt is, közülünk s nyakunkról, meg-
vetvén az ő rendelésit s törvényit [SKr 715]. 

4. kb. kényúr; despot; Zwingherr. 1668: látni való 
dolog, Kapi kiván nem ispánjának, hanem királyának 
lenni Hunyad vármegyének [TML IV, 339 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1883: Ha Kolozsvárról megszököm 
egypár holnapra, király vagyok itthon. Házacskám van, 
kertem, állataim. Hízok, vénülök, s te, Jakab ödőn! 
nem tudom betűben kifejezni, hogy milyen keveset adok 
a világra [PLev. 109 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

5. gyepmester, (cigány)pecér, sintér; hingher; Abdek-
ker, Schinder. 1586: Lovas Thamas kiralj megien Ko-
chiardra Negi lovon Negied magaual, vgian az fele kira-
liokkal, Ga l f j Vramnak, sok keresere es Jrasara [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 65]. 1599: Az cloakat az scolaban mind 
alsót felseot hogi az wleo zekeket es padlasit meg chynal-
tatúk . . . fizetünk . . . f —/25. Hogi Demeter király on-
nét az rútságot el tiztitotta fizettünk f — d 18 [Kv; i.h. 
8/XVI. 31]. 1600: Demeter kirali hogi az Trombitás ha-
zat tiztitotta, fizettwnk fl — d 50 [Kv; i.h. 9/IX. 25]. 
1704: A kutyák, mivel igen megszaporodtak . . . maga 
meglövöldözteti, csak a királyokkal hordassa ki a város 
[Kv; KvE 288 SzF]. 1742: ö kglme meg haraguván . . . ă 
Hidelvi királlyal főbe üttette, és ki vonatta ä szolgálatra 
való lovat [Kv; AggmLt C. 12]. 

Szk: bestelen ~ gyepmester, sintér. 1723: (Georgius 
Bara de Semeria) Vr napján reggel maga Piaczi Házánál 

való kis Bóltyába . . . magát fel akasztva találtatik veres 
Kóntössébe kiis a ' Bestelen Király szekerén ki vitetvén 
szekér által el temettetett Sélye nélkül a' Farkas uttza vé-
gin levő Akasztó fához [Kv; TJk XV/4. 52]. 1737: A bes-
telen királynak 8. rendbeli dögök ki hozásáért fizetett 
Den. 48 [MNy XXXV, 262] * éjjeli/éjszakai 1710 k.: 
(Bécsben) Szállásunk volt a Dunakapuhoz nem messze 
levő Aranyos Szarvasnál, mely is az éjszakai királyhadá-
nak minden éjjel ott való szállása miatt, valóban nagy, 
de rossz bűzzel vala [BÖn. 570]. 1768: A herczeg az éjjeli 
királynak sajnálván egy márjást adni, az excrementu-
mokat a lengyelekkel hordókban hordatja ki [Halmá-
gyiNIr. 349]. — L. még Csefkó: MNy XLIII, 208-9 * 
tisztító ~ veremtisztító ~ * veremtisztító ~. 1586: 2 
die Decemb: Galfi vram kerette lewele altal Biro vramat 
hogi valamj verem Tisztító kiralt kwldion eő kegme az 
kochiardj hazahŏz Eoreg Cziebret es ahoz való szersza-
mot Vram Jzenetire vette(m) —/32. attam volt neki ak-
kor ket forintot . . az égik f(orin)tiara meg zolgalt 
az egy ft. vgian oda maradót melliet biro Vram meg en-
gede ez tisztító kiraljnak es hagia eo kegme hogi fel iriam 
az keoltseg keoze teze(n) f. 1 [Kv; Szám. 3/XXIV.40]. 

6. hasonlók közül elsőnek/vezetőnek, ill. hangadó-
nak választott személy; persoană care dă tonul; Tonan-
geber/Führer/Erste(r) unter gleichen. 1703: Az Eleven 
Erdŏbenis kin votunk ettünk, ittunk, Kemeny Jankó 
volt királyunk [Ne; EMLt Alvinczi Mihály lev.]. 

Szk: emel. 1768: tŭ mért nem hattok békét neki, 
melyre monda Ferencz János, láde mŭ Királyt emelénk 
[Szentlélek Cs; BLt 7]. 

7. pünkösdi király (pünköst táján választott, egyna-
pos diákkirály); căpetenie aleasă din ríndul elevilor in 
preajma Rusaliilor; Pfingstkönig (zu Pfingsten gewähl-
ter, eintägiger Schülerkönig). 1762/1845: Gyöngyvirág 
nyíláskor pünkösd előtt pünkösdi királyt tesznek az 
enyedi kollégiumban . . . Áz utolsó királytétel esék Ao 
1719 s lön királlyá az ifjú Teleki József [NeDem. II, 
— A teljesebb szöv-et és az ide is von. jegyzetet 1. alább a 
8. jel. a l j . 

8. pünkösdi ~ pünkösd táján választott, egynapos 
diákkirály; căpetenie aleasă din rindul elevilor in preaj-
ma Rusaliilor; zu Pfingsten gewählter, eintägiger Schuj 
lerkönig. 1762/1845: Gyöngyvirág nyíláskor pünkösd 
előtt pünkösdi királyt tesznek az enyedi kollégiumban 
és azt a felső Holt Marosba kikísérik. Minthogy a ki-
rályságot valami gazdag úrfi vállalja, az ott nagy kooy' 
hát vettet: kivonat oda vagy két negyvenest s többet, is. 
és a kollégiumot jól tartja, sőt sokakat meg is bolondJV 
Az utolsó király tétel esék Ao 1719 s lön királlyá az iUJj 
Teleki József a nagy Teleki Józsefnek a fia. Kikísértük o 
nagy sokasággal és benn a berekben sok szép deák or»' 
ciók s versek elmondása után hosszú asztalhoz ültun 

a professzorok is úgy ittak, hogy csudálkoztam raj 
. . . A berekből kiindult a király a lovasaival, utána g ' 
dig a professzorok két kocsija [NeDem. II, 157. 
Bethlen Gábor alapította Bethlen-Kollégiumban. Ç 
Maros mellett fekvő holt folyóág berkes része; a X J • 
sz. v.-től máig élő helynév (1. EM XXXVIII, 228, 
58. 19)]. 

A középkor óta Európa-szerte, különböző tréfás mozzanatokkal W1*, 
tott, a fenti kijegyzés tanúsága szerint a nagyenyedi diákság körét*" 
vott alakoskodó személyre, ill. szokásra nézve I. Csefltó:MNy XLI". 
NrLex. IV, 288-9 és az ott id. ir. 
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9. vall szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: három ~ok napja vízkereszt (jan. 6); Epiphania; 
bobotează; Epiphaniasfest, Dreikönige. 1710 k.: Ihol 
nem messze vagyon vízkereszt, vagy a három bölcsek 
vagy királyok napja. A római atyafiak nem tudom hol 
vették, de azt mondják, hogy egyiket Gáspárnak, a má-
sikat Menyhártnak, a harmadikat Boldizsárnak hívták 
[Bön. 704-5] * Szent István ~ nap/napja ziua regelui 
Sfîntul Ştefan; Tag des Königs Sankt Stephan. 1560: 
szent Jstwan kyral nap wthan walo másod wasarnap [K; 
SLt S. 4]. 1582: 27 Decembr(is) Zent Jstwan király nap-
yan fizetet wolt az tawaly Biro V. zekereseknek es pos-
táknak mélyért most fizettem f 10/12 [Kv; Szám. 3/V. 33 
Lederer Mihály sp kezével]. 1584: Ioannes Baptista 
fetetur, Zent Jstwan király Napba . . Azt a ladat ez val-
!o segillette Razma(n) Palnak bevinny [Kv; TJk IV/1. 
320]. 1779: A Periódusnak tegnap volt utolso napja már 
Szent István Király napig a' Tekintetes Tábla Törvényes 
dolgok fojtatására nem Conflual [Kv; SLt XL Mart. 
Ágoston Suki Jánoshoz]. 1800: Sz. István Királly nap-
kor mult Esztendeje [Dés; DLt] * (Szent) István ~ na-
Pf sokadalom iarmarocul/bîlciul din ziua regelui Sfîntul 
Stefan; Jahrmarkt am Tag des Königs Sankt Stephan. 
1689: Következendő István király napi Desi sokadalo-
migh az sellerek(ne)k is kik az portiob(an) vagy egyeb 
szedő vedőben contribualtak az Desi Borok(na)k arul-
tatasa megh engedtetik [Dés; Jk]. 1732: Szent István 
kuálynapi Sokadalomkor [Dés; Jk] * Szent László 
^ napinapja ziua regelui Sfîntul Ladislau; Tag des Kö-
?igs Sankt Ladislaus. 1637: 27 Junii, úgymint Szent 
László király napján vittek Kolozsvár mellett Gyulafe-
hérvárról egy nagy harangot, ötven ökör volt előtte, me-
lyet Rákóczi György fejedelem adott a debrecenieknek 
e8ynéhány számú meddü teheneken [Kv; KvE 170 SB]. 
1725: Haller János Ur(ama)t sz: Laszlo kirallj nap 
?J?tt valo napon akarja introducaltatni [ApLt 2 Apor 

éter feleségéhez]. 
10. méhkirálynő; regină, matcă; Bienenkönigin/ 

miltter. 1662: Úgymint amely igazgatást a felséges Isten 
? teremtésbéli és természetbéli dolgokban is mintegy ki-
?brázolt és előnkbe rajzolt . A méhecskéknek kaptár-
okban egy bizonyos anyjok és mintegy királyuk va-

ki mind teste állapotjával, s mind az ő tornyos friss 
najlékával a lép között a többi közönséges méhektől 
Megkülönböztetik [SKr 70]. 
ãJ0 Szn: 1453: ladislaus keral [Kv; TT 1882.526]. 
l4

A
83' Benedictus Kyral [Szentmargita SzD; BfO II, 

r43l. 1554: kyraly balynth [Kv; Szám. 1/IV.34]. 1570: 
7 r a l balintne [Kv; TJk III/2. 58]. 1572: Kantha Ger-

es Kyraly Caspar Zent Kyralyaka [KP. — aK]. 
i V j : Magdolna Kiral Matene [Kv; TJk III/3.282]. 

Király Ianos [Kv; TJk IV/1. 561]. 1596: Királj De-
vJríer [Kv; Szám. 6/XXIX. 142 Bachi Tamas sp kezé-
3 1599: Király Ferencz [UszT 15/196]. 1602: Kyralj 
'"klós Kaszon vyfolui Nobili(s) [BCs] | Király Antal 
twT [Szentlélek Cs; SzO V, 231] | Király Mihály dara-
j ? n t [Bélafva Hsz; i.h. 185] | Király Miklós (jb). Király 
Dc?OS Öb) [Páké Hsz; i.h. 194] | Király Márton öb) [Pa-
S ü ' i h- 200]. 1614: Kyraly Antal (lib.) [Szentlélek 
kef , hU 436] | Király Jakab es Kirali Mihali zabad ze-
nv!ek [Bikfva Hsz; i.h. 234]. 1619: Király Mihály ns 
U r DLt 3411- 1637: Király Mihalyne Anna Z. Giörgy 

° n e (50) [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1638: Kirali Ist-

király 

ván [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1711: Király János [Zo-
vány Sz; SzVJk 54]. 1713: Király István [Koronka MT; 
Told. 26]. 1730: Király György Folnagy [Nagyselyk 
NK; JHb XXIII/47]. 1750: Királly Ferentz Uram [Etéd 
U; NkF]. 1768: Király Pista (34) jb [Katona K; Born. 
VI. 6]. 1776: Sigismundus Király [Zágon Hsz; HSzjP]. 
1790: Király István [Gyalu K; RAk 177]. 1808: Fazaka-
sok: Király István (63). Király Joseff (29) [Dés; DLt 
940]. 7827; Királj György [Backamadaras MT; Born. T. 
lg]-

O Hn. 1453: keral wcza [Kv; T T 1882. 744]. 1570: 
Kyral wchaba [Kv; TJk III/2.33]. 1575: Kiral Retiben 
(k) [Kv; TanJk V/3. 125b]. 1582: király retyre [Kv; 
Szám. 3/V.44 Lederer Mihály sp kezével]. 1588: Kyralj 
Rétin [Kv; i.h. 4/1. 60]. 1603 k.: Királj Simo tanoroka 
[A.sófva Ulş 1621: Alsó Király vczaba(n) [Kv; RDL I. 
115]. 164311770 k.: Király Vápája [Csicsókeresztúr SzD] 
| Király Szigethe [Sajókeresztúr SzD]. 1673/1682: Ki-
rály erdeje [Keszü K; SLt Q. 12]. 1676: Vagyon az Ki-
ralyban egy Darab Széna Reth [Backamadaras MT; 
Told. 8] | az Királly kuttya(n) alol az oldalba(n) [Beresz-
telke MT]. 7687: Király Hegyben (sző) [Szászrégen 
MT]. 7697: Királj Kuttyanal (k) [Illyefva Hsz]. 1704: 
Király Hegy [Sárpatak MT; M N y T K 132.65]. 1713: Ki-
rály (e) [Rőd K]. 1715: A Királyban (e) [uo.]. 1717: az ki-
rálly hegyb(en) (szö) [M.régen MT] | az király Pojáná-
ban (sz) [Bethlen SzD; MúzBeth.] | Az Királj Pojánában 
(sz) [Szeszárma SzD; i.h.]. 1749: A Királly Uttyánál [Ki-
sesküllő K; BHn 73]. 1753: Király kuttyánál (sz) [M.dé-
cse SzD]. 1757: Királly Révinéi (sz) [Görgénysztimre 
MT]. 7762; az Király rétiben [Torda; TJkT V.100]. 
1768: a Király Rhét (k) [Gyalu K] | A Király Irotványá-
ba [Bálványosváralja SzD]. 1774: a Király Rétye [Ko-
lozs]. 1780 k.: a ' Király Utzában [Dés]. 1799: Királj szi-
getben [Lövéte U]. 1820: a ' Király árkára alkalmatos fa 
hidat tsinálni [Dés]. 1821 k.: Az Kádbŭkkin az Király 
kúton feljŭl [Dés]. 1833: Szamos vizén . . . Király hidja 
[Szúv]. 1836: Nagy Királly rét nevü fiscalis kaszallo rét 
[Torda]. 1847: Király erdeje (e) [Méra KJ. 1848: A Hágó 
ugy nevezett Király árki hidnál [Dés]. 1864: Király 
völgy (sz,k) [M.lóna K]. — A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

Ha. 1557: kyralnak [Apanagyfalu SzD; BesztLt 70]. 
1571: kyraltwl [Kv; TanJk V/3. 33a]. 1579: kyraltol 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 24]. 1582: kiralynak [Kv; i.h. 3/V.9 
Lederer Mihály sp kezével] | kirali [Kv; i.h. 3/VIII. 38] | 
kiralioktol. kiraltol [Kv; TanJk V/3. 267a]. 1583: király, 
kiralnak [Kv; i.h. 271b-2a]. 1590: kiralt [UszT]. 1592: 
király, kiral. kiraliok [Kv; Diósylnd. 25, 51, 58]. 

királyarany aurul regelui; Königsgold. 1774: Királj 
Aránnyá. Duplas Királj Arany [Szászerked K; LLt 
Fasc. 110]. 

királybíró 1. kb. kv-i városi társbíró; judecător muni-
cipal (din Cluj); Klausenburger Stadtrichter. 1560: Tyz-
tel byro vram es kyraly byro uram [Kv; SLt ST. 6]. 
1570: Mostis keryk varosul eo keget biro vramat 
hogi eo k. kiral biro vramal Mennyen ala az feyedelem-
hez Es az varosnak mynden zwksegyerth kĕneregien es 
Tĕrekedyek az feyedelemnel | Ez fel peresnek keresetire 
Byro es Kyral biro vram Jllien Thérwenth Teotteka [Kv; 
TanJk V/3.13b, TJk III/2.49. — a Köv . a részi.]. 1586 k.: 
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mikor Jmmar az megh holt Janos kyraly Tordan wolna 
Fodor Jstwanis ky Akor Biro wolt altal ment Tordara az 
ö király Biraiaúal Éppel peterrel es Jgiarto Benedekkel 
[Kv; TJk IV/l . 566b]. 1605: az varos kapu kolchay 
allyanak az feo es kiralybiro Vram kezeinél [Kv; TanJk 
I/ l . 495]. 1608: My Zeöch alias Schemel Gaspar Colos-
uari király Biro, es Thorday Jmreh Deák Colosuarme-
gienek hwteős Nótáriussá, ugian Colosuarrat lakok, 
vgimint Arbiterek ez ide ala megh irt dologban, Adgiuk 
emlekezetre mindeneknek az kiknek illik3 [Kv; RDL I. 
85. — aKöv. a részi.]. 1660: Mw Feiervári Benedek Co-
losvári feő Biro es Linczegh Janos Király Biro, hwteős 
Polgartarsainkal es az egesz Centum Páterekkel edgjűtt 
varosul recognoscalliuk [Kv; KvLt 1/176. — aKöv. a 
részi.]. 1742: ã Királly Bironak és az Ispánnakis minden-
kor 16//16 véka búzát, ă Szemét Bironak két vékát 
adnak [Kv; AggmLt C. 12]. 

A XIII. századi nagy tatárjárásban elpusztult és elnéptelenedett Kv ha-
marosan olyan nagy arányban szászokkal települt újra, hogy velük szem-
ben a magyarság — hosszas egyenetlenkedés, pártolkodás után — csak az 
1458-ban létrejött unióban tudta magának az egyenjogúságot kiharcolni. 
A megkötött egyezség értelmében a város (ſõ)biráját és birótársát, a király-
bírót évenként váltakozva egyik évben egyik, másik évben a másik nációból 
választotta az 50 magyar és 50 szász tagból álló nagyobb városi tanács úgy, 
hogy ha szász nemzetiségű főbírót választottak, a magyar nációból kellett 
királybírót választani, a következő évi választáskor viszont magyar főbíró 
és szász királybíró kezébe került a városvezetés (Csánki V, 313). A válasz-
tást minden évben karácsony másodnapján, azaz dec. 26-án ejtették meg. 

Szk: ~ v ű választ. 1637: 11 Octobris. Holt meg az 
öreg Szőrös Mátyás uram, az ki 40 esztendeig volt az ta-
nácsban; végtére megvetek az ő keménységiért, hogy 
sem királybíróvá, sem penig divisorrá nem választák 
[Kv; KvE 171 SB] * első 1637: 26 Decembris. Vá-
laszták elsőbben főbírónak magyar natión Rózsás Ist-
ván uramot . . . Királybírónak ismét Szőcs Gáspárt (el-
ső királybírónak), alias Beytsch, szász natión valót; igen 
kemény, haragos ember volt mindenik [Kv; i.h.]. 

2. a szász (kiváltságos) város főbírája; judecător su-
perior într-un oraş săsesc (privilegiat); Oberrichter einer 
privilegierten/bevorrechteten sächsischen Stadt. 1564: 
Ez lewel Adassék az bezstrechey (!) polgár mesternek es 
kyraly bironak nekem Jo zomzed vraimnak [Vingárt 
AF; BesztLt 38 Zerecien Christina az nehay Pathocy Fe-
renczyneh lev.]. 1567: Mw Haller Peter Zebeny es 
Wyzaknay Király Biro, es Iffyw Antal zebeny eskwt pol-
gár Adgiuk emlekezetre3 [Vízakna; TT 1881. 189. — 
Köv. a részi.]. 7568; Ez leuel adassék Seges wari király 

Bironak, Es Zek bironak Nekwnk tiztelendŏ vramk-
nak (!) [Egeres K; BesztLt 50 Mich. Fazokas Judex Pri-
marius In egeres a sv-i királybíróhoz]. 1594: 21 die No-
ŭemb(ris) . . Az zebeny király Biro voltt az oloz kewet-
nek vendege [Kv; Szám. 6/VIII. 102 Casp. Semel sp ke-
zével]. 1666: Nagyk(na)k es Klk(ne)k szeretettel szolgai 
az Szasz-Sebesi Király es Szék-biro Johannes Schnel et 
Stephan(us) Simonius mp. [GyK 14/22]. 1671: A' Szász 
Natio-is ez hazának edgyik becsŭlletes tagja lévén, Ki-
rály-Birákat és egyéb minden Tiszteket választhassanak 
magoknak, csak szintén a' Szebeni Király-Bironak Con-
firmatioja álván az ŏ Näga authoritássában, mivel az 
Comes Universitatis Saxonicae [CC 10]. 1677: A' Szebe-
ni Király Biro, tanquam Comes Universitatis Saxoni-
cae, sőt a* tõb Király Birák-is a' Szász gyalogokkal 
edgyŭt a* Hadban tartozzanak el-menni két két Polgár 
emberekkel edgyŭt kik a ' Fejedelem mellet legyenek [AC 
95-6]. 1724: elég nagy lármánk vala mert . . . hirtelen 

égés lön, szaladot minden felé az ország az itt való 
Kirallj biro az házáig mind futót mert eppen az rezi-
ben volt a tűz . . . el hiszem volt ott kénes, az kit nem 
akart ott hadni [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 
— L. még BÖn. 948, 955; TML III, 587, IV, 233, 438, 
537, 540, 542, 551, VI, 10, 65, 110, VII, 5; WIN I, 201, 
205, 478, 517, 546. 

3. a szász és a székely székek főtisztviselője; î n a l t 
demnitar ín scaunele săseşti şi secuieşti; O b e r b e a m t e ( r ) 
der sächsischen und Szekler Stühle. 1566: Az zekel ki-
rály Birak az király Bíróságról való zolgaykat az ew fel-
sege fyzetessen walo zolgak nekwl allassak eleo az orzag 
zazloia ala [SzO II, 182 ogy-i végzés]. 1592: Miklós falwj 
Nagy Palnak es az teob ott való lo feieknek megh J z e n t e 
volt kiralj biro hogj az utat megh czinalliak [UszTţ 
1594: Hozzak minekünk Nagd parancholatiatt . . hogj 

. . intenók wket, hogj Maroszekbe(n) az kiralj birak Es 
eskutt assessorok eleibe(n) menie(n) az Nagd parancho-
lattía kelesenek vtanna való kŏuettkezendŏ székre 
[WLt]. 1621: Nemzetes hiuwnk Kornis Ferencz Vduar-
hely széki király biranknak . . . ertuen az v d u a r h e l y i 
uarunk(na)k megh épitésere ualo io inclinatioiat . • 
azon uarunkott . . . neki inscribaltuk [Törzs. fej.]. 1667: 
egienesen executio tetelre el indulank, melliet eszekb(e) 
veven Dali Miklós es Nagi István, mindgiárast az Kirali 
Birotol Tilalomra tőrvent kerenek es szokot jussát az 
Kirali Bira(na)k megh advan első szekre el Tilta(na)k 
[Asz; Borb. I]. 1668: Egi lopot louat vitete el az mŭ Ki-
ralj bírónk az Miklós fŭsthazabol [ K á s z o n ú j f a l u ; 
CsÁLt F. 27. 1/30 Kaycza Tamas Kaszon Uyfalui (30) 
pp vall.]. 1677: a ' Székelység nem utolso tagja lévén ez 
hazának, ŏ Näga3 Kapitányokat, Király-Birákat, Gene-
rálisokat, magok nemzetéből állókat, és kőztök l a k o k a t 
adgyon elejekben; . . . a ' Király-Biráknak penig válasz-
tások specifice csak ugyan ŏ kegyelmek székinek sza-
badságán állyon [AC 26. — aI. Rákóczi György]. Ió97-ă 

Hallotta(m) mikor meg verte volt az ura Peter D e á k n é t , 
aszt mondotta hogy bannya Király Biró vramhoz nem 
ment hogj el valaszsza az vrától, s el is valasztotta volna 
bizony Király Bíró uram [Kotormány Cs; CsJk 5-6 né-
hai János Benedek relictája (37) pp vall.]. 1763: égy)0. 
kantzája . . . egy Lova . . . el tévellyednek és az Menesi 
Falus Biro fel-fogja őket 's magánál tartya egj két nap* 
várván ha Ura találkozik, de nem találkozván, kételenu* 
tetik törvény szerént ide hozni Rosnyai Uramnak mUj 
Király bírónak [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1796: M?1' 
nási Paraszt Biro voltam és nekem adta ki a tek. Király 
Biro Ur porontsolattyát [Málnás Hsz; HSzjP Köcze 
seff (30) vall.]. 1869: H a te folyamodni akarsz®, még £ 
veszik a folyamodásod . . . — küldvén a f o l y a m o d á s o d " 
dal a kereszt leveledet, apai engedelyedet (: ez u t o b b i n a 
alatta kell, hogy legyen az elöljáróság a dullo : v. a kira y 
bíró neve :) [Pf Pálffi Károly lev. Kv-ról. — aKato^> 
felvétel ügyében]. — L. még AC 111; FogE 133, \>*Q 
Kemön. 133; RSzF 216, 291, 299; SKr 88; SzO II, 
III, 336, VII, 120; U F I, 323; WIN I, 73, 242, 246, 

Szk: ~nak választ. 1606: Mikes Benedeket hog> 
meghallák, hogy Káinaki Jánost királybírónak valaj>* 
tották Sepsiben, Orbaiban is annak választák és erős 
tel megesketé az szék királybíróságra [Csernáton & ' 
DanielO 9] * ~ patkópénze királybíró kiszállási ( j j r 
1792: Az Exponens Aszszonynak Rosnyai e

 24 
p(rae)tensioi3 ezek . . . Király Biro patkó pénze u t . 
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[Mezőbánd MT; MbK XII. 85. — aExekúciós költség-
jegyzékben] * ~ pecsétjével királybíró hivatalos írásá-
nak erejével. 1610: Mi annak az Demeter Janosnak edes 
leani vagiunk, Demeter Anna és Demeter Sophia, De-
meter Jakabtol az Ali peresteol megh kertwk . az mi 
Edes Attianktol reánk maradott Eóreókseget Jozagot 
hazat, melj Eoreokseg Jozag kezeben vagio(n), az ál pe-
resnek megh ne(m) atta nekwnk. Ezért hittük ele Kirali 
biro vram peczetiuel az Kirali birak elejbe az Circalas 
rendib(en) [Pálfva U; UszT 39]. 1625: Tilalmat teott 
voltt Az feol peoreos ez El mwlt 1622 Eztendeoben 
ezerth kellet voltt Tilalmat teonnwnk kyraly Byro 
Vraink peczyetywel [i.h. 138] * ~t választ. 1650: egj ni-
hany úttal Sogorommal Reday Urammal, requiraltak, 
hogy eő kgmeknek engedneők megh . . . , hogj magok 
keőzŭl valasztananak király birot [Fiátfva U; i.h. 8/64. 
75a] * kerületi ~. 1844: Kerületi Király Biró atyánkfia 
a' Járási Dulloval, és a' Mérnőkkel, a' kérelemben ki je-
lelt helyen kívántató Ujj Ut vonalt nyittassák ki [Usz; 
UszLt XI. 85/1. 87]. 

királybírói székely széki főtisztviselői; de inalt demni-
tar/funcţionar superior din ţinuturile secuieşti; vom 
Oberbeamten der Szekler Stühle. 1823: Király Biroi ha-
lalam [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

királybíróné székely királybíró felesége; soţia înaltului 
demnitar din ţinuturile secuieşti; Frau des Szekler Kö-
mgsrichters. 7697: Hallottam magatol Peter Deáknétől 
aszt mondotta, uagy haragszik Király Bironé Aszszo-
nyo(m) uagy nem de jól nyugütt Királly Biro uram Som-
i o n az ŏ uetette Agyban [Kotormány Cs; CsJk 5-6 né-
hai János Benedek relictája Borbára (37) pp vall.]. 

királybíróság 1. kv-i városi társbirói tisztség; funcţia 
de judecător municipal; Amt/Würde des Klausenburger 
Stadtrichters. 1602: elseoben zolottanak eo kgmek az 
kiralybiroságnak allapattyarol, Nem akarwan semmyt 
vytany, hanem az regy io rendtartast kel keowetny, mi-
kor az Vristen valamelyet az Tanachbol halal altal ky 
hywt mingyarast az vthanna valo succedalt, mely io 
rendtartast zeoksegh mostannis keowetny [Kv; TanJk 
Vl. 411]. 

Szk: ~ától abszolváltatik. 1660: karácsonyt is Isten 
előhozván, királybíróságomtól is absolváltattam8, elbű-
Csteván az hazának szokása szerént [Kv; KvE 185 LJ. 
?7 Kv-t karácsony másodnapján volt a köv. évi főbíró-, 
királybíró- és tanácstag-választás (L. erre a királybíró 1. 
al a jegyzetet)] * ~nak tisztére választatik. 1660: Anno 
1660 esztendőben ismét választattam az királybiróság-
nak tisztire [Kv; KvE 179 LJ]. 

szász (kiváltságos) városi főbírói tisztség; funcţia 
<Je judecător superior íntr-un oraş săsesc (privilegiat); 
Amt/Würde des privilegierten/bevorrechteten săchsi-

ên Oberstadtrichters. 1704: most küldték fel Bécsbe a 
Polgármester recommendatióját is a királybíróságra | 
/.gyan leérkezett a polgármester confirmatiója is őfelsé-
getol a királybíróságra, kire már csak készül erősen 
I W J N I, 76, 187]. 
, székely széki királybírói hivatal; funcţie de înalt 
emnitar din ţinuturile secuieşti; Amt des Königsrich-
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királyfalvi 

walo zolgak nekwl allassak eleo az orzag zazloia ala 
[SzO II, 182 ogy-i végzés]. 

Szk: ~ra megesket vkit. 1606: Mikes Benedeket hogy 
meghallák, hogy Káinaki Jánost királybírónak válasz-
tották Sepsiben, Orbaiban is annak választák és erős hit-
tel megesketé az szék királybíróságra [Csernáton Hsz; 
DanielO 9]. 

4. vki városi társbíróságának v. székely széki király-
bíróságának szolgálati ideje/időtartama; perioada în-
deplinirii funcţiei de judecător municipal sau de inalt 
demnitar ín scaunele secuieşti; Zeitdauer des Dienstes 
eines Stadtrichters od. eines Königsrichters der Szekler 
Stühle. 1570: Vichey Antal azt vallya hogy az ew kyral-
byrozagaban Filstich Leorincza vra(m) Mellet, Mykor 
Kalmar János Thorozkay Gergelien adossagat Theor-
wen zerent ely Erthe Es Theorwen zerent valo Napot 
hattak az megh elegitesnek . Nem elegitette megh 
Thorozkay Gergel Kalmar Jánost Adósságáról [Kv; 
TJk III/2. 144b]. — a Ö volt a főbíró]. 1591: Regestrum 
Baratt Pitter feő Byro Sagaban (!) es Bwday Tamas Ky-
raly Byro Sagaba (!) Kolttettem En Hozw Jannos ez Ze-
rentta [Kv; Szám. 5/1 el. — aKöv. a számadási feljegyzé-
sek] | tudom hogy az teorweny megh Itelte wala Mihály 
Kowaczy kiraly birosagaba(n) Zaz lazlonak azt a feol-
det [UszT]. 1600: Zabo András Colosvari safar polgár 
Az Commissarius vrakrol valo keoltseg Regestuma, 
Szeczy Jstwan vram fw Birosagaban Stenczel András 
vram kiraly birosagaban [Kv; Szám. 9/III Szabó And-
rás sp kezével]. 1625: Paul Vendrich vram Feő Birosaga-
ban, es Bonczidaj Gergelj Vr(am) Kirali Birosagaban 
[Kv; i.h. 16/XXXIV. 1]. 1685: ezen Makffalvi Mihálj 
Déákne Gáspár Anna Azzony ellen, hogy korcsomál-
lott, Botos Péter ur(am) királj biroságáb(an) executiora 
ki hozta volt, s kétt Eökrét el hajtatá, az edgyikett . . . el 
hajtatá a' királj biro az maga házához [Makfva MT; 
DLev. 5]. 

királyfalvi a Királyfalva (KK) tn -i képzős szárm.; de-
rivat al toponimului Királyfalva/Crăeşti formát cu sufi-
xul -i; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Királyfalva. 1. Királyfalván/Királyfalva határában 
levő; din Királyfalva; in der Feldmark/Flur von Király-
falva befindlich. 1662: Melly levél királyfalvi kastélyá-
ban költ [SKr 487]. 1743: Fekete Istvánné Aszszo-
nyom Sõvénfalvi Malma nagy praejudiciumára és kárá-
ra vagyon . . . Mlgs Groff Aszszony Malmának sőtt 
ha az Kükôllő Vize maga szokott alveussábol az Asz-
szony eo Nga Malmán alol más felé, ugy mint az Ki-
rállyfalvi Hegy alá nem szakasztatt volna nagyobb kárt 
causálna az Ászszony eo Nga Malmának [Sövényfva 
KK; JHb XIX/5]. 1770: a Ttes Ne(me)s Vár megye Táb-
lájától exmíttált Commissarius urak, az ide valo Király-
falvi Malmot meg nézték [Királyfalva KK; JHb LXVII/ 
2 104]. 

2. Királyfalvához tartozó; care aparţine de Király-
falva; zu Királyfalva gehörig. 1672: az kyraljfalui hata-
ron az teren ualo szénáját mind el uitte uala az uiz [Ádá-
mos KK; JHbK XXI/16]. 1772: nem a Királyfalvi Határ-
ra építtetett Malma okozná az eö Exllja Malma két utol-
so kerekeinek Lassúságát, hanem az eő Exllja Malmá-
nak régiségé, meg rokkanása [Kük.; JHb LXVII/2. 387]. 

3. Királyfalván termett; din/de Királyfalva; in Ki-
rályfalva erzeugt. XVIII. sz. v.: Végre kívánt a Grófné 
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300 veder Királyfalvi Bort maga italára [GyL. N. Soly-
mosi Kontz József lev.]. 

4. vn- v. előnévként, ill. származási helyre utaló jelző-
ként; ca nume de familie sau ca atribut care se referă la 
locul de naştere; als Familienname od. Prädikat bzw. 
auf den Abstammungs/Herkunftsort hinweisendes Att-
ribut. 1593: Egy Aranias kupa melliet Kiral biro wram-
tul weottunk, melliet kiralj faluinak attunk az mennieke-
zeo lakodalmakor [Kv; Szám. 5/XXI. 77]. 

Szn: 1586: Kiralj foluj Janos deák [Kv; Szám. 
3/XXIV 60]. 1616: Kiraljfalui András [Ne; Kath.]. 
1629: Király falui Janos Deák [Kv; TJk VII/3. 139] | Ky-
ralyfalwy Peter Deák [Kál MT; VK]. 

5. Királyfalvára vonatkozó, Királyfalvát illető; care 
se referă la Királyfalva; bezüglich Királyfalva, Király-
falva betreffend. 1658: Hogy Kegyelmed elment, édes 
öcsém uram, azután hánytam fel az leveleimet. Megta-
láltam az királyfalvi levelet, melyet oda is küldtem Ke-
gyelmednek [TML I, 123 Bornemisza Kata Teleki Mi-
hályhoz]. 

királyfia 1. Szn. 1588: Kiralfia Radak Lazlo [Dés; 
DLt 222]. 

Hn. 1662: Csonka- és Királyfia-bástyák [SKr 595]. 
2. király fia Kis Miklós beszédje lárifári, mesebeszéd; 

treanca-fieanca; lárifári, papperlapapp. 7802: Király' 
fia, Kis Miklós beszédgye: mese, rege; szófia beszéd 
[MagyVir. 161]. 

Király fia Kis Miklós mese- és balladahős neve először 1578-ban Bor-
nemisza Péter ördögi kísértetek című müvében fordul elő, de aztán mesék-
ben, balladákban elég gyakran szerepel [NrLcx. III, 200]. 

királyfiú királyfi; fiu de crai/rege, crăişor; Königs-
sohn. 1896: A program egy évre ez: szeptember 2-ik va-
sárnapon székely felolvasás lesz . . Október végén Ru-
dolf trónörökösről beszélünk, 15 esztendeje lévén an-
nak, hogy a magyar királyfiú először Marosvásárhelyre 
érkezett Teleki Samu gróffal [PLev. 184 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. — L. még i.h. 185. 

királyhalmi a Királyhalma (NK) tn -i képzős szárm.; 
derivat al toponimului Királyhalma/Crihalma formát 
cu sufixul -i; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form 
des ON Királyhalma. I. mn Királyhalmán lakó/műkö-
dő; din Királyhalma; in Királyhalma wohnend/tätig. 
1640: Mikul Mikurdik p.h. Regen budosot el nem tud-
giak hova. Petki Jstvannak edgy Kiraljhalmi jobbagia 
sellerül lakik mostan benne, az telen mondgiak ide jove-
telit [UF I, 710]. 1692: mikor mak termet rajta a Király 
halmi possessor a Nád pataka bérczitt mindenkor telelő 
sertések számára hatta [Kucsulata F; Ks 67. 46. 21] | 
mely serteseket harmad ideje a Kiralyhalmi Tisztarto bé 
hajtott . . . az harhám allyábol hajtatta bé [Ugra 
NK; i.h.]. 

II. ſn Királyhalma lakosa; locuitor din Királyhalma; 
Einwohner von Királyhalma, Királyhalmaer. 1726: 
Haller János ö Ngã adott kŏlcsõnb(en) az Kiraly-
halmiak(na)k 600 Aranyokat [Voldorf NK; Ks 67. 
46. 24a]. 1767: Asztis tudják hogy azon Utrizált Rétnek 
Sarjuját Fuventibe vették meg Királly halmiak is [Ki-
rályhalma N K ; i.h. 24c]. 

királyi 1. regese; königlich. 1575: Mikoron à Peter ki-
rály meg latta volna, hogy à királyi birodalo(m) az An-

dorias es Leuente kezébe vólna, Illára véué á dolgot, soc 
Németeckel és Olaszockal, Bets ország felé [HeltKr 34b]. 
1657: Ezek után tractatusra menvén az dolog, megbé-
kéllett Bethlen Gábor császárral, de az királyi titulusnak 
cédálni, az koronát restituálni kellett [Kemön. 35]. 
1662: Báthori István . 1576-ban a lengyel királyságra 
közönséges gyűlésben választatván . . négyezer jó vá-
logatott magyarsággal el is ment vala, úgyhogy mintegy 
tíz esztendő alatt nagy dicsérettel viselvén azon királyi 
tisztit, azon magyarság is életéig mellette maradott vala 

nagy hűséggel [SKr 80]. 1710: A római császár fia, 
Josefus ebben az esztendőben3 megházasodik a hanno-
ver herceg leányával, Vilhelmina Amáliával, és nagy ki-
rályi pompával celebráltaték lakadalma Bécsben [CsH 
310. — a 1699-ben]. 1771: (Egri János) őfelségének ins-
tantiat adván be egy alkalmatossággal valami bajban, 
hogy inkább könyörületességre hajthassa a királyi szi-
vet, így subscribálta: Johannes Egri, decem filiorum pá-
ter [RettE 256. — aTi. tíz fia volt]. 7774: De gr. Kornis 
Mihály úr, aki most bécsi consiliarius . azt mondotta 
őfelségének, hogy ha egész királyi authoritását általadta 
Brukenthalnak, nem szükség Bécsben Erdélynek cancel-
láriát tartani [i.h. 335]. 

2. a király címében/megszólításában, rá való utalás-
ban szereplő jelzőként; ca atribut ín titulatura regelui şi 
ín adresarea către el; als Attribut ím Königstitel/in der 
Anrede od. ím Hinweis auf ihn. 1600: az Chyaszari es 
Királyi szent Felsegnec thanachy adaia [Hr 1/5]. 1755: 
Bartos Kelemen az eleib(en) adatott Formula sze-
rint, előre kötelezte magat, hogy más Tartománybéli 
Académiákon nem tanúi, hanem a' mellyek békességet 
tartanak a' mostan Uralkodo Felséges Királyi Méltó-
sággal [Ne; BLev.]. 1763: Minden tartalék nélkül a' Ki-
rállyi szentséges Felségnek szoros Edictumi ellen 
huntzfutozott [Nsz; Told. 33/22]. 1764: Mlgos L Baro 
Magyar Gyerő Monostori Groff Kemény László Ur a 
Felséges Regnáns Királyi Majestas Belső Titkos Tanács 
Hive, Arany kolcsos komornyikja [Kv; TGsz 35]. 1765: 
Meg halálozván in A 1765 Nagj érdemű Tisz. T. Püspek 
Verestói György Uram . reám szállá a' Püspöki nagj 
tereh . Solemniter bé eskettettém a' hivatalra 
Confirmaltatám Diplomaticĕ a' Királyi Felségtől 1766-
ban [ArJk 55-6]. 1796: A' Királlyi Felségnek . min-
denkor vagyon hatalma Privilegialis Levelet adni [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 81 tábl.]. 

3. a királyt megillető, a királyhoz tartozó; regal; 
königlich. 1710 k.: Egy gallus prédikátor . . . ismerked-
tetett osztán sok emberekkel meg. Kivitt Hamptoncourt 
királyi lakóhelybe és Windsorba [Bön. 586]. 1823-
1830: mentünk a királyi udvarba3, mely pompásobbnak 
látszik kívülről, mint a bécsi | Az a Lichtemberg igen 
kedves embere volt az anglus királynak, Feriákon gyak-
ran elment Londonba a királyhoz, ott a királyi reziden-
ciába szállott [FogE 176, 238. — 3Prágában]. 1847: 
Ezen3 királyi palota előtt van egy négyszög piacz élőfa-
sorokkal [Méhes 5. — a A prágai]. 

Szk: ~ korona, a. a király koronája. 1653: a k o r o n á t 
aláhozák Bethlen fejedelemnek Melyet önnön 
maga a fejébe tett és a palástot magára vette és a 
pálezát kezébe vette s ezt mondotta: „Immár légyen hála 
Istennek! ezt kerestem, megleltem és nem mondhatom, 
hogy a magyar királyi korona fejemben nem volt" [ETA 
I, 123 NSz]. — b. királyság. 1662: a vallásnak a dolga az 
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országnak minden rendei között magok és fiscus királyi 
koronához tartozó minden jószágokban . . magyar vi-
tézeknek . . légyen szabados, bántás és sérelem nélkül 
valóa [SKr 121. — aAz 1621-ben Bethlen Gábor és II. 
Ferdinánd kötötte nikolsburgi béke 6. pontja (Kiha-
gyással)] * ~ pálca jogar. 1847: A teremtő a föld min-
den más lakosaiban hozzám valamely tiszteletet öntett, 
én ember vagyok, e többet tészen, mintha azt monda-
nám: én király vagyok. Mert a korona és a királyi pálca 
porrá lesznek, de én örökké élek [VKp 163 Varga Kata-
lin kezével] * ~ szék a. trónus. 1710 k.: Egykor álmom-
ban szót hallék Nem ládd-é? Mit? . . A Jézus 
Krisztust, nézd hol ül. Forditám a szememet balkéz felé, 
hát ott ül egy majd egy ölnyi szélességű királyi székben, a 
fejében majd három fertály singnyi magas aranykorona 
[Blm. 1027]. — b. királyi hatalom. 1653: 1606 esztendő-
ben mindazok a dolgok, a kit ide fel emiitettem benne a 
Bocskai dolgaiban . és az a mi a két császár között va-
ló békességet illeti végbeviteték és elvégeztetek Bocskai-
tól: letévén Kassán királyi székét adá magát a nyúgoda-
lomnak és a gyönyörűségnek s vigadozásnak [ETA I, 
101 NSz]. 1662: Második tulajdona a jó magistrátusnak 
az igazság. Igazsággal erősíttetik meg a királyi szék [SKr 
691]. 

4. a király családjához tartozó; care face parte din fa-
mília regală; zur Familie des Königs gehörig. 1697: Az 
királyi archidux és archiducissák tánczy voltak l(e)gh-
szeb(b)ek [AIN 148]. 

5. a király/a korona tulajdonát képező; regal, regese 
(care aparţine unui rege); das Eigentum des Königs/der 
Krone bildend. 1632: sok hadviselő emberek nevekette-
nek sok hellyeken, azért valahun falu földe vagy ki-
rályi föld találtatik ott illendő árán hely adassék ne-
kiek [Udvarfva MT; Barabás, SzO 366]. 1803: A' Gyit-
raiak nagjobbára tsak a' Királlyi Fűrész malmok építte-
tésektől fogva kezdettek inkább inkább Tapplitza felé 
bellyebb harapózni [Gyszm; Born. XVc. 1/18 Jacobus 
Ptyetkár alias Kűs (83) civis vall.]. 1816: a Tordai Kirá-
lyi Só aknák mellett Hutmani hivatalt visel [Torda; Kv-
AkKt 363]. 

6. a királytól származó, általa kiadott/bocsátott; re-
gal, emis de rege; vom König ausgegeben/erlassen. 
1662: hogy az német nemzetség is az országba behozat-
tatott, az is a királyi diplomának értelme és 1655-béli 19. 
articulusa ellen lőtt volna [SKr 678. — aA pozsonyi 
ogy cikkelye]. 1748: az Ex(po)nens ő kegyelme, azon Ki-
rályi Parantsalat mellett Citaltattya az Urat, Mától fog-
va Számlálva 8ad Napra [DobLev. IV/798. lb]. 1765: A 
Szóiga Bírák ő Kgylmek . . . nem értvén . . . az Jobbá-
gyok Szólgálattya iránt kiadott Királlyi Determinatiot, 
olly formán vitték véghez az publicatíót, hogy a Paraszt-
ság az ő földes Ura ellen fel támodni, és azzal ellenkezni 
nagy Lábat vett légyen [Kóród KK; Ks 18. Cl. 7]. 1786: 
Senkit se tudak nemis halhattam az Thoroczkai Lako-
sak közül . hogy az Felseges Királlyi Végzesnek hir-
detetese után ellene mondatt volna az Uraság Szolgá-
lattyának [Torockó; TLev. 4/13. 17]. 1792: A' királyi 
kegyelmes Engedelem is, a ' hol Száz, kepe fizető Gazdák 
találtatnak, magános Ekklát formálni szabaddá tette 
IMv; MMatr. 452]. 1805: eő Kigyelmeket a' Királyi 
J^andatum erejénél fogva ki Citáltuk [Szamosfva K; 

9]. 1819: a mikor ís egyik a Fiscalis Cancellisták 
közzül egy magos poltzra fel álván a Királyi Adomány 

királyi 

Levelet fel olvasta a Kővári Nemesség . . contradi-
calni kezdett [Nagysomkút Szt; Ks 67. 47. 28]. — L. még 
Dragomir, Ist. Desr. II, 156; Halmágyi, Nlr. 654; RettE 
307; SKr 96. 

Szk: ~ függő pecsét. 1792: (A város) az emberi emlé-
kezetet fellyŭl haladott időktől fogva az Hid Vám Sze-
désnek usussában volt, mely usust hogy Helységünk va-
lamely Privilégiumon fundálhatott Archívumunk-
ban tsak magokra heverő Királlyi függő Petsétek kön-
nyen hihetŏve tesznek [Zilah; Borb. II] * ~ juss. 1662: 
Áz öreg fejedelemasszonynak a Mezőség szívén, Gör-
gény útjában levő Örményes nevű jó oláh falu . . hogy 
az jó tágas mezejü és jó határú . . falu volna, minden ki-
rályijussal conferáltatott [SKr 199] * ~ kegyelem a. ki-
rályi jóindulat, kegyesség. 1784: Mű Felséges Második 
Josef, Romái Tsászárnak Magyar Ország Királyának, 
Austriai Ertzherczegnek, és Erdély Nagy Fejedelmének 
Királyi Guberniuma, ezen Levelünket látó, olvasó . 
Eö Felsége híveinek kívánván minden jókat, azon ke-
gyelmes Fejedelmünk Császári és Királyi Kegyelmét 
ajánlyuk ! [Borb. II nyomt. gub-i kl Nsz-ből]. — b. kirá-
lyi kegy, kiváltság. 1780 u.: Az 1771ben kőit Királlyi 
Rescriptumban, a' Boldog emlekezetü Koronás Kirally-
ne Maria Theresia Aszszonyunk rollunkis Torotzkai 
Verös Kovátsi Mesterséget follytatokrol . Kegyesen 
emlékezni Méltóztatott, és mind a ' Királlyi VajdaHu-
nyadiakat mind minket az igaz Bányászok kőzze szám-
lálván azon Királyi kegyelemben mint más igaz Bányá-
szokat részesíteni parantsalt [Torockó; TLev. 14/2] * 
~ kegyesség. 1760: Ditsőségessen országlo Felséges 
Aszszonyunk maga kedves első szülöttye Felséges Jose-
phus Benedictus Ertz Hertzeg közelítő Lakadalmi So-
lemnitásának vigasztalását, nem tsak minden őrőkós or-
szágaira, hanem ezeknek Tőmlőtzeire, és deliquenseire 
is önként valo Királlyi Kegjességéből terjeszteni kíván-
ván, az actu detentioban lévő Rabok el botsáttása iránt 
melly kegjelmessen méltóztatott parantsolni Királlyi 
Levelének ide zárt mássá meg mutattya [DLt 321 
gub.] * császári és ~ tallér. 1774: Császári és Királyi 
Tallérok duplások [Szászerked K; LLt Fasc. 110]. 

7. királytól származó kiváltságokkal felruházott; 
care se bucură de privilegii acordate de rege; mit den 
vom König herrűhrenden Privilegien versehen/beklei-
det. Szk: ~ (kulcsos) város szabad királyi város. 1723: 
Királyi kolcsos, és Mező Varasok [Kv; Mv-i lak. céh 
lev.]. 1725: N(eme)s Szathmár Vár(me)gyeb(en) Nagy 
Bánya Királlyi várossában [KSz; TK1]. 1740: constál vi-
lágoson a Kolosvári betsűletes Szígyártoktol eő Kgl-
mektől ezen Provinciában Hat Királyi Városokb(an) lé-
vő Szígyárto Céhektől, és a Szebeni Magistratustol ext-
ráhált hiteles testimonialisokbol, hogy a Cseres szíjnak 
vágatása, arultatása, sem a Varga, sem Thimar Mester 
emberek(ne)k nem competal [Torda; TJkT 1. 188]. 
1817: az Háromszéki jószág nevezetesen az Uzoni, nem-
tsak hogy in loco sokadalmas, és vásáros helly és más 
több apróbb commercialis hellyekkel szomszédos, ha-
nem éppen Brassó királlyi várossal, három országok 
Com(m)ercialis városával is [Árkos Hsz/Mv; Kp V 
318] * ~ szabad város. 1635: Miuelhogy mikor elseo-
ben, az varasban, az Czismasia mesterseg es czismasiak 
be szarmoztanak, ez Varosnak Biray Tanaczi az 
Varga Czehben rendeltek eoket, az Országban leweo 
teob Királyi szabad varosok peldaja szerent [Kv; KvLt 
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Céhir. I. l5 városi tanácsi hat.]. XIX. sz. eleje: Több 
mint 21 esztendeje, miolta az asztalos Czéhba, s Királyi 
Szabad Kolo'svár Várossá Polgárjai közzé bevétet-
tem [ACLev.] * szabad (és) ~ (kerített) város. 1638: 
Szabad királyi keritet és Mező Várasok [Dés; Jk]. 1758: 
Idösbik Himesch Péter Nemes Szabad Királlyi Brassó 
városa Senàtora [Barcaság; BrÁLt Stenner VI. 7. — 
Binder Pál kijegyzése]. 1768: Itten Kolosvár szabad 
Királlyi várossában [Ks 74/56 Conscr. 160]. 1822: eddig 
elé Mesterségét MVásárhely Szabad Királyi Várossába 
folytatott, Flaszterező, és Létzszeg tsináló Ujj Paraszt 
Ráduj Joseff [Körtvélyfája MT; LLt 1/12]. 

8. a királytól kiküldött/rendelt; regal, trimis de rege; 
vom König entsandt/beigeordnet. Szk: ~ biztos. 1814: 
Klobusitzki Magyar országbol mint Királyi Biztos bé 
küldetett Erdélybe hogy a Pestis iránt inquiráljon, melly 
Brassóba még a mult esztendőbe ki ütötte volt magát 
[Dés; K M N 378]. 1819 k.: Szaboszlai Ferentz Investiga-
tor Comissarius . tettzése szerént, Malitiose Nótáz és 
Dónál, az a ' kinek magának sints Donatioja, sem Arma-
lissa, és a ' kit Infamiter ki tsapott Hivatalából Királlyi 
Biztos Groff Bethlen Imhre Ur Eõ Excellentiája [Csá-
szári SzD; WassLt] * ~ komisszió. 1785: A királyi 
Com(m)issionak eddig semmi jo gyümöltse nem láttatik 
[BK. Bara Ferenc lev. Szászvárosról]. 

9. a királytól elrendelt; care a fost ordonat de rege; 
vom König verordnet. 1789: Sztánában lakozo Szőke 
Jánosnak a* Felséges Királyi Vecturazas alkalmatossá-
gával N. Enyeden tul lévő Gorbai Fogadonal meg dög-
lött egy ökrét meg betsülvén meg ért volna 32 
Vonás forintokat [Sztána K; Somb. I]. 

10. a királynak/az államnak járó; care trebuie plătit 
regelui/statului; dem König/Staat gebührend/zukom-
mend. Szk: ~ adó. 1778: mind életünk táplálása, mind 
ruházotunk meg szerzése, mind a Királyi adónak fizeté-
se egyedül tsak a' Falu közönséges erdejének Fabéli 
hasznából tőit ki [Bányabükk TA; BLt 11]. 1786: az reá-
ja esett Taxát az Szegénység mián nem mindenik fi-
zetheti meg az maga rendes idejében, mivel igen Nyomo-
rúságban el egy nemelly, es olly nagy Szegenységgel 
hogy az Királlyi adot se fizetheti könnyön ámbár Execu-
tioval szedik [Torockó; TLev. 4/13. 29]. 1807: sok Hely-
ségekben tapasztaltatott, hogy a' Falusi Birák, a* Kirá-
lyi adót, nagyobb részint hoszszu rovások mellett, mely-
re maga rendeiben minden ado-fizetŏnek adója fel-va-
gyon róva, szokták fel-szedni [TLt Közig. ir. 1045 
nyomt. gub-i körrend. 6668]. 7850; a királyi adó . a 
Ns Város robotaság alatt lévő szolgaira — személyen-
ként 18 xrokra határoztatott [Dés; DLt 550] * ~ árén-
da a kincstárnak fizetendő dézmaáltalány. 1772: A' mi 

a királlyi Arendátis illeti a' Várollyai arenda 
mind őszve tsak 15 forintokra exurgál [Bálványosváral-
ja SzD; Ks 101 Conscr. 82]. 1843: Királyi Arenda 's más 
közbe jöhető Rovatai terhe . . . a ' Haszonbérlés ideje 
alatt a ' Haszonbérlön fenekük [Nagylak AF; DobLev. 
V/1248]. — A valószínű jel-re 1. az árenda 2., árendafize-
tés 2. és az árendagénz 2. al. * ~ kontribúció. 1786: ha 

el tiltatnanak az Banyaszsagtol az rendes Királlyi 
Contributiot sem volna miből megfizesse (így!) [Toroc-
kó; TLev. 4/13.28. — aA torockóiak] * ~ porció. 1786: 
Thoroczkon a Vas miveles fundamentuma az Lakosak-
nak, mert az Nap számos Embereketis az Verős ko-
vátsak tartyák, és ha azakat az Vass mivelestŏl . . . el til-

tanak s el fognák, itten lehetettlen volna meg élni, az Fel-
séges Királlyi Portiot fizetni [uo.; i.h. 20]. 

11. ~ könyv a királyi v. fejedelmi birtokadományo-
zásokat iktató/nyilvántartó kéziratos jegyzőkönyv; li-
ber régius; registru de evidenţă pentru donaţii regale; 
die königlichen od. fürstlichen Gutsschenkungen regi-
strierender/in Evidenz führender, handschriftlicher 
Band. 1595: Az Tanachi bochiatot ala feieruarra 
Vrunkhoz az faluk Donatioya meg iratasaert, es el hozá-
sáért attam az Donatio meg irasaert f 24 Az ki-
rály keoniwben hogi hamareb be iriak attam az Deak-
nak egy tallért [Kv; Szám. 6/XV1. 7]. 

12. a királyt/az államot szolgáló, állami; regal, de 
stat; königlich. 1780 u.: Az 1771ben . . kőit Királlyi 
Rescriptumban a* Boldog emlekezetŭ Koronás Kirally-
ne Maria Theresia Aszszonyunk rollunkis Kegyesen 
emlékezni Méltóztatott, és mind a' Királlyi Vajda-Hu-
nyadiakat mind minket az igaz Bányászok kőzze szám-
lálván azon Királyi kegyelemben részesíteni paran-
tsalt [Torockó; TLev. 14/2]. 1797: Fogarasi György a 
Zalat(nai) Refor(mata) Nemes Ekklesia Nótáriussá és 
Zalak(nai) Királyi Fő Szén Mérető [Told. 76]. 1818: a' 
Tehén-Himlő bé oltásrol . . . szükségesnek találta a' 
Kir. Guber. a ' Hazai Fő Biztosságnak azt a' Rendelést 
adni: Hogy minden Királyi Perceptorokhoz oly Rende-
lést tegyen, hogy csak a ' Himlő oltásban fáradazo Physi-
cusoknak napi Bereket . ki fizetni el ne mulassák 
[RLt gub-i rend. Kv-ról]. 1843: Mikor a bucsum-pojé-
nyi és sászai kerületből való lakosok nagy számmal ki-
mentek azon helyre, hol a királyi erdőgornyikok erdő-
magot valának vetendők, magam is jelen voltam [VKp 
82]. 

Szk: ~ szolgálat. 1769: most Királlyi szolgálat-
ban, és indulolag vagyok Radna vidékire [Mv; Told. 
19/45]. 1781: együtt szolgáltáke a királlyi szolgálatot a 
. . . Lineára? [Komolló Hsz; HSzjP]. 1806: Királji szol-
gálatban azaz háborúban való menetelre ki vettetvén, 
ottan szükség nem lévén rája visza botsáttatott [A.cser-
náton Hsz; i.h.]. 

13. királyi/állami igazgatás alatt levő (hivatal/intéz-
mény); (serviciu/instituţie) regal, care este sub indruma-
re regală; unter königlicher/staatlicher Verwaltung ste-
hend (Amt, Institution). Szk: ~ adminisztráció. 1803: 
Instálunk alázatoson a Méltoságos Királlyi Administra-
tionak3 méltóztassék nékünk égy hiteles és Authenticum 
Instrumat (!) es Bizonyittást arról adni hogy a Kebele-
beli Bányászok milyen immunitasba vágynák a Várme-
gyei Terhektől [Torockó; TLev. 15/9. — aVh-i bánya-
igazgatásnak] * ~ fiskus állami kincstári hivatal. 1748: 
Mindenekben mind édes Teleki Famíliám mind magam 
részéről a Királyi Fiscusnak assistentiaját a ' Kegyelmes 
Decretumoknak tenorak szerint méltán és bízvást expe; 
talhatom [TK1 gr. Teleki Ádám nyil.]. 1794: az Királyi 
Fiscus altol admonealtottam a véget, hogy valami privj" 
legiumakat Exelentiatok előtt producalnék [Thor. XX/ 
12 br. Thoroczkai József kezével]. 1843: A Királyi Fis-
cus hány darab Nádas tokát bír a Kötelendi határon. 
[K; SLt Vegyes perir. vk] | a Királyi Fiscus idevaló Köte-
lendi három darab tos helyén teremni szokott gazas 
apró nád [Kötelend K; i.h.]. — L. még ErdO III, 28; 
VKp 87, 93, 175 * - (ſő)igazgató tanács főkormány-
szék, gubernium. 1802: Bátorkodtunk vala a Felseges 
Királlyi Igazgató Tanátshoz folyamodni az iránt, hogy 
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• . . erdeink meg kiméllése iránt hathatos rendelést tenni 
méltóztassék [Torockó; TLev. 10/8]. 1815: A' Nagy 
Enyedi Fő Fő oskolánkban Tanulását végzett, Magát a' 
Papi Sz. Hivatalra el-szánt, és külső országi, név szerént 
a1 Göttingai vagy Heydelbergai Academiakra menni 
szándékozo Körösi Sándornak Bizonyság Leveleita . . 
mutattya bé Fő Consistoriumunk a Mlgs Királlyi Fő 
Igazgató Tanátsnak [Kv; NylrK XII, 139. — aÉrtsd: a 
Körösi Csorna Sándoréit] * ~ főkormányszék guber-
nium. 1814: 'Sombori Sigmond mind a Felség, mind a 
Felséges Királlyi Fő Kormány Szék által pazérlónak 
vesztegetőnek hirdettetvén, ennek ellenére mégis min-
den Jószágait el vesztegette [Mv; Somb. II tábl.]. 1840: a 
Flgs Királlyi Fő Kormány Székhez teendő ajánlás mel-
lett eszközöltethetik ki sükeresen az erintett kivánság 
[Dés; DLt 981] * ~ gubernium. 1763: minden Leveleit, 
Contractussait eö Ngának a' Mlgs Királlyi Gubernium 
hamisnak itilte [Koronka MT; Told. 33/31]. 1814: mint-
hogy a Certificans Urak a Tőrvénnyel nem meg edgye-
zőleg ágáltak, 's ágálnak a Nemes Uradalom jussa ellen 
a Felséges Királyi Gubemiumhoz recurraltam [Déva; 
Ks 117 Vegyes ir.] * ~ ispánság. 1843: a királyi ispán-
ság a servitoroknak nem írásban, hanem szóval rendel-
kezik ! Varga Katalin azt feleié, hogy mutassan a ki-
rályi ispánság rendelést, minél fogva el lennének a faluk 
tiltva a kerítések csinálásától s a magok szükségökre le-
jendő favágástól [VKp 71, 97] * ~ kassza. 1791: paran-
tsoltatik hogy a' Regius Perceptorok a' magok Kerüle-
teken kivül lévő Protopopaktol a' Sydoxialis (!) Taxarol 
készült Laistromot el-kémi, szorgalmatoson bé-szedni, 
és a' Királyi Cassába administrálni el-ne mulassák [Kv; 
TanJk 23] * ~ kincstár. 1847: a tulajdon kezével tett 
vallomása szerint is már előre értesítve volt, miként ezen 
három helységbéli lakosoknak a királyi kincstár ellen 
úrbéri keresetök van függőben [VKp 296] * ~ sótiszt-
ség. 1822: a' Deés Aknai Királlyi Sóó Tisztségtől a' Sá-
rog Berkessia Apró Sóo Disztractionak meg hagyatott 
az [RLt S. Pataki Mihály és Katona Sigmond aprósó-
gruló biztos jel. — aA Sárosmagyarberkeszen (Szt) levő. 
Köv. a részi.] * ~ szék legfelső bíróság. 1776: Groff 

Lázár János Urffi ŏ Nga nem hogy meg másolta vólna a' 
Kjs Aszszony Groff Komis Anna ŏ Ngáról való Szándé-
kát, de sőt füleim hallattára mondotta: hogy ezen 
Mlgs Kis Aszszont el nem hadgya, készebb inkább azért 
a' Királlyi, és Romai Szék eleibeis menni [Egrestő KK; 
GyL. Jos. Szalai (45) vall.] * ~ tábla legfelső törvény-
szék. 1738: Galfalvi Nagy Ferencz Felséges Urunk Er-
délyi Tórvenyes Királlyi Tablàjának hütes Iro Deákja, 
és Nótáriussá [SLt 14. A. 50]. 1756: Az utolbszori Mlgōs 
királyi Tábla Sententiájáért f. 12 [Császári SzD; Wass-
Lt]. 1807: mind a Forum, mind az alsó Szék által in me-
ntő cessalt Zállagos Processus ezen Törvényes Királlyi 
Tábla által meg állíttatik [Mv; DobLev. IV/908, lb] * 

tárház királyi kincstár. 1770: fejét vették amaz főve-
zérnek kinek a királyi vagy császári tárházból három 
óráig szabadságot adott volt a császár, hogy valami tet-
szik kihordasson maga számára, csak ne corrumpáltas-
sék idegen pénz által [RettE 218]. 1786: ha . . . el tiltat-
nanak3 az Banyaszsagtol az rendes Királlyi Contribu-
tiot sem volna miból megfizesse (így!) és így az Felséges 
Királlyi Tar ház tsonkulna [Torockó; TLev. 4/13. 28. — 
A torockóiak] * ~ udvar királyi udvari hivatal. 1829: 

ha a' Fel Peresek Esketésemeta ki nem vették volna és a 

királyi öl 

Horváth Jánossan folyt perben a Flgs Királyi Udvarhoz 
fel nem küldöttek volna magok mentségekre, az reám 
Szállított Reportatiomat rég ki folytattam volna [Ne; 
DobLev. V/l 155. — aÉrtsd: az esketésről szóló jk-et]. 

14. ~ út országút; şosea; Landstraße. Hn. 1815: a 
Királyi utan tul [Szamosfva K; EHA]. 

15. vall. 1636: Az egek beszéllik az Istennek ditsŏsé-
gét Az nappal az nappalnak szóll beszédet, és az ét-
szaka az étszakának jelent tudományt, mint az Királyi 
Propheta3 ékessen énekli. Psal. 19. I. 2 [ÖGr Aj. 5-6. — 
aDávid király a Zsoltárok könyvének hivatkozott he-
lyén]. 1710 k.: Ó igazságnak Istene! Királyok királya, 
bíráknak bírája! te tudod az én dolgomat . én 
nyomorú féreg a te mennyei, királyi, bírói ítílőszéked 
eleibe appellálom az én peremet [BIm. 1017]. 

16. pompás, pazar, nagyszerű; splendid, minunat; 
herrlich, prunkvoll, großartig. 7662; Az kastélynak3 . . 
napkelet felett való oldalában . . fenn is nagy pompás 
királyi rendházak [SKr 262. — aCsehországban a Lich-
tenstein hercegének]. XVIII. sz. eleje: az melly Lónak ã 
füle meget egy tenyernyivel hajlik meg ă nyaka, es 
Szellyessen a Szügyibül exurgál ã nyaka Királyi Lovak 
(így!) [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1725: Az Tokai altalag 
borokkal meg erkeztenek ketteje királlyi az harmadik 
alab valo [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Kv-ról]. 

Szk: ~ módon. 1711: a muszka szertelen nagy ármá-
dát készítvén egyenesen Livóniában megyen, és ott Riga 
nevű erős várost ostrommal megveszi. Ott volt egy igen 
szép termetű német asszony, annak szerelmire felgeijed-
vén, magának feleségül elveszi, és királyi módon felöltözte-
ti egész Livóniát maga számára elfoglalja [CsH 466]. 

királyi öl 1. régi hosszmérték; unitate de măsură pentru 
lungime folosită pe vremuri, stînjen; altes Längenmaß, 
Klafter. 1756: Valahol ől, és Fertály iratik, ott nem közön-
séges, hanem királlyi ölet kelletik érteni, és annak negy ré-
szekre osztott Fertállyait [Branyicska H; JHb LXX/2. 11]. 
1770: (Az erdő) Szélessége fellyül . . tészen Száz királyi 
ölöt [Nagyesküllő K; BHn 79]. 1779: Az avas nevezetű 
tilalmas tölgyes Erdő hoszsza 460. Szélessége 251. Királlyi 
ől [Nagysajó BN; EHA]. 1796: le mérvén 470 Királyi ölet 

. az Ezen Erdőnek végiben [Kóród KK; Ks 67.47.27]. 
2. egy királyi öles mérőrúd; prăjină stînjenească; 

Meßstab von einem königlichen Klafter. 1772: meg 
mérvén mindenütt a ' Küküllő foljo vizének part szélit 

. . és lett a' Királj ölnek rendes mértékjével Ulnar 625 
[Ádámos KK; JHb LXII. 198] | a ' Decretumban fel tett 
királyi öllel magunk mértük az Utrumban fel tett Mal-
moknak distantiaját [Sövényfva KK; i.h. 186]. 1779: 
azon Rét a kőzepin Széles bölykös Lévén s fetske far-
k<u> két részben méretődőt királlyi öllel az alsó végin 
keresztül 1. öli, fellyebb a közepin 32. Hoszsza 51 [Msz; 
Sár.]. 1780: A Darab erdő megmérettetvén Királlyi öllel 
találtatott a' felső Bŭtŭje Ven.Reg. 98 az alsó Bütüje 
Ven. 128 [Harasztkerék MT; Told. 80Conscr. 13]. 1816: 
vagyon egy Megye erdeje, melly királlyi öllel mérettet-
vén . . . hossza . . . a* 4ik Hompok között 45 7/8 Ki-
rályi Öl [Nyárádsztlászló MT; UnVJk 65]. 

Az ÉrtSz a TESz-szel együtt az öl nagyságát kb.1'9 m-ben határozza 
meg, de hogy ez a mértékmeghatározás vonatkoztathatók a királyi öl-re is, 
az csak fenntartással állítható. A címszóbeli hosszmérték nagyságának 
pontos meghatározására a szerk. még Bogdán István részletekbe menő fej-
tegetése [Bogdán; MMért. Mut.] ismeretében sem vállalkozhatik. 



királyi ölnyi 

Szk: ~ igaz öl hiteles királyi öl. 1781: égj kis puszta 
Jószág . . égj Királlyi igaz öllel még méretvén, a Lábja 
keresztül őtődfél (ől)nek teteje keresztül nyolczadfél ől-
(ne)k . . . találtatott [Vaja MT; Ks 66. 44. 17fl. 

3. vhány királyi ölnyi; de . . . prăjini stînjeneşti; von 
einigen königlichen Klaftern (lang). 1756: appropríált 
. . . Pujutz Mihálytol azon részen lévő sessiobol két 
királlyi ŏll hoszszaságu, és egj ŏll, s, más fél fertály 
széllyességŭ hellyet [Bos H; JHb LXX/2. 63]. 1772: va-
gyon 17. Tölgy Sasfákban 15. Királlyi őll hoszszasságu, 
és 3. sing magassagu égy égy rend sendelly fedél alatt 
Nyárfa Boronákbol rakott Borona kert [Szászfenes K; 
BethKt Mikes conscr.]. 1772: Mivel hogj az utrizált két 
Malomnak kőzte lévő distantianak mérésére nem vol-
tunk mi applicaltatva, hanem a' Sõvénfalviak, azért ők 
tudgják hogj hány királji öl legjen [Dombó KK; JHb 
LXV1I. 195]. 1781: az Exponensek földéhez . . . Farkas 
Pál fölgye felöl egy kiráji ölnél valamivel többet jártanak 
s három gödrökkel meg gödrözvén az Exponensekéhez 
[Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1786: az Nagy laki 
Patzolai részre tartózó Curia hoszszára szakaszta-
tott ki 31 és fel Királly ölre, szélessegire pedig 19 . . Kir. 
ölre [Nagylak AF; DobLev. 111/607. 11] | el foglaltak 
. . . Szanto Földiből negy vagy hat Királlyi ölöt [Jedd 
MT; LLt]. 1831: az Ekklával való hurtzolodás elkerülé-
se tekintetéből . megengedi, hogy a' patak árkának a 
fél királyi öl szélességű hely vétessék el telke alsó szélénél 
hoszszan [Nagyernye MT; EHA]. 

Szk: szimplex ~ egyszerű királyi ölnyi. 1818: kitsin 
Curialis találtatott az edgyik Bütüjének Szélessége 8 
1/6 Nyoltz Simplex Királlyi öleknek [Sztána K; CU]. 

királyi ölnyi vhány királyi öl hosszúságú; de . . . prăjini 
stînjeneşti; in der Länge von einigen königlichen Klaf-
tern. 1736: ezen N(eme)s Telek extendalodik az kőrűl 
való völgyig Száz tizen őt Királlyi ölnyi hosszúságú 
külső vagy mező felől való végin [Várhegy MT; CU 
XII1/1. 87]. 1752: rúg a' Határa azon patakra, melly 

bé szakad, sőt még folyamattyának bé szakadásan 
alól mint egy két Királyi őlnyivel alább esik [Sásvári 
MT; EHA]. 

királyi rúd vhány királyi ölnyi; de . . . prăjini stînje-
neşti; von einigen königlichen Klaftern. 1780: ezen meg 
vett szŏlŏk(ne)k Lazája triangularis, Napkeletről és 
Napnyugotrol 12 Királyi rud, északról pedig hét rúd 
hoszszaságu [Zilah; Borb. II]. 

királykörtvély pere domneşti; Kőnigsbirne. 1792: 
Igenpatakárol Kolosvára jött két méj kosárban 
Torsátlan Királly kőrtve [Kv; TK1 nyugta gr. Teleki 
Mária aláírásával]. 

Szk: udvarhelyi ~. XIX. sz. eleje: Udvar helyi király 
kŏrtŏvel amely elejin erik Nro. 6 [Keménytelke TA; IB]. 

királykörtvélyfa păr domnesc; Kőnigsbirnenbaum. 
1732.š gyümölcs hozó fák szenes szerént ezek: . há-
rom újvári körtvéljfa, öt téli körtvéljfa . . három királj 
körtövéljfa, öt Lŏrincz Kovács kõrtŏvéljfa [Kv; Ks 40 
Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond conscr.]. 

királyliszt finomliszt; ß ină albă; feines Mehl. 1859: 
25 Ib kiráj Liszt 3 f. 25 lb. Másad Liszt 2 f. [Kv; Űjf. 1]. 
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királyné 1. regínă, soţie de rege; Königin (Frau des 
Königs). 1657: azzal biztattak minket, hogy lengyel se-
gítség is jűni fog . . . de még mostan az nem érkezhetik 

mert meghalván lengyel királyné, az ki császárral 
egy vala, és ki cooperált az dologban abban kellett 
hadni [Kemön. 211-2], 1697: Ma holt meg az királnéa 

[AIN 149. — a A lengyel királyné]. 1705: a prusiai király-
né, mely a Brandenburgusé volt, meghalván, magának a 
svéd király húgát desponsálta volna [WIN I, 382]. 

2. királynő; regină; Königin. 1740 u.: Conscribaltata 
az országát az kiraljne minden vagyonsagaval szemelj 
szerint [Torockó; MNy IV, 234]. 1773: Mondják, hogy 
szép része Lengyelországnak az, melyet a mieink bírnak, 
a föld népével is jól megegyeznek, sőt a muszka pártról 
sokan jönek által a királyné részére, mivel a muszka sok-
féle erőszakot teszen rajtok [RettE 316). 

Szk: koronás 1757: mŭ . Felséges aszszo-
nyu(n)k koronás kirallynénk Erdellyi Mltgs Kirallji 
Táblájának hites jro Deákai, és Urbáriusi [Ks 36.V.24]. 
1780 u.: a ' Boldog emlekezetŭ Koronás Kirallyne Maria 
Theresia Aszszonyunk [Torockó; TLev. 14/2]. 

3. Angol ~ ilyen nevü étterem Pesten; Regina Ang-
iiéi, numele unui restaurant din Budapesta; Englische 
Königin. Name eines Restaurants in Pest; 1846: Délben 
az Angol királynénál ebédeltem [SszgyÁLt Apor lev. 
Kemény Zsigmond naplója]. 

4. ~ szénája kincstári (uradalmi) széna; fînul statu-
lui; ărarisches/herrschaftliches Heu. 1749: a* Királyné 
Szénáját . . . pénzemmel vettem nem loptam, mivel itt 
való Falusiak láttára fénjes nappal hoztam el [Ohába 
AF; Told. 3]. 

O Hn. 1726: az Királyné Kuttyánal (k) [Vajdasztiván 
MT; EHA]. 1741/1754: a Kirajné Kútjától le járó földek 
[uo.; EHA]. 

királynéasszony 1. királyné; regină, soţie de rege; 
Frau Königin. 1557: felseges Azzonyonknak, Jsabella 
azzonnak, Magyarorzagnak Thoth orzagnak horwath 
orzagnak kyralne Azzonyanak nekewnk kegyelmes 
azzonyonknak [Szentmártonmacskás K; SLt ST. 5]. 
1558: Ha penygh kyralne ázzon bekesegre kezereythe-
ne (!) Byro wramoth, Semmyre ne felelyen Az Waros 
hyrelnel kywl (!), Jzennye megh az warosnak [Kv; Tan-
Jk V/l. 47]. 1562: Némelyek választák a királyné asz-
szonynak kívánsága szerént a Kasimir lengyel királynak 
másik fiát a királyságra a László herczeget [ETA I, 
BS]. 1577: Alard Miklosne Bogaty Anna Menth Kyral-
ne Aszonhoz Nierte meg Kyralyne Aszontül az barraba-
sy resznek felet ugy mynth ver, merth Kendy Antalneual 
Eggy uolth [Alparét SzD; Ks]. 1652: Vagyon ezen Sza-
moson Tatamer Christophnak Hev Szamoson lakónak 
egy alol czapo lizteorleő malom kit Isabella Királyné 
Asszony leueleuel bírnak sub dato 1548 in Arcé 
Gyalu emanaltatott [Hidegszamos K; GyU 114]. 

Szk: ~ idején. 1568: Anna szakany Jmrene fassa 
e(st), hogy Kyralne azony8 Jdeien, Ez vallót az vra kwlte 
feyer vara [Kv; TJk III/1.236. — aIzabella királyné]. 

2. királynő; regină; Königin. 1764: Liber Baro Boros 
Jenői Korda György ur eö Exlja Felséges Császár, és Ki; 
rályné Aszonyunk belső Titkos Tanacsossa, Udvari 
arany kolcsos Komornyikja [Kv; JHb IV/10J../77* M>: 
dőn a királyné asszony őfelségét acceptálta* gödöllői 
kastélyában, 20 különb-különbféle készületü, hat-hat 
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lovú hintókkal . . . ment elébe [RettE 263. — a A dúsgaz-
dag Grossalkovics Antal gr. Mária Terézia bizalmas hí-
ve, a Magyar Kamara elnöke]. 

O Hn. 1657: királynéasszony forrásaa [Kemön. 65 — 
Kisfalud (AF) körny.]. 

királynéság királynői méltóság; rangul de regină; 
Würde der Königin. Szk: tesz. 1740: Ebbena töttek 
Maria Tresiat kiraljnesaghra [Torockó; MNy IV, 233. 
— Ti. esztendőben]. 

királyos 1637/1639: vagyon az Első ablaktol fog-
uant az bolt aitoig egy louas Bechj kárpit . . . Ittem az 
kemencze megett az aitonal egy tarka Bechj kárpit, It-
tem az Aitotol fogua az második ablakig kett Darabban 
Egy fele Királyos Veres Poztos Bechj kárpit [Kv; RDL I. 
Hl]. 

Némi valószínűséggel királyos-veres szk-tal és 'bíborszín' jel-sel számol-
hatni. 

királyöltözet pompás lóöltözék; hamaşament splen-
did; herrliches Pferdezeug/geschirr. 1665: Lándorfejér-
várról írja nekem Baló uram, az török császár micsoda 
ajándékot küld az római császárnak ő felségének . . . ö t 
folovak, egyik szerszámostól böcsültetett tizenötezer 
tallérra az ötödik aranynyal, szerszámával, tisztes-
séges királyöltözettel [TML III, 440 Naláczy István Te-
leki Mihályhoz]. — Vö. a királyos címszóhoz írt jegyzet-
tel. 

királyság 1. királyi méltóság; rangul de rege; könig-
üche Würde. 1562: 1527 esztendőben Ferdinandus egy 
néhány uraktól béhozaték Magyarországba a királyság-
ra János király ellen [ETA I, 12 BS]. 1619: Monda arra: 
Bizony, jó uram, sok ember súhajtja, hogy csak adna az 
Isten oly észt az erdélyi fejedelemnek, hogy most2indul-
na. Bizony övé lenne az magyar királyság [BTNfl 308]. 
1656: Jóllehet hogy rebesgették, hogy urunkat Len-
gyelországra hívják királyságra, de azt senki nyilván 
nem tudta [ETA I, 161 NSz. — II. Rákóczi Györgyöt]. 
1710: Ferdinándus a just in armis tartotta Julius Caesar 
módjára, nem bocsátá törvényre a praetensiót, hanem 
fegyverrel kapá el a királyságot [CsH 65]. 1823-1830: 
midőn Augustus a lengyel királyságért pápista lett . . . 
kötelezte magát s maradékait, hogy a lutheránusoknak 
semmi vallásbeli dolgokba nem fog elegyedni [FogE 
196]. 

Szk: ~ r a behoz. 1710: A parlamentum penig az or-
s?ággal együtt feltámad a király ellen, és a leányát, Má-
jjat Vilhelmussal együtt hozzák be királyságra0, Jaco-
° u s mind feleségestől s fíastól elszalad Franciában [CsH 
218. — "Angliába] * ~ra behozatik. 1710: Mária* Sig-
mondnak, a brandeburgumi hercegnek, ki annakutána 
romai császár is lőn, feleségül adatik és jure uxorio ma-
gyarországi királyságra behozatik [CsH 6L — aNagy 
Lajos leánya] * ~ r a (el) hí. 1619: Cjötçsi Mehmet pasa 

megbeszéllette az német követnek hogy az ma-
gyarországiak mint híják s az csehek is az erdélyi fejedel-
met az királyságra | Mert ez immár bizonyos, hogy 
azerdélyi fejedelmer elhítták az magyarországi és cseh-
országi királságra [BTN2 320, 358. — a bBethlen Gá-
°°rt] * ~ r ű (el) választ. 1562: Némelyek választák a 
K,ralyné aszszonynak kívánsága szerént a Kasimir len-

királyság 

gyei királynak másik fiát a királyságra a László hercze-
get [ETA 1,10 BS]. 1590: az mi bodogh Emlekezetw feie-
delmeonket Istuan kiralta mikor Lengely kiralysagra va-
laztak talaltuk volt megh keonieorgesseonk altal eo 
nagysagat [UszT. — aBáthory Istvánt]. 7620; Popaz 
Ogli Mehmet aga hozá hírül, hogy elválasztották 
urunkota az magyarországi királyságra [BTN 406. — 
aBethlen Gábort] * ~ r a emelhet. 1619: Ugyan valóban 
mondá azt, hogy Én azért most is azt akarnám és 
akarom is, hogy az uradat vagy magyar vagy lengyel ki-
rályságra emelhetném, és az öccsét erdélyi fejedelemség-
reJBTN 193] * ~ r a emeltetik. 1710: Ebben az eszten-
dőben az impériumbeli Augusta városában az electorok 
választásából I. Josefus magyar király római királyság-
ra emeltetek nagy pompával [CsH 237] * ~ r a felkiált. 
1620: Mivel hogy az szent Isten az mü kegyelmes urun-
kat Betlen Gábort az királyságra választotta és az orszá-
gok is felkiáltották az királyságra: biró uram hagyásá-
ból lövettünk örömhírt [Mv; EM XXI, 535] * jut-
hat. 1614: (Báthory Gábor) nemhogy az ő akaratja sze-
rént és igyekezeti szerént lengyel vagy magyar királyság-
ra juthatott volna hanem végre az szegény Erdély 
országának is szörnyen meg kelle miatta romlani, és úgy 
kelle elveszni ő magának is [BTN 58] * ~ r a koronáz-
tat. 1710: Meghalván Sigmond, Albert választatik ma-
gyar királyságra, ki is . . . feleségit terhiben hagyván, 
meghala. Ez a királyné fiat szülvén, kit Posthumus Lász-
lónak hínak, a fiát a magyarokkal királyságra koronáz-
tatja [CsH 62] * ~ r a koronáztatik. 1710: Adjuga mene 
féijhez a litvániai herceghez, Jagellóhoz, ki is pogány lé-
vén, ugyanakkor a keresztény hitre térvén, lengyel ki-
rályságra koronáztatik [CsH 61] * ~ r a megy. 1653: 
1576 Menyen lengyel királyságra Báthori István, és a 
báttya Báthori Kristóf választatik erdélyi vajdaságra 
helyette [ETA I, 35 NSz] * ~ t û promoveáltatik. 1710: 
azután lengyel királyságra promoveáltatika [CsH 160. 
— aSubicki János] * ~ r ű választatik. 1662: Báthori Ist-
ván 1576-ban a lengyel királyságra közönséges gyű-
lésben választatván . . . öccsét, Báthori Kristófot az 
országa igazgatására hagyta [SKr 80. — aErdély] * ~ r a 
visz. 1639: Tudom azt hogy . . . ment uolt el Kerey Al-
bert, Báthori Jstuannal az mikor Lengel Kiralysagra uit-
tek uolt [Vajdasztiván MT; Borb. I Szabó ahas Fekete 
János felesége Cherenyi Kata aszony (69) ns vall.] * 
~ r a vitetik. 1657: Báthori István vajda lengyel király-
ságra vitetvén succedált az bátyja, Kristóf mindazál-
tal Istvántól függött s kormányoztatott [Kemön. 20] * 
beül a ~ba. 1705: Egy része Spanyolországnak rebellál-
ván, Dux Anjounak, ki is beült volt a királyságba, ki kel-
lett menni, és Carolust beültették a székbe, azt beszélik 
[WIN I, 539] * koronás 1620 k.: az Nyílus vize jő az 
Napnyugati Indiákról, azkit az mi historicusink presbi-
ter Johannes, azaz János pap országának hínak. Azmely 
birodalom most is 48 koronás királyságból áll [BTN 
412] * pretendál a ~hoz igényt tar t a királyságra/kirá-
lyi trónra. 1710: Hunyadi Mátyás holta után midőn 
Maximiliánus Friderik császár jussán praetendálna a 
magyar királysághoz . . . nagy haddal jött vala be Ma-
gyarországban pusztítani [CsH 63]. 

2. királyi uralom; stăpînire/domnie regală; könig-
liche Herrschaft. 1685: Micsuda Mostahaja, volt Pedigh 
a Nemet Nemzet Eleitül fogua, a magjor Nemzetnek es 
micsuda Romlási s csorbái esték a Magjor Biradalom-
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nak, Kiralysaga alat [Törzs. Barcsai Ábrahám kezével]. 
1705: (Leopoldus) pünkösd havának ötödik napján . . 
élete idejének 65, császárságának 47, magyar királysá-
gának 50, cseh királyságának 43. esztendejében istene-
sen elvált és aludt [WIN I, 462]. 

3. királyi birodalom; regat; Königreich. 1657: egyfe-
lől Máté vajda nem barátja4, másfelől az fejedelem 
avagy fía, harmad felől az kozákság, negyedfelöl az len-
gyel királyság mind idegenek lévén hozzája, igen meg-
gyengült állapotja kezdene lenni [Kemön. 298. — A l -
kalmasint I. Rákóczi Györgyre von.]. 1705: A svéd ki-
rály is most békéllik a muszkaval és a saxóval, úgy 
hisszük, hogy megosztják a királyságot [WIN I, 545]. 
1823-1830: Az hídnál, ahol valaha a Gatterthor volt, 
vágynák két nagy kőoszlopok. Egyik a lengyelországi 
királyságot, másik a saxoniai hercegséget ábrázolja 
[FogE 187]. 

4. pünkösdi királyság; domnia celui care a fost ales 
căpetenie ín preajma Rusaliilor; kurze königliche Herr-
schaft zu Pfingsten. 1762: Gyöngyvirág nyíláskor pün-
kösd előtt pünkösdi királyt tesznek az enyedi kollégium-
ban és azt a felső Holt Marosban kikísérik. Minthogy a 
királyságot valami gazdag úrfi vállalja, az ott nagy 
konyhát vettet [NeDem. II, 157. — L. a király 8 jel. alatti 
jegyzetet]. 

5. pünkösdi ~ a. rövid ideig tartó uralkodás; domnie 
de scurtă durată; kurze Herrschaft. 1710: Pekri szokása 
szerint hazug hírrel eltölti az egész országot, hogy a né-
meteket mind levágatta Kocsárdnál . . . Be is jőve Rá-
kóczi3 és Marusvásárhelyre gyűlést hirdetvén, ott 
nagy pompával a pünkö^ti királyságra, erdélyi fejede-
lemségre instellálta magát , megeskűvén a kün való or-
szág lakosainak, az ország is Rákóczinak [CsH 382-3. 
— II. Rákóczi Ferenc. 1707. ápr. 4-én]. — b. kérészéle-
tű/röpke dicsőség; glorie de scurtă durată; kurze Herr-
lichkeit. 1742: Thoroczkai Janos még semmit sem pa-
rancsol, én inkáb hiszem Pünkősti kiralljság leszen, 
mind addig semmit sem parancsol, az mig az Instructio-
ja el nem jő Udvartol [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 

Sz. 1806: Az uniformisokrol írhatom hogy Gubernia-
liter contramándálvá lévén az Insurrectio a* Csako vise-
lésnek vége, és már vége a* Capitányságnak, a' Had-
nagyságoknak, a ' ki rukkolásoknak, és a ' Comendiroz-
tattatásoknak, vége vagyon mind ezeknek, mint a ' Pün-
kösdi Királyságnak [Mv; Ks 94 Thuróczy Károly lev.]. 

királyságkeresés trónkövetelés; pretinderea tronului; 
Thronbewerbung. 1710: Más ármádát is készíttete a 
császár, és a bavárus ellen Baváriában küldé a bavá-
rus elszalada Franciában, azolta oda is vagyon. Ez lőn 
jutalma a császár ellen való rebelliónak s a királyságke-
resésnek [CsH 359-60. — 1705-re von. feljegyzés]. 

királyságvadászás királyságkergetés; goană după 
trón; Jagd nach dem Königtum. 1710: (A) magyarok, 
mint annakelőtte, Erdélyből semmi succursust nem vár-
hatnának, mert II. Rákóczi György magát Erdélyor-
szággal együtt lengyelországi királyságvadászással el-
vesztette vala [CsH 70. — 1665-re von. feljegyzés]. 

királyszék királyi székhely, főváros; reşedinţă, capita-
lă; königliche Residenz, Hauptstadt. 1655: Lengyelor-
szágot a svéczia elfoglalá, királya elfuta és Németor-

szágra menvén, a lengyel koronát elvivé . . . a svéczia 
minden városit és királyszékit elfoglalá [ETA I, 160 
NSz]. 

királyszín bíborszín; purpuriu, porfiriu; purpurn, 
purpurfarben. 1660: Három kis uankosok. edgyk 
király szin [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117]. 1686: Szok-
nyák szama: 1. Edgj viola szin sima bársony szoknya 

2. Második királj Szin bársony virágos; negj rend 
elegjes szeles csipke rajta3 [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina kel. — aFolyt. a fels.]. 

Szk: ~ atlac. 1628: Egy darab király zin Attlatz . . . 
Egy darab haj szin Attlacz [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44.5] * ~ atlacszoknya. 1633: egy Kiraljszin Virá-
gos atlacz szoknia [Ks Vesselini Kata kel.] * ~ bár-
sonymente. 1766: Egj Királly Szin hozzu Simma bársony 
mente [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96] * ~ bársonyszok-
nya. 1767: égj Királly, vagyis Lazur Szina Bársony Szok-
nya [Sállyi KK; Ks 21. XVIII. 78. — 3így vagylago-
san!] * ~ kamuka derékalj-héj. 1668: Ket Király Szin 
tőrök kamuka derekaly hej [Mk Kapi György lelt. 3] * 
~ kamuka-szoknya. 1668: hagyok egy Király szin Ka-
muka szoknyát [Komlód K; BLt]. 1709: egy király szín 
kamuka szoknya Egy Bíbor Palast [Kv; Pk 6] * 
~ kreditor-szoknya. 1790: Egy királly szin Creditor 
Szoknya [A.jára TA; BLt 12] * ~ mente. 1739: Király 
szin hoszszu mente [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * ~ 
paplan. 1727: Egy tarka aranyas király szin Paplan zöld 
kamuka kerületi [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki 
Zsuzsanna kel.]. 7797: Király szin tafata közepü Karton 
szélű Paplan [M.köblös SzD; RLt] * ~ selyem bíbor-
színű hímzőselyem. 1734: Fejéres Király Szin Selyem-
mel varatt fejéres czérnaval visnyai Gyolcs két Lepedő 
[Born. XXXVIII. 3 Kornis Krisztina lelt.]. 1763: Vé-
kony Gyolts Lepedő Király szin Selyemel, és Zőldel var-
rott [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes 
lelt.] * ~ selyemkeszkenő. 1810: Egy Királly szín Sejem 
keszkenyŏ [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 24] # 
~ szoknya. 1758: Egy vont ezüst Király szín Szoknya 
[Nsz; TSb 21] * ~ tafota. 1625: Vrunk eo felge tafota-
kat paranchyolua(n) ala küldenünk vetettünk velen-
czej Jo keoz veres taffotat . . . f 33 . . . veres keoz tafotat 
. . . f. 22/13 1/3 Eöreghbik wiczey Peter adot király szín 
dupla tafotat . f 50/32 [Kv; Szám. 16/XXVII. 12] * 
~ tafota-előruha. 1657: Vagion egj kiralj szin habos ta-
fota keskenj aranj csipkés Eleo ruha [Mihályfva NK; 
JHb XXII/42] * ~ teveszőr. 1839: \\2 Loth királyszin 
Teveszőr [Körtvélyfája MT; LLt]. 

királyszőlő szőlőfajta; soi/varietate de viţă de vie; 
Traubenart. 1585: zeóleómbe . . . most mind feyer zeo-
leó király zeoleo wagion . es Ninch veres Romonya 
zeoleom [Kv; TJk IV/1. 391]. 1788: éppen a szőllőt vesz-
tegette meg a ho harmat az édesebb t e r m é s z e t ű e k 
u:m: kövér, király, s asszony szöllő egésszen oda vagy°n 

[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

királytétel pünkösdi királyválasztás; alegerea căpete-
niei (din rîndul elevilor) ín preajma rusaliilor; Königs" 
wahl zu Pfingsten. 1762: Gyöngyvirág nyíláskor pün-
kösd előtt pünkösdi királyt tesznek az enyedi kollégium-
ban és azt a felső Holt Marosban kikísérik Az utolsó 
királytétel esék A(nn)o 1719 s lőn királlyá az ifjú TeleK 
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József Kikísértük őt nagy sokasággal és benn a be-
rekben sok szép deák orációk s versek elmondása után 
hosszú asztalhoz ültünk . A berekből kiindult a király 
a lovasaival s kengyelfutóival utána pedig a professzo-
rok két kocsija [NeDem. II. 157]. — L. a király 8. jel. 
alatti jegyzetet. 

királyválasztás alegere de rege; Königswahl. 1619: 
Mondám arra: Nagyságos uram, azmi az csehek király-
választását nézi, ha ideje volna, bizony nagy panaszom 
volna arról [BTN2 366]. 1657: Lengyelországban Vla-
dislausnak halála után az ország interregnumban 
vala, és onnan az fejedelmet izgatják vala, hogy az ki-
rályválasztásra rendelendő gyűlésre is embereit expe-
diálná, s competálná az királyságot, úgy lévén szokások 
az lengyeleknek [Kemön. 295]. 

Szk: szabad ~. 1705: Azt is mondják, hogy nem akar-
nak a kurucok recedálni az erdélyi fejedelemségtől és a 
szabad királyválasztástól, mostani József király holta 
után [WIN I, 380]. 

kiráncikálja magát kirántja/ráncigálja magát; a se smu-
ei; sich hin/herauszerren. 1802: én tartoztatni akarván, 
magát kezemből ki rántzikálta [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

kirándít kihúz/ránt; a smulge/smuci; (her)ausziehen/ 
reißen. 1620: egymással vonakodtak, mondotta az vezér 
Mark Antoninak, hogy: Bizony felakasztatlak, mert 
sok mód nékül való dolgaid vadnak . . Ezenközben 
esak kiránditották és vitten vitték s úgy akaszták fel az 
nagy híres-nemes embert [BTN2 395]. 7697: Hallottam 

hogy az Csizmadia Inassát Tutonya Pétit János 
mester részegen az szekér aloll az Űstŏkinél fogva rándí-
tottá ki, ugy verte meg erőss kegjetlenül [Somosd MT; 
SLt AK. 32 Gal György (30) ns vall.]. 

kirándul el/kilátogat vhová; a face o vizită (la ); 
be/aufsuchen. 1657: az hátrébb említett gyűlés Meggye-
i n meglön; de ímé az sáfránybűzt megérezvén Csáki 
mam, nemcsak nem merészlett menni azon gyűlésre, de 
Erdélyben is nem mert maradni; hanem kirándult Ma-
gyarországban, és ezután soha többé máig bé nem jütt 
[Kemön. 123]. 1785: en holnap után indulak Zilajra, 
onnét ki randulak Váradra [Szentbenedek SzD; Ks 21 
^V. 33 gr. Komis Zsigmond gr. Komis Istvánhoz]. 
'788: Ide kirándultam még a ' mult Héten 's tsendesen 
öltöttem itt attól fogva napjaimat I(ste)nem Jóvoltából 
s Ngs kegyességéből [TL. Málnási László ref. főkonz. 

Pap gr. Teleki Józsefhez Kercsesoráról (F)]. 1843: Varga 
Katalint személyére nézve esmérem . . többszer kirán-
d u l t a körüllévő kerületekbe is [VKp 96]. 

kirándulás excursie; Ausflug. 1853: Egy kirándulás 
nttsdamba került reszemre 3 tal. 10 [KCsl 3 Berlini úti-
^jegyzés]. 1879: Mind halogatjuk egy napról a másra a 
Madarasra való kirándulást [PLev. 57 Petelei István Ja-
kab Ödönhöz]. 

kirándulhat el/kilátogathat; a putea face o vizită; be/ 
jmfsuchen können. 1778: Igen nagy vigasztalásomra 
enne Edes szivem ha ki rándulhatna hozzám és kedves 

gyermekeinkhez [TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev. Sá-
r b e r k é r ő l (MT)]. 

kirángat 1. kiráncigál; a smuci, a trage afară (smu-
cind); her/hinauszerren/reißen. 1572: Ilona Hegedűs Ja-
nosne zolgaloia azt vallia hogi Istwan vayda fia ke-
retzyk volt hogi be Ereztene Mert megh hal hidegei Mert 
Mynd kapcaya Eowe oda Marat keomyes gèrgne házá-
nál Az dolmanyatis aligh rangatta ky kezekbeol kyk on-
nan ky wztek [Kv; TJk III/3. 7]. 1588: Monda Pascha 
vayda az vtzara ky vonanak rangatanak . . vgy 
hordoztak az vezan mezítelen [Zsákfva Sz; WLt]. 1765: 
meg fogák Pétert s kirángoták gúnyájánál s üstekinél 
fogva az Malomházbol [Záh TA; Mk V. VII/19 Ginga 
Pásk (54) jb vall.]. 1819: láttyák . a ' Kretsun Josziv fe-
lesége a' gornyikot megtámadván a Czondrát kezéből 
rángattya ki [Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 

2. kihúzgál; a smulge; herausziehen. 1688: az eő Fel-
sege Vitézi . kerteimnek támaszit kirangattak; három 
kapuimnak Deszkáit leszedték el égették [Kv; UtI]. 

3. ~ja magát kiráncigálja/szabadítja magát; a se 
smulge; sich herausreißen/befreien. 1759: ki rángatván 
magokot a kezűnkből vemi kezdenek hozzánk [Hosszú-
telke AF; Kath.]. 1762: énis Merk Lukát meg fogván el 
huzám rólla hogj bé vigjem a* házamb(a), de kezemből 
magát ki rángatván, el Szalasztám [Kóród KK; Ks 17 
XXXI]. 1802: haza akarván menni Lajos, a ' Sütő őtet 
tartoztatni kívánta, tsak ugyan ki rángatván magát kézi-
ből a* Sütőnek, kiment [Mv; Born. XXXIX. 53 Susanna 
Venus cons. Jacobi Schreiber cauponis (19) vall.]. 

kiránt 1. (kést/fegyvert) előránt/kivon; a scoate cu re-
peziciune (cuţitul/arma); (Messer/Gewehr) hervorzie-
hen/holen. 1568: Ezt lattam hogy Román gabor az 
azont torkon Ragatta vala . . . es az zablat ky Ranta, s 
monda neste lelek ne(m) tudod te my zandokba vágok 
hozad [Kv; TJk III / l . 193 Michael Dauid feleki (K) 
vall.]. 1574: Barany Pal, Zaz András, těmeswary András 
azt valliak Lattak hogi Adam Eoweh Megwl Zeker-
ceyet ky Rántottá es fely hwzta . . . Balas Eleb erte Es 
meg Ragatta kezebe a Zekercet [Kv; TJk III/3. 345b]. 
1606: megh njta szolta(n) Pal az aitot, Dienes Georgj be 
eoklele az szabliaual, Pal egj chakannal uemi kezde hoz-
za, az chakan nyele el teorek, Pal az szabliat ra(n)ta ki s 
ugy vagdala Dienes Georgiet [UszT 20/112 Mattheus 
Antal pp Dalliain(us) vall.]. 1631: Bőrveyne . . . az kes-
sit kj ranta, es ugy uere altal az vra czizmaiat egi nehani 
heljen, az labatis megh sertette [Mv; MvLt 290.46a]. 
1760: azon a Török meg haragudván késit ki rántotta 
ugj döföt hozzá hogj ha ki nem ugrót volna előle roszul 
járt volna [Mezőrücs TA; Ks]. 1783: látom hogj Fülöp 
Todor ki ránttya a Bicskát a Gyüszűiből s a keziben tar-
dogolta [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 1819: azzal újra 
néki kerekedvén a' fejszét is ki igyekezett rántani [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 

2. kirángat; a trage afară (smucind); her/hinauszer-
ren. 1632: Üst gjarto Istua(n) az maga aitajaba(n) al 
uala . . . azon megh fogak ki rantak az ajtón, it kin való-
ban bizony meg uerek [Mv; MvLt 290. 87a]. 1644: 
Hiüata oda zep zoual Zwch birtane Mindgiarast w maga 
megh ragada de en kj ranta(m) az zokniamat kezebeól 
[Mv; i.h. 291. 423a]. 1792: Bardocz Adám Úr mon-
da, mongja meg Kegyed az Urának az menykő teremtet-
tének, jöjjön ide most, énis itt vagjok fegjverkezzŭnk, ki 
rántanám a más ember barázdájából, meg mutatnám 
hogj mit keressen a' más ember Jószágán [Szentbenedek 
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AF; DobLev. IV/692. 4a Székely Antal (52) judex curia-
lis vall.]. 1797: Szilágyi Mihálly . . . belém kőtőlőzvén 
mejbe ragada . . s ott jol meg döngölt őklezet onnét ki-
rántván meg tépett meg pipazatt [Harcó MT; Berz. 3. N. 
2l]. 

3. ~ j a magát kirángatja/szabadítja magát; a se smu-
ci; sich hin/herausreißen/befreien. 1570: Zigarto Balint-
ne Anna, azt valya . . . hogy eccher . . kwlte volt az wra 
2^almaert az Zeoch Demeter Mayoraba, Es Zeoch De-
meter hogy megh Latya eothet megh fogia es az ke-
belebe akar volt Nywlny, Es eo ky Rántottá Magat keze-
bewl [Kv; TJk III/2. 83]. 1573: zabo Ianos az Scholanak 
portaiat meg halatta es Ianos deák az portan kywl Mel-
lette al volt Meg fogya Rwhaiat Zabo Ianosnak es 
vizy volt haza Azomba chiak ky Rantya Magat ke-
zebeol vyzza futamyk Ragad egi keowet fely es vgy hayt-
tia homlokba la. deákot [Kv; TJk III/3. 275]. 1631: az 
mint fogom vala zilagjnak az karjat ki ranta magat ke-
zemből [Mv; MvLt 290.258a]. 1842: az Emberek kezé-
ből ki rántatta magát [Dés; DLt 1516]. 

4. hirtelen előhúz; a scoate brusc/repede; schnell her-
vorziehen. 1585: Sophia zilwassy Thamas felesege Vall-
ia Borbély Peter ky ranta egy lewelet Az holna Alol, 
S monda, Ihol az en kgmes vra(m) lewele [Kv; TJk IV/1. 
529]. 1740: Juhos Anna . . . egj csomo pénszt ki rántott 
ã Sebéből [Kük.; Mk IX Vall.]. 1756: ki ránta egy vég 
batiszt Németi Jstván az mentéje alól, 's mutatá, hogy 
most vette [Kv; Mk IX Vall. 89]. 

5. kihúz; a smulge; herausziehen. 1682: Becski István 
ur(am) ki vont fegyverei mene az ura(m) lovaira az 
eggyiknek ki rántá az czovekit s el riasztá [M.köblös 
SzD; RLt 1]. 1803: Portsaimi László Ur a' Dadai Já-
nos Uram Gyepüjéböl égy karót ki rántván verni kerget-
ni kezdette, mig a' sertések ki haladtak a' Gyepün [Dés; 
DLt 82/1810]. 

Sz. 1710: sl németek közül is nyolcvanöt megsebese-
dék nem lett volna csuda, ha egy lábig ott vesztenek 
volna . ha Pekri jó hadi generál lett volna, de az Isten 
a sok istentelen gonoszságért, praedálásćrt, ott sem se-
gílti meg őket, s már a szájokban levő falatot is kirántá a 
fogok közül [CsH 382. — 1707-re von. feljegyzés]. 

6. kicsikar; a extorca, a stoarce cu sila; von jm etw. 
ertrotzen/erpressen. 1710: mivel a hadi operátióban 
pénzre vala szüksége, a császári tárház penig üres vala, 
tudván, hogy a jesuiták keze alatt a Domus Professában 
számtalan kincs hever, rájok külde s ötmillió pénzt csak-
hamar kiránta tőlök, és avval a pénzzel tizenkétezer em-
berből álló ármádát készíttete [CsH 359. — 1705-re von. 
feljegyzés]. 

7. eltöröl; a anula; abschafíen, aufheben. 1668: lm 
az Balog Máthé uram jószágirúl írt articulust kiránták. 
Ha azért ő nagyságát megtalálja, csak tegyen halasztást, 
de újabb Ígéretet ne tegyen [TML IV, 389 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 

kiránthat kihúzhat; a putea smulge; hervorziehen 
können. 1585: Biro Mihálj . . . vallia . . . Ky Menek ha-
zam eleibe, mert chak harmad haz vala az dolog . . . az 
Aszonyhoz wthe az Iffiw, es a Gereznaiaba akada a' 
chakany Es vgy erkezek oda takach Kelemen, es vgy 
wthe Agyon, azon wdeo keozbe hogy a chakant a ' Ge-
reznabol a ' legen meeg ky Nem ranthatta vala [Kv; TJk 
IV/1. 475-6]. 

kiráz 1. kihullat/szór; a vărsa; herausschütten. 7606; 
osuat Janos az sakbul az kortuelt akarja volt ki raznj, 
Jmreh Lukaczne ne(m) hadgia volt [UszT 20/203 Joan-
nes Zel de Kis Kede Seruitor Georgy Jánosi vall.] | az 
keórtuelt . osuat Janos razta volt eleózer eggik sakbul 
kj [i.h. 20/204 Catherina consors Stephani Nagj zs vall.]. 
1617: foga a zatyrot Seres Istua(n) ki raza az hust az zek-
re, de Ismét vgia(n) Seres Jstua(n) az zatiorba raka [Mv; 
MvLt 290.25a]. 

2. (jószágból/tisztségből) kiebrudal; a scoate, a da 
afară (dintr-o proprietate/functie); (Gut/Amt) auske-
geln/booten. 1710: Eza decrétumot hozott vala a csá-
szártól, hogy minden fiscális jószágokról, dézmákról, 
árendákról, kiket a donatáriusok bírtanak, productió 
legyen . Hozzá is fogának Fejérváratt, ki is ráznak 
vala sok donatáriust a jószágokból, ha a Rákóczi irrup-
tiója ne következzék [CsH 321. — dGróf Seau]. 

3. ~ a fejedelemségből kirepít vkit a fejedelemségből; 
a înlătura (pe cineva) de la domnie; jn aus dem Fürsten-
tum her/hinauswerfen/schmeißen. 1618: voltunk 10 út-
tal szembe Görcsi Mehmet pasával de soha csak egy 
szembelétünkön sem mulatta el, hogy fenyegetés módra 
elő nem hozta volna azt, hogy Rákóczi Zsigmond is né-
metes volt, s ő mint rázta volt ki az fejedelemségből 
[BTN2 109]. 

4. ~ vkit a hideg hidegrázást kap, kileli a hideg; a-1 
scutura frigurile pe cineva; vom Fieber geschüttelt wer-
den, Schüttelfrost habén. 1806: Vasárnap volt, egy da-
rabig játzodtam de azután lebetegedtem . . . ki rázot az 
hideg azután forroságom volt [Dés; K M N 317]. 7808; a 
Dajkát újra erŏssen ki rázta a hideg, még egy Dajkánk is 
anyitt nem betegeskedett, mint ez [Buza SzD; JHb Jósi-
ka János lev.]. 

5. ~ z a magát vmiből tisztázza magát vmilyen gyanú-
sítás/vád alól; a se dezvinovăţi; sich gegen eine Ver-
dächtigung/Beschuldigung rechtfertigen. 1678: az gyű-
lést" bizony magam sollicitálnám s oda elküldeném 
mentségeimet s bizony úgy hiszem, sokbúi ki is rázna 
magát Kgld jTML VIII, 48-9 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz. — Az ogy-t]. 

kirázat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
bélit ~ ja (szekérrel) agyonrázatja magát; a se lăsa hur-
ducat/scuturat taré (de căruţă); sich (vom Wagen) 
schütteln lassen. 1823-1830: Ezen Welhota nevü falun 
túl csakhamar értünk a völgyek közé, ahol erdős-köves 
helyek vágynák ha itt az ember bélit kirázatni vagy 
nyakát kitöretni nem akarja, szálljon le a szekérről s 

gyalogoljon [FogE 179], 

kirázogat 1. kihullat/szór; a vărsa; herausschütten-
1693: az én be kötőt sakomat ki oldotta es a' benne ley0 

portekaimat kirazogatta, ki razogatvan azok kőzzűl egy 
nehany Gombolyagban) levő Fonalaimat hatalmasule 

vévén [Dés; Jk]. 
2. gúny kiebrudal; a alunga; ausbooten/kegein* 

1614: 1604 esztendőben ősszel támada Bocskai István 
az hajdúkkal az németekre, ki nagy csodálatos gyozed^' 
lemmel jára, és mind addig, hogy ugyan kirázogat^ aze 
Erdélyből s Magyarországból az németeket [BTN" "J-

kireked 1. átv is kirekesztődik/szorul vhonnan/v^J' 
bői; a rămîne pe dinafară; ausgeschlossen werde 
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1661: Értem, mit írsz hogyha asszonyunk Husztra talál 
menni, kirekednél, ott el nem férnétek [TML II, 119 Te-
leki Mihály feleségéhez, Vér Judithoz]. 1681: Lázár Ja-
nosne udeo elõt az az hét holnapra Gyermeket hozot 
melly miat paraznasag(na)k suspitiojaba(n) vagyo(n). 
Deliberatum. Az birak tizenötöd nap alat igazitsak dol-
gokat, egyeb arant az Gyülekezetből ki rekednek [SzJk 
161]. 1710 k.: superveniált Kolosvár felől a Rákóczi ha-
da, kirekede, az atyámnak szörnyű bosszúságára és szo-
morúságára [BÖn. 563]. 1732/1777: mi oka, hogy most 
azon Czigányok birodalmából ki rekedtenek . . . Néhai 
Sárosi György idösbb Uram maradeki? [Msz; DobLev. 
Hl/505. 7a vk]. 

2. kifogy (idővon.); a se termina/încheia, a lua sfîrşit; 
zu Ende/ausgehen, keine Zeit übrigbleiben. Szk: ~ eb-
ből az esztendőből. 1667: már ebből az esztendőből kire-
kedtünk, de lehetetlen, az vezér ezt az telet Candiaba töltse 
[TML IV, 181 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz] * ~ 
az időből. 1727: Mint hogj az időből ki rekedtünk most 
végezzük hogj az melly Antiqua Sessiokon ember 
nem lakik az ollyan puszta Antiqua Sessiok uta(n) 
valo kaszáló nyillakat most el vévén és . . adassék oly 
szegény Városunk lakossának, ki az Ne(m)es Város 
minden, fele Terheit Supportállya [Dés; Jk 363a]. 1732: 
az űdőböl az mint láttjuk majd ki rekedünk [Kv; Pk 3]. 

kirekedés kinn/kivülmaradás/rekedés; rămînere ín 
afara (a ceva); Ausbleiben/schließung. 1734: mint hogj 
ez mostani folyo 1734 esztendőb(en) igen el késet a Dez-
málás, igen káros(na)k tapasztalvá(n) sok Deesi lako-
sok(na)k Borok(na)k azon Conclusum szerint lejendo ki 
ſekedcsek Azért tetczet ujjabb(an) Concludalni, hogj az 
kik(nc)k illyen okkal kinn maradott volna Aknai Bo-
rok ez utannis szabadoson be hozhassák [Dés; Jk 451a. 

dA városiaknak a tőszomszédos Désakna szőlőhe-
gyein termett boruk]. 

kirekeszt 1. (vmilyen helyiségből) kizár; a încuia uşa 
(unei încăperi) lăsînd pe cineva afară; (aus irgendeinem 
ŭaum) aussperren. 1606: be ieowe Albert, Dienes 
Gieorgiet ky rekeztek, azon az aitot dergetni kezdeh 
dienes Georgy s mondanah hogy bochassuk be mert be 
leori az aitot [UszT 20/11 l]. 1632: az clsó urat . . . ez az 
J^szony hitetlenül hatta volt el . . . euuel az Giőrgi Deák-
kal valo Paraznasagokat nem lattam, hanem az szolgá-
l o k tol hallottam . . hogi okét ki rekeztik az házból es 
°magok ketten halnak oda be [Mv; MvLt 290. 95a]. 
1722: Tudom aztis, s lattam szemeimmel, hogy egy al-
kalmatossággal, estve késén, vacsora után, ki rekesztek 
az házból s eleget keredzék be, hogy be mennyen, de 
be nem ereszték [Mikefva KK; B ſN X. 2/113 Maria Vaj-

providi Michaelis Molnár cons. (32) vall.]. 
2. vmit el/körülkerít/zár; a înconjura/împrejmui/în-

Mdi ; etw. umschließen. 1747: (A méta) innen a mező 
s*elén egyenesen viszsza tervén, minden szántó, és ka-
j á l ó földeket kirekesztvén nyúlik a Kis és Nagy Bükkös 
között valo életskére [Nagyida K; EHA]. 1755: egy 
ü lszno OH, melly is az udvartol kivagyon rekesztve Sö-
Venből font Gyalog kertvei [HSzj disznó-ól al.]. 

vkit örökségéből/tulajdonából/vminek jogos hasz-
nalatából kizár; a exclude pe cineva din succesiune/pro-
Prietate; jn aus dem Erbe/der Erbschaft/dem Eigentum/ 
a e m rechtmäßigen Gebrauch ausschließen. 1584: Pe-

theok Imreh vallia De mikor meg holt volna Daro-
czy Ianos Az fia Daroczy Peter succedala, Es azt vallia 
vala hogy semmię Ne(m) leót volna Az Attianak, ha-
ne(m) mind Eowe volna Melj okon az hugayt ky rekesz-
teny wgiekezet Az Atthiay Iokbol [Kv; TJk IV/1. 229]. 
1677: A' Lo kötő helyek dolgábol maradgyon-meg ed-
dig valo usus, mely az vólt, hogy az ollyan helyeken a' 
hadban szolgálo szabad emberek szoktak lovakat tarta-
ni; ugy mindazonáltal hogy a' szeginységet-is ne rekesz-
szék-ki a' Falu közönséges határának élésétől [AC 241]. 
1747: némelj Falu földeit Ecclesia Főidének nevezték, és 
Ecclesia földének változtatván szinelvén, ez utonnis a 
Possessorokot belŏllŏk ki rekesztettek [Kük.; Ks 17. 
LXXXII. 8]. 1817: Demény György Ur . . a maga ja-
vait Szabad kénnyébűl kivánnya el idegenitteni és 
engemet s Testvéreimet vagy Maradekinkat azoknak jö-
vendőbéli birhatásoktol ki rekeszteni, holott . . azak 
egyenesen Minket illetnek [Ne; DobLev. V/1009]. 

4. kiközösít/zár vkit vmiből; a exclude/elimina pe ci-
neva de undeva; jn ächten/aus einer Sache ausschließen. 
1602: Balogh Georgh Colosy . . . vallia hogy eotet Ber-
zete Mihály hitta buza hordany Coloson es az en zekere-
men nyolcuan kilench kalongyat hordottam be en-
nekem azt mondotta Berzete hogy harman egy tarsasag-
ban vadnak Berzete mihaltis minth rekesztettek ky s 
minth nem, nem tudom [Kv; TJk VI/1. 613]. 1605: No-
ha ennek eleotte valo Eodeobennis . az en fiamnak 
Amadi Balintnak sokszor valo eztekelessebeol es habor-
gatassabol teottem volth Testamentumot . . . leanimoth 
ki rekeztuen beleolle . . . az eleobbi megh irth Testamen-
tumot telljessegel ereotlenne hagyom [JHbK XXIV/16]. 
1614: minden varosokban es ereossegekben akj houa 
zeret mennj, az Nemes Emberek feleseg<es>teol gierme-
kestól, marhastol be boczatassanak, es zalastis adgianak 
nekik, es azok az városbeliek, magokkal egiarant oltal-
mazzak es semmifele ellensegnek ki se adgiak, es ha be-
kessegre menne az dologh, abbul azokat se rekezzck kj 
[Ks 87 ogy-i végzés]. 1761: Domokos István Urat is, a 
fiak onnana ki akarjak rekeszteni hogy tzeljokat hama-
rébb el érhessék, és e szerint mindennemű mobile és im-
mobilieket nálunk nélkül fel oszszanak [Hsz; BLev. — 
aAz osztoztató biztosok közül]. 1853: ha valamellyik fél 
e vég akaratoman meg nem nyugodna, azt az apai duali-
tasombol átak alatt ki rekesztem [Kv; Végr.]. 

5. átv vmi kizár vmit; a exclude; etw. ausgeschlosse.i 
werden. 1782/1799: ő Nagyságokkal illyetén modon 
tett meg edgyezésünk ki nem rekesztette azt, hogy ide 
hátrábbis valamint eddig a' külsők szabadoson be hoz-
hattak hogy be ne hozhassanak, a ' mint hogy a' Cont-
ractusunkis ugy tartya, a' mellyet a' tisztelt Urakkal 
inealtunk [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 370]. 

6. (vmilyen tisztségből) eltávolít; a indepărta/scoate 
(dintr-o funcţie); (aus dem Amt) entfernen. 1657: az kik 
elszaladhatának, császár pártjára futának, s azután is el-
lenségink lőnek, Szúnyogot az kővári kapitánságból ki-
rekesztek, Gyulafi Sámuelt, ki veji vala az gubernátor-
nak, collocálák helyében [Kemön. 114]. 

7. vall kisemmiz/tilt; a exclude/înlătura; jn um etw. 
prellen, ausschließen, verweisen. 1758: Hiszem is, hogy 
ő szent felsége . . . a kegyelmébe vévén, az örökké tartó 
boldogságból, több szegény megtérő bűnösökkel 
együtt, ki nem rekeszt és nékem is részt ad a mennyeknek 
országában [RettE 81]. 
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8. ~ i magát kizárja magamagát vmiből; a renunţa la 
ceva; sich selbst ausschließen. 1677: ki- rekesztetnek 
azok-is, kik magokat ki-rekesztették a' Nemessi szabad-
ságból, és valamely végezéseknek, vagy kötelezéseknek 
alkalmatosságával Nemessi szabadságokat lekötötték, 
kik ellen a ' magok kötelezése szerint procedalhatnak 
[AC 84]. 

Szk: mindenből ~/ magát minden örökségéről le-
mond. 1586: Dobray Peteör Az eöstŏl es attyoktol 
maradót minden Joszagot Eöreökseget, Aranyat, Ezws-
tótt, es pinzt, Egyebetjs minden Ingó Marhat az Eöchej-
nek Engede mindenekbeol magat kj rekesztve(n) es ke-
zçtt ky Vewęn [Lesnek H; IB VI. 225/16]. 

9. vkit házából/jószágából kitesz; a da afară pe cine-
va din propria sa locuinjà/avere; jn aus dem eigenen 
Haus/Gut (her)aussetzen/ausbooten. 1584: Zasz Balint 
vallia az Azzonnak Bodogh Azzony Napigh volt za-
bad a' hazban lakny, de hogy az el mult ky Akarta Kós 
Istwan vetny, Es az Azzony igy zollot: tiltlak vgymond 
mind Addig amegh vra(m) megh Ieó hogy az hazbol en-
ge(m) ky Ne Rekesz [Kv; TJk IV/1. 318]. 1591: Miért 
hogy penigh engemet teorweny nelkwl rekeztet ky ez 
eoreoksegbul minde(n) haznaiual megh kivano(m) 
valami beli marhaia volt az en másik ania(m)nak 
[UszT]. 1593: Zilagi orsolia vallia: Nem tudom semmi 
gonossagat sem faitalansagat Caspar kouachnak Jstuan 
kouachneüal, hanem azt tudom hogi Jstuan kouach 
ky wzte, es ki rekeztette mind giermekesteol az feleseget 
hazabol [Kv; TJk V/1.379]. 1629: az eörõksegnek egj 
darabjat el beöczülleottek vala az Uarbely hazbolis 
ki rekeztette vala Szabó Danit az mas felesege adossa-
gaert [Mv; MvLt 290. 174b]. 1790: nem a' lesz vala a' 
Tŏrvenjes ut es mod, hogj a' Nemes Captalan engemet 
Contractusam mellet való Jószágambol ki rekeszszen, es 
azt tsak Simpliciter a' nekem való minden hírtétel nél-
kult es Consensusom ellen másnak általadgja [Radnót 
KK; DobLev. III/678]. 1816: leg Törvényesebben lenne 
az ezen Praediumhaz tartazo igaz vereket ki keresni, 
azak kőzött Tőrvínyes osztajt tenni annal fogva a belölle 
méltatlanul részesülteket ki rekeszteni, igy kinek, kinek 
ígazza ki szakasztatnek [Kövend TA; Borb. II]. 

10. kitessékel; a da afară; a invita/pofti pe cineva (să 
iasă) afară; (hinaus)bugsieren, höflich hinausschaffen. 
1618: mikor az salutatio után legelőször az derék tracta-
tusnak kell vala lenni, akkor mindnyájunkat kirekeszte-
nek, csak egy sem volt bennünk se tolmács, se senki 
[BTN2 146]. 

11. (vhonnan) kitilt; a interzice (cuiva) să mai intre 
(undeva); verweisen, aus einer Sache ausweisen. 1671: 
sok hellyeken eddig abutaltanak a Vicé Tisztek, sokszor 
a' magok Erdejekbŏl a szegénység marhájit ki-rekeszt-
vén, más idegen marhákat fogadtak a" Fiscus marhái 
közzé; Végeztük azért hogy ha hol illyen idegen marhák 
találtatnak, azon Székeknek Tisztei szabadossan el-
vehessek az illyen idegen marhákat magok számokra 
[CC 51]. 1767: Soha eddig az ideig ezen falu, s Possesso-
ratus nem rekesztette ki a Tulkokat, az őkõr Tilalmas-
ból | Soha nékünk ez a Szokásunk nem volt, hogy az ök-
rök tilalmassábol ki rekesztettük volna a tulkokat, adig 
mig . . . Horváth Gergely Uram tavaly s az iden nem kez-
dette tiltogotni [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 14-5]. 

12. (mesterség gyakorlásától) eltilt; a interzice cuiva 
(exercitarea meseriei); (Ausübung eines Berufs/Hand-

werks) verbieten. 1783: Minthogy királybíró uram is azt 
írja, hogy Tamást nem lehet kirekeszteni a mészárosság-
ból, s a falunak is tetszik az ő mészárossága, megítélte-
tett, hogy ezután is Szent György-napig fele az időnek 
Veres Józsefé, a más fele penig Mészáros Tamásé legyen 
[Árkos Hsz; RSzF 291]. 

13. kiszorít; a lua locul, a da la o parte; verdrängen. 
1832: nem-is lehetnek Hazafiak ezen Nemes Városban, 
tsak Kereskedés kedvéért be szállott Jövevények az 
illyenek ki rekesztették a ' valoságos Hazafit a Város Pri-
vilegiált Nemes Tagját [Dés; DLt 693]. 

14. elvág/zár; a tăia; durchschneiden, verschließen. 
1657: valahány seregeket az Ipoly vizén általindíték, 
mintha hátul akarnám venni, s az vár útjától kirekeszte-
ném őket [Kemön. 249]. 

15. mellőz, figyelmen kívül hagy vmit; a ignora/negli-
ja; außer acht lassen, beiseite lassen. 1567: az meg Jrth 
Reez Jozagonkat . . az my keppen eo atta vgy valtywk 
meg mynden fele Bechywth ky rekeztwen [Gyf; Ks]. 
1651: egj uice Ispánt es egj vice szolga birot melleje uiuen 
Marothy Jst(uan) vagi maradikja ezen leuelnek erejeuel 
az megh irt szalagos feoldeket minden teóruinbelj reme-
dyomokat ki rekeztuen el foglalhasson (!) es foglaltat-
hasson (!) [Diód K; J H b K XVI/25]. 1793: a ' ki ezen 
egyezésünket akár mitsoda szin alatt meg-szegné, azón 
a1 meg-álló fél a fenn irt Vinculumot tŏstént tsak égy 
Szolga Biro erejével is . . . Minden Törvényes Menedé-
ket ki rekesztvén, meg vehesse, és vétethesse [A.jára TA; 
Borb.]. 1806: (Az erdőpásztor) titkos praevaricatioba 
nem elegyedik, sőt ha effélét akárkiben észre vészen, 
minden tekintet ki rekesztve, tőstént bé jelenti, meg fog-
ja, zálogolja [Erdöszengyel MT; TSb 43]. 

kirekesztendő kitiltandó; cei cărora urmează să li se 
interzică accesul undeva; zu verweisend/auszuweisend. 
1853: nemellyek ez utánra magokot az erdőkből vagy 
egészszen vagy leg alább jobb részbe ki rekesztendőknek 
remélve most egeszszen arra támaszkodva pusztítani 
akarják [Pálfva U; Pf Illyés Mihály jegyző kezével]. 

kirekesztés 1. (vhonnan való) kitétel; scoaterea/înde-
părtarea cuiva (de undeva); (aus irgendwoher) Aus-
setzung/bootung. 1848: Házi portékáimnak nagy része 
a Temetéskor példa nélkűlt való móddal meg lopattak, 
most az Házból lett ki rekesztes által még nagyobb mér-
tékben el lopattak meg félegesíttettek [Koppánd AF; 
DobLev. V/1274]. 

2. kirekesztődés, kívülrekedés; rămînere (forţată) î n 

afara (a ceva); Ausschließung/sperrung. 1662: Az vá-
rosban nagy zendüléssel valának, de kijőni semmikép' 
pen nem merészlének, mindaddig is, míg a mieink elun-
ván a lesben való várakozásokat, onnan kiindulnának, 
kimutatván magokat, a gyulaiak zászlóstul a kertek ve-
géig kijöttek, de, hihető, kirekesztéstől félvén, kiebb 
menni utánok nem merészlettek vala, álgyúval h o z z á j o k 
csak vagy kétszer lőttek vala [SKr 413]. 

3. kizárás; excludere; Ausschließung. 1661: ha Pţ ' 
diglen császár őfelsége az mi kirekesztésünkkel megbe-
kellenék, vagy pedig fegyverrel is nem akarna oltalma2 ' 
ni . . és így az utolsó szükségtől kénszeríttetvén feg£ 
verhez kell nyúlnunk, és ha az hazában nem marad-
hatnánk, törekedjék őkegyelme azon, hogy az őfelseg^ 
birodalmában lehessen béfogadtatásunk és bántóda 
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nélkül való lakhatásunk [Kemlr. 346]. 1807: Az Expo-
nens Vr ö Exlja, és Nságod Mlgos Szülei birtak . . Ká-
kována bizonyos belső, és külső örökségeket, mellyekre 
a' tisztelt Néhai Szülejek decessusival Nságod kezét té-
vén, azoltátol fogva birja, és használja azokat az Exps 
Ur eö Exlja ki rekesztésével, ámbár azoknak birtoka ép-
pen ugy illeti az Exp Vr(a)t Excellentiáját mint nagysá-
godat [Ks 89. — aTA]. 1816: Hogj ha a Tőrvény uttyán 
kivül a Pascuumat nem kell fel fogni tehát Felső Sinfal-
vanak ezt observalni kellett volna es azan Pascuumnak 
jjagy részét a Possessorak(na)k ki rekesztésekkel nem 
kellett volna via Facti tsak magok számokra felfogni 
előre [Kövend TA; Borb. II Gál Sigmond ns vall.]. 

4. kiűzés; alungare; Aus/Vertreibung. 1677: Jesuitai 
Szerzet ki-rekesztésének modgya, s' okai; S' arról valo 
j“égi Articulusoknak confirmálása . Jesuiták ki-re-
kesztésének ujitása, s' azok Fautori ellen valo poena 
[AC 259]. 

5. kitiltás; interzicerea intrării undeva; Aus/Ver-
jyeisung. 1585: megh tekintwen Az Reghy Attiainknak 
jaradasat es gondolkodását az Juhoknak ky rekesztese 
leleól Azon Wegezes Maraggyon megh illien bewn-
tetes Alat, hogy elseobe megh kialthassa Biro vram hogy 
harmad ezten Napigh ez Waros hatarabol minde(n) em-
ber Akynek Iuha vagyon A hatarbol, ky wigye vagy el 
Aggya [Kv; TanJk 1/1. 12]. 
. <>. mellőzés, figyelmen kívül hagyás; ignorare, negli-
Jare; Außerachtlassung, Beiseitesetzung. 1780/1804: A 
fegi bé omlott 's el pusztult Bányák(na)k foglalásában 
"lyen mod tartassék: az illyen Bányák(na)k fel fogá-
sára Esztendő és harmad nap eltelvén, régi gazdáji ad-
monealtassanak, kik ha immediate fel nem fognák, 
akárkitől szabadossan occupaltathatnak, fel fogattat-
hatnak minden per patvar, és annak bírásában Co-
lalásában akármi praetextus alatt tehető akadály kire-
kesztésével szabados birtokában hagyattatnak [Toroc-
kó; TLev. 2/4bis. 4-5]. 1853: Brésa Todor . . . hatalmat 
®ngede én előttem . . . job keze bé adásaval hogy tanál-
hato — és leg könyebben pénze tehető fel kelhető jovai-

- . . Réz György Ur — magának a leg rövidebb utan 
minden Törvénybeli menedekek ki rekesztésével oko-
^ n d o költség fáradsagal együt eleget vehessen és vé-
dhessen [Egerszeg MT; DobLev. V/1361]. 

kirekesztet kizárat; a face să fie interzis (cuiva) acce-
Sül; ausschließen lassen. 1618: voltunk szembe az pasá-
val, azhol oly tisztességet tőn velünk Kamuti uram hogy 
kirekesztete az pasa házából, azki soha nem esett vala 
kapitihakon. Valamit beszéllett, ő tudja [BTN2 89]. 

kirekesztetés (örökségből való) kizáratás; excluderea 
cuiva (din succesiune); (von der Erbschaft) Ausschlie-
?Ung. 1657: nemcsak engemet . . . de édesanyját és 
??csét is meguntatták véle, úgyannyira, hogy édesanyját 
Jjţzony csak az félelem böcsülteti vala, hogy annak libera 
^spositiója vala minden javaiban, és abból kirekesztetés 
tartóztatja vala, de az öccsével hatalmas nagy simultas 
Vala köztök [Kemön. 305-6]. 

kirekesztethetik kizárathatik; a putea fi exclus; aus-
Şeschlossen werden können. 1787: némellyek azt vitat-
ják vala, hogy a' Fö Quartasi Hivatalt tsak a' Senatorok 
kelhessék . . . mások pedig azt kivánnyák vala, hogy 

azok is a' kik nem Senatorok részesülhessenek ab-
ban végre abban állottanak meg, hogy noha ugyan 
azok is, a* kik nem Senatorok egészen ki nem rekesztet-
hetnek, mind az által a' mikor a ' Senatorok közzül talál-
tatnak a' kik épen ollyan érdemesek illendő hogy 
ezek praeferáltassanak [Kv; SRE 251]. 

kirekesztetik 1. kizáratik; a fi exclus/eliminat; aus-
geschlossen werden. 1583: Vegeztuk, hogy akar Mester 
legien akar legeni akar tanuló Jnas legíen valaki az eó 
Vra hazat, uagy meg kissebitene uagy affele vgiekezet-
ben talaltatnek, Mingiarast az Ceh Mester az Cehet egi-
be giwyczie, Es az varos buntetese küullis, az Ceh azzal 
büntesse hogy uagy Neős uagy Neotelen a' Cehbol ki re-
keztessek az Jámbor Cehbeli tarsasagban reszes ne lé-
gién [Kv; MészCLev.]. 1587: Sophia Varga Jacabne 
vallia, Ezt pesti Janostol hallotta(m), lm az Vram megh 
lattia hogy a' Cebolis ky rekeztetik [Kv; TJk IV/1. 614]. 
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 [Kv; Kov-
CLev.]. 1780: Ez is a Kalandos törvénye, vagy ha valaki 
az Kalandosbéliek közül vagy szántszándékból, vagy 
vakmerőségből vagy boszuságbol háromszori temetést 
el mulatna . . . az kalandosbol kirekesztessék [Kv; EM 
XI, 226 Az öregebb hidelvi Kalandos-társulat cikkei]. 

2. kitiltatik; a fi interzis accesul; ver/ausgewiesen 
werden. 1839: a* Rákos pataka Ökörtilalmasnak hatá-
roztatott — és onnat a* felfogást tett birtokosok ki re-
kesztetnek [M.gyerőmonostor K; EHA]. 

3. becsm kiakolbólíttatik; a fi dat afară; ausgebootet/ 
kegelt werden. 1820: velle lett utozásom alkalmatosságá-
val kérdésén en; hát ugyan a* Báronétak hogy van? mert 
sokféle hirt hallok felöÜe, ezt mondá: ugy van, hogy ma 
holnap ki-rekesztetik az Udvarból, s én leszek ott a' Tisz-
tarto, én parantsolok mindennek [Várfva TA; JHb 48]. 

4. kb. (tulajdonából) kiforgattatik; a fi despuiat (de 
avere); (um das Eigentum) gebracht werden. 1794: hogj 
az őzvegj Csipkés Maria Aszszony néhai Félje, Ar-
kosi F. Joseff eő Kimének Jovaiban részesülhessen, a' 
Törvényben Sohult nyoma nem láttatik, mégis mind-
azonáltal hogj a ' tulajdon magájébol ki rekesztessék, 
helljtelennek láttatnék [Asz; Borb. I]. 

5. mellőztetik, figyelmen kívül hagyatik; a fi ignorat/ 
neglijat; außer acht/beiseite gelassen werden. 1677: A' 
liquidum debitumok száz forintig mindenüt az Ország-
ban s' a ' Pártiumban-is a' Székeken, ezen meg-irt brevis 
processus szerint dijudicaltassanak, minden Exceptiok 
és Appellatiok ki-rekesztetvén, végeztetett [AC 195]. 
L. még AC62 , 103. 

6. kivétetik/záratik, kivételnek tekintetik; a fi consi-
derat ca excepţie; ausgenommen werden. 1677: ki-re-
kesztetnek azok-is, kik magokat ki-rekesztették a' Ne-
messi szabadságból, és valamely végezéseknek vagy kö-
telezéseknek alkalmatosságával Nemessi szabadságo-
kat lekötötték, kik ellen a' magok kötelezése szerint pro-
cedalhatnak [AC 84]. 

kirekesztett 1. elrekesztett; delimitat prin gard; aus-
gesperrt. 1800: az Exponens Úr veteményezö kertyébōl 
valaha kertel ki rekesztet különös kõz, vagy Sikátor lett 
volna, vagy soha se lett vona? [Berz. 5.45.S.85]. 
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2. el/kitiltott; pus sub interdicţie; ausge/verwiesen. 
1710: Remonstrálja, minemű istentelen s a keresztény 
világtól egynehányszor átok alatt kirekesztett tudo-
mányt tanítanak tudniillik hogy egymásnak adott hitet 
megszeghetik, külsőképpen, ha kénszerítik, csak bátran 
megesküdjenek, de belől az elméjekben mást gondolja-
nak [CsH 387]. 

3. kivételként említett/megjelölt; menţionat ca ex-
cepţie; als Ausnahme erwähnt/bezeichnet. 1681: Az 
mindenféle büntetésért való bírság (: az két, oda fel ki re-
kesztett okon kívül mindazaltal:) mégyen tiszt uram ke-
zében [CsVh 99]. 

kirekeszthet kizárhat; a putea exclude; ausschließen 
können. 1588: Immár eo kgmek varosul el vntak az sok 
feo feo Nemes zemelieknek panazolkodasat az varosra 
való zidalmokat, Azonkeppen Varosbely Attiank-
fiaynak az keomyweseknek tudatlansaga miat Nagy 
karwallasokat . . . vgy Annyera hogy teob Reze zerent 
Nem Állandó Amit chinalnak Melybeol világoson la-
czik . . . hogy Nem elegedendeo mesterek Es Nem Erde-
meinek semmikeppen oly lewelet hogy Ideghen Io tudós 
mestereket ky rekezthessenek es az Tudós mesterek be 
Ne Ieŏhessenek megh Ne telepedhessenek [Kv; TanJk 
1/1. 60-1]. 

kirekesztő 1. kizáró; de excludere; ausschließend, 
Ausschluß-. 1818: Azon esetbe, ha más valaki meg tud-
na aztot bizonyittani hogy ő már ennek előtte ezen 
N.Fejedelemségbe vagy a Partiumba ehez hasonló, és es-
sentiájára nézve attól semmit sem kűlömbőző Ma-
chinát talált volna fel és készített volna, ezen másokat ki-
rekesztő privilégium azonnal erőtele<nít>tessek meg és 
ugy vétessék mindha nemis adatot vólna [Kv; DLt 456]. 
1824: Mivel Ns Déés Várossá közönsége ezen Várast, 
minden Regale beneficiumaival edgyütt pleno jure bírja, 
és a Ser főzés, és árultathatás jussait ez ideigis másokat 
ki rekesztő jussal használta; ezen jussában involalni . . 
telyességgel meg nem engedi; azért ezennel inteti az Urat 
. . . bé hozott Serét akárhová el vitetni, tétetni [Dés; DLt 
206]. 

2. kizárólagos; exclusiv; ausschließlich. 1839: Tud-
jaé a Tanú abban4 az exponensnek ki rekesztő békessé-
ges birtokát, vagy sem? [Fejér m.; DobLev. V/1223.4 
vk. — a A vk-ben jelzett földben]. 1847: merészelt3 mind 
a királyi kincstár kirekesztő birtokában levő erdőkbőli 
favágásra engedelmet adni, mind arra ingerelni, hogy az 
erdő ültetvényeket tépjék ki [VKp 296. — aA lázítással 
vádolt Varga Katalin]. 

kirekesztdleg kizárólagosan; exclusiv; ausschließlich. 
1839: Tudam hogy ezen meg szomszédolt allodialis 
fölgyét az exponens aszszonya ki rekesztöleg — békessé-
gesen birta [Szentbenedek AF; DobLev. V/1223. 4 
Nemtelen Szakáts Vaszilia (54) vall. — aÖzv. Bartók 
Adámné Dobolyi Klára]. 1854: Rendelem, hogy minden 
névvel nevezendő ingó és ingatlan vagyonom . . . légye-
nek . . . kirekesztöleg Feleségemé Dálnoki Benkö 
Juliannájé [Kv; Végr.]. 

kirendel 1. (hivatalos minőségben) kiküld; a delega 
(oficial); (amtlich) entsenden. 1783: mind a két pars hi-
bázott, felit fizessék meg a pásztorok per estimationem, 

felit penig szenvegje el az Udvar, ítíltetett. Estimatoro-
kot penig kirendelte ezeket a gazdák törvénye3 [Árkos 
Hsz; RSzF 215. — aKöv. a fels.]. 1795: a Dombai3 köz 
hellyek osztállyára, a Tktes Vármegye kebeléből érde-
mes Co(mmi)ssarius Urak vágynák ki rendelve [Ádá-
mos KK; JKb XX/18. — aA Dombó (KK) határában le-
vő]. 1800: mint értettem Sebes lofuttaba ide Detsebe lett 
meg erkezésivel a Tiszt ezen uton engemetis ki rendelt 
volt, hogy fognok el a kerdett Személyt, de Szeren-
tsemre hon nem voltam [Décse SzD; Ks 92 Vegyes ir.]. 
1845: Alább írattak Ip Helysége Hűttes bírái adjuk ezen 
betsŭ Levelünket arról: hogy . ki rendelvén bennün-
ket Rendes A1 Ispány Tekintetes Kabos Joseff Ur, hogy 

az Méltoságos Biro László Ur Erdejét betsülnük 
meg — El mentünk és fel számláltuk a fijatalakat [Ipp 
Sz; Végr. Vall.]. 

2. (vmilyen munkára) kiparancsol; a ordona (cuiva) 
să iasă (la lucru); (zu irgendeiner Arbeit) hinausbe-
fehlen. 1826: A temetésen jelen levő kalandosok közül a' 
kiket a* dékány testvivőnek sors szerint kirendel és en-
nek nem engedelmeskedik, büntetése d. 24 [Kv; EM XI, 
375 A külközép-utcai Kalandos-társaság art.]. 1844: a 
Méltoságos Udvar porontsolattyábol ellentállásra 
vagyon ki rendelve [Szárazpatak Hsz; Berz. 17]. 1852: A 
Városgazda Köteles . a' város dolgai igazittására 
keze alá adott napszámosokat, ugy nevezett város dol-
gasakat a ' szükséghez megkívántató menyíségben igas-
ságosan ki rendelni, azokra felügyelni, semmi szín és 
ŭrŭgy alatt egyiket a1 másiknál inkább nem terhelni 
[Dés; DLt 180]. 

3. harcra kivezényel; a da ordin să iasă la luptă; (zum 
Kampf) ausrücken lassen. 1705: Kos Mihály megparan-
csolván, hogy csak készen várják az ellenséget, úgy 
amint már kirendelte vala őket, maga elejekbe nyargal-
ván egynéhányadmagával, egymásra ismerének3 [WlN 
I, 654. — aA két, távolból egymást ellenségnek vélő la-
banc csapat]. 

4. (szolgálatra) beoszt; a puné (de serviciu); (zum 
Dienst) einteilen. 1781: a ' tizedesek magok tizedjekbõl 
a' mint a rend tanálja minden reggel azon nap cstvéjire 
kiálló Nyoltz Strásákat ki rendelyék jó reggel, hogy ot-
hon tanálják s hirré tehessék hitelesen [Torockó; TLev. 
2/5]. 

5. előállít; a ordona să se prezinte undeva; vorführen-
1791: parantsol Natságod hogy 20 szekereket a Bükk 
alol ki rendelvén az magok erejeken bort vigyenek [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1805: Anyínoszai 
Dán Dobre panaszolja hogy ez előtt 3. e s z t e n d ő k ( k e l ) 

egy oda való szegény özvegy Aszszonynak a lovát posta-
ságra ki rendelvén egy Limitaneus Tiszt alá, a* lova a/ 
útba el döglött — és ő máig is kárba van [H; JF 36]. 

6. (paranccsal) kijelöl; a desemna (prin ordin); 
(durch Befehl) bestimmen/zeichnen. 1592: Az utan a* 
törveni utan ki menink rea ki rendelinek az Vrau11 

ennekem ket holdot benne, akkor Alard Mathe ugiafl 
mégis hagia hog' meg mongiak nekj hog* az kisebbi (•) 
eskottek ozlasa le zallot Capitan Vram elöt [UszT. 
^ i . a földosztása]. 1719: kelletett à Tisztekre . . . biznf* 
kikis a praemittalando qvártélyok Designatorival 
nekelőtte à Militia bé szállana, ki rendellyék mostani ál-
lapothoz illendő qvártéllyát [Ks 83 gub.]. 78/7. Egybe-
gyülekezvén nemes Szárhegy falvának hűtős bírái és es-
küttjei, ez okon, hogy közönségesen az esztenákna 
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szükséges leendő havasokat kirendeljük [Szárhegy CS; 
RSzF 184]. 

kirendelendő 1. (hivatalos minőségben) kiküldendő; 
care urmează să fie delegat (oficial); wer (amtlich) zu 
entsenden ist. 1797: meg kivánom, hogy . . arra kiren-
delendő Biztossok által in integram restitualtassam, meg 
forditatván minden káromot [M.igen AF; DobLev. 
IV/780. I]. 1804: (A) más fél Sessiok . . . addigis mig 
az erre meg hivando és ki rendelendő Birák által a hely-
nek szinin kinek kinek része ki neveztetik közre használ-
tassanak [Marossztimre AF; i.h. IV/874. 9b]. 1819: (A 
mészárosok) próba marhát vásárollyanak, s a próbára 
valo Marhát haza érkezésével a Magistratus által ki ren-
delendő biztosság előtt vágatassanak bé, s a próbára le-
vágott Marháknak husa Melegen ne fontoltassék 
meg [Kv; MészCLev.]. 

2. kijelölendő; care urmează sã fie desemnat; zu be-
zeichnend/stimmend. 1794/1795: a' Papok(na)k kö-
nyörgései es Predikatioi igen sületlenek sok hellyeken 

• • Mellyre nezve hogy a' Gen. Sz. Synodus arra ki ren-
delendő erdemes Atyafiak által ut mutatást készítvén a' 
9yengébb Lelki Tanitok(na)k es a' szükségesebb Maté-
riákra Predikatiokat es ollyan kőnyőrgeseket íratni 
jnellyek erthetők és buzgóságosok lennének [M.bikal K; 
*Ak 14]. 1832: Ezenn beállott Fársángi napokban 
szándékunk lévén . bálokat tartani . . . az ki rende-
lendő Bal Commissáriusok közzé Magistrátuális Asses-
sor Tekintetes Keresztes Farkas és Dadai Sándor Ura-
k*t kirendelni Ujjabban instáljuk [Dés; DLt 84]. 

kirendelés 1. (hivatalos) kiküldés; delegare (oficială); 
(amtliche) Entsendung. 1831 u.: kérésem . . a kőz erő 
kí rendelése iránt a Flges K. Gubemiumnak ajáltatott 
K ; Somb. II]. 

elrendelés; ordonanţă; Verordnung. 1835: a fisca-
l , s actio ellennemi ki rendelése meg határoztatott, melj-
nek kezdetit a leg tisztább s nyuguttab lélekkel várom 
IKv; WLt Kelemen Benjámin nyil.]. 

kirendelődik kiparancsoltatik/rendeltetik; a fi ordo-
£at (cuiva) să iasă (la lucru); beigeordnet werden. 1840 

A Disposition ki rendelődnek a fa vágok [Görgény 
M T î Born. G. XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 

kirendelt 1. (hivatalos minőségben) kiküldött; care a 
»ost delegat (oficial); (amtlich) entsandt/hinausbestellt. 
'69: valamelly hellységben a Marha dögi ki ütné magát 
• • tartoznak az Birák és Esküitek az illyenekre ki ren-
e t Commissariusnak . . . jelentést tenni [UszLt XIII. 
'J- 1780: mindenik Verős Kovács tiz fontos jó ép kasza 
fsakat, és két sing Vasat egy kaszavas számba, az arra 
1 rendelt Vas Dázmásnak, minden mivéből annak kez-
etitõj fogva proportionate ki adni tartozzék [Torockó; 

f ^ v . 6b]. 1808: Mi Kővendi Nagy Péter, Gál Mojses, 
j® Tanka Mojses mind hárman Nemes Aranyos Széknek 
vé k A s s e s s z ora i , és az aláb következendő Osztálynak 

gben vitelére . . . kirendelt Divisor Commissáriusok 
záh m e n t ű n k ä Székely Márton ő Kegyelme lakó Há-
tat “ fő t tünk mind két Felek magok Praetensiojo-

és Reflexiojokat fel adták [Asz; Borb. II]. 
cå n ( v m i l y e n munkára) kiparancsolt; scos prin porun-

(la lucru); (zu irgendeiner Arbeit) beigeordnet/hin-

ausbestellt. 1791: a Kólosvárra ki rendelt szekér (: mig 
dézma hajtani az Erdő hattságon jártom :) elé állatt, s itt 
az Udvarba találtom [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1847: Varga Katalin . . meg nem engedte, hogy az oda 
kirendelt emberek az erdőszeti magokat elültessék [VKp 
249]. 

3. elrendelt; care a fost stabilit prin ordin; verordnet. 
1824: az általam bé küldött Akták hozzám viszszá kül-
dettek, azon szoross meghagyással, hogy . a' Tiszt-
ségtől ki-rendelt Investiga(ti)ot a* leg-sietŏbb modon be-
végeztessem [Gyéressztkirály TA; TLt Praes. ír. 65/827-
hez gr. Torotzkai Pál kezével]. 

4. meghatározott; fixat/stabilit prin ordin; bestimmt, 
festgelegt. 1769: Parancsollyuk kegyk(ne)k, hogy a ki-
rendelt Naturalékot olly készen tarcsák, hogy a 
melly nap parantsoltatik leg ottan Csikba indíthas-
sák [UszLt XIII. 97]. 1864: Minden igavonó marhával 
biro gazda azon esetben, ha a kirendelt időre ekéjével 
vagy szekerével . ekklai vagy papi dologra ki nem áll, 
Egy frt 20 xrral büntetődik [M.bikal K; RAk 251]. 

5. (őrségbe) kiállni parancsolt; pus (de pază); (auf 
Wache) zu stehen befohlen. 1781 a ' tizedesek . min-
den reggel azon nap estvéjire ki álló Nyóltz Strásákat ki 
rendelyek jó reggel hogy othon tanálják s hírré tehessék 
hitelesen, ne hogy azzal mentse magát a' ki rendelt Strá-
sa, neki hirt nem tett a' tizedes [Torockó; TLev. 2/5]. 

6. kijelölt; desemnat; bestimmt/zeichnet. 1769: a ki 
rendelt Faluk a kirendelt Utakot . . . tartoznak reparal-
ni [UszLt XIII. 97]. 1843: Mészáros János . . mestersé-
gét illő uton nem gyakarolta maga Kezire Kontárkadott 
. . . utasittatik a Czehtol Kirendelt Mester társunk mű-
helyében mesterségbeli gyakorlása ki mutatasára [Kv; 
ACProt. 11]. 

kirendeltet 1. (hivatalos minőségben) kiküldet; a dele-
ga (oficial); (amtlich) entsenden lassen. 1802: egy él erdő 
Nevü és Mind a két falutol3 magáénak lenni praetendált 
köz hellynek Meg visgálására, s a Métális difierentiának 
el igazittására Biztos Urakat kérnek ki rendeltettni [Kv; 
JHb LXVII/4. 10. — aBurjánosó- és -újbuda KJ. 

2. (vmely munka elvégzésére) elküldet, meneszt; a tri-
mite undeva (pentru efectuarea unei munci); (zur Erledi-
gung/Verrichtung irgendeiner Arbeit) hinschicken/ge-
hen lassen. 1817 k.: Az ökreket ki rendeltettem Sárpa-
takra a* kórok (!)a után, 's holnap estvére oda ís érkez-
nek [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev. — aTollvét-
ség karók h.J. 

kirendeltetés (hivatalos) kiküldetés; delegaţie (oficia-
lă); (amtliche) Entsendung/Beiordnung. 1830: (Az) 
Exequutor Ur . . . Fel olvastatta velem elsöbenis A 
Tkts V Király Biro Nagy Dániel Ur által, ezen Exequu-
tiora lett ki rendeltetésit [Msz; DobLev. V/1158. 1]. 
1844: Törvényes ki rendeltetésünk mellett . . . Medeseri 
Tkts Ferentzi Lajos Ur által lett megtalálásunkra meg 
jelentünk Gagyba [Gagy U; Pf]. 

kirendeltetett I. mn 1. (hivatalos minőségben) kikülde-
tett; delegat (oficial); (amtlich) entsandt/beigeordnet. 
1798: Néhai Tkts Bartók Sándor Ur ingó és Ingatlan 
Vagyonjainak inventatiojára és . azok(na)k négy 
Gyermekei kőzött való el osztattatására is . ki rendel-
tetett Regiusok lévén, Ezen két rendbeli munkának tőr-
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vényesen ki szabatott árrát effectivé ki fizetve . . . perci-
piáltuk [M.igen AF; DobLev. IV/801]. 1826: En Gyala-
kuti Gróf Lázár István ezennel solemni cum protestatio-
ne deciaralom a' kirendeltetett Tekintetes Oculatoria 
Comissio előtt a' következendŏket [Msz; GyL]. 

2. vmilyen feladat/munka elvégzésére kiparancsolta-
tott/menesztett; trimis undeva (pentru efectuarea unei 
munci); (zur Verrichtung irgendeiner Aufgabe/Arbeit) 
beigeordnet/hinausbestellt. 1748: az midönis . . . az vá-
sári Strására ki rendeltetet eő Excellentiaja Puskasi, 
azon potentiariusoknak el fogottotásokra, és az Sérel-
meseknek el szabadítására Concursaltattak volna, a ma-
gok kőtőlősségek szerént; ő kglme . . (a) Görőgőkőt 
insurgáltotta, ellenek nógatta [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1823: Néhai édes Anyánknak Sírját a Kalandazo Társa-
ság által ki rendeltetett Sir ások ki hánták [Dés; 
DLt]. 

3. kijelöltetett; desemnat; bestimmt/bezeichnet. 1808/ 
1809: a tegnapi napon ki rendeltetett, és most ujjabban 
is ki nevezett Bizonyságok erős hittel meg eskettetvén, 
kérdeztettek a fen inserált Pontokra [UszLt ComGub. 
1753u.]. 

4. meghatároztatott; stabilit, fixát; festgelegt, be-
stimmt. 1810: Ha most olyanság halok meg kopor-
sob(a) tévén ketzer 24 óráig fedetlen tartsanak, akkor bé 
szegezvén a ' koporsot fekete bakatsin borítékot mennél 
szélesebb(en) és hoszszabb(an) tegyenek a' koporsomra 
és egynéhány szeggel akaszszák meg hogy mig a kertem-
b e ) a' tőllem ki rendeltetett Sírhoz visznek le ne essék 
[Héderfája KK; IB]. 

II. fn (vhova) kiküldött személy; delegat; Delegierte(r). 
1802: A Tul irt resolutio resuscitaltatik, vigoráltatik, és 
a ki rendeltettek ujjabban is exmittáltattnak, Nemes Ko-
los Vármegye Generális Székéből ki adta Szarvadi 
Farkas F ö Nótárius [Kv; JHb LXVII/4.9]. 

kirendeltetik 1. (hivatalos minőségben) kiküldetik; a 
fi delegat (oficial); (amtlich) entsandt/hinausbestelit 
werden. 1809: Az Concurrentionalis Cassara nézve meg 
kivántato, és haladék nèlkült véghez vitetendő Con-
scriptiora ki rendeltettem vala de az Katonaság mellől 
meg nem lehetvén mozdulnom más subjectumot ezen 
Munkának végben vitelére . . méltóztasson ki nevezni 
[Szkr; UszLt ComGub. 16/2]. 1811: Ezen Pontok sze-
rént Inquirálni ki rendeltettenek Szolga Biro Sigmond 
Farkas, es Lesznai Sándor Hites Assessor Vraimék [JHb 
F 5. 3/3 vallató-pecsét záradéka]. 1849: kérte a Kérel-
mes hogy . a törvényes borozda kí jártatására nézve 
Biztosok rendeltessenek ki [Szu; Borb. II Simó Pál váro-
si jegyző kezével]. 

2. (vmilyen munkára) menesztetik/kiparancsoltatik; 
a fi trimis undeva (pentru efectuarea unei munci); (zur 
irgendeiner Arbeit) (ab)geschickt/beigeordnet werden. 
1875: ki egyházi közmunkára kirendeltetvén, a szabott 
munkát hanyagság vagy makacsságból nem teljesítené, 
az azon időben folyó igás vagy tenyeres napszám árrá-
ban marasztaltassék cl . . az egyház kõzpénztára javá-
ra [Damos K; RAk 199]. 

3. elrendeltetik; a fi ordonat/decretat; verordnet wer-
den. 1828: Maros Csesztvei Tkts Miske Joseff Ur, Tisz-
teletes Orbán Mátyás Uramat most . . . Sz Mihályfalvi 

. . Papot, ã maga házába meg vervén, ezen cselekede-
tiért . . . ú jra az executio ki rendeltetik, és tentaltatik is 

[Fejér m.; DobLev. V/l 133.1a]. 1850: A meg nem jele-
nésre fel hozott mentségei esperes aafiának annyiba te-
kintetbe vétetődnek, hogy ez úttal ellene az köz-kereset 
ki nem rendeltetik [Nagykapus K; RAk 3], 

4. (örségbe) kiállíttatik/kiállni parancsoltatik; a fi 
pus (de pază); (Wache) zu stehen hinausbestellt werden. 
1781: (A) Strásálásnak terhe alól senki immúnis ne le-
gyen az egész Városon, se szabadasok, sem mások kik az 
Udvarokhoz tartaznak, a' Czigányokis ki állani rendre 
a' mint ki rendeltetnek kételenek lesznek [Torockószt-
györgy TA; TLev. 2/5]. 1846: a' jo záros mészárszékből 
el oroztatott pénz meg fizetése senki máson nem fene-
külhet, mint azon örökön, kik azon éjjelre a' ns Város 
piattzán és uttzáin ki rendeltetve valának [Dés; DLt 
810]. 

5. kijelöltetik; a fi desemnat; bezeichnet/bestimmt 
werden. 1794: jobb lenne ha bizonyos számú Deákok 
rendeltetnének ki arra a' végre, a' kik személyesen köte-
leznék el magokat arra hogy mindennap fogyatkozás 
nélkül el fognak járni a ' Templomokb(a) [Kv; SRE 294-
5]. 1822: tartván attól a Biro hogy el veszik a Legént a ki-
sirőktől, én is másokkal együt ki rendeltettem volt a Tor-
jai Templomig kisirőnek [Peselnek Hsz; HSzjP Fűzi 
Datzo Ferentz (43) col. vall.]. 

kirendez elrendez; a puné ín ordine, a aranja; ordnen. 
1799 k.: ha hoszu ölbe hozzák egy ölet három szekeren 
ha kurtába egyet két szekeren . . . szokták hozatni ki ren-
dezni itten ölbe ki rakatni3 [Kv; AggmLt C. 114. — aFátJ. 

kireparál megjavít; a repara; ausbessern. 1814: A 
Nagy Fogadóba a Pilliárdháznak egy egész új Ablak 
A Pilliártnak . . Ablakjai (!) az ótska üveg (!) ki vet-
tem, és . ki réperáltam [Déva; Ks 110 Vegyes ir. Vin-
ker György üveges kezével]. 1843: Két hámot kireparal-
tam, a Szügyibe három Sléfet bé vartam [Kv; Újf. 1 
messányi András szíjgyártó kezével]. 

kirepül 1. elillan; a o şterge, a dispărea; sich verflüch" 
tigen, entweichen. 1679: Kapi uram is Dévábúl hop híre-
vei akarván kirepülni, dolga kitudódván, eddig mint uſ 

úgy tartatott, ezután mint rab úgy tartatik [TML VIH» 
437 Teleki Mihály Ispán Ferenchez]. 

2. kb. meggondolatlanul kibocsáttatik; a fi emis fa-
ră chibzuială; unbedacht h e r / h i n a u s g e l a s s e n / e n t l a s s e n 

werden. 1676: Az bányai passusról látom, Uram, mit ír-
nak Kegyelmednek. Bizony hamar kirepült s hamar fo-
ganatja is lett [TML VII, 177 Székely László Teleki Mi-
hályhoz]. 

kireszel megreszel; a pili; (be)feilen. 1635/1650: Zilahj 
Pal Vra(m) Inassais Darotzi Ferkeo, ebben az dologba" 
reszes volt, miuel hogy az Sarga rezbeol való G i ü r w t e 
eontótte, ki reszelte [Kv; öCJk]. XVIII. sz. v.: J a g e r n f * 

atsöt (!) kireszeltem belöll 12a [Szászváros; BK. Desi t c 
rentz kezével. — aÉrtsd: dénár v. krajcár]. 

kirfikli T 1804: Edgy fejer Batiz Férsing B a l h a szin 
Tafota Kirfiklistől (!) edgyutt [M.köblös SzD; R U 
hai Farkas hozomány-elismervénye]. 

kirí kikönyörög/kikunyerál; a se milogi pînă la obţj 
nerea a ceva; erflehen/beten, ausbetteln. 1722: ki 
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ta(m) kevés pénzetskémet dolog feiben, az által folj az 
oeconomia(m) amaz nagy szükségemben szépecskén ad-
ta(m) el Gabonácskát, abból teremptettem vala pénzets-
két, de aszt ki rivá az szegénj oláh tŏllem [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 

kirielejzumos szitk kb. istenátkozta/verte; afurisit, 
blestemat; gottverdammt/verflucht. 1590: Halla(m) az 
lewest mente(m) vala fel az Templomba(n) Hogy az Pri-
bék hazanal megiek vala, szidgia vala az kerezteseket ã 
kirie Elejsomos bestie kwrwak kwrwaaniatok [Szu; 
UszT]. 

kiriogat kiriasztgat; a alunga, a da afară; (hin)aus-
scheuchen. 1722: Senkit is a maga házából ki riogatott 
volna Soha nem hallottam [Bélafva Hsz; HSzjP Fekete 
Pál (40) pp vall.]. 

kiritkáz ' 1788: Egy pár duplás Patyolat Tászli, hoz-
zá valo belső gallérral, ki ritkázva, ehez valo varrott ud-
vari gallér [Mv; TSb 47]. 

Az 'azsúroz' és a 'vagdalással díszít' jcl-rc egyaránt gondolhatni. 

kirivall ? kikönyörög; a se milogi pînă la obţinerea a 
ceva; ausbeten, erflehen. 1667: Kegyelmed levelét vet-
tem, melyben mit írjon Kegyelmed Zólyomi uram felöl, 
bizony megmondtam vala, hogy más szándékok van, 
mikor az kezes-leveleket kirivallá, de Kegyelmetek nem 
nyughaték [TML IV,63 Bornemisza Anna Teleki Mi-
hályhoz]. 

. kirlán egy év körüli növendék-bárány; cîrlan; einjäh-
"ges Lamm. 1723: Tudok két kirlánt, egy juhott dezmát 
kukánál [Hodák MT; VGy. Prekup Iuón (26) vall.]. 
1734: Tudgya-é az Tanú . hogy . . . Kornis István 
•• • eö Nagának . . . Gyekei Greble Pavel nevű Jobbágy 
Majorja (: Bátstsa :) . valakinek az ur eö Naga nyáj 

uhai közül, Juhakot, berbetseket, kirlánokot, s Bárá-
^yokot el adot vagy cserélt volna? [Dob.; KaLt vk]. 
1'36: Esztendős Kirlán nro 16 Annya szopo bárány nro 
1 Esztendős Czáp nro 17 [Mikefva KK; CU XIII/1. 
,751.1748: Ádámossan* Jutót Juhok Szürke öreg Juh 16 

Fejér Kirlán 6 Fekete Kirlán 4 Szürke öreg Berbécs 
[ {Ks 23. XXIIb. — aKK]. 7757; egy fejér Kerlány 
jke te Kerlány [Szászerked K; LLt]. 1782: Fejér nagy 
r?h . . . Fejér Kirlán fekete Kirlán . . . Fejér nagy Ber-
bécs [Mezősámsond MT; Berz. 5. 42. S. 84]. 1784: Egy 
öerbets, egy Juh . . . és egy Kirlány [Rücs TA; Ks 

22]. 1797: Czirgis André Jobbágy . . . Fejős Ju-
Kirlány 3 [Háporton AF; CU IX/2. 87a]. 1810: Fe-

J®[ nyőstény Kirlán Hét fekete Kirlány [Csapó KK; 
l-t]. 1811: egy kirlánnyát a ' Farkasok meg ették [Uzdi-

^tpéter K; TSb 34 Kotsis János lev.]. 1814: négy Juhát s 
"e8y kirlánnyát el haj tot ta [Buza SzD; LLt Csáky-
Re.r 131.L.38J. 1849: Hallottam hogy maradtak valami 
^•rlanyok a mészárosnál [Héjjasfva NK; CsZ]. 
ſiu ^ a * ~ eßy ®v körüli ürü. 1836: Négy bak Kirlán 

• péterlaka MT; TGsz 18] * nőstény ~ egy év körüli 
jjovendékjuh. 1719: Nőstény kirlán 79 [Gyeke K; Ks 
n £ Pakulár Juon edj Sámsondi Magjar Legény-
ed IS a í*o t t két fekete nyőstény kirlánokot [Mezőpago-
sa MT; Ks]. 1781: Fekete nyőstény Kirlán 10. Fejér 
vostény Kirlán 29 [Koronka MT; Told. 10]. 1810: Fé-

jer Nyőstény kirlán [Csapó KK; LLt]. 1839: Fejér nyős-
tén kirlán [Mezőkapus TA; Berz. 20]. 

L. még a berhécskirlán összetételt. 

kirlánberbécs egy év körüli növendékkos; cîrlan; ein-
jähriger Widder. 1719: Kirlán Berbécs 20 Nőstény kir-
lán 79 [Gyeke K; Ks 83]. 7759; Kirlán Berbéts [Vajdaka-
marás K; Mk]. 1759/1779: Kirlán Berbéts [Pusztakama-
rás K; Mk]. 7765; Öreg Fejér Berbéts 2 . Fejér Kirlán 
Berbets 1 [Mezőcsán TA; Ks 26. X]. 1794: Fekete Kir-
lán Berbéts [Koronka MT; Told. 12/104]. 1810: Fejér 
Kirlán Berbéts Kilecz Egy fekete Kirlam berbéts 
[Csapó KK; LLt]. 1838/1839: Egy fekete kirlán berbéts 
[M.péterlaka MT; TGsz 18]. 1842: Fejér kirlán berbécs 

Fekete kirlán berbécs [Uzdisztpéter K; TGsz 33]. 

kirlánberke egy év körüli növendék berkejuh; cîrlan 
cu lînă creaţă şi scurtă; einjähriges, kurzhaariges Schaf. 
1766: Fejer Berke Juh Nro 1 Kirlán Berke Nro 2. 
Fejer kirlán nro 2. Fekete kirlán nro 4 [Szentbenedek 
SzD; Ks 26.X]. 

kirlán-bòr növendékbárány-bőr; piele de cîrlan; 
Schaffell von einjährigem Schaf. 1723: Csáválatlan fejér 
kirlán bör nro 1 Csáváit júh bőr no 8. Csáváit kirlán bőr 
no 1 [Görgény MT; Born.]. 1772: altal adta(m) . . Fe-
kete Kirlán bőrt 2 [Koronka MT; Told. 5a]. 7776; fel 
menven ezen Sor épületnek hijjában találtunk Kir-
lán bőr Csitko bőr [Mezőméhes TA; WassLt]. 1780: 
küldök negyven hét darab Berke juh es kirlán Bőröket 
[Komlód K; KCsl]. 1827: A Böreket számba vettük, és 
ugy találok, hogy a Tkes aszszonynak Juh bőre 10 — 
Kirlány bor 3 — marada itt. A Tkes Rettegi Mihály Uré 
közül 2 Juh bör, és 2 kirlán bör [A.esküllő K; RLt O. 1 
Imreh István lev.]. 

kirláneáp növendék-kecskebak; ied/ţap de un an; ein-
jähriger Ziegenbock. 1735: Idei Kirlán Czap [Szászer-
ked K; LLt]. 

kirlán-gidó növendékkecske; iadă/capră de un an; 
einjähriges Kitzlein. 1839: Fejér nyőstén kirlán 4 . . . 
Fejér berbéts kirlán 3 Kirlán Gido nyőstén 2 [Mező-
kapus TA; Berz. 20]. 

kirlángyapjú növendék-bárány gyapjú; lînă de cîrlan; 
LammfeU von einjährigem Lamm. 1797: 1 fekete Kirlány 
Gyapjú [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 1831: 2 Fe-
jér Kirlán gyapjok [Körtvélyfája MT; LLt]. 1838: Vá-
szon- és Gyapjú nemek. Két vászon jo s egy lengetek ab-
raszok 22 fejér Kirlán 3. fejér Berbéts 2. fekete Ber-
bets, 11. fekete Kirlán gyapjak [M.bogáta SzD; BetLt 2]. 

kirlán-kecske növendék nőstény-kecske; capră de un 
an; einjährige Ziege. 1735: Idei Kirlan Czap Idei Kirlán 
Ketske [Szászerked K; LLt]. 

kirlán-nőstény egy év körüli nösténybárány; mioară 
de un an; einjähriges Lamm-Weibchen. 1778: adtam ál-
tal . . . Fejős Juhót nro 2 Fejér Kirlám (!) nőstént 2 
[Agárd MT; Told.]. 1842: Fejér nőstény mior . . Feke-
te kirlán berbécs . . . Fejér kirlán nőstény [Uzdisztpéter 
K; TGsz 33]. 
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kiró fizetnivalót kiszab/vet; a impune; verhängen, be-
messen (was zu zahlen ist). 1847: Vádoltatik továbbá 
valló hogy a múlt l 844 évben bécsi útjából Búcsúmba jö-
vet a három közönségre oly rendelés mellett rótt ki 400 
ezüst rénes forintokat, hogy aki illetőségét be nem fizet-
né, az olyat a szolgálati terhek hordozása alá fogja állíta-
ni | csupán most a legközelebb múlt nyáron itthoni élel-
mem pótlására róttam ki füstönként 2 váltó garast [VKp 
172 Varga Katalin szelíd vallatása a nagyenyedi börtön-
ben]. 

kirográſum 1. vki keze írása; scrisul cuiva; js Hand-
schrift. 1629: az Inctanak Kirer (?) Anna Aszonnak ex-
ceptioja megh al s ki bochyattatik bizonsaghra alle-
gatioja szerent; Miuelhogy az leuel nem maga chirogra-
phuma, az ki ellen nem excipialhatna, hane(m) mas irta 
noha neuet inseraltak [Kv; TJk VI1/3. 160]. 

2. vki sajátkezű írása/irata; chirograf; js eigene 
Handschrift. 1618: chirographumot vöttem Kamuti 
uram3 élőt Eötves Mihály tói, mennyi az kéneső maradé-
ka [BTN 121. — aKamuti Farkas e tájt Erdély portai 
főkövete]. 

kirohan 1. rohanva kifut; a fugi afară; hinausrennen. 
1568: Laur(entius) Zekel . . fassus est latta o ke-
gyelme hogy ozze eleg'edttek es az bornemiza Janos 
is koztok forog uuolth Janos sarral vag miuel 
Meg haigygaltha uuolt, Es az vizzontak meg hagitotta 
az bornemizane fiat az kissebbiket az syrua be futoth es 
vg rohantanak oztan ky [Kv; TJk III/l . 143]. 1629: Szy 
Istua(n) tala(n) mosolygotis az menieczkere kit Bocz 
Miklós latua(n) . ugj rohantanak ozta(n) ki s ugy uer-
tek megh [Mv; MvLt 290.184]. 1784: előnkbe ki rohon-
tanak a Varadi Moses Ur két Udvari Bírája . mint egy 
ötvened magokkal, botokkal vasvillákkal [Arany H; 
JHb XXXI. 51. 50]. 1800: ã Kŏdiek ki rohantak, a' Ke-
lentzeiekkel ŏszve háborodtak, hurtzolódtak, vereked-
tek [Benedekfva Sz; BfR 58/21 Morár Maftyé (75) vall. 
Vérvölgyi Bányai János kezével]. 1803: a' harangot félre 
verték, a ' menyin tsak lehetett a' Faluból ki rohantak 
[Toplica MT; Born. XVc. 1/57 Sztoján Jakabutz (32) 
col. vall.]. 

2. rohamra indul; a porni la atac; ausfallen/brechen. 
1710: Catalóniában pedig Barcellona várost obsideálta 
vala a francia, kiben a császár öccse, Carolus III., a spa-
nyol király szorult vala. A város segítségire más angliai 
ármáda szintén jókor érkezek, a király is a városból a ve-
le való hadakkal kirohana a francia sáncára, túl is az 
ánglusok lőni kezdik őket, és nagy veszedelemmel s gya-
lázattal elszállának a város alól [CsH 373. — 1706-ra 
von. feljegyzés). 

kiromladozik 1795: kiromladasztanak [Backama-
daras MT; CsS. — Sajnos, a kijegyzés ilyen csonka, s a 
levéltári da rab elő nem keríthető; a benne jelentkező a-
zás miatt iktattuk be]. 

kiromlik kitöredezik; a se rupe rînd pe rînd; nach und 
nach (her)ausbrechen. 1715: egy rósz ajtó, rósz vas zár-
ral, Sarkak helyei ki romolva [Szentlászló TA; JHbK 
III/5]. 1730: Az urffi egy átalag egetbort kŭldöt ide 
ell adni, ä mely Szégeny ember ide hozta ã kereke fentős-
től romlot ki a feibőll, maga terhe nem volt több negy ve-

der, s ket ejtel [Noszoly SzD; ApLt 4 Só János deák lev.]. 
1757: a Rongy hordó székerbol az útba egy kerek ki ro-
molván vettek egy uj kereket [Kiskend KK; Ks 71. 
52 Szám.]. 1792: ezekben a Házokban3 Táblás üveg Ab-
lakok vágynák, és in rotundo calculo Tiz Tábla üveg hi-
bás benne, némellyike egészszen ki romlott [Apahida K; 
RLt O.2. — 3Értsd: szobákban]. 1851: A kertajtótól az 
erdő pásztori házig van húsz tábla hasonló korlát, mely-
ből őt vas ki van rothadva, két tábla ki romolva, de desz-
kája meg van [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kiromlott kidőlt; prăbuşit; umgefallen. 1781: egy ki 
romlott oldalú Kamarátska [Mánya SzD; Hr]. 

kiromol 1. kiromlik 

kironcsol kitördel; a rupe (rînd pe rînd); (her)ausbre-
chen. 1752: a Jázi határon a Tó felett való verő fényes 
Oldalon . a melly Gazos főidet fel fogtak 's irtogattak 
Gyŭmŏlts fákkal oltogattak Gyŭmŏlts oltványit ki 
vagdalta s rontsolta ki hatalmasul . . . s mi okon? [Kr; 
BK vk] | ezek a Gile Jánosék, ugy mint János és Stefan 
vagdalták 's rontsolták ki az oltványokat is tsak magok 
hatalmával [Jáz Sz; BK. Ant. Lakatos (42) jb vall.]. 

kiront 1. vhonnan kirohan/tör; a năvăli afară; hin/ 
herausrennen/brechen. 1722: az kancák igen hamissak 
az Tövis kertenn Csak ki rontanak [Ks Bíró János jb 
vall.]. 1735: (A tehén) hazajőve mind egj ebéd tájban a 
Bornyához de ki rontot azo(n) éttzaka a Pajtából s 

bornyostol el ment [Gyeke K; Ks]. 
2. (kerítést) kidönt; a doborî/răstuma (gardul); 

(Zaun) umstürzen. 1739: Minthogj . . szoross paran-
csolatunk vágjon várasunk békerittetésére, végeztük, 
hogj Hadnagj atyánkfia, mentől hamarébb, a' tavaly1 

mód szerint jól bé kerittesse, csak három kapu hellyek 
hagyattatván . . . valaki hir nélkül bé jőne; vagj a' kerte-
lést valaki által hágná 's ki rontaná, az ollyakat . • In" 
spector atyánkfiai, Cum flór. 3:/:3. büntessék [Dés; Jk 
524]. 1771: A Mlgos Királyi Gubernium szoros paran-
tsolattyábol az eleinteken az egész várost kŏrnyŭl kellej-
vén venni tövises kertekkel . a Lakosok közzŭl a rea-
jok esett kerteket kik nem csináltak és álitották volt fel-
annal is inkáb a melyeket fel alítottak volt is kik rontot-
ták ki kik csinaltanak rést a Tilalom ellen [Dés; DLt 321-
2b vk]. 1803: egy ejczaka az Kerekes Marjan szolgaja o 
őkrőt maga eleibe vévén el hajtotta a' Remetei határra* 
az ide való határ kertet le húzta, és az oda való zabokba 
bélé csapta . . az it való Határ Pásztorok el késérté* 
míg à kertet ki rontotta [F.köhér MT; Born. G. XIX. 
Kószta Gavrîll az ifjabb (30) vall.]. 

3. kitör, bezúz; a sparge; einschlagen. 1598: Z y 
Andrasne Catalin azzony wallia. Vala mint egi j 
orakor haliam hogi Gereb Marthon ereosse(n) zidoga -
tia vala mint lelkewel mindennel Nagi Mathenet 
vegre lata(m) hogi az ablakotis az kezewel mind ki ron 
Greb Marton, az Azzony wgi kialta tolwait [Kv; 1 
V/l. 190]. 1668: hallottam, hogy az szentpáli Jan<» 
Uram akkori Novai3 udvarházafélének, mégh 
ablakának az keresztitis ki rontotta, az uvegh a ^ a * . 
eöszve rontotta [BfR 57/7 Mich. Egei de Botháza P ' 
ns vall. — aNovolyon (K) levő. bK]. 7762; az I 
Peter Vr(na)k ablakat ki rontván egy ejteles üveg eg* 



961 kirovat 

bort el lopott [Torda; TJkT V.122]. 1821: az útzára nyi-
lo ablakából a' Jégesső ki rontott hat karikát és hetet el 
hasított [Koronka MT; Told.]. 

4. kilyukaszt; a găuri; durchlöchern, ein Loch ma-
chen. 1774: akkori Tisztarto Zöld András Uram igen fe-
lesen tartott Marhákot ., nem kŭlŏmben Sertéseketis 
az Uraság Sértéséi kŏzõt, a többi közül égy Süldőt tar-
tott az Udvarban lévő Tőrök Buza kas alat rekesztb(en) 
a mellyis a Törők Buza kas fenekit ki rontotta, a melly-
böl is leg alab 15. Vekányi Tőrök búzát meg emésztett 
[Mocs K; KS Conscr. 90-1]. 

5. megrongál/veszteget; a deteriora; beschädigen. 
1669: Lattyuk hogj rontották az Uramék Jobbagy vé-
széit, nem tudgiuk, kik es hova valók [Feketelak SzD; 
WassLt]. 1683: feles márhak(na)k egszeri maszori rend 
kül valo járások miatt lőtt karokat vettünk eszszünk-
b(en), melly többire ugy tetczet mint ha Csorda nyoma 
lőtt volna nyomokkal pedigle(n) sok szőlő fakatis 
rontva(n) ki [Radnót KK; UtI]. 1763: a tsutkát is a Cse-
ledgyi tsak a minapis a nevezet erdőnek rontyák vala ho-
lot ha olyas fiatalosnak tovit ki rontya vége lész az erdő-
nek [Berz. 5.44.S.34]. 

6. kiránt/tép; a smulge; (hin)/(her)ausreißen. 1805: 
akkor a mikor meg holt a Néhai Ászszony ö Ngaa 

mingyarást a Leanya Groff Nemes Josefné Aszszony ő 
Nga abba a Szempilanattba, az ujjábol ki romtott (!) égy 
gyűrűt [Szamosfva K; BLt 12 Nuszpájmer Katalin (30) 
grófi fraj vall. — aBr. Jósika Mária]. 

7. el-kipusztít; a nimici; vernichten, zerstören. 7564-
(A) király1 fejérvári monostorból a bálványokat 
mind kirontotta vala [ETA I, 22 BS. — aJános Zsig-
mond. A reformáció előttről ott maradt szentképeket 
és szobrokat]. 

8. a nyavalya ~ vkit kitör a nyavalya vkit; a-1 scutura 
Pe cineva (toate) năbădăile; der Schlag trifft einen. 
1722: néhai Nimeth Sigmond mi helyt megh holt . . . ak-
kor látta(m) két ütést rajta az vak szeme, és feje teteje tá-
ján, de kcrdeztem akkori szolgalojoktol, hogy micsoda 
ules volna rajta, kiis nékem erre azt felele, hogy az nya-
vaja rontotta ki, es ugy ütötte az Arnyekszekben az fejet, 
ngjan ott is holt volna meg [Hosszúaszó KK; Szentk. 
Paulus Pápai (30) ns vall.]. 1724: Mikesné Aszszonyom 

csak el esett s igen roszszul van gutta ütése vagy mi 
Isten tudgya, elig az hogy az olta csak az álmát ohajtya s 
aluszik is az nyavalya is talán háromszor is ki fogta 
rontani [Darlac KK; ApLt 2 Haller János Apor Péter-
hez] | mikor a Leány el akart meni, viszaszalatt mond-
á n , ne hagyon kglmetek, hogy el vigyenek, reményke-
dett, a nyavalyais majd ki rontotta szegént [Hidvég MT; 
BK. Ludvégi Ferentzné (48) ns vall.]. 1818: a Gyermeke-
ket pedig a Nyavalya szinte ki rontotta ijetekben [K; 
KLev.]. 

kirótat kiácsoltat/boronáztat (boronafával kibélel-
te t); a puné pe cineva să căptuşească cu bîrne; auszim-
mern lassen. 1726: Csináltattam egj igen jo jégvermet ki 
rotatván uj fenyő bornabol [HSzj kalodáz al.]. 

kirothad 1. kifekélyesedik/rohad; a se ulcera/cangre-
n a î geschwürig werden, ausfaulen. 1643: Akor is mi kor 
ügron andras uram megh fogatta es kemynyen megh ve-
rette Fodor Jánost ugy megh verette valla penigh Hogy 
mmt az öklünk any hus rothadot ki az farabol [Kop-

pánd AF; DobLev. 1/13]. 1644: en fel fedem az leplet ró-
la az szegeny aszonrol az Tomporán mint az eök-
leöm ollian vermet latek s monda hogy, ki rothadat s 
ki eset az hus onnat, az be vala verve meszel [Mv; MvLt 
291. 421a]. 1716: láttam magamis ki rothatt volt az sze-
mérem teste, es az kŏrŭlle valo tagjais ki sebesedet volt 
[Nagyida K; Told. 22]. 1755: egy bial ŏkŏr . az egesz 
nyáron beteg volt az szajais ki rothadot aban dőglőt meg 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1773: a kit erössen meg 
vernek nem a Nyaka hanem a Fara rothad ki [M.léta 
TA; JHb II.3]. 

2. el/megrothad; a se putrezi; faul werden, verfaulen. 
1638: vagj három sas fat vetet ki Czikor Giörgy oda hat-
ra, hogi az teŏltes miat ki rothadot [Mv; MvLt 291. 
163b]. 1688: az mikor a' Sass fa ki rothadott, mi külljeb 
addig az czinterem kerítését nem csináltuk, hanem csak 
az régi heljb(en) s keritéséb(en) tettük fel [Kelementelke 
MT; LLt 65. 14]. 1814: a kert pedig felyül fonadékára 
nézve jó volt de a' töve ki lévén rothadva jukas volt [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 

3. elrozsdásodik/rozsdázik; a se rugini; verrosten, 
rostig werden. 1851: A' kertajtótól az erdő pásztori há-
zig van húsz tábla hasonlo korlát, melyből őt vas ki van 
rothadva, két tábla ki romolva, de deszkája meg van [Er-
dősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kirothadott elrothadt; putrezit; verfault, faul gewor-
den. 1763: Ezenn udvarba . mennek bé dél felől egy 
régi hitván s már a főidnek színén egeszszen ki rotha-
datt, negy tsere fabol fel allittatot . . galam bugós Ka-
pun [Hortobágyfva Szb; Born. XXIX. 19 néhai Horto-
bágyi Gergely György conscr. 12]. 

kirótt 1. összekovácsolt/rótt; îmbinat cu crestături; 
zusammengezimmert/gefügt. 1732: A főid pincze . . 
veteményes kert felé ki néző torka, gŏmbolyeg fakbol 
botozatt formán ki rótt [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1748: (A) gabonasban vannak . . vastag fenyő deszká-
ból ki rot gabona tartó szakaszok [O.kocsárd KK; Ks 8. 
XXVI. 5]. 1768: Az . Curia(na)k Északi oldalában az 
Udvar kapuja mellett balról vagyon egy gőmbelyeg fe-
nyő fa boronábol ki rótt, és fel szarvazott közép szérű 
s.v. Disznó Oll [uo.; Ks 74/55]. 

2. kiszabott/vetett; impus; bemessen, ausgeworfen. 
1847: Nálunk a bucsum-cserbui kerületbe a Varga Ka-
talin számára két versen gyűjtöttek pénzt, rovatai útján, 
minden gazdára egy ezüsthúszast vetvén fel, s az első al-
kalommal azon kirótt pénzt Szimion Juon á luj Petruka 
másodikszor bucsum-száti Dángya Mákávej szedték s 
gyűjtötték fel az emberektől [VKp 281]. — L. még VKp 
248, 254, 272, 290. 

kirovás (pénzbeli) rovás, rovatai; impunere; Bemes-
sung. 1847: Vádoltatik vallóa, hogy egy, a három com-
munitás által készült esketés költségei fedezésére olyatén 
kirovást tett, hogy az első classisú colonusok húsz, a má-
sodik 12, a harmadik 8 ezüstkrajcárokat fizessenek 
[VKp 173. — aVarga Katalin az enyedi börtönben meg-
ejtett vallatás alkalmával]. 

kirovat (pénzösszeget) kivettet vkire; a fixa (o sumă) 
drept contribuţie; (Summe) jm bemessen/auferlegen. 
1829: A . . . három Esztendők alatt egy egy petákot fo-
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rint után rovatván ki a Nótárius, azt a Birakok fel Szed-
ték [Mezőkölpény MT; TSb Bágyi Márton (35) vall.]. 

kirovatal kirovás/vetés; impunere; Bemessung. 1843: 
azt is hallottam, hogy Varga Katalinnak a falusiak kö-
zül ki mit akart, mint pénzbeli ajándékot előlegesen is 
adott, de hogy evégett valami kirovatal történt volna a 
falusiakra, nem tudom [VKp 73 Dáncs Kagyin (50) gkel. 
uradalmi erdőgornyik vall.]. — L. még VKp 82. 

kírreg kb. krákog; a hîrîi; krächzen, sich räuspern. 
1847: náthások vagyunk . egymástól kaptuk el, mert 
elébb Trézsi kapta el, utánna Bíri, Roza, s végül most 
magama meltoztatok prüszkölni, szortyogni, és kiregni, 
igen változatos szép hangokan [Kv; Pk 7. — aPákei La-
jos]. 

kirreget 1749: En kirregettem több Gyermekkel 
azon Czigánt, de semmit nem vettünk el tölle [Szentbe-
nedek SzD; Ks Drágán Szimion (20) jb vall.]. 

kirudal kibotoz; a alunga cu măciucă; mit Stock/Stab 
austreiben. 1789: Lántzra tettük elsőb(en), az után ugy 
botsátottuk el jól meg verve az házból ki rudaltuk, ki 
tsaptuk [Dés; DLt]. 1823: Nms Csernátoni Sámuel ura-
mot, aki az első Feleségemre, réá ment volt eröszakot 
akarván tenni rajta, a szolgám észre vette, és a Házam-
ból ki rudalta [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-
hez Roska Mitruj (50) szolgálóember vall.]. 1843: Mi-
kor a Bottyán Minya Kuttyát fel ásták panaszolta né-
kem a Menyem, hogy vén Bottyánné azt mondotta vol-
na, hogy ha Kis Sigáné oda mégyen rudollyák ki, mert 
miattom ássák fel a Kutat [Bágyon TA; KLev. özv. Kis 
Mártonné (50) vall.]. 

kirudalt mérőrúddal kimért (földterület); (suprafaţă 
de pămînt) măsurat cu prăjină de măsurat; mit Meßstab 
(aus)gemessen (Bodenfläche). XVIII. sz. v.: mínekután-
na le kaszáltuk volna, az réánk ki rudalt kaszálót eső su-
perveniálván 14. szekér szénát desumált mi rajtunk Krá-
nyik Uram [F.lapugy H; Ks 75. VIII. 91. 100]. 

kirudaz kibotoz; a alunga cu măciucă; mit Stock/Stab 
austreiben. 1629: Fekete Kato azt mondotta hogy meni-
el innét mert bizony ki rudazlak innét [Mv; MvLt 290. 
173a]. 1643: lattam hogj Barrabas Georgj egj sokada-
lom napian ki rudazta vala az marhat ide hatra az Udva-
rarol [Kvh; HSzjP G. Kovaczj de Felseö Toria (60) pp 
vall.]. 

kirúg 1. rúgással kidönt; a dărîma lovind cu piciorul; 
etw. (durch Fußtritte) ausschlagen/brechen. 

Sz. XIX. sz. m.ſ.: Kicsi nekem ez a ház Majd kirúgom 
a padlást3 [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — ^ á n c -
szó]. 

2. vmit (helyéből) kivet; a scoate ceva din loc; etw. 
(von der Stelle) (hin)auswerfen/stoßen. 1811: Archimi-
des azt mondotta; hogy néki valaki a* földön kivül égy 
Punctumot ád, melybe ő a1 lábát megvethesse, ö a' földet 
ki-rugja a sarkából [ÁrÉ 37-8]. 

3. ~ j a magát kirúgtat; a se duce ín galop; sprengen. 
1585: Dely Miklós Karansebessy . . fassus est Mi-
kor latna Zaharia hogy oda eleo az eó zolgayat 

Georeogh Miklóst katonak Akariak megh foztany, 
vgy Ruga ky keozzwlwnk Magat Zaharia [Kv; TJk IV/ 
1. 527]. 1653: Ezenközben a kurtánság kettőt választá-
nak el ő magokban, hogy a mi hadunkhoz jöjjön követ-
ségen. És mikor a hegy alá a Polgárok-völgye tájatt jő-
nének, a mienkben is kirugá magát négy lovas, és rút-is-
tentelenül levágák a követeket [ETA I, 63 NSz. — 
a1601-beli eseményre von. feljegyzés]. 

4. átv (vmely kötelékből) kikap/tör; a-şi face de cap; 
(aus irgendeinem Verband) (her)ausbrechen. 1891: El-
vertem egy csomó pénzt; egy csomó szíves jóindulatot; 
egy csomó idealizmust minduntalan kirúgtam a 
pártkötelékből [PLev. 156 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

5. (földterület) vmeddig (ki)terjed; (despre pămînt) a 
se întinde pînă undeva; (Feldstück) hinausreichen. 
1732: A Nagy Bongor mellett az élre rúg ki [Szászsztja-
kab SzD; EHA]. 1753: Ezen Utrizált hellytŭl az holottis 
állunk húszon hét jo lépésnyire rug ki Határúnk-
(na)k szele az holottis Conterminalodik Nms Doboka 
V(árme)gyei Széki Határral [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1763: azon Szamos felől való szomszéd Rétet . irtás-
sal tették tisztává . . magasabb partjánál maradót egy 
Tótska, melynek Partyára rúgat ki véggel Mlgs Gróff 
Gyulai Josef Ur ő Nsga tábla földje [Széplak Sz; Ks 
92]. 1776: Ugy hallottuk azt is hogy ezen Szántó főid a 
Falu felöl való végivel egészszen ki rúgna a Sz. Peteri 
utig [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 1797: (A föld) 
Észak felöl fetske ſarkulag vagy triánguláris figura mód-
ra rug ki a' Tordai Útba [Ajtón K; CU]. 1814: ezen Kér-
désben forgo Curialis Telekben lévő Fundusok, éppen a 
patak follyamattyáig rugtanak ki [Dés; Ks 79. 29. 785]. 
1830: a nagy lik fején a hol a hidvégi szálas ki rug az BÖ-
lőni sántzos útba [Hidvég Hsz; EHA]. 

kirúgás kinyúlás/terjedés; întindere; Ausbreitung; 
1814: sok izben hallottam Eö Excellentiájátol beszélten; 
a Kérdett Zilaianum Teleknek egészen a' patakig való ki 
rúgását [Dés; Ks 79. 29. 789]. 

kirugaszkodhatik kilátogathat/ugorhatik; a putea 
face o vizită undeva; besuchen können. 1668: Ha 
gyelmednek egészsége engedi, nem bánnók, az Kende 
Gábor uram írásához képest Kegyelmed kirugaszkod; 
hatnék beszélgetésnek okáért [TML IV, 298 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 

kirugaszkodik 1. kiszökken, eléugrik; a ţîşni de unde-
va; (unerwartet) hervor/ausspringen. 1720: ki rugaszko-
dik az Bur Láczk Fia az Hazbol és ugi vti föben az birpţ 
hogi mindgjart meg hall [H; UtI]. 1771: egykor jővén if1 

az Uczczán a háza élőt, a kutyája is rosz lévén réám tá-
madót orozba meg marván lábomat, találám mondani-
Ha emberséges ember volna Imbrefi szõts Ferentz ne*1* 
engedné réám jőni kutyáit, mely szómat meg halván egy-
be ki rugozkodék egy kapu Záróval a Felesége a Sajtár-
ral kŏrŭlettem kezdettek forgodni hogy meg verjen^ 
[Dés; DLt 321. 27a]. 

2. kirúgtat; a se duce ín galop; sprengen. 1657: 
géből kijüvén az alajbég, párducbőrösön, deli katona 
szerszámban és öltöztetett jó lován, kérdé: Hol vagy0 ' 
s melyik az az úr, ki én helyettem zálag lészen? úgy 
da. En is seregemből kirugaszkodván megfelelek, 
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én vagyok [Kemön. 180]. 1722: két Muskateljossal ki 
rugaszkodta(m) hát szinte jŏ már Bandériumával, szán-
nal hordoval Antion Gazda [Fog; KJMiss.]. 

3. sietve kilátogat/szalad, kiugrik vhová; a face o vi-
zită (scurtă) undeva; jn (eilend) besuchen, irgendwohin 
hinauslaufen/springen. 7659; Ha Kegyelmed addig be 
nem talál jőni, talám az nyáron alkalmatosságom levén, 
én is kirugaszkodom kevés ideig való mulatásomra 
[TML I, 421 Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. — L. még 
TML III, 624, V, 441, VIII, 543. 

4. ~ a világból kimúlik a világból; a înceta din viaţă; 
(aus der Welt) hinscheiden/gehen. 1678: Úgy is veszem 
eszemben, hogy Bethlen Gergely uramnak oda fogták 
tenni conditiói közé, hogy elé vegye az régi bor italt, kit 
ha ő kgme nem tartóztat, félek, az székely karó nélkül is 
ki rugaskodik az világbúi; nékem pedig még ő kglmével 
s Borcsai Mihály urammal sok dolgom volna ide hátra 
[TML VIII, 129 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

kirugdos kirugdal; a seoate/a da afară (de undeva) lo-
vind cu piciorul; (nacheinander) hinauswerfen. 1771: (A 
katona) be ment Eczaka hozzája a végre hogy vélle hál-
jon, de félvén a Léány Anuczának haza jŏveteletŏl . . . 
nem akart volna engedelmeskedni azért a Katona ki 
rugdosván a házból, azzal haza ment [Dés; DLt 321. 
46b]. 1826: meg verték és a házból ki rugdosták [Dés; 
DLt 748]. 

kirúgó kinyúló; care se întinde pînă la ; hinausrei-
chend. 1753: Az Vdvar Fundussa. Vagyon a Falunak 
Csomafája felöl valo felső resziben szép térhelyben . . . 
eö Ntsaga Majorsag labjara ki rugó Tsŭrŏs kertekkel 
edgyŭtt [Borsa K; J H b 111/84]. 1801: A kis völgy . . . 
megyen ki nap kelet felé . . . az akasztófára ki rugó 
Táblának szomszédságában a' hegyre felmenve az Adá-
mosi határig [Sövényfva KK; EHA]. 1806: Senki-is a' 
Jószágának a' faluból ki-rugo végin kaput semmi szin 
alatt ne tartson [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 1851: A* 
Tanorokra ki rugó nagy luczernás kert [Erdősztgyörgy 
MT; TSb 34]. 

kiruház 1. felruház/öltöztet; a îmbrăca (pe cineva) cu 
toate cele trebuincioase; ausstatten, bekleiden. 1780 k.: 
Ákosfalvi Szilágyi Sándor Hol miket tselekedett, s 
minémŭ erkőltstelenségbe s egyéb akármi nével neve-
zendő gonoszságba elegyítette magát, hol mikor s miné-
mŭ kŏntŏsseit adta kortsomákra s vesztegette el, 's az-
után mi modon, és mi forma rongyossággal ment haza s 
midőn újra ki ruházták ismét hogy ment el házul? [Msz; 
MbK X. 59 vk]. 

2. kelengyével kiházasít/kikészít; a dota, a da dotă 
unei fete; ausstaffieren. 1708: a N(e)mes Szék itilt volt a 
Divisiokor Csia Mihalyne Aszszonyom ruhazattyanak 
potlasara húsz zlotokat mivel e' küsseb levén nem volt a 
jószágból ugj ki ruhazva mint a Nennyei, azokért az 
husz zlotokért hagya s resignala Simon Peterne 
Aszonyom Csia Mihályné Aszsz(onyomna)k egj darab 
szanto földet zallagkeppe(n) [Lisznyó Hsz; Kp I. 95]. 
1744/1767: a Széna Füvek és öt darab Szántó Földek ré-
szemben jutottanak . . . én bizony nem adom . . . mert 
engemet ki nem ruháztak [Kökös Hsz; Kp IV. 245 Kis-
pál Sára válasza]. 1764: Néhai Csipkés Ferenczné Asz-
szony . . . tőn illyen Dispositiot . . . hogy azon 80 forint 

summanak hasanfelit ~ 40 forintokat az három Fiak 
deponálnának az három Leanyok(na)k és annak utánna 
semmi nével nevezendő bonumokrol praetensiojakat ne 
tartonának az Fiakhaz, mivel tisztességes öltözettel a ' 
Fiak a' Leanyokat ki ruháztak [Asz; Borb. I]. 1802: Pa-
naszol Gáli Istvánné Gáli Eva Aszony, azt hogy férhez 
menetelében nem Perefarnizálta és ruházta ki Edes Atja 
[Páva Hsz; HSzjP]. 

3. ~zű magát fel/kiruházkodik; a se îmbrăca, a-şi 
face haine; Kleider anschaffen. 1758: Enis ugj lattom 
hogj tisztessegesen ki ruházták magakot az Leanjok mi-
vel kereken forgat az Lada koltsa [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 

kirubáztatás kikészíttetés (kelengyével való kiházasít-
tatás); dotă, zestre; Ausstaffierung. 1807: azon ki ru-
háztatás fel nem éri azon Fel kelhető Jokot valamellyjek 
az Allperesnél maradtanak [Aranyosrákos TA; Borb. 
II]. 

kiruháztatik kelengyével kikészíttetik; a fi prevăzut cu 
zestre; ausstaffiert werden. 1807: A mi pedig a Fel Kel-
hetőkőt illeti: Arról azt reflectalja a praetendens Felpe-
res; hogy ámbár ha ki Házasíttatottis az Felperes es ak-
kor ki ruháztatottis tsak ugyan azon ki ruhaztatás fel 
nem éri azon Fel kelhető Jokot, valamelljek az Allperes-
nél maradtanak [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

kirukkol 1. felvonul; a defila; aufmarschieren. 1806: 
lOkor a Nemesek ki rukkoltak, a Márkalis szék elkezdö-
dőt [Dés; K M N 158]. 

2. (háborúban) katonának bevonul; a se înrola (pen-
tru a participa la război); (im Krieg) einrücken. 1807: 
Törvénybe szólítá Gáspár Kristóf a testvérbátyját, Gás-
pár Gábort ez okon, hogy amíg a francia háborúban ki 
volt rukulva Gáspár Kristóf, azon üdők alatt a testvér-
bátyja, Gáspár Gábor egy fűrész-részt zálogosított volt, 
mint páter familiás [Szárhegy Cs; RSzF 241]. 1813: 
1813-ba februáriusba mikor ki voltunk rukolva az fran-
tziara Disznodrul haza Jötem Szabadságai [Egerbegy 
TA; Tolvaly lev.]. 

kirnkkolás katonai kivonulás; ieşire la cîmpul de ins-
trucţie; Ausrückung/marsch. 1806: Gubemaliter cont-
ramándálvá lévén az Insurrectio a' Csako viselésnek 
vége, és már vége a' Capitányságnak, a' Hadnagyságok-
nak, a* ki rukkolásoknak, és a Comendiroztattatások-
nak, vége vagyon mind ezeknek, mint a' Pünkösdi Ki-
rályságnak [Mv; Ks 94 Thuróczy Károly lev.]. 

kirurgus sebész, seborvos; chirurg; Chirurg, Wund-
arzt. 1694: Nagyhírű Cyprianus Franequerának kedves 
doctora, az egész Belgiumnak hozzá foghatatlan chirur-
gusa, egy belső hályogtul egészen megvakíttatott 
asszonyt megszabadíta [Kv; K v E 233 VBGy]. 1719: ã 
Szemem világais majd el veszett csak ã N.Sinki Chy-
rurgus Curalt [KJ. Rétyi Péter lev. Ebesfváról]. 1818: a ' 
Himlő oltásban fáradozó Physicusok(na)k 1 Rfr. 5 
xb(an) Chirurgusoknak 37 1/2 krokb(an) meg határo-
zott napi Bereket pontosan és tökéletesen kifizetni el 
ne mulassák [RLt gub-i dekrétum más. Kv-ról]. 1824: 
Az Himlőknek 2 féle nemei uralkodnak már jo darab 
időtől fogva Nemes városunkban — u.m. Hojjagos és 
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Veress Himlő a' városiak kőzött meg-himlőzettek-
rŏl soknak nem tudok végire járni, ha bé voltanak é olt-
va, mert tzedulájok sintsen, 's arról a' Chyrurgasokat 
sem kérdhetem meg, mert azok . távul laknak [Dés; 
DLt 893 Dr. Soos Márton physicus (főorvos) a városi 
tanácshoz]. 1826: Himlő oltáskor a Tyrurgus (!) Urak 
intertentiojokra Rf 3 xr. 27. A Tyrurgus Urakot hordo-
zo Szekemek bérib(en) Répartitio szerént xr. 50 [Szkr; 
Borb. I]. 1844: a* Chirurgus azt mondotta hogy ha ez 
előtt harmad nappal . . . ő eret vághatott volna — meg-
élt volna [Abafája MT; TSb 22]. 

Szk: kamerális 1831: Titt Cameralis Chirurgus 
Vajna Janos Ur ezen Biztosság által Hivatalosan meg 
kerestetik, hogy maga Fassióját tenné meg [Dés; 
DLt 332. 24]. 

kis af-ban csak jelzőként; kf-ban és flſ-ban áll-ként is; 
la gradul pozitiv numai ca atribut, la gradul comparativ 
şi superlativ şi ca predicat; in der Grundstufe nur als 
Attribut, in der Mittel- u. Höchststufe auch als Satzaus-
sage. 

I. mn 1. kicsi; mic; klein. A. af-ban: 1551: eg ewreg 
Ezwst pohár es keth kis Ezwst pohár [Mezőszengyei 
MT; MNy LVIII, 492]. 1560: Egy kys labas Ezwst serleg 
pohár [JHb QQ Temeswary Janos reg.]. 1574: Vagion 
egy tabit kis keõnteõs nestel belet [Gyf; JHbK XXI/12. 
3]. 1592: veóttem 4 kis chiebret f 0 d. 20 [Kv; Szám. XIV/ 
5. 130 Éppel Péter sp kezével]. 1628: Egj kws Rubjntos 
arany kerezt [Bodola Hsz; BLt]. 1692: Az leányok háza-
ba(n) egy viz veveő kűs ustőcske sisakostol, es csebrestől 
[Szárhegy Cs; LLt]. 1708: Az melly Leánykát Zambó 
Mihalyne Aszszonyo(m) tart arva leányt Katit; annak 
hagjom (!) eggy vánkosotskat héjastól, s, eggy kűs fél de-
rekait haj nélkül valót [Kv; KvRLt VII. 11 Zambó Mi-
hály végr.]. 1794: Konyhára Való Vágó kis Fenyő Táb-
látska [Tasnád Sz; CU]. 1842: egy gyermek kiss Buda 
[Csekelaka AF; KCsl 3]. 

B. kf-ban: 7560; tyzen keth bokor kapch Keozep zerw 
es kysseb Aranyasok | Egy Eoregheb darab arany, kettó 
kysseb [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1591: im egy 
czismat kwltem be Kegdet kere(m) mint bízott szo(m)-
szed uramat poro(n)czollio(n) az lakatosnak mingiarast 
patkollia megh igen alaczono(n) me(n)teol kwsseb sar-
kantiutis utue(n) ra hegies Sarkantiu legie(n) men-
teol kŭsseb is reouidgieb [BesztLt St. Szentgeorgy arcis 
Bethlen prefectus a beszt-i főbíróhoz]. 1600: Keottettem 
az szegyniek Zeoleyhez harmincz eoregh hordokat, ki 
ŏregb s ki kisseb [Kv; Szám. 9/XII. 86 ígyártó Simon 
isp. m. kezével]. 1652: Egy eoreg két fűlü cseber s egy kís-
sebb [Görgény MT; Törzs]. 1696 Kissebb veszszös ab-
rosz [Buza SzD; LLt 193.BJ. 1720: Ezen boltban egy 
öreg virgjnás. más kŭsseb virginás [Köröspatak Hsz; 
HSzjP]. 1798: A hátulsó kissebb házban vagyon két 
kiss paraszt padatskák (így!) [Vályebrád H; Ks 76. IX. 
27]. 1816: Egy nagyobb es egy kissebb puska por tartó 
Szaruk [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina 
lelt.]. 

Szk: ~ ablak. 1590: (A fogházhoz) Egy Zaart chinal-
tattŭnk, At túnk attól mind az kis ablakra való chmalt 
aprólék Zerzamal egiete(m)be f. 2 d. 50 [Kv; Szám. XIV/ 
4. 15]. 1680: keszitetet . . . egy nyári deszkás tornaczot, 
melly(ne)k fában foglalt kristállyos két kis ablakai is 
vad(na)k [A.porumbák F; ÁLt Inv. 12]. 1702: ezen oldal 

kamarának vagyon egy kis ablakja . . . belől vas Sarko-
kon forgo vastag Cserefából Csinált Táblácskája is va-
gyon [O.brettye H; Born. XXIX. 4] * ~ ágy. 1745: 
Csipkés fejér ágy nro 1 Paraszt fejér ágy Gyermeknek 
való kis ágj nro 1 [Marossztkirály MT; Told. 18] * 
~ almárium. 1681.å Aszszony Háza . . . Vagyon ezen 
házban . . Falban lévő Kis Almárium [Vh; VhU 
337] * ~ baltácska. 1801: Vagyon egy kis Baltátska uj 
Nyellel fel keszitve [Vargyas U; CsS] * ~ bárd. 1737 k.: 
1 fentŏzŏ kis bárd [Brassó; ApLt 5 Apor Péter lelt.] * 
~ bokály. 1773: Sárga plĕj fedelű Tőtséres szájū kis bo-
kály [LLt Fasc. 140] * ~ bolt. 1573: Vincze Ada(m) 
Byria . . . Az kis Boltot es Az vdwarkat [Kv; TJk III/3. 
198e Georg: Bidner kezével]. 1756: (Az ajtónak) két felé 
nyilo ajtó Táblái vadnak . . . Nyílnak be egy kis Boltban 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 21]. 1820: Sz.Miklos utzai 
Házánál kicsiny szobába tanáltato kis bolt [Mv; 
Berz. 21] * ~ boltocska. 1737: (A) Kis Boltotskábol 
. . bélletlen . . fenyő ajtó vágjon [Csákigorbó SzD; 
JHbK XXVI/13. 5a, 6] * ~ bontó a hajósmalom kiseb-
bik hajója. 1847: Mind a Nagy mind a Kis Bonto fará-
nak bé taszító, és tartó rudjai jok, erőssek [Dés; DLt 
316] * ~ cseber. 1828: Mikor kis Csebret, és egy kár-
tyát vettem kértem 19 xr ~ krajtzárt [Nagylak AF; 
DobLev V/1143, la] * ~ csizma. 1666: Anno 1666 die 
20 Maii. Gábor deákné húgomasszony kezéhez adtam 

. egy kis csizmát [Kv; KvE 201 LJ] * ~ eklézsia. 
1773: ordináltattam ide Ns. 3 székre a' Szemerjai és 
Sz.Györgyi küss Ecclesiában [Árkos Hsz; HSzjP] * 
~ fejsze. 1723: Nemasagi ura(m) egy kŭs fejszetis 
vit tŏlle [Hodák MT; VGy. Prekup Gligore (31) jb 
vall.] * ~ fúró. 1589: Egy harapó fogho. Egy kis vesseo 
Három kis furoh [Kv; KvLt Vegyes 1/2.38]. 1706: egy 
öreg bokazo furu, egy öreg csapozo furu Egy kűs hosz-
szu szaru furu [Kőrispatak U; Pf). 7729: nekemi is adot 
volt . . Egy küs furut [Csíkfva MT; VK] * ~ ſúrócska. 
1798: Kisded őtves fogo xr 6. . . Kis furutska xr 1 [Kv; 
Pk 6] * ~ házacska, a. házikó. 1593: Az templombeli 
kis hazochkanak Lantomat vettünk . d 11 [Kv; 
Szám. XX/5. 122]. 1619: az kws Hazaczjkat Georgj An-
talne Chjnaltatta uala oda az eöreöksegre fiyaual egjwtt 
[Tusnád Cs; BLt]. 1740: Vannak ezen ház Vdvarán sö-
vényből font, szalma fedelű két paraszt kis házacskák 
[Algyógy H; Ks 89 Inv. 62]. — b. kisszoba. 1726: A pit-
varnak bal kéz felöl való ajtaján belől való hitván, geren-
dás, rossz padlásu kis házocskának à falai meg erőtle-
nedtek [Ne; DobLev. 1/124] * ~ házikó. 1777: egy kűss 
Házikóban lakván [Msz; Pf]. 1815: Székelly Iosef yf 

. . . parantsol A' Hajdúnak, hogy a* Kis Házikot gyújtsa 
fel [Orsova MT; Born. G. XV. 13 Szegedi László (58) ns 
vall.] * - híd. 1595: vöttem Ezen Brett fű kus higiahoz, 
nigy gerenda faczkatt [Kv; Szám. 6/XV. 64]. 1631: az 
ket hid keŏzeöt való kis hidon altal jőuenk [Mv; MvU 
290. 52] * ~ hintó. 1748: Regi Modi öreg Nagj Hint? 
nro 1 Ujmodi kis Hin tó jo és ép nro 1 [Koronka M/ » 
Told. 37/29] * - hordó. 1625: ket eóregh hordo egi f°1-

des, egi kis hordo [UszT 8a]. 1681: Hasabos Káposzta 
egi kis hordoval [Hátszeg; VhU 598] * - hordócska-
1645: egj kis hordoczkais uala [Szárhegy Cs; LLt Fasc-
120]. 1784: viz hordo kis hordotska [Rücs MT; Ks 
XV. 22] * - kád. 1632: Komanai Uduarház - - - ſ j ? 
Sakoczkaban uagion Hariczka gr. 2. . . . Egy kis kad tc-
ligh sonkolios viaznak ualo leppel [UC 14/38]. 1794: Sir-
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mezŏnn Vagyan Tölgy Fából készült Csapajja Kis Kád 
[CU] * ~ kádacska. 1632: Komanai Uduarház 
Pincze Egy kis kadaczka N 1 [UC 14/38] * 
~ kamara. 1642: (A) haaznak szobait, pinczeiet megh 
latogatuan, kis kamaraiatt . . aestimaltuk az Haazatt 

Hat Zaz forintban [Kv; RDL I. 128] * 
~ kamarúcska. 1750: az Tornácz alatt egy kis Kama-
rácska [papolc Hsz; Hr]. 1813: Ezen Kis Kamarácská-
ban vagyon egy kicsin paraszt cserép füttőcske [Koron-
ka MT; Told. 18] * ~ kanna. 1683: Egy scatulyab(an) 
alabastrombol kis kanna [UtI] * ~ kapa. 1745: Egj 
avadég kis kapa nro 1 [Marossztkirály AF; Told. 18] * 
~ kemence. 1694: egy tapaszos Sütő, edgyczersmind pa-
raszt Kályhákból fel rakatot tüzelő Kis Kemenczeis 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * ~ kendő. 1823: Egy beteghez, 
particulat hordozo aranyozott ezüst pixis, négy kis ken-
dővel [Szentbenedek SzD; Ks 38. V Clenodia fam.] * 
~ kés. 1810: Egy fekete tzapával, vagy-is hal bőrrel be-
vont, és ezüstel meg-vert Tok . . . mellyben vagyon egy 
kis kés, villa, kalán ezüstből [DLt 368 nyomt.kl] * 
^ késecske. 1801: Tizen két Pár vékony ezüst nyelű 
Confecthez valo kiss Késetskék három ágú Vass évŏ Vil-
lákkal [LLt 106/1] * ~ keszkenő. 1570: Jlona More Já-
nos leanya, hithy zerent vallya, hogy zabo Janosne var-
ratot egy gathyat vele . . varratot Annelkwlis Jngeket 
kys kezkeneoket [Kv; TJk III/2.23]. 1659: tizen hat küs 
keszkenyő [Cssz; LLt 118. C]. 1729: Egj elegjes himmel 
varott kis keszkenő [Káinok Hsz; SVJk] * 
^ kollégium. 1721: a N.Enyedi Kis Collegiumb(an) az ő 
kglmek mostani lakó Parachialis Házok [Ne; EHA] * 
^ kosár. 1736: Az Úr Házában Gyermek(e)k(ne)k 
valo kis kosár 1 Szotyor 1 [Várhegy MT; CU XIII/1. 
102] * ~ korcsolya. 1828: Bor vető hosszú Korcsia fe-
nyő bornábol belé járó kis kortsiaval [Szentdemeter U; 
Told. 39] * ~ kő. 1829: A Kása malom Két Kis Kővel, 
és hozzá tartózandó mind fa, mind vas eszközeivel [Km; 
KmULev. 2] * ~ láda. 1559: kultonk kegelmed haza-
hoz Mostan Balas Gęrebtol Eg kush ladat [BesztLt 58]. 
1757; Kádár Czhe Inventariuma 1757 Van egy nagy La-
da zarjaval kolcsaval van abban egy kis lada zarjaval la-
katokai [Kv; KádCJk 124a] * ~ ládácska. 1629: Az 
mikor . . . azt az Szantaj Janosnet Susanna Aszont el 
vette vala Borbély Ferencz, en nem latta(m) semmit 
hogy oda hozta volna (így!) egy kis vankosnal egjebett, s 
egj kis ladaczkatt [Mv; MvLt 290.158a]. 1693: Az Leány 
gyermeknek maradót edgy Szekreny den 36. Edgy küs 
Udaczka den 12 [Tarcsafva U; Pf] * ~ lakat. 1596: 
Lakatos Balint: chinalt az bwdeosseon valo nagi 
Lakatnak kolchot . Esmet ket kis lakatnak kolchot 

d 20 [Kv; Szám 6/XXIX. 80 Bachi Tamas sp kezé-
vel] * ~ lövôbástyácska. 1664: az csonka bástya végé-
ben csináltatott" egy kis lövő bástyácskát belőle [TML 
JU, 95 Katona Mihály Teleki Mihályhoz. — aKővárban 
(Szt) a német várőrség] * ~ marokvas. 1582: Kerekes 
Mihálynak az waras kuchyahoz Az wasazasra keolt 
egy syn was egy negy penzes Marokwas es két kis ma-
rokwas két penzes d. 8 [Kv; Szám. 3/V. 19-20] * 
Ţ nyárs. 1570: Katalyn Zeles gergelne, Kathalin nehay 
farkas leorinczne Erzebet Kazdak Janosnę vallyak 
h°gy . . . Latthak Nala a egy kis Nyazon egy Mayost 
[Kv; TJk III/2. 114. — afeyerdy Balint-nál] * ~ pince. 
1637/1639: Az Küs pinczeben Jutót Imreoknek egj vres 
hordo [Kv; RDL I. 111] * ~ pohár. 1572: paxaj Ta-

masne Anna ket ezwst kalanat (!) es egy kis poharat 
latta hogy az Menegzeo eleot egy zederyes zoknyat 
kwldeot neky Eotthues Ianos [Kv; TJk III/3. 42. — aA 
menyasszonynak, Bonchoknenak]. 1632: im vagio(n) 
ennekem egy kichin poharom . de azt az kis pohart 
ennekem az en szülém Szabó Dauidne Azzoniom atta 
keszembe az en Aniam es Attiam holta utan [Mv; MvLt 
290. 108b] * ~ pojáta. 1831: ithon a' Házomnál lévő 
Kis Pojátámnak is egy kis hidlásnak valo törlgy fa [Dés; 
DLt 1159] * ~ pöröly. 1692: Egy Küs pőrőly vas 
Karika küsebb [Szárhegy Cs; LLt] * ~ szekerecske. 
1750: Egy küs Szekeretske Nr 2 [Gyalu K; Ks 83] * 
~ szekrény. 1549/1752: az Kis szekréntis hagjom az én 
Leányomnak és hogy meg egyet tsináltossanak néki Se-
gesvárat [Szentanna MT; LLt] * ~ tál. 1551: Denesffy 
Katha ázzon rezere . . . Jwtot ozlas zerent eg ewreg on 
tal, eg keozep tal, eg kys thai [Mezöszengyel TA; BfR II. 
304/108] * ~ tálacska. 1615: Egj kek mázos kws ta-
lochka iratos f — d. 25 [Kv; RDL I. 97 Junck András ke-
zével]. 1629: Három kis talaczika Égik kisseb [Kv; i.h. 
132]. 1738: egy küs Tálatska egy Fazékotska [M.bi-
kal K; MLev.] * ~ tálas. 1763: 1 Kis odal Pohár Szék 
4. 50 1 Kis Tálas — 24 [Kv; TJk XVII/1. 15] * 
~ tárgy. 1589: Az nagi targi leoueskor veottem egi vegh 
. . . karasiat . . Az kis targi leoueskor veottem hat sing 
karasiat [Kv; Szám. 4/X. 18] * ~ téka. 1852: Egy level 
tartó Téka Egy Gyöngy Szinü Téka Egy kis Téka rajta 
lévò fontokai . . . edgyŭt [Dés; DLt 923] * ~ tekenõ. 
1736: Ezen Pitvarból lépik az ember a' Sütő Házban 
. . . Ide tartoznak kőz Czipo nagy dagasztó Tekenő nro 
1. . . . Posar Liszt vagy . . . kovász tartó kis Tekenö nr. 
l a [Pinárd MT; CU XIII/1. 95. — aFolyt. a fels.]. 1756: 
Az Kováts Méhelyben Kis Tekenyŭ 2 [Nagyrápolt H; 
JHb XXXV/35. 14] * ~ teknőcske. 1813: Egy kis Te-
kenõtske [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata 
lelt.] * ~ tölcsérecske. 1733: Tőltsér 1 más kis tŏltsé-
retske [Marossztkirály AF; i.h. 2] * ~ véső. 1589: Egy 
harapó fogho. Egy kis vesseo Három kis furoh [Kv; Kv-
Lt Vegyes 1/2. 38]. 1693: Boriczanak Egy Széna hanyo 
öreg vas villa . . . egy kis véső [Ne; DobLev. 1/38. 9] * 
~ villa. 1696: Egy kalán kis villa [LLt] * ~ zárocska. 
1692: vagyon . . . ket szakaszokban allo . almarium 
. . . vas sarkokon pántokon járó Ajtócskái, az egyiken 
Bécsi kis zárocskája [Mezőbodon TA; BK Inv. 19]. — 
Vö. a kisajtó, kisasztal, kisharang, kisház, kising. kiska-
lán, kiskapu, kispad, kissuba stb. címszóval. 

Sz. 1664: kérem csak azon Kegyelmedet, hogy . az 
betleni dolgot remediálja úgy, ne minden ember sollici-
tálja őket rebellióra és hogy egy kis szikrából tüz ne tá-
madjon [TML III, 72 Kászonyi Márton Teleki Mihály-
hoz]. 

2. rövid; scurt; kurz. 1653: Egj szalu, Egj öregh furu. 
mas annal kisseb . . . 4dik annal kísseb [Ilencfva MT; 
DLev. 1. IIB. 12]. 1673: Ket vas nyárs eggik őregh másik 
kisseb [WassLt Borsai István hagy.]. 

Szk: ~ flintácska. XVIII. sz. v.: Esmet hozat az jáger 
egy kis flintátskat melnek egy által járó szeget csinál-

tam [Kv; BK. Gyarmati Sámuel lakatos kezével] * 
~ karabély. 1683: Egy kis karabély [UtI] * ~ kardocs-
ka. 1737 k.: Edgy kis kardocska [Brassó; ApLt 5 Apor 
Péter inv.] * ~ mordályocska. 1754: Egy pár rezes ká-
páju kisded kis Mordajotska Ket vasas kurta kisded 
Strutz [Nsz; Told. 19] * ~ mordálypuska. 1611: Egj roz 
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zamzerjj, es egj kws vasos mordalj puska [Kv; RDL I. 
88] * ~ pálca. 1698: Szekely hidi Uramat en osztan ott 
lattam az haznal . allani egy kis paczaval [Dés; DLt 
479] * ~ pálcácska. 1714: Avram Csilye Eszt monda en 
csak Evei az küs palczacskaval vagyok . nem is vala 
nagy bott hanem csak Edgy küs palczaczka vala keze-
ben [Tamáspatak H; BK sub nro 261 Aramia Kosztesz-
kuly (50) falusi bíró vall.]. 1748: Tasnádiné Aszszonyo-
mot . . . egy kis páltzátskával veri vala [F.karácsonfva 
KK; Told. 5] * ~ pálcika. 1755: verni kezdek Lázár Já-
nost, akinek is csak egy kis palczika vala kezében [Ribice 
H; Ks 112 Vegyes ir.] * ~ pálcikó. 1763: némelyeknél 
egy kis páltziko volt [Nagyida K; Told. 9]. 1765: Varga 
György Egy kis vékony páltzikó lévén ă kezében, 
azal maga előtt hadarászott [Szépkenyerűsztmárton 
SzD; Eszt-Mk Vall. 54]. 1825: találtam Molnár László-
nét egy kűss páltzikoval [Havad MT; CsS]. 

3. rövid terjedelmű; scurt, de proporţii reduse; von 
kurzem Umfang/kurzer Größe. 1670: Az feleségem . 
azon kéreti Kegyelmedet, írjon egy kis czédulát For-
dor (!) Istvánnak [TML V, 98]. 1703: vévén kezemben 
reszketeges pennámat, hogy kegyelmed(ne)k küldenem 
ez kis írásamat [Ne; MvRKLev. Alvinczi Mihály lev.]. 
1711: (A) joszágotis bekeségesen bírtam . már hogy 
egy kűs Leveletskére s Tatrosi porontsolattyára ki 
ugorgjam belőlle azt bizony nem tselekszem [Ks 96 
Árva Kemény Kata leányához, Gyerőfi Borbálához]. 
1768: égj kis minutatis irtam rolla a fel kelhetöknek meg 
osztásárol [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

4. rövid ideig tartó; care durează pulin, de scurtă du-
rată; kurze Zeit dauernd. 1716: hogy ha égy kűs szárasz 
űdő forduly azokat3 az után meg nem szánthatni [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev. — aA földeket]. 
1721: Eõtt Remekes Legenj volt egj mas utan ez kűs ŭdŏ 
alat [Kv; ÖCJk]. 1776: engemet kikülde Csizi Hadnagy 
az Házból, mondván: egy Kűs Különös Beszélgetésünk 
vagyon [Egrestö KK; GyL. Jos. Székelly (28) parochus 
cath. vall.]. 

5. apró; micuî, mititel; winzig. 1576: A lanczon wa-
gion egy kys Arany feogeo kybe wagio(n) negy Rw-
bynth, es egy kys gyemanth, es 7. gyeongy zem kezep ze-
reo [Szamosfva K; JHbK XVIH/7]. 1591: az ezwst keo-
zeott latek kis feier boglaroczkat [Kv; TJk V/l . 180]. 
1625: Egy oh hailadozott gyűreo, vagyon egy kis granat 
keo benne nyom egy aranyat [Kv; RDL I. 126]. 1647: egi 
kis rubintoczka aramban foglaluan [Brassó; LLt Fasc. 
137]. 1720: ket ezüst gombocska, 4 ezüst karikácska, va-
lami kapocskák Nro 8. ket kis boglárocska [Kv; Pk 6]. 
1786: Egy Galamb formára Csinált reszkető tőtske 1 na-
gyobb rubintal, és három kisebb 13 szem jóféle gyöngyei 
[Nsz; Ks 74/56]. 1789: Nagyobb és kisebb üveg Dugok 
[Mv; ConscrAp. 44]. 1824: a' jobb Pofáján egy kis szö-
mörts láttzatik [DLt 69 nyomt.kl]. 

6. alacsony/kis termetű; scund, de statură mică; von 
kleinem Wuchs. 1573: Iso Ambruzne Azt vallia hogi 
latot (így!) hogi egi Magasb es egi kisseb legeny fwtos 
volt otth [Kv; TJk III/3.190]. 1775: Haszontalan, görbe, 
sovány kis vénasszony [RettE 358]. 1843: a pupushátu 
Kis rézmives [Dés; DLt 1055]. 

Szn. 1453: Symon kys [Kv; TT 1882. 528]. 1482: Va-
lentino Kws. Georgio Kws. Stephano Kusa [M.zsuk K; 
TelO II, 148. — aJb-ok]. 1504: Philippus Kys [Dés; i.h. 
270]. 1513: Emericus Kys [Dés; DLt 93]. 1531: Michaeli 

Kys [Vh; DomH 92]. 1554: Kys tamas jb [Héderfája 
KK; BfN]. 1567: Kysz Mathe jb [Disznajó MT; BesztLt 
54]. 1588: Kysz Thamas [Kv; Szám. 4/III. 55-6]. 1594: 
Kws Ambrus [Esztény SzD; RLt O. 5]. 7604; Kws Ist-
uan [Csekefva U; UszT 77c]. 1609: kis mattias [Maksa 
Hsz; HSzjP]. 1614: Kws Marthon ppix [uo.; UszLt 
VI/56. 274]. 1619: Kus Janos [Kál MT; Berz. 10.77/13]. 
1637: Kis Janos vicze szolga biro [Dés; DLt 397-8]. 
1659: Kws Istuan [Gyszm; LLt Fasc. 96]. 1696: Kűs Pál 
[Vízszilvás SzD; WassLt]. 1702: Székely Mihaljne Kŭs 
borka [Szentimre MT; BalLev.]. 1713: Kis László [Lele 
Sz; SzVJk 139]. 1738: Orbán Miháljné Kŭs Ersok [Ádá-
mos KK; Ks 17/LXXXII. 2]. 1739: Küs István [Mena-
ság Cs]. 1830: Küs Kata özv. [Vista K; RAk 6]. 1866: 
Szovátai Kŭs Miklós [Szováta MT; Bereczki József 
lev.]. ^ 

7. Állatra von.; referitor la animale; in bezúg auf Tie-
re: kicsi növésű; mic (de statură); von kleinem Wuchs. 
7604: Ennekemis ket kws Tehenem wala [UszT 20/319 
nagi Balas zent Abranj zabad zekel vall.]. 1619: geszte-
neszőrü küs pej ugráló lovat vöttem, költséggel együtt 
100 magyar forinton [BTN 262]. 1626: marada . 6 
vemhező kaczola kett harmad fwre kelő kŭs kancza, kett 
negiedfwre kelő giermek lo [Usz; Pf]. 1645: az szent egy-
ház szamara hagya ket paripat egy szepleost, egy kis 
Barna holdost, hatuan forintban [Erdőszengyel MT; 
Told. la/II]. 1701: Egj kis kek Tehén van aszt hagjom 
Bodoniné(na)k Sophinak [Pólyán TA; JHb XVI/7]. 
1711: egy kis kék ökör [Ditró Cs; WLt St. Pál (40) pp 
vall.]. 1768: a kissebb szürke kantzának Esztendős szür-
ke forma kantza Csikkaja volt ă Nagyobnak nem 
volt Csikkoja [Páké Hsz; SzentkGy Jos. Szörtsei kezé-
vel]. 1838: Gy. Sz. Királlyi Roska Duka csereit egy feke-
te Kantzát Szetseli Máty Gligorral egy Kis Csitkos piros 
Kantzával 5 f. toldassal [Torda; TVLt Közig, ir 970]. 
1840: vásároltam volt a Nagyságod sertés nyájából ket 
kŭs Süldötskéket [Vécke U; Told. 39]. 

8. kicsi kiterjedésű; de suprafaţă mică; von kleiner 
Ausdehnung. 1573: (A karót) a kiss zeöleöbe vittem 
[Kv; TJk III/3. 162 Anna Aszony nehay Simon Hendel-
ne vall.]. 1590 k.: Az kws zena fwuet ki az alljaba vagion 
Azt az teob vrajmnakis faratsagokba adtak vala [Szu; 
UszT]. 1641: Kozla Gergelj bir eggiúttis másuttis egj 
egj kis kaszáló reteczkĕket [Goroszló Sz; GyK X. 30/8]. 
1667: vagion két kűs helljeczike azt szancziuk ki az 
patakig [Imecsfva Hsz; LLt]. 1676: Küssebb Erdő va-
gyon [Mezőharasztos K; Told. 8]. 1699: szántó földek 
. . . vicinussa az ország Uttya ab alter(a) egy Küs Csep-
lyesz [Siklód U; LLt]. 1734: (A) Vén hegyi kisseb szőlőt 
N. Fekete Mihalj ura(m) első felesegével concquirálta 
[Torda; TJkT I. 30]. 1798: ezen miveletlen Szöllő a 
mellette lévő kis erdőtskével légyen Sáráé [Dés; DLt 
12/1806]. 1841: Ezen meg szomszédositott Allodiá-
lis Tábla földemnek azon kissebb részit örökösön el 
Cseréltem [M.zsombor K; Somb. II]. 

Hn. 1326: Kis erdőd [Apahida és Zsuk K; Csánki V, 
328, 403 átírásban!]. 1556: in kws mező [Maksa Hsz]. 
1592: az orozhegie(n) alol való bwk erdőn felliel, melliet 
Kws biknek hinak [Oroszhegy U]. 1600ę- Kws rettbe(n) 
egy rett [Hagymásbodon MT]. 1614: kis Auas [Kvh; 
Borb. I]. 1616: az Kws széna fűbe (k) [Szentmárton Cs]. 
1697: felső hatarban kűs völgy nevü hejben (k) [Mikhá-
za MT]. 1701: Az Kűs mezőbeli szanto földek [A.cserná-
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ton Hsz]. 1741: A kiss Tilalmas erdő [Bánd MT]. 1751: 
A' Kisebb fő az Váczmány felől [Ákosfva MT]. 1770: 
Kis Liget (sző) [Somlyó Sz]. 1792: a Kissebb Komandi-
ban (sz) [Derzs U]. 1798: A' Kisebb Nyilakba (k) [Ma-
roskeresztúr MT]. 1799: Kis Orotványba (sz) [Jobbágy-
fva MT]. 7800; Küs tanorok nevezetű hellyben (k) [Ko-
bátfva U]. 1807: a' Kissebb Nyilban (e) [Bazéd MT]. 
7870: A' Kissebb Jobbágy Erdő [M.szovát K]. 

9. sekély; mic, pulin adînc; seicht. 1592/1593: az viz 
Dees feleol valo fele kisseb vala, Zent Benedek feleol mil-
lieb vala [Décse SzD; Ks]. 1779: (A) Sziget . . kőrűl 
volt véve a Marossal, a Sos hajók Gyógy felől valo részin 
a Marosnak jártak, a Gyalmár felől valo része a Maros-
nak kisseb volt [Gyalmár H; BK ad nro 450 Jákob 
Adám (70) zs vall.]. 

10. ~ kör átv szűk kör; cerc restrîns; enger Kreis. 
1896: A füzet (fájdalom) amúgy is kis körben terjed 
[PLev. 184 Petelei István Gyulai Pálhoz]. 

11. gyermekkorban levő; micuţ, de vîrstă fragedă; in 
der Kindheit befindlich. 1644: ŭgjekezzenek . . . az ki-
czin neueletlen fiaczkamot az edes küs Mihokomot 
menteŏl beczŭlletesben neuelni [Nyárádtő MT; Sár. 
végr.]. 1674: Anno 1645 esztendőben az pestis gressál-
ván, az első feleségemtől való leányomat, kis Katát ki-
lencesztendős korában, az mérges mirigy által, bölcs ítí-
letiből kiszólítá őfelsége ez árnyékvilágból [Kv; KvE 
190 LJ]. 1718: ha meg gyógyulna az kis Sigo Kövesdre 
küldenem [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1722: atta I(ste)n ez 
vilagra F. Sukona az küs Suki Palkót [SLt 17 Suky 
László feljegyzése. — aK]. 1733: A küs Árvácskám . 
majt (!) jó egességes [Moha NK; Ks 99]. 1739: az kis 
Miska fiacskam meg himlözött veres himlőben [Ks 99 
Kornis Antal lev.]. 1750: kis Ester szép Leányom meg 
himlözvén Gyenge korában meg-vakula [ArJk 48]. 
1790: A' kis Adám ollyan keserves sirásra fakad, 
hogy á ház tseng belé [Kv; TL. Bodoki József prof. lev.]. 

Szk: ~ fickócska. 1753: hat személlyek voltak . . az 
hatodik penig egy Kis Fitzkotska volt [Nyárádsztbene-
dek MT; Told. 28] * ~ fióka. 1723: Láttam a Luka Va-
szily gyermek ágyat viseló feleségit lánczon Prekul Juon-
nit a kis makni fiokójával ott siránkozni [Hodák MT; 
VGy. Nándra Urszuly (40) jb vall.] * ~ húgocska. 
1598: azonkippen az kis hugoczkamrais legien io gongia 
kegdnek [BálLt 51 Kowachoczy János kezével]. 1748: 
Minden Fejér gunyabéli részemet hagyom az kis 
Hugatskámnak Fodor Hedvigának [Aranyosrákos TA; 
Borb.] * ~ inas. 1672: az mostan Gŏrgénybŏl hozot kis 
!nas(na)k is egy egy Pokroczot . . . adtam JUtI] * 
^ leányzó-gyermek. 1647: marat volna utánna egy kis 
leanzo giermeke Kys Anna neuü, ki mostan fél eszten-
dős [Kv; RDL I. 134. — a A férje után] * ~ urficska. 
1741: az Leányok hallották is az gyermek Sirását, de ak-
kor Csiszér Uram a kis Urficskának két Dobját elé vette, 
s verte hogy inkább ne hallassék a Síráss [Meggyesfva 
MT; Ks 184. LXXXVIII]. 

12. ~ korában vkinek gyermekkorában; ín copilăria 
cuiva; in js Kindheit. 1688: Komsa Drágos, Kis korá-
ban) bujdosot el [F.porumbák F; ÁLt Urb. 24]. 1719: 
^idom, hogy ezen Istokot egy húgával küs korokban so-
káig tartá . Pocsa János Uram [Hatolyka Hsz; HSzjP 
Slbrik Michael (50) col. vall.]. 

13. fiatal, ifjú; tînăr; jung. 7568; Magdaléna Gabrie-
Us gçrg c(on)sors, iur(ata) fassa e(st), Ezt hallotta(m) 

hogy az en mustoha leányom azt monda az en kisseb leá-
nyomnak [Kv; TJk III/1. 206]. 1606: en kusseb voltam 
Gergely kouacznal [UszT 20/175]. 1643: az kett kisseb 
áruaknak Borbaranak es Istóknak az B: Tanaczy 
akaratyabol az Sogorokat Nyreo Benedeket rendeltek 
volt tutorok(na)k [Kv; RDL I. 131]. 1794: ezen hasonfe-
le rész esztendeig használljon a" kissebb Atyafinak, 
Áronnak aeducatiojara [Asz; Borb. I]. 

Szk: ~ gróf. 1667: Az főispánság tisztiben az kis gró-
fot3 ő nagysága meghagyja [TML IV, 209 Bánfi Dénes 
Teleki Mihályhoz. — agr. Tökölyi István fiát, Imrét] * 
~ grófné. XVIII. sz. v.; a ' Nagy Grófné és Ngtok közt 
eddig folyt minden versengéseknek nem más, hanem a' 
kis Grófné az fő oka [GyL. N.Solymosi Kontz József 
lev.]. 

14. Állatra von.; referitor la animale; in bezúg auf 
Tiere. fiatal; tînăr; jung. 1741: két kiss nyári sűldőts-
két (!) vetettek bé hizlalni [Mezőbánd MT; LLt 146. B]. 
1768: volt . . a' kissebb szürke Kantzával esztendős 
Kantza Csikkoja és akkor is Vémhözö volt a Kis Kantza 
[SzentkGy]. 1778: A bornyús Tehén kiss idei hornyával 
[Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1796: Nagy Tehény három 

Ideji kis Tehen Borjú egy [A.preszáka AF; MkG 
Conscr.]. 1819: A Venitze udvarán tanáltatik egy Sö-
vényből font Szalma fedél alatt lévő rűdeg sertés ol mely-
ben esztendős és kŭssebb Malatzak tanáltatnak Nro 37 
[Baca SzD; TSb 6]. 

Án. 1674: Kis Mocskosa [EM XLIX, 535. — aKutya-
név]. 1676: Kis Mucskosa [i.h. 536. — aAgárnév]. 

15. nemzedék viszonyító jelzőként; ca atribut referi-
tor la generaţii; als Attribut im Vergleich von Genera-
tionen: A. aſ ifjú; (cel) tînăr; jung. 1453: kys Igyarto ger-
ger [Kv; TT 1882. 538]. 1563: Kws Emre Marton [Gysz; 
LLt Fasc. 133]. 1579: Kws feies mihaly [A.csemáton 
Hsz; HSzjP]. 1580: kis georgy Simon es Tamasnak az 
anniok kis pal gal georgy leannia volt [Miklósvár Hsz; 
i.h.]. 1581: Kysz Monyok Antal [Kv; Szám. 3/IV 17]. 
1590: Márkus Kus János [Szu; UszT]. 1602: Kislaczi 
András [Csekefva Cs; SzO V, 237]. 1640: Nagy es kis 
Veres Ianos [Kudu SzD; RLt O. 5]. 1654: eőregh Záz Ja-
kab Kus száz Jakab [Feketelak SzD; WassLt Barla Já-
nos (50) jb vall.]. 1760: Ladislaus Kis-Székely [Dés; Rk-
Ak 39]. 

A nemzedékviszonyító szerepre 1. MNy LXIII, 51-64; AÉ 284-304; 
uo. fölös számú adalék. 

Szn. 1606: Kws Pal Balint [Szentiván Hsz; Kp 1.19]. 
1668: Kis Pál Balintne nagj margit Aszony néhai Kis Pal 
Balint [Kökös Hsz; BLt]. 1713: Kŭs-Pál László ur(am) 
[Szentiván Hsz; Kp I. 97]. 1720: Küspál Sára Aszszony 
[Kökös Hsz; Kp I. 124]. 1728: Kŭs-Gjörgj János Küs 
Gyŏrgj Miklós junior [Málnás Hsz; SVJk]. 7797; Kato-
na Istvánné Kis György Máris (40). Kis György Eva ha-
jadon Leány (18) [uo.; Mk II. 8/260 hh.]. 1857' Tunyogi 
Kis nagy Josef [Kv; ACSzám. 49]. 

B. kf ifjabb; cel tînăr; jünger. 1582: Nagiob Mark 
Balynt es Kwsseb Keohazy Mark Balynt [Uzon Hsz; Kp 
I]. 1603: küseb mircze mihaly [Medesér U; UszT 17/49]. 
1628: nagiobbik Bereczk Istuan. kisseb Bereczk Istuan 
[Uzon Hsz; BLt]. 1648: Nagiob Tamasi János. Kisseb 
Tamasi János [Siklód U; UszLt IV 51]. 1675: Nagiob és 
Küsseb Tiboldi Peter [Kőrispatak U; Pf]. 1701: nagj Ba-
lasi Boldisár, kisseb Balasi Boldisár [Kissolymos U; 
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BLev.]. 1764: Sz: Királlyi Nagyobb Vitos Mihály. 
Ugyan Sz: Királlyi Küssebb Vitos István [Szentkirály 
Cs; Hr 8/18]. 1790: Márkos Pál Fia kisseb Márkos Pé-
ternek. Márkos Mihály Fiá Nagyob Márkos Petérnek 
[Kissolymos U; Márkos lev.]. 1804: Nagy Dosa Mihály, 
kisebb Dosa Mihály [Makfva MT; DLev. 5]. 

C. értelmezőként; ca apoziţie; als Apposition: if-
jabb; cel tînăr; jünger. XVII. sz. eleje: Setet Peter kisseb 
Nujtodi pp [Nyújtód Hsz; HSzjP]. 1633: Keserw Ger-
gely, nagiob, ugia(n) Keserw Gergely kisseb lo fw Embe-
rek Barotiak, Miklós var szekiek [BLt 5]. 1672: Forro 
Petert az kissebbet meg fogak [Kvh; HSzjP Nobilis, Agi-
lis Stephanus Kemendi in Oroszfalu residens (25)]. 1687: 
Matefi István kisseb Nemes Ember, kŏzepsó Nemes 
Matefi István Uram [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1690: Bora András küssebb [Szemerja Hsz; BLt]. 1703: 
Kovács Péter Küssebb [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1731: Kovács Mihallj kússeb lofű szemelly [Uzon Hsz; 
Kp I. 132]. 1782: Ambarus Ferencz kŭsebb [Bethlenfva 
U; Ks 65/43]. — L. még SzO V, 188, 195, 211-3. 

16. kevés; puţin; wenig. 1584: Forma iuramenti 
Exactor(um) Rationu(m) Colosuarien(sium) . amy 
kys repositumot az vristen ez varosnak Ádot es Adandó, 
azt senkinek Nem Jelentytek [Kv; Szám. 3/X1V. 1]. 
1585: dizno hust, es hialt (!); oztan ziwet látott nallok es 
egy kys hurkát [M.valkó K; KP. Bott István jb vall.]. 
1589: egj kws penzeonk vagio(n) [Máréfva U; UszT]. 
1617: Az peoreós azzony monda hogy akazzatok feól az 
hagymat . . Aztis monda az azzony hogy Akazzatok 
Egi kis kenieretis melle [Mv; MvLt 290. 25b]. 1712: egy 
küs Turocskat is tartok Uram kgd Szamara [Madéfva 
Cs; Born. XXXIX. 50 Iffiab Sander Mihály Kászoni Já-
nos főkirálybiróhoz]. 1792: mihent egy kis hideg ér, Enis 
mingyárt oda vagyok [Szőkefva KK; BálLt 1]. 1810: 
Láttam . egy Embert, hogy a' Vintzellérnek egy Sült 
Tyukat, és egy kis palinkát hozott [Adorján MT; Born. 
G. XIII. 1 Fagarasi Kosztántinné Márkos Todoszia (38) 
vall.]. 1816: Egy tsupor fenekén, egy kis el savanyodott 
méz [Varsolc Sz; Born. IV 41 Bornemisza Krisztina 
conscr.]. 

17. csekély; puíin; gering, nichtig | jelentéktelen; 
neînsemnat; unbedeutend. 1554: Chyak ne busitana te k 
mynde(n) kys dologal [Gáldtő AF; Told. 4]. 1581: ke-
rem keg(ielmed)eth, hogy az naponkint való geŏleöltség 
neh aradgio(n), kegd haggia meg az nemetyeknek, è kws 
marczonasagh zolgalathon ne vezekedgienek [Noszaly 
SzD; BesztLt Joannes Chyeffej provisor Albensis. lev.]. 
1677: Nekem bizony sem volt sem nincsen Kegyelmed 
ellen legkisebb nehézségem is [TML VII, 486 Teleki Mi-
hály Absolon Dánielhez]. 1696: rollam kisseb mindaz 
altal kész szolgájárul Való el nem feleytkezeset Kgld-
(ne)k meg szolgálom [Vécs MT; TK1 Kemény Simon Te-
leki Pálhoz]. 1777: (Barthos Kelemennek) eleinte 
volt itt a Szek elöt egy kis baja de azis depuraltatott 
[Hsz; BLev.]. 1798: mindezekben Méltoságos Groff 
Toldalagi Läszlo Ur ő Nagyságának legg-kissebb bé-fo-
lyása sem volt [Kolozs; Told. 42/24]. 1800: Mig a' Ke-
lentzei Hatá r Osztály el nem kezdődött, addig semmi leg 
kissebb versengést sem hallottam a' Kelentzei és Kŏŏdi 
Lakosok között [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21 Fodor 
Vaszali (67) col. vall. Vérvölgyi Bányai János kezével]. 
1826: A Gyomor erõsitõ mixtúrát egy kis változtatással 
meg készíttettem [Dés; Ks 161 Bod Elek lev.]. 

Sz. 1632: ennekem most kisseb gondomis nagiob an-
nal [Mv; MvLt 290.62b]. 1711: kisebb dolgunkis na-
gyobb nékünk ennel [Ks 96]. 

18. becéző/kedveskedő jelzőként; ca atribut alintă-
tor/dezmierdător; als Koseattribut. 1661: Adja Isten, 
lássalak jó egészségben hamar üdőn, édes szerelmes kis 
Jutkám [TML II, 115 Teleki Mihály feleségéhez, Veér 
Judithoz]. 1662: Édes kis mancza Feleségem, tudósíts 
egészséged és az gyermekek felől [i.h. 228 ua. ua-hoz]. — 
L. még TML II, 110, 174-5, 219. 

Szn. 1574: ez Keotelwereo Bereczk leánya Kys Anna 
[Kv; AÉ 325]. 1615: Timar Verner Georgy vram kivana 
. . . az eo Arvainak Küs Annanak az Anyaj harma-
dot Excindalnok [Kv; R D L I. 96b]. 1615/1628: Kis An-
na harmadgiara . . . Egi viselt gránát foldozot szoknia-
bol tartozik az Apia forditoni . f 1 d 66 [Kv; i.h. 96c]. 
1618: Czige Pettermeteöl . Jutott Kws Anna es Tan-
konak Attyaj dualitásaba(n) [Kv; i.h. 104]. 1627: Ezek 
az Keues Jok Jutottak az Ket Aruaknak vgi mint Jantsi-
nak es Kis Annanak [Kv; i.h. 135]. 1651: Dioszegy Kis 
Anna [Kv; PolgK 142]. 7676; Kisanna részére jutott egy 
öreg derekally [Kv; R D L I. 155a]. 

A Kisanna névtípusra 1. AÉ 318—29. 

19. gyenge; slab; schwach. 1558 k.: borich Mas faza-
kath feliwl az fazékra . es chinaly az vtan egy kis twzet 
alaya [Nsz; MKsz 1896. 282]. 1632: Czótórtók nap uala 
az hogj egi kis veró feni uala, es en is ballagek ki az ha-
zaim) eleibe [Mv; MvLt 290. 104a]. 1697: egj kis szél tá-
madott vala [Szamosfva K; Ks 90]. 1708: Májusban . . 
volt egy kis dér [Kv; KvE 252 VBGy]. 1715: vjfalvi fog-
lalt bor Kis hordo iz van rajta [Ebesfva; UtI]. 1736: 
Mihelyen az új bor annyira forrott, hogy egy kis csípős-
sége volt, mindjárt ú j bort ittanak [MetTr 326]. 1851: 
Sala Farkas is tegnap eret vágatott magán mint ha 
nyelvét valami kis guttátska legyintette volna meg [Kv; 
Pk 7]. 

20. kb. szerény; modest; bescheiden. 1659: Ez mosta-
ni alkalmatosságommal nem akarám elmulatni, édes 
Uram, hogy Kegyelmedet ez kis levelemmel meg ne láto-
gatnám [TML I, 457 Pekri Sófia Teleki Mihályhoz]. 
1662: számveveo Uraiméknak mostani kis collátiora 
keolteottűnka [Kv; SzCLev. — aKöv. a fels.]. 1739: énís 
hibáztam sokakban meg vallom mellyről alázatoson en-
gedelmet Instálok Ngtol méltóztassék meg engedni mint 
legg kissebb szolgájának [Drág K; JF 36 LevK 175 Tol-
las György lev.]. 1847: Az uradalmi tiszt urakról Varga 
Katalin azt mondotta, megmutatja, hogy nemsokára ki-
sebbek lesznek [VKp 245]. 1899: A fiú . . . ha tán a 
számosztálynál egy kis helyet csíphetne, délelőtt dolgoz-
na . . . s rögtön vizsgára jelentkezne [PLev. 203 Petelei 
István Gyalui Farkashoz]. 

21. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ebb hatalmasság kisebb hatalmaskodás; potentia mi-
nor; silnicie mică; kleinere Machthandlung. 1833: a' 
Méltoságos Exponens Aszszony periette a' Mlgos 
Major Urat . . . Borozda Járásból eredett, 's k i s sebb 
Hatalmosság Titulussá alatt . . . indított Perben [Msz; 
SLt Vegyes perir.] * ~ebb hatalom 'ua.; idem' 1768 k.'-
Klmteket Megperelték s meg is nyerték eŏ 
Ngysk klmeteket, külön külön kissebb hatalom bŭntete-
sin, meg veretett Jobbágyaik(n)ak Sérelmek és fájdal-
mok meg fizetésin [DLev. 2/X. B. 21]. 1830: N.Enyeden 



969 kis 

Májusnak l3kán Nemes Alsó Fejér Vármegye T.T. 
Generális Székén feli vétetik Pere Tekintetes Bartók 
Ádám Urnák . . Nemes Váró Mihálly, Váró János, 
Bárdutz Joseff, és Csokási István AHperesek ellen Kis-
sebb Hatalomért [Ne; DobLev. V/1165. — aOrga Vo-
nus erdőpásztor megverettetése ügyében] * ~ hatalom 
'ua. idem' 1591: miért hogi eo is nemes ember enis ne-
mes ember vagiok igh hatalmaskodot raitam vala-
minek az Kernetek teorúeny engedi mondanom vagi az 
Kws hatalomnak vagi az nagy hatalomnak terhen an-
nak mondom erette kwleon kwleon . az feliwl megh 
irth raitam teot hatalmaskodasokert [UszT]. 1604: mind 
az tiz diznoknak be haitosaert kwleon kwleon az kis ha-
talomnak terhen vadnak [i.h. 18/59-60]. 

O Hn. A. tn-i összetételekben; ín nume de localităţi 
compuse; in Zusammensetzungen von ON. 1585: Kws 
galambfaluan [Kisgalambfva U]. 1598: Kws Iloswa. 
Kws Kayonban lakó Thot Mihal Nemes Ember [F.ilos-
va SzD]. 1600: Kws Borosnio [Kisborosnyó Hsz]. 1604: 
Kws Kedeben [Kiskede U]. 1606: kŭsfaluban [Kecset-
kisfalud U]. 1615: Küs falud [Kisfalud MT]. 1630: Kys 
Orbaiak [Kisorbó AF]. 1640: kis Bun [BK 5465]. 1647: 
Kws Sáros [M.sáros KK]. 1649: Kis Geőrginy [Kisgör-
gény MT]. 1650: Küs Kend [Egrestő KK]. 1674: Küs 
Solymos [Kissolymos U]. 1685: Kús Kadaczj Benedek 
Ferencz [Kadács U]. 1687: Oláh Küs Kapus. Magyar 
Küs kapusi Portio [M.kiskapus K]. 1714: Küs Denk 
[Kisdenk H; BK sub nro 261 Raduly Szimuly (80) jb 
vall.]. 1736: kis Borszo [TL. Lazar Luka de Sóós Mező 
(70) ns vall.]. 1744: Kis Ernye [Koronka MT]. 7770; Küs 
Köpetz [Köpec Hsz]. 1784: Kis Rápolton [JHb XXXI/ 
56]. 7796; Küs Odorjány [Kisadorján MT]. 

B. összetett folyóvíznevekben; ín hidronime compu-
se; in zusammengesetzten Flußnamen. 1588: Ez darab 
feoldet Kis pataknak hyak [Kv; Szám. 4/IV. 3]. 1592/ 
1593: kwszamos [Décse SzD; Ks]. 1641/XVIII. sz. eleje: 
Küs Olt [Szemerja Hsz]. 7650; Küs Kükkeőlleő [Egrestő 
KK]. 1670: Kys Nyarad [Jobbágyfva MT]. 1698: Küs 
Maros [Kisfalud MT]. XVIII. sz. eleje: nagy maros. Küs 
Maros [Mv; Berz 13/1. 16]. 1723: kis Szamos, nagy Sza-
mos [Szentbenedek SzD; Ks 25. IV. 6]. 

C. Más hn-i összetételekben; ín toponime compuse; 
in zusammengesetzten Flurnamen. 1465/1539: riuulum 
Kys fenyw pathaka dictum [Bh; KHn 5]. 1514: preve-
niendo3 ad quendam montem Kys Januskepe Bercze vo-
catum [Tóhát BN; TelO II, 329. — aÉrtsd: meta]. 1624: 
Az kws Hiduégeben (sz) [Nagymoha NK]. 1645: az Falu 
vegin az Küs hídnál (sz) [Györgyfva KJ. 1698: Küs So-
mos pataka mellett (k) [Tarcsafva UJ. XVIII. sz. eleje: 
Az Falu mellett az küs Dombon (sz) [Zentelke K; KHn 
138]. 1700/XVIII. sz: A Küs Patak mellett (sz) [M.felek 
Ü]. 1751: Nagy borosnyo felöl a Küs hegyre hagoba (sz) 
[Egerpatak Hsz]. 1797: Kűss Hegyen (sz) [Szentimre 
Cs]. 1856: a Kis nyarlo ut [Torockósztgyörgy]. — L. 
még BHn 49, 69, 88; KHn 10, 311; RSzF 102-3, 247. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
Sübstantivartigem Gebrauch: 1. kicsi tárgy; obiect mic; 
kleiner Gegenstand. 1585: Tanaczhy akarattyabol chy-
naltattaím) az molnokhoz vy merteket mert az Elebbe-
lyek Eŏregek valanak kyssebbet czhynaltattu(n)k az 
mynt az Regy volt [Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 1587: Az va-
r°s hazanal Kiraly vehia feleol az Nagj Eorég ablakot be 
rakattatam kwssebet czinaltatam [Kv; i.h. 3/XXX. 15 

Seress István sp kezével]. 1594: Anak Egikitt ttottuk 
Ezen Hid alla gerendanak Egi kusebbett feliül az Hidra 
[Kv; i.h. 5/XXIV. 23]. 1678/1681: Igaz Vedret, Ejtelyt, 
vékát es fontot tarczon3 mindenütt; panasz ra ne lé-
gyéin), hogy nagyubbal vészen bé es kissebbel ád ki hol 
mit [Vh; VhU 659. — aA számtartó]. 1734: Az malom 
ház héján egy nagy szuszék; egy nagy kas és egy kŭsseb 
[Bogát NK; JHbB D/l gr. Bethlen Farkas lelt.]. 

2. csekély dolog; lucru neînsemnat; geringe Sache. 
1736: Mikor harmad napján az uj házasok az szüléi há-
zától el akartanak menni (már azelőtt két cancellista 
deákkal vagy két nemesemberrel, valami parafernumot 
adtanak, legkissebbig felíratván, szekérre rakatták) 
[MetTr 392]. 1781: Se Boér Ágnes Aszszony Se Ne-
haj Ferje Mlgos Vas Ferencz Ur Semmit leg kissebet is a 
Kezekhez nem Vettenek azon Mobiliákbul nem partici-
palodtanak [Felőr SzD; BetLt 7 St. Botori (33) zs vall.]. 

3. alacsony személy; persoană de statură mică/scun-
dă; Person von kleinem Wuchs. 1835: egy Kováts Josef 
nevü emberét egy szent Péteri vásár alkalmatosságá-
val meg verte, de mi formán — nem tudom, mért én mint 
kissebb az oda tojult nagyobb emberek miatt nem lát-
hattam [Zsibó Sz; WLt]. 

4. kicsi növésű állat; animal mic (de statură); Tier 
von kleinem Wuchs. 1711: En is tartottam két ökröt 
egj kevesség . . egjik Tudom hogj meg hala, a másikot 
kissebbekért hallottam hogj el adta volt [Ditró Cs; WLt 
St. Gyŏrgj Déák (36) jb vall.]. 

5. kicsi kiterjedésű földterület; teren de suprafaţă 
mică; Grundfläche von kleiner Ausdehnung. 1758: a' 
két Sessio után 8 nyílnak kellene lenni 6 öreg nyílnak, 's 
két kissebnek [Gyéres TA; Born. IX. 43 Paulus Pataki 
(46) ns assz. vall.]. 1780: a ' Nap keletfelől valo Szőlő ma-
radjon Katinak, mint hogy pedig a" kissebb, az Annyá-
nal vagyon 20 Vonás Forint az azal potlogyek [Kv; 
KvRLt VII. 26 öreg Rátkoi Ferenc végr.]. 

6. a. fiatalabb (személy); persoană mai tînără; der/ 
die Jüngere. 1641/1642: az mikor Feyeruarra menenek 

az Nagiobbik leaniom Susanna ki most Tar Mihaly-
ne, akkor Partaban haiadon leány uala, az kissebb pe-
digh Berze Mihalyne Desffalui Anna konty alatt uala 
menyeczke [Mihályfva KK; J H b XXII/37]. 1747: két 
fiacskaim lévén az házban mikor elszalattam a kissebbet 
aluva hattam az házban [Sztolna K; JHb 74]. 1750-
1760: fiam vagyon kető, a nagyobiknak neve Andris 
Cir(c)iter 4. Esztendős a kisebnek neve Gyurka, ez ket 
Esztendős [Balavásár KK; K p III. 106 Mogyorosi 
György (29) jb vall.]. 1760 k.: az ket Eocsem Uram eszve 
veszven azt kialtya az nagyob a kisseb utan varte farka 
csovallo kis pudli meg tanyitlak [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP]. 1818: minthogy csak két fiú vagyon, követke-
zésképpen a küssebb marad az ős házba, a nagyobb pe-
dig a mostani lakta jószágoknak a felire építhet [Jenőfva 
Cs; RSzF 244]. 1844: A nagyobb Gyermekek számokra 
mért pala táblák, kŭssebeknek néhány fövenyes tábla3 

[UszLt XI. 85/1. 63. — aKellékek a kisdedóvóhoz]. — 
b. legfiatalabb (személy); persoana cea mai tînără; der/ 
die Jüngste. 1787: (Az árvák közül) ezen két leg kissebb-
nek nem tsak Ruházattyok, hanem Intertentiojok iránt 
is providealni kelletik [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy.]. 

7. alacsony rangú (személy); persoană de rang infe-
rior; Person von niederem Rangé. 1617: feiedelmi Tisz-
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twnk s hiŭatalŭnk szerint Subditŭsim kózzwl legh kisse-
betis igassagaban megh akarŭnk oltalmazni [Fog; Szád. 
fej.]. 1671: az Electortól kérni . nagyobb kissebbhez 
hogy elébb küldjön követet, kivánni majd illetlen [TML 
V, 256 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1811: jertek 
tsudáljátok Foglalatoskodik itt mind Ur, mind 
Szóljga, Vagyon a* nagyoknak 's kissebbeknek dólga 
[ÁrE 22]. 

8. jelentéktelen dolog; lucru neînsemnat; unbedeu-
tende Sache. 7662; Az Toldi Miklós állapotjában Ke-
gyelmed meg semmit se higgyen, mert . . . én bizony nem 
hallok semmit benne, kissebbet is meghallok, az mi az 
táboron esik, nem hogy olyan embernek szabadulását 
[TML II, 345 Ébeni István Teleki Mihályhoz]. 7677; ha 
ő nagyságának írását látom rúlok, megcselekszem, más-
képen nem cselekszem legkisebbet is [TML VII, 536 Te-
leki Mihály Bornemisza Anna fejedelemasszonyhoz]. 
1710 k.: úgy találók, nem hogy olyan nagy dolgot, de ki-
sebbet sem lehet ennek a fél guberniumnak igazítani 
[Bön. 876]. 1723: Miolta vagyok azt a kŭssebbetis raj-
tam nem Cselekettek mit Némasági ur(am) [Oroszfalu 
MT; VGy. Batza Vónucz (43) jb vall.]. 

9. a legkevesebb; cel mai puţin/neînsemnat; das we-
nigste/mindeste. Szk: leg ~ ebbet sem hajt vmire. 1769: 
En bizony Kedves Ŏtsém Ur(am) Duzzogására, ok nél-
kŭlt való Haragjára, leg kissebbet sem hajtok [Mv; 
Told. 19/45] * leg~ebbet sem szól. 1772: Gázmér 
György nagy dŭhŏttŏn jővén felém, és legkissebbet sem 
szólván hozzám tsak meg ragada torkon le vere a földre 
[Dés; DLt 321. 76b-7a] * leg ~ ebbet sem tud. 1769: Mi-
kor a nevezett pintzét fel verték Tordára voltam Sakada-
lomba s legg kissebbet Sem tudok azon dolog felöl mon-
dani [Szu; IB Idősb Boros Joseff (71) nemes személy 
vall.]. 1831: a ' Gujás . . hol járt viszszá tért 'e Gujához 
vagy nem? arról legkissebbet sem tudok [Dés; DLt 
332.12] * leg ~ ebbet sem vesz észre. 1779: bizony leg 
kissebbet sem vettem eszre, hogy Suki László ur Farkas 
Péter el szabadittatásában munkalodott volna [Kv; SLt 
XL Ágoston Márton Suki Jánoshoz]. 

A szócikk jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kisadorjáni a Kisadorján (MT) tn -/' képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Kisador-
ján/Adrianul Mic; mit dem Ableitungssuffix -/' gebildete 
Form des O N Kisadorján: Kisadorjánhoz tartozó; care 
ţine de Kisadorján; zu Kisadorján gehörig. 1778: a Kis 
Odorjányi, es Galfolvi határok fele [Nyárádsztlászló 
MT; EHA]. 

kisáſárlás kb. kiadás/fizetés; cheltuire; Ausgabe/zah-
lung. 1662: articulusba íratott vala: hogy azon porta elé-
gítésére való nagy summának eleitől fogva volt minden 
perceptióiról, beszédésérül és erogatiójárul, kisáfárlásá-
ról vagy elköltésérül való számadás, és ha mi abban 
egyéb szükségre fordíttatott volna az porta megelégíté-
sin kívül, annak megfizetésére akármelly privátusok 
köteleztetnek [SKr 645]. 

kisáfároltat kiadat/szolgáltat; a puné să distribuie* 
ausgeben/händigen lassen. 1662: gróf Bethlen István 

minden jószágiban levő majorságinak tizedét az ecc-
lésiabéli istenes tanítók s oskolák tartására, gyarapításá-
ra, esztendőnként minden fogyatkozás nélkül kisáfárol-

tatja [SKr 285-6. — aBethlen Gábor öccse, 1630-ban két 
hónapig, lemondásáig maga is fej.]. 

kisagy creierul mic, cerebel; Kleinhirn. 1694: Az agy-
velő egész anatómiáját tanulmányoztuk: a nagyagyat, a 
kisagyat, a Sylvius-csatornáta [Kv; KvE 232 VBGy. — 
aFolyt. a fels.]. 

kisajtó 1. ajtócska; uşiţă; Türchen | a nagykapu gya-
logosajtaja; portiţă, poartă mică; die kleine Tür am Tor. 
1573: Katalin ázzon Tyborchy Janos deakne vallya 
hogy Nemykor az Kis aitot Megh Nitottak volna, 
latta hogi azkor Ieot be Kappa myhal az kis ayton [Kv; 
TJk III/3. 51]. 1633: az Assoniom az kapu kis ajtajat ki 
nitotta [Mv; MvLt 290. 120a]. 1650: (Az udvarocskát) 
legien szabad altal rekesztenem . . az barom vdvar(on) 
levő okol kert kapuianak az kis ajtó felől való ba-
luaniaigh [Folt H; BK sub 117]. 1677: Vagyon az Mada-
rosi háznál egy nagy Kapu dezkás egyben járó Kűs ajtó 
mellette [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1702: Ezen Csű-
rös kertnek . . rostélyos kapuja vagyon, az kis ajtaja 
fellyŭl p(rae)stillával fedett, de még bé tevő ajtaja nin-
csen egy cseppis [O.brettye H; Born. XXIX. 4. 11]. 1836: 
Vagyon egy két felé az Udvarra nyíló izmos Csere oszlo-
pokra épült . ujj kapu. Galab (!) bugos fedéllel — 
mellette egy kis ajtó — vas sorokkal — kilintsel — és elő 
taszító zárral [M.péterlaka MT; TGsz 18]. — L. még 
ETF 107.15; ETF 108. 11, 17-8. 

Szk: bejáró ~. 1636: En mivel akkor az be jaro kis 
ajtón kapu alló valek, az templum porticusaban valek 
[Mv; MvLt 291. 67b]. 1694: Ez meg irt Udvar ház előtt 
altal ellenéb(en) vágjon az Majorház melljre njilik egj 
puszta kapu . Ennek mellette, bé jaro Kis-Ajtaja is 
puszta levén tsak melljéki, nyíló ajtajok nélkül [Borbe-
rek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 1819: 
találtatik az Udvarban bé menő három oszlopokon állo 
'sendely fedél alatt ketfelé nyilo avatég kapu a bejá-
ró kis ajtón két vas Sorok, egy vass kiiints, egy vas bé zá-
ró vas ütközőjével edgyűtt [Baca SzD; TSb 6]. 

2. vár- v. városfal gyalogos ajtaja; portiţă (făcută) ín 
zidul cetăţii; die kleine Tür in der Burg/Stadtmauer. 
1568: Joannes p(rae)tor ciuitat(is) . . . fassus est . es-
túe az Kys Aytoth be tezwk vala [Kv; TJk III/1. 212]-
1571: Az Kys Ajtókat Mostan dolognak Ideyen eo K-
Byro vram Nittassa Megh es vetessen Erzwket rea [Kv; 
TanJk V/3. 44a]. 1582: Ertyk eo kegmek aztis hogy az 
Kis ajtók valamenyere negligenter asserualtatnanak 
feokeppe(n) az Magiar vezay [Kv; i.h. 249a]. 1585: Biro 
vra(m) Az kolchtartoka<t> ereossen megh inche, 
hogy senkit Eyel hirenelkwl, se ky se be az kapuk es Kis 
Aytok kolchtartoy Ne ereszenek hwteók Alat [Kv; i-h-
1/1. 16]. 1613: Az O varba(n) az kys ayto zegeletinel [Kv; 
RDL I. 92]. 1676/1681: Az Kaput ideje(n) vonassa fel , 
es későn ereszszék le; az mikor penig derekas szükségh, 
es szekeresnek ki s be való jarasa nem kévánnja, ollyan-
kor csak à huszár vár kis Ajtajat tarcsák nyitva [Vh; 
VhU 665. — aA porkoláb]. 

Hn: Magyar utcai ~. 1575: Az Magiarwchay es Zen 
wchay Kis Ájtok Nitasanak Meg, Es . . . egi egi drabant 
legien raytok Eorzeny [Kv; TanJk V/3. 127b] * Magyar 
utca kisajtaja. 1577: Az Magiar veza kis aitaia felet valp 
toromrol azt vegeztek eo kegmek varasul, hog epi-
tessek meg az torom [Kv; i.h. 148b] * Magyar utca 
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1580: Az Magiar vcza kysayto felet valo Torom felól we-
geztek eo kegmek . valasztanak Arra valo pallért ky 
gondot vyssellyen Annak Ipytetyre [Kv; i.h. 21 la] * 
Óvár kisajtajal ~. 1570: mykor az owar kys aytayanal 
valo palon altal Jeot volna, Latha hogi az Jakab Molnár 
Legen Azkor az Malom aytayat megh Nytotta [Kv; TJk 
II1/2. 105]. 1586: 5 febrúáry Az owar Kys Aitonal walo 
palonak az Jeg 2 Czoueket wonta wala ky [Kv; Szám. 
3/XXVII. 11a] * Széna utca 1579: Ket wassot wöt-
tem az Zena ucza kys aytora ell Törett vala az emelchö 
chenaltata(m) . . fyzetem kett vassert d. 16 [Kv; i.h. 
1/XVIII. 39] * Szén utca ~.a 1597: Veottem az zen vtza 
kis Aitohoz egj lab fat mellien a' hidnak fel tekereoie iar f 
— d 17 [Kv; i.h. 7/XII. 13 Filstich Lőrinc sp kezével. — 
A Szén-utca a Széna-utca hangűrmegszüntető hangzó-

kivetéses névváltozata. (A további adatokra, fejtegeté-
sekre nézve 1. KvTel. 104—5)] * Torda(i) utcai 1590: 
Mindt az varos vegeze, hogi az Tordai vczay küs Aytto-
ba, Egy Eryzot Alosűnk, fogattűk varga Jánost hóra 
p(ro) f 1 d 50 [Kv; Szám. 5/XXIII. 178 Casp. Schemel sp 
kezével]. 1622: az mennykő elsőbben esék az Torda ut-
cai kis ajtón alol az város kőfalára az kis erkélybe 
másodszor üté az Torda utcában az küs ajtón való tor-
nyot [Kv; KvE 154 SB] * Torda utca ~/kisajtaja. 1585: 
Az Torda Wcha Kys Aitaiara . . . Az Bachy Peter 
vra(m) koltese edeg wagio(n) az mint Chedúlat Rolla 
Adota [Kv; Szám. 3/XVIII. 22b-23 Gellien Imre sp ke-
zével. — aKöv. a részi.]. 1596: az Mayor kertet, mely va-
gyon Thorda vcza kis aython kywűl beochywlet-
tewk f 150 [Kv; RDL I. 65]. 

kisajtós a városfal gyalogosajtajának őre; paznicul de 
la portija cetăţii; Wächter der kleinen Tűr in der Stadt-
mauer. 1649: Az Varos Kis Aitosjnak . Atta(m) 
Ebedre Vaczorara Hust Lib. 6 Köz Czipot Nro 12 
[Kv; Szám. 26/VI. 122]. 

kisáncol kiárkol; a şănţui; Gräben ziehen. 1771: Con-
cludálták eztis a' Somlyaiánusok magok között, hogy 
azon Vadas To béli részeket, mindenik rész tartoz-
zék keresztül ki sántzolni, a' viznek bátorságosobb el fo-
lyására, ha ki pedig negligálná, és más ki sántzolná 
az a' ki, ki sántzollya birhassa annak a' részét mig meg 
fizeti munkáját [Fejér m.; DobLev. 11/428. 29b]. 1810: A 
láb földeket kózél az Udvarhoz kell tsinálni a' rétet jo 
móddal ki Sántzolni a' közepén is széles Santzot [Banyi-
ca K; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

kisáncolt kiárkolt; şănţuit; mit Gräben versehen. 
1787; Matskási Ferentz ur ismét űzőbe kezdette venni a 
ki Sántzolt nádas hellyet [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
tev.]. 1793/1794: 'a Tsombordra* menő uton alol lévő ki 
sántzolt Rét | (A) ki sántzolt Rétnek harmad részét hosz-
szára dél felől 234 Mforint, és 64 pénz summába ki sza-
kasztotta, halmokkal meg jegyeztette [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739.17a, 22a. — aAF]. 

kisáncoltat kiárkoltat; a puné (pe cineva) să şănţuias-
cà ceva; Gräben ziehen lassen. 1780: Édes Atyám 
azon Rétet, ugy ki sánzoltotta volt, hogy mindenütt sze-
kérrel lehetet rajta járni miolta a' to fel dugodott 
azon árkokon ugy anyira fel tojul a' viz hogy hasznát 
n em vehetem [Szamosfva K; Born. XXXIX. 51 Josintzi 

Sándor nyil.]. 1796: az egész Rétet ujjra kisantzoltat-
tam, Fűzfa Karokkal körül ültettettem [Kv; KvLt 
Prot.oec.pol. III/3. 360]. 1807: néhai ifiabb Rettegi Sig-
mond Ur egy nagy rétet fogott fel, azt jo nagy Sán-
tzal ki sántzoltatta a Mettzenzori Totokkal költségesen 
ásatván . . . azután hogy a sántzok bé töltenek Czigá-
nyokkal is ki ásatta [Apahida K; RLt O.2 Jos. Farkas 
(47) ns provisor vall.] 1841: kaszálloját, minek az erge a 
szomszédgya . . . ki szántzoltatta, és . az ergéből feli-
nél — némely helyt a sántzolással többet bé fogott a ma-
gáéhoz [Dés; DLt az 1844. évi iratok közt]. 

kisáncoltatás kiárkoltatás, şănţuire; Ziehung eines 
Grabens. 1801: nem tudunk hogy mostani Udvari 
Biro leg kissebbet is el idegenitett volna sőt min-
denkor ellenzettek, tiltották hogy a Juris sustentatiot 
mindenkor meg tétette, ki Jártatásával, kisántzoltatásá-
val ki Gődrőztetésével [Nagynyulas K; DLev. 5]. 

kisáncoltatik kiárkoltatik; a fi şănţuit; (Gräben) gezo-
gen werden. 1790: hogy a viz fel ne iszapallya ki kezdet-
tetet volt Sántzaltatni [Msz; LLt 10/2]. 1799: Ezen bé 
foglaltt kender földek vége pedig nagyobb részint forrá-
sos, és olly süllyedéses volt, hogy a' mig ki nem sántzol-
tatott, az ökor is ha reája mentt beléje dŏltt | ezen 
földek vége nagyobb részint igen forrásos és olly seppe-
dékes helly voltt, hogy a' mig ki nem sántzoltatott . a' 
Marha rajta nem járhatott [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 

kisáncoltatott kiárkoltatott; şănţuit; mit Gräben ver-
sehen. 1809-1815: a Nagy Réten ki sántzoltatott uj or-
szág uttyával a Soosban lévő ŏrŏkŏs kaszálloja [Dés; 
EHA]. 

kisarányú kb. kisebbecske; mai mic; von kleinerem 
Ausmaß. 1574: vegyenek ebből a pinzbeŏl Saranak Egy 
Kis araniu fedelet mert az ki othon vagion az nagy ara-
niu [Gyf; JHbK XXI/12.4]. 

kisarjazik kihajt; a răsări; (auf)keimen/sprossen. 
1796: a határunk bizony igen gjarlo mivel három izben a 
jég eső ugj elrontotta mindenféle gabonankot hogj majd 
semmi maradott, a Dohányok ugjan kisarjasztanak de 
késén vehették elé magokot [IB. Szent Gerlítzeí Nagy 
Sigmond mezőújlaki (K) ref. pap lev.]. 1823: Betsülték 
volt . . . Dosa Gergely Ur Erdejében az őrökre el veszet 
tsutok béli kárt a mely soha ki nem sarjazik 40 — azaz 
negyven Rns forintokra [Kakasd MT; DLev. 1. III.A]. 

kisarjúzás kisarjazás/hajtás; răsărire; Aufkeimen. 
1765: mostis megismerszik a ki Sarjuzásbol hogy Erdő 
vólt, melly szegeletet az Lunkutza mellett maga Fejérvá-
ri Kristina Asszony protegált [Hosszútelke AF; JHb 
XXVII/5]. 

kisaijúzik kisarjazik/hajt; a răsări; aufkeimen. 1825: 
(A berekben levő) vágásoknak hellyét a' Fű és Burján bé 
nővén, és nagyobbára ki se sarjuzván — az ezekben oko-
zott károkat meg betsŭlni ma már nem is lehet [Szentde-
meter U; Told.]. 

kisasolt kb. (sasfával) megtámogatott; proptit (cu 
stîlp); angespreizt. 1807: A Vetemenyes kertben be jaro 
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ajtó feleh fél rodhadasban tanaltatnak melletek közel 
hasollo (!) ket fen allo ki Sasolt Sas fakkal [Dés; BetLt 6 
GyUj Falvi Nagy Ferencz kezével]. 

kisasszony 1. főrendű leány; fată din rîndurile aristo-
craîiei; hochadeliges Mädchen. 1582: Bonchidaj 
GergelF vram kwldeott fiatull az kis azzonnak kupakatt 
Gyalűban [Kv; Szám. 3/VIII. 37]. 1694: Hamvas szer-
dán . . . jegyzettem el magamnak feleségül erdélyi főge-
nerális Bethlen Gergely uram ő kegyelme negyedik leá-
nyát, Bethlen Kata kisasszonyt [II AMN 333]. 1713: 
Anno 1713 19 Mártii . . mikor jókedvvel ennénk ebé-
det Lónánd gróf Teleki Pál uram házánál, gróf Teleki 
Mihályné, Pálné, az úrfiak és kisasszonyokkal, nagy szél 
indulván, a palotát ránk szakasztá hirtelen . . 22 lélek 
közül csak egy hala meg Egyik kisasszony is megholt 
számba tartatott sok ideig [Kv; KvE 255-6 VBGy. — 
dKendilóna SzD]. 1736: régen az tizenkét tanács úr, gróf 
és nagyságos urakon kivül többnek úr nem vala neve, 
úgy azoknak gyermekein kivŭl úrfi, kisasszony; sem 
annyi az asszony nem vala ezeknek az feleségeken kivül, 
az mely urakot oda fel leirék, hanem ha annál nagyobb 
fő ember volt is, csak úgy mondották: uram, kegyelmed, 
asszonyom, kegyelmed, mint vagyon aszonyom; gyer-
mekeknek penig kis uram, kisasszonyom [MetTr 356-
7.]. 1751: Hallottam ilyen szót az Urffitol mikor testvéri-
vel M(éltoságos) Apor Anna Kis Aszszonnyal Bartha 
Judit Aszszony felett öszve háborodott, én fogoly va-
gyok [Szentlélek Hsz; HSzjP]. 1761: én Baro Imreh 
Urat, Jósika Gaborne Aszszant, Mélgos kis Aszszanva-
val ben hattam [Branyicska H; JHb XXXV/45. 10]. 
1789: G. Kemény Farkas Vr eő Exellentiája és Gróff Te-
leki Lajosnć eŏ Nga három kis asszonyokkal itt hálának 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1802/1816: ami illeti 
Nagy Sándort a Lázár Kis Aszszonyokni szegödék szol-
gálatyát ősszel fel hagyá [Dálnok Hsz; Kp IV. 317 Péter 
Anna (38) vall.]. 

Szk: úri 1764: Méltoságos Gróff uri küs Asz-
szonynak Petki Klára Asz(sz)ony eő Ngának [Ks 94 
Bartalis János Petki Klárához]. 

2. (köz)nemesleány; fată din rîndurile nobilimii; 
kleinad(e)liges Mädchen. 1806: Ttes Imets küsAsszony 
. . Bethlenfalvi [Kadicsfva U; Ks 65/43]. 1809: Kitsi 
Jánosné Almási Jutka 48 esztendős Sellér Ászszony felel 

a Tkts Biro Kis Aszszonyok Béressé Fiatfalvi Joseff 
a . . . Nagy Aszszonya meg fogadott legényét az Udvar-
ból el hivá [Homoródsztmárton U; UszLt ComGub. 
1749. — a Néhai Tekéntetes Biro Pálné Geréb Kata Asz-
szony]. 1811: Árva Tekintetes Tatrasi Thérésia Kis-Asz-
szony [BSz; BetLt 5]. 1814: Kozlána Iffiabb Siko Ist-
vánné Farkas Anna asszony és Hajadon Leány Farkas 
Antónia Kis asszony . . . maradtanak . . . égy égy kis 
rész Jószágok [i.h. 3. — aKővár vidékén]. 

3. úrileány; domnişoară; Fräulein. 1823-1830: 1796-
ban Németországban láttam a kisasszonyok hajait fo-
natlan az hát jokon lebocsátva [FogE 67]. 1865: Fejér 
Kati kis asszony [Kv; Végr. 5.]. 1879: Czakó Józsei el-
küldte az íveket a szélrózsa minden irányába — urak-
nak, kisasszonyoknak, asszonyságoknak [PLev. 64 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: ~ t csinál vkibõl. 1823-1830: volt Gogánban egy 
Pál Ferencné nevü özvegy papné, ennek nálomnál idő-
sebb, feleség nélkül való fia, Pál László és időtöltett leá-

nya, Kriska asszony, melyből idővel a község kis-
asszonyt csinált volt [FogE 275] * ~ t játszó személy. 
1823-1830: Ifjú deák koromban a kollégiumban komé-
diát játszódván, engemet is mint kisasszonyt játszó sze-
mélyt öltöztettek volt olyan vállba [i.h. 66]. 

4. ~ hete az a hét, amelyre Kisasszony napja (szept. 
8] esett; săptămîna ín care cade Sfînta Maria Mică; 
Woche Mariä Geburt. 1769: Tudjae a Tanú . Hogy 
ezen follyo 1769ik esztendőben Kis Asszony Havában 
szinten Kis Asszony Hetében . . . Korda György Ur eo 
Exc(e)l(lentia)ja Kortsoma Házának pintzejet 
ki verte volna fel ? [Szu; IB vk]. 

A régiségben Kisasszony napjának ünnepe (Mariae Virginia ſastum) 
a rk naptár szerint — rendesen szept. 8-ra esett, olykor azonban aug. 15-én, 
sőt márc. 25-én is lehetett az ünnep. 

5. diákny, gúny cipőben járó diák; nume dat elevilor 
care purtau pantofi; Schuhe tragender/anhabender 
Schüler. 1870 k./1914: cipőt csak a leányok viseltek, ha 
vagy egy fiu mégis azzal jelent mega, azonnal megkapta 
a „kisasszony" nevet [MvÉrt. 22. — a A kisebb városok 
ref. kollégiumaiban]. 

O Hn. 1687: Bartha Imreh es Küs Asszony nevű szán-
tó földek vicinitassib(an) (sz) [F.gyerőmonostor K; 
EHA]. XVII. sz. v.; Áz kis Aszszony patákja mellett 
[Mezőbánd MT; EHA]. 1774: a ' Kis Ászszany patakán 
belől (sz) [Gerend TA; EHA]. 1792: Kis aszany hidgyá-
ra menő utzák atalljában [Derzs U; EHA]. 

kisasszony-feleség nemesleány-feleség; soţie proveni-
tă din rîndurile nobilimii; aus kleinadligem Mädchen 
gewordene Ehefrau. 1823-1830: (Albisi Bod Sámuel, 
bonyhai ref. pap) jó famíliából való Csonakosi leányt 
vett volt feleségül, és szép jószágot kapott vele . . . A fe-
lesége ifjúasszonynak hívatta magát, azt mondván hogy 
ő nem olyan születésű, mint más papné nem dolgo-
zott . . egy becsületes változójak vagy ágynemüek nem 
volt. fgy adta meg árát a kisasszony feleségnek [FogE 
154]. 

Kisasszony hava augusztus; luna august; der Monat 
August. 1597: harmad eszten napia lezen holnapi napon 
Idest harmadik napia(n) Kis Aszonj haúanak hogy eggit 
volta(m) ebede(n) Dáuid Antallal [UszT 12/35]. 1627: 
1627 eztben tizeneoteodik napian Kisaszzony hauanak 
uyőlag hivanak minket . . . Galambodra [Galambod 
MT; Told. 26]. 1642: meg Kis Aszony hauaba el kezdet-
te a' vettetest [Jegenye K; GyU 75]. 1653: 1562 eszten-
dőben hala meg Borsos Sebestyénnek az ő vén anyja* 
kisaszszony-havának második napján | A nyár mind 
csatázásban telék el inkábban. Hanem kisaszszony-ha-
vában Báthori Sigmond is készülni kezde hogy a bassára 
reá mennyen [ETA 1,20, 43 NSz]. 1705: Augustus, Kis-
asszony hava, XXXI a [WIN 1,500. — aFejezet-címJ-
1719: az en edes jo Feleségém is Küs Aszony Hava-
(na)k 20dik napjãn Viradolag az ö Teremtő Isten* 
(ne)k mėg ada Lelkit [Gyergyóújfalu; Borb. II Só-
lyom István lev.]. 1721: (A kézfogón) Kis Aszony Hava-
nak ötödik napján Sz: Miklósi Pusztás Házamnál • • • 
meg jelenni méltoztassa(na)k [Kv; Ks 95 Bethlen Józj?J 
lev.]. 1769: Tudjaě a Tanú Hogy ezen follyo 1769di* 
esztendőben Kis Asszony Havában szinten Kis Asszony 
Hetében . . . Korda György Ur eo Exc(e)l(lentia)ja 
Kortsoma Házának pintzejet . . . ki verte volna fel — 
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[Szu; IB vk]. 1792: Költ Privilegialt Nemes Zilah Város-
sában Kis Aszszony Havának 17dik Napján 1792-dik 
Esztendőben tartott közönséges Communitási Gyűlésé-
ből [Zilah; Borb. II hiv.]. — L. kisasszony 4. al. a jegyze-
tet. 

kisasszonyt szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ idő hajadonkor; vîrsta de domnişoară, 
fetie; Jungfrauenalter, Mädchenalter. 1759: Tudgyae 

ki volt az a Kis Aszony . kinek Kis Asszonyi ideji-
ben Molduvábol, Tatrangbol, Martonosrol, Hétfalubol 
vittek és vitették a bűbájos boszorkányos Asszonyokot? 
[Altorja Hsz; HSzjP] * ~ módra nemesleány módjára; 
asemenea unei domnişoare din nobilime; nach der Art 
eines adligen Mädchens. 1823-1830: Őri Zsuzsikát ki-
csiny korában Szentlászlóra vitték, ott a Nagy Dániel 
anyja nevelte, utoljára pedig Nagy Dánielek kisasszonyi 
módra, mint egy jó nemesleányt szoktak [FogE 150]. 

kisasszonyka főrendü leányka; fetiţă din rîndurile 
aristocraţiei; hochad(e)liges Mädchen. 1661: Az kis-
asszonyka8 felől nem tudósítál édes szívem [TML II, 138 
Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz. — Születen-
dő gyermekét érti] | az kisasszonykának keresztelésében 
kívánok gazda lenni [i.h. 221 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1744: ă Kis Aszszonykát ex acquisitio kőnnyŭ 
leszen Ngsd(na)k a Mákai , és Szép K. Sz. Martoni 
Szőlők iránt contentalni [Kv; Ks 40. XXVIIIc. — aMá-
kón (K) levő. aSzépkenyerüsztmártonban (SzD) levő]. 
1793.- a Grófné . . . a' Nagyobbik kis Aszszonykával 
sokkal keményebben bánt, mint a' más kettővel [Koron-
ka MT; Told.]. 

kisasszonynapi szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
sţruktion: ~ sokadalom szept. 8-i vásár; iarmarocul din 
äua Sfîntei Maria Mică; Jahrmarkt am Tage Mariä Ge-
burt (8. Sept.). 1668: Kortsomát szabad volt a városnak 
eleintén három heteken tartani, úgymint a Pünkösdi, 
Kis Aszöny napi, és Szent Miklós napi sokadalmak heti-
ben [UF II, 442]. 1747: az J Kis Aszszonynapi soka-
dalom alkalmatossagával captivaltatván a' Verbuans 
Katónak ált(al) . . . azért hogj edgj étszaka a' tömlŏcz-
b(en) kellett halnia, rut káromkodásokkal károm-
olta a Magistratust [Torda; TJkT III. 161]. 1824: ugy 
?jmyira meg-vagyon szorulva a' piatzi Hely, hogy 
bé nem fogadhattya most a Kis Aszszonynapi Sokada-
k^mra ide jövő Sokadalmasokat [uo.; TLt Közig. ir. 

. KisasszonynapCja) Kisboldogasszony (szept. 8): Má-
születésének ünnepe; ziua Sfîntei Maria Mică; Feier-

lag Mariä Geburt. 1560: Nagy falu(n) kőit kis asszon 
?ap vtan(n) valo penteken [Nagyfalu BN; BesztLt 
j^yko balas szűcs Ghasparnak Beszterczey Bironak és a 
°eszt-i városi tanácsnak]. 1570: Eotthwes Lwkaczne fel 
Peres Byzonsagy . Chěterteken Kisazzon Napian 
IKv; TJk III/2. 85]. 1585: ezen Jelen walo 1585 eszten-
dőben Kws az<zon> nap thauatth teonk Illyen wege-
Ţf [Gagy U; UszT. — Köv. a határozat]. 1590: (A) 
jj*ldnek be vetese lett Kis Azzoni nap tayba [i.h.]. 1596: 
ç?rozlo Gieorgy Kis Azzoni napjan 8 Septemb(ris) 
"te volt Hajósi palt postán Tordara 2 lowan [Kv; 

^ m . 8/XXIX. 54 Bachi Tamas sp kezével]. 1613: küs 

Aszszoni nap tayat [Kőrispatak U; Pf]. 1614: Holt meg 
az atyám Borsos Sebestyén in anno Domini 1584 die 8 
mensis Septembris, kit hínak Küsasszony-napjának 
[BTN 41]. 1674: Az el mult Òszszel Kis Aszzony nap 
tajb(an) . . . Lattam . az Rákosi hataron . az szeke-
rekkel őtis [Borb. I Rákoson3 lakó Vagyas György (50) 
ns vall. — TA]. 1780: Kis Aszszony Napján Colosvárat 
voltam [Ne; DobLev. III/540. 4b Johanna Lebin cons. 
Petri Christian (48) vall.]. 1806: Szeptember 8-a Innep 
volt Kis aszszony napja [Dés; K M N 195]. 

Az ünnepnek változó keltezésére (szept. 8., ritk. aug. 15) nézve 1. kis-
asszony 4. al. a jegyzetet. 

kisasszony-számban kb. eladó lány-számban; care es-
te la vîrsta măritişului, de măritat; (als) heiretsfähiges 
Mädchen, in heiratsfahigem Altér. 1779: Eza igen szép 
személyü ifjú, mintegy 40 vagy 42 esztendős ember volt, 
úgyhogy a Bíró Zsigmondné nagyobbik leánya, aki is 
kisasszony számban volt, megizente volt neki, hogy ha 
elveszi, hozzamégyen [RettE 393. — aDeáki Pál kv-i ref. 
pap]. 

kisasszony-személy leányszemély; fată; Mädchenper-
son. Szk: ~ t játszik úrileány szerepben játszik; a inter-
preta rolul unei domnişoare; das Fräulein vorspielen. 
1823-1830: Ezen 1792-ben az közönséges examen vég-
ződésével, június 29-ik napján délután 4 órakor kezdve 8 
óráig folyt az első komédia, melyben én kisasszony sze-
mélyt játszottam, előbb török, azután magyar leánynak 
öltözve [FogE 105]. 

kisasztal măsuţă; Tischlein. 1652: Egy kis Asztal, ke-
resztláb alatta [Görgény MT; Törzs Inv. 15]. 1705: A 
belső öntött házban pedig egyedül eszik vala a fejede-
lemasszony egy kisasztalnál [WIN I, 598]. 1758: fal mel-
lett állo Vászon nélkül valo kis asztal [Déva; Ks 76. IX. 
8]. 1813: Kis Asztal egy jobbatska, más haszon vehetet-
len [Sályi TA; RLt Szikszai Elek kezével]. 1824: Egy 
Márványkö táblás polirt kis asztal [Dés; DLt az 1826. 
évi iratok közt]. 1849 k.: Kotzkás szőr szőnyegek kasz-
tenen és kis asztalon [DobLev. V/1280]. 

kisasztalka kicsi asztalka; măsuţă; Tischlein. 1756: 
Négj szegeletŭ kis Asztalkák [Somkerék SzD; Ks gr. 
Bethlen Imre lelt.]. 1792: Négy Szegeletü kis Asztalka 
[TL Conscr.]. 

kis-bélkerék kicsi szárazkerék; roată interioară mică; 
kleines Innenrad. 1825: A' Nagy Bél kerék nem jó, a ' kis 
bél kerék sem jó ezen vagyon egy vas ráf [Dés; DLt 162]. 

kisbéres béresbojtár; sluguliţă; Jungknecht. 1840: T. 
Roth Pál Urnák tavalyi Kis Béresse Buburuz Pétre [Dés; 
DLt 370]. 

kisbíró 1. kb. futkosó/talpaló bíró (a falusbíró segé-
de); judex pedaneus/inferioris ordinis; ajutor de primar, 
jude-mic; Gemeindediener/weibel. 1642: Molnár János 
. . . Biro Szeőke Istuan . . . Kis bjro [Gyalu K; GyU 
77-8] | Tatamer Simon . . . Biro . . . Zakalos Antal 
Kis biro [Hévszamos K; GyU 83-4]. 1652: Dobos Balas 

Biro az Varosba(n) . . . Futa István Kis Biro 
avagy Polga<r> [Gyalu K; GyU 116]. 1688: Rad. Ber-
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bucz . . . Biro Bárb Sztencsulya Kis Biro [Szarata F; 
ÁLt Urb. 18]. 1805: Balint Iuon nagy biro Kete 
Martyin Kis Biro [A.lapugy H; Ks 98]. 1829: a mostoni 
Nótáriusunk . gyakorizben szedetett a Kis Bírákkal 
költségre való pénzt [Kölpény MT; TSb 48]. 1846: falus 
biro; Apahígyán Kondrátyé. — Kis biro: Oltyán Juon 
Plájás: Veres Mákszin Esküdtek: Bálint Indréj — Ol-
tyán Maftyéj s Contribuens Nemesek Hadnagya: Kere-
kes Gávril [Dengeleg SzD; KLev.]. — L. még FogE 116; 
GyU Mut.; SKr 516; VKp 184, 210. 

Barlal Gloss. a judex pedaneus al. a fenti latin értelmezés mellett a m. 'al-
só bíró, kisbíró, megyebíró* jel-t iktatja be. A körülíró értelmezésre 1. CzF; 
ÉrtSz; ÉKsz. 

Szk: hetes 1783: ebben az Esztendőben én, ezen 
Helységnek Fő Birája voltam . az akkori Hetes Kis 
Birót Jósa Mártont küldöttem fel az Udvarba . . . hogy 
az ő Nga Udvari Cselédgyeit kővetkező napra Somlyóra 
idezze bé Authenticatióra [Perecsen Sz; IB. Mátyás Mi-
hály (54) jb vall.]. 

2. kb. uradalmi jószág másodbirája, ek futosó bíró; 
jude-mic într-o comună aparţinătoare unei moşii; 
Zweitrichter des herrschaftlichen Gut(e)s. 1737: Gyalu-
ban két Birosag allya Jószág vagyon a Nagy Biro, Bálás 
György, Kis Biro: Major Illyés, ezen Joszágbéli Jobbá-
gyok [MNy XXXVIII, 368]. 

A bíró.pallér azonosításra 1. i.h. az erre von. fejtegetéseket. 

3. vármegyei ~ 1847: A többek között hallotta 
még arról is rendelkezni Varga Katalinát a vármegyei 
kisbírónál, hogy az éléspénzt ne a falusbíró vagy más ke-
zébe, csupán az övébe adja [VKp 195. — aKöv. a vall.]. 
— L. még VKp 183, 193^1, 210-1, 241, 252, 263, 271, 
280. 

kisbírói szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ hivatal kisbírói tisztség, kisbíróság; funcţia de ajutor 
de primar/jude-mic; Amt des Gemeindedieners/weibels. 
1847: Dánts Juon Plésa bucsumi királyi uradalmi úrbé-
res és az 1846. évben . . . felesketve volt vármegyei kisbí-
ró (40) disunitus . vallja meg is szűnt, abbeli félté-
be, hogy az emberekkel megvereti, a további kisbírói hi-
vatal folytatásától, annyival is inkább, hogy egy versen 
főbíró tekintetes Boér Ferenc úr Búcsúmban kiszállván, 
a tisztelt tekintetes főbíró úr is aszerént rendelkezett, 
hogy ha a falusiak nem akarják, erővel a kisbíróságot 
nem folytathatja, s akit a falusiak kineveznek, az legyen 
a kisbíró [VKp 183^]. 

kisbíróság kisbírói tisztség/hivatal; funcţia de ajutor 
de primar/jude-mic; Amt des Gemeindedieners/weibels. 
1783: mint hogy itt Perecsenben hét számra viseljük a 
Kis Bíróságot, úgy tudom hogy az Esketésnek elein 
a Társam Máté István Kis Bíró forgott az Eskető Urak, 
és Tanúk körül, de . . . Hetfőre reám kerülvén a Kis Bí-
róság Csütörtökön estve felé, a Fõ Bíránk Mátyás 
Mihály ő Kegyeme, azon parantsolatott, a mellyel a Ta-
núkat idéztük vólt, a kezembe adá, mondván . . . mind-
gyárt mennyek fel az Udvarba, és az ő Nga Udvari Cse-
lédgyeit . . . idézzem bé Somlyóra [Perecsen Sz; IB. Jósa 
Márton (38) jb vall.]. 1847: (Varga Katalin) azon kisbí-
rót, kit én . . a bucsumi lakosok nagyobb részével 1846. 
év elején kisbírónak megválasztottam s fel is eskettem, 
csakhamar a kisbíróságból azért, hogy ezen kisbíró né-

kie mindegyre pénzt adni kezéhez nem akart, lecsapott 
[VKp 210]. 

Szk: folytathat. 1847: ha a falusiak nem akarják, 
erővel a kisbíróságot nem folytathatja [VKp 184] * 
~ o t visel. 1783: itt Perecsenben hét számra viseljük a 
Kis Bíróságot [Perecsen Sz; IB. Jósa Márton (38) jb 
vall.]. 

kisborjas 1. kisborjús 

kisborjú szopóborjú; viţel sugár; Kälblein. 1687: Az 
idej kis boriu nro 9. mivel az lOdik megh hólt [Mocs K; 
JHbK LVI/6]. 1736: egy idei kis bornyút vőtt [Dés; Jk]. 
1747: hajtottanak Öreg Tehenet Nro 2 Edgyik(ne)k kis 
borja, a másiknak Tinó borja vagyon [Szpring ÁF; JHb 
XXV/88. 7]. 1748: két fejős téhin kis hornyaival együtt 
[Bh; Told. 25]. 1840: Kesely nevü Tehénnek Űnő bor-
nya fel nevekedvén, — meg bornyuzott, és kis hornyával 
el adodott 55. Rf [Nagykapus K; KszRLt]. 7850: Tava-
lyi bornyak 1 okŏr más unő 2 . . k i s bornyu 8 [M.köb-
lös SzD; RLt Rettegi Sámuel jk 95]. 

kisborjús szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ tehén szopóborjas tehén; vacă cu viţel sugár; 
Kuh mit Kälblein. 1793: Számos Kis borjus tehén az 
Majorban harmintz Tinos Fejős Tehén az Major-
ban hat [Szér Sz; J F 36 LevK 230 Vintze István lev.]. 
1796 k.: Tinos Tehent egyet fejn(e)k mind együtt a kis 
Bornyus Tehenkel (!) [Banyica K; IB. Gombos István 
lev.]. 1830: Két Fejős Kis Borjas Tehény azok alatt két 
szopo Borjak [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

kisbornyú 1. kisborjú 

kisborosnyói a Kisborosnyó (Hsz) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kisboros-
nyó/Boroşneul Mic; mit dem Ableitungssuffix -i gebil-
dete Form des ON Kisborosnyó: Kisborosnyón lakó/ 
működő; din Boroşneul Mic; in Kisborosnyó wohnend/ 
tätig. 1614: Mi Jsack István Feldobolj Tompa András 
Kis Borosniai Nemes emberek [BLt 3]. 1702: Mű Szo-
tsori Peter mostani Kűs Borosnyai Praedicator Bitai Fe-
renc es Tegző Janos mind ketten Sepsi szekiek Fel Do-
bolyiak primip(ilusok) [DobLev. 1/56]. 

kisbotos diákny a mv-i ref. kollégiumi szolgadiákok 
felügyelője/vezetője; supraveghetorul elevilor (săraci)* 
la colegiul reformat din Tîrgu Mureş, care executau dife-
rite munci ín folosul şcolii; Aufseher/Leiter der dienst-
leistenden Schüler des reformierten Kollegiums in NeU" 
markt. 1870 k./1914: Botos: Nagybotos, az ifjúság leg-
izmosabb fia, ki a nagy gerundiummal vezette a kiroha-
nó ifjúságot az égéseknél divatban volt bontásra, rontás-
ra . Kisbotos, a kollégiumi szolgák csoport felügyel,0' 
je, iskolai közmunkákra (kúria seprés, pincetakaritaş* 
faelraktározás, kertmunka, stb.) kivezetője, ellenőrzője 
[MvÉrt. 6]. 

kisbüdn diákny labdajáték-fajta; un fel de joc cu min-
gea; Art Ballspiel. 1870 k./1914: Büdü: labda játék; 
Nagybüdü kifutással, Kisbüdü a kiütött labda 3-szon 
kifogásával. Hat-nyolc a bennlevő csoport, u g y a n a n n y 
a külső. A belső csoport tagjai rendre magasra (kukkra; 
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ütötték a labdát, mit ha a künnlevők 3-szor kifogtak 
(széllabdával), vagy az ütés után adott métáig kifutót 3-
szor megdobták (töltött labdával); ők mentek be s lettek 
ütőkké [MvÉrt. 6]. 

kiscéhmester céh-tisztségviselő; (mic) demnitar al 
breslei; kleiner Zunftmeister (Zunftdignitär). 1690: Kis 
Czeh mester kezehez Assignaltuk [Dés; Jkj. 1757: (A) 
fazakas céh praesentalá min<d) Fazakas Székelyhídi 
János főcéhmester, <Bor>bély Ádám kiscéhmester és 
Madarasi <János> céh nótáriussá őkglmek által egy die 
< 15ta> Julii 1756 költ constitutiot | Prágai János nemes 
Dés várossának hites senatora s szószollója és a nemes 
szabó céhnek kis céhmestere3 [Dés; DFaz. 18, 20. — 
Aláírásban]. 1764: Hogy pedig a kiscéhmesterségnek 

jobb móddal való viselése helyre állíttathassék, a mosta-
ni kiscéhmestertől hivatalja onussát felveni az nemes céh 
ne merészelje [Dés; i.h. 23]. 7809: Céhmester: Kerekes 
András. — Kiscéhmester: Dán János. — Látómester: 
Madarasi Ádám3 és Déési Sámuel Atyamester: Kováts 
Márton0 IDés; i.h. 43. — aAz öregek részéről. Az ifjak 
részéről. Folyt, a fels.]. 1822: Basa Josef Kis Cze Mester 
[Dés; DLt az 1821. évi iratok közt.]. 1836: Szavazatok 
többsége altal Molnár Jósef Kis Czéh mester atyánkfia 
Gélét mérőnek meg választatott [Zilah; ZFaz.]. — L. 
még MNy XXXIV, 120. 

kiscéhmester-pohár szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ t köszön el leköszönéskor kiscéhmeste-
n lakomát ad; a da un ospăţ cu ocazia retragerii sale din 
juncţia de demnitar al breslei; gelegentlich der Abdan-
kung das Festessen des kleinen Zunftmeisters geben/ver-
anstalten. 1757: Midőn valaki közöttünk a kis céhmes-
ter és szolgáló mester pohárt köszön el, tartozzék kiki 
közzülök deponálni fl.h.6, egy veder bort, három fazék 
ennivalót, egy felsárpecsenyét, kenyeret és gyertyát, 
amint az idő s alkalmatosság kívánja, úgy két muzsikást, 
ha az céhnak kedve s ideje lészen a mulatságra [Dés; 
DFaz. 19]. 

. kiscébmesterség kiscéhmesteri tisztség/hivatal; func-
de demnitar al breslei; Amt/Würde des kleinen 

^unftmeisters. 1756 k.: A kiscéhmesterség iránt tetszett 
a nemes Céhnek votizálni eszerint: ó céhmester uram 15 
jögácsás uram — Szakmári István uram 24[Dés; DFaz. 

1764: az fő, kiscéhmesterség, atya<mes>terség és 
rjjŞ?k látómesterség az nyolc őregek<en> forduljon meg 
J~és; i.h. 23] | Hogy pedig a kiscéhmesterségn<ek> jobb 
Irodai való viselése helyre állíttathassék, a mostani kis-
^hmestertől hivatalja onussát felvenni az nemes céh ne 
Merészelje [Dés; i.h.]. 

t> kiscsikós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
kanca szopó-csikós kanca; iapă cu mînz; Stute 

Jährling. 1842: Egy pej vén kis Csikós kantza [TSb 

, kisded, kisdeg I. mn 1. kicsi, kis; mic; klein. A. 1584: 
nna j u y e s Kowachne vallia, Kadas Miklosnenak vala 

jţgiermeke Az laban egy kisded fokadek león [Kv; TJk 
dftH 2551- 1 5 8 7 : Egy Eoregh Serpenyeo d 32 Mas kis-
dM í 8 l K v ; KvLt Inv. II/2. 4]. 1647: Teomleo Turo kis-

k No 1 1/2 [Drassó AF; BK 48/16]. 1696: Arany 

Gyűrűk jutottanak: A negyven forintos Gyémántos 
gyűrű. Mas egy zomanczos gyűrű. Harmadik egy kisded 
[Mv; MbK 80. 7]. 1714: Hat öszsze kötött bál Dohány, 
ketteje küsded [HSzj bál al.]. 1756: A Seccessus kisded 
lévén nem méretetett fel [Baranyicska H; JHb LXX/2. 
23]. 1795: Két Ibrik egyik fedeletlen, más fedeles kisde-
dek [Mv; MvLev. Szabó Moses hagy. 3]. 780J; Két taj-
ték pipák kisdedek [Ne; DobLev. IV/858. 2a]. 1823-
1830: az elöl ment 24 deákok vittek kezekben egy zász-
lót, kisdedet [FogE 243]. 

B. 1653: Vet magahoz . . Egi Cziatlo lanczot kisde-
get [Ilencfva MT; DLev. 1/II.B]. 1758: Egy pár kengyel 
vas kisdeg [Brassó; ApLt 5 Apor Péter lelt.]. 1760: Cse-
ber Küsdeg [Parajd U; LLt Fasc. 139]. 1766: akkora 
mint egy kisdeg fél dio [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 
1774: a* Fia vágatt le egj küsdég Jáhor fát hogy kalánjo-
kat csináltasson belőlle [Csóka MT; Ks 31. XXIXb]. 
1798: Csergék kisdégek viseltesek [Kovászna, Hsz; 
HSzjP]. 1808: Másfél kisdég Szalonna [HSzj szalonna 
al.]. — L. még Bön. 448; SzO VI, 103. 

Viszonylag gazdag cédulaanyagunkban a címszóra nincs közép- és fel-
sőfokú előfordulásra von. bizonyság, a NySz azonban két kijegyzésben egy 
közép- és egy felsőfokú irodalmi nyelvi jelentkezésről is tanúságot tesz. 

Szk: ~ ablak. 1694: Ket Kisded Ablak va(gyo)n rajta 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * ~ ablakocska. 1790: Ezen Ka-
marának . . . vagyon égy kisdég kerek ablakotskája 
[MNy XXXVIII, 208] * ~ ágyú. 1705: Ma jó reggel az 
hadak kitakarodván . . . hat kisded ágyúkat is vivén ki 
és ahhoz kívántató muníciókat [WIN I, 607] * ~ ajtó. 
1656: Egy vas panthos vas kisded ayto [UF II, 113]. 
1732: Nagy jo kapu, melette valo kisded ajtajával s raj-
tok lévő kapu levelekkel [LLt 224. B]. 1761: jobb kézre 
egj küsded Ajtajával a mezőre já ró még kevés ideig 
meg szolgálhato Galambbugos Kapu [Spring AF; JHb 
LXVIII/1] * ~ ajtócska. 1697: Ezen hazbol vagyon egy 
kis kamaráb(a) ki nyilo bérlet fenyő Deszkából állo vas 
sorkakon fúggó kisded ajtotska [O.brettye H; Born. 
XXIXa/2 néhai Bodoni Balázs conscr.] * ~ almafa. 
1769: métát csinálván a Küs Maros felől valo küsdég Al-
ma Fától fogva [Egerszeg MT; LLt 63/6] * ~ almá-
rium. 1752: (A) Tornácznak a közepe tállyan vagyon 

Nyári Fillegoria . . . abban falban csinált kisdég al-
marium [Pókafva AF; JHb XXV/73] * ~ almáriu-
mocska. 1797: egy kisded kő falba botsáttott fenyő desz-
kából valo almáriumotska [Kőrispatak U; Pf] * ~ ál-
talagocska. 1747: egj kisded általagotskáb(an) etzet ágy 
[Borsa K; Told. 24] * ~ aranygyŭrŭcske. 1752: adott 
Kezembe nékem egy Kisded arany gyürűcskét [Szászer-
ked K; LLt Fasc. 143] * ~ aranylánc. 1562: Egy kys-
ded Arany lancz Negwen hat arany forynth [KP] * 
~ aranyvirág. 1770/1773: hagyok Edes Leányom-
nak mas kesdeg Arany virágot, ennek tetején va-
gyon egy Tőrkés nevű kŏvecske [Szárhegy Cs; LLt] * 
~ árnyék. 1744: a kert lesza alatt küsded árnyék alatt 
vadnak az ekék nro 3. Borona nro 6 [LLt 67] * ~ asz-
tag. 1640: Van egy kisded asztag búza [Marosillye H; 
Hunyad megyei Tört. és Rég. Társ . Évk. X (1899), 
133] * ~ asztal. 1615: Egi kisded Asztalit [HSzj asztal 
al.]. 1698: edgj küsdet Asztal . . . ket kisdet (!) ablak 
üvegestol [Kóród KK; EMLt]. 1819: egy kisdeg régi ra-
katt asztal [Baca SzD; TSb 6] * ~ asztalka. 1744: Kis-
ded négy szegü Asztalka [Szentdemeter U; LLt Fasc. 
67] * ~ asztalocska. 1761: egy kisded negy szegü aszta-



kisded 976 

lotska [Mezőcsán TA; Ks 15.LXXIX.3]. 1819: egy régi 
kisdeg rakatt asztalatska [Baca SzD; TSb 6] * ~ bárd. 
1849: Egy Hus vágó kisded bárd [Somkerék SzD; Ks 
73/55] * ~ bejáró-kapu. 1756: (A) kisded bé járó kapu 
. . . Nagy ſejŭ Fa szegekkel foglaltatik a' Nagy kapu Za-
bejához [Branyicska H; JHb LXX/2. 10] * — berbence. 
1802: Egy kisded Berbentze otska cir. tiz vedres . Más 
kisded Berbentze otska cir. 6 ved(res) [Dés; DLt 4] * 
~ bokály. 1773: Kisded tarka bokaly [LLt Fasc. 149] * 
~ bolt. 1688: edgy kŭsded bolt [Kv; BLt] * ~ boltocs-
ka. 1752: az alsó Pallotta végib(en) vagyon a Pincze tor-
kán téglából épült egy kisdég, de meg repedezett Bol-
tacska [Pókafva AF; JHb XXV/73] * ~ boronqſa-paj-
ta. 1814: ezenn Curialis Telken Találtattak . . Égy kis-
ded meg lehetős Boronafa Pajta [Kecskeháta SzD; Bet-
Lt 3] * ~ boronaház. 1680: vagyon . . . egy kisded bo-
rona ház [A.porumbák F; ÁLt Inv. 10] * ~ cseber. 
1586: Csinaltatot három eoreg Cziebret kiért at-
ta(m) —/65 egi kisded Cziebpret (!) attam —/6 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 25] * ~ csebrecske. 1756: Kisded cseb-
recske 4 [Déva; Ks 92. I. 32] * ~ cserge. 1842: egy kis-
deg csergét bé adnak, hogy özvegy Szabó Ferencznénél 
kapták [Bereck Hsz; HSzjP] * ~ csésze. 1733: Edgj 
Tokban három fintsia, edgyik porczenella kisded csesze-
jevel [Marossztkirály AF; Told. 2] * ~ csizma. 1672: 
Asz(szony)embernek való Kisded Csizmák [UtI] * 
~ csuka. 1597: 3 kwsded Czwkat waroset [Kv; Szám. 
7/XIV. 61 Th.Masass sp kezével] * ~ csűr. 1697: Az 
Var alatt is vágjon edgj kisded szalmaval fedet csűr [Al-
vinc AF; Mk Alvinczi Péter lelt.] * ~ deberke. 1728: 
vagyon egy üres, öreg deberke más kisded üres deberke 
[Aranykút K; Ks 55/73 gr. Petki Dávid lelt.] * ~ derék-
alj. 1673: A Némanak hagia egi küsded Derekalt [KJ]. 
1753: Takas Derekaj Nro 3. Takatlan kisded Derekaj 
Nro l [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1819: egy kisdeg 
keskeny kék tsiku derekaly [Kv; Pk 3] * ~ dézsa. 1594: 
Kis ded (!) desa No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 23-4] * 
~ ecetes általag. 1741: Egj kisded étzetes átalag 1 
Egy igen kitsin tekénŏ 1 [M.nádas K; RLt Csekelaki 
Varsányi Benedekné Beszprényi Orsolya lelt.] * ~ ek-
lézsia. 1740: Tiszts és Tks Ballo Judit Aszszony adott 
egy ejteles ón Kannát ezen kisded Ekkle(si)anak [Hb-
Ek] * ~ ereszecske. 1821: a Kapu előtt kívülről mind 
két felől vagyon két kisded ereszetske avatag sendelj fe-
dél alatt [Koronka MT; Told.] * ~ ezüstibrik. 1774: 
Egy kisded Kávés Ezüst Ibrik [Nagyida K; Told. 26 né-
hai gr. Nemes Judit ingóságainak lelt.] * ~ ezüstpohár. 
1614: Egy közép szerű kisded szereczendiú Ezüst Pohár 
ezer Leúelü az laba [Kv; PLPr 1612-15.115] * ~ faka-
lamáris. 1789: 10 Nagy Fa Kalamaris Rf 6. Xr 
Egy kisded Fa Kalamáris Rf — Xr 5 [Mv; Conscr-
Ap. 33] * ~ faköpéce kis fa-mérőedény. 1787: egy kis-
ded fa kőpétze Dr. 6 [Mv; MvLev. Csiszár Gyula hagy. 
8] * ~ ſaliu. 1832: Egy kisdég fa Liu [LLt] * ~ ſaputi-
na. 1837: Egy kisded fa Putina [Dés; DLt 526/1838] * 
~ fa-tekerólevél. 1820: Egy kisded fa Tekerő Levél 
[Mv; Told. 19] * ~ fejsze. 1837: két Küsdék Fejszi 
[HSzj fejsze al.J * ~ ſenyõcsebrecske. 1681: Felső Pin-
cze . . Vagyon itt Kisded fenyő õ csebricske Nro 1 
[Vh; VhU 530] * ~ ſenyõdeszka-asztal. 1789: A hátul-
só Házokban Szálláskodo Boérnál 2. fa Szék és egy kis-
ded fenyő Deszka Asztal Rf 1 [Mv; ConscrAp. 16] * 
~ ſenyõſakád. 1765: Két kisded fenyőfa kád [Ilencfva 

MT; DLev. 2/IX. 13] * ~ ſerslóg. 1728: Egy kisded 
avatég Ferslog [Mv; TSb 47] * ~ fogas. 1677: Paraszt 
fogosak karjaival edgyütt és egy küsded fegyvernek való 
fogas [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1797: Két Kisdeg 
fogas a fal oldalán [Szu; UszLt XII. 87] * ~ ſogasocs-
ka. XIX. sz. e. f.: egy kisded fogasotska [Pk 5] * ~ fúró. 
1656: Egy kisded Furu [Doboka; Mk Inv. 4]. 1714: küs-
ded furu, egy nagyob [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85] * 
~ fűrész. 1750: Nagy és kisdeg Fürész Nr 4 [Gyeke K; 
Ks 83]. 1777: Rámás kisdég Fürész Nro 1 [Mezőméhes 
TA; WassLt] * ~ harang. 1700: Teken(tetes) Nemz. 
Déési Diószegi Jstva(n) Uram Istenfelő Hazastarsaval 
. . . conferált egy kisded harangot a' Déési Toronyban 
[Dés; Jk 311a]. 1822: pléh keresztes 'Sendely fedél alatt 
lévő kisdég Harang [Mocs K; HG Conscr. 17] * ~ ha-
rangocska. 1757: Egy Rettegi Prodán nevü Harang ön-
tőtől Magam Bélyegére való három kisded Harangots-
kakat és két Csengettyűt vévén, fizettem erette Rh f 25 xr 
30 [TL. Teleki Ádám költségnaplója] * ~ ház. a. há-
zacska. 1744: a Páter kisded háza . . . benne egj asztal 
[LLt Fasc. 67]. — b. szobácska. 1636: Ugyan ezen ház-
ból nylik mas egy kisded hazra egy bellett ayto [Si-
ménfva U; JHb]. 1788: Egy Nobilitaris Curia Egy 
barna szalmával fedett nagy Ház E mellett egy kis-
ded konyha forma Haz l [Feldoboly Hsz; DobLev. III/ 
646a]. 1799: kettős kisdég ház egy fedél alatt . . fába rá-
kot két kisdég Üveg ablak [Nyújtód Hsz; HG] * ~ há-
zacska. 1637: Az második contignatiojara az malom 
haznak, nylik egy vas sarkas pántos ayto Azon 
ismét fellyeb egy kwsded rekeszes hazacsykara egy ayto 
[UF I, 420]. 1752: Vagyon Sendely de régi fedel alatt 
egy kisdeic Hazatska, Pitvarával [Pókafva AF; JHb 
XXXV/73. 13] * — házikó. 1757: Czigánynak egy küs-
ded Hazikoja [Taploca Cs; Sándor conscr.] * ~ hid-
1850: a mészárszék kapuja, és ajtója eleibe k í v á n t a t ó 
négy ŏlŏs hoszuságu kisded hid [Km; KmULev. 3] * 
~ hintóderék. 1735: egj hintó allya . Egy kisded hintó 
Derék avagy kass nem egészszen el készülve [Kv; Ks 40 
Varia XXVIIIc] * ~ hordó. 1720: találtattak edgy kis-
ded hordoban elegy belegy könyvek nro 62 [ K ö r ö s p a t a k 
Hsz; HSzjP] * ~ hordócska. 1789: Egy kisded Hoſ-
dotskába Cerussa Veneta edényestöl 55 font Rf 17 ^ 
[Mv; ConscrAp. 8] * ~ húsborító. 1715: jutót Ka-
tona Míhályné Asz(ony)nak edgy bor hűtő öreg rez p a ' 
laczk, edgy kisded hus borito [WassLt] * ~ iskatulyŭ-
1780: (A) Bethleni Boltban volt egy kisded Záros işkatu-
lya, és ebben állottanak az ŏ Nga drága gyöngyei, és kö-
ves marhái [Kv; BK. Sig. Kun (20) lib. vall.] * - M f * 
1760: egy hitván kisdég istálo [A.volál Hsz; * 
~ kád. 1744: edgy küsded kádb(an) fél vékáné köles ka-
sa [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ~ kádacska. 1'4°\ 
Kisded Kádatska [Borsa K; Told. 49] * - kalán. ÍJ**, 
(Az egyik) Fijokban 10 Sárga réz kettős kisded kai 
nyok [Mv; ConscrAp. 43] * - kamara. 1835: A vein^ 
tze pidvarába égy jo Sövény tserénis jol meg tapasz 
. . . ezen pidvarbol job kéz felől égy kisded k a m a r a aj 
nélkül [Várhegy MT; TGsz 8] * ~ kamarácska. * ̂  
vagyon egy kisded kamarátska vas retez és retezfo r J 
[Görgény MT; Born. G.VII.23] * - kanta. W1'- SK 
kisded kanta félig mézzel [A.detrehem TA; DobLev. i 
503. 3a Haderán Alexa szökött jb javai között] *- ~ % 
pu. 1716: levelekből állo kisded kapu [HSzj l e v é l j 
~ kapucska. 1680: fordulván az harmadik vetemenj 



977 kisded 

kertb(en) . nyilik arra fa sarkon fa gerezdes, kolczos 
egy kisded kapucska [A.porumbák F; ÁLt Inv. 28]. 
1697: ezen udvarházhoz az ut felól vagyon egy Fenyő 
Deszkából állo viseltes kapu mellyhez vagyon appli-
cálva egy küsded kaputska . Vagyon egy kisded bé 
nyilo kaputska vas sorkakon állo [Ó.brettye H; Born. 
XXIXa 2 néhai Bodoni Balázs conscr.] * ~ karafin. 
1761: Három Simma Kisded, karafin [Kémend H; JHb 
XXXV/39. 28] * ~ kártya. 1760: Kisdeg, Kártya, fede-
les 1 [Szentdemeter U; LLt] * ~ kas. 1755: Csŏs tŏrŏk 
buza két nagy, és két kisdeg kas [M.orbó AF; TGsz 
35] * ~ kasztén. 1837: Egy Tükör alá valo kisded két 
fioku kasztén [Gombás AF; TSb 20] * ~ kásztró. 
1816: Réz edények Fedeles kisded kásztro 2 Rft . . 
Kisded fedeles uti Kásztro 4 Rft 20 Xr [Kv; Born. IV 
41] * - katrinca. 1777: tétettünk . azon Párna ha-
jakb(a) négy fejér nép Inget, egy Rokoját, egy ron-
gyos abroszt, és egy kisded katrinczát [A.detrehem TA; 
DobLev. 11/503. 3b] * ~ kemence. 1697: Ezen konyha-
bol vagyon ki fűggŏ kisded kemencze egy [Ó.brettye H; 
Born. XXIXa. 2 néhai Bodoni Balázs conscr.] * ~ kép. 
1698: Három kŭsdegh farra valo kép [Köröspatak Hsz; 
HSzjP], 1744: üveg tekaba valo fris kisded kép, apácza 
munka [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * ~ keszkenő. 
1803: Egy küsded vastagotska Keszkenő [Harangláb 
KK; UnVJk 168] * ~ kijáró-ajtó. 1732: (Az udvari ka-
Pu) Tŏlgj fa deszkából egj felé nyilo csipkés kapu, melet-
te lévő kisded kijáró ajtóval [LLt 224/B] * ~ kocsi. 
1647: Egy festekes kisded, kasos, de beor sarhanioju ko-
czy [M.királyfva KK; BK 48/16] * ~ kordovány. 1726: 
nagy veress kordovány nro 25. kisded veress kordovány 
nr 18 [Görgény MT; Born. G. VII. 23] * - kosár. 1729: 
Két kezben hordozo kisded kosár [Usz; Pf] * ~ kötő-
fejsze. 1792: Kisded kőtő fejsze [F.oroszfalu MT; Told. 
17] * - kristálypohár. 1770: Viz ivo Nagy Kristály po-
hàrok 2 Bor ivo Kisdék Kristály Pohár 1 [Rücs MT; Ks 
21.XV 24] * ~ kuffer. 1823: Két kisded rongyos kuffer 
[Nsz; DobLev. V/1080. 3a] * ~ láda. 1699: Vagyon 
más edgj kisded fekete Ládais [Kv; WassLt]. 1728: Egj 
küsded ladaja az Ecclesiának [Illyefva Hsz; SVJk]. 
1803: Egy kisdég vasas ládába találtattak: Potyolat Elő 
kötő 1 [Kvh; HSzjP] * ~ ládácska. 1698: selye formán 
csinált két küsdeg ládácska tele üvegei [HSzj paraszt-
kályha al.]. 1752: Vagyon egy Fejér küsdég ládacska a' 
mellyben tanáltatot Egy begyín szarv puskapor tartó 
[Brassó; ApLt Apor Péter inv.]. 1767: drága gyöngyös 
es Köves Reszkető Tőket és Boglárokat is láttam azon 
kisded Iskatullya forma Ládátskába [Egrestő KK; Ks 
j l- XVIII. 78] * ~ lakat. 1813: egy kisded srofos koltsu 
*-akat [Koronka MT; Told. 18] * ~ lánc a. szekérlánc. 

1J50: Egy bialos szekerhez valo Kisded Láncz [Gyeke 
K; Ks 83]. — b. ékszerlánc. 1659: küldtem Kegyelmed-
nek egy gyűrűt csak ajándékon . . . Bizony lánczot is 
küldenék, de bizony nincsen olyan kisded lánczom 
^ M L I, 363 Árva Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz] * ~ legyező. 1679: Festet vászonbul, keregdeden 
ezinált kisded legyező [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
n °s inv.] * ~ maimocska. 1772: eö Excellentiaja Mai-
Ma fogjatkozásának nem az én kisded két kővü Mal-
jnocskám, hanem az eő Excellentiaja Tisztei gondvise-
letlenségek okai [Kük.; J H b LXVII/238] * ~ malom. 

vagyon Épittve kisded Malom [Tusnád Cs; Beth-
Mikes conscr.] * ~ mángorló. 1832: Egy kisdég 

mangurlo [LLt] * ~ motolla. 1797: Két Kisded Matol-
la [Náznánfa MT; Berz. 4/22. N. 22] * ~ nyoszolya. 
1692: (Az) erkelyben vagyon egy kisded nyoszolya, es 
egy kisded lábos asztal [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.] * ~ óntál. 1810: Egy kisded füles on Tál . . Rf 7 
Xr 43 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 20] * ~ 
pajtácska. 1825: A* Serház Udvarának végében lévén 
egy kisded Pajtátska [Dés; DLt 595] * ~ pálinkás álta-
lag. 1813: Kisdek Pálinkás átalag [Veresegyháza AF; 
Told. 18] * ~ pálinkás hordó. 1830: Négy küsdeg pálin-
kás Hordó [Msz; Told. 19] * ~ parasztláda. 1632: Va-
gyon egy kisded paraz (!) ladaban Viasz Lib: 68 [UC 
14/38 Kománai Urb. 124] * ~ párna. 1698: Egj kŭs-
degh kék párna [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1798: Egy 
kisded haj nélkül valo Párna [Mv; MvLev. Cimbalmos 
Ferencné hagy. 3] * ~ pártaövecske. 1588: Wagion egy 
kisded partha eowechke fekete viselt Mayczos 16 
boglár rayta [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 23] * ~ pince. 
1636: Ezen őregh pinczeból nilik mas kisded pincze-
re egy fejer uy felszer vas sarkos pántos, retezes ayto [Si-
ménfva U; JHb Inv.] * ~ pincécske. 1748: Vagyon 
Szalma fedél alat egy kisded Pintzétske [Nyárádsztbene-
dek MT; Told. 7] * ~ pitvarocska. 1752: (A) Specifi-
cált Házak kőzött vagyon egy kisdék Pitvaracska [Póka-
fva AF; JHb XXV/73] * ~ pohár. 1696: Egy kisded 
aranyas Czapas pohár [Mv; MbK]. 1792: Két küsded 
keregded egyenlő nehézségű poharak [Kv; SLt 17] * 
~ poharacska. 1801: Hét Rosolisos kisded virágos po-
hárotskák [LLt] * ~ rézmozsár. 1848: Réz Edények 
. . . Egy Kisdeg rĕz mozsár űtöjivel. 1 [Szászerked K; 
LLt Kovats Mihály gub-i írnok kezével] * ~ rézüst. 
1687: Egy töredezett kisded rez üstét [Déva; Szer.] * 
~ satucska. 1798: Kisded sututska xr 6. Kis furutska xr. 
1 nagyobb sutu xr. 34 [Kv; Pk 6 Pázmány Sámuel 
hagy.] * ~ selyemkeszkenő. 1847: Egy szivárvány szi-
nü, virágokkal s közepén fekete csillaggal ekesitett kis-
ded selyem keszkenő [Kál MT; UnVJk 130] * ~ serpe-
nyő. 1760: Kisdég Serpenyő N 1 Kisdég Sita ( ! ) . . . Cse-
ber Küsdég [Parajd MT; LLt Fasc. 139] * ~ sróf. 1803: 
ezüst Pohár, mely fenekéből ki nyúló küsded srofjánál 
fogva . egy . tsõtskén fel-nyuló szárához foglalta-
tik [Széplak KK; UnVJk 2/2] * - statua. 1789: A' Stel-
lasok tetején . . . kisded fejér Statua, egy antic fő ara-
nyos Rft 4 xr 30 [Mv; ConscrAp. 44] * ~ statuácska. 
1760: a ' Frontispicium Tetein lészen Gombok helyett 
három kisded Statuátska [Kv; Told. 26] * ~ sütőke-
mence. 1849: Egy kisded Sütő kementze vas pánt a szá-
ján [Somkerék SzD; Ks 73/55] * ~ szegletalmárium. 
1848: A nagy palotán Egy kisded szeglet almárjom 
[Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd] * ~ szék. 
1753: Kisdeg Tekenyő Kisdeg Szék [Buza SzD; 
LLt]. 1813: küsded székek Koporso alá szolgálók [Bet-
lensztmiklós KK; UnVJk] * ~ székely szekér. 1777' 
kisded szekely szekér [Majos MT; Told. 26/21] * 
~ szekér. 1774: Máttyás nevű Jobbagynak Csak égy 
kisded Szekere maradat volt [Paptelke SzD/Mocs K; 
KS Conscr] * ~ szénakonzervatórium. 1789: Egy kis-
ded Széna Conservatorium [Mv; ConscrAp. 18] * 
~ szepet. 1628: Három wres Teóreók szepet approk 
égik labas. Egy kisded szepet, Torok szappannal teli 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 8] * ~ szita ~ serpe-
nyő * ~ szőnyeg. 1620: Egy kisded szeöniegtûl f —/12 
. . . Egy eöregh es io fele szeőniegtúl es Paplantul arra 
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szerent uegiek [Kv; KvLt 11/69 VectTr l5]. 1688: Egy 
küsded szőnyegtől f —//24 [BfN VectJ * ~ szuszék. 
1632: Aíz Swteö ház megett egy hozzu Suppal keő-
teőtt fedel alatt uagio(n) egy nagy eőregh ket szakaszta-
su szuszek No l . . Ugian ezen fedel alatt más eőregh 
szuszek N l Ezen szuszek mellett mas egy kisded 
szuszek N l. meliben vagion keőleős Cub N l l 
Ugyan itt egj kisded szuszek meliben vagion szemen sze-
dett tizta buza Cub No 10 [A.porumbák F; UC 14/38. 
175] * ~ szuszékocska. 1741: Á Vár mellett egy kő-
vü Lisztelő Malom . Vám tartó kisded szúszékotska 
Nro 1 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/37] * ~ tál. 1587: 
veottem 1 Kisded Talat p(ro) d. 2 [Kv; Szám. 3/XXVI. 
66] * ~ tálas. 1798: Egy Kisded Tálos — //30 [Kv; Pk 6 
Rázmány Hedviga hagy.] * ~ tányér. 1788: 5. tsipkés 
Hollitsi kisded fejér Tángyér [Mv; TSb 47 néhai gr. Rhé-
dei Zsigmondné br. Wesselényi Kata hagy.]. 1839: Egy 
kisdég tángyér [Kv; Pk 3] * ~ tarack. 1637: a' mellett 
vadnak negy vasas kereken egy agyon kett kisdegh ta-
rackok [UF I, 397] * ~ targonca. 1839: Vagyon négy 
kisded Targontzája [Dés; DLt 87/1840] * ~ tekenö. 
1681: Sütő Ház Sütő, szarvas őregh tekenő Nro 2. 
Kisded tekenő Nro 1 [Vh; VhU 519-20]. 1753: Kisdeg 
Tekenyő . . . Kisdeg Szék [Buza SzD; LLt] * ~ teke-
nőcske. 1682: edgy kovász tartó kisded iszkabas hasatt 
tekenocske [MNy XXXVIII, 206] * ~ templom. 1736: 
Az templom az kiben az catholicusok jártanak8 , kí-
vül az városon az hostátban volt; kisded setétes temp-
lom vala [MetTr 436. — aGyf-ott] * ~ tojókácska. 
1761: Kisded Iro asztal melynek a négy oldalán kis-
ded Tojocskája [Branyicska H; JHb XXXV/39. 7] * 
~ tonna. 1745: A' Malomban vágjon két kisded Tonna, 
edgyik vám búzával, a ' másik tőrök búzával tele [Ma-
rossztkirály MT; Told. 18] * ~ tonnácska. 1814: Egy 
kisded Tonnátska [Mv; MvLev.] * ~ tornác. 1760: 
Ezen Udvaron tanáltatatt egy Négj Szegeletű . Ház 
elol való kisded kerek formájú Tornattzal [Kissáros 
KK; SLt PQ. 10] * ~ tükör. 1791: Két kisded aranyos 
Czirádáju Tŭker [Mv; MvLev.] * ~ udvarházacska. 
1775: Ezen . . . kisdég udvar házatskának a végínéi [Mi-
hálcfva AF; LLt Csáky-per 106. L. 13] * ~ üllő. 1820: 
Edgy nagy és két kisded ülü [Mv; MvLev.] * ~ ülőszé-
kecske. 1656: 2 kisded üleö szekeczke [UF II, 124] * 
~ üst. 1588: Egy kisded fel fwggeo wst [Kv; KvLt Ve-
gyes 1/2. 19]. 1719: Egy küsded üst [TSb] * ~ vagdaló 
tábla. 1697: (A) konyhá(na)k vagyon egy le eresztó 
kisded vagdaló Tablája [O.brettye H; Born. XXIXa. 
2] * ~ varróládácska. 1774: Láttam egy kisded 
Varró Ládátskát [Szentdemeter U; LLt Vall. 93] * ~ 
vasſütõ. 1802: Három lábakon állo kisded Vas füttö ké-
ménnyévei együtt [Ne; DobLev. IV/858. 8b] * ~ vas-
kalán. 1812: Egy kisded hitván vas kalán [Mv; MvLev. 
Szabadi József hagy. 12] * ~ vashorog. 1681: Kinzó 
Bástya Vagyo(n) itt Kisded szerű vas Macska 
Nro 1 Kisded vas horog, fa nyelestől Nro 1 [Vh; VhU 
511-2] * ~ vasküsü. 1820: Két sima reszelő, és edgy 
négy kisded vas küsü [Mv; MvLev. lak.] * ~ verő. 
1681: Edgy kisded szerű vas vágó nro 1. Kisded verő, 
egy nro 1 [CsVh 92-3] * ~ véső. 1729: egj küsded füles 
véső egy nagj Füles véső [Tarcsafva U; Pf] * ~ viasz-
sajtó. 1749: Egy kisdég Lábakra tsinált Viaszsz Sajtó 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * ~ zsák. 1740: Vagyon 
. . . egy Láda, mellyben vagyon két kisdég Sakban toll 

[Hermány U; ApLt 5 Apor Péterné inv.] * ~ zsindelyző 
szekerce. 1744: Kisded Zsindelyező Szekertze edgy, hor-
nyolgó (!) edgy [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

2. rövid; scurt; kurz. Szk: ~ karabély. 1827: Egy kis-
ded hitván Karabéj két forintba [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.] * ~ mente. 1756: kisded Jappon forma Seprő 
szin Posztobol tsinált vagy készített béleletlen Menték 
[Burjánosóbuda K; TSb 21] * ~ pisztoly. 1714: Egj Par 
kisded Pisztolj elephent tsontal ki rakott [AH 14] * ~ 
stucc. 1714: Egj par kisded stucz Szilva fa agja elephant 
tsont viragokkal ékesítve [AH 25-6] * ~ szarvasszarv. 
1789: Egy fél Dámvad szarv kisded, item egy pár Dám-
vad Nagy Szarv, item egy kisded Szarvas Szarv Rf 4 
[Mv; ConscrAp. 13]. 

3. ~ ideiglen rövid ideig; pentru scurt timp, puţin; 
kurze Zeit (dauernd). 1590: Az Zam weweo vraim . . 
eg' kisded ideighlen Walo Warakodast veottenek eleó 
[Kv; TanJk 1/1. 128-9]. 

4. apró; mărunt; winzig, kleinwinzig. Szk: ~ arany-
szemecske. 1757: Két Kisded arany szemetske [Szentki-
rály MT; Berz. 3. 1/11] * ~ boglár. 1757: aranyból 
való. 5. kisdeg boglárok aranyból való kapots for-
mára tsinált 6. boglárotskák [uo.; i.h.] * ~ boglárka. 
1768: Rubintos apró Boglárkák, nyakra valónak valók 
23 . . . Egy gyöngyös párta 138 öreg gyöngy, kilencz kis-
ded Rosa forma Boglárka, egy egy kisded Rubintocska 
mindenikbe [Nsz; TGsz 51] * ~ boglár ócska ~ bog-
lár * ~ mogyoró. 1716: akkara juk volt az csŏjin, hogj 
egj egj küsded magjaro be tért volna rajta [Nagyida K; 
Told. 22] * ~ rubint. 1703: Kilentz zomantzos arany 
gyűrűk Az hatodiknak az feje egy arany rosácska 
egy kisded robint az tetején [LLt Fasc. 115] * ~ rubin-
tocska -> ~ boglárka ~ smaragd. 1766: egy kisdeg 
smaragd s két szem jó féle győny (!) [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 96] * ~ sümölcsöcske. 1801: az állán egy kisded 
sümŏltsŏtskéje [DLt nyomt.kl]. 

5. alacsony/kis termetű; scund, de statură mică; von 
kleiner Gestalt, klein von Wuchs. A. 1710: Fejérvárra 
. . . érkezek . . . gróf Seeau, csúfos kisded, görbe hátú, 
szeles ember [CsH 321]. 1750: Szökött el innét K. Loná-
rula őtves Bancsi kisded jo vállas, csontos, fekete 
kondor hajú [TK1. — aKendilóna SzD]. 1757: Hajdú 
Márton kisded és nem igen magos kerek kőpczős 

ember volt [Szováta MT; IB]. 1762: Dobai Joseph 
. . . egy kisded, nagy hasú ember volt [Doba/Perecsen 
Sz; IB IV. 76 Joan. Béres (90) jb vall.]. 

B. 1745: haliam hogy egy hoszú Sárga bajuszu kisdég 
katona ŏszve Szidá Feõ Biro Urat kö teremtettének 
[Mocs K; Ks 5. X. 6]. 1829: egy társa érkezett egy kisdég 
ember bundába [K; KLev.]. 

Szn. 1614: Kisded Mathe puer ppix [Bölön Hs£ 
BethU 194]. 

Szk: ~ termetű. 1772: A szegény Salánki Mózes kis-
ded termetű, de jól tanult, friss ember volt [RettE 285j» 
1843: Kovács Ferencz kisded zömög termetű [D& 
380 nyomt. kl]. f 

6. Állatra von.; referitor la animale; in bezúg * ü l 

Tiere: kicsi/kis növésű; mic, scund; von niedrigc111 

Wuchs. 1772: Két Gyermek lovat el-adattam ă mult Hu-
nyadi sokadalomban . . . az edjik Gyermek Lovat 3v 
Mfor. 58 pénzen az mást mely-ís kisdég volt — 28 M»° 
50 pénzén [Öraljaboldogfva H; JF Baranyai János lev•)• 
1813: Egy Tehén kisded [DLt 788 nyomt.kl]. 1850: Sz* 
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kely szármozásu Bara Joseff . . . két lovait tudják 
edgyik veres pejkantza kisded, a* más hasanlo szőrű pa-
ripa a' másnál magasabb [Mv; DobLev. V/1303 Soos 
György Tanátsi Biztos kezével]. 

Szk: ~ borjú. 1823: Egy barna kisded esztendős me-
tzetlen mokány bornyu [DLt nyomt. kl] * ~ gyermek-
ló. 1801: hodos homlokú, fél szemivel tsokás . kisded, 
metzetlen gyermek Lo [DLt ua.] * ~ kanca. 1801: egy 
igen setét pej kisded Kantza, túros hátú [DLt ua.] * 
~ kancacsikó. 1808: Egy világos pej szörü hitvány, 
és kisded kantza-tsiko [DLt 578 ua.] * ~ kancácska. 
1798: bé fizették . . Egy vén, s kisded kanczácskának 
az árát 21 Rf 15xr [H; Ks 108 Vegyes ir. 57] * ~ kanca-
ló. 1805: kisded fetske oru Kantza-Ló [DLt ua.] * 
^ ló. 1619: (A követ) Egy küsded füstös szabású fejér 
lovon ül vala [BTN2 280]. 1729: Bányabûkón lakó 
Roszuan Gábor, Fiscus sellérének egj Vértse Deres Sző-
rű küsded Lova, el tévejedvén 13. Maji fogatott fel [Kv; 
TJk XV/7. 40]. 1840: adatt még egy kisdég veres lovat 

Sombori Ferentz urnák [Kisesküllő K; Somb. II] * 
~ ökör. 1754: Egy kék ökör 8//16. Más egy kisded Ve-
ressetske ökör 4//68 [Kecset SzD/Kajla (BN) körny. 
WassLt] * ~ paripa. 1599: az Papnak egy nagy kek lo-
wat adot wolt, az Pap esmegh egy kisded porozka zaba-
su paripát [UszT 15/190 Nobilis Agilis Joannes Miklos-
sy, Primipilus Jenlakiensisa vall. — Énlaka U] * ~ pa-
rîpaló. 1837: barna pej kisded paripa Ló [DLt mv-i 
nyomt.] * ~ tehén. 1687: Az Vendég Lovagoknak fize-
tésekbe is lábán Szŏrin adatat ki kamara Ispán Uram ŏ 
kglme . Egy vén ösztevér kisded Tehenet [Mára-
marossziget; Törzs] * ~ tehenecske. 1768: Béres Gyur-
kának Conventioja szerént való fizetésében adtam égy 
kisded Tehenetskét [K; DobLev. 11/390. 11a] * ~ ti-
nócska. 1757: Két megdöglött kisded tinócskák(na)k 
bőre 2 [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

7. kicsi kiterjedésű; mic, de suprafaţă mică; von klei-
nem Umfang. A. 7699; menénk bé második közönséges 
Cserefa deszkából való gerezdes záru ajtócskánn . . . 
edgy kisded vetemenjes kertb(e) mely hat táblából álván 
ketteib(en) az ajtón belőll menten veres hagjma van 
[O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 1716: (Az ud-
varház) hata meget egy kisded méhes kert lészás [Dobo-
ka; JHb 111/68]. 1757: küsded Joszágotskához tartózó 
kétt Földetske [Vacsárcsi Cs; Sándor conscr.]. 1760: az 
Szent Iványi . . határhoz szakasztott Kisded rét [Vaj-
dasztiván MT; EHA]. 1761: Dési rész küsded Sessio 
Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 29]. 1782: kisded kaszáló-
ja két Merekjéni [Magyaros MT; Told. 76]. 1803: advan 
néhai nagy Moyses János Szabó Miháljnénak egy kitsid 
ben valót, meljet mostanis Szabó András uram bir egy 
kitsid kün valóval együt . . azon kisded <ben>valo pe-
dig . . Tordai jus volt [Szenterzsébet U; Borb. II]. 
1805: a' nagy Szamos follyamattya mellett . vagyon 

háram szegü Formában adott küsded Köves Ré-
szecske [Kv; Pk 3]. 1835: A Veteményes kisded kert 
[Várhegy MT; TGsz 8]. 

B. 1823: kisdeg veteményes kert [Csekelaka AF; 
KCsl 16]. 

Hn. 1810: Kisdég nyilba (sz) [Bibarcfva U; EHA]. 
8. csecsemő v. gyermekkorban levő; mic, de vîrstă 

jragedă; im Säuglings-/Kindesalter befindlich. 1708: 
Parancsolt uolt Asz(sz)onyom ő kglme hogy egy tizen-
két esztendős leankát szerezzek . . . Gergely Mihaly-

(na)k vagjo(n) egy küsded, talám válnék valamire [Koz-
más Cs; ApLt 5 Molnár István Apor Péterhez]. 1710: 
Csak kisded lévén, olyan messzünnen gyalog úgy jár-
tam, az urakot supplicáltam [CsH 151]. 

Szk: ~ állapot. 1755: Groff Lázár János Ur eő Nga 
akkor kisded nevedékeny állapotában volt [Havadtő 
MT; LLt 72/6] * ~ árvácska. 1764: szoptattam az ak-
kor született Kisded Arvátskát [Pókafva AF; Kath.] * 
~ csecsemő. 1779: Lula Josi kisded Tsetsemŏ Josefjét3 

[Gyalu K; RAk 129. — aTemettem el] * ~ fiú. 1745: 
Hajdoni szüle Atyánk meg halálozván, szüle 
Anyánkat . édgy kisded Togyer Nevű fiával, özvegy-
ségben és árvaságb(an) hagyta [Kápolna SzD; ALt 
Com. Szolnok Interior 2/1795]. 1759: Onulnak vadnak 
három küsded fiai [Abrudbánya; Ks 111 Vegyes ir.] * 
~ fiúcska. 1722: kisded Fiacskánk változob Statusban 
vagyon [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1831: Vaszi meg 
halálozván égy küsdeg fiatskája maradott árván [Szent-
demeter U; Told. 39] * ~ gyermek. 1592: Az Maylad 
eleot valo futáskor kisded giermek valek [UszT]. 1724: 
ezen Jánosnak it vagyon két árva kűsdéd gyermeke [Ge-
lence Hsz; BetLt 6 Földi Gergej (56) jb vall.] * ~ leány. 
1796: égy kisded fiatal Leányt tartott szolgálonak [Bács 
K; RKA] * ~ leányka. 1743: melj Legénkéket adá 
küsded Leánkájok(na)k Groff Lázár Susi Kis Aszszony-
kának [Szentdemeter U; LLt 25. C]. 1775: a magam ker-
temben valami magos kendérrel bajlódván égy küsdég 
leánykámmal együtt [Tarcsafva U; Pf]. 

9. Állatra von; referitor la animale; in bezúg auf 
Tiere: fiatal; tînăr; jung. Szk: ~ kanca. 1752: Egj Vén 
Fejér Kantza Egj Tiszta Fekete Kisded Kantza 
[Dob.; TL 42]. 

10. csekély; puţin; gering. 1585: Jlona Damakos Ma-
thiasne vallia, Nallam lakik vala az Ersebet mint egy ti-
zenket eztendeos leanka vala, hat vagy huzon eot pénzt 
gywteogetet volt az Zonzed Azzonyhoz, kenyeret fatis 
Adot volt oda . . . ez kisded vetket tudom hozza [Kv; 
TJk IV/1. 506]. 1592: Az Biro es tanachis keotelesek 
legienek, az egy eleobe rendelt kisded bwntetest Min-
déin) renden meg Vennj [Kv; TanJk 1/1. 175]. 

11. ſn csecsemő; sugaci; Säugling | (kis)gyermek; co-
pil; Kind. 1573: Feyerdy Kato azt vallia Twgia hogi ha-
za volt Teremy ferench mellet az Ilona Attyanak, ky az-
kor kisded volt mykor az attya meg holt [Kv; TJk III/3. 
186]. 1766: (Temettem el) Ifjú Kadar István kisdedét ki 
nem régen született vala [Gyalu K; RAk 125]. 1778: Va-
gyon egy fából ki mettzett Apálcza (!) kép egy kisdeddel 
[Csapó KK; Berz. 4. 8. C. 18]. 1785: a' Hostátban gyak-
ran éjjel is vagy terhes betegeknek meg látogatásokra, 
vagy pedig az ollyan Kisdedeknek meg keresztelésekre, 
a' kik haló félben vágynák meg kivántatnék, hogy 
ezen negyedik Papnak a' külső Templomnál lenne laká-
sa [Kv; SRE 241]. 1850: a papok teendői közzé tartozik 
. . . össze irni azon Kisdedeknek neveket, kikbe a 
himlő bé nem oltatott [Nagykapus K; RAk 4 esp. kl]. 

Szk: ~ korában. 1710: II. Rákóczi Ferenc . . . kisded 
korában maradván árvaságra, a jesuiták tutélája alatt 
nevekedik [CsH 328]. 1791: Tudom bizonyason hogy 
néhai Székely Lászlónak voltanak itten Rákoson 
négy Leányi egyik még kisded korában meg halálozvan 
a' nagyabbik Judith ment volt férjhez Péterfi Pál Uram-
hoz [Várfva TA; Borb. II St. Pető (68) ns vall.] * ~ ko-
rától fogva/óta. 1714: Colosváij Mihokot boldogtalan 
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küsded korátol fogva Orb(an) Elek Ur(am) tartotta fel, 
es most Olá falub(an) lakik [Orb.]. 1839: Néhány eszten-
dőkig tartám örökképpen kisded korátol olta, most már 
hajadon Rosaliát [Dés; DLt 1230]. 

kisdedecske kisgyermekecske; copilaş; Kindchen. 
1672: Isten Kegyelmeteket továbbra is oltalmazza, az 
asszonyt penig gyógyítsa. Szegény kisdedecske teste 
csak azt kívánta; ő jó helyen van [TML VI, 163 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kisdedféle kb. kicsiszerű; mai mic: kleinartig. 1790: 
Hat kisdedféle uj réz krajcár [Mv; MvLev. Boka Katalin 
hagy. 5]. 

kisdedóvó 1. óvoda; grădinită; Kindergarten. 1852: 
Miklós már egy hét óta kísdedovoba jár . . . harmadnap 
mindjárt a ' lovasdiban elesett [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina 
lev.]. 

2. 1859: Turbucz Ferencz kisdedovó [Dés; RKAk 11. 
13]. 

kisdedóvoda óvoda; grădinită; Kindergarten. 1846: A 
Belső Szolnok Megyei Példány kisded ovoda építési 
költségeinek pótlására tervezett Sors-Játékra, több Ne-
mes keblű Hölgyek, Női munkakat és Fényelgési czíkke-
ket ajándékoztak [Dés; Berz. 20]. 

kisded-rend 1. kisebbforma/szerű; mai mic; kleinar-
tig/förmig. 1701: Ket tekenyő Küsded rendek. [A.cser-
náton Hsz; LLt]. 1793: egy kisded rend nyereg takaró, 
veres skárlát posztobol [TL Conscr.]. 

2. aprócska; mărunţel; kleinwinzig. 1766: kisdeg 
rend rubint 59. nagyob rendű rubint 9 [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 96]. 

3. alacsony termetű; scund, de statură mică; von klei-
ner Gestalt. 1747: Vaszilia fekete bajuszu barna szeg 
ábrázatú vala kisded rend ember [Alparét SzD; Ks 27. 
XVIIIb]. 

Szk: ~ termetű. 1815: Frandafir (!) Komon kisded 
rend termetű [DLt 214 nyomt.kl]. 

4. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; 
substantivisch gebraucht: alacsonyabb rangú ember/ 
személy; persoană de rang inferior; Person/Mensch von 
niedrigem Rangé. 1587: Vegeztek azért eo kgmek hogy 
valaky lezen Aky az Ado fel vetese Napiatul foghwa eot 
hétig Adayat be Nem Aggyá, vagy Nagy Rend vagy kis-
ded rend, de fogtatassalis kenszerichek az eot het vta(n) 
minden zemely valogatasnelkwl | regteol fogwa minde-
neknek mind kisded s mind Nag' Rendeknek, zwksegh 
wolt magokat az Waros keonyweben be Iratnj [Kv; 
TanJk 1/1. 47, KvLt Vegyes III/5-6J. 

kisded-rendŭ kisebbforma/szerű; mai mic; von kleine-
rer Art /Form. 1794: Egy Pár Pistaly kisdég rendű [Már-
kosfva Hsz; HSziP]. 1817: Egy Kisded rendű ollo [Mv; 
MvLev.]. 1846: Egy kisded rendű hermeli (!) szin füles 
mosdo kanna [SLt 17]. 

kisdedszer kisebbforma/szerű; mai mic; von kleinerer 
Form/Art. 1680: ezen hazban vagyon egj kisded szer uj 
talos | egy kisded szer Tekenő | 15dik kisded szer szu-
szekban vagyon asztal cziponak való liszt Cub 1//1 | va-

gyon ezen serfőző hazban egy kisded szer ser főző Ŭst 
Ur. no. 10 . . . Hŭ t tŏ kad kisded szerű no. 2 [A.porum-
bák F; ÁLt Inv. 6, 16, 20, 35]. 

kisdedszerű 1. kisebbforma/szerű; mai mic; von klei-
nerer Form/Art. A. 1586: Három vj legelt kisded zerwt 
veotte(m) — /12 [Kv; Szám. 3/XXIV. 30]. 1627: Ket bo-
kor kisded szerw borító . . d. 20 | Ket Kisded szerw vas 
nias f — d 16 [Kv; R D L I. 134]. 1669: Ket kisded szerű 
asztal, egyiknek ladaczkaja vágjon [Királyhalma NK; 
Ks 67. 46. 24a]. 1680: Hŭ t tŏ kad kisded szerű no. 2 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 35]. 1717: a dombon vagyon 
egy Csűr, és körülötte egy kisded szerű Csűrés kert 
[Nagyrápolt H; J H b XXXI/4]. 1737: Találtatik egy kis-
ded szerű szalmával fedet Gabonás [Buza SzD; JHb 
IV/2. 2]. 1756: Vagyon . . égy kisdedszerű . . . Temp-
lom [MRLt Conscr.]. 1849: két kisded szerű metszett 
boros Butéliák [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

B. 1824: kisdég szerű fák találtatnak benne3 [Ereszte-
vény Hsz; HSzjP. — a Az erdőben]. 

2. rővidecske; scurticel, scurtuţ; ein bißchen kurz. 
1657: Egy kwsded szerw vont Ezwst peremes szoknia 
[Mihályfva NK; J H b XXII/24]. 1734: Kőntős Dolga 

Egy küsded szerű palást [Kv; Pk 6]. 
3. aprócska; mărunfel; kleinwinzig. 1757: kisdég sze-

rű jó féle gyöngy [Marossztkirály MT; Berz. 3/1. 11]. 
4. kisebb növésű (állat); (animal) mai mic; (Tier) von 

kleinerer Gestalt. 1768: Pénznek Percept(ioja) 3. Meddő 
kisdedszerű Mészárosnak adott Tehenek árrát Hf 33. 
Dr 66 [K; DobLev. II/19b]. 

kisebbecske 1. kicsike, kisebbke; mai mic; von kleine-
rer Art. 1733: Egj borona kissebbecske [Kv; Pk 6]. 1750: 
tartozom negy Boltot, ketteje Nagyob ketteje kis-
sebbetskék . . . Építtetni [Déva; Ks 73.111]. 1793: Tepsi, 
melyek közül edgyik késsebbetske [TL Conscr.]. 1795: 
tudok . . . két ezüst nagy Gazdalkodo kalányokat, 
mellyek kõzŭl egy nagy, a másik kissebbetske volt, tu-
dom égy ezüst poharát is egy fertállyosnal kisseb-
betske lehetett [Folyfva MT; Told. 23]. 1801: A kiseb-
betske és alábbvalotska készületŭ Hidas [Gernyeszeg 
MT; TL]. 1824: Egy nagyobbotska, egy kissebbetske 
Skatuly (!) [Fugád AF; H G Mara lev.]. 

2Ė apróbbacska; mai mărunt; von winziger Art. 
7786; Egy Arany fűggőtske egy nagy rubint benne, és 19 
kissebbetske [Nsz; Ks 74/56]. 1791: Négy rend gránát 
kissebbetske [Mv; Told.]. 1800: adott áltól 10 Egy 
Nagyobatska jo féle gyöngyöt egy jo hoszu rendes 20 
Kisebetske jo féle gyöngyöt felfűzve 3. kis darabot [O.fe-

nes K; JHb LXXVI/46]. 
3. kisebb területű; mai mic ca suprafaţă; von kleine-

rem Umfang. 1779: ezen két darabb Erdők kűssebbets-
kek [Szeredasztanna MT; LLt 90/25]. 1820: Ezen Hely-
ség Határan vagyon két fordulo — Alsó és Felső az alsó 
Kissebbetske [Bogártelke K; KmULev. 2]. 

kisebbedés csökkenés; scădere, micşorare; Verminde-
rung/ringerung. 1773: nintsenis Sz Lászlónak Nyomás; 
nak idejénis . . . ezen helyben lévő helyetskére semflU 
szüksége s aval, hogy Nyomás idején az Uraság Lovai 
tsőveklő hellyének tartya, iga vono Marhája Pascuumá-
nak semmi kissebbedése [T; JHb II. 1]. 1791: a ' Consis-
torium csak Administratora lévén az Ekla Fundussa-
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nak®, ezekbenb nem disponálhat az Ekla hasznának ki-
sebbedésével [Kv; SRE 272. — aĖrtsd: telkének. bTi. a 
telkek cseréjében]. 

kisebbedik 1. kisebb lesz, kisebbé válik; a se micşora; 
kleiner werden, sich vermindern. 1773: azoltátol fogva 
soha se nem nagyabbadatt, se nem kissebbedet azon Ses-
sio [Erked K; LLt]. 

2. kevesbedik; a scădea; abnehmen, sich verringern. 
1705; a lovak . . már éppen elszáradtanak volt, és itt a 
praebenda hadd kissebbedjék [WIN I, 604]. 1710: had 
küssebbédnék az az Attyamtol riam maradót 22 forint 
[Somoljo Cs; ApLt 2 Farkas István Apor Péterhez]. 

3. átv fogy; a se împuţina; abnehmen, sich (ver)min-
dern. 1659: az mj szomoruságink nem hogj kissebedne-
nek edes Aszonjom de sòtt inkab töbúlnek [KJ]. 1710: 
atyámfiai is az Apor neven akik vadnak, semmirekellők 
• •. az én emlékezetem holtom után őbennek nem neve-
kedik, hanem inkább kisebbedik [CsH 304]. 

4. enyhül; a se diminua; sich mildern, milder werden. 
1658: ennek az rossz jószágtoknak pedig semmi hasznát 
suhunnan nem látom, mert ezek elszegényedtek, mert 
nem hogy kissebbednék az iga rajtok, de inkább neveke-
dik [TML I, 163 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihály-
hoz]. 

kisebben kisebb mértékben, ín măsură mai mică; in 
kleinerem Maße. XVII. sz. m.ſ.: De hogy keresztyen hit 
kissebbenis ne sértődgyék nagy consideratioval kellet az 
fában vágni fejszénket [EMLt]. 1657: erre az regalisra és 
gyűlésre tartozunk-e elmenni, nem-e? . . Eziránt is kö-
telességem szerént ő nagyságátúl várnék, nem akarván 
kissebben is ő nagyságának véteni [TML I, 103 Kapi 
György Teleki Mihályhoz]. 1662: Gyulai Ferenc . . . 
hogy Rákóczi fejedelemnek tartozó hűség ellen csak ki-
sebben is cselekedjék, ő abban szabadságot engedni sen-
kinek sem akarna [SKr 542]. 1723: ezen Malomnak 
erectioja előtt volté az a Kár Tétel ár viz idején hasonló 
mértékben, vagy nagyobban vagy kissebben? [Kük.; 
MbK 150]. 1781: ha valamelyik(ne)k az Mustyaban 
tsak kissebenis viz üsmerszenék tehát azan személj há-
ram forintig büntetogyék (!) [Szőkefva KK; Kp 2]. 

kisebbik I. mn 1. mai mic; der/die/das kleinere/minde-
re. 1589: Az kissebik pincze palazknak teoreot volt el 
kulcza es sutuia [Kv; Szám. 4/X. 20]. 1597: Zabo Lúka-
ehi 3 Loan zekeren vitte Vrúnk ket kwssebbik pincze To-
kait, es fegiűer Derekokat mellete Tordaig f — d 75 [Kv; 
!-h- 7/XII. 69 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1674: három 
eö regh ládám vagyon: az kissebbik láda lakat alat, 
Jţ2 nagyobbik zár alat vagyon [Szászvárosi ref. lt Ha-
"cs Mihály lelt.]. 1693: Vaj is jutót az Relictanak a na-
gyobbik fazékkal, . . . Az Arvake az kissebbik fazék 
INe; DobLev. 1/38. 12]. 1710: Lakatos Laszlone Ász-
monyom . az tób Aprólék jovaibol hagja hogj el ta-
karíttassak es az ki abból megh marad adgjak az kis-
ebbik Espotalybeli szegenyek(ne)k [Kv; KvRLt VII. 
12]. 1792: A nagyobbik ezüst knedentia . . . A kűsseb-
b l k credentia [Kv; SLt 17]. 1794: a kissebbik Zab Aszta-

Csepeljék el [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 

P i î î í 1 6 8 5 1 1 7 9 2 - Kisebbik mezőben (sz) [Dálnok Hsz; 

Szk: ~ auditórium. 1596: az studiosusoknak kissebik 
Auditoriúmaba az ablak Ramakat mind wyalag meg 
boritáttúk [Kv; Szám. 7/II. 31]. 1621: Az kwssebbik 
auditóriumba Adam Lector Instantiaiara ket hozzú 3. 
labu pad zeket d 28 [Kv; i.h. 15b/IV. 24] * ~ bolt. 1695: 
Az kissebbik botban az hámodhoz tartozandó minden-
nemű régi vas és fa eszközököt készen találtunk [CsVh 
116] * ~ harang. 1745: Hetedszaka könyörgésre az 
kűssebbik harangal szoktak harangozni, Szombaton 
estve a nagyob harangal [UnVJk 113] * ~ hintó. 1671: 
Az kissebbik hintót küldgje eo keglme Groff Csiaki 
István vra(m) számára Szinér Váralljára mert igen ked-
ves szekere [Ks 14. XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné Mint-
szenti Krisztina végr.] * ~ kocsi. 1592: Gaal kowachi 
vasazot à varosnak kissebbik kwchiahoz ket kereket 
[Kv; Szám. XIV/5. 161 Éppel Péter sp kezével]. 1593: 
Die 23 Április Jndultunk feierwara az Eoreg koezín 
. . . mert az kisebik koczi ithon nem wolt [Kv; i.h. 
XXI/5. 103] * ~ pecsét. 1588: (A) félywl meg mondott 
eskwt Zemelyeknek relatioiara attuk az my leweleonket 
Somogy Andrasnak varosunknak kissebik pechyetyuel 
megh ereossytetteth [Torda; Pk 2]. 1653: (A) dologhnak 
nagiob bizonyságára adgiuk ez jelen valo leuelŭnket, vá-
rosunk(na)k kissebbik peczetivel megh erŏssitue(n) {Kv; 
RDL I. 140] * ~ szekér. 1600: Az kissebbik szekemek 
czinaltatta(m) egy vy Tengelt . . . d 20 [Kv; Szám. 9/XII. 
69 ígyártó Simon isp. m. kezével]. 

2. ~ karabély rövidebbik karabély; carabina mai mi-
că; der kürzere Karabiner. 1808: A ' kissebbik Karabély 
az Ágyát ki todani Rfr. 2 xr 33 [Kv; TKhf puskaműv.]. 

3. értelmezőként is fiatalabbik; mai tînăr; der jünge-
re. 1568: János sarral . . . meg hajította az bornemizane 
fiat az kissebbiket [Kv; TJk I I I / l . 143]. 1591: Magiari 
Mihali vallia Zikzai Janosnak kissebik zolgaloia 
Ieoue hozzam, es kezde kerdezni, ha lattam volna, hogi 
egi lo futót volna ott fel [Kv; TJk V/ l . 142]. 1630: az Mé-
száros Istua(n) fia az kissebik terengeti vala az retben az 
eökreöket [Mv; MvLt 290.219]. 1711: az Ur eő kglmé kűs-
sebbik igaz szolgája Katho Mihály [Impérfva Cs; BCs]. 

Szk: ~ árva. 1610: Az ket kwsseöbik Arúaknak Jut 
egiwt f 366 d. 93 | Keoűetkezik az Arany es Ezwst mar-
hakbol az mi Jutót az ket kwssebik Arúaknak [Kv; 
RDL I. 6]. 1683: Néhai N. Nagy Baczoni Balo László 
ur(am) három Kisebbik neveletle(n) Arvai [Diód AF; 
Incz. V. 17] * ~ fiú. 1570: Harangozo Cristianus 
Aztis vallya mykor Segeswary Damakos Testamentu-
mot Theot hon nem volt azkor Az kyssebyk fya az leo-
rinch [Kv; TJk III/2. 130a]. 1622: Az mj az Keozep vtzaj 
hazat ileţj . . . az p(ro)prietassagat pedig Istok(na)k itil-
twk . . . miuel hogy eö a kwssebik fiu [Kv; RDL I. 119]. 
1726: Mig az nagyobbik Fiam házassági állapotra adgja 
magát, addig az Leveleket conservállya az kissebbik 
Fiam [JHb XXXV/21 Jósika Imre végr.] * ~ gyermek. 
1570: egy leankat az Leorinch deák leaniat ky Tollyak 
az Ayton mynd az kyssebyk gyermekei egetembe [Kv; 
TJk III/2. 28]. 1614: Amj nezj penigh az haasznak p(ro) 
prietassagat . . . tehát az vtolzori felesegeteöl valo kws-
seöbik gyermeknek Banchikanak itiltwk [Kv; RDL I. 
96a]. 1629: Hallotta(m) azt Szigeti Janóstul hogj mon-
dotta, hogy eö teőle valo az az kissebik gjermek [Mv; 
MvLt 290. 153a] * ~ kisasszony. 1651: az kissebbik 
Kis Aszszonnak az himleobe(n) ige(n) el hullot volt az 
haja [Fog.; BK] * ~ leány. a. kf-ban. 1593: az nagiobik 
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leani Martha . . ezt felele Martha az kissebik leannak 
[K; TJk V/l . 345]. 1699: az Tsŭr juta az kŭssebbik Lean-
nak [Szemerja Hsz; BLt 4]. 1709: Sárának az nagyobbik 
Leányom(na)k hagyok egy zöld kamuka mentét 
Katinak az középső Leanyom(na)k hagyok egy tenger 
szín kamuka szoknyát . . . Jutzinak az kissebbik Lea-
nyom(na)k hagyok egy kék kanavátz szoknyát [Kv; Pk 
6 Eperjesi Istvánné Tóbiás Kata végr.]. — b. ff-ban. 
1639: Kerey Albertnak . az legh Kisebbik leányát3 

Kazdag Ferencz el uette uolt [Vajdasztiván MT; Borb. I. 
— aKerey Katát] * ~ legény. 1846: Egy kaput fordítá-
sa 5 ft . . . A kisebik legénynek egy köpönyeg reparálás 
50 xr. [Kv; Űjf.] * ~ mostohafiú. 1661: Kűsebik mosto-
ha fiam megh mirigjesedek [KJ II. 3 Bálpataki János a 
fej-hez] * ~ öcs. 1581: Egy ezüstös aranyas szablyát azt 
hagyom az nagyobbik öcsémnek Tamásnak, egy ezüstös 
aranyas csákánt azt hagyom az kűssebbik öcsémnek Já-
nosnak [SzO IV, 75] * ~ társlegény. 1665/1754: Az 
mulatságból el-oszolván, Apró béresek ha számoson 
vadnak, a ' kíssebbik Társ legén kisérje az Atya Mestert 
[Kv; ACArt. 17] * ~ unoka. 1616: iutott . . Pokafal-
v. a(n)a ztan Zithian hazas fiawal es kíssebbik vnoka-
íawal Panullal juta Wesendi Saranak [JHb XXV/25. — 
aAF] * ~ urunk. 1684: Anno 1684 die 18 Septembris, 
Emeltek fel az mi kíssebbik Urunkat3 feiedelemsegre az 
Törők elöt [Kv; ACJk 13b. — aII. Apafi Mihályt még 
atyja életében fejedelemmé választották]. 

4. ~ céhmester kb. második céhmester; locpitorul 
starostelui de breaslă; der zweite Zunftmeister. 1642: 30 
die Novembris szegődtették be az Nagy Szabó Ferencz 
uram fiát János deákot az szabó minek tanulására 
Az szegődtető mesterek voltanak nagyobbik czéhmester 
uram Molnár Szabó János és Nyírő Szabó Miklós kiseb-
bik czéhmester [Mv; EM XVIII, 403]. 

5. nemzedékviszonyító elemként; cu referire la gene-
raţii; als Generation anzeigendes Element: fiatalabbik; 
mai/cel tînăr; der/die/das jüngere. A. 1573: Orsolia Kis-
sebik Lakatos peterne [Kv; TJk III/3. 113]. 1590: Az kís-
sebbik Kochis Georgy [UszT]. 1599: Kyssebik Wargha 
Balasne [i.h.]. 1604: Első Kussebik Jánosi Peter foljfol-
uana lakó nemes zemelj, masodjk ugjan foljfoluan Lakó 
nagjobik Jánosi Peter nemes zemelj [DLev. 3. XXXI. A. 
1. — a MT]. 1615: Saygo Gieorgy (60) kwsswbik Saigo 
Gieorgi (26) [Györgyfva K; Ks G. 24]. 1625: kysebik 
hegi baljnt . . . nagi hegi balint [Bikafva U; UszT 33a]. 
1666: Nagiobbik Tanko Miklós fiaual Kíssebbik Tanko 
Miklóssal edgiŭtt oppidani [Ilyefva Hsz; BLt 3]. 1679: 
Néhai óregbik Nagy Pal, kűssebbik Nagy Pal [Hévíz 
NK; JHbT]. 1729: Bágyonj Kíssebbik Balog Sigmond 
és Középső Balog Mihallj Uramék [Bágyon TA; KW]. 
1735: Szőcs György senior kissebbik Szöcs György Pin-
ka [Altorja Hsz; Borb. I]. 

B. 1579-1581: Bak Mihalj az kwssebik (jb) [Kajántó 
K; GyU 1]. 1637: Mosa Gergely az kissebbik [Mv; Mv-
Lt 291. 102a]. 1638: Hendrich Saitós János kissebbik 
(jb) [Szászfenes K; GyU 32]. 1650: Lakatos Mihaly kus-
sebik [Szu; UszT 38c]. 1659: Tiboldi Sigmond, Tiboldi 
Peter nagiobbik, kűssebbik [Tarcsafva U; Pf|. 1687 k.: 
Csok Péter ă kissebbik [Geges MT; MMatr. 174]. 

E viszonyító elemre 1. MNy LXI1I, 51—64; AÉ 284-304. 

6. ~ csikó fiatalabbik csikó; mînzul cel tînăr; das 
jüngere Fohlen. 1629: (A csikó) mind ki szopia az An-

niabol az tejet s nem szophatik teöle az kissebik cziko 
[Mv; MvLt 290. 166a]. 

7. T 1589: az mel haza az megh holt hozzwtelky Jst-
wannak wolt Bothazan. Kolosmegyeben Testalta volt 
az kisebik felesegenek Zilagzegy Annazzonnak. más fel 
zaz forintig [Iklód SzD; SLt Y. 32 Hewessj lukae Iklodj 
predicator aláírásával], — Esetleg 'második feleség* jel-
sel számolhatunk. 

8. ff-ban; la superlativ; in der Höchststufe: legjelen-
téktelenebbik; cel mai neînsemnat; der/die/das unbe-
deutendste. 1636: Nagodnak szegeny, Alazatos, legh 
Kűssebbik szolgaia Tekey: Dezmas Simon György mp 
[Teke K; BK] | Nacziagtok alazatos méltatlan legh küs-
sebik szolgaja Cserej Farkas m.pr. [UtI]. 1659: ennek 
utána is énnekem, Kegyelmed szegény legkisebbik szol-
gájának, parancsolván, tehetségem szerint szolgálni 
ügyekezem [TML I, 255 Szász György Teleki Mihály-
hoz]. 1671: teczett hogy ez utannis igen el tauoztassanak 
eő kglk minden gywleőseghett (!) nemzeó legh kissebbik 
alkalmatossaghotis [Dés; Borb. I ogy-i bizottság jel.]. 
1710: nagi Győri N.Horváth Gyórgi uram . ha az eó 
felségihez Letett Homagiumárol el feletkeznék, Leg kŭ-
sebbik Czitkelyben is hitetlenségnek jelit mutatná . • 
hozzája szabadoson, és bonumihoz, még feleségihez, és 
giermekihez is hozza nyúlhassanak vigore praesen-
tiu(m) [Csíkszereda; Borb. I]. 

II. ſn 1. a kisebbik méretű dolog/tárgy; luc-
rul/obiectul mai mic; der/die/das (an Umfang) Kleinste 
(Sache/Ding/Gegenstand). 1574: Ket fedel vagion az 
Ladaban az nagiobik Araniu ligien Sarae, az kwssebik 
Katae [Gyf; JHbK XXI/12. 4]. 1584: Az brassayak mi-
kor Soos halat hoznak, Egy halnal teobet ne wehessen se 
az nagiobikat, se az kissebiket, hanem az keozep zerent 
walot vegien3 [Kv; PolgK 10. — a A vásárbíró]. 1683 k.: 
Wagyo(n) két harang, az nagyubbik kettőztetve szollo 
az kissebbik harmaztatva [Bagos Sz; SzVJk 51]. 1699: 
adtam zálagban Két Ezüst Csészét, ă kissebbi-
ken Gyerőffi Gyurko Fiam neve va(gyo)n [Ks 9-
XXXVIII. 69]. 1720: ha valakinek halottya esven ki-
vannya hogy mind a három harang ŏszve vonattassek 
egy magyar forintot deponallyon, ha pedig tsak a ket 
kissebbiket kivannya meg vonattni: ötven pénzt fizessen 
[Kv; SRE 137]. 

2. a rövidebb terjedelmű írás; scrierea/scrisoarea cea 
scurtă; der/die/das Kürzere (Schreiben). 1658: Az Ke-
gyelmed írását is megmutatom; ha Kegyelmed neflj 
<akar)ja, csak az kisebbiket mutatom meg [TML I, 123 
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz. — a A fej-nek]. 

3. az apróbbik dolog/tárgy; lucrul/obiectul mai m*' 
runt; der/die/das Kleinwinzigere. 1703: Volt két termeS 

öreg Smaragdom . . . a ' kissebbiket . . . hagyom . . . 
rotzkai Annis ŏ tsém Asz(o)ny(na)k [Marossztgyörgy 
MT; Ks 14/XLIIIb özv. Torma Jánosné Petki Anna 
végr.]. . , 

4. az alacsonyabbik személy; persoana mai mlC I 

scundă; (Person) der/die/das (an Gestalt) U n t e r s e t z t e ^ ; 

1573: Angalit Hegedws Martonne Azt vallia hogi tava J 
pinkeostbe egi Regei Mennek volt az kato leány p ( r a ^ 
dicatiora latta hogi pirossak voltak archul k e r d e t t e ^ 

kissebiket my lelte [Kv; TJk III/3. 25]. 1585: Ismerj 
mellik banta tegedet, vgy teszik Jmez kyssebbik az vjj" 
[M.valkó K; KP. Antal Istwa(n) jb vall.]. 1703: 
Andrásnál kard volt az másnál fejsze volt az az kűsse 
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bik az szürŏkõt hordozta [Kv; WassLt Halmânyi (!) 
Georgy (30) vall.]. 
. 5. a fiatalabbik személy; persoana mai tînără; die 
jüngere Person. 1584: En theompe Miklós hallotta(m) 
ezt az Jstwan Bironetol hogy ot volt mind a ' ket fia az 
Azzonnial de chak a' kissebbik vetkezet [Kv; TJk IV/1. 
350]. 1629: (A két árva közül) Az nagyobbik Kata mos-
tan niolcz Esztendeobe iáro. Az kissebbik Ilko ki mos-
tan Eöt Esztendeobe Já ró [Kv; RDL I. 146]. 1667: at-
tam az Nagyobbik Nemet madarásznak f 12//50. Az kis-
sebbik(ne)k f 5//50 [UtI]. 1681: ment el . . . Malom 
Uczábol Tobak Peternek két fia (: a Nagyobbik(na)k 
neve Timar Csizmadia Sándor; kissebbik(ne)k Timar 
Csizmadia Dániel : ) [VhU 38]. 1758: ennek előtte Cir(ci-
ter) 60. Esztendőkkel laktanak ít Ne(me)ss Gyéres Vá-
rossáb(an) két Lippai Vezetek nevű emberek . . . a na-
gyobbik, a kissebbiket Etsinek, a kissebbik p(eni)g a na-
gyobbikat Bátyának Conpellalta [Aranyosgyéres TA; 
Born. IX. 41]. 1793: a ' Gyermekerői annyit tapasztal-
tam: Hogy . még akkor is a ' Nagyobbikat halálban 
gyűlölte 's átkozta, ellenben a' kissebbiket különösen 
szerette [Koronka MT; Told.]. 

6. kevésbé veszedelmesebbik dolog; lucrul care este 
mai puţin periculos; der/die/das weniger Gefahrliche. 
1710: Ha vétettünk is, j o b b volt a két gonosz közül ki-
sebbiket választani [CsH 209]. 1710 k.: akarom a két el-
kerülhetetlen gonosz között a kisebbiket megmutatni 
[Bön. 498]. 

7. a (leg)jelentéktelenebbik személy; persoana cea 
mai neînsemnată; die unbedeutsamste Person. 1593: en 
chak eggik az kissebbik uoltam az Lo feö válaztot az jo-
bagiok es drabantok közzöl [UszT]. 1661: ha . . . hoz-
zánk tartozóknak személyek közül legkisebbikben . . 
mi is mindazokat el fogjuk magunk és híveink oltalmá-
ban követni, valamiket Isten s az természet törvénye is 
megenged [Kemlr. 349]. 

8. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit possessi-
vem Personalsuffix: vhány közül az alacsonyabbik nö-
vésű állat; animalul cel mic; unter/von etlichen Tieren 
das von untersetzterer Gestalt . 1760: azan Ket tinók . . . 
Kíssebike egész Nyáran anyát Szopo Tino Volt [Vadad 
MT; VK]. 

kisebbít 1. kisebbre vesz, megkicsinyít; a micşora, a 
face mai mic (ca dimensiune); kleiner machen, verklei-
nern. 1626: Az Asztalosok . . . az ablak ramakat kiseb-
bítettek [Kv; Szám. 16/XXVII. 26]. 

2. kevesbít; a reduce/diminua; vermindern. 1751: a ' 
melly Jószág, és Jobbágyok nékem vidualis Interten-
tiomra hagyattattanak, azok se egy, se más uton módon 
tollem el ne vétessenek sőt ha mások tsonkázni, kisseb-
biteni kćvánnákis à Mlgs Urnák illenék protegálni [Ka-
rácsonfva MT; Told. 5]. 

3. csökkent; a scădea; verríngern. 1673/1681: I(ste)n 
oltalmazzon az Ecclesiastica Personanak kissebicsem 
fizetését [VhU 466 Thökölyi Imre vál. — aA vh-i ref. 
Papnak]. 1681: Mostani adoiok felöl valo alkalmok8 

allyon szabadsagaban , ha nagyobbittani vagy kis-
sebbitteni akaria adoiokot [IB. Thuroczi András fogott 
közbíró Désfalván (KK) lakó kezével. — aA betlenősiek-
nek. A majdan felnövő Bethlen Istvánnak]. 1795: a ' Fi-
üalis Ekkla a ' maga lejendő Papjának bérit nem kis-
sebiti [MMatr. 458 Johannes Abats zsinati not. kezével]. 

4. kevesebbnek/kisebbnek állít/mond; a susţine că 
este mai mic; verkleinern. 1865: Híjába igyekezi az öz-
vegy azon birtokot, mellybe özvegységével maradott, s 
kéznél tart, kísebbitteni, mivel mostis merőbe annyi a jö-
vedelemre nézve, mint a mennyi az Itélö Mesteri osztály-
kor volt [Ne; DobLev. V/l 114. 10b]. 

5. kb. becsmérel, ócsárol; a defåima/ocări; schimp-
fen, bemäkeln. 1559: kgmetek Engem azzal ne kwssebi-
chén, hog En kezbe Nem attam3 [Retteg SzD; BesztLt 
24 Christophorus arros officialis castri deserti Chichio a 
beszt-i tanácshoz. — aAz elfogott személyt]. 1585: Nag^ 
Mihaly monda Azt chyüdalom hogy Kmed 
nem zegyenli hogy illyen gyalazatot keoltez atthyamfia-
ra es így kissebitet (!) az en athyamfyat [Kv; TJk IV/1. 
490b. — ^ h o t Eory Balas. bColosuary Balintra]. 1812: 
a Groffné nagyon indulatban jött , és a' Grofot nagyon 
kissebitette, sőt motskolta gazolta mondván: Te Samu-
ka, Mamuka, Mamujka, Tőkős utálatos sat. [Héderfája 
KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 1827: én pe-
dig most mások előtt nem kisebbíttem hanem még 
nagyobbittom [Mv; Told. 7]. 1840: jobb volna — Ung-
vári Urnakis ilyen méltatlanságokkal nem — illetni — 
nem kissebiteni [Dés; DLt 277 Balogh László folyj. 

Szk: becsületében ~ vkit. 1806: sem egyszer, sem 
máttzor nemis hallattam beszélleni; hogy Kerekes Má-
riskorol leg kissebb roszszat látott volna, vagy mások 
előtt kissebbitette volna betsületéb(en) [Dés; DLt 250/ 
1808 Apátzai Kata, Fősűs Nemes Munkátsi Istvánné 
(20) va l l j * hírében-nevében ~ vkit. 1808 k.: az Alperes 

az ablak alatt volt, ott be-kandikált, tsufondárosson 
ott itzogott, vitzogot, a' Felperest erősítette, hogy Le-
génnyel fekünne, szóval mind azon tselekedeteivel amit 
véghez vitt hírében nevében kisebbítette a' Felperes Leá-
nyát [Dés; DLt 250/1808]. 

kisebbítés 1. kisebbre vétel, szűkítés; micşorare; Ver-
kleinerung. 1808: A' Gyujto Juk(na)k kissebbitése 
xr 24 [Kv; TKhf puskaműv.]. 

2. csökkentés; scădere, reducere; Verringerung/min-
derung. 1671: Minémü sok károkat szenvedgyenek az 
Szathmár Vármegyebeliektŏl annak szomszédságában 
lévő Atyánkfiai panaszszokbol értyük, holott az régi ha-
tár halmokat el-hányván, csak nem régen-is uj határ hal-
mokat erigaltanak, hazánk határinak kissebitésére [CC 
89]. 1698: ennek utánna az Usorakn(a)k meg kőnyebbí-
tésére, vagj inkáb kissebitésére légjen gondjok [UszLt 
IX. 76. 64 gub.]. 

3. gyengítés; slăbire; Schwächung. 1795: a Contrac-
tus . . . kissebbitésére s meg rontására ügyekezik [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 

4. kb. becsmérlés, ócsárlás; defaimare, ocărîre; 
Schimpfen, Schmahung. 1741: Nemzetes Szilágyi aliás 
Lakatos Mihály, András és János Uraimék továb az 
Nagod diffamatioját magok Nemesi szabadsagok(na)k 
meg bantodásával s kissebbitésével már nem halgat-
hattyák el, hanem Nagodat modo quo Supra Tŏr-
venyben szallanak, magok bestelenitését diffamatioját 
mint A(ctoro)k meg keresik [Somlyó Sz; TK1J. 1840: 
méltóztassék, réám Házamra — tett kissebbitésem mi 
voltát meg tekintve — az egész kőrnyül állást inves-
tigáltatni rendeltessék mert én Gyilkos és Gyujtaga-
to nem voltam s nem vagyok [Dés; DLt 277 Balogh 
László folyj . 
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Szk: becsületbeli 1838: valami betsületbeli kisseb-
bittését az Exponens(ne)k tudja halottaé a Tanú? [Ne; 
DobLev. V/1221. 2a vk]. 

kisebbíthet becsmérelhet, ócsárolhat; a putea defai-
ma/ocărî; schimpfen/bemäkeln können. 1838: A Tktes 
Exponens Urat hogy valaki erköltsèbe betsűlletébe híré-
be nevébe kissebbitette, vagy kissebbíthette volna nem 
tudom [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1221. 3b Hopor-
tyán Krisztyion (60) jb vall.]. 

kisebbítő 1. (meg)kicsinyítő; de micşorare; verklei-
nernd, kleiner machend. 1836: Szüleink . . kötelezik is 
magukat hogy valamint eddig a' jószágról . . . valame-
lyiket kissebbittŏ rendelést nem tettek ugy ezután is soha 
arol semmi különös határozást nem tesznek [Szentimre 
MT; Bal Lev.]. 

2. becsmérlő, ócsároló; defåimător, de ocară; 
schimpſend, bemäkelnd. 1820: Vallya meg a Tanú iga-
zán . . hogy Dregán János és Felesége Maris mitso-
da hiteles és Szava bé vehető Személlyek? mitsoda 
Törvénytelenségeket, másokat kissebbittŏ szokásokat 
tudgya a ' Tanú, igazán vallja meg [Asz; JHb 48 vk.]. 

Szk: ~ szó. 1813: A* Baratosi Joseff Felesége . . . ak-
kor midőn Férjével . . . tzivodott és arol Feó Czéh 
Mester Nemes Dobolyi Mihály Uram által meg Intetett 
. . eő Kigyelmét mitsoda ingerlő, és kissebbitö szókkal 
illette? [Dés; DLt 56 Vall. 2 vk]. 

kisebbíttetés 1. jelentéktelenítés, jelentőségében való 
csökkentés; diminuarea importanţei; Bedeutungslosig-
keit. 1842: 'A bé panaszoltatott . minden bizonyittá-
sok nélküli Feleletébe hiába törekedik panaszlo Had-
nagy Atyánkfiának igazságos kérelmét . . Szoszolloi el 
fatsarásokkal . az elŏ sorolt Tanuk hűt szerénti vallo-
más tételeiket helyezetek kissebbittetésénél fogva ki fo-
gas alá venni [Dés; DLt 1452a. 9]. 

2. becsméreltetés, ócsároltatás; deíaimare, ocărîre; 
Schmähung, Schimpfen. 1816: Belső Személyeink' kŭs-
sebbittetéseknek kikerülésével . . [Kisadorján MT: 
UnVJk 135]. 1836: Az Alperes özvegynek szivre hato 
terhelésére vágynák az felperesnek sok képpen 
motskolodo iratásaia ily méltatlan motskolodással 
való kissebbittetést tehát az Alperes özvegy ma nem ér-
demel [Ne; DobLev. V/213. 3a. — aKöv. a részi.]. 

kisebbíttetik megkicsinyíttetik; a fi micşorat; verklei-
nert werden. 1763: az egész Kővár-vidékin Erdéllyi és 
Bányai Vékákkal promiscue szoktanak élni az Erdé-
lyi Véka Tizenhat Kupás, a Bányai penig most ugyan 
kissebbítetett, de eddig a' mint szokták hívni Hat Vatyi-
kos volt [TKhf 50/1.480]. 

kisebb-nagyobb mai mic şi mai mare; kleiner oder grö-
ßer. 1628: Az Legh belseő tárházban, Vagion egy 
eóreógh Almariumban . . . egy kis labas sepet uagion 
benne kisseb, Nagiob es kózep kóteólekben egy nehany 
fele szinw uarrani való szeliem darab auagj kótés Nro 8 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 1]. 1653: ez a kő, nagy 
hegya egykor meggyúlt . . . s' kissebb-nagyobb dara-
bokban a tengerből kivetődött [ETA 153-4 NSz. — 
aCiprus szigete táján]. 1736: az színben . . . volt seges-
vári viaszas új kupákból küsebb nagy óbból álló pohár-

szék [MetTr 383. — aGyaluban, ahol a főúri lakodalmat 
ülték]. 1844: A' kert közepébe a' Király kútra rugó nagy 
álléba van Popule fa 63. — hársfa kisebb nagyobb 76 
[Mv; TSb 37 Az ún. Teleki-kert inv.]. 

kisebbnemű kisebbszerű, kisebbecske; mai mic; von 
kleinerer Art. 1803: Ezen pásztoroknak usussa szerint a 
nemes communitás is pásztorbért igére: . . A hámos, 
hátos- és előttük járó kisebbnemű lófiúnak bérek min-
denről egy véka búza, egy kenyér és 6 krajcár [M.her-
mány U; RSzF 193]. 

kisebbrendü 1. kisebbszerű; mai mic; von kleinerer 
Art. 1761: öreg rez harang Nro 12 Kissebb rendű ha-
rang Nro 20 [Spring AF; JHb XXIII/31. 38]. 

2. alacsonyabb rangú; de rang inferior; von niedrige-
rem Rangé. 1657: (A) császár őfelsége kisebbrendű em-
bert is illendő remuneratio nélkül nem szokott előle el-
bocsátani [Kemön. 105]. 

kisebbség 1. kisebb volta vminek; caracterul mai mic 
al unui lucru; Minderzahl/heit. 1813/1836: A' mi pedig 
a' régi mekkoraságánál való kissebbséget illeti [Ko-
ronka MT; Told.]. 

2. (víz) sekélyebb része; porţiunea mai puţin adîncă 
(a apei); der seichtere Teil (des Wassers). 1818: Tegnap 
2l vásárunk el bomlásával edgy nagy történetes szeren-
tsetlenség esik a ' szomszéd falusi Toháti Hidasunkon 
mert a' Hidasba erőszakoson sokan tódulván . a 
Hidas tetejen a viz bé kezdett folyni . . . a ' veszedelembe 
kéntelenek voltak a ' viznek a' tulso szélé felé a ' hol a' viz 
kissebb volt a ' Hidast taszítani — de igyis keveszet me-
hetvén a' viznek kissebbsége felé a* Hidas a' benne le-
vőkkel el sűlyedett [Sülelmed Sz; IB]. 

3. kb. kár; pagubă; Schaden | hátrány; dezavantaj; 
Nachteil. 1570: Erdegh Kelemen, Korsos pal, Zeoch 
Estwan es Kwtas Jakab vallyak hogy Kapa My-
hal az Arwa kepebe zoly hozza3 hogi egy zakba Raknak 
es beh pechetlenek. Eleoszer Rea Enged Keomyes gergh, 
Az vtan esmeth Nem akarya, Mert eoneky kissebsegere 
volna [Kv; TJk III/2. 182. — aZabo Gaspamehoz]. 
1588: My mint kegies Attiak senkinek karat kissebseget 
Nem kewantuk, hane(m) hogy vnionk es Consuetudonk 
meg maradhasson, leptettwk volt ky Eottweós Andrást 
hogy igazicha dolgát es az vniowalis megh bekelwen, ai 
vnionak Ártalma rontasanelkwl tisztessegesen Ieoyeon 
be [Kv; TanJk I / l . 73]. 1698: az magazinale Quantumo-
kat kglmetek administraltotnj siessen de mi oktul visel-
tetven, mind eddigh az Guberniumn(a)k küssebsegevel 
[UszLt IX. 76. 57]. 1727: Ez légyen az egesz kalandosok-
nak törvények: edgyik kalandosbol másba állo Szemé-
lyeket ne legyen befogadni Sabad (!) edgyik kalandos-
nakis, kalandos kissebségire az olyan contumax embere-
ket, kalandosi articulusa es törvényé ellen [Zilah; Borb. 
ni-

Szk: ~ére cselekszik vkinek. 1664: Azért, Uram, ha 
oly hamar és azon renddel szintén, az mint Kegyelmed 
kívánja, nem lehet, ne vélje annak, hogy ő felségének 
bosszúságára, kisebbségére cselekednők [TML III, 90 
Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz] * ~ėre esik vki" 
nek. 1661: Én ugyan panaszolkodhatnám az ellen az Ke' 
gyelmed akaratja ellen, mert maga is jól tudja Kegyel-
med . . . hogy aza énnékem nem kicsiny kisebbségemre 
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esnék [TML II, 21 Vér Judit Teleki Mihályhoz. — aA fe-
jedelemasszony meglátogatása] * ~ére igyekszik vki-
nek. 1663: Noha írod, hogy kissebbségedre legyen neked 
tőlled való eltávozásom, azért Isten oltalmazzon, hogy 
en kűssebbségedre ügyekezném az én tölletek való távul 
létemmel [TML II, 457-8 Teleki Jánosné ua-hoz] * 
ynek tart a. hátrányosnak tart. 1821: gróf Lázár József 
úr . talán kissebbségnek tartván a constitutionális 
székely törvényt követni egy darab terrenumot ba-
rozdáltatott maga számára [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 
140]. — b. hátrányára ir vmit. 1743: Maxai Gábor 
Vr(am) . ha tudná hogy Nagyságod kissebséginek 
nem tartaná hogy eö kegyelme nem Baro Nagysá-
god udvarlására mentől hamarább bé fordulna [ApLt 4 
K.Ajtai Cserei György Apor Péterhez]. 

4. szégyen; ruşine; Schande | gyalázat; infamie; 
Schmach. 1561: Senky se mester se legeny az feletteb 
ualo rezegsegbe a' uagy az hasartban be ne merwllyon az 
céhnek kissebsegere [Kv; öCArt.]. 1581: hogj te valakj-
vel En hozam merz Jvny zalagyos Jozagy kymy Azertt 
Ezt az kwssebsegett nem Erdemlettem volnja [Fűzkút 
K; WLt]. 1692: illyen szókkal Diffamalt s — illyen nagy 
kissebsegemre valo hirt költőt felőliem [Dés; Jk]. 1748: 
<% kedvetlen szókat, és eő Ngá(na)k nem kevés kisseb-
segere valo szókot ejtett és szóllott, mellyek által az ö 
Nga Dignitássa, becsületi igen sértegetódik [Told. 20a]. 
1764; (A vádlott) nem az ottan lévő feszület kissebségé-
re< hanem maga meg gondolatlanságábol szármozott 
csintalanságbol tselekedte légjena [Torda; TJkT V. 249. 

Valamilyen feszület-gyalázást]. XVIII. sz. v.: Csak 
egy Szot se Szollottam a' Tkts Ur Kissebsegere ha az 
Atyám, az ott valo Vastag Trefálásbol ugy tanált Szolla-

Méltóztassék a' Tktes Ur azt Nékem ne tulajdonitta-
Ártatlanul [Küküllővár KK; Ks Donáth János lev.]. 

Szk: ~ėre szolgál vkinek. 1776: Csizi Hadnagy Groff 
Uram ŏ Ngat külőmbféle ámíttásokkal untatta . . . 
Majd B.Henter-is meg mutattya ă Gubernium előtt, 
hogy tsak azért ă Léanyérta lett Papista Ngod. A melly 
nagy kissebsegere szolgálna [Kóród KK; GyL. Frideri-
?us Nóvák (21) kamerdiner vall. — aGr. Komis Anná-
i t ] * ~ esik vkin a. gyalázatot szenved el vki. 1570: 
ţ eyerdy Kato vallya, hogy . . azt Montaa hogy zep 
mgeket kezkeneot parnat es lepedeoket adot az Trombi-
tásnak . Az azzonnak atthiafiainak hyrre Theotte 
^ogy Megh fenychek róla. Mert kissebség esyk rayta 
[Kv; TJk III/2. 26. — aSzabo Janosne]. — b. kb. semmi-
bevételt szenved el. 1581: En raitam nagiob gyalazat kis-
Jebseg soha nem esset En fel(seged)nek es az my meg 
?°lt kegielmes vrunknak Jámbor Igaz hywe es zolgaia 
e^en Jllen gyalazatot kissebseget zenwedek az Jo vrak-

l w l [GyF; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez] * 
művel. 1570: Martha Nagy Martonne . . . vallya, 

^°gy hallotta az Vtan az Molnár Jakabtwl azt Mon-
hogy ha Rea talal Kwthy Antalra az ew Zablaya Mya 

Ke,y megh halny, Mert Bwntelen Mywelte Mind az Ren-
Annán Mind eo Rayt (!) az kissebsegeta [Kv; TJk 

t![/2. 102a. aA vele való fajtalankodás vádjával ver-
j®k ki Annát a városból] * ~ et szenved. 1581: Jllen gyá-
r t ó t kissebseget zenwedek az Jo vraktwl [Gyf; Törzs. 
Jj?ntpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 1582: Joannes Zabo 
I (ia)s Albert fassus est . az Azzony artatlan, es artat-
•^nl zenwedthe a raita léot kissebseget [Kv; TJk IV/1. 
i * ^et tesz vkin. 1568: Mezaros Mártoné, Meg eske-

gyek azon hogy az Tukoth Henteler Matyasne vitte oda 
. es hogy ha meg eskezik. hogy q ez dologban sémit 

ne(m) tud hul w<?ttek az tukoth, mikeppe(n) az bizonsag 
be hoza, hogy kisebbseget t<?th Rayta . ezert eleuen 
dian marad [Kv; TJk III/1. 186] * ~ ét vallja vminek. 
1573: Kalmár Illesne aztis Mongia hogi mykor fogwa 
vyssik volt az Santat Mond volt Noh En vallom Ennek 
kissebseget de ahwl en Syrok Mas otth beonbelis [Kv; 
TJk III/3.68] * ~ge/ illet vkit. 1581: Illen kvssebsy-
gellys Jllethe Zekel Jllies Engőmetta [Fűzkút K; WLt. — 
Köv. a nyil.] * ~ r e jut. 1662: Bizonyára, édes kegyel-

mes úr, hogy ez gyalázatos kisebbségre ne jutnál, abban 
tanácsommal is elősegíteni s fejedelmi méltóságodnak is 
használni tudhattam volna! [SKr 394] * ~ tõl oltalmaz. 
1573: Zilassy Myhal Es Beke Gergely . . . valliak 
Azt Monta lm Ez Kerestwry pet: Megh akarja hazwn-
kat kissebiteny ha Jámbor Áz anyatok oltalmazatok az 
vratok hazat kissebsegtwl [Kv; TJk III/3. 69]. 

5. semmibevétel; neglijare; Mißachtung, Gering-
schätzung. 1786: öszve gyűlvén a' Verös Kovátsi Com-
munitas . . észre vette azt; . . miként apasztatik az er-
dő a' Felséges Királyi Rendelések kissebségivel [Toroc-
kó; TLev. 9/23]. 

kisebbséges szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szó aljas/becsmérlő szó; cuvînt de ocară; 
Schimpfwort. 1591: Annak feöllötte Jlljen gialazatos 
zokal Jlleteth hogy engemet hamis bironak mondott . . . 
miért <hogy> penig engemet Jllyen Kwssebseges es gja-
(lázatos) zokal Illettel Ártatlanul ha tagadnad 
kj fogok es meg bizonytom [UszT]. 

kisebbszerfi kisebbfajta; mai mic; von kleinerer Art. 
1673: Betlen Kata aszszonjnak penigh, mivel bizonyas 
Registrum extál ki hazasitasarol cedala oda egj ara-
nyas kanna, egy kisseb szerű kanna [Marossztkirály 
AF; IB. — Folyt a fels.]. 1680: Ugyan it vad(na)k ket 
kisebb szerű hus es Turo merő kumpanacskakis nő 2 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 16]. 1728: egy öreg labatlan 
porgolo más kisseb szerű porgolo [Aranykút K; Ks 
55/73 gr. Petki Dávid inv.]. 1735: Egy kissebb szerű kas-
ban nyolcz köböl Tengeri, s egy véka [Királyhalma NK; 
Ks 23.XXIIb]. 1752: Edgy nagy vasas gőmbőlyeg Ládá-
ban vagyon egy kissebb szerű ezüst Servitz [Marossztki-
rály AF; Told. 19]. 1790: Nagy Szerű Ferslag bé pecsé-
telve . . . Kissebb Szerű ágyak 2 [Déva; Ks 76. IX. 24]. 
— L. m é g U F 11,711,729. 

kisebesedés apariţia unor plăgi/răni; Wundwerden. 
1657: Baxi Mihály . . . nagy szomorúan mutogatá két 
combjairól az bőrnek elmenetelit kisebesedésig [Kem-
ö n . 105]. 1729: latta pediglen szemeivel testek(ne)k 
megrontsolódását, és ki Sebesedéseket mind kettőnek 
[Sövényfva KK; TSb 51]. 1769: én a feriát ballábom szá-
ra ki sebesedése mián ithon töltém [Ne; Told. 5a]. 

kisebesedhetik sebessé válhat; a se putea umple de 
plăgi/răni; wund werden können. 1732: Aszt el hiszem, 
hogy Radics Borbara Aszszony(na)k tetvei szaparad-
hatta(na)k rabságában, de az nem volt hogj teste a Sa-
nyarú rabság, és a felettéb valo tetvek miat ki sebesedet 
volna egjéb nyavaljája lehetet, melj miat teste kise-
besedhetett [Kv; MvRKLev.]. 
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kisebesedik a se face rană; wund werden. 1716: láttam 
magamis ki rothatt az szemérem teste, es az körŭlle való 
tagjais ki sebesedet volt [Nagyida K; Told. 22]. 1721: az 
jobb lábomon az Inamon alol ki kezdet sebesedni 
mely sebeket Cura alá adtam [Ne; Ks 95 Jenei Mihály 
lev.]. 1768: a két vjjom akkoran ki sebessedet mindenik 
kŏrŭllette Szederjes vala [Tarcsafva U; Pf|. 7809; Néha 
Jobb Lábam Szára meg orbánczosodván, ki Sebesse-
dett, és csizmát nem vonhatok [Csomafva Cs; SLev.]. 

kiség kb. kicsodaság; identitatea cuiva; Wersein. 
1881: Mikor tudakozódik3 kisége iránt a perszónának, 
azt kérdi: ki a mennykőt szeret maga? [PLev. 86 Petelei 
István Jakab Ödönhöz. — aA szolga]. 

kisegél kisegit; a ajuta; aushelfen. 1600: Margareth 
Rlcta Circumspecti quond(am) Petri Nierges Coloswa-
rien(sis) fassa est. Ezt hallottam az ven Razman 
Adamnetol az vasasok segyllettek engemet ky [Kv; 
TJk VI/1. 391c]. 

kisegélő (ki)segítő; ajutor; (Aus)Helfender. 1842: 
(Bálint úrñ) a Szükségbéli állapatomban, ki Segéllŏm kí-
ván lenni [Ne; DobLev. V/1240]. 

kisegít átv is a ajuta; (aus)helfen. 1600: Feies Janosne 
Orsolya azzoni Ezt Valya razmanine azoniom 

sokzor bezelgette ennekem Annak utanna az úr-
isten mikor ki segittette őtet az adossagbol intettek az 
Jámborok hogi mas hazat uenne es epitene [Kv; TJk 
VI/1. 391a]. 1754: Kápás (!) Jánosné Harko Mária Asz-
szany . reménkedék Titt. Kovács Péter Uramnak te-
kéntené még és tenne jot eő kigyelmevel, és segittené ki 
azan adosságánok meg fizetésére tehetetlen állapattyá-
b(an) [Sövényfva KK; MbK VIII. 16]. 1777: ugy Tiszte-
letes Uramra támadtak a Farkasok, hogy de posteritate 
ad Posteritatem meg akaiják emészteni; meg ne ijed-
gyen, mert az Isten irgalma, s a jo emberek igasság tétele 
. . . ki segijtik [Szentiván Hsz; BLev.]. 1846: nyomorult 
hangulatomból Kovács Lajos segített ki, mert meg láto-
gatván rövid idő alatt anyit beszélt bajairól hogy 
rögtön kitisztult fejem és alkalmassá lettem a társalgásra 
[KZsN 157. — Benkő Samu kijegyzése]. 

kisegítés ajutare; Aushilfe, Behelf. 1661: Nem kétel-
kedhetünk semmit abban, hogy római császár őfelsége 

szegény hazánknak megmaradására és mostani szo-
ros állapotjából való kisegítésére császári kegyelmessé-
gét avagy csak maga birodalmira és az kereszténységre 
nézve ne terjessze [Kemlr. 346-7 Kemény János fej. kö-
veti ut. Bánffy Dénes számára]. 

kiseper 1. (helyiséget/helyet) kisöpör; a mătura (ín în-
căpere); (her/hin)auskehren. 1756: az ágya allyát midőn 
ki seprette vólna, nyóltz aranyat talált az ágya alatt [Kv; 
Mk IX Vall. 179]. 1757: bé menék abban a Házban, 
melyben Németi István Uram lakott akkor, hogy ki Se-
perjem az Házat, és midőn az ágya alatt kezdem sepreni, 
onnan valami papirosban takarva 12. aranyakat ki sep-
rék [Mocs K; i.h. 185]. 1764: az házat sepervén ki, a pus-
kát a szegeletbõl mely miá nem seperhettem félre akar-
ván tenni, az ugy el sült [Torda; TJkT V. 246-7]. 1806: 
ki sepertük a kertet [Dés; KMN 174]. 

2. kisöpör vhonnan vmit; a scoate ceva cu măturatul; 
etw. herauskehren. 1756: az Németi István Uram tava-
lyi Menyetske szolgáloja . midőn seprette volna a' 
Németi István Uram Házát, holmi aranyat Seprett vol-
na ki az ágy alól [Kv; Mk IX Vall. 178]. 7757; (Az ágy 
alól) 12. aranyakat ki seprék [Mocs K; i.h. 185. — A tel-
jesebb szöv. az 1. jel. al.]. 1760: a minapiban a feleségem-
nek odaadott két aranyat nem találjuk sohult is, inkább 
hiszem letette valahová s papirosostól vagy kiseperték, 
vagy valaki elvette [RettE 110]. 

Sz. 1762: az Sz:Háromságot olyba tartyák, mint az 
szemetet, mert ha itt volna a szeméttel edgyŭtt ki seper-
né, és ki vetné [Torda; TJkT V. 110]. 

3. átv kivisz/söpör; a lua/seoate; her/hinausfegen. 
1736: az mostani sok czifraság3 . . nem kevéssé kisepri 
Erdélyből az pénzt [MetTr 346. — aFolyt. a fels.]. 

4. kiűz/zavar; a alunga/goni; hinaustreiben/jagen-
1710: A török császár az egész birodalmából ki-
sepré a baromi sokaságot [CsH 166]. 

kisepert 1. kisöprött 

kiseprűz kikerget/űz; a alunga, a scoate cu mătura; 
stäupen, hinausjagen. 1841: azt mondotta hogy el taka-
rodjon a Felesege a hóhér seprüzön ki a városról anyós-
tól együt, valamint az annyát Ts Vajda Fő Hadnagy U ſ 

ki akarta seprüztetni a városrol [Dés; DLt 779]. 

kiseprfiztet kikergettet/űzet; a puné (pe cineva) să 
alunge; stäupen/hinausjagen lassen. 1841: az annyát Ts 
Vajda Fő Hadnagy Ur ki akarta seprüztetni a város-
ról [Dés; DLt 779]. 

kísér 1. elkísér; a însoţi; begleiten. 1584: mikor at 
Menyhar Gaspar Jobbagi El zeokeott volna, vas András 
keserte volna, mely zeoktetesben társ leott volna [Bonc 
hida K; Ks 42. B. 21]. 1665/1754: Ha más Városról idc 

Legény jő . . azon betsületes Mester műhellyében kise' 
rik a' ki néki két hétig múnkát adott [Kv; ACArt. 17-8]-
1655/1754 k.: (A remekes meglátogatása után) a' Rentf' 
kező a' két Látó Mestert az Czéh házhoz kisérje [Kţ 
ACJk 23]. 1751: mihelt az ut annyib(an) rectificaltati* 
hogy járó légyen, mingyárt it való Tisztarto Boér Urafl1 

maga kisirvén promoviallya [Abosfva KK; Ks 83 B 
bándi Szabó György lev.]. 1762: Pap Miska nevezet^ 
Jobbágy Udvari Jnassát . . . Sze(n)t Benedekről kik 
Szóktették él, és kik késértek kalauszolták . . Kővár vi-
dékére, Karbunáczra .? [Ks 25. III vk]. 1812: tsak * 
Kert vegéig kísérte, hogy valakitől bántódása ne légye.n 

[Héderfája KK; IB. Varró György (29) grófi kocs* 
vall.]. 1843: mi a ' Bátyám a' pásztorok és a* Várfa'v 

Ember a* Földen kisértük őket [Bágyon TA; ICLßV. 
Bottyán Gábris (28) vall.]. t 

Szk: házához ~. 1589 k.: mikor az che mester vram* 
hazahoz kesertwk vala enneke(m) akor monda na# 
mattiasnul kesertwk haza [Szu; UszT]. 1684: Mikor ** 
öreg mesteremberek el akarnak menni, tartozik az sz° 
gáló mester házához késérni [Dés; DFaz. 11-2]. a 

2. (halottat) kikísér (a sírhoz kísér); a însoţi (mortu1 
la groapă; zum Grabe begleiten. 7607; Az Vrak is • Y 
semmi egieb haddal ninczienek, hanem cziak magok 7,0» 
gaiual keserik az eő Fel(se)ge beczwlletes t e^V 
[Lompért Sz; Törzs. — aBocskay István holttestét 
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ra]. 1622: Holt meg Bethlen Istvánné . . . Vivék el az tes-
tet, és az város népe is késéré egy falkáig [Kv; KvE 153 
SB]. 1705: Tegnap egy pattantyús tisztet temetének el, 
kit sok tisztek és német asszonyok kísértenek [WIN I, 
474]. 1736: ha feles asszony atyafi volt jelena, azok is 
mind hintóban, de az bőrököt lebocsátván, úgy késérték 
•; és így kikésérvén az városból, az keserveseknek 
némely része akkor visszament [MetTr 403. — aA teme-
tésen]. 

Szk: sírjába 1811: Kisérjenek szánó szívvel a' Si-
rembe [ÁrÉ 39] * testet ~. 1722 k.: Proventus Pastoris 

Ha nem praedikall hanem csak a testet kisiri fél ke-
nyér, edgy pecsenye, edgy kupa Bor [Vajdasztiván MT; 
GörgJk 143]. 1761: temettetett méltóságos br. Bánffi 
Farkas úr őnagysága . Kisértük a testet a Bánfíi Die-
nesné csürin túl, ott szekérre tették s kisérték Bánffihu-
nyadra [RettE 120-1]. 
ä 3. kíséret tagjaként megy vkivel; a însoţi (pe cineva) 
mipreună cu alaiul; mitbegleiten. 1592: B. vram kwldeót 
egi olazzal. 6. derebontot (!) az kapuról hogi Deesigh ke-
jeriek [Kv; Szám. 3/V. 49 Éppel Péter sp kezével]. 7606; 
Ménének el az országból az pápás papok az fejedelem 
Poroncsolatjából; kísérték az kolozsvári darabontok, 
numero 73, Nagybányáig [Kv; KvE 136 SB]. 7655; Bá-
thori Sigmond kezibe adá magát Bástának Ötet 
el kiküldé Básta, bolonokat ada melléje nem tudom 
hány százat kisérni [ETA I, 73 NSz]. 1736: Mentünk 
szent Péter és szent Pál napján az bácsi templomhoz is 

de akkor az fejedelem németjeiben fegyveresen fele-
sen kísértenek, mert félelmes vala mind az váradi török-
től, mind az pribékektől [MetTr 434-5]. — L. még CsH 
296; SKr 332, 370, 670. 

4. foglyot/rabot (fedezet tagjaként) elkísér; a escortă 
jm prizonier/deţinut; Gefángenen/Sträfling (in Eskorte) 
begleiten. 1584: Balassy Ambrus . . . latta hogy Mezíte-
len kardot Rantot volt es egszer zallasara kesertek [Kv; 
T«ţk IV/1. 311]. 1653: Rákóczi György fejedelem Zolyo-
mi Dávidot arestáltatja és a maga szállására ki-
érek a német és magyar gyalogok [ETA I, 144 NSz]. 
1687; Soha az előtt Rabokot szőlő művelni, kertek ka-
jálni, ki nem vittek, hanem Tavalytúl fogva Udvarbíró 
y(am) kezdette el, és Darabontot kévánt kísérni [Szí-
lagycseh; GramTr VIII Somogyi István (50), a csehi lo-
vas sereg zászlótartójának vall.]. 1740: azon Captivu-
sokkal expediáltuk, hogj egéz Szebenig kísérjék azon két 
babokat Székelyhidi István és Kolosvári Horváth János 
atyánkfiait [Dés; Jk 536b]. 1787: a* károsnak okozott 
karát egyenessen a' Birák fizetik meg, ha az oly erősza-
kos tilalmas rontokat minden leg kissebb kedvezés nél-
kul fogva a' Proc(essualis) V.Tiszthez nem kisirik [To-
r°ckó; TLev. 3/2. 2a]. 
t'L ' óristom alatt 1657: azon éjjel az strázsára ju-
ek, holott arestálának . arestum alatt kísérének 

Jablonka nevű várasban [Kemön. 61] * fogságra 
r • mikor . . . Andonie Szimiont . . . M Vásárhely 
eje fogságra kisérték volna . az útban szabadulást 

Jfott [Nagyercse MT; Told. 3a] * tömlöcbe 1783: a 
^anyát a Tömletzbe kisértük [Koronka MT; Told. 

(értéket) fedezettel szállít; a transporta (valori) sub 
escortă; (Wertsache) unter Schutzgeleit befördern. Szk: 

vki pénzét ~(i). 1594: 17 Marty . . Erdeo hegi 
nerghelinek az Keozep kapuba valónak hogi az vrunk 

penzeth keserte zekeli vasarheligh. Attam Biro vram 
akarattiabol vti keoltseghebe f — /40 [Kv; Szám. 6/VI. 
13]. 1625: Az Vrünk eő felge kek Gialogj keőzzwl, Zaka-
dot János harmad magaval leve(n) vghian Drabantok-
kal, az kassaj pénz vereők mellet, es Kassa fele keserven 
az vrünk eő felge penzet attam nekika [Kv; i.h. 
16/XXXIV. — aKöv. a fels.] * polturát 1625: Juta 
Kenderesi Tamas. haro(m) Tized allja lengjel. 32-ma-
g(aval) Varad feleol az poturat keserue(n) attam nekik 
Hust. ket sal peczenjet [Kv; i.h. 16/XXXIV.36]. 

6. átv is követ; a urmări; folgen. 1736: Legelői 
ment bé az lakadalmas helyre az násznagy, utána az vő-
legény, az után az vőfély, azokot egynéhányan késérték 
[MetTr 381]. 1763: magok az őrőgek mente(ne)k elől és 
a' hellyet jegjezgettek, a' Deákok pedig kisérték, mely 
hellyet annak utánna Czŏvekekkelis ki métázta(na)k 
[Szecsel Szb; JHb Lázár Moráru (35) molnár lib. vall.]. 
1843: a Bottyánék áltól fel fogot szekeret késérík a Szé-
nás Szekérig [Bágyon TA; KLev.]. 

Szk: figyelemmel ~. 1880: Találkoztam egypár jó ba-
rátommal az egyetemről . Ezután csak nagyobb fi-
gyelemmel fognak kísérni [PLev. 76 Jakab Ödön Petelei 
Istvánhoz] * Isten áldása ~. 1842: joságodat én lehet 
nem viszánozhatam, de az Isten áldása kísérni fog min-
den léptedbe [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

7. nyomon követ; a urmări; auf der Spur folgen. 
1644: Az mikor Nagi Ianos szitkozodek Kadar Gerge-
lyei, szinte az szegeniek kuttiaigh kesere Nagi Ianos, egi 
nagi bük palczaval [Mv; MvLt 291. 410b]. 1761: (Fe-
rentz Lörintz) a* Pap udvara előtt valő Ecclesia Mész 
Veremből Meszet lopott . . azon lopásra reá esküttek 
és a' mész hullást a' Házáig kísirték [Szászsztiván KK; 
BK. Andreas Senior Séra (43) jb vallj. 

Szk: nyomában ~ nyomába szegődik. 1780: valamer-
re ment Cserei Uram a Néhai gróf Ur eő Nagyságával, 
mindenütt nyomába kisérték eö kegyelmét [Bethlen 
SzD; BK. Christ. Farkas conj. St. Kun (40) lib. vall.]. 

8. nyomot ~ lopott jószág nyomát vmeddig követi; a 
merge pe urmele animalului furat; der Spur des ge-
stohlenen Viehs bis zu irgendeinem Punkt folgen. 1625: 
az lopot Eokor niomat az mattisfaluiak az halomigj ke-
sertek volt [Derzs U; UszT 156a]. 1763: Baro Prinyi Ká-
roly Ur széna réttyiröl három búgja szénát lopatott el, 
ezt abból tudom hogj reggel a Falu ki ment nyomra, és 
Udvarfalvára kisérték a Nyomot az Rosnyai Uram Há-
zához [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1775: ez előtt circit. 
24. Esztendőkkel a Néhai Mlgos Miko Miklós Ur ökreit 
el lopta volt, Oltszeme a nyomot ezen sütő patakáig ki-
sirvén Bodok el vette a nyomot, és továb Oltszemit kö-
vetni nem engette [Bodok Hsz; Mk II. 2/71]. 

9. koporsóba ~ halálra juttat; a cauza/provoca 
moartea cuiva; in den Tod bringen. 1799: azon verés 
utánn olyan Nyavallyát kapatt, hogy mindenek láttára s 
tudtunkra koporsoba kíséri [Náznánfva MT; Berz. 4. 
31. N. 27]. 

Ha. 1732: kisiij [Kórod KK; Ks 99 Kornis Ferenc 
lev.]. 1798: késérjük [Tamásfva Hsz; HSzjP Kökösi Mo-
ses (24) vall.]. — 1765: késértem [Sárd AF; eszt-Mk 
Vall. 46]. 1798: kisirtem [Ádámos K; JHb XIX/58]. 
1582: kesertne [Kv; Szám. 3/VIII. 19]. 1584: keserte 
[Bonchida K; Ks 42.B.21]. 1797: késérte [Déva; Ks 96]. 
1810: kisirtük [K; KLev.]. 1763: kísirték [Udvarfva 
MT; Told. 44/22]. 1768: kísirték [Kiskáján SzD; BK. 
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Búgna Vonu jun. jb vall.]. — 1812: kisérém [Héderfája 
KK; IB. Nemes Kolumbán Imreh (21) vall.] || 7750 k.: 
kisirni [Ks 83 Onadi Szakáts Mihály lev.]. 1761: késérni 
[Szentbenedek SzD; Ks 25. III. 69]. 

kisereglett kirajzott/vonult; ieşiţi ín număr mare; hin-
ausgerückt/gezogen. 1843: a hívatlan kisereglett emberek 
hangosan beszéltek és tiltakoztak a fennforgó hely beve-
tése ellen | az írt gornyikok . . . elbeszélték, miként a hely-
színére kisereglett fejszékkel s botokkal ellátott emberek 

a hely bevetése ellen tiltakoznának [VKp 76, 79]. 

kísérés 1. elkísérés; însoţire; Begleitung. 7662; azon 
vívék eszekbe minden rendek, hogy Haller Gábor mint-
egy hopmester a kisasszonyt méltóságosan felöltöztetve, 
becsületes főasszonyok késérések alatt kihozná s Bar-
csai Ákos mellé ültette vala [SKr 637]. 

2. (temetési) halott-kikísérés; însoţirea mortului la 
înmormîntare; Todesbegleitung. 1561: illyk hogy az 
mesterek feienkent az halottaknak temetesre ualo kese-
reseben ielen legenek [Kv; öCArt.]. 1718: Pestis alkal-
matosságával ha halála történnék az olly hellyt való 
Embernek3 azt ne Caeremoniával Czéhel, hanem az arra 
rendelendő Emberek által vitessék végbe árceál-
van masokot annak . . kisérésetül [Kv; KvLt 1/225 
gub. — aAz elkülönített házban betegeskedőnek]. 

Szk: temetési ~. 1808: (A céh tagjai) mikor Czéh gyű-
lés van, és temetési kiséréskor tisztességesen jelennyenek 
meg [Kv; KCJk 21a]. 

3. (fegyveres fedezettel való) elkísérés; escortare (sub 
armă); Begleitung durch bewaffnete Bedeckung/Eskor-
te. 1621: Jeöue Vizza Kassarol az Czehek keszeresebeöl 
Musztafa Teóreök3 harmad magara [Kv; Szám. 15b/IX. 
31. — dCsak így, de alább Czauz-nak írják]. 1657: az ka-
pitán kísírésnek színe alatt négy lovas német rajter-
rel vezettete szinte Thessen nevü városig [Kemön. 61]. 
1662: Egerből a vezért tudósítván útjáról, magad is ele-
gedendő kísérő török seregek késérések alatt Budára sie-
tett vala [SKr 162. — aBethlen Istvánj. 

4. fogoly-kísérés; escortare de prizonier; Gefange-
nen-Begleitung. 1671: A' hol a* Darabonti Rend meg-
kevesedett, ugy hogy elégtelen Foglyoknak őrizésére, és 
késérésére . az ollyan hellyeken az Ló-fŭvek-is fog-
lyok őrizésére és késérésére sub poena Articulari kötele-
sek legyenek el-menni [CC 42]. 1704: Ugyan ma Bethlen 
Miklós uramat a törvényre felhozták volna, de com-
mendans uram nem tudván a dolgot, németeket kísírésé-
re nem rendelt volt idején [WIN I, 154]. 1842: az árís-
tomba való kiséréssel is fenyegettük [Dés; DLt 516]. 

5. marhahajtás/terelés; mînatul vitelor; Viehtreiben. 
1676: az embereket fegyveresen a marhak kesérésé-
re, s' oltalmazására ki küldették, s' hajtották [Mocs K; 
JHbK XLVIII/1. 59]. 

6. bíró ~ e az új bíró (ünnepélyes) hazakísérése; înso-
ţirea (festivă) a primarului pînă la locuinţa sa; (feier-
liche) Heimbegleitung des Richters. 1756: az el múlt 
Esztendőben Karátson másod napján Bíró választása és 
kisirése után . . Szölősi János ő kegyelme az Isten 
nevében reménkedett . . . hogy Németi Istvánt fogassa 
el [Kv; M k IX Vall. 84]. 

kíséréskori elkísérés alkalmával való; cu ocazia în-
soţirii a cuiva; gelegentlich der Begleitung. 1730: Város 

kocsissi(na)k a G(ene)ralisnét kisiréskori útra Cen. 36 
[Kv; Szám. 56/X1X. 12]. 

kiseresz 1. tornácocska; prispuliţă, prispişoară; 
Hausflürchen, Dielchen. 1596: nekem az zobaba s Leo-
rinchj Peternek az Kis erezbe chinalanak agiat [Kadics-
fva U; UszT 11/52-4]. 

2. fészerecske, színecske; şopron mic; Scheuerchen. 
1759: Tisztarto Vram Semmit egyebet nem építte-
tett, hanem a* Tehenek(ne)k egy kis-ereszt, a' melybe is 
nints két szekér fa [Ludas TA; TK1 Gabugyán Gligor 
(70) jb vall.]. 

kíséret 1. vkinek ~ével vkinek fegyveres fedezete 
alatt; sub escorta cuiva; unter js bewaffneter Begleitung. 
1662: (A tatár kán követe) Váradról is hasonló földnép 
késéretével indíttatván meg, egész Tiszáig, hol hovávaló 
és micsoda újabb-újabb hajdúseregek excipálnák, fo-
gadnák és késérnék [SKr 332]. 

2. vkinek ~ ében!vkinek ~ e mellett kísérők társasá-
gában; ín compania însoţitorilor; in Gesellschaft der 
Begleiter. 1847: Varga Katalint . . ezelőtt két eszten-
dőkkel láttam is az abrudbányai piacon járni sok embe-
rek kíséretében | Varga Katalin . . . több falusi emberek 
kísérete mellett egy patakon fel indult [VKp 216, 261]. 

3. vminek ~ében vmivel egyetemben; însoţit de ceva; 
in Begleitung einer Sache. 1879: Czakó Józsi elküldte az 
íveket* a szélrózsa minden irányába — uraknak, kisasszo-
nyoknak, asszonyságoknak — igen ékes sorok kíséreté-
ben [PLev. 64 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aJakab 
Ödön vmelyik munkája teijesztésére készült gyűjtőíveket]. 

kísérget 1. gyak kísér; a însoţi mereu; öfter begleiten. 
7820: Láttam hogy Dregán Juon kénszergette a* Valló-
kat az Eskettető Házhoz s azokkal kiket kísérgetett az 
utzán, discurált [Várfva TA; JHb 48 Bíró Sigmond (49) 
hűtés assz. vall.]. 1823-1830: Elek úrfi nevelésénél 
fogva csak a pompára nézett, és . . . akarta, hogy már 
ezután libériás inas kísérgesse [FogE 144]. 1846: (Dar-
vas János) töllŭnk el távazatt s a Comédiást kísérgette 
[Dés; DLt 530/1847. 16-7]. 

2. kb. vki nyomában járogat; a tot umbla după cine-
va; um jn herumgehen. 1724: (Radnóti) Susi beszélte né; 
kem, h(ogy) Pekri mint akar véle bánni, mint kisirgeti 
. . . Susi a Szalmáb(an) is el bújt Pekri Ur(am) előtt ottis 
fel kerestette [Koronka MT; BK. Csáki Ferenczné (50) 
ns vall.]. 7747: (Az alperes asszony) az Gyulaianus Ver-
buans kátonakhoz adván magát, hellyböl hellybe azo-
kat kesergette [Torda; TJkT III. 110]. 1785: (Blágánét) 
Ursz Gábor kísérgette és járt vélle [M.zsombor K; 
KLev. Georgius Ugrán (50) vall.]. 

3. vkit nyomon követget; a urmări mereu pe cinevaj 
jm auf der Spur ſolgen. 1705: Glŏckelsperg generál 
14000 haddal megindult volt, kire Károlyit commende-
rozván, sokáig mind kísérgette de hozzájok nem f e r ' 
hetett [WIN I, 576]. 

kísérhet 1. fegyveres fedezettel elkísérhet; a putea es-
corta pe cineva; bewaffnet begleiten können. 1704: A hí-
re az, hogy a rácok eleikben menneka, akik a Vaskapu 
felől jőnek a kurucok ellen, hogy m e g e g y e z h e s s e n e k ve-
lek és idehozhassák és kísérhessék [WIN 1,86. — A gya-
log németek]. 
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2. (halottat) kikísérhet; a putea conduce la groapă; 
zum Grabe begleiten können. 1811: Kár . hogy õa to-
vább nem élt bár esztendővel, Élt vólna harmadik rend 
Unokájáig, 'S kísérhettük vólna ezzel a* sírjáig [ÁrÉ 103. 
— A száz esztendős szász ember]. 

3. átv követhet; a putea urmări; folgen können. 
1844: a szőkefalvi Papot . keresztúri Déákságába 
jámbor és jo tanulónak esmértem, de azon tul sem tanu-
lási szorgalmát, sem erköltsi állását nem kisérhettem 
[Bözöd U; Pf Árkosi Mihály esp. lev.]. 

kiserked kiserken; a apărea, a-i da; (heraus/vor)quel-
len. 1631: be vala keötue az ſeölduari fíanak az keze, la-
ta(m) hogj az ruha altal ki serkedet vala az ver [Mv; Mv-
Lt 290. 50a]. 

kiserkedés kiserkenés; apariţie; Heraus/vorquellen. 
1771: Tudgyaĕ a Tanú . . hogy . a Bival Bikán is 
Csomoson láttattaké, a Vernek ki serkedései a Verés 
miatt? [Msz; BetLt 7 vk]. 

kiserkedezik ki-kiserken; a apărea; wiederholt her-
aus/vorquellen. 1593: Zeóch János, Zeoch Georgi vall-
ok: . . Az oldalaisa igen kek vala, mintha ver serkede-
zet volna ki nehul oli veresses vala [Kv; TJk V/l. 404. — 
A meghalt gyermeknek]. 1644: (A gyermeknek) ki ser-

kedez vala az vere az hul az kerek altal ment rajta [Mv; 
MvLt 291.410b]. 1657: az fejebolis az hol hagitottak 
Jjolt ki serkedezet vala az ver [Szentmárton Cs; Berz. 12. 
"2/127]. 1729: midőn osztán fel oldoztatta vólna kezeit a 
?Parga helljein Sŭrün ki serkedezet ã Vér kezeiből, keze 
18 belé dagadozván a' Spárgában [Sövényfva KK; TSb 
51]- 1766: vértis láttom a Fejiböl és válla kőzűl ki serke-
dezni [Koronka MT; Told. 3a]. 1796: (A béresnek) a 
Vas villától egy Néhány hejjen jonagy ormok voltanak a 
'estin, ugy hogy a bőr alatt a Véreis ki serkedezett [Fo-
dorháza K; RLt Kerekes Jákob (40) zs vall.]. 1816: a vér 
i? mind ki serkedezett volt a Bőrön [Kebelesztiván MT; 
CsS]. 

kísérő I. mn 1. elkísérő; însotitor, care însoţeşte; be-
gleitend. 1823-1830: Akkor kértem kísérő barátaimat, 
h°gy térjenek vissza [FogE 133]. 

2. fegyveres fedezet tagjaként elkísérő; care face par-
j® din escortă; als Teilnehmer der bewaffneten Bedek-

Ul?g begleitend. 1661: Kemény János . . kiindítá Bar-
mait . . a mezőségen Kozmás nevű faluban a kèsérő 
katonák meglövöldözik és meghal [Mv; EM XVIII, 
J.?5]- 1704: Ugyan Szentpáli István, amint Csanádról 
J°tt volna az úr parancsolatjából, elöltalálták a Pekriné 
asszonyomat kisíró kurucok [WIN I, 267]. 1730: A G(e-
ji^ralist kisíró Lovas Németek(ne)k adott hus árra res-
ſjntiat Rft 8 Den 70 [Kv; Szám. 56/XIX. 13]. — L. 

SKr 162, 361; TML VIII, 401; WIN I, 617, 623, 
ö29> 634. 
j vkinek kíséretében levő; care însoţeşte pe cineva; 
£.Js Begleitung befindlich. 1671: Ez országban idegen 
J e t e k e t hordozó és késerõ Commissáriusok hogy 

követeket Várakban és Városokban bé ne szállít-
n a k . . végeztüka [CC 86. — aKöv. a részi.]. 

^ foglyot/rabot (fegyveresen) elkísérő; care duce sub 
(a?°rtä pe un prizonier/deţinut; Gefangenen/Străfling 

s Teilnehmer einer bewaffneten Bedeckung) beglei-

tend. 1751: Vándor Juon az németeket káromolta . az 
németek az Lejdinánt Quártellján lévő Strasával az Fa-
lús Biro Házához vitették . az ŏtet késérő német kato-
nát minden ok nélkült artzul vágta [Balázstelke KK; IB. 
Vonya Csukina (30) zs vall.]. 1769: bé érte . az Rabot 
kísérő embereket [K; Told. 3a]. 1842: Papotzi 1/2 Inva-
lid. Tamo György Arrestánst átt vettem késérő frájter 
papotzi Bajko Moisestől [Kvh; HSzjP]. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ had kb. vki kíséretéül adott sereg; oaste însoíitoare; 
zu js Begleitung gestelltes Heer. 1657: A kozákok is ha-
zafelé készülnek vala, és a magyarral elkisérteté magát a 
Semlyg hídjáig. És ott mikor által mentek volna, az utó-
ja a kozákoknak a hidat elhányta, hogy tovább ne me-
hessen vélle az urunk kísérő hada [ETA I, 162 NSz] * 
~ levél kb. úti levél, rég passzus; paşaport; Begleitpa-
pier/schreiben, Paß. 7679; édes öcsém uram egy kísérő 
levelet is küldene Kegyelmed, hogy bátorságosabban 
hajthatnák Má<ra>morosona [TML VIII, 465 Özv. 
Bánffy Dénesné Árva Bornemisza Kata Teleki Mihály-
hoz. — aAz ökröket Husztra] * ~ nép kíséret; suită, 
alai; Gefolge. 1662: Rákóczi Zsigmondot azért Bethlen 
Ferenccel, Bakos Gáborral s több tekintetes főrendek-
kel s illendő comitívával, késérő néppel táborokra Bé-
rén3 alá hozzájok bocsátván, azok által tőlök búcsút vett 
vala [SKr 274. — aA csehországi Brünn] * ~ sereg kb. 
vki kíséretéül adott had; oaste însoţitoare; zu js Beglei-
tung gestelltes Heer. 1657: harmadszor is megszemlélők 
jól az ellenség seregeit, míglen megelőzők őket, az kísírő 
sereget és német tisztviselőt sietvén visszabocsátani 
[Kemön. 210]. 

II. ſn 1. vki kíséretében lévő személy; însoţitor; in js 
Gefolge befindliche Person. 1621: Gubernátor vra(m) 
eó Nga kwldue(n) vizza az Oruos Azzont feyerwarrol, az 
ki az eö Nga szemet oruosolta, mely mellet volt Egy ke-
sereő [Kv; Szám. 15b/XI. 47]. 1634: uti leuelet, es kese-
rőt adasson ő Ngha Szolnokigh, onnatis egi falkaigh 
[KJ]. — L. még Kemön. 60. 

2. halottkísérő; persoană care face parte din cortegiul 
funerar; Totenbegleiter. 1736: ének-szóval kikésérvén 
az városból, az keserveseknek némely része akkor 
visszament, úgy az késérők is, az testtel8 az háza felé in-
dultának [MetTr 403. — aA halottal]. 

3. fegyveres fedezetbeli katona; sóidat care face parte 
din escortă; Eskortensoldat. 1594: Mihály vajda 
kétezer törököket az késérőket, gyűtette volt öszve Bu-
kuresten [Monlr. XXX, 95 Szamosközy István]. 1621: 
Zent Iwaní Ferencz Azzoniunka zolgaia, Ieoue(n) Vy-
warbol, Azzoniunk(na)k hozuan hat zekeres Giermek 
Louat, Az mellet hat Vywary Kathona leuen kesereo 
[Kv; Szám. 15b/XI. 180. — aA gubernátorné, I. Bethlen 
Istvanné]. 1657: az fejedelem is az fejedelemasszonyt 
fiaival kiindítá Váraddá, kísírőül mellé rendelé Huszár 
Mátyást marusszéki circiter négyszáz lovassal [Kemön. 
173]. 1662: Romai Császárhoz õ Felségehez expediál-
va(n) levelekkel Váczi Püspök ŏ Kglme Nemzetes és Vi-
tézleö Mokai Mihály Hivŭnkőt, . . . Híveinek . . . po-
roncsollyuk . ha szŭkségh vgy kivánnya, keseróketis 
rendellye(n) melleje [Borb. II fej.]. 

4. kb. fogoly-, rab- v. szállítmány-kísérő fedezetbeli 
katona; sóidat care face parte din escortă convoiului de 
prizonieri/deţinuţi; Sóidat einer Gefangenen-, Sträf-
lings- od. Lieferungsbegleitung. 1625: Vrunk eő felge 
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Fejerwarrol kwldve(n) valami summa Araniat . . Ba-
njara, es ez mellet keserőt kewanva(n) az varostol . . . 
kwldeottwk el Egj nehany Attiankfiajt kesereobe(n) | 
Balintfi Christoph vra(m) Egj hordo pénzt akarva(n) 
Fejerwarra vinnj kewana Egj nehanj kesereőkett [Kv; 
Szám. 16/XXXIV. 143, 249]. 1662: Balassa Ferenc . . 
elfogatott Ki mellé egy marosszéki Mósa István szé-
kely hadnagy rendeltetvén kísérőül mint egy száz lóval 
[SKr 219]. 1822: tartván attól a Biro hogy el veszik a Le-
gént a kisirőktől, én is másokkal együt ki rendeltettem 
volt a Torjai Templomig kisirőnek [Peselnek Hsz; 
HSzjP Fűzi Datzo Ferentz (43) colonus vall.]. 

5. halottkísérő harangozás; sunetul clopotelor cînd 
porneşte cortegiul funerar; Geläute gelegentlich der To-
tenbegleitung. 7680; Harangozasrul Való Limitatio . . . 
Gyűlőt, s kiserőt harangozván2 rendeltünk d 42 [Dés; Jk 
16a. — aTemetéskor]. 

6. nászkíséretbeli/násznépbeli személy; nuntaş, per-
soană care face parte din alaiul unei nunţi; Person ím 
Hochzeitsgefolge. 1736: az vőlegénnyel feles úr, úrfi, 
asszony, kisasszony ment, kivált az atyafiai, de másféle 
urak, úrfiak stb. azokot az kisérőköt nász népinek hítták 
[MetTr 378-9]. 

7. kísérés; însoţire; Begleitung, Geleit. 1762: Pap 
Miska meg kesérőjéból haza nem érkezet volté? [Kővár 
vid.; Ks 25. III vk]. 1765: viszszá jöttenek a kísérőből 
azon Legények [F.gerend TA; KS] | a' kísérőből viszszá 
jötekkor a Legények . . . az Praedicator Abots Janos 
Uram Házánál Pistollyal löttenek a' hol az ide való Mes-
terné is az magok házok előtt álván mondám nekie Tré-
fából hogy ezek a' Test kísérő Legények [uo/ KS. 
J.Somlyai de Fogaras (40) ns vall.]. 

Szk: ~be ad. 1625: Szamos vyvarból nagj Pal Tíz 
Drabantat, vrunk eő felge bizonios dolgaiba(n) Jar-
wa(n), es hogj ne adgjunk kesereőben mas Tiz legent 
erettek, Attu(n)k nekik Etelt es Jtalt [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 114] * bocsát. 1592: Biro vram egi 
olazzal bochiatot vrunk paranchiolattiabol. 6. darabon-
tot az kapuból kesereobe [Kv; i.h. 5/XIV. 99 Éppel Péter 
sp kezével] * ~ 6 e (el)küld. 1582: B. V. kwldy Boldisart 
az Lowas legint Gezty ferenczel kesereobe Almasigh3 

[Kv; i.h. 3/V.49 Lederer Mihály sp kezével. — aK]. 
1625: Vrunk eő felge . . keserőt kewanva(n) az varos-
tol . kwldeottwnk el Egj nehanj Attiankfiajt kesereo-
b(en) [Kv; i.h. XXXIV/143]. 

kísért ige 1. (meg)kísérel/próbál vmit; a încerca ceva; 
versuchen. 1574: Balint Jochan (!) hegwig (!) fia Azt val-
lia hogi az azonember . . . az albert deák kapuyat Akar-
ya volt meg Nithny, Egi feleol kesertette, Mas feleolis de 
Nem Nitthatta [Kv; TJk III/3. 369]. 1578: ez eleot eó 
kegme biro vram varas hyre nelkwl ment ala az feyede-
lemheóz es e mostani valazt hozta, ky halhatatlan dolog 
eo kegmeknel hogy az Byro varas hire nelkwl illie(n) dol-
got kessertettek volna [Kv; TanJk V/3. 166]. 

2. 1662: Fejedelem felindul, Fiieket késérti [SKr 215a 

— aA VI. rész tartalomjelző regesztájában] | Már Foga-
ras felé véghez vivén dolgát az törők, úgy hiszem, ma-
holnap vagy itt minket, vagy Kolozsvárat kisirtik [TML 
II, 253 Ebeni István Teleki Mihályhoz Szúv-ról]. 

3. ? próbálkozik vmivel; a încerca, a face o íncercare; 
versuchen. 1772: De hogy akár kit-is fenyegettek, piron-
gattak, és rettentettek volna, nem tudom . . . én vellem 

azt nem tselekedték, s affélével engem nem kisírtettek 
[Drág K; TSb 21]. 

4. 1710: Az úra . monda: „ gondolkodjék ke-
gyelmed, s imádkozzék az Istennek hogy szent 
lelke által kegyelmed elméjit világosítsa meg, s ismertes-
se meg kegyelmeddel a catholica religiónak idvességes 
igazságát" Én mondék az úrnak: „Ha én azon imád-
koznám Istennek, csak kísírteném őfelségit, holott én 
megnyugutt elmével vagyok mostani igaz religiómban" 
[CsH 305. — aApor István]. 

5. (nőt) kerülget; a da tîrcoale (unei femei); (um 
Frau, Mädchen) herumschleichen. 1710 k.: az elsőt8 két-
szer, ezt egyszer ha megmorgottam, de soha békéltető 
csóknál egyéb közöttünk nem kellett, harag, ízetlenség, 
gyanúság, féltés sohasem volt, noha, kivált ezt a másodi-
kat sokan kísértették [Bön. 494. — aA feleségét]. 

kísért mn care a fost însoţit/escortat; begleitet. 1657: 
midőn az szállásomra kísírt nemesség eloszlott volna, az 
fejedelem sátorához felmenék [Kemön. 178]. 1826: 
Compassualis mellett késért Rabok mellé éjjelre Gyer-
tyáért és Intertentiojokra Esztendő alatt RF. 1 Xfr. 15 
[Szkr; Borb. I]. 

kísértés kb. lopásbeli próbálkozás; íncercare (de fúrt); 
(Diebstahl)Versuch. 1854: Susika gyalázatos kis Asz-
szonyt haza küldöttöm, most remegő pennámmal ala-
tson sok lopásait s keserteseit nem írhatom [Csapó KK; 
DobLev. V/1372 Réz György vejéhez, Dobollyi Bálint-
hoz]. 

kísértet1 1. kb. kísérővel küldet/menesztet vkit; a tri-
mite pe cineva cu însoţitor; begleiten lassen. 1596: Mi-
kor Horwat Jánost B. vram 27. may Huztra kwldeotte 

. Egi embernek, az ki lowawal volt velle, Zigetigh, az 
erdeokeon kesertette fizetet neki f — d 41 [Kv; Szám-
6/XXIX. 36-7 Bachi Tamas sp kezével]. 

2. 1662: a na^y jeles fejedelem ember veszedelmén s 

méltatlan esetén , siralmas bsorsán nagyon megesvén 
szíve a kegyes úriasszonynak , maga hintószekerén s lo-
vain kísértette s küldte volt Ęcsed várába [SKr 90. 
aBáthori Gábor megöletésén. Csáky Istvánnénak]. 

3. fegyveres fedezettel elkísértet; a trimite sub escor-
tă; von bewafíneter Bedeckung begleiten lassen. 1621-
az oda fel meneo Hauasalfeoldj Vajda zolgajt keserteti 
B. Vram Dragig8 [Kv; Szám. 15b/IX. 117. — aK]. I70j-
(Pekrit) Száz lovassal kísértették Szebenhez egy mélyföl" 
dig, a Gubernium passusa lévén nála [WIN 1,238]. 1S09J 
mint (!) azon személyeket, kik magokat fizetésért eljkoj 
teleztek katonaságra, bátorságos őrizett alatt Dallyába 
Com(m)issarius Tűri Simon Uramhoz késértessűk [Ko-
halomszék; UszLt ComGub. 1746. — aU]. 

4. (fogolyként/rabként) bekísértet; a trimite sub es-
cortă (ca prizonier/deţinut); (als Gefangenen/Sträfling 
fiihren lassen. 1765: (Az embert) Borbándra késértetven 
énis a több strásák között késértem [Sárd AF; Eszt-MK 
Vall. 46]. 7787; Ha a ' Faluban valami idegen ember meg 
fordulna, a' kinek a ' Felsõb Rendelések szerint Passusa 
nem lenne, 's leg kisseb gyanító suspitio férhetne utan*1 

az ollyanokat immediate el fogatni, 's a' Proc.Tiszthe 
kisértetni kemény parancsolat alatt parantsoltatik [To-
rockó; TLev. 3/2. 3a]. 1800: Az Erdőből mintegy 1* 
szál fát le vágtak; 'a melyért 'a Falu meg köttette azon 
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Nyekita nevű emberit az Exp(one)ns vrnak, és az Biro 
házához kísértette [M.bagó AF; DobLev. IV/837. 4b 
Timár Juon (40) „paraszt személy" vall.]. 1801: ezen 
Dominalis Birot Tordára késértette . . Láttam, 
hogy viszsza jött azon Béressel ă ki bé késérte volt 
[A.detrehem TA; KCsl 16]. 

Szk: áristomba 1814: Tompa Jánosné Pásztor 
Anis valya, hogy Bartók Anna Aszszonyomnak a* 
szájából hallotta, hogy Rákosi Urat szidta . én 
kotsiba ülök 's ötött ugy késértetem fegyver között áres-
tomba [Martonfva Hsz; HSzjP] * tömlöcbe 1763: 
azokat egyenesen a' Káli Tŏmletzben kisértettem [Ud-
varfva MT; Told. 44/22]. 

5. ~ / magát. a. elkísérteti magát; a lăsa fie să însoţit; 
sich begleiten lassen. 1756: Németi Jstván Uram mi-
vel a' kávé Házba akart menni . . . magát az inassal a' 
kafé hauzba kísértette [Kv; Mk IX Vall. 34]. 1833 k.: ké-
leleníttettem Az magunk Házunkhoz Kisertetni maga-
mot Sipos Mihállyal [Usz; Borb. II]. — b. vmilyen kísé-
rettel követteti magát; a face să fie petrecut de suita unor 
persoane; durch irgendeine Begleitung sich folgen las-
sen. 1760: (A) kolozsvári tógás-deákok . . hegedűszó-
val kísértetik magokat [RettE 108-9]. 1767: József csá-
szár nem is kísértette magát processióval a temp-
ómban [i.h. 210]. 1771: Mészáros Borbély István magát 
a Mészár székik (!) kisertette musikássokkal [Dés; DLt 
321. 17b]. 

6. vki eleibe ~ i magát elővezetteti magát; a cere să fie 
eondus ín faja cuiva; sich vorführen lassen. 1717: Mi-
dőn volnánk . . . Idösbik Sz: Kereszti Sz: Kereszti And-
rás Ur(am), eö kglme kolosvari piaczi házánál, egj a' 
loronjban vagj fogházban keserves rabságot szenvedő 
Várádi Márton nevü ember azon helljnek Poroszlojával, 
meg irt Mgos Ur(na)k eő kg(ne)k eleibe késértetvén ma-
Sát, jelengeté keserves rabság(án)ak okát [Kv; Ks 89]. 

v kísértet2 megkísértet, kísértésbe sodortat/vitet; a lăsa 
să fie dus ín ispită; in Versuchung bringen lassen. 1710 

hű az Isten, aki nem hagy feljebb kísértetni tüteket 
annál, mintsem szenvedhetitek és erőt is ád a szenve-

e s re [BIm. 1014]. 

kísértet ſn 1. kísértés; ispită; Versuchung. 1662: ki 
cŞudálhatná, ha illyen nagy világi boldogságoktól az ifjú 
elmea megtántorodhatnék is . . a megbotlásra nem 
?agy alkalmatosság s késértet lehetett-e? [SKr 321-2. — 
A II. Rákóczi Györgyé]. 1692: Daraban Istók . . . ifjú 

ember lévén, a Satá(n) kisèrtetitŏlis féltyŭk [SzJk 261]. 
1704: maga is mondotta volt hogy az ördögnek mi-
,y e n szörnyű kísirtetit bocsátotta volna Isten rea [WIN 
> 542]. 1710 k.: Szükségesnek ítílem a kísértet útjait 

megmutatni, hogy tudj őrizkedni tőle [Bön. 472]. — L. 
V\çg BIm. 1025; Bön. 471, 507; CsH 96; RettE 80; SKr 

WIN I, 119. 
Szk: ~be esik. 1811: Nehéz a' Tisztségben-is meg-

változni . . Vigyázz Meg-ne szédülj, ne hogy 
rjsel kísértetbe [ÁrÉ 114-51 * ~be jut. 1669: Az Chris-
h

Us havaként kérlek, édes öcsém uram, jól vigyázzatok, 
??gy kísértetbe ne jussatok [TML IV, 444-5 Gyulafi 

Teleki Mihályhoz] * ~en megy által. 1776: eztet 
kem Groff Lázár beszéllette, hogy mennyi késérteten 
nt által [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.]. 

2. stafie, fantomă, strigoi; Gespenst. 1583: Catalin 
feyer Benedekne . vallia, hogy . . . volt oly Ember ky 
Azt monta, hogy ollian volna minth egi kesertet [Kv; 
TJk IV/1. 121. — aA disznó]. 7787; étzakának idején ki-
sírtetnek sokszor fel öltözött és ugy ijezgette Néhai Test-
vér Húgát Csia Ágnest [Cófva Hsz; HSzjP G. Kalotsai 
(64) gy. kat .vall.]. 

3. kísérlet; încercare; Versuch. 1675: méltóztassék 
Feiedelmi nagyra születet termeszeti szerint az illien 
unionkal ellenkező, és gyülülseghet nevelő kissirtetet 
contemnáluan kegls resolutiojat effektualtatni [JHbK 
XVIII/28 Mikola Zsigmond a fej-hez]. 

kísértetes kb. (fogoly/rab) elővezettetés(e); aducere ín 
faţa cuiva (a unui prizonier/deţinuţ); (Gefangene(r)/ 
Sträfling) Vorführung. 1662: Barcsai Ákos . fogságra 
udvarba vitetni parancsoltatott vala. Ki Budai Zsig-
mond nevű máramarosi nemes emberrel együtt, Kövér 
Ferenc nevü asztalnakja és Váradi János nevű kapitá-
nya által a fejedelemnek, akikre késértetések bízatott va-
la, egy szekérbe . . . odaboríttattak, lakatoltattak vala 
[SKr 651]. 1840: Csik-Pálfalvi Vaszi István . bizo-
nyos czimboráival lehető szembesittés okán, Székely-
udvarhelyre kísértetése alkalmatosságával megszö-
kött [DLt 1051 nyomt.kl]. 

kísértetik1 1. a fi însoţit; begleitet werden. 1662: Rá-
kóczi György fejedelemnek választaték és felkiáltaték, 
és azután . . az fejérvári gyűlésbe kísértetek | Az fejede-
lem Viskig kísértetik [SKr 135, 351]. 

2. (halott) elkísértetik; a fi condus la groapă (de mor-
mînt); (Totefr]) begleitet werden. 1662: Bornemisza Pál 

az élők társaságából kiszólíttatott vala . kinek 
teste . jó gondviseléssel kísértetnék váradi házához | 
Kemény Ferenc . . . pestisben . . megholt vala . . il-
lendő tisztességgel koporsóba tétetvén, Kővárba kísér-
tetett vala [SKr 244, 667]. 

3. fogolyként/rabként elkísértetik; a fi escortat ca 
prizonier/deţinut; als Gefangener/Sträfling begleitet 
werden. 1705: Medgyes magát megadja, a németek Bu-
dára kísértetnek belőle [Kv; KvE 244 VBGy]. 1708: a 
szászvárosi német, capitulatióval feladja magát, és Sze-
benbe kísértetik [Kv; KvE 252 ua.]. 1791: ezen Tihaia 

potentiariuskodo személlyek . . . el-fogattatván a* Gor-
bai M.Udvarba kísértettek [Galgó Sz; JHb 1/23. — aTi-
hóról (Sz) való. Csákigorbói (SzD)]. 1800: Varga Já-
nosné Zilahi Julianna . Darotzi Pista és Kotsis Mar-
ton nevezetű Földes Uram eö Nagysága . . . Emberei-
nek Strásállásak mellett eő Nagysága Brétei Udvarába 
kisertetett [Décse SzD; Ks Vegyes 92]. 

Szk: rabságra 1811: Tondor Ádám szököttel 
Dálnokból midőn Rabságra másokkal együtt kisértetett 
[DLt 810 nyomt. kl]. 

4. ellopott állat nyoma vhová követtetik; a merge pe 
urmele animalului furat pînă la . . . ; (Spur des gestohle-
nen Tiers) verfolgt werden. 1819: Csíkszenttamási gya-
log katona Bíró József egy gonosz embertől elorozolta-
tott marhájának nyoma a mü határunkban késértetett 
[Jenőfva Cs; RSzF 104]. 

kísértetik2 megkísértetik; a fi ispitit/tentat; versucht 
werden. 1668: feleségem felette terhes dolgokkal késér-
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tetik, tülem elválásra kényszeríttetik [TML IV, 379 Pas-
kó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 

kísértett kb. megpróbáltatásnak alávetett; pus la ín-
cercare; einer Prüfung unterworfen. 1699: az en kedves 
Felesegem Kapi Anna, az űdőtől fogva, az mi últa . a 
szent házasság-al egybe szerkesztettünk, az en hozzám 
való eő kőtelességé(ne)k meg felelt: úgymint kivált-
képpen, az én kisirtet nyomoruságimb(an) is, az mi űdőn 
tudni illik én bujdosó voltam [Mk Macskásy Boldizsár 
végr.] 

kísértgetés 1. meg-megkí sértés; ispitiri repeta te; wie-
derholte Versuchung. 1662: a bánnak ha a fejede-
lemség dolgában késérgetésea lenni kezdene is a vezértől, 
kötelességéről, tartozó hűségéről megemlékeznék, s an-
nak acceptálására, magára felvállalására semmiképp ne 
is lépne [SKr 436-7. — aígy, de nyilván késértgetése h.]. 
1681: Retyi Matthe Ura(m), az Sz: ministeriu(m) ellen 
sok izbeli motskos maga viselete; cselekedete előttünk 
titokban ne(m) lévén teŏbbi kőzött az aszonyi állat 
kisirtgetese paraznasagra tovab impunĕ semmikep-
pe(n) el nem szenvedhettyŭk [SzJk 152]. 

2. kb. próbatétel; punere la íncercare; Erprobung. 
1561: Minden apród penig az ky arra az mwyre akar al-
lani az o vranal kesergetesneka okaert hat hétig' lakiek 
[Kv; ö C A r t . — aValószínűleg kesertgetesnek h.]. 

kísértgettet kifürkésztet; a puné pe cineva să cercete-
ze; untersuchep lassen. 1662: (A fej.) Fileka állapatját is 
késérgettetvén , lövőszerszámokat is vitetvén alája [SKr 
218. — aFülek ^Nógrád m.) a török hódoltság idején je-
lentős végvár, valószínűleg kėsėrtgettetvėn h.]. 

kiserŭl kb. kibomlik/fonódik, nyj kisirül; a se desface/ 
dezrăsuci; sich auflösen, aufgehen. 1733: a ' Harang kő-
telét a harangozok vették le azért hogj ki Serŭlt õ 
Kglme vette le a' kérdésb(en) forgó kis harang(na)k a' 
kőtelét mivel ki bomlott volt [Hévíz NK; JHbT). 

kisesküllői a Kisesküllő (K) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Kisesküllő/ 
Aşchileul Mic; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Kisesküllő. 1. Kisesküllőn lévő; din 
Aşchileul Mic; in Kisesküllő befindlich. 7807- Kiseskül-
lői nemes Udvarában [Somb.) 

2. Kisesküllőhöz tartozó; care aparţine de Aşchileul 
Mic; zu Kisesküllő gehöríg. 1844: egy régi veszet Ut . . . 
a Kis Esküllöi határt elválasztja az Ördög keresztúritól 
[Kisesküllő K; EHA]. 1846: Kis Esküllői részek [uo.; 
Somb.]. 

3. Kisesküllőn lakó; care locuieşte ín Aşchileul Mic, 
din Aşchileul Mic; in Kisesküllő wohnhaft. 1574: Nagy 
Eskeleoy Balas es Dobo georgy Kiseskeleoy [Kv; TJk 
III/3. 119 Chanadj Tamas vall.]. 1806: Kis Eskûllei em-
berei [Ördögkeresztúr K; Somb.]. 

Võ. az esküllői címszóval. 

kisétál a ieşi la plimbare; (hin)ausspazieren. 1665: Bár 
Henter Ferencz uram is szintén most ne sétált volna ide 
ki [TML III, 379 Teleki Mihály a fej-hezj. 1710 k.: Ca -
laisba érkezvén . egy-két nap nyugodván . . . Egykor 
kisétálánk a tengerhez, hogy én Angliába menő hajót tu-

dakozzak [Bön. 583]. 1823-1830: Sokszor a mezőre is 
kisétáltam [FogE 276]. 

kisétálás ieşire la plimbare; Hinausspazieren. 1735: 
(A szorulást) reménlem hogy az ott künn maradt Syru-
pus forma laxativummal, borkŏves levesekkel, és min-
dennapi szekeren való kisétálással praecavealhatni [Ks 
Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 

kisfaludi vmelyik Kisfalud (AF, MT, U) tn -i képzős 
szárm.; derívatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Kisfalud/Miceşti sau Satui Mic; mit dem Ableitungs-
suffix -/ gebildete Form des ON Kisfalud: I. m n \ . Kisfa-
ludon (ĂF) levő; din Kisfalud; in Kisfalud befindlich. 
1578: Áz Kis faludy háznál a minemeö buza azta-
gok, es egieb fele maiorsagok wadnak, azokra olly gon-
gya legyen, hogy . kar nelkeöl allyon [OL. M. Kama-
rai lt Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol 104-6 V Kova-
choczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 

2. Kisfaludhoz (MT) tartozó; care aparţine de Mice-
şti; zu Kisfalud gehörig. 1578: kysfaludj hatar [Job-
bágyfva MT; BálLt 79]. 

3. Kecsetkisfaludra (U) való; din Satui Mic; aus Ke-
csetkisfalud stammend. 1606: Tóth Istúan Kws faludj jb 
[Kecsetkisfalud U; EHA]. 1610: Kwsfaludi Ianos 
vgia(n) Kwsfaludj Keczetj Boldisar Kws faludi [UszT 
24a]. 

Szn. 7600; Kws faludi Ambr(us). Kwsfaludi Mate 
[UszT 15/7 Bartha Mattiasne Martha malomfalwi (60) 
vall.]. 1642: Kws faludj András [Abrudbánya; Törzs]. 
1699: Kŭsfaludj János. Kŭsfaludj Ferencz [Kobátfva 
U; UszLt IV. 53]. 

II. fn Kisfalud (MT) lakosa; locuitor din Miceşti; 
Einwohner von Kisfalud. 1698: Náznánfalviaknak es 
Kűs Faludiaknak nem lévén itató és ivo helljek . 
mint hogj egj kutt sem találtatik egész Falujokban [Kis-
falud MT; EHA]. 

kisſenesi a Kisfenes (TA) tn -i képzős szárm.; deríva-
tul formát cu sufixul -/ al toponimului Kisfenes/Finişeli 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ÓN Kis-
fenes: kisfenesi lakos; locuitor din Finişel; Einwohner 
von Kisfenes. 1760: vagyon az Marha legeltető helly 

a Kisfenyesiekkel controversiába forog [Hasadat 
TA; EHA]. 

kisfia bírt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit Pos-
sessivendung: vkinek a fiacskája; băie(aşul cuiva; js 
Söhnchen. 1639: ugi ment oda Ura(m), az kis fianak 
miklanak mondotta6 [Mv; MvLt 291. 303a. — aKöv. a 
nyil.]. 1749: ha meg holt is szegény kis Fiam, ha életb(en) 
vagyon, ha jobbadon is had tugyam [Buzd AF; Ks 
Mikó Ferenc feleségéhez]. 1799: tudom hogy mikoron a 
már rég el mult Burgus Háborúra ki indultunk volna . . • 
a felesége eleiben hozá férjének Konya Antalnak kis fia 
[Egerpatak Hsz; HSzjP Fejér András (55) lovas kat; 
vall.]. 1817: azon hellyen a' hol a' Ló meg Döglött is a 
kis fijam tanálta meg [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 
halt meg Barna Bálint, Színész 4éves kisfia Béla, agy10D~ 
ban [Dés; RHAk 72]. 

kisfiú fiúcska; băiejaş; Knabe. 7757; Egy Kis fiúnak 
való Sapka [Jobbágyfva MT; BálLt 71]. 1842: 15ik 
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vemb: Török János (:Kadét:) 45 éves . . . Gyaluba egy 
urdogás szekérrel menvén a Szamoson keresztül, a viz 
hirtelen meg áradván, a szekeret fel fordította és ö ötöd 
magával vizbe esett, — kettő közzülök belé holt, égy 
kis fiu meg szerencsésen ki úszott [Nagykapus K; RAk 
10]. 

kisgalambfalvi a Kisgalambfalva (U) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Kisgalambfalva/Porumbenii Mici; mit dem Ableitungs-
suffix -/ gebildete Form des ON Kisgalambfalva: I. mn 
1. Kisgalambfalván levő; din Porumbenii Mici; in Kis-
galambfalva befindlich. 1625: kis galanfaluy temeteo 
kert [UszT 1 la]. 1727: mű az Kis Galomfalvi Malom fe-
lé fogtunk [EMLt]. 

2. Kisgalambfalvához tartozó; care aparjine de Po-
rumbenii Mici; zu Kisgalambfalva gehörig. 7604; Ke-
rezturfalwi nagi Istuannç borbarazonj zabaditata magat 
Kis galamb falwi hatarban [UszT 18/149]. 7606; kis Ga-
la(m)falvj Hatarra | az Karos Azzonj az eö marhaianak 
Njomat az Kws galambfalj hatarra követte [Kisgalamb-
fva U; i.h. 20/303, 304]. 1607: Kis galambfalul hatarban 
[i.h. 20/244]. 

3. Kisgalambfalvára való: din Porumbenii Mici; aus 
Kisgalambfalva stammend. 1591 k.: Kis Galambffaly 
Uzlo Mihaly [UszT]. 1606: Rab Istuan Kys galambfal-
wy cziorda paztor | kws galambfalwi Zekrenîes matias 
[i.h. 20/247.300]. 1607: Kws galambfalvj Kadar matias-
nÇ annazonj [i.h. 20/251]. 

4. Kisgalambfalván működő; din Porumbenii Mici; 
m Kisgalambfalva tätig/wirkend. 7809; a Kis Galamb-
falvi Pappal Deákul kezdttem beszélleni [UszLt Com-
Gub. 1752 Szilágysomnyai Baki Josef (75) vall.]. 

II. ſn Kisgalambfalva lakosa; locuitor din Porumbe-
nii Mici; Einwohner von Kisgalambfalva. 1600: Azt en 
ne(m) tagadom, hogy en keőtelen ne(m) maradta(m) 
wolna az Kis Galambfaluiak ellen [UszT 15/54]. 

Vö. a galambfalvi címszóval. 

kisgoroszlói a Kisgoroszló (Sz) tn -/ képzős szárm.; 
privátul formát cu sufixul -/ al toponimului Kisgorosz-
,Ó/Traniş; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form 
des ON Kisgoroszló: származási helyre utaló jelzőként; 
Ca atribut care indică locul de naştere; als auf den Ab-
stammungsort hinweisendes Attribut. 1641: Kis Go-
^szlay Halász Benedeka [Inó Sz; GyK X.30/8. — aJb]. 
^ Vö. a goroszlói címszóval. 

kisgörgényi a Kisgörgény (MT) tn -i képzős szárm.; 
privát formát cu sufixul -i al toponimului Kisgörgény/ 
Sjruişor; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 

Kisgörgény: származási helyre utaló jelzőként; ca 
airibut care indică locul de naştere; als auf den 
Abstammungsort hinweisendes Attribut. 1714: Küs 
yŏrgényi Bartha Dániel [Mezőbánd MT; MbK 115]. 
l?6l: Küs Gőrgenyi Barta László Nemes Maros szék-
e k hites Adsessora [Kendő MT; DobLev. 11/327.la]. 

t kisgyekeí a Kisgyeke (K) tn -/ képzős szárm.; deriva-
ſormat cu sufixul -/ al toponimului Kisgyeke/Geaca; 

?it dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Kis-
S?ke: Kisgyekéhez tartozó; care aparţine de Geaca; zu 
á g y e k e gehörig. 1654: Vas János es Vas Giőrgy ura-

mék ki iártatták vala az Küs Gyekej határt [WassLt 
Márton Mesler nagy Gyekében lakó (52) jb vall.]. 

kisgyermek copil mic, copilaş; Kind. 1592: Catalin ze-
kel Ianos zolgaloi'a vallia: Égikor menek Meggiesi Bol-
disarekhoz egi kis giermekel el veue az Azzoni teolle(m) 
az giermeket [Kv; TJk V/l. 270]. 1603: hitesse meg 
welwunk az Jo azonj hogy az kis giermek az mi attiank 
fia weretöl walo [UszT 17/65]. 1639: egj kis gjermek igen 
siualkodik vala [Mv; MvLt 291.207b]. 1773: azon Daj-
ka Katso Sára . . . az ártatlan Kis gyermeket tsak nem 
éhei halásra itt is hagjta [Bere MT; BetLt 7 Catharina 
Boros vidua Kosa (60) vall.]. 1809: mikor utat tsináltot-
nak magok az elöl járok ki nem alnak hanem ket három 
kis Gyermek delbe vagy del után az egy hitvan kopával 
[F.boldogasszonyfva U; UszLt ComGub. 1657]. 

kisgyermek-kor vîrsta copilăriei; Kindesalter. 1606: 
Kis germek koromtul fogúa Kisfaludban Neúekette(m) 
[UszT 20/71 Martin(us) Chiki de Rugonfalúa (40) lib. 
vall.]. 1778: Kotora Thodort gyermekségitŏl . . . isme-
rem régi ŏrŏgeinktõl hallottam illyen Históriáját, 
hogy ez Kis Gyermek korában hajdon vetődet volna el 
mi Falúnkban [F.orbó AF; BK sub nr. 908 Bogdán Triff 
(62) jb vall.]. 

kisharang clopot mic, clopoţel; Glöckchen. 1580: 
Mykor egyet wt az ora Akor harangozzanak az kws ha-
ranggal [Kv; TanJk V/3.217a]. 1593: Az pitián harango-
zo legeny mikor az kis harangnak az wteoyet ala vetette 
volt, Azt ísmegh meg chinaltattuk attűnk f — d 4 [Kv; 
Szám. 5/XX. 122]. 1642: Az kus harangnak az vankosat 
czinaltattuk [Mv; MvLt AA11.7]. 7680; Az Kis Haran-
gatt megh vonatvan nemely szegenyek(ne)k, mind(en) 
vonastul adgyanak d. 3. sub poena f 3 // [Dés; Jk]. 1702: 
Nemzetes Sándor Mihály Ur(am) Szilágy Bagosi akkori 
lakos maga költségén öntet harmadik kis harangot [Ba-
gos Sz; SzVJk 48]. 1733: én vettem le a' kis harangról a' 
kőtelet [Hévíz NK; JHbT]. 1761: Imo: Az régi Jó szokás 
szer(e)nt Tizenkét Esztendősen fejjjŭl való Férfiúnak 
akarmely rendb(en) és állapotb(an) lévőnek az Nagy ha-
rangal szaggassanak Hármat azon az Aetáson alól 
való Iffiaknak penig kezdgyék az kis Haranggal Hat 
Esztendősön alol való Fiu gyermek(ne)k penig, az Kis 
Haranggal előbb vonnyanak kettőt. Az Nagy Harangal 
penig Edgyeta [Torockó; TLev. 2/2. — aFolyt. a részi.]. 
1864: ha meg hal valaki, a férfinak csendítsenek egyet a 
nagy harangal, az asszonyi nemen lévőknek a kis haran-
gal egyet [M.bikal K; RAk 253]. 

kishavadi a Kishavad (MT) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kishavad/ 
Neaua; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des 
ON Kishavad: Kishavadról való; din Neaua; aus Kis-
havad stammend. 1749: Bodoni Gergely küs Havadi fiu 
volt [Bozs MT; Told. 8]. 

kisház 1. căsuţa, căscioară; kleines Haus/Nebenge-
bäude. 1573: Leonardus Eger, ac Lauren(tius) Eger 
vnanimíter fassi sunt . . . Adam Istwan . . . Mond az 
Annyanak . . . Kegmed hattae Batyamnak hogy az kis 
haznak az vdwarara rakya fayat [Kv; TJk III/3. 198a]. 
1589 k.: Az kis hazat hagia esmet nekj [UszT 13/94 La-
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dislaus Hannagy de Malomfalua vall.]. 1619: Tudom 
azt hogj az kws Hazat Geörgj Antalne Czjnaltata fiayual 
egjwtt arra az eöreöksegre [Tusnád Cs; RLt]. 1633: Za-
bo Balas ezzel az Sándor Istuanneual eggiőtt vegezek el 
az kis haznak pinczesteől való czinalassat [Mv; MvLt 
290.134a]. 

2. kisszoba; cameră mică; kleines Zimmer. 1573: Mi-
nekwtanna ely temetek volna Molnár Boldisarnet . a 
my haz keozbely Marhaia Marat volt az felseo kis haz-
ban hantak be [Kv; TJk III/3. 72]. 1590: Az kis haznak 
az fala eppen le deőlth uala es az mas haznak az falais le 
deölth uala . . Chinaltattam az hátulsó zobaba egi ke-
menczet [Kv; Szám. 4/XIX. 15]. 7633; Egj Gialogh Asz-
tal Az elseő hazba(n) — f. — d. 65. Egj niosolia Az Kis 
hazba(n) f. 1. d. 25 [Kv; RDL I. 103]. 1763: A Kis Haz-
ban romladozo Hordo Nro 2 [Pókafva AF; JHb 
XXV/77.2]. 1845: a kis Házban van közönséges veres 
cserép kajha kementze [Borsa K; BetLt 1]. 1852: Az ol-
dal vagy kisház jo állapotba, ennek is üveg ablaka jo 
[Felfalu MT; DE 4]. 

kisiet 1. sietve kimegy; a ieşi repede/în grabă; hinaus-
eilen. 1723: Luka ki sietvén az udvarról, az utczàn haza 
felé indula [Hodák MT; VGy. Nándra Urszuly (40) jb 
vall.]. 

2. sietve el/kivonul; a se retrage repede; eilends da-
von/hinausziehen. 1662: Az fejedelem táborostul Bod-
rogközbe kisiet [SKr 655]. 1710 k.: Irék én egy levelet 
Béldineka . Summája ez vala . . . ha már falu képiben 
s fejében kardot vont, siessen ki a hadakkal . . . s a feje-
delemmel hirdettessen ország gyűlésit Nagy-Sinkre 
[Bön. 709. — aBéldi Pálnak, Háromszék főkirálybírájá-
nak]. 

3. sietve el/kiutazik; a pleca repede (din localitate); 
eilends verreisen. 1619: (Szekender pasa) nem is késik, 
hanem kisiet az tisztibe Tömösvárra [BTN 230]. 1664: 
Én is teljes tehetségemmel igyekezem kisietnem, remé-
lem is, már nem késeltetnek [TML III, 32 Teleki Mihály 
Kászonyi Mártonhoz]. 1776: Ki volt az a* ki meg értvén 
. . . Groff Lázár Urffi ö Nga által lett el jedzését Groff 
Kornis Anna Kis Aszszonynak; hogy azonnal Kóródra 
ki siessen? [Nsz; GyL vk]. 

kisietés sietve elvonulás; retragere grabnică/în grabă; 
eiliger Wegzug. 1662: fejedelem Ibrányi Mihálynak út-
ban létéről és kisietéséröl írton-ír vala [SKr 172]. 

kisfiſerezhet palalapokkal befedhet; a putea acoperi cu 
plăci de ardezie; mit Schieferplatten bedecken können. 
1710 k.: a pogonhoz téglájok nem volt, hanem lapos, 
igen j ó erős kövekkel pogonozták, melyet még jó derék 
kőmíves is igen nehezen síferezhet úgy ki, amint kellene 
[BÖn. 503.]. 

kirikamlik átv kicsúszik/siklik; a scăpa; hin/heraus-
gleiten. 1842: a dorbézoló Legényeket Tokai Sándoron 
kivŭl, ki a Tized kezéből kí sikámlott, el fogtuk [Dés; 
DLt 1516]. 

kisikamlott átv kicsúszott/siklott; scăpat; hin/her-
ausgeglitten. 1842: a ' Tized kezéből kí sikámlott Tokai 
Sándor is végre bé tétetetta [Dés; DLt 1516. — aA fogdá-
ba]. 

kisilabizál kibetűz/olvas; a silabisi; (mühsam) buch-
stabieren. 1676: Az Kegyelmed boszorkány írásaa kit 
rettenetes főtörődéssel kell nékünk olvasnunk. Sok dol-
gokrúl írván Kegyelmed, egyiket míg kisillabizáljuk, a 
másikat elfelejtjük [TML VI, 141 Naláczi István és Szé-
kely László Teleki Mihályhoz. — te l ek inek az írása 
szörnyű nehezen olvasható]. 

kisilosvai a Kisilosva (SzD) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Kisilosva/Tîrli-
şua; mit dem Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Kisilosva: származási helyre utaló jelzőként; ca atribut 
care indică locul de naştere; als auf den Abstammungs-
ort hinweisendes Attribut. 1633: Kws Jlosuaj peterr Ja-
nos (65) jb [WassLt]. 

kisimít kivasal; a călca; abglätten, ausbügeln. 1780: 
Belenyesi Aniska Aszszony kére hogy egy Nemes le-
genynek egy ingit meg mossam meg száraszszam és 
ki simítsam [Berekeresztúr MT; BetLt 6 Sophia Varga 
(26) vall.]. 1801: hozzám-is hói négy hói őtt Ingeket le-
küldött hogy simmitsam-ki, mert a* Gróff meg-érkezett, 
s ott Simmitani nem lehet [Mv; Told. 42/56]. 

kisimíttatik a fi netezit; abgeglättet werden. 1842: A 
papiros malom mellett van egy kút . . A' kút mel-
lett . . van a Simító, hol a* papiros ki simittatik [Km; 
KmULev. 2]. 

kising cămaşă mică/scurtă; kleines Hemd. 1668: Egy 
teczin selyemmel, s Arannial, szŏt Aszszony embernek 
való kis Ing . . . Egy feier ézűstŏs Czendely Aszszony 
embernek való Kis Ing [Mk 3-4 Kapi György lelt.]-
1672: Egy teczin tafota kis ing Teczin selljemel varrót 
alsó ing aran(y)as [SLt A.52 Suky Krisztina lelt.]. 1676: 
Beszterczen . . . vetetet az felesegem . . . Katónak kis 
inghez veres selymet de 18 [Beszt.; Törzs]. 1681: küs In-
gek. Egyik . . kék Tafota ezüstel varrót Islogos [uo.î 
LLt]. 1701: Teczin Tafota kis ing [Csicsókeresztúr SzPî 
LLt]. 1718: Egy teczczin aranyos küs ing. Egy teczczin 
habos tafota Selyem küs ing. Egy fekete selymes küs ing 
[Kilyén Hsz; SzO VII, 235 Barabás Györgyné Kilyé*1 

Erzsébet kel.]. 1734: Bulya vászon felső Ing . . . Karma-
sín Szin Selyemmel Ezüst fonallal varatt edgy pár kis Ing 

Harmadik Kis Ing Spanyarral fekete Selyemmel va-
ratt [Bora. XXXVIII.3 Kornis Krisztina lelt.]. 1761: Ne-
gyed fel pár fekete sellyemmel varrott kis ing [Koronka 
MT; Told. 8]. 

kisírja magát a-şi plînge amarul, a se uşura plîngfod' 
sich ausweinen. 1785: Hogy el ment édes szivem Máfl s ' 
ko azután sírta ki magát [TSb 13 Bethlen Zsuzsána leV' 
Nsz-ből]. 

kisjenői a Kisjenõ (SzD) tn -< képzős szárm.; derivatuj 
formát cu sufixul -i al toponimului Kisjenő/Fundătur^ 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON K 1 ' 
jenő: 1. Kisjenöhöz tartozó; care aparţine de Funaăt 
ra; zu Kisjenő gehörig. 1649: Kis Jeney határban a z ^ 
Szamoson léueö . . . liszteleö Malom [Szamosjenő Szi^j 
THn 30] | az kis Jenei hatar. Kis Jenei ioszag. Kis Jen 
portio [TGsz 51]. A l 

Hn. 1774: Kis Jenői patak [Nagyiklód SzD; EHAJ 
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2. Kisjenőn lakó/működő; din Fundătura; in Kisje-
nő wohnhaft/tätig. 1850: K.Jenei Uradalmi szolgák 
[Szamosjenő SzD; TGsz 35]. 1851: K. Jenei Curialistak 
[uo.; i.h.]. 

Vö. a jenei címszóval. 

kiskalán kiskanál; lingură mică, linguriţă; kleiner 
Löffel. 1573: Feierdy Kato Azt vallia hogy puskar 
gospar az Azzonnak . . . kis kalant Mwtatot [Kv; 
TJk III/13.169]. 1629: Egy Ezwst villaczika, Egy kis Ka-
lannal Egiwt aestim: tt f 1. d. 47 [Kv; RDL I. 132]. 1715: 
egj Kalán Gira — Lott 14. egj kis kalan Gira — Lott 3 
[BfN II]. 1840 k.: egy Csont kis kalány [BetLt 3]. 

kiskalánocska kiskanalacska; linguriţă; Löífelchen. 
1700; Három fejer kis kalanocska [Hr 1/20]. 

kiskalapács ciocan mic; kleiner Hammer. 1832: Ujj-
paraszt Varga Josi Javainak feljegyzése, és becsü-arra 

2o Egy kis ülö 2 Rf 30 xr. 3o Egy kis kalapács 24 xr. 
5o Egy nagy-verő-kalapács 1 Rf 15 xr. [Bh; KLev.]. 

kiskapu portiţă, poartă mică; Einlaßpforte. 1633: Tu-
dom aztis hogi szabó Jakabne Assonio(m) sokszor ni-
totta ki eóstue az kis kaput, és az hátulsó haz ajtajat s ugi 
uarta kesseö estueig Abrugi Istua(n)t [Mv; MvLt 290. 
120b]. 1691: Az épületek keörül léczből czenált kertek 
léuén, uagyon onnan kijáró két küs kapu és két nagyob 
keöteött kapu [CsVh 115]. 1749: Deszkák Erogatioja. az 
két Kiss Kapukra és az Nagy kapu parkányozasára [Kis-
kend KK; Ks 70.51 Szám.]. 7772; Dadai Josef men-
vén Szatsvai Uram kis kapujába, maga is azt mondáa 

[Dés; DLt 321. — aKöv. a nyil.]. 1783: midőn ők a kis 
kapunál huzalkodtak volna a kantso az ajtohoz ütő-
dött [Agárd MT; Told. 10]. 1851: Az udvari nagy kapu 
előtt a' sánczon van egy cserefa hid . a' kis kapu előtt 
IS vagyon egy kis bikfa hid [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Hn. 1583: Kis Kapu [Rigmánv MT; EHA]. 1599: az 
kis kaput mindenkor Atthiay hatarnak tartottam 
UszT 15/194 Korondi Geörgy, Siklodi Zabad Zekely 

(25) vall. - - aAtyha U]. 

. kiskapu-tartás kiskapu-fenntartás/gondozás; între-
Jmerea portiţei; Er/Instandhaltung der Einlaßpforte. 
1777/7792; a kis kapun a' mint által járnak Etzken And-
rás Uram procurálya . . Etzken Móses Uram a kis ka-
Pu tartásért . . . Etzken Moses Ura(m)mal köz [Dálnok 
Hsz; BLev. Transs. 28]. 

kiskarácsony 1. újév (az év első napja); Anul nou, 
^răciunul mic; Neujahr. 1570: Catalin Tar Balinth lea-
nya . vallya, hogy ew zolgalta Kys Mihalt Kis Kara-
ehontwl fogwa hwswet harmad Napiaigh [Kv; TJk 
Ul/2. 128]. 1661: mondják, hogy az inneprea bejőne s 
némelyek kiskarácsonra mondják hogy bejűc [Bágyon 
1 A; SzO VI, 256-7 Csegezi Tamás Asz kapitánya a fej-
hez. — A lev. dec. 20-án kelt. bBarcsay Ákos?. Tív-ra]. 
'698: egy napra magat el bocsátom Kis Karacson utan 
jaío Vasarnapjan [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1761: Kis 
£aratsan [Fejérd K; HG]. 1768: a* Futató és Művelő 
Jeteket igy observállyák a* Verős Kovátsok : . . . mi-
j*on Kis és Nagy Karátson Kőzött a* Hét Csonka lészen 
enat a' Bánya Mü után esendő napok, ragasztassanak 

az el mult két Karátson közt esett Csonka Héthez, hogy 
igy a* Csonka Hétis egészre ki potolodjék [Torockó; 
TLev. 9/12]. 1774: Tudom én . . hogy Anno 1769. min-
gyar Kis Karátson után a Sz. Demeteri Számtarto Jáno-
si Márton Uram . . Harmintz darabból állo Dézma Ju-
hát adot el [Mocs K; KS Conscr. 60]. 

Szk: ~ estje. 1563: Mezkwn K Karaczon esthyn 1563 
[Mészkő TA; Told. 27] * ~ másodnapja. 1604: Kis ka-
rácson másodnapján választának ő kgemeka minket 
czéhmesterségre az egész czéh akaratjában Markos Sza-
bó Mihályt és Szabó Dávidot . Markos Szabó Mihály 
táblás czéhmester. Szabó Dávid 2-dik czéhmester [Mv; 
EM XVIII, 298. — aA mv-i szabó céh tagjai]. 1636: Hor-
uat Simon megh szida Czizmazia Zuczy petitt 
kis karaczion másod napjan [Mv; MvLt 291. 64a] * 
~ sokadalma. 1655: Kis Karátson Sokadalmán vett 
Balog János ă Makfalvi Templomb(a) az Ur asztalára 
flór. 12 égy szőnyeget [Makfva MT; MMatr. 188]. 

2. ~ napja újév, az év első napja; ziua de 1 ianuarie; 
erster Januar, Neujahrstag. 1568/1585: Mi Kabos fe-
rencz es Kabos farkas Gereomonostoryak Aggyw<k> 
emlekezetre mindeneknek hogi kis karachyon nap-
ian eggyk feleol Mikola pal, mas feleol Mikola Anna 
Azzony . . . Illyen vegezest twneka [Gyerőmonostor 
K/Kv; JHbK XXVIII. 29. — aKöv. a végzés szöv-el. 
1573: Mond az lean Twdom hogi otth vala az Rwdon 
kis karachon Napian en ely Nem hoztam [Kv; TJk III/3. 
136. — aKét új ing]. 1607: Inqiraltunk Kws Karaczion 
napiaiban Inguere(n)sek az falu kepeben Kws János, Pe-
ter Kouaczi, Beczy János Prokatorok Kŏueczj Lukaczy 
Agiagfaluit Laknak Vduarhelzekben Swkŏ faluban 
[UszT 19/103]. 1609: az mostani 1609. eztendóben Kys 
karaczo(n) napia(n) [i.h. 20/349]. 1656: az Sokadalamis 
amelly Kővőtkőzik az 1655 esztendőben ugj mint Kis 
Karácson napján, es Sz: Győrgj napja(n) lesz az Falué 
[Makfva MT; DLev. 5]. 1671: János mester . . . maga 
jeõtt hozzám, hogy el telvén esztendeje Kis Karaczon 
napjan, hozzám áll es ugj attam mind pénzt, mind Con-
ventiot nekj [Cege SzD; WassLt]. 1792: ezen fel-teczett 
1792dik Ujj Esztendőnek első vagy-is Kis Karácson 
Napján [Dés; DLt]. 

kiskarácsonynap 1. újév, az év első napja; ziua de 1 
ianuarie; Neujahrstag. 1562: Kws karachon Nap eleoth 
valo Szeredan Mykor írnánk Anno D. 1562 [Maksa 
Hsz; HSzjP. L. MNy LX, 138]. 1589: Kys Karachyo(n) 
nap vta(n) valo chyeoteörteokeo(n) Anno dni 1589 Naz-
nanfalwa(n)8 [BálLt 8i. — aMTJ. 1600: Anno 1600. Kis 
Karachon Nap utan valo hetfen [Nyújtód Hsz; HSzjP]. 
1613: Kis Karachyon nap vtan ualo cheoteorteokeon 
[Tötör SzD; Ks 42.E]. 1625: Kws karaczion nap taiban 
[UszT l l l a j . 

2. újévkor, az év első napján; ín ziua de anul nou; am 
Neujahrstag. 1606: (Az alperes) 1.6.06 eztendóben ugi 
mint küs karaczo(n) nap <rea> ment nemes uduarha-
za(m)ra [UszT 20/19]. 

kiskedei a Kiskede (U) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kiskede/Chedia Mi-
că; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
Kiskede: 1. Kiskedéhez tartozó; care aparţine de Che-
dia Mică; zu Kiskede gehörig. 1743: Küs Kedei hatar-
ban [Szentmiklós U; EHA]. 
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2. Kiskedén lakó; care locuieşte ín Chedia Mică; in 
Kiskede wohnhaft. 1604: Kouachj görgj kws kedey za-
bad Zekel [UszT 18/125]. 

Szn: 7606: Var állyay gjeorgne Kws Kedey anna [i.h. 
20/21]. 

kiskert virágos kert; grădină de flori/mică cu flori; 
Blumengarten. 1596: Tudom hogy Palfi Peter birodal-
ma az fenesbelj kis kert [UszT 11/67 St.Miklosfalui de 
Kadachj pp vall.]. 7679: Vagyo(n) ezen kis kertb(en) fel 
hajra való Eresz 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 75]. 7694: Az meg irt Uttza felőli való ház Ablaka 
alatt lévőa . njilik ot, az ablak alatt levő, és az ház me-
gett el menő kis kertre [Borberek AF; BfR. — aAjtó]. 
7697: Kaszáló Rétek, két kert, edgik az nagi Tanorag, 
Másik az kis kert az udvarház végében [Cssz; BálLt 41]. 
1805: a ' Kis kertben Gémes Kut [A.jára TA; BLt 9]. 
1827: A ' Kis Kertet bé keríttő gyarló kollát kert [Náz-
nánfva MT; Lok.]. 

Szk: virágos 1736: (A) Ns Telek osztatott vagy 
Szaggattatott őt darabokba vagy Szakaszokba Úgy-
mint (: Nomine indifferenti :) Virágos Kis Kert, első 
Udvar, Középső Udvar, Külső Udvar, és Veteményes 
kert [Várhegy MT; CU. XIII/1.87]. 

kiskertecske virágos kertecske; grădină mică cu flori; 
Blumengãrtchen. 1650: Az harmadik riszt alsó ha-
zak ablaki alat leuő kis kerteczkeuel . . marada . . 
Folti Farkas vr(am) szamara [Folt H; BK sub nro 117]. 
1679: Belső, virágos kis kertecske Ez az Asszonj eò Kgl-
me haza mellet, es az Leány Aszszonyok hazai ablaki 
alatt vagyon. Ezen kertecskében, majoranna, szekfű, ro-
sa tablak vannak [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 57]. 1814: a ' Malomhoz tartózó kis Kertecske 
[Borberek ÁF/Mv; RLt O.3]. 1842: égy virágos vagy kis 
kertecske [Oprakercisora F; TSb 51]. 

kiskirály ? János Zsigmond. 1584: Diossy Mathias 
vallia . . . megh az Kis Király Ideyeteol fogwa hal-

lottük hogy Bozorkany [Kv; TJk IV/1. 250]. 

Szapolyai János fia, János Zsigmond még csecsemőként örökölte Kelet-
Magyarországot és vele atyja királyi címét. 

kiskobátſalvi a Kiskobátfva (U) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kiskobát-
falva/Cobăteşti; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete 
Form des ON Kiskobátfva: Kiskobátfalva lakosa; lo-
cuitor din Cobăteşti; Einwohner von Kiskobátfalva. 
1597: az kis kobatffaluiak azt mo(n)dak hogj . . . az 
mjatt uezett megh az orzag vta ahogy ki wçt az viz [UszT 
12/82]. 

kiskonyha bucătărie mică; kleine Küche. 1681: Har-
mincz két vas födő a Kis Konyhárul no 32 [UtI]. 1685 e.: 
Az megh irt belső házbul nyilik az kis konyhára vas 
sarkos Pántos vas be vonos, egész záros, ŭtkŏzŏstől 
kolcsostol való béllet ajtó [Borberek AF; MvRKLev. 
Urb. 6]. 

kiskormány só/sóshajó kormánya; timona/drma va-
porului care transporta sare; Steuerruder des Salzschif-
fes. 1825: Azon Királyi Sos Hajok(na)k 's Hajokbéli Re-
quisítumoknak . . . neme és Száma s azoknak árra . . . 

nagy Kormány . . . kis kormány3 [JHb Jósika János fő-
ispáni ir. ad 215. — aFolyt. a fels.]. 

kiskorú minor; minderjährig. 1843: a kérdésben forgó 
erdővetés meggátlására célzott ellenszegülés hiteles fel-
világosítására ezen két gornyikon s az említett két leá-
nyon kívül — kik közül az egyik kiskorú — más . . . ta-
nú nem volt [VKp 76]. 1844: adom e' jelen Bizonyítvá-
nyomat, hogy az 1842-k Évben December Hónap 2ik 
napján kis korú G. Kun Máriának M. Ujfalusi Birtoka 
ár verés utoni Haszonbérbe adása hivatalosan véllem 
nem közöltetett [BetLt 1 Simon Elek hűtős Szolgabiro 
nyíl]. 

kiskorún ca minor; minderjährig. 1865: Kolosvári a1 

piacz soron lévő . . házamat . . . hagyom kedves Uno-
kámnak Gr. Teleki Josefnek, oly kikötéssel hogy ha kis 
korún meg találna halni ezen házba és szénafübe testvé-
rei örökösedjenek [Kv; Végr.]. 

kiskorúság minorat, vîrstă minoră; Minderjährigkeit 
1863: Szabó Alajos az őt illető apai részt volt kis korusá-
ga tekintetéből kezére ki nem kapta [Kv; Végr.]. 

kisköböl 1. termény-űrmértékként való haszn-ban; ca 
unitate de măsură de capacitate pentru cereale; als 
Fruchthohlmaß: koronként és vidékenként változóan 
kb. 62 v 94 liternyi mennyiségű; cîblă, găleată (cu o ca-
pacitate de 62 sau 94 1., a cărei mărime variază dup& 
epoci şi regiuni); in der Größe von etwa 62 od. 94 Liter 
nach Zeit und Landschaften wechselnd. 1654: Szanto 
föld. 1. Vaiju hegy alat. kiben megye(n) kis keóbely 2.2-
Ugya(n) ot Patako(n) tul. kiben megy 6 kis keöbeöl. 3-
Az pusztaba(n). kibe(n) megye(n) 8. kis keobeöly . . . 1-
Hathar szelybe(n) kiben megye(n) három kis keöbely. %ě 

Azon fellöl a patak mellyet kiben megyen egy kis keő-
beŏly [Szásznádas KK; Ks Bánffy Anna urb.]. 1662J; 
Igen rosos Buza vetes tészen hat kŭs köblöt [Szu; UtlJ-
1675: Tavasz Buza madarasi hatarb(an) Kis Kőből8 0/ 
// — Tavasz Árpa vétes Kis Kőből 16 // Zab vetes K* 
Kőből 10 II 2. Babot (!) Kis Kobol 01 // 1. Borso vetes 
Kis Kobol 01 II — [Mezőmadaras MT; Borb. II. — A* 
e forrástól nagy mértékben függő 1677-i mezőmadarasj 
lelt-ban kis köböl helyett Sax.Cub. mértékjelzés áll] I 
Buza megy kis köböl — Sax.Cub 4 // [UtI]. 1676: Buzaja 
húszon őtt kis köböl * Cub.Sax: 25. Zabja húszon ott 
kis kőből ~ Sax.Cub:25 [Gyf; UtI]. 1683: Csiki C i t -
romhoz is tiz kis kőből Buzat adgyanak [Kv; Ks 1 ' 
XLIIIa Kornis Gáspár végr.]. 1686: Summaja az 
Szeme Perceptioja(na)k tészen kis kőből 392//1 
UtI]. 1692/1722 k.: vagyon két darab szanto f°10 

melyb(en) megyen 13 kis köböl [GörgJk 102]. 
2. területmértékként való haszn-ban; ca unitate o 

măsură pentru suprafeţe de teren agricol; als Flache / 
Feldmaß: vhány kiskŏbölnyi vetőmagra való s z á n t 

fold; bucată de pämînţ (agricol) de un anumit numär 
cîble/găleţi; einige „kisköbör '-Aussaat großes Ac*e 

feld. 1647: Szanto földek vadnak mindenik f o r d u l j 
szász száz kis kõbőllre való [Sólyomkő K; SLt GH J 
1681/1748: 10 Kis köbölre va lo r [Balázsfva AF; 
— "Szántóföld]. 

Vō. a köböl címszóval. 
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kisköröm kisujja körme; unghia de la degetul mic; un-
ghie mică; Nagel des kleinen Fingers. Sz: a kiskörmében 
w több esze van. 1812: Csúfolván a Groffné és Nagy Asz-
szony8: Mamunak, Tőkősnek, Majomnak, Haszonta-
lannak, Futó Bolondnak, tanolatlannak mondván: a' 
Fiamnak ugy a Groffnéis hogy a Testvérinek kis Kőr-
mibenis több esze van [Héderfája KK; IB. Takács Joseff 
(45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall. — a A vejét, gr. I. 
Bethlen Sámuelt] * a kiskörmét sem éri vkinek. 1766: 
Elsőbben vette volta Wesselényi Zsuzsánnát En-
nél szebb asszony Erdélyben nem volt abban az idő-
ben. Sok gyermekei voltanak tőle, de egynél több, úgy-
mint Korda Györgynénél, nem él, de a kiskörmit sem éri 
szépségből az édesanyjának [RettE 200. — aGr. Teleki 
Ádám]. 

kiskúria kollégiumi kisudvar; curtea mică a colegiu-
hii; kleiner Hof des Kollegiums. 1870 k./1914: Curia: 
nagy és kis curia, a kollégium nagy és kisebb hátsó udva-
ra, játszó-tér, kifutó hely, a tantermek és szobák fűtésére 
bevásárolt 30-40 öl tűzifa lerakó helye [MvÉrt. 8]. 

kisleány 1. leányka; fetiţă; Mädchen. 1560: Az ket 
kys Leannak mely marhat az annyok hagyoth Ezek 
Egy weres Aranias bársony keóntos8 [JHb QQ Temes-
vary János reg. — aFels-ból kiszakított szöv.]. 1631: an-
nak az kis leaninak az fejeben lattam enis az partat [Mv; 
MvLt 290.245b]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit Posses-
sivendung: vkinek a leánykája; fetiţa cuiva; js Töchter-
chen. 1682: Anno domini 1682 die 10 Octobris. Született 
egy küs leányom . kinek neve Kató [Kv; KvE 217 
BP]. 1757: Mind ezeket hagyom a* Kűs Leányomnak 
Anikámnak [BálLt 93]. 1805: Szakáts Josefné noha Ca-
tholika, de még ís maga kívánta (: nem lévén itten Ca-
tholikus Pap :) hogy én általam kereszteltessék mega; 
ugy mind az által, hogy Catholica légyen a' kis Leánya 
[Gyalu K; RAk 96. — Az újszülött]. 1855: halt meg Acs 
Róza és Ács László kis leánya Skárláthidegben [Dés; 
RHAk 64]. 

kisleányka 1. leányocska; fetiţá; Mädchen. 1583: 
Vaida András vallia hallomassal . . . hallotta ezt(is) Biro 
kihalnak es Mostany felesegeteol hogy kialtotta az 
vchan Biro Mihal feleól hogy Az kis leankan kapta 
volna az vrat [Kv; TJk IV/1.140]. 1603: Dobaj gergely 
otalma alat wala az Kis leanka ö kölcziegen Tartota . . . 
ò wiselte az kis leány giermeknekis gongiat [UszT 17/21 
Timar András Benczier Gergelj hazaban lakó gagj vall.]. 
I 6 7 9 : Anno domini 1679 die 13 Április. Adott az Úris-
ten egy küsleánykát kedves házastársamtól kinek 
neve Borica [Kv; KvE 217 BP]. 
. 2. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit Posses-

sivendung: vkinek a leánykája; fetiţa cuiva; js Töchter-
ehen. 1591: Mindeneket hagiok kis leankamnak 
Frusinnanak [Gyf; BálLt 93]. 1639: az mikor fejemet ve-
?zikis ez elomben tartota az kűs liankamot, hogy annak-
•s üssek el az fejet [Mv; MvLt 291.198b]. 1701: Estve 
született küs leánykám Kata [SzZs 309]. 1760: Csetse-
mŏs kis Leánykaja Rebeka negyed fél holnapos [Feltor-
Ja Hsz; LLt]. 1856: Halt meg Fodor János Ur kis leany-
jaja Ilka 1. éves korában; tüdő hurutba [Dés; RHAk 

kisludasi a Kisludas (AF) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Kisludas/Gusu; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kis-
ludas: Kisludason működő; din Gusu; in Kisludas ta-
tig. 1748: Kis Ludosi Qvartelyos Káplár [Kisludas AT; 
Kath.]. 

kismalac malacka; purceluş; Ferkelchen. 1738: Ero-
gatio Turcici Tritici . . . Az udvarban in hoc Anno hizo 
Serteseknek intertentiojara es küs malaczoknak Major-
ságnak mett 300 [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 

kismama T 1805: a Kis Mamától ezen nap kapott on 
katonákkal jatzodtunk egy keveset [Dés; K M N 88]. 
1807: Kis Mamának ma délután egy fia lett szerentsesen 
. . . az új vendéget meg keresztelték Istvánnak [Dés; 
K M N 374]. 

A csak egy főrangú családban használatos szóösszetételben a rokonsági 
viszonyt nem tudjuk megállapítani. 

kis mélyfold, kis mérföld távolsághatározó mértékegy-
ség; milă mică; kleine Meile. 1662: (Heriza Vornik) Né-
pét . . . a mieink Palocstig mintegy kis mérföldön űzték, 
vágták [SKr 339]. 1672: Csedo Mihály hozza(m) nem 
mesze ket kis mellj fold, giakorta eo kglme mint uy mos-
ta(n)j plabanos megh latogat [CsÁLt F. 27.1/38 Georgi-
ffy Mihalj nyitrai pléb. lev. haza, Csíksztgyörgyre].. 
1735: Thorda vásáros hely leg kőzeleb két kis Mely föld 
[Szentjakab TA; JHb X/V. 9. 24-5]. 

A régiségben a távolságjelzõ mértékegységek kŏzŭl az európai orszá-
gokban használatos métyßtd ~ mér/old 'milliaria' egymástól nagyon kü-
lönböző nagyságú mértékegység volt. A bennünket közelebbről érdeklő te-
rületen a kis, magyar, nagy, német és osztrák mély/mérföld-áéi fejezték ki 
két földrajzi pont kőzött a távolságot. Ezek közül a magyar vagy nagy 
mélyfötd nagyságát legalább hozzávetőlegesen meg lehetett 8000 m-ben ál-
lapítani, a kismélyföldről azonban csak annyit tudunk, hogy ez a magyar v. 
nagy mérföldnél kisebb,.de nem tudhatni, mennyivel kisebb volt [L. erre 
részletesen: Bogdán, MMért. 83-7 és a Mut. jelzette többi helyen.]. 

kismérföldnyi szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: egy ~re levő egy kismérföld távolságban le-
vő; care se află la o milă mică; eine kleine Meile weit be-
findlich/hegend. 1662: Már a Berettyó két felét feléget-
ték, s a Kis-Körös mellékét Bihart, Csatárt, Várad-
hoz innen éjszak felől egy kis mérföldnyire levőket [SKr 
548]. 

kismester a principisták mestere (elemi fokon oktató 
mester/tanító); dascăl, învăţător; Meister der Prinzipi-
sten (in Elementarklassen lehrender Meister/Lehrer). 
1736: Akkor penig nem hítták az mestereket ugy hogy: 
rhétorok mestere; syntaxisták mestere, principisták 
mestere, hanem nagy mester, középső mester, kis mes-
ter; s az nagy mester viseli vala gondját az seminarista 
deákoknak [MetTr 427]. 

Szn: 1451: Kysmester [Kv; Csánki V,317]. 1457, 
1460: Kysmesther [Kv; i.h.]. 

kis mesterasztal 1. mester-iktató kisebb céhlakoma, 
ül. ennek pénzváltsága; mic ospăţ sau contravaloarea 
lui ín bani dată de memhrul breslei cînd este numit meş-
ter; Zunftschmaus bzw. Ablösung gelegentlich der 
Meistereinsetzung. 1702: a B. Cehb(en) be köszönvén 
Walter János Ur(am) adta meg az Nagy Mester Aszta-
lért valo pénszt fél Céhes lévén mivel Betsülletes meg 
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holt Mester társunk feleségét vőtte el azért adott az nagy 
Mester Asztalért fl 8. Ittem az Kis Mester Asztalértis 
adot fel Céhesek rendi szerént fl 2 [Kv; ACJk]. 1847: 
Mészáros Janos kismester asztal fel váltási cím alatt 4 Rf 
[Kv; ACLev. Kül.Perc. 59]. 

Ha vmely legény v. mester elhalt céhtárs özvegyét v. leányát vette el, 
mesterré v. vmely céhtisztségre való iktatáskor kötelező céhlakomának 
csak fele költségével, ill. fele pénzbeli váltságával tartozott. 

Szk: ~ t megad. 1694: Adta megh Varga Marton az 
Küs Mester Asztalt ugy mint f. 4.//[Kv; ACJk 15]. 1709: 
Megh adta Kovásznai András Ur(am) a ' Kűs Mester 
Asztalt [Kv; i.h. 74]. 

2. céhbeli büntetésként a vétkes adta kisebb céhlako-
ma, ill. ennek pénzváltsága; mic ospăţ sau contravaloa-
rea lui ín bani plătită ca pedeapsă de un membru al bres-
lei găsit vinovat de ceva; kleinerer Schmaus bzw. dessen 
Ablösung, gegeben von dem Schuldigen als Zunftstrafe. 
1718: esett buntetesb(en) Iffiu Ceh Mester Bagyoni Ja-
nos Ur(am) imponált volt az B. Ceh eo kegyl(m)ere 
az B: Cehnek eo kegyl(m)e miatt való sok ŭdõ töltéséért 
s nem Comparatiojáért egy kis Mester Asztalt ezen 
büntetését Mitigálta az B. Céh tsak ad fl. 1 [Kv; 
ACJk 108]. 

kismezei a Kismező hn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -/ al toponimului Kismező/Poeniţa; mit 
dem Ableitungssuffix ~i gebildete Form des ON Kisme-
ző: Kismezőn levő; din Poeniţa; in Kismező befindlich. 
1841: Szegold tettem (!) be a' Kis mezei Majoromba Do-
minalis Gazdamnak Szász nyeresrŏla ide származott Ve-
res Jánost [Dés; Törzs. Dési taxálisták. — aSzásznyíres 
SzD]. 

Hn. XIX. sz. eleje: ă Kis mezei Temetőre járó szoross 
vagj Keskenj ut [Kv; Pk 2]. 

kisnicer I. mn 1. Teschen (český Těšín)-ben gyártott; 
fabricat ín Teschen (český Téšin); in Teschen erzeugt: 
Teschner. Szk: ~ posztó. 1652: vasarlottam . . . 3 sing 
remek kisniczer posztot f. 3 d. 50 [Kv; ACJk 50a]. 1654: 
vasarlottam tisz sing kisnitczert postot [Kv; i.h. 58a]. 

2. kisnicer posztóból készített/készült; conſecţionat 
din postav fabricat ín Teschen; aus Teschner Tuch ver-
fertigt. Szk: ~ asszonyember-mente. 1640: Egi szeöld 
kisniczer barany beőrrel bellet Aszszony Ember mente 
[Kv; R D L I. 123] * ~ dolmány. 1629: Louas András 
segeotczeke (!) . Kisniczer Dolmani. Ket ing labra va-
leo (!) saru meni kel [UtI] * ~ mente. 1629: Egi roz kis-
niczer uiseltes fejer mente [Szentdemeter U; LLt] * ~ 
nadrág. 1573 k.: ket kysnycher nadragh 2 syweg, 2 Jng 
[Kv; TJk 111/3. 262g] * - palást. 1637: Kis Katanak 
penigh veott az Annya Egy Gyeongjös partat, es egy kis-
niczer Palastot [Kv; RDL I. 24]. 1640: Egi fekete igen jo 
kisniczer Barsoni premes palast [Kv; i.h. 123] * ~ 
szoknya. 1635 k.: hozot egi vòròs kisniczer szokniat 
[Szu; Pf]. 1643: Egy fekete kisnitzer szoknyatis vegyen 
vagy chinaltasso(n) [Jobbágyfva MT; BálLt 49]. 1656: 
Szegettettünk egy szolgalo leanyant (!) mező Bandi pon-
ta (!) Balint leányát Borkat . . . Igirtunk egy kisniczer 
szokniat, selyem praemet az valara [Kv; ACJk 58b). 

II. ſn Teschen (Ceský Těšín)-ben gyártott kelmefajta; 
un fel de stofă fabricată ín Teschen; Stoffart: Teschner 
Tuch. 1599: Brassay Amburus vallja Egy vegh kisni-
czertis vetetteonk Thamassal . . . Poch Janos el atta azt 

az kisnichertis [Kv; TJk VI/1. 294]. 1620: Posztorul . . 
Egy vegh Leombergtúl f — /20a . . . Egy Baal Baraszlai-
tul f 3./ Egy Vegh Baraszlaitul f —/12. Egy Baal Iglertúl f 
4./ Egy Vegh Jglertúl f — /16. . . . Egy Vegh Kiszniczer-
túl f —/20 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 5-7. — a A fizetendő 
harmincad]. 1627: Egj vegh kek karasia. Egj vegh 
szederiês kisniczer. Egi vegh veres kisniczer. Egi vegh 
mayzera • Egi da rab feier kisniczer [BLt Béldi Kele-
men lelt. — Folyt, a fels.). 1628: Egy eőregh tarka La-
daban Egy vegh Aba . . . . Egy kis darab feier Kisniczer. 
Egy kis darab uerez Baraszlaj3 [Gyalu K/Kv; J H b K 
XII/44. 10. — aFolyt . a fels.] 1636: Pro vestitu . . . kisni-
czer vlnae no. 8 [Kővár Szt; RákGIr . 424]. 1639: ket 
vegh kisniczer veszet el, az ki megh erne f 50 [Mv; MvLt 
291.187b]. 1688: Egy végh Lámbertöl Rövidtől f —// 22 
1/2 Egy végh Baraszlaitol f — / /18 . Egy Bál Jglertöl f 6 // 
00 Egy vegh Pernincztöl f — // 30 Egy végh Kakuktö l (!) 
f — // 09 Egy végh Kisliczertöl f — // 30 [BfR Vect.]. 

kisnyoszolyó nyoszolyólány; domnişoară de onoare; 
Brautjungfer. 1736: az vőlegény . . . az lakadalom nap-
ján az násznagy mellé ült a hintóban, az vőfély pedig 
ugyanazon hintóban elől ült. Az második hintóban ült 
az noszolyóasszony és kisnoszolyó azaz kisasszony I 
Legelői . . . ment bé az lakadalmas helyre az násznagy 
. . . az leány apja vendéginek . . . legelsőbben az férfiak-
nak mind kezeket fogták, azok után az noszolyóasszony 
és kisnoszolyó szintén ugy kezeket fogták [MetTr 379, 
381]. 1753: En vol tam kűs njuszojoja Néhai Tiboldi 
Gergelljnek az mikor el vette Feleségül Néhai Szabó Ka-
lárát [Kőrispata U; Pf]. 

kisnyoszolyó-kisasszony (főrendû) nyoszolyólány; 
domnişoară de onoare (din rîndul aristocraţiei); (hoch-
adelige) Brautjungfer. 1736: az vőlegény után mingyárt 
ŭlt az násznagy túl penig az menyasszony után 
mindjárt a noszolyó asszony, azután az kisnyoszolyó-
kisasszony, és rendre az több asszonyok [MetTr 383]. — 
L. még i.h. 388. 

kisodor elsodor; a duce cu sine; hinwegreißen. 1825: 
tavaszszal a* kemény tél után rend kivül való ke-
mény hideg szelek j á rván a gyenge gabonákot ki sodorta 
ki szároztotta melly miatt a* gabonák nagyon gyé-
ren maradtak . . R á t z Joseff mp. Ns Fogaras vidéke 
hűtőssé kezével [Kercesora F; IB]. 

kisoUó forfecujá; kleine Schere. Szk: anglus 1796: 
Egy pár igen fein Anglus kis ollot vettem Grof Bethlen 
Ferentznének Lipsiában Rfl 2 x30 [ETF 182.72 Gyaf ' 
mathi Sámuel költségjegyz.] * üvegmetélõ ~ 7 üvegva-
gó kisolló. 1674: Az üvegh csűrhöz vagyon üvegh csina-
lashoz való vas ollo nr . 7. Űvegh metellö kis ollo nr. 
[A.porumbák F; U F II, 614]. 

kisorbói a Kisorbó (AF) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kisorbó/Gîrbova 
Mică; mit dem Ableitungssuffix -í gebildete Form de 
ON Kisorbó. I. mn Kisorbóhoz tartozó; care aparţme 
de Gîrbova Mică; zu Kisorbó gehörig. 1720: Nagy 
Enyedi Fel Enyedi Musinai Vladházi Nyirmezei, D*0* 
mali% Kis Orbai, és Felső orbai őszve folyo határokban 
Szabad Erdő [Ne; EHA] . 
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II. ſn Kisorbó lakosa; locuitor din Gîrbova Mică; 
Einwohner von Kisorbó. 1630: Ezek az Kys Orbaiak 
[Kisorbó AF; EHA]. 

kisoroszfalvi a Kisoroszfalu (MT) tn -í képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kisoroszfa-
ju/Solovăstru; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Kisoroszfalu: Kisoroszfaluhoz tartozó; 
care aparţine de Solovăstru; zu Kisoroszfalu gehörig. 
1692. Kis oroszfalvi al(ia)s Soaknaia hataron egy ô 
Soakna [Szentimre MT; JHb Inv. — aKésőbb csak Só-
akna, ill. Görgényakna (MT) néven szerepel]. 

kisorvad 1. vki ~ vki kezéből kb. vki szemlátomást 
sorvad el; a slăbi văzînd cu ochii; offensichtlich (da)hin-
siechen. 1890: A kicsi asszony, tudod! már 14 hónapja 
kornyadozik. Sorvad ki a kezemből [PLev. 154 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

2. kb. kisuvad; a se surpa; vermuren. 1825: a' föld ot-
tan porha és Ganéjas, tehát ki sorvadván a' főid nagy 
üresség van és omlás [Dés; DLt 595]. 

kisöprött kiseprűzött; alungat/izgonit cu mătura; ge-
stäupt. 1644: rutül zjda Gorognet Czizar Andrasne hogj 
Erigy ki Seopreot hireós kurua [Mv; MvLt 291.429b]. 

kispad bancă mică; kleine Bank. 1605: Az Konyha 
Bastiaban ualo hazba(n) ket kispad, es kemenche. Az 
Giereöffy vram hazaba(n) aztal 1; kerwlle ualo szekek 
egy hozzu pad [Gyalu K; Sennyei 11/47 fej-i inv.]. 

kispalléroz bokor- v. fasorral szegélyez; a mărgini cu 
un rînd/şir de arbuşti sau pomi; durch Busch- od. Baum-
reihe umranden. 1756: Ezen kertnek közepette . . . vete-
ményező táblák felesen láttatnak egres, és gyümölcs fák-
kal ki Spallérozva [Déva; Ks 92. I. 32]. 

kispap 1. rk papnövendék; seminarist; Seminarist. 
1756; Clericusokra avagy kis papokra nem vala több 
mndátiónk, hanem Olmuczban, Morvaországban fun-
dált volt XIII Gergely pápa két alumnus kis papra; 
ugyanazon pápa . Bécsben a szent Borbára convictu-
sában más két kis papot fundála Erdélyre . . Ennyi 
fundátió volt csak Erdélyre clericusok avagy kispapok 
ţránt [MetTr 423]. 1764: A kispapok, vagyis clericusok 
l s voltak két versben harmad-harmad napig [RettE 166]. 

2. ? segédlelkész; diacon (ín biserica protestantă); 
Hilfsprediger. 1728: Vágjon a Kaplanyi Parochia holot 
regen a kis Pap lakot a Piaczon [Sszgy; SVJk]. 

O Szn: 1869: Mátyás (:Kispap:) Borbára [M.léta 
TA; RAk 19]. 

kispapa * 1804: el mentem kis papával és Mikes Bá-
n k k a l Sz: Margitára Imbre Bátsihoz [Dés; KMN 7]. 
1806; Kis Papáék is elé jöttek Kolosvárrol nékem sípot 
hoztak [Dés; KMN 330]. — L. a kismama címszóhoz 
csatlakozó jegyzetet. 

kispárna pernă mică; Ohrenkissen. 1696: egy Küs 
Párnát tŏttek az feje alá [Kv; LLt Fasc. 146]. 

kispataki a Kispatak hn -i képzős szárm.; derivatul 
•ormát cu sufixul -i al toponimului Kispatak/Valea Mi-

că; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
Kispatak: ? megkülönböztető név; poreclă (supranume 
dat unei persoane); Unterscheidungsname. 

Szn. 1840: Küspataki Ambarus Ferenc [Etéd U; NkF]. 

kispénz kb. fillér: para; Heller. 1710: Ezzel a rossz 
pénzzel bővön kezde fizetni a hadaknak3 az átkozott 
rossz pénz marada nyakunkon, s már semmi hasznát 
nem veheti senki, mert a legnagyobbik közülök sem érne 
egy jó kispénzt [CsH 352-3. — aII. Rákóczi Ferenc]. 
1767: Mixaa Maria Asszony özvegyi árvaságáb(an) 
kerven . . száz nyolczvan háram M.Forintokat es 
negyvenhat kis penzeket . eó Nattsága vagy Legiti-
mus Successori tartozzanak remittálni nevezett Jószágát 
[Ispánlaka AF; JHb XXVIII/50. — aOlv.: Miksa]. 
1797: a' Krakkai Jószágért jött, 660-Hatszáz Hatvan 
Magyar forintokot, és Tiz kis pénzeket . . . a' kezemhez 
vettem [M.igen AF; DobLev. IV/773] | A' Kortsomárosi 
fizetés is 6 pénzivei egy veder bor után ki vonodván ma-
rad 17 mf. és 10. kis pénz [Vízszilvás SzD; WassLt 
Conscr. 80]. 

Szk: magyar 1797: a' Zapnakis közönséges árrát 
fel vévén . . . tesznek pénzül 84. magyar Kis Pénzeket 
[Szentegyed SzD; i.h. 342]. 

Valószínűleg a batka, fillér v. negyedkrajcár 'a magyar ft kétszázad ré-
sze' névváltozata; aprópénz néven is emlegették [L. erre: Herepei, Adattár 
III, 578, 582]. 

kispiac nagyváros kisebbik piactere; piaţă mică; der 
kleinere Markplatz der Großstadt. Hn. 1613: az sok po-
gányság miatt az dézmát kiki mint lelke ismereti szerint 
vitte az dézmára az kis piaezra [Kv; ETA IV, 182 Seges-
vári Bálint krónikája]. 1704: De insuper az a hír, hogy 
holnap, úgymint 26 Áugusti leszen nagyobb solennitas. 
Amely is úgy lőn, mert a Kispiacon tarackkal lőttek 
[Kv; Kv 294 SzF] | ma itta a Kispiacon mustrálták a ge-
nerál regimentjét [WIN I, 265. — aNsz-ben]. 1824: a Kis 
piatzon . . . a Fazakas Czéh által áruló szín építtetik és 
ujjittatik [Dés; EHA]. 

kispiaci a Kispiacon levő; care se găseşte pe piaţa mi-
că; auf dem kleinen Markt befindlich. 1705: Várjuk is, 
ha az éjszaka az hírmondó kispiaci3 nagy mozsárágyút 
kilövik [WIN I, 388. — aNsz-i]. 

kispolgár kb. kisbíró; ajutor de primar; Gemeindedie-
ner/weibel. 1652: Bartha Istva(n) Kis Polgár az dol-
gosok mellett [Bács K; GyU 129]. 

kispuska szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: verebészõ ~ puşcă de vînătoare pentru vrăbii; 
Spatzenflintchen. 1797: Néhai Groff Wass Farkas Úrfi-
nak . . maradtanak Fegyverei — 2 Stuttza, 2 vere-
bésző Kis-puskája, 's égy rövid vadász-puskája [Cege 
SzD; WassLt Conscr. 560]. 

kisruha kiskendő; băsmăluţă; kleines (Kopf)Tuch. 
1612: egj fejreh valo 4, dutka egj kws ruha, 3, dutka 
[Ksz; BCs]. 1728: Kek Selyem küs ruha, kőrul sargaval 
szőtt Egj fejer fátyol kŭs ruha arannyal varrót Küs 
Tamasne Legatuma [Illyefva Hsz; SVJk]. 

kissajói a Kissajó (BN) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kissajó/Şieuţ; mit 
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dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Kissajó: 
származási helyre utaló jelzőként; ca atribut care indică 
locul de naştere; als auf den Abstammungsort hinwei-
sendes Attribut. 1662: Kűs Saioy Nagy Istva(n) Küs 
Sayoy Rudt (?) Balas [BLt]. 

kissárosi a Kissáros/Magyarsáros (KK) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu suñxul -i al toponimului 
Kissáros/Delenii; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Kis/Magyarsáros: származási helyre uta-
ló jelzőként; ca atribut care indică locul de naştere; als 
auf den Abstammungsort hinweisendes Attribut. 1801: 
Kis Sárasi Szent Királlyi Ferentz mp. (hites assz.) [A.já-
ra TA; BLt 12]. 

kissé (egy) keveset/kicsit; puţin, niţel, un pic; ein biß-
chen/wenig. 1758: Szemem, szemöldököm is barna, sza-
kállam is olyatén, hanem a bajuszom egy kissé világo-
sabb [RettE 78]. 1841: nékem fájdagál a ' fogam, *s ismét 
kissé a ' torkomis [Kv; Pk 7]. 1847: arra meg ínstálám, 
hogy addig míg egy kissé megcsendesedünk, álla-
podunk, ülne ott a* nyugalomban [Kv; Pk 7]. 1869: a ' 
fogadó udvara körül . Sövény kert van, melynek egy 
része kissé avult [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

kisség hsz 1. egy kevéssé/kicsit (egy kevés/kicsi mér-
tékben); puţin, un pic; ein bißchen/wenig. 1743: Mészá-
ros Gligor . . . egy kisség távul lévén tölle kérdem de 
unde jess mój? [Szásznyires SzD; Ks]. 1753: mikor egy 
kisség meg ujjult volt a Nyárád a felső kereknek a Ten-
gelly vagj gerendely fáját8 is fel érte a viz [Karácsonfva 
MT; Berz. 15/XXXII. 7. — aA malomkeréknek]. 1763: 
Néhai Vultur György meg fogá Kristóf Flórának az üs-
tökét, s meg voná egy kisség [Nagyida K; Told. 9]. 1770: 
Az utrizált maimat ott értem . . . ugy Láczik, hogy egy 
kisség rokkant volna [Dombó KK; JHb LXVII/141]. 
1771: Setétes volt égy kissék (!) a ház [Dés; DLt 321.116 
Borbára Szŏlŏsi cons. nb Ladislai Mak (25) vall.]. 1819: 
Kretsun Josziv egy kisség véresen láttzott | egy kis-
ség véres is volt a feje [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1821: 
Egy kisség durvábbatska ujj Kender Lepedők [Backa-
madaras MT; CsS]. 1835: a' hely . egy kisség lejtős 
[Zsibó Sz; WLt]. 1846: később oda érkezett Darvas Já-
nosis egy kisség ittasan [Dés; DLt 530/1847. 22]. 

2. egy kevéssel/kicsivel; cu puţin un pic; ein biß-
chen/wenig. 1748: a' Botos rész szöllöjének felső véginél 
egy kisségg alább horgad a' felső vége [Backamadaras 
MT; Ks 38/II.3]. 1762: a Szamos akkor is egészszen in-
nét Magosmart felöl fojt a hol most is, egy kisség idéb 
minthogy lotsogatás [Virágosberek SzD; SLt XXIV. 6ţ. 
1774: vagyon ugyan ezen hellyben égy kisség fellyebb 
[T; CU. — aFöld]. 1805: a Házat egészszen meg fedettet-
te és a Tornátzat is egy kisség ki nyújtotta [Csekela-
ka AF; KCsl]. 

3. egy kevés/kicsi/rövid ideig/időre/idővel; pentru 
scurt t imp; (für) kurze Zeit. 1750/1778: el kéré töllem a 
Lo szekeremet hogy egy kisség adjam oda [Ilencfva 
MT; DLev. 6]. 1757: Németi István Ur(am) viszszá tére, 
ezt mondván: várjon egy kisség Hadnagy Uram [Som-
lyó Sz; M k IX. Vall. 189]. 1765: hármon voltunk egy ki-
tsindég az malomb(an) . . . akkor énis ki fordultam volt 
egy kisség az Malomházbol [Záh TA; Mk V. VII/19 
Ginga Pásk (54) vall.]. 1773: egy kisség késett Nagod az 

Protestatioval [Dés; WassLt Jos. Mich. Betze nyíl.]. 
1819: Jákob! gyere velem egy kisség [Dés; DLt 91]. 
1820: kéntelen égy kisség késni [M.zsombor K; Somb.]. 
7830; Edes Anyám szeredátol fogva fekvő beteg, ma égy 
kisség fel költ [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

kisség ſn (többek közül) egy kisebbik/fiatalabbik; o 
persoană mai mică/tînără (dintre ei); (von mehreren) 
der/die/das Kleinere/der/die/das Jüngere. 1756: név sze-
rint frai eczersmind kik voltak, tudok Veres Sámuelnét, 
Jakabos Istvánnét, Bartalis Annist, Krisán nevü Leánt, 
mást egy kisséget Czirok nevűt [Altorja Hsz; HSzjP 
Michael Márton sen. (64) Agilis pp vall.]. 

kissolymosi a Kissolymos (U) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufixul -i al toponimului Kissolymos/ 
Soimuşul Mic; mit dem Ableitungssuffix ~i gebildete 
Form des ON Kissolymos: származási helyre utaló jel-
zőként; ca atribut care indică locul de naştere; als auf 
den Abstammungsort hinweisendes Attribut. 1607: 
Kws Soljmossi Jromos Likaczj | Kws soljmossj 
Fûlôp Janosnę Annazonj [UszT 20/244]. 1740: Kis Soly-
masi Markos András [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1809: Kŭs Solymosi Havadi János [Csekefva U; UszLt 
ComGub. 1656]. 

kissomosbali a Kissomos hn -beli, nyj, rég -báli képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul ~beli/~bali al toponi-
mului Kissomos; mit dem Ableitungssuffix -beli/-boti 
gebildete Form des O N Kissomos. Hn. 1665: Küs So-
mosbali Széna fŭ [Tarcsafva U; Pf]. 

kissuba rövid suba; subuliţă; kurzer Schafpelz. 1596: 
Horwat Jánost kwldi Biro vram Peterdj Peteme kis su-
bájáért, Zuchakba8 f — d 12 1/2 [Kv; Szám. 6/XXIX. 39 
Bachi Tamás sp kezével. — aÁ szomszédos Szucságba]-
1608/1610: Mjkola Ersebett Aszonj . Az Jobbjk Feó-
keóteótjs Mikola vramnak hagya, Az szerent az sze-
deries Barsonj szoknjajatis, az Jobbik kyssubajatis 
[M.gyerömonostor K; JHbK XLVII/49]. 1628/1635: 
Az Zegeny Aszonja eolteozeti Kws Subák: Egj zede-
ries vont aranj kek bojtos barsonnjal bellet kys Suba, ket 
rend aranj perem rajta | Egj fekete virágos felzer veres ta-
fotauall bellet kys suba, az elejn zederies bojtos barsonj* 
egj rend aranj perem rajta [Bodola Hsz; BLt 5 ua. 
aNéhai Béldi Kelemenné Bánffy Mária]. 1629: Egj veres 
barson kis suba, az eleje nusztal berlet, arani prem rajta 
[Gysz; LLt Fasc. 155]. 1633: Egy szederies Barsoni kis 
Suba szeles Arani peremes Nuztal bellet mas egy 
kete barsoni kis Suba, Arani Peremes, hiúzzál bellet 
Szóld (!) mecczet kis Suba, eóregh es Apro arani bogla~ 
rok raita, Veres Lombos barsoni az elejn fejer atla<# 
kis Suba Niari [Ks Vesselini Kata kel.]. 1652: Adot eo 
kgme Kissubat kin vagion 12 Eőregh szkofiu^1 

agh, kisseb No 11. Hiúz mallal berlet, galantal be 
szeghet [Mihályfva N K ; JHb XXII/41 kel.]. 1709: E0 
kis suba Metszin Bársan őt rend csipke rajta [WassL 
Árva Matskási Ersebet lelt.]. 

kisszám arab szám; cifră arabă; arabischer Ziff^; 
1786: Az Arithmetika szükséges a Polgári Társaságba 
életben; ne mulassa el azért a Mester m e g e s m é r t e t n i ta 
nitványaival jó eleve a Római vagyis nagy számokat, a 
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után az Arábiai vagyis kis számokat [Csetri, Körösi 
Csorna 40 A ref. főkonz. iskolaügyi rend.]. 

kisszekér 1. căruţă mică; kleiner Wagen. 1587: 2 kere-
ket Czinaltattam az eggik kis zekerheoz p(ro) d. 66 [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 57 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 
1675: Vagyo(n) ket Ló után valo jo vasas kis szeker min-
dén vasaival [Dés; Borb. II]. 1710 k.: igen kicsiny ko-
romban két cápon, kis szekéren vittek volt Felső-Bűnra 
[Bön. 513]. 1840: Egy lo után valo kis Szekér Ernyőivel, 
eladatott 41 Rf 35 Xr [HSzj ernyõs-szekér al.]. 

2. egy kicsi szekérnyi; de o căruţă mică; ein kleiner 
Wagen voll. 1609: Veōttem eg kis zeker Zenat d 75 [Kv; 
Szám. 126/IV 58]. 1618: egy küs szekér szénacskát hoz-
tak [BTN2 83]. 

kisszekérbeli kicsi szekérbe való; de la căruţa mică; zu 
einem kleinen Wagen passend. 1710: küs szekerbeli va-
sas kerek [Vadad MT; VK]. 

kisszekér-elő kicsi szekér-elő; dricul dinainte; Vorder-
teil des kleinen Wagens. 1834: edgy küss szekér elő min-
den vasával [HSzj hordószekér al.]. 

kisszerű 1. kisebb forma; mai mic; von kleinerer 
Form. 1560: Egy kys zerw bonchiok keőrtwelestól keóz 
[JHb QQ Temeswary János reg.]. 7589; Az bekas pataki 
hidhoz veottem . Kadar Janostol, egi kis zerw geren-
dát d. 36. . . Egi Rákosi olahtol veottem az Thorda 
vtian valo hidra hat zal aprozerw gerendát f. 1 [Kv; 
Szám. 4/X.58-9]. 1622: Két kws zereö uas niars [Kv; 
RDLI . 119]. 

2. kisebb kiterjedésű; de dimensiune mică; von klei-
nerem Umfang. 1775/1802: a Bérez tetőn az oldalba si-
tualtatik Dumbráva Facza Maguritsej nevezetű kis sze-
rü mak termő tölgyes ritkás de kűlőmben ép erdő [BSz; 
J Hb LXVII/3.89]. 

kisszoba cameră mică; kleines Zimmer. 1570: Seges-
wary Damokos testamentom szerent ezeket hatta es 
famlalta eleh felesegenek Az kys szobát az Botal egetem-
he, fl. 50 [Kv; TJk III/2. 130c]. 

kisszolgáló kb. pesztra; fată la copil; Kindermädchen. 
1736: Pro A. 1736 fogadtam meg kis szolgálonak Gyer-
kek mellé Györfli Klárát, kinekis fizetésé lészen Egj-
f^erványolt kék mente ujj béléssel, fejtő sinorral s Gom-
,al Tisztességes párta, két ingajjastól, edgjik gjólts, ka-

ratsomra uj Csizma [ArJk 33-4]. 

^ kistemplom biserică mică; kleine Kirche. 1585: Az kys 
*emplumba chinaltatunk egy hozzú pad zeket, attunk 
^tol Aztalos Imrehenek f 0 d 16 [Kv; Szám. 3/XIX. 38]. 
589; a z templúmba valo ladanak kiben az zűnieget 

^rttiak chynaltatunk egy kolchyatt d 15 [Kv; i.h. 
?'IX. 23]. 1600: Az Kis templúmba chinaltattunk egi 
IJozzu padzeket, . . . Attam teolle Aztalos Lukachnak d 
^ [Kv; i.h. 9/XIX. 29]. 1621: Az kws Templo(m) hiazat-
Jatis foldozgattak az Aczok mind harma(n) attu(n)k ne-
* , k d. 50 [Kv; i.h. 15b/IV. 11]. 1636: Hozák Kolozsvárra 
l^metni a küs templomba nagy solennitással az Mikó 
ţerenc őnagysága fiát [Kv; KvE 168 SB]. 1651: az kis 

emplum feleől [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1710: Az 

Bözöd Újfalvi kis templomunk gyantáros mennyezetit el 
hordották [REkLt 32]. 

kistemplombeli din biserica mică; von/aus der kleinen 
Kirche. 1598: 19 Die octombris. Mikor Rauka Petemet 
az kis templŭmbelj boltba temettek, vettunk 2 Zewende-
ket p(er) f —/24 [Kv; Szám. 7/XVI.46]. 

kistikkolt kihímzett; brodat; gestickt. 1845: ki Stik-
kolt Csipkés gallér 20 flr [K; KLev.]. 

kistornyi a Kistorony (Szb) tn -z képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Kistorony/ 
Turnişor; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Kistorony: Kistoronyhoz tartozó; care aparţine 
de Turnişor; zu Kistorony gehörig. 1705: amennyi búza 
itt Szeben körül van, sellemberki, hannosdorfi, kistornyi 
és szebeni határon, ha mind behordathatja a jövő té-
len is megéri a milicia véle [WIN I, 508]. 

kistótfalvi a Kistótfalu (Bihar m.) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Kistótfalu/ 
Păuleşti; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Kistótfalu: Kistótfaluhoz tartozó; care aparţine de 
Păuleşti; zu Kistótfalu gehörig. 1591: Kis Thot Faluaj8 

[Perecsen Sz; WLt 4 Bathoij Ferench zanizlofi de Pere-
chen nyil. — Jószág.]. 

kisudvar curte mică; kleiner Hof. 1573: az Eoczyem 
. . Elseóben azban Lakott az zobaban azkiheóz az kis 

wdwar es a<z> bolt walo [Kv; TJk III/3.198d]. 1760: 
mentünk által azon rósz gyalog hidonnis az Kis Udwar-
ra [Szamosfva K; JHbK LVIII/4]. 

kisuhan kisurran; a ieşi (repede) pe furiş; (her/hin)-
ausschlüpfen. 1752: mikor az Hajdúság az Várczán Pás-
kuj Házára mentek észre vévén Vánka tsak akkor su-
hant ki az Házbul s ugj szaladott el onnét [Somos Sz; 
BfR Bálás Péter (42) zs vall.]. 1755: Láttya hogy két is-
meretlen ember tsak ki suhan a kapun s le fogy Oroszfá-
ja® felé [Told. 3a. — aK]. 1779: Midőn elvégzi az öltö-
zést11, én is kisuhanok s az ágyamban lefekszem [RettE 
405. — aA kisasszony]. 1869: hallotta, hogy mellette va-
laki kisuhan [M.bikal K; RAk 274]. 

kisujj degetul mic; der kleine Finger. 1753: látám 
hogy az kezin lévő kis ujja ketté volt vágva, az oregújátis 
meg vágta volt, az Kis Ujját én magam kŏtém bé [Erdő-
alja KK; Ks 38. X. 10]. 1754: el fordította az Czigánj és 
az fejének hátulsó részét (!) az njak vápáján feljül nézem 
olj jukat láték, hogj az kis uljom belé ment volna [Mező-
sámsond MT; Berz. 14/XIX. 11]. 1807: a' jobb kezén 
lévő nevedékeny és kis ujjai nyomorékok [DLt 708 
nyomt. kl]. 1843: látám még akkorís — hogy Szabó Já-
nos Vram Pekárikot öklelte, — nagy Petsét nyomo lévin 
az kis ujján — a' mellyel öklelte [Dés; DLt 586. 6]. 

Sz: ~ából szopja. 1653: Ezta én nem a kisujjamból 
szopom, hanem a magok régibb és mostani írásokban 
szemmel látom és olvasom naponként [ETA I, 27 NSz. 
— aAz angliai vallási megoszlásra von. tájékoztatást] * 
~ ű / se éri fel vkinek. 1775: Alkalmas személyű, de se 
szépségre, se egyebekre nézve a kisujját sem éri fel az 
édesanyjának3 [RettE 353. — t e l e k i Adámné Torocz-
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kai Klárának] * ~áva/ se ér vkihez. 1823-1830: én ed-
digelé soha csak a kisujjammal sem értem egy fejérnép-
hez is, oly szemérmes voltam [FogE 290] * ha csak 
annyi, mint a ~a! 1640: (Szabó Mártonné) Azt is mon-
dá, ha tudná, hogy ki nem csapnák, csináltatna egy le-
jánt — ha csak annyi lenne mint az kisujja is [Mv; MvLt 
291. 218 átírásban!]. 

kisujjamnyi kisujjnyi vastagságú; de grosimea degetu-
lui mic; dick wie der kleine Finger. 1823-1830: privatus 
praeceptorom volt Szigeti Mihály uram . . . Igaz, hogy 
kemény ember volt, kisujjamnyi somfapálcikával vert 
engem is, mást is [FogE 80]. 

kisummál vmiből kivesz/szakít; a desprinde; abson-
dern. 1591: az ket leyannak Tutora a* ky lenne vgya(n) 
byrhassa Zowatt3 az leyanyoknak ky hazasitasaig, ky 
hazasitwa(n) penig az kett leyant az Tutor tartozzék 
Zowatt Almadj balint kezeben meg erezteny es meg bo-
czatany, Almadj balintis az czere Jozagott mely Zowa-
ba(n) wagyon ky Summalwa(n), tudny Jllik az Zilwasj 
sophia aszonj reszet, melj egjenlóben, fyat es leyant Jllet, 
egy arant oztozzanak awal [Szava K; JHbK XIV.6. — 
aSzavát]. 

kisuppan suppanva kiesik; a cădea cu zgomot; puf-
fend (hin/her)ausfallen. 1756: egy kicsiny láda a ' 
Sarka . tsak tzigányoson volt belé eresztve, mert min-
gyárt ki suppant s nem is fért belé négy ezer forint [Kv; 
Mk IX Vall. 57]. 

kisúrol a freca; ausscheuern. 1855: A jobbágy felesége 
A szobákat kimeszeli, kisúrolja [ÚjfE 181]. 

kisúroltatás frecatul duşumelei; Ausscheuern. 1816: 
A' Háznak ki suroltatásáért Fizettem 5 Rft [Mezőmada-
ras MT; Born. XVb]. 

kisutul átv kicsikar/sajtol; a smulge/stoarce; von jm 
etw. erzwingen/trotzen. 1657: Croissi esmét békísíré az 
fejedelmet, kinek nem is ád vala idegenséget, mert igen 
kévánja az másfélszázezer tallérokat kisutulni kezekből 

. Az francuzok is máig is meg nem adták azt az sum-
mát [Kemön. 285. — a1645-ben I. Rákóczi Györgynek 
a német elleni hadakozás támogatása fejében ígért ösz-
szeget]. 

kisuvad 1788: kék tehén . . . a bal szarva kisuvadván a 
csugájábol egy kevés kitörött a hegyiből [HSzj kék al.]. 

kisül 1. kisütödik; a se coace; gebacken werden. 
1676/1681: Czipot Ugi süttessen à vár szükségére 
egi véka buzabol hatvan Czipo süllyön ki [Vh; VhU 59]. 

2. (növényzet) kiég/perzselődik; a se arde/pîijoli; 
(Vegetation/Flora) ausgebrannt/versengt werden. 1717: 
az vetemények . . . mind ki sültek . . . az belső kertben 

Dinye kün kőit volt egy nihán azis ki aszott az 
szarazsagban [Gyeke K; Ks 96 Biró János lev.]. 1790: 
Tavasz búzám, Árpám, Zabom, Töröbuzám a' Nagy 
szározságban ki sült, annyira hogy éppen semmi se 
leszsz [Kercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószágig, gr. 
Teleki Józsefhez]. 1797: (A lovaknak) már ezután Szé-
nát adunk . . . Mivel az Fú el fogyott tegnaptol fogva 

ebe a Szarazságba a hol Saijazni kellett volnais mind ki 
sült ki pergelödött [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 

3. (a szem) kiég; a arde (ochiul); (Auge) ausbrennen. 
1710 k.; Galileus mikor telescopium által nézett a 
napba azon szempillantásban kisült a szeme [BÖn. 
481]. 

4. (fegyver) elsül; a se descărca (arma); (Gewehr) sich 
entladen. 1590: Pribék Gergely . ky tarta az puskát de 
nem swle ky [Szu; UszT]. 1710: mihelt hallották3, hogy a 
mozsár kisült . . . ahova a bomba esik vala, vizes bőrrel 
megterítvén felyül, a vizes bőr megoltja [CsH 203. — aAz 
ostromolt Munkács várában]. 

5. átv kiderül; a reieşi; sich herausstellen/aufklären. 
1619: felette szükségesnek is ismerem s ítílem, hogy 
őnagysága ez dolgot se differálja, se celálja, mert igen el-
jött s hozták is az üdéjét, hogy titokban nem lehet, ha-
nem valaminek kell kisülni belőle [BTN 228]. 1794: A' 
Számtartó ide zárt írását . . . méltóztassék Ngod meg ol-
vastatni, nyilván ki sül belőle, hogy Szanyiszlai Uram 
adogattya a' Ngod Búzáját, sajtyát, szalonnáját [Kővár-
hosszúfalu Szt; TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez]. 
1834: nehézségeimet 's Difficultasimat e' következen-
dőkben teszem meg, addigis még tőbb praevaricatioji ki 
Sülnének [Somb. II]. 1857: ki sült, hogy a' hír nem igaz 
[Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 1880: ki-
sült, hogy az egész zenebonának kezdője Tőrös Víg Já-
nos volt [M.bikal K; RAk 347]. 

6. átv vkitől kiszivárog vmi; a se auzi/afla ceva de la 
cineva; etw. von jm weitergegeben werden. 1667: Most 
csak Naláczi uram lévén udvarnál, nem tudom, kitül sült 
az az Keczer uramnak írt levélnek stylussa ki [TML IV, 
106 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

7. kitelik; a ieşi; (eine Sache) reichen, langen. 1670^ 
(Az ajándékból) az mit nekem s Kegyelmednek a d o t t , 
az emberek vélekedése szerént, még ki nem sül az kétezer 
arany [TML V,8 Naláczi István Teleki Mihályhoz. —' 
aA usz-i királybíró]. 1718: Récsei Sámuel Ur(amna)k ne 
Sajnálljan Uram kgd transponalni 46 Rhenes f o r i n t o t 
. . . Az Búzám árrabol haa ki ne(m) sül, én ki potolom ä 
Superfluitást | az sok errogatum a Naturalékot ige(n) 
meg kevesitette ugy hogy majd ettzer olljan gond nem 
fogott az ad(mini)stratio miatt mint most, a b s o l u t é ki 
ne(m) sült volna a Rosunkis, de ă kölesünket f ord í to t -
tam Rosért, és ugy ki sütöm az Summát [KJ. Rétyi Pé t e ſ 

lev. Fog-ból. — E szó kihúzva]. 1751: mikor ide jó* 
tsak iszik a' Fogadób(an), annakis ára a' hajó p é n z b ő l 

sül ki [Marossztkirály AF; Told. 29]. 
8. megvalósul, sikerül; a reuşi; gelingen, sich ver-

wirklichen. 1704: ma hagyá meg az úr az úrfiaknak. 
hogy ezen exequia alkalmatossággal lött k i n y o m t a t o t t 

oratiót, és ugyan az felséges ausztriai háznak a spanyp 
korona successiójáról írt könyvét magyarra fordítsak-
Már mint sül ki, megválik [WIN I, 306]. 

9. vki elméjéből ~ vmi vki agyából kerül ki vmi; a icP 
ceva din gîndirea cuiva; etw. aus js Gehirn kommün* 
1693: Az sok ember nyughatatlan elméjébül sülvén ki az 
óvári templomot Kolozsváratt az pápistáknak adták az 
unitárius scholával együtt [II AMN 332]. k 

O Szk: bolondság sül ki belőle bolondság származi 
vmiből, félresikeredik vmi; a ieşi/rezulta o P1"08**®^ • 
ceva; aus etw. Unsinn/dummes Zeug entstehen. 1710 
sem magunknak, sem pedig tanácsadásunknak, sem a 
dományunknak semmi hitele és keleti nem volt előtte > 
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vagy teljességgel megvetette, vagy későn követte volna 
osztán, ha lehetett volna, és bolondság sült ki belőle 
[Bön. 944. — aGróf Rabutin császári generális előtt]. 

kisülhet kikerekedhetik/telhetik; a se putea atinge (o 
anumită cantitate); ergeben können. 1718: Hogy ki Sül-
hesse^) a kgd búzája alig hisze(m) 100 köbölre [KJ. Ré-
tyi Péter lev. Fog-ból]. 

kisüt 1. felsüt; a folosi la copt (o anumită cantitate de 
grîu); aufbacken. 1850: az rabolt búzából 20 vékát . . . 
az tábor számára ki is sütöttek [Sárd KK; WassLt Vin-
Ize Márton jegyző nyil.]. 

2. elsüt; a descărca; abfeuern, losschießen. 1582: 
Keomywes Peter . . vallia . Zuchaki Ianos . ki 
Swte . az eo Neki megh teolteot Zakalost [Kv; TJk 
IV/1. 51]. 1631: az Cziszar Miklós fia az kalmarok 
keőzeőtt ki süte az puskatt [Mv; MvLt 290. 51]. 1705: ti-
zenkét ágyúkat a piacra húzván, elsőbben a Te Deum 
audamus alatt háromszor üket kisütötték . . . A sáncon 

levő ágyúkat is háromszor kilűtték [WIN I, 538]. 1736: 
nagyobbik Lotharingus Herczeg . . . mikor Bécsb(e) 

érkezet három száz ágyút egyszers-mind Sütöttek ki 
[ApLt 2 Káinoki Mihály Apor Peteméhez Nsz-ből]. 

3. elő/kiteremt; a face rost, a obţine din ceva; her-
bei/beschaffen, aufbringen. 1767: bizony a pénz nem tu-
dom honnan telik ki mert Groff Toldalagi Ferencz Ur-
nakis alig tudtam ki sütni [Tűre K; Told. 5a]. 

Szk: summát 1718: absolutĕ ki ne(m) sült volna a 
Rosunkis, de ă kölesünket fordítottam Rosért és ugy ki 
sŭtŏm az Summát [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

kisütés felsütés; coacerea/coptul unei anumite canti-
tàíi de fàină; Aufbacken. 1833: à Szita, rosta, romlás 
?ensusba vetelével minden véka buza ki sütése . . belé 
Jon approsági költségbe 30, 32 xrokba [Torda; TLt 
P ſaes. ir. 1534]. 

kisüthet 1. (puskát) elsüthet; a putea descărca (arma); 
(Gewehr/Flinte) abfeuern können. 1590: Hallom az leo-
West de en nem tudo(m) ha talalaie vagj nem, mind for-
ßolodek az pwskawal de en nem tudo(m) miért nem 
s*thete ky [Szu; UszT]. 

elö/kiteremthet; a putea face rost; beschaffen kön-
Jîen. 1678: Gilányiné asszonyomnak jószágábul 592 
Jorintot vettem fel, ki nálam vagyon . . . fogattam volt ő 
*gk, hogy jó pénzzé teszem, kit még eddig ki nem süthetek, 
n°ha nem sok híjjá [TML VIII, 56 Teleki Mihály Nalá-
021 Istvánhoz]. 1710: Vala még akkor a szegény ország-
j*ak pénze, de bizony nem hiszem, ha most egybenolvasz-
J^nák is amennyi ember Erdélyben van pénzekkel együtt, 
n°gy csak hatszázezeret is kisüthetnének [CsH 205]. 
, kinyöghet; a reuşi să spună ceva cu maré greutate; 
^ervorstammeln können. 1678: Köszöntvén az tihát . . . 
pgelsőben is mindjárt azt kérdezte tűlem, honnét jŭt-

kitül, mit kivánok, micsoda ember vagyok? Az tol-
jnacs mondá, ezekre rend szerint feleljek, az mint nagy 
nehezen kisüthettem az deák szóval, megfeleltem [TML 

'II, 135 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz Konstan-
hnapolyból]. 

kisütöget elsütöget; a descărca rînd pe rînd; nach und 
a°h abfeuern. 1710: Szebenben . . . a szászok a bás-

tyákra futván, a lövőszerszámokot akarják vala kisütö-
getni a német ellen | Mindenkor, mikor az elector ivutt 
az ágyúkot egyszersmind sütögették ki [CsH 189, 213]. 
1736: még apró réz álgyuk is voltanak, az pátereké, azo-
kot rakéták által ugy sütögették ki [MetTr 433]. 

kisŭtögető kilövő; care se descarcă; abfeuemd. 1710: 
Maga is Thökölyné a bástyákra kimegyen és a kisütöge-
tő ágyúkot maga igazgatja, arányozza s sütögeti vala ki 
[CsH 203]. 

kisŭttet felsüttet; a puné pe cineva să coacă; aufbak-
ken lassen. 1603: Veres Jstwahne Martha azzonj 
vallia Zekely Leorinczne megh tarta az buzat teol-
leok, hogy vadnak eoneky swteoj s az eo swteohazaba 
swtety ky [Kv; TJk VI/1. 655]. 

kisŭttetik felsüttetik; a fi copt; aufgebacken werden. 
1814: (A) Rosnok, Gajdovány vagy is bolondíto buza 

. . ha fél annyi buza, vagy fél annyi tőrőkbuza közzé 
elegyittetik, és ezen mértékben süttetik ki kenyérnek a' 
Lisztye, semmi ártalmat az Emberekben nem okozhat 
[Dés; DLt 1014]. 

kisvajda 1843: 40. Evektől olta mint kis vajda te-
szem szolgálatomat — iratja Fodor Latzi elő allot-
tam a parantsolatoknak tellyesittésere [Dés; DLt 1364]. 

Valamelyes valószínűséggel vmi kisbíró-féle foglalkozású személyre 
gondolhatni. 

kisvárosi de oraş mic; kleinstädtisch. 7880: Megéred 
te még azt, hogy az én kisvárosi életképeimet elolvasni 
fogod [PLev. 78 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kisvártatva, kisvártatván kis/rövid idő múlva, hama-
rosan, nemsokára, rövidesen; peste puţin timp; nach 
kurzer Zeit, bald. 1593: Anna azzoni, Merai Tamasne 
vallia . . . be iuta az leginj meg mosdek, le wle, Egi kis 
vartatua be iuta az Azzonis [Kv; TJk V/l . 331-2]. 1602: 
az Biro . . . Azon egy kis vartatŭa el Jndula [UszT 16/21 
J. Magiari de Farkaslaka vall.]. 1653: Egy kis vártatván, 
már hogy jól megviradott volna, és hát onnat ezer két-
száz kurtán jő — a kis szőllőn innen vagyon már [ETA I, 
63 NSz]. 1687: Sert ivan egy kis vartatva ki mene resze-
gen Komsa Mark a Pakurajvai együt [Hurez F; Szád. 
Komán Mark (66) jb vall. — a A kocsmából]. 

kisvéka régi űrmérték; veche măsură de capacitate; 
altes Hohlmaß. 1683: Walaki az Warosbeliek kőzzől ka-
longya buzat adhat az Pastor(na)k az ollyan ember ad 
egy Tsehi öreg veka buzat az mesternek, melly mostani 
kis vekaval ketteö [Szilágycseh; SzVJk 124]. 1793: Kiss 
Lukáts Uram Krájniksága alatt a fel vételkor min-
dég a nagy vékával Szokta . . . a gabanát fel méretni 
azután midőn Dévára fel küldötte mindig a Kiss vékával 
mérette ki [Roskány H; Ks 79. XXVI. 8 1/2]. 1824: 44 
véka Zab el árulni a ' kis vékával [Kv; BetLt 2] | A' MBo-
doni Tiszt Nyerges azt irja ide, hogy husz véka ken-
der Magot küld, de a' Kis vékával, Melly a' Nagy Véká-
val tizen négy s fél vékára tölt [Perecsen Sz; IB. Tamás 
Mózes lev.]. 1873: Alolirtak kivettük rigorolozni Méltó-
ságos Grófné Wass Bertha ő nagyságától az Ujtóba 5-6 
és 7ik táblákat 3 sukni (:lábní:) méségre a főidet felfor-
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dítni . kővetkező fizetés mellett . . Gabanat 7 kis vé-
ka . . 10 kupa pálinkát [Cege SzD; WassLt]. 1875 k.: 
A* kántori ház hijujában van a* közzel 100 kisvéka férő-
jű, magtár hambára [Szucság K; RAk 107]. — Vö. a cse-
hi öregvéka címszóval. 

kiszab 1. a tăia bucăţi, a strica tăind; verschneiden. 
1629: Csiszár Andrasne sir is vala hogy ki szabtak az 
ingből s el-uesztegettek [Mv; MvLt 290. 34b]. 

2. megszab/állapít; a stabili/fixa; festsetzen, bestim-
men. 1819: a ' Legények bére mennyiségét mindenkor az 
idők kőrnyűl állásai, és az élelemre meg kivántato dol-
gok árrához nem külömben a Legények serénységéhez 
és tudományához képest mérsékellye és Szabja ki a Czéh 
[Kv; MészCLev.]. 1843: Kegyelmed . . . a Kertsedia Fo-
gadoba Ej szakának idejen Testimonium szedni Regiu-
sokat vitt ki mikor a Tőrvény kiszabta, hogy fassio-
kat ejjjel be venni nem szabad [Bágyon TA; KLev. — 

kiszabadít 1. a elibera; befreien. 1574: Keget kerem 
hogi ad meg az adossagot az mywel tartozol. Mert az en 
tarsom fogwa vagion Az Nemetekkel Oda kellene kwl-
dene(m) ha myt gywthetnek hogi zabaditana(m) ky on-
nét [Kv; TJK III/3. 324]. 1583: Jlona, Zamoskeozy Pe-
ter leania vallia, Engemet az Gergel kowachne ere ken-
zergetet mikor az el mult Napokban az Toromban tarta-
nak vala, No vgimond the leány Jlona Ne felj semmit 

en tegedet Gratiawal ky Zabaditlak [Kv; TJk IV/1. 
147]. 1586: 1584 eztendeoben egy Nehany bozorka-
niokat egethenek megh . . . De mikor Igyarto Georgy 
Varos kepebe az ith való Koros Mihalnetjs meg fogtatta 
volna azon vetekert, En Alattomba kezdek erette Jarny 
hogy ki zabadicha(m) [Kv; i. h. 586]. 1664: Mikoron az 
Tattarok Czaszaryb(a) jeővennek Rablany akoron 
Tombay György maga foga megh Engemet s ugy 
ada, az Tatarnak, mondám . . . ne Czeleked mert ha ki-
szabadit az Isten innét, de bizony megh bánod [Császári 
SzD; WassLt Kifor Miklosne Filep Margit (35) jb vall.]. 
1731: jelente minékünk <hog>j őtet meg fogták 
és őtet Bėldi János Uram . . ki szabaditya [Orosz-
fája K; BLt]. 1784: az en Féijemmel egyŭt meg fogák 
Széjes Josefet de Iljés István ottan lévén erőszakason ki 
szabadittà a kezekből Szejes Josefet [Béta U; IB]. 

2. (tárgyat) helyéről elmozdít; a mişca din locul unde 
se afiă; (Gegenstand) von seiner/ihrer Stelle rűcken. 
1800: tudom azt, hogy . . a ' Kelentzei Határhoz oda 
tőttek volt egy Malmot a' Kŏdiek mellyet a ' Kelen-
tzeiek meg nem szenvedvén a' Czoptáit el vágták és a* 
vízre el botsáták, nem ment igen meszsze a' Malom, 
mert meg akadott, és meg is feneklett, onnét abból a ' 
Helyből magok a* Kŏdiek ki szabadítván, fel húzták 
magok Határokra [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21 Mertse 
Togyer (56) ns vall. Vérvölgyi Bányai János kezével]. 

3. átv (vmilyen helyzetből, állapotból) megszabadít/ 
ment; a scăpa; (aus irgendeiner Lage/einem Zustand) 
retten. 1600: az egez Aranias Zeky vitezleö rend, mind 
lowagok es mind gialogok . . . Jüttenek mellenk, ez veg-
re hogy zeginy meg nyomorodott hazankat az nagy el vi-
selhetetlen insegh es teorvintelensegh alol, Isten wilűnk 
lewen ky zabadichiuk [SzO IV, 141]. 

4. (jobbágyi kötöttségből) felszabadít; a elibera din 
iobăgie; der Frongebundenheit entbinden. 1635: mél-

tóztassék Nagod magamot fiamot es eőreőksegemet Lá-
zár Istva(n) Vra(m) keze alol ki szabadítani es az or-
szagh registomaba be íratni [Ditró Cs; LLt]. 1636: Ballo 
Pal Miklosfaluana lakó Markosfalui Vra(m) Jobbagia 
. . . igy vall: . . . mikor Markosfalui Vram engemet per-
le fiaymmal eggiwt Akkor Balo Georgy fiam megh zaba-
dula az Commissarius Vrak teorekedesere az Farkas Fe-
rencz Vram tekintetyert, mert az fiam azért zolgalta 
lowa hatan hogj az Jobbagysagbol ki zabadicczja 
zabadsagban hatta Markosfalui Vraim) nem Jobbágy-
sagban [KaLt Apor István iratai. — U|. 1680: Kovács 
Istvánra pedig jól emlékezem, hogj béresképpen az há-
morhoz szolgála, még Domokos Thamást szolgálá Ko-
vács Péter hogj Kovács Istvánt kiszabadicsa az hámor-
ról [Szenttamás Cs; CsVh 72 Alexander Barla (70) pp 
vall.]. — L. még CsVh 74-8, 84-5. 

5. jószágot ~ (vki birtoklása alól) birtokot s z a b a d d á 
tesz; a scoate de sub stăpînirea cuiva; (von js Besitz) Gut 
frei machen. 1615: Buday Ferencz ky zabaditota ezt (!) 
iozagot Teke Ferencztól es zabad ŭrasagaba(n) birta az 
uta(n) Buday Ferencz az migh élth meg holta uta(n) az 
gyermeky bírtak [Dob.; Törzs. Aztalos Miklós Derzey 
(38) jb vall.]. 

6. ~ ja magát a se elibera; sich befreien. 1592: kinek 
mint s hogi legien allapattia Nemessegel való keotelesse-
ge, hit zerent tartozzék megh mondania: Es az meg irt 
bwntetes alat magat abból az napra, melire keotelessege 
vagion ki zabaditania [Kv; TanJk 1/1. 187]. 1741: látván 
pedig Balog László hogy nagy dŭhŏsseggel vólna ellene 
Sipos István, ki szabaditá magát kezéből 's hajadon fő-
vel szalada el [Szilágycseh; IB III. 106/16 Andreas Puha 
(80) jb vall.]. 7796; Valahogy magát kiszabadította, és 
botra kapván, nem akarta magát hagyni [Pánit Sz; TSb 
2]. 

kiszabadítás 1. eliberare; Befreiung. 1583: Jlona, Za-
moskeozy Peter leania vallia Gergel kowachne . • 
Ingerlet hog ez dolgokat meg vallana(m) Mert eok 
harman Rengeo Annawal meg zerzenek Az gratiat • • 
ha mit montamis vtannak feltembe(n) es az ki Zabadita-
soknak Remensegebe(n) montam de most hiteom vtan 
Nem mondom [Kv; TJk IV/1. 147-8] 1597: B: uram eo 
kegelme kwldotte Istŭan deákot az lowas legint az waros 
Cyganinak kiszabaditasaert Karabana postán . . . f - / l2 
1/2 [Kv; Szám. 7/XIV. 99 Th. Masass sp kezével. — aKj-
1671: Magyarország nagy ország és csak egy várának is 

német kézből való kiszabadétása jószágával együtt na-
gyot teszen [TML V, 644 Baló László Teleki Mihály-
hoz]. 1736: Egy Ragnai Petrás nevű jobbágy Kolosvárra 
jővén A Rácz katonák belé vesztek és fogságb(a) ejtet-
ték, kinek ki szabaditásaért a Ráczoknak és Tömlek 
válcságot fizettem in Summa fhu. 4 den 80 [Kv; Ks 72. 
53]. 

2. (szolgálatból) megszabadítás; eliberare din servi-
ciu; (vom Dienst) Befreiung. 1680: tudom, hogj Ferenc 

Márton az hámoron kovács vala, két ökrét ada kapi-
tány8 uramnak kiszabadításáért [Vacsárcsi Cs; CsVh 8/ 
Nic. Márton de Vacsárcsi (36) pp vall. — aA szék kapitá-
nyának]. 

kiszabadíthat 1. a putea elibera; befreien können-
1814: Tavasz félt a* midőn már az idő melegedett, a 
Bogja vagy Kalongya Széna el lévén tépve, vagy vágva* 
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a Bogja teteje le dőlt a' Szolgámra, ugy hogy Szinte oda 
ölte, a' Gazdaszszonyomnak . . . Két Leányai . . . bajo-
son téphették le rolla a" Szénát, és Szabadíthatták ki 
[Dés; Ks 79. 29. 794]. 

2. átv (vmilyen helyzetből, állapotból) megszabadít-
hat, ki/megmenthet; a putea scăpa; (aus irgendeiner 
Lage/einem Zustand) retten können. 1625: semmikepen 
az malefactort, az en fogságom alol, kj nem zabadithatta 
uolna, miért hogy partiat fogta es kj zabaditotta . . . azt 
keuanom az teöruintul hogy az J azon buntetessel bun-
tetodgiek az mint (!) az malefactor erdemlet uolna 
[UszT 30a]. 

3. ~ ja magát a se putea elibera; sich befreien kön-
nen. 7620; Azmely szókat közönséges tanácsból azért 
kellett mondani Balassi uramnak, hogy mentől hama-
rébb innét magát kiszabadíthass^, hogy őfelségének ér-
tésére adhassuk az dolgot [BTN 394]. 

kiszabadítható (vki) aki megmenthet/szabadíthat; 
(cel) care poate salva/scăpa (pe cineva); (einer/jd) der 
retten/befreien kann. 1696: Az Jeremiás Siralmátt mél-
tán — s — hellyesen enekelhettyük, de mind ezeket reánk, 
büneinkert meltan bocsátá es ezekbűi ki szabadítható, 
meg sebesítő es meg gyógyító, nem Más hanem az Elő 
I(ste)n [Vécs MT; TK1 Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 

kiszabadíttathatik (jobbágyi kötöttségből) felszaba-
díttathatik; a putea fi eliberat (din iobăgie); (der Fron-
gebundenheit) entbunden werden können. 1796: Ok nél-
kül repetaltatik azis hogy a ' Turutzkaiak a' Rebellioért 
örŏkkŏs Jobbágyság alá vettettek, mert azért hogy vala-
ki Jobbágyság alá vettetik, még az álól ki is szabaditat-
batik [Mv; TLev. 5/16 Transm. 75 tábl j . 

kiszabadíttatik a fi eliberat; befreit werden. 1670: eo 
az captiva Aszszonytol fenyegettetet volna is 
hogy tagadná viszszá, mert kűlőmben eo ki szabadittat-
va(n) megh busul érette (Kv; TanJK II/ l . 735]. 

kiszabadul 1. (tömlöcből, fogságból) szabaddá válik; 
a scăpa (din închisoare/captivitate); (aus Gefangnis/Ge-
fangenschaft) befreit werden, freikommen. 1570: Mar-
thon varas zolgaya azt vallia hogy . fogwa leot volna 
fekély peter . . Es mykor ky zabadwlt volna az varas 
fohniayglan3 ely keserte volt [Kv; TJk III/2. 15. — 
Értsd: konyhájáig]. 1582: kerdem Rengeo Annát, Ki 

*abadulale az fogsagbol, Monda Rengeo Anna, ki zaba-
dulek az kwrwas Lator bestie kwrwafianak meg ez egzer 
f a r k á b ó l [Kv; TJk IV/1. 70]. 1638: Engemet azuta(n) 
telis hoztak vala az kalitkaba de ismét ki szabadulek 
mert nem volt senki ot, nem volt be szegezue [Mv; MvLt 
291. 132b]. 1656: celekedetem miat az Uaros es az Ta-
nacz Arestumb(an) tartua(n) mint rab eletemre uigiasz-
jja(n) onan ki szabadultam [Bodola Hsz; BLt]. 1740: mi-
hent ki szabadul mind gyárt meg öli a Szabadost és à 
^ŭrbirot [Szentbenedek SzD; Ks 54. 72]. 1765: De ki-
szabadulvánis a Tömletzből azon rabaskodtatott sze-
méljek veszet el Négy Gazdák(nak) Lova [Fintoág H; 
J^s 113 Vegyes ir.]. 1831: a ' Gujás a' szamas újvári vár-
jj?nis, volt rab, néhány Esztendőkig s nem rég szabadult 
Kl [Dés; DLt 332. 17]. 

2. (szorult helyzetből) megmenekül; a scăpa, a se sal-
ya; (einer bedrängten Lage) ent/davonkommen. 1709: 

Mindjárt Szatmárra menvén, a Karasznában (!) elmerül 
velem a hajó, s a vízbe merülék, de kiszabadulván, 
visszajövék Károlyba [Kv; KvE 253 VBGy]. 1793: a' 
Féije-is ki szabadulván a* Házból véresen, sároson és az 
edgyik szeme rutul meg-ütve [Dés; DLt az 1799. évi ira-
tok közt]. 

3. (vhonnan) kikerül; a ieşi (de undeva); herausge-
langen/geraten. 1598: En hoszam ieőtt uolt Simo János 
mikor ki zabadúlt volt Moldúabol [UszT 13/38 Tomas 
Lazar de Taplocza pp vall.]. XVIII. sz. v.: el vevék tőlle a 
páltzát és a tépelödésből hogy ki szabadult arra ismét 
kapott volt egy nyers poronyofát . . melly fa el romlék 
mind Oprának a hátán [Kanta Hsz; HSzjP]. 1838-1845: 
Béadó (és beálló) . . játéknem, kiméretvén a kör egyet 
vagy többet abba beállítanak, a künnlevők rendre rájok 
ütnek laptával; ha érik, az ért jogosítva a künnlevők 
után hajtani, kit ér, a megy bé helyette, s ha őt nem tanál-
ják kiszabadul [MNyTK 107]. 

Szk: vki keze alól/kezéből ~ .1697: mikor osztán az 
Anya keze alóli ki szabadult, hallotta(m) mondotta, 
csak heyáb(an) uersz s őrzesz mert ha rea uetem maga-
mot, csak oda lesz dolgom egj órában [Szentsimon Cs; 
CsJk 10 Gőve (?) Mihály (38) pp vall.]. 1740: annak-
utanna hogy a kezéből ki szabadult, uczákrol uczakra, 
mind addig leselkedet mig más testvér attyafiaitis az 
Inek Csipkés Lőrinczet fraudulenter más udvarara be 
hívta . minden ok nélkül azon udvaron verte, tépte 
[Torda; TJkT I. 181]. 1762: a ' Kortsomáros Lukát To-
márol feli ránta, de kéziből ki Szabadulván el futa [Kó-
rod KK; Ks 17. XXXI]. 

4. (jobbágyi kötöttségből) fel/megszabadul; a se eli-
bera (din iobăgie); (der Frongebundenheit) entbunden 
werden. 1633/1687 k.: Beke Miklós Kőpeczia fiu kő-
telezé magát ä Nyárád tői Templomhoz jobbágyságra 
fiurol fiúra és léanyrol leányra . . ha I(ste)n oly szeren-
tsét adna ă léány ágnak, hogy ki akarna szabadulni a 
jobbágyságbul, meg engedtessék, de ă fiu meg marad-
gyon ă jobbágyságba(n) [MMatr. 7. — aHsz]. 1680: Pál 
György: tudom azt hogj Salamon Péter és Mihály, Sala-
mon István, Gergely Deák tisztségében szabadultak ki, 
de mi formában azt nem tudom [Rákos Cs; CsVh 82-3]. 

kiszabadulás 1. (tömlöcből, fogságból) szabaddá le-
vés/tevés; eliberare; Befreiung (aus Gefangnis/Gefan-
genschaft). 1657: Egy Hetei Pál nevű szolgám van ott 
Szmilben, azt fogatta volt, hogy törekedik kiszabadulá-
sában, a felöl irtam neki [TML I, 105 Kapi György Tele-
ki Mihályhoz]. 1666: Imecz Pál Vram(na)k, rabsagbol 
valo ki Szabadulása vtan orialtattak volt, hol mi teŏr-
uenykezesek [Imecsfva Hsz; LLt]. 1803: Mikor Zalán-
baa árestomba bevittek ötödmagammal, öt napi ottlé-
temben a nemes communitás követjei extraneus embe-
rekkel 3—om rendbeli instructió olvasáskor kiszabadu-
lásunk aránt, akkor azoknak diurnumot, intertęntiót 
14 Rft 15 krajcár [Bodos Hsz; RSzF 300. — aHsz. bÉrtsd 
hozzá: adtunk]. 

2. (vhonnan való) kikerülés; ieşire de undeva; Hin-
ausgelangen, Herauskommen. 1680: Tudod-e hogj az 
őráDók kik az Vámhoz szolgáltak, azokat ki szabadítot-
ta ki s ki szabadulásáért ki mit fizetet és kinek [CsVh 80 
vk]. 1783: Fattyú Todor az Vraság Jurisdictioja alol 
lehető ki szabadulására törökedett [Kovácsi K; Eszt-
MkJ. 
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3. (jobbágyi kötöttségtől való) megszabadulás; elibe-
rare din iobăgie; Entbindung (der Frongebundenheit). 
1680: Albert Péter kohos volt, kiszabadulásáért adot két 
tulkot [Dánfva Cs; CsVh 76-7] | Simon Ferencz is tu-
dom, hogj hámori fŭrészes volt, Sándor János uramnak 
egy tulkot adot . Daczo János uramnak egy kancza 
lovat adot kiszabadulásáért [Göröcsfva Cs; CsÁLt 83 
Joannes Bálás de Göröcsfva (38) pp vall.]. 

kiszabadulhat 1. (fogságból, tömlöcből) szabaddá le-
het; a se putea elibera/scăpa (din captivitate/închi-
soare); (aus Gefangenschaft, Gefangnis) freikommen 
können. 1570: Annak vtanna az Toromba Mentek volt 
hozza latogatny, Es Zydya volt Zabo Jánost hogy Bwn-
telen Megh fogatta De ha ky Zabadwlhat Megh emleke-
zyk róla [Kv; TJk III/2. 30 Paysos János és Kadar Estwan 
vall.]. 1639: Az fogoly . . . kere azon engemet hogi men-
nek el s mondanam megh neki hogj ha megh fogtatta, 
küldene enni valót mert meg hal ehel ha ot saniarkottat-
tia, megh megh szida rutul, hogy bizoni megh bantattia 
vele azt az sanyarusagot ha ki szabadulhat [Mv; MvLt 
291. 192b-3]. 1670: Boncza Janos Mostani Felesege lo-
pasa Mia, fogsagban eset volt, meljből külőmben ki nem 
szabadulhata, hanem kenszeritetek fojamadni [M. köb-
lös SzD; RLt 1]. 1794: Szolga Biro Korponai Sámuel 
Vram . . azt mondá hogy menjek-el musikálni, de én 
azt felelvén hogy nintsen hegedűm, mivel tőmlőtz váltsá-
gért hogy kiszabadulhassak a* fogságból zálogba vetet-
tem [Ne; DobLev. IV/728. 2b Mazur Farkas (48) zs vall.]. 

2. vhonnan kikerülhet; a putea ieşi (de undeva); hin-
ausgelangen können. 1742: én Mlgs Itilömester Ur Vá-
radi Intzédi Josef Uram(na)k sok rendbeli Joakarattyá-
val és segedelmivel élvén à Hálaia Academián laka-
som alatt, ä honnatis feles adosságimnak terhe alól na-
gjobbára az emiitett Urnák gratiája és maga pinzinek 
. . . anticipálása által szabadulhattam ki [Marossztki-
rály AF; Incz. X. 6a. — aA németországi hallei]. 

3. átv (vmiből) megmenekülhet; a se putea salva; be-
freit werden können. 1619: Énnékem, Kegyelmes uram, 
költségem nincsen, de én Felségedet azzal nem bántom, 
minthogy az Felséged kegyelmességét már minden órá-
ban várom, hogy ez nagy rettenetes gyötrelemből kisza-
badulhassak [BTN2 316]. 

kiszabaduihatás 1. (posibilitate de) eliberare; Be-
freiungsmöglichkeit (aus der Gefangenschaft). 1732: 
Radics Borbara Aszszonj igjekezet es munkalodat keze-
ségen a fogságbol való ki szabadulhatásan [Kv; MvRK 
Lev.]. 1782: (Tyitult) az Méltoságos udvar vasra veret-
vén az udvarban nem-sokáig raboskodtatta s látván 
hogy továbbra-is magát meg vakmerösitve, sem mikép-
pen Kezesseket ki-szabadulhatására álitani nem akar, 
igy asztán a ' Nemes Vár(me)gye Magistratualis Tõmlet-
tzében által küldvén maig-is ottan vagyon [Újfalu 
K; Eszt-Mk]. 

2. (jobbágyi kötöttségtől való) megszabadulhatás; 
(posibilitate de) eliberare (din iobăgie); Entbindungs-
möglichkeit (der Frongebundenheit). 1783: Fattyú To-
dor . . . Jobbágyképpen Szolgált mind addig mig most 
nem régiben tsak mint egy három esztendőktől fogva 
magát fat tyunak lenni hirdetvén, kezdett az Mlgs Ura-
ság Szolgálattya alol ki Szabadulhatásra töröködni, es-
kettetvén abban fárodozni (M.fodorháza K; i. h.]. 

3. (nehéz helyzetből) kikerülhetés; posibilitate de scă-
pare; (aus schwerer Lage) Befreiungsmöglichkeit. 1664: 
Uram, úgy tetszik, az mi szegény hazánknak igen vé-
kony reménysége lehet az közönséges pacificatioban va-
ló befoglaltatásához és az által nyomorúságiból való ki-
szabadulhatásához is [TML III, 171-2 Szalárdi János 
Teleki Mihályhoz]. 

kiszabadult 1. eliberat, scăpat; (aus Gefangenschaft/ 
Gefangnis) freigekommen. 1671: Sok panaszolkodások 
vadnak Kegyelmes Urunk, az Tatár és Törők rabságá-
ból ki-szabadult némelly atyánkfiai felől, kik . . . sze-
gény rab atyánkfiait érettek való nagy kezességben, sok 
keserves sanyargattatásokra . . hadgvák [CC 64]. 
1836: bár több illyen Férjeket dajkáló özvegyek is ta-
náltatnának a kik üress Házban menvén Férjhez, Tőm-
lőtzből ki szabadult Férjhez, az el pusztult Házát bövöl-
ködővé, boldoggá tegyék [Ne; DobLev. V/1213, lb]. 

2. elszabadult; scăpat (din .); losgerissen. 1855: A 
szakácsok feljajdulására az öreg cigány peczér dorom-
bolva fogdossa fel a kiszabadult kopot és agarat és ölbe 
ragadva hurczolja ketreczökbe [ÚjfE 266]. 

kiszabatik meghatároztatik; a fi stabilit; bestimmt/ 
festgesetzt werden. 1833: Már ha nékünk ki szabatik 
hogy mennyin adgyunk egy font kenyeret, mi mind egy-
re bukunk, ha tsak egy hétre szabodnékis ki az az bizo-
nyos ár [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

kiszabatott megállapított/szabott; stabilit, fixát; fest-
gesetzt, bestimmt. 1798: Néhai Tkts Bartók Sándor Ur 
ingó és Ingatlan Vagyonjainak inventatiojára és 
azok(na)k négy Gyermekei kőzött való el osztattatására 
is ki rendeltetett Regiusok lévén Ezen két rendbeli 
munkának törvényesen ki szabatott árrát effectivé ki fi-
zetve percipiáltuk [M.igen AF; DobLev. IV/801]. 

kiszabattatik megállapíttatik/határoztatik; a fi stabi-
lit; bestimmt/festgesetzt werden. 1813: a bŭntetest a Bi-
rak fogjak szenvedni az Tőrvény altol hagoval edgyüt 

mint hogy mind eddig a Jo rend mindenkor ki szabatatat 
[Torockó; TLev. 9/45 br. Thoroczkaj Joseff aláírásá-
val]. 

kiszabódik megállapíttatik; a fi stabilit; festgesetzt/ 
bestimmt werden. 1833: Már ha nékünk ki szabatik, 
hogy mennyin adgyunk egy font kenyeret, mi mind egy-
re bukunk, ha tsak egy hétre szabodnékis ki az az bizo-
nyos ár [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

kiszabott 1. megállapított/szabott; stabilit; festge-
setzt, bestimmt. 1589/XVII. sz. eleje: Mikoron penigh az 
Jnasnak az ki szabót apród esztendeőket éppen ki teolti 

. . tartozzék azon ŏ Uranal mesterenel hat holnapig1* 
heti bér fizetésre lakni es szolgálni mivelni addig se Inaşt 
se Legent ne tarthasson, az Ceh szabadsagaual s e m n u -

b(en) ne elhessen, az migh az ki szabót Mester Remeket 
eppen el nem vegezi [Kv; KőmCArt. 5,9-10]. 1786: & 
Thoroczkai Lakosak . . . mind ez mai napig az Vasbo 
való Dezmat ki adták és adgyák, de ha az rendes es ^ 
szabat ŭdŏre meg nem adhatták vagy adgyák az Sze-
génység mián, annak utánna erővelis fel tsikorják az 
ollyanakan [Torockó; TLev. 4/13, 27]. 7792; Mindezen 
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most leírt vasmunkáknak és . prothocolált munkák-
nak kiszabott ároknak vételére azon kovácsok, akik 
akárminemű szin alatt mesterségeket folytatni akarják, 
köteleztetnek [Árkos Hsz; RSzF; 292]. 1839: ha a ki sza-
bott időre el nem hordaná, annak az ott maradott fája az 
Uradalom részére sequestraltatik, és Confiscaltatik 
[Km; KmULev. 2.]. 

2. kijelölt; indicat, stabilit; bestimmt, festgesetzt. 
1847; Á tűzifának a kiszabott helyről való hordásától 
senkit sem tiltok [VKp 236]. 

kiszaggat 1. kitép; a smulge; ausreißen/zupfen. 1570: 
Eok lattak hogy Annyera verte volt hogy . . Megh az 
zeore zalatis Mind ky zaggata wolt [Kv; TJk III/2. 110]. 
1582: Az veres (!) és taglasban semmit Nem láttunk sem 
hog choport haiat ki zagatta volna Igiarto Georg Rengő 
Annanak [Kv; TJk IV/1. 32-3]. 1623: feniegeti vala Fa-
labu Katath mo(n)dua(n): lm<maron) nem fizecz, de 
bizoni megh mo(n)do(m) . . hogi ki zaggattam az 
gjenneket belőlled [Mv; MvLt 290. 32a]. 7667; Monos-
lorj Istua(n) vra(m) Nagy Szőtcz (!) Mihaly Vra(m)-
nak Szölejeből . hogy szép homlitasit kj szaggatta es 
el hanta uolna, ollya(n) uilagoson nem lathattuk [Kv; 
RDL I. 148]. 1761: A Palántyát, és Veteménnyit pedig 
êyakor izben ki szaggatták, és a' Mezőn Tiz Kalangya 
búzáját . . . széjjel hánták [Szászsztiván KK; BK. Lau-
rentius Kólcsár (68) jb vall.]. 

2. (elszakítva) kirángat; a rupe smulgînd; (zerrei-
ßend) her/hinausreißen. 1749: az Ingít mind ki szaggatta 
a nyakából [Ohába AF; Told. 3]. 7778; Csanán Ursz 

ollyan részeg volt hogy magais a' részegség 
miatt a' Földre azonnal le bukott, ott osztán ötet a' Föl-
dön meg nyomták, tépték . . . az íngit nyakából ki szag-
gatták [Egerbegy TA; JF. Marosán Maftyej (34) zs 
va)l.]. 1812: Továbbá tudom aztis hogy veszekedvén 
más izben a' Groffné a Gróffal nyakából az inget kisza-
b t a [Héderfája KK; IB. Bali Jánosné Kis Ersebeth (44) 
ßrófi mosóné vall.]. 

(földterületet) feloszt/szabdal; a împărţi (un te-
(Feld) zerstückeln. 1801: a' Nemes Vármegye3 

"endei szoross meg tartásul, es Sinor Mértékül azt 
vegezték: — Hogy minden Hellységek Határi ahoz ké-
^st, a' mint két vagy több fordulokra tisztán ki szaggat-
Va nem volnának, az illető Tisztek által fel osztatván 
[?mdenkor tsak a* következő fordulok vétessenek mive-
l e s alá [TLev. 12/1. — aT| . 

kiszaggatás határrész felosztás/szabdalás; împărţire, 
rj falcare; (Doffflur) Aufteflung/Zerstŭckelung. 1736: 
^elly e' szerént végben ment Divisiot, annak kiszag-
^atását, s kézhez adását előttünk declaralván 
®künk kezeket adván . . . obligálták magokat 

í j y kiszaggatások s nyilvonások után mindenütt az 
kellett a* Parsok eo Nsgok emberei praesentiajokban 

10]h e U y e k megborozdoltottanak [Záh TA; Mk V. VII/ 

kiszaggattat (jószágot) felosztat/szabdaltat; a dispu-
í 6

 s à fie împărţit; (Gut) aufteilen/zerstűckeln lassen. 
^ a director actiójára . . Mikes Mihálynak, s mind 
is bbinek mindenek ítéleti szerint való jószágokat 

mindenütt exscidáltatván, kiszakgattatván és mások-
* eonferálván, donálván, eladván [SKr 160-1]. 

kiszaggattathatik átv kitépettethetik; a putea fi smuls; 
ausgerissen werden können. 7662: Melly nagy istente-
lenségek ezelőtt kilenc-tíz esztendővel, ha gyökerestül ki 
nem szakgattathattanak is, de alkalmasint megzaboláz-
tattanak vala, az istenes, jó elöljáróknak mind fenyéték-
jek, s mind jó példaadások által [SKr 713]. 

kiszaggattatik 1. (házhely) felosztatik; a se împărţi; 
(Hausgrund) ver/aufgeteilt werden. 1736: Meg mérvén 
penig az egész faluban az Bánffi részből állo falu hellyet 
. . . szaggatatott és borozdoltatott ki 26 öreg ház hely 
[Záh TA; Mk V. VII/9]. 

2. (határrész) felosztatik/szabdaltatik; a se împărţi; 
(Dorfflur) aufgeteilt/zerstückelt werden. 1810: A Mlgs 
Groff Teleki Mihály Ur, és Mlgs Exponensek rész Joszá-
gok a volt hátár osztálykor együtt Szaggattattanak ki 
egy bizonyos részre, Táblákban, mind az majorság mind 
pedig a Szolgálat bérbéli Földekre nézve [Varsolc Sz; Ks 
76 Conscr. 336]. 

kiszagol szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: a szóból ~ kigondol/főz; a născoci/scorni/plăŝ-
mui; ausklügeln/kochen. 1879: öcséd abból a szóból, 
amit a te megerőltetett szegény agyvelődről mondtam, 
nem kevesebbet szagolt ki, mint: eszed romlását [PLev. 
55 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kiszakad 1. kireped; a crăpa; einen Riß bekommen, 
bersten. 1675: Bizony nagy erszénye szakad a németnek 
is ki, ezeka is az nyereséggel újulnának [TML VII, 101-2 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz Váradpüspökiről. — 
aA bányák]. 

2. kitépődik; a fi smuls; (her)ausgerissen werden. 
1591: Deliberatur. Myert hogy . . c(on)stal, Minemeo 
ektelenwl gyalazta ez Beregzazi Mate, seot Nyelwewel 
maga sebhette tiztessegeben Az Istennek Ighyenek tol-
machat az Actort, Azért meltatlansagert, teczik a' theor-
wennek hogy Azon Nyelve ky zakaggyon erette Akjwel 
vetkezet lelkj pastora ellen [Kv; TJk V/l . 103]. 1763: az 
udvaron egybe bonyolodván: ă tépelődés közbe ă Both 
Andrásné Inge ă nyakából ki szakadott [Mv; Told. 16/ 
51]. 1802: a ' Gránátokat Nyakáról le szaggatván a' Föl-
dön el omlottak, s ha a ' Szattlerné Nyakából ki nem sza-
kadott volna, meg is fojlott volna [EÜéva; Ks 115 Vegyes 
ir.]. 

3. felszakad/reped; a crăpa; aufgerissen werden, auf-
platzen. 1597: Az I erősse(n) hagigallia ŭala keőuekkel 
be, zidgia uala, s mo(n)dgia vala az A(ctor) Balint hadgy 
beket . . . megh ytte volt az I az Actornak az orchaiat, 
ugy Annjra hogy ki zakatt uala az orchaia [UszT 12/78]. 

4. vmi vhonnan leválik/kitörik; a se rupe desprinzîn-
du-se, a se desprinde; sich lostrennen, abspringen. 1598: 
Gergely Antalne ki veowe az chyuprott zattirabol es 
eote az feoldheoz megh hogy lagyas vala az feold nem 
míndenesteol romlek el chyak az hasatta zakada ky [Kv; 
TJk V/l . 269-70]. 1759: Soka Vonyiszima Puskájá-
nak Sutuja ki szakadván homlokát egybe rontotta [F. 
szászújfalu BN; BK]. 

5. kiágazik/ömlik; a se ramifica; sich abzweigen/ 
(her)ausfließen. 1798: az maros Folyó vize kerűlettyéből 
szakad ki egj réghi holt maros szakadék árok [Maros-
sztkirály MT; EHA]. 1763: Az Falun fellyŭl az Várhegyi 
Malmon alóli egy ága az Marosnak . . . ki szakadván a 
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Nagy Marosból, foly le Szent Anna felé [Udvarfva MT; 
EHA]. 

6. kiszármazik; a se trage, a coborî (din . . . ); stam-
men. 1764: Meghala Inczédi Samuelné, Lészai Ánna is 
. . . az anyja volt Détari Sára. A Cserényi famíliából sza-
kadott volt ki valami szamuncája [RettE 169-70]. 

7. felfelé/kirúg; a se întinde (pînă . . . ) ; aufwärts sich 
hinausdehnen/reichen. 1694/1764: A Falu Kis Tójánál a 
hegyre járó utig egy Láb főid, mely a hegyre hegyessen 
szakad ki [Királyfva KK; Told. 26]. 

8. (víz) kiárad/tör; a se revărsa; über die Ufer treten, 
hindurchdringen. 7590; Az Nadas paloian Alol Ahol 
asz szanto feoldekre ky zakat az Nadas, eo keglmek lá-
tássá meg [Kv; TanJk I/I. 136]. 1736: a Deberke pataka, 
meg-áradásakor valujából ki-szakadvánn a Notarius-
ság utánn járó föld vége felé . . sok károkat tészen 
[Dés; Jk 465b]. 1764: a ' . . porondos 's berkes helly kö-
zött apró árkok lévén, abból az Árokból mellyett Titt. 
Bálintit György Vr ekével húzatott, kiszakadott a Ma-
ros az említett apró árkokba [Vajdasztiván MT; JHb 
IX/46]. 

9. ki/leválik; a se desprinde; sich ausscheiden/los-
trennen. 1597: az Kozarwary Lazlo Jozagabol zakada 
ky Ez az Jozagh [Kozárvár/Néma SzD; SLt BC. 6 Jakab 
Vitalius (60) jb vall.]. 1617: magat gondoluan azért Nagi 
Miklós hogi Zabo Janos keózelieb ualo uer uolna hoza 
es wttet illetne az az w ioszagabul szakadot uolna ky, 
minden peór patuar nekwl megh erezte Zabo Janosnak 
[Diós K; JHbK XXIII/4]. 1633: az keórmeo(n)di Rezis 
az Thomorj Rezbeól szakadot ky [M.nádas K; RLt 1]. 
1725: Hát a' Krisán Jákob Háza, úgy Háza Útán való 
Retei és szántóföldei ki részéből szakadtak ki? Bõlŏni 
részből-é vagj másból? [Fejér m.; DobLev. 1/110 vk]. 

,1762: Említett Araktól fogva mind edig az hellyig a hol 
állunk egy darabb szakasztás berek volt melly is . . a 
Körtefáji határban lévő kis berek nevezetű berekből sza-
kadat volt kí [Körtvélyfája MT; BálLt 87]. 1780: Tessek 

az Udvar előtt való Patzalai rész ülés hellyröl . 
Jobbagyat el szállíttani, mert ezis az Zugravitza lakta 
Patzalai Ház hellból szakadatt ki nem régibb(en) [Nagy-
lak AF; DobLev. III/544. lbj. 1810: által adák . egy 
Tőrök buza földemet . mely szakadat ki a Todor Vo-
nuj örökségiből [Havad MT; Kp II. 89]. 

10. átv is vhonnan különválik; a se separa/despărţi; 
sich ausscheiden. 1629: mégis izentük Szeöcz Mihaly-
nak hogy ki fogja az menesbeöl mert nem eörizhetjük 
(:kijs fogta:) megh utuk (!) vala terengetni hogj ki 
szakada az menes keözzŭl [Mv; MvLt 290. 164a]. 1668: 
az első és titkosabb útból kiszakadánk, mert megölette 
az császár azt az embert [TML IV, 359 Rozsnyai Dávid 
Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból]. 

Szk: ~ a lelke. 1582: En Immáron oly Nag keserw-
segben vagiok ez Lucza miat az en zolgalo leaniam miat 
hog maid ky zakad a' lelkem [Kv; TJk IV/1. 39] * a lé-
lek ~ belőle ja testéből. 1626: Azmikor Mattius Janos 
uramnak az lelek ki zakada az testibeől en akkor ben va-
lek [Maksa Hsz; HSzjP Lőrincz Balint (36) pp vall.]. 
1762: reggel voltam a szegény bátyám Rettegi István 
uramnál azelőtt hogy a lélek kiszakadott belőle, 
az egyik kezének megmozdításával beszélett [RettE 
134]. 

11. vhonnan/vhova kikerül; a pleca undeva/de unde-
va; wegkommen. 1710: Kiszakadván onnan, a fejede-

lem neve alatt a budai vezért . . arra készteté, hogy 
Thökölyt fogassa s ölesse meg [CsH 162-1681-re von. 
feljegyzés]. 1748: Czako Mihály még iffiuságáb(an) ide 
ki szakadott, s Pappá lett [Désakna; LLt]. 1862: Alig 
más fél éve, hogy hazádból kiszakadtál s már kottsantva 
s hibáson ejted a magyar szot [Kv; Újf 6 Újfalvi Sándor 
unokaöccséhez, Újfalvi Károlyhoz]. 

O Szk: egész reménysége ~ minden reménysége szer-
tefoszlik; a se spulbera toate speranfele sale; alle Hoff-
nungen js zerschlagen sich. 1705: a Cancellarian levők 
panaszolkodnak, hogy Sziléziára adtanak volt assigna-
tiót nekik, ott is a só fundusábol hogy felvehessék fizeté-
seket, de . . ők még fel nem vehették. Mindazáltal a 
mostani szükségekben az urakot költség iránt nem bú-
sítják, mindaddig valamíg amonnan egész reménységek 
ki nem szakad [WIN I, 449]. 

kiszakadás kitépődés; smulgere; Herausreißen. 1582: 
Zekel margit . . . vallia, hallottam hog Rengeo Anna ezt 
monda Igiarto Georgnek Az en haiamnak ki zaka-
dasat nilwan meg Araniaztatom ez latorral [Kv; TJk 
IV/1. 69]. 

kiszakadhat vhonnan kiválhat; a putea ieşi, a se putea 
separa; ausscheiden können. 1635: Azért eo keglk Birak 
Vr(aim) Tanacziul es vensegűl az Czismasiak kewansa-
ganak nem engedhetnek, es semmi uton, hogy az Varga 
Czehbeol ki szakadhassanak, megh nem engedik [Kv; 
Céhir. I. 12 Kv tanácsának hat.]. 

kiszakadó kiágazó; care se ramifícă; abzweigend-
1736.€ az I. ő kglme kapuja előtt a Kodor Uttzából ki-
szakadó közönséges Uttza [Dés; Jk 205a]. 

kiszakadott 1. kiágazott; ramifícat; abgezweigt. 1732: 
Onnét fordulván arra az Árokra kin mostan az Arokbojţ 
kj szakadot Viz, vagy Patak foly [Marossztkirály MT; 
Berz. 5. S. 50/2]. 1748: Udvarfalvi Várhegy felé fordulo 
határb(an) . . . a Marósból ki szakadott árokra, malmot 
akar erigálni és Czináltatni [Udvarfva MT; Ks 67. 48-
31]. 1766: az emiitett Maros folyo Vizéből Henter neve-
zetű Gátnál ki szakadatt Maros árka [Náznánfva MT* 
EHA]. 

2. ki/levált; desprins; ausgeschieden, abgetrennj' 
1757: Vagyon a Felső nevezetű Uttzában, a Falunak 
nap Kelet felől való Széllyiben, a Faluból ki járó Máza1 

István nevezetű Sikátortol, ezen Curialisbol ki s z a y ' 
dott . . . hasonlo fél Udvarház hely [Nagyernye Mt; 

EHA]. 1767: Vagyon Vajda szent Iványon3 az Ai-
szegen edgy Gondos részből . ki szakadot Udvarhely1 

rész portio [T; J H b IX/55. — aMT]. 1798: (Az) a P ^ 
Bokros erdő nyilak szomszedgja Északról . . . vgjan MJ' 
kola részből kiszakadott Erdő nyilak [Ádámos K>> 
JHb XIX/58]. 

3. elszármazott; plecat din locul de baştină; (von i 
gendwo) gekommen. 1646/1667: Gerend Kereszttur-
ráisa szállott volt egy Gyulai al(ia)s Varga Pál nevű a 
ketfalvi Bakó jószágból ki szakadott Iffju legény P 1 

ketfva MT; Ks NN25. — "TA]. 

kiszakadozik 1. kihulladozik; a se desprinde/desfa^ 
rînd pe rînd; nach und nach herausfallen. 1593: Az a ^ 
nagi hazban az kemencze mellet egi darab helien hogi 
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keo falnak egi darabia kj zakadozot uolt, hogi meg chi-
naltattam Attam Keomiúes Andrasnak f—-d 10 [Kv; 
Szám. 5/XX. 132]. 1757: a Malomnak egesz oldalai a 
Kaptsokbol, és heveder fáiból ki szakadozván a Viz felé 
meg indult allapottya, hogy ha nem corrigaltatik az 
egész Kŏpadotis magával a Vizben húzza [Nagyer-
nye MT; LLt Fasc. 129]. 

2. ki/leválik; a se detaşa/desprinde; sich ausschei-
den/abtrennen. 1717: az Mindszenti részből mitsoda ré-
szek szakadoztak ki? [Dob.; WassLt vk]. 

kiszakaszt 1. kiszaggat/tép; a smulge rupînd; ausrei-
ßen/zupfen. 1598: az vonakodasba kj zakaztak mente-
met niaka(m)búl [UszT 13/34]. 1733: az Mentejet nya-
kából ki szakasztvá(n) el vőttek [Dés; Jk]. 1774: alkal-
matosságom lévén, a könyvből azon két tiszta papiros 
de beirt levelet kiszakasztottam s a zsebembe tévén el-
hoztam [RettE 327]. 

2. elszaggat/szakaszt; a desprinde/detaşa wegschwem-
men/reißen. 1746: A Kŭkŭllŏbŏl ki szakadott ér viz az 
Aszszony eö Nagjsága széna fŭv hellyébŏl is szakasztott 
ki, és most is mossa azon széna fŭv hellyét [Ádámos KK; 
J Hb XIX/6]. 1762: a . . berekből szakasztatta ki ezt az 
darabatska berket a víz [Körtvélyfája MT; BálLt 87]. 

3. kihasít/repeszt; a despica; herausreißen/brechen. 
1647: Gagia Gaspar fejeben vagha cziakanniat az megh 
holt legenynek . es oda menue(n), megh tapaszta(m) 
az holt legenynek az fejet tehát egy darab cziontot kj sza-
kasztot az feje cziontiabol [Kv; TJk VIII/4. 210]. 

4. tlan kiárad/önt; a se revărsa; austreten, überflu-
ten. 1770: tudom is, hogy a Viz a Malmon felyűl a gát-
nak magassága mián ki szakasztott vala, s . . . azért 
alább bocsátották a malmot s a gátot, hogy tőbszőr ot-
ţan ki ne szakasztana a viz [Királyfva KK; JHb 
LXVII/91]. 

5. ki/különvesz; a scoate/lua; herausnehmen. 1695: 
A Kolosvári Dezma Csűrben esendő minden szalma pe-
n*g Quartas és Malombiro Uraimé legyen, ugy mind-
a*onaltal, hogy a1 Szalmából annyit kel ki szakasztani, 
a menyi pro tempore kívántatik az Ecclesia szükségére 
JKv; SRE 35]. 1768: Az Isten Tövissé nevezetű helység-
e n amelly Gyűmőlts Fák abban vágynák mikor az 
Isten termest ad rajta annak Gyűmőltse fel osztassék 
vagy ha ugy tettzik meg edgyezésbõl adgyák el és 
amit abból percipiálnak a Possessorok(na)k ratajãt ki 
^akasztvan a többit fordítsák Falu szűkségire [Ákosfva 
Mî ; EHA]. 1814: ezenn vagyonnyait könnyű vólt Tisz-
teletes Uramnak szerezni, mert minden Esztendőben 
eEy egy Asztag Búzát, egy egy Kalongya Szénát és egy 

Hiu Török-Buzát ki szakaszt a' Grofnéjébol, s eze-
pénzé tévén könnyű Gazdagulni [Banyica K; BfR 

u / / l Mester Vaszilie (60) col. vall.]. 1860: Halálom 
után azonnal Létzfalvi Bitai Lászlótól valo Létzfalvi Bi-
a i Vilmos nevü természetes fiamnak részére 1000 egy-

t í r ? s z t r á k értékű forintot, kész pénzben az èn hagya-
e tömegemből szakaszszanak ki [Kv; Végr.]. 

6 átv is ki/különválaszt; a alege (din . . . ) ; (her)aus-
.?hlen. 1638: ez az Bõite János fiaczkaja ki szakazta az 

Mo C Ö k k ö z ü l a z e ŏ eökreöket [Mv; MvLt 291. 149b]. 
m é g virattig az Tholdalagi András Uram sertesi-

táv k o s á r á r a r a mentenek, az erdőre, onnét behajtot-
ta a z faluban, hetet kiszakasztottak belőlle, csak po-

ntosé el hajták [Szótelke SzD; SLt KL. 28 Maraci Pe-

ter (36) jb vall.]. 1710 k.: mintha az Isten a maga isteni 
jóságából szakasztott volna ki és abból adott volna min-
den teremtett állatnak [Bön. 455]. 

7. (vmiből vmennyit) kiszakít; a desprinde; (eine be-
stimmte Menge aus etw.) herausreißen/absondern. 
1580: (Ha) valamykor valamy iozagh diuisiora ozlasra 
Megie(n) . . . Az adossagot ky az iozagon Marha(n) 
Vagion Az kózbel ky kel deputalny minde(n) ozlas elot 
Annak vtanna ha ket fele harmadot kel ky zakaztany 
[Kv; TanJk V/3. 227b]. 1602: az wizre Jaro wtat eoswent 
regen az botos andras eoreoksegebeol zakaztotak wolt 
ki, kin botos Barabasek Jartak az wizre ala [UszT 17/20 
Kedej Demeter (75) Drabant medeseri vall.]. 1694: az 
mely darab cseglyet az üdősbik Vas György Ur(am) fői-
déből az Buttyán Tos lábbul ki szakasztottak jutót 
Haller részre [Mezőméhes TA; WassLt]. 1724: (Az er-
dőt) ezen Vingárdi határból szakasztották ki [Vingárd 
AF; JHb XXVII/2]. 1732; a Csŭrŏs kertben . . . bal kéz 
felöli gyalog kertel szakasztottanak ki téli okolnak valo 
hellyet marhák számára [Nagyiklód/Szentjakab SzD; 
TSb 51]. 1792: Ezen két Tőrőkbuza földbe vagyon ki 
szakasztva, a kender főid is erre a ' fordulora, vagy is ha-
tárra [Márkod MT; MMatr. 453]. 1801: ezen darab föl-
deket, még az én gyereki koromban Uttzának szakasz-
tották volt ki a Mlgos Possessoratustol [F.szőcs SzD; 
TK1]. 

8. kiágaztat/vezet; a devia parţial: ausfŭhren. 1734: 
Valaki a' Tokban menő vagy szolgálo vizi folyamatots-
kákat maga hasznára ki szakasztya, el vészi avagy 
pedig azok körül valami bontakozást szerzene, ugy hogy 
aToban Slyámat mosna bé, az ollyan 12 forint birság-
ban inkurrállyon [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai 
bányászok törv.]. 

9. kb. kijelöl; a desemna; bestimmen, festlegen. 1768: 
Hogy a ' Verős kovátsok(na)k egyenlő Futtatások és Mi-
velések lehessen, minden Esztendőből XII. Heteket a' 
Bánya Műre ki szakasztván . . a ' Bánya Mü után esen-
dő napok, ragasztassanak az el mult két Karátson közt 
esett Csonka Héthez [Torockó; TLev. 8/12]. 1803: az 
Osztályos Biztosság . . . a* tiszteltt Mlgs Báró Al-peres 
Urat a ' Nova Sessiokbanis, valamint szintén egyéb Ext-
ra villanumokban, fele részesnek iteli, s mindazokból, 
ezen fele részes voltához képest fogja rátáját ki szakasz-
tani [Torda; JHb XIII/68]. 

Ha. 1746: ki szakasztattuk [Mezőbodon TA; JHb 
Xl/29 Tornai László kijegyzése]. 1800: ki szakasztat-
tunk [Backamadaras MT; Hr 1/40]. 

kiszakasztandó (vmiből, vmennyi) kiszakítandó; care 
urmează să fie desprins/detaşat; (aus etw.) abzuson-
dernd/zutrennend. 1590: Az Álso Espotaly mester zol 
walamy kiwaltkeppen Bírható ky zakazta(n)do zena fw 
feleol [Kv; TanJk 1/1. 128]. 1804: Hogy mindenik oszto-
zo Testvér s azok(na)k maradéki tudhassák itten Szent 
Imrén ezen oztozás által ki szakasztott és szakasztandó 
radicális Nyilakot hellyesnek és Törvényesnek ítílte az 
Arbitrativum Forum, hogy a Zejk Jószágról szollo osz-
tály levél ezen munkában a felek jövendőbeli bátorsá-
gokra nézve per extensum be írassék [Szentimre AF; 
DobLev. IV/874. 4a]. 

kiszakasztás kiszakítás; desprindere, detaşare; Ab-
sonderung, Herausreißen. 1738: Ezen becsülletes 
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atyánkfiai(na)k pedig magok részek(ne)k ki szakasztá-
sára 's osztására exmittáltatn(a)k 's authoráltatn(a)k 
mostanis, Hadnagj és Osztó birák atyánkñai ő kglmek 
[Dés; Jk 500a]. 1768: Az hat Gyermek között, hat Caput 
Bonorumnak ki szakasztása, melly szerint légyen a Nyi-
lak(na)k proportionălása [Mv; Ks 19/1. 6-hoz]. 1829: 
Kedves Sogor Vram nem régen hozzám intézet válaszlo 
levelében azt irta, hogy a Paraján rétye fel mérés szerént 
való ki szakasztásara az Kedves Eötsém Sigót el küldi 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/1122, lb Borbereky Jó-
zsef Dobolyi Zsigmondhoz]. 1839: Meg hatalmazam en-
nél fogva Nutz Danyila Hajdúmat hogy Kalina Nikitát 
a' 3 ~ háram Szekérre való rétnek ki szakasztására réa 
szorittsa [A.szentmihályfva TA; Bosla. B. Miska Ferenc 
nyil] 

kiszakasztat (vmiből vmennyit) kiszakíttat; a dispune 
să fie desprins; (aus einer Sache etw.) herausreißen las-
sen. 1599: Poch Janosnak Akkorban vala minth egy zaz 
harmincz eokre, egycher ki zakaztata benne veleonk 
Poch János hatwanigh valót a' Jowayban [Kv; TJk 
VI/1. 300]. 1798: tartozik ã Pignataria Groffné Asz-
szony ő Exja az ezen most Zálogba adott Jószág után ju-
tandó részt, ä maga tulajdon részétől meg kűlőmbőztet-
ve, az Antiqua Sessiók száma szerént különösön ki sza-
kasztatni [Kv; JHb VI/19]. 1803: köteleztetett Ŏ Excell-
ja a* Motsi Articularis Subdivisio alkalmatosságával 
. . . a" köz osztattlanbol juttatandó Részt a' maga tulaj-
don részétől meg kŭlõmbŏztettni, és kŭlŏnŏssŏn ki sza-
kosztatni [Kv; JHb VI/21]. 

kiszakasztatik 1. (vmiből vmennyi) kiszakíttatik; a fi 
desprins; (aus einer Sache etw.) abgetrennt/gesondert 
werden. 1587: Aminemeo Czikkelek per limitatione(m) 
ky zakaztatnak, Azok soha megh se kazaltathassanak, 
hanem erdeó Newesre hagyattassanak [Kv; TanJk 1/1. 
53]. 1735: Ezen Andits Gődrén(e)k osztállyából is . . . 
szakasztatott ki a T. Mákoli (!) részre [Szentjakab TA; 
DobLev. 1/160. 8]. 1768: mitsoda Curialis, és Udvarház 
hellye ki Szomszedtságaiban, mekkora quantitasu 
szakasztatott ki? [T; Ks 8. XXI. 36 vk]. 1794: A Refor-
mata Ekklésiának Canonica Portio ki szakasztassék 
[Bagó AF; DobLev. IV/739. 4b]. 1807: Meg kévánnyak 
azért a Praetendens Felperesek hogj a fenn elé számlált 
külső és belső Jngo és Ingatlan Jokbol való Competens 
részek ki szakasztassanak [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 1840: ezen Házbeli rész egyenesen sza-
kasztassék ki és az adattassék tulajdon birtokában [Kv; 
Végr.]. 

2. (vmiből vmennyi) kitöretik/tépetik; a fi smuls; 
(aus einer Sache etw.) herausgerissen werden. 1662: Az 
Aranyos-bástyának is pedig kőfala egynéhány ölnyi szé-
lességűven nagyon kihasíttatván és szakasztatván a 
várra öt helyen való törés és rés s kapu nyittatott vala 
[SKr 606)]. 

3. kiválasztatik; a fi ales; ausgewählt werden. 1735: 
hét vasas szekerek közül kettő nem is a' jova s nem is az 
alább valója ã Mlgs Úrfinak ő Ng(na)k kiszakasztatván 
[Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 

4ŝ kijelöltetik; a fi desemnat; bestimmt werden. A. 
helyre von.; referitor la spaţiu; in bezúg auf den Ort: 
1833: ugy találtuk, hogy azon Oculált Hely éppen a Ha-
társzélben több Birtokosoké lévén a Városnak nagy in-

comodumára lenne ha olyan távol szakasztatnék ki a 
Téglavető hely [Dés; DLt 904/1831]. 

B. időre von.; referitor la timp; in bezúg auf die Zeit. 
1802: Ilyés György asztalos tsak a Törvényes idő-
ben a' mely a mester embereknek ki szakasztatott tarto-
zik eő Nagyságoknak dolgozni [Ne; Incz. XII. 1.]. 

5. kb. (összeg) kivétetik; a fi scos; (Geldsumme) her-
ausgenommen werden. 1781: (Az alapítvány) Interesse 
Capitalissá tetettessék az Erdő Sz. Györgyi Református 
Mesternek az Erdő Sz. Györgyi Mater, és Havadtői Fi-
lialis Ekklában lévő Református Gyermekek szorgal-
matos, jo tanításáért valami rész fizetés ki szakasztassék 
esztendőnként [MMatr 487 özv. gr. Rédei Zsigmondné 
br. Vesselényi Kata nyíl.]. 

6. vkinek igaza ~ vkinek igaza megállapíttatik; a fi 
stabilit dreptatea cuiva; js Recht festgestellt werden. 
1816: leg Tőrvényesebben lenne az ezen Praediumhaz 
tartazo igaz vereket, ki keresni, azak kőzött Törvényes 
osztajt tenni annal fogva a belölle méltatlanul rèszesulte-
ket ki rekeszteni, igy kinek kinek, igazza ki szakasztat-
nék [Kövend TA; Borb. II Gál Sigmond ns nyil.]. 

kiszakasztatlan kiszakítatlan, elkülönítetlen; nedes-
prins, nedetaşat; nicht abgesondert/herausgerissen. 
78/0; A Méltoságos Exponenseknek ezen Faluban Va-
gyon egy ős őrőkős . Groff Teleki Mihály Ur ő Nagy-
ságával közős még kiszakasztatlan Curialis Helyek 
[Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 327]. 

kiszakasztatott 1. kiszakítódott/tépődött; desprins 
(din . . . ) ; ausgerissen. 7699; a' teslastol k i s z a k a s z t a t o t t 
2 ökör kárt tett eő kmek a* buzajaba(n), ugyan azért 
mentem oda hogy megnezeltesse(m) ha vane kara 
vagy nincs [Dés; Jk 295a). 

2. kiszakított, elkülönített; desprins, detaşat; abge-
sondert/getrennt. 1677: Mező Madarosi Zálogos Và-
varháztul ki Szakasztot Nemes ház hely három; jobbágy 
ház hely negy [Mezőmadaras MT; Borb. II.]. 1757: 
Vágjon a Csűrös Kert a régi végiből ki s z a k a s z t a t o t t 
Akoly kertel, mely most a Csűrös Kertel egyben foglal; 
tatvan egj Contignitásban vágjon, nem lévén semmi 
Kert Közötte [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 1802: az 
Néhai Edes Atyam(na)k adatott vagy jutott Avi(ti)ca»s 

Curiabol ki szakasztatott Sessiok Curiamhoz reaplica1" 
tassanak [M.zsombor K; Somb. II]. 

Ha. 1814: kiszakasztatatt [Pusztakamarás K; CU]. 

kiszakaszthat I. (vmiből, vmennyit) kiszakíthat; a 
putea desprinde (din .); (aus einer Sache eine b^ 
stimmte Menge) ausreißen können. 1767: mindenik Fa^ 
lunak és Possessor Vraknak a maga rátáját ki nem f 7 * ' 
kaszthattak3 . . . addig mig Nyomásban s z a b a d u l v á n 
határ genuine fel osztanák [Nyíres Sz; TKhf 21/19 vaU-
— aA peres határból]. fl 

2. átv kitéphet; a putea smulge; (her)ausreil# 
können. 1710 k.: Mert ez annak az Isten hármas zab o r -
jának, melyeket az ördög soha az emberi nemzetség sZ 

jából ki nem szakaszthatott, egyike [BÖn. 427]. 

kiszakasztódik kb. elkülöníttetik; a fi separat; abg*j 
sondert werden. 1827: Mint hogy . . . a' néhai 
Josef és István urak magtalanul haláloztak el az 
ponens . . . kivánnya a* maga részit törvényes osztály 
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Jal ki szakasztodni mindazon N. Enyedi Jokbol azoknak 
haszon vetelekkel edgyüt [Ne; DobLev. V/1117, la]. 

Ha. 1765: ki szakasztodatt [Vingárd AF; MúzRa-
dák]. 

kiszakasztott kiszakított, elkülönített; separat, des-
Parţit; (her)ausgerissen, abgesondert. 1675: Mező ma-
darasi Zálogos Vdvar haztul ki szakasztot nemes haz 
hely negi az melyen jobbagiok lak(na)k [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1677: Ki szakasztott Szanto Földeket, és 
kaszáló Füüeket a Faluétól Tüdczè? [T; JHbK XXIV/ 
& vk]. 1761: két házból, s kŏzŏttŏk lévő egj pitvarból, és 
ugjan azon Pitvarból ki szakasztott Kémény alatt lévő 
üoltotskákbol álló . . vdvarház [Spring AF; JHbK 
ku IU/1 • 4 "1- 1 7 7 9 : ( A ſ ö l d e t ) N a gy Ferencz el atta . . 

aobol ki Szakaztat ház helyjel együt Palfi Ferencz(ne)k 
IMezőbánd MT; MbK X. 54]. 1827: ezen ki Szomszé-
dolt fél hold Szántó főidnek az Észak felöl való végit 
mellj most az uttza Sorában vagjan el Szakosztván egy 
naram Singes öllel meg mérvén ezen ki Szakosztatt 
• • • íel hold főidnek a végit . adá . . Hajdú István 
Uramnak [Asz; Borb. I Várfalvi Fodor Sámuel ns nyil.]. 

Ha. 1778: Kiszakasztatt [Csicsómihályfva SzD; LLt 
J4/16]. 1820: kiszakasztatt [Ne; DobLev. V/1039]. 

kiszalad 1. kifut; a fugi afară; hinauslaufen. 1568: 
^attyas Lazlo kenyez fassus (est), Ezt tudom hogy 
Pasco demetemek az attya . . . az Coloswary Torombol 
^kue zaladoth ky [Kv; TJk III/l. 180]. 1572: Balint La-
j t o s Peter fia, Azt vallia hogy . Azon mynd fely In-

ghatnak es az ki hozza ter volta veryk vonzak vegre ky 
íjuad az hazbol zabliaiat ky rantya [Kv; TJk III/3. 25. — 
. gy Gáspár nevü legényhez]. 1593: Anna azzoni Kadas 
p at lasne vallia: Nem lattam mikor az Inast verte zeoch 
ſk T?nem • • a z I n as haiadon feouel zalada ki onnan TJk V / 1 4 0 ? ] 1 6 Q 4 : E g i k o ſ h a b o r g a t n i k e z d e k ^ 
i 1 °krwnket a töbi, mi(n)t hogi tőbzer ot ne(m) halt wa-

7 S Zaladot wala benek [Kede U; UszT 77a]. 1762: én 
J H h v s e t é t b ( e n ) ki szaladtam a kapun [Branyicska H; 
Fn Y X X V /51. 11]. 1786: en pedig láttam magamis az 

padost hogy ki szaladott az Hazbol [Hidvég MT; 
Kotsis Stefán (39) vall.]. 1812: a Groff erő erossen íj. uiwaii y-J'J vaii .j . j u u . a viiuh wiujjvu 

der
é

rVedvén a' kis palotára nyilo ajtón kiszaladott [Hé-
r á j a KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.], 

hen m m e n e k ü l i a f u ® (de undeva); (eilends) flie-
falv' 'æ'' M , o l n a r Mihály . . . fassus est . . . Meggyes-
h0

 t u l találám én ezt az Gyulai Annókot s kérdem, 
dánk lî-)Va m,egyen» s m o n d a , hogy mi csak alig szala-
ÍM k] a z városról, hogy meg ne fogjanak bennünket 
Wass K L t 2 9 L 2 3 3 a ~ 5 1 a átírásban!]. 1655: Mikor en 
ismé ? b a n Szolgálok uala az Brassay piaczon megh 
uolna K a l m a r B a l intot t hogy Gyergyobol ualo 
b a n megh beszelle hogy eó egy Inghben labraualo-
[LLtS|^ d o U k i ** Lazar Istuan V(ram) Uduarabol 
ns vall ir<í VO ( ! ) Andrasne Szent Miklósi Elizabeth (30) 
foldét i 6 5 8 1 1 7 9 9 : a z sokaságú török, tatár Havasai-
v a l ^ e ! ſ a b o l v án . az moldovai Stephán vajda is ki-
reas Le a [ M v ; E M X V I 1 1 ' 4 5 1 ] ' 1 7 1 0 k ' : A n d " 
többit ţ a ik ' ' ' a r ú j á b a n m a r s o k a t eladtam volt . . . a 
o r s z á g r^ î í* v i t t e s adta, és maga alig szalada ki az 
háton v [ ö n ' 9 3 1 l- 1 7 8 4 : a z U d v a r B i r o k õ z ü l l ô k l o 
utánna^Kl e l a d v á n az Fő Bíró . edgyik Inassa lőtt 

a lßanpataka H; JHb XXXI/51. 12]. 

3. kimenekül; a fugi/scăpa; (her/hinaus) flüchten. 
1603: Chiwka Gergelj vallia: Hallottam varga Ja-
nosne feleol . . hogy az var alat walo malomba lopot 
volt liztet, kiért lanczra is teottek volt, s az ablakon zala-
dot kys [Kv; TJk VI/1. 689]. 

Szk: ~ a kezéből/a keze közül. 1724: Pekri a Kamará-
ba be húzta, hívta, ott küszködött a Lean(n)y(a)l ŏ 
erővel keze kŏzŭl ki Szalatt [MT; BK. Halmágyi István 
(24) ns vall.]. 1764: ki indulván Udvaráról Sztenkuletz 
Juon ki szaladott ă kezekből [Pólyán H; JHb 
XXXI1/3 7]. 

4. (járművön) sebtében kimegy; a pleca undeva ín 
grabă (cu un vehicul); eilends hinausfahren. 1879: mi-
előtt elutaztam, ki akartunk szaladni Madarasra3, de 
nem voltunk vele szerencsések [PLev. 59 Petelei István 
Jakab Ödönhöz. — aMT]. 

5. kirepül; a zbura afară; (hin)ausfliegen. 1574: Zep 
Balas Takach Antal zolgaia Azt vallia hogy az vra Egy-
kor megh Ieot volna valahonat, az felesege panazolko-
dik volt hogi három galambia'ky zaladot volt [Kv; TJk 
III/3. 405]. 

6. a lélek ~ a szájából kileheli lelkét; a-şi da sufletul; 
die Seele/das Leben aushauchen/atmen. 1667/1778: Mi-
kor penig ezeket mondá a' szegény Aszszony ép elmével 
Lévén mind addig, mig a Lélek ki szalada a szájából 
[Told. Trans. 229]. 

kiszaladhat 1. kifuthat; a putea fugi afară; hinaus-
laufen können. 1584: Fodor Jstwanne Catalin vallia, Es-
ten vosarnap vala a' haborusagh de a' fenyegetest Nem 
veottem ezembe . . latta hogy aligh zaladhatot kj Jsac 
Peterne a' hazbol [Kv; TJk IV/1. 209]. 

2. vki kezéből ~ vki kezéből kimenekülhet/szabadul-
hat; a putea scăpa din mîinile cuiva; aus js Hand befreit 
werden/loskommen können. 1751: a Mestert az Szŏllŏ 
hegjb(en) Vándor Juon rutul megh verte vérit ki ontotta 
és ha mások oltalmazo segéttsége által kezéből ki nem 
szaladhatott volna talam mégis ölte volna [Balázstelke 
KK; IB. Petrus Deák (43) jb vall.]. 

3. vhonnan kikerülhet; a putea ieşi (de undeva); (von 
irgendwo) hinausgelangen können. 1659: A szekeres lo-
vak vételében tehetségem szerént szorgalmatoskodom, 
csak innét szaladhassak ki [TML 1,417-8 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 

kiszaladozik 1. ki-kifut/szalad; a fugi afară ín repeta-
te rînduri; öfters/wiederholt hinauslaufen. 1766: sokan 
kiis szaladozánk s hallók a Puska ropogást, látánk 
Kardvillogást [Kökös Hsz; Kp I. 234 St. Falka (35) lo-
vas kat. vall.]. 

2. szertefutkos; a fugi ín toate părţile; auseinander-
laufen. 1710: Szebenbe az pestisbe . . . 24 ora alatt két 
háztol 10 em<ber> holt ki . . . az Urak és Fő Rendek, az 
kitől melyre lehetett ki Szaladozta(na)k [IUyefva Hsz; 
ApLt 2 Ghidoffalvi Gábor Apor Péterhez]. 

kiszálal Çava) szálfákat kivág; a rări o pădure tăind 
copacii (cei mai frumooşi); (das beste) Langholz fal-
len/aushauen. 1581: Az faknak penig el adassat e kep-
pe(n) Rendeltek hogy a' hol io Az Erdeo hozzaba 20 Ru-
dat zelybe 8 Rwdat Aggianak, Ahun pedig ky zaloltak 
az Iowat abba teobbechykent aggianak [Kv; TanJk V/3. 
237a]. 1586: az felekiek az varosnak Mind ez oraigla(n) 
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Nagy kart teottek ... az varos Erdeyet ky zallaltak ky 
vagtak es Irtottak [Kv; i. h. 1/1. 26]. 1774: Most láttyuk 
hogy erössen ki van szálolva3 . . . de ki vágta s hordotta 
mi nem láttuk [O.léta TA; JHbB 375. — aAz erdő]. 
1827: a mèszköiek fejszèsen és kőtellel fel készülve nem 
tsak a levágatt ölekből sott a vágatlan erdőbőlis a Fának 
javát ki szalolván erŏszakasan horgyák [Mészkő TA; 
Mészkői lev.] | a Mèszkőiek Tolvaj modon mind el hor-
dottak3 és a javát ki száloltak [Szind TA; i. h. — aA fát]. 

kiszálaltatik kb. (erdő) kiritkíttatik; a fi rărít (o pădu-
re); gelichtet werden. 1841: 37. olyan szálfák vágatattak 
le, a mellyek nem valának le vágandok, a veszszőknekis 
. . . az erdő kőzűl kellett ki szálaltatniok [Bács K/Km; 
KmULev. 3] | az előre már felszámított szükséges fa ké-
ső ősztől fogva tavasz kezdetéig . . lassanként teijesz-
kedve oly vigyázattal száloltassék ki, hogy a' fenn mara-
dó fák a ' lehetőségig egyenlő távolságban maradjanak 
[Nyárádsztanna MT; LLt]. 

kíszalaszt 1. vkit kifutni enged/hagy; a lăsa pe cineva 
să fugă afară; jn (her/hin)auslaufen lassen. 1570: Barba-
ra vxor Stephani Pechy . fassa est nytwa wolt az 
András vram kapwia es latta hogy egy gyermeketh sza-
l a sz to t t ak ky az Boltbol sykatwa [Kv; TJk III/2. 41]. 
1591: Mikor ezen keozbe az Eottues legint ki zalaztot-
tak volna, az Aiton, az megh holt legini nem elegeduen 
elebbeli verekedeseuel, fegiueres kezzel vtanna jndult es 
p(ro)sequalta [Kv; TJk V/l. 175]. 

2. vkit futásra kényszerít; a obiiga pe cineva să fugă 
de undeva; jn in die Flucht schlagen. 1710 k.: ezen esz-
tendőben nyárban bejőve Rákóczi feles haddal Magyar-
országból, Barcsait kiűzé s kiszalasztá Erdélyből Törők-
országba [Bön. 554]. 

kiszáll 1. járműből leszáll; a coborî, a se da jos (dintr-
un vehicul); aussteigen. 7679: az kocsisok ugy kezdek 
hordozni az szekeret, hogy szinte eldől vala. En kiszáll-
ván . az szekeret tartom vala [BTN 221]. 1672: En-
chusáb(an) volta(m) ki szálván az hajóról, igen szép 
hely, az Tenger alluállya az falát [PatN la]. 1784: Csáki 
György is ki szállá a szánbul [Béta U; IB. Agilis Kisseb 
Széjes István (32) vall.]. 1823-1830: Ha vagy kis oldalos 
vagy lejtős utat láttak, akkor kiszállott az hintóból3, a 
vezeték lovára ült [FogE 152. — aGr. Bethlen Pál gene-
rális]. 

2. táborba száll; a merge la luptă, a sta ín tabără; la-
gern, ins Feld ziehen. 7565; Onnat király3 indula Szak-
már alá; melyet a németek hogy megértének, Szakmár-
ból kiszállának a Tisza mellé egy szigetbe [ETA 1,24 BS. 
— aJános Zsigmond]. 1614: Szinte Szent Mihály-napba 
kiszállának oztán Brassóból az haddal Géczi András és 
Fejér Mihály . . . s Báthori Gáborra indulának3 [BTN 
61. — a1612-ben]. 

Szk: ~ kantonirungba táborba száll. 1770: 1-ma Julii 
a Bethlen regimentje Jádhoz Beszterce vidékin kiszálla 
kantonirungba [RettE 237] * ~ a mezőre 'ua' 1700: az 
eő Flge ez Hazában lévő Militiaja Mlgs G(ene)ralis Ra-
butin Urammal eő Kglmével való meg egjezésünkből 
Qvártélyábol mezőre fog ki szállani Regimentenként, ki 
elébb, ki hátrább [UszLt IX. 77. 9 gub.]. 1705: Innen is 
az generál ezer szászt kíván fegyverrel, ha kiszáll a mező-
re [WIN I, 581]. 1710: Apafi Mihály fejedelem . . . meg-

izeni a fővezérnek, szálljon ki a mezőre a hadakkal, mert 
a németek tábora erős és jó készülettel van [CsH 172-
1683-ra von. feljegyzés] * sátor alá ~ 'ua'. 1662: Azho-
vá maga is személye szerént udvari fizetett hadaival, ma-
gyar és német s szemény gyalogjaival . . . sátor alá ki-
szállott vala [SKr 337] * táborba ~ 1662: Ali passa 
midőn már igen nagy néppel, . . . minden órán indulhat-
na Tömösvártul, a fejedelem is az ország népével s fize-
tett hadaival Marosújvárhoz táborba kiszállott vala 
[SKr 652]. 

3. el/kiköltözik; a se muta; verziehen, űbersiedeln. 
1640: Áz kik Attyok, avagy Attyafia eorŏksegeröl Uy es 
pasit helyre kiszaluan, Uy hazat epitenek . . . az Eskéot-
tek relatioia szer(ent) 4. Esztendeigh ualo szabadsaga 
uagyon, hogy ab Ántiquo, sem Adoual, sem szolgalattal 
nem tartoznak uolna [Betlen F; UC 14/48. 17]. 1712: né-
mely hellyeken mégis szűnt az pestis s fel is szabadultak 
az hellyeknek némely részei, némely hellyeken pedig 
most kezdődik . . . az mint hogy már Beszterczére is belé 
esett, s az praesidiu(m)is . . . ki szállott belőlle [Szentpál 
KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1731: eŏtt avagy hatt esz-
tendeje egy pap csinált Házot, Csűrt azon helyre, az ki 
Szálván belőlle a falu Múntyán Mátét Szalitotta belé 
[Szõkefva KK; Ks 83]. 

4. partra száll; a debarca; landen. 1619: Man Ogli 
. . . Széf Oglival . . . megbékéltek. Széf Ogli . . ki hadta 
szállani Man Oglit az tengerről. És hogy kiszállott csak 
megmondta az hispánusoknak, hogy tartsátok dolgoto-
kat, mert én az én atyámfiával megbékéltem [BTN 320]. 

5. hivatalos kiszállásra megy; a descinde, a se deplasa 
la faţa locului; eine amtliche Besichtigung vornehmen. 
1668: Kérem szeretettel, siessen hozzám jűni, ha lehet 
kedden, mert az circálásra hetfŭ (!) szállanak ki [TML 
IV, 391 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Boncidáról]. 
1716: ugy hiszem Ispány vram is ĕ Héten ki száll az Fa-
lukra [Széplak KK; Ks 95 Horváth Boldizsár lev.]. 
1765: (A commissarius) ugy is practizálta dolgát, hogy 
mikor a Militaris Esztendő kezdetin az uj Birora az uj 
quantumért, az emeritus Birora pedig az Restantiaért ki 
szállott edgyik Birora egy Executort a másikra mást 
szállított [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 284]. 1818: Mos-
tan midőn még ugy látom, hogy az Urak a' Vármegye 
Rendei meg szollitásokra, a* kívánt végre3 ki nem Szál-
lottanak, Szükségesnek találtam az Urakat ujjabban is 
mint a* Vármegyének feje meg Szollittani . . . hogy azon 
Szent tzél elérésére, haladék nélkült ki rendelt Processus-
saikban szállyanak ki [Ne; DobLev. V/101. 9. — aAz ár-
vaszék bírái fizetésének biztosítására szükséges gyűjtés-
re]. 1853: az állam kőltsőnt égy 3 nap alatt (így!) ha bé 
nem fizettyűk katonai executio száll ki [PálfVa U; Pf 
Illyés Péter főbíró Pálfii Lajoshoz]. 

Szk: invesztigációra 1765: Mostani Fő Biró Kor; 
nis Gábor Uram engemet Bessenyei Istvánt . . . Sardi 
Dániel vrammal együtt denominált vala a kérdésben 
forgó Investigatiora . . . melly szerint haladék, és min-
den excusatio nélkül szályunk ki az Invesztigatiora [M-
borosbocsárd AF; Eszt-Mk Vall. 240]. 

6. elpárolog; a se evapora; verdunsten. 1731: fu az 
oldalakon elég van de a réteken igen igen roszsz van ugy 
hogy vagy kettőt nemis hiszem hogy meg kaszáltaţhas-
sunic ha nem ha az mig az Többit el Vegezzük addig az 
viz ki száll belőlle es valami fuvecske epulne benne 
utollyára [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 
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7. megszűnik; a înceta/conteni/sfîrşi; aufhören. 1592: 
Enneke(m) vegezesem volt te veled Jámborok keozeot-
tunk Mindeneket Jo Móddal el vegeztek Mindenek My 
keozwllwnk kj zallo<tta)k [UszT]. 

Szk: egyenetlenség 1711/1792: Etzken Miklós 
Uramnak botsáta kezire egy Sessiot Etzken András 
Uram, és Felesége . és ezek igy meg levén minden ed-
dig Etzken András Uram Felesége és Miklós Déák 
Uram között meg lett, és gyarlosagbol vagy szánszán-
dokbol esett egyenetlenség ki szállá [Albis Hsz; BLev. 33 
Transs.] * gyűlölség ~. 1652: Mivel pedigle(n) most ŏ 
kglmek a' mint lattyuk egy mass között felette nagy vi-
szalkodasba(n) es egyenetle(n)segben vágynák hogy 
minde(n) gyulŏlsegh versenges ki szálljon kószúlök, 
ugya(n) most mi előttünk adgjak be keszeket mind ne-
künk s mind egymasnak; hogy minde(n) egy mast ellen 
valo rankort gyűlólseget le tesznek [Kv; KvRLt X. A. 
1] * inkonveniencia ~. 1666: Ezeken kjül minden nemö 
In-Conuenjentiak az Joszagh dolgabol Eö kgmek keő-
zül, ki szallának Es Annyhilalodnak mindenek az Ed-
degh Valók [Altorja Hsz; Borb. I] * kontroverzia~. 
1742: Lévén acris concertatio a' Gidofalvia Ecclesia kö-
zött es Martonosi Fotosi ket ag Ecclesia között regtől 
fogva előnkben jővén mi előttünk igyc pacsiscalanak 
• • • es igy minden controversia ki szalla ő kglmek közül 
[SVJk. — Hsz. CA részi, szerint] * perpatvar 1591: 
Tőnek my elottwnk Illyen vegezest hogj . . . mynden per 
Patwar eo kozzwlok: ky szallyon [Msz; BálLt 89] * tör-
vénytelenség 1670/1740: Homorod Sz: Pálon lakó 
emberek . . . az egesz telyes Falu minden rendek valakik 
ot lakos és Birós Emberek és a Tekintetes és Nem(ze)-
t(es) Urak . . ez ide alább megírt dologban meg bírálá-
nak és tőnek mű előttünk egygyező értelemből egész 
Falustol ilyen végezéseket, hogy minden törvénytelem-
ség ki szályon a Sz Páliak közül [Homoródsztpál U; 
WLt] * versengés ~ gyűlölség 

8. átv kilép; a ieşi; (hin)austreten. 1803 u.: szálján 
akár ki a világ Piatzára ugy a mint én Ifjan kiszállattam 
es próbálja mire mehet, s mit szerezhet [DobLev. IV/ 
864]. 

kb. leszámítódik; a fi scăzut; abgerechnet werden. 
1J89: Keőuetkezyk Az Het Boroknak ky oztogatassa 

Rend zerint . . . Dragümernek Also-fyllen Attunk. Al-
só fylen egy Altalag bor volt merwe az Akoual 52 veder 
zallot ky Belőle 3 weder, es 5 weder Seprő Marat 44 we-
der [Kv; Szám. 4/XII. 4-5. — "TA1. 1726: Vágjon . . . a 
Szászok Ösvényénél circ. 12 vékás az mellyet ugj adott 
yolt oda néhai Albert Győrgj hogj mikor vetes leszen 
benne mindenkor tiz pénz szallyon ki a zallogjabol, már 
a^t nem tudom mennyi szállott ki, mert nem vetették egj 
néhány esztendőkben [Gogánváralja KK; BálLt 86. — 
Szántóföld]. 

kiszállás 1. kb. kimenés/menet; ieşire; Ausgang. 1676: 
Vagion az Alta vizenek kett felöl valo szelin az ki szalos-
ñ alkalmaztatott kett da rab hidlas [Fog.; U F I I , 745. — 
Értsd: Olt). 

2. kb. táborba menetel/szállás; plecare la luptä; ins 
J^eld Ziehen. 1662: Váradi, kállai kapitányoknak 

. \ yárosához kiszállások | mind csak a táborban a 
vezér ellen való kiszállásiul, annak helyérül s módjárul 
vagyon a szóbeszéd, tanácskozás [SKr 528, 533. — 

Szejdi pasa]. 

3. helyszíni 'hivatalos kivizsgálás; desdndere; amtliche 
Besichtigung (an Ort und Stelle). 1847: vagyok bátor a 
méltóságos királyi uradalmi igazgatósággal közölni, hogy 
. . . méltóztat a királyi uradalmi igazgatóság oly hatha-
tós rendelést intézni el az illető kerületi kamarai tiszt 
urakhoz . . . hogy mindazon lehető bűntényeket, miket 
eddigelő Varga Katalin ellen észrevettek, kiszállásunk 
alkalmával elegedendőleg bebizonyíthatni teljes igyeke-
zettel légyenek [VKp 180 Tövissi Gergely szb kezével]. 

kiszállhat 1. (járműből) kiléphet; a putea coborî 
(dintr-un vehicul); aussteigen können. 1823-1830: ma-
gam pedig a középső ülésben ültem, mert ott ki is nézhet-
tem s könnyebben is kiszállhattam [FogE 255]. 

2. kiszállásra mehet; a putea descinde; eine Besichti-
gung vornehmen können. 1836; az Eexequutio a hely 
színére ki szálhatott [Somb.]. 

3. táborba szállhat; a putea pleca la luptă; lagern/ins 
Feld ziehen können. 1658: Nagyságod . . írhatna az 
két vajdának; egyik kiszállhatna Ruhajhoz, az másik 
Tatroshoz [TML I, 115 Teleki Mihály a fej-hez]. 

kiszállingózik lassanként eltávozik; a pleca rînd pe 
rînd; nach und nach davongehen. 1653: egykor császár 
a portáról követeket bocsáta Báthori Gáborhoz: hogy 
mi okon lett az nagy pusztaság a császár országán? De 
mi választ adhatott? a nincsen tudomraa; Csak kiszál-
lingózának a hadak onnat [ETA I, 104 NSz. — aÉrtsd: 
tudtomra]. 

kiszállít 1. a transporta (ceva) afară; hinausfahren/be-
fördern. 1598: Az minemeŭ buzat, zabott, es egieb akar-
myfele terheket Chykbol my zamunkra zoktak ky zally-
tani, miuelhogy Segheswarzek Chyktol tauol uagion . . 
affele terheknek ky zallytatasara ne kenzerytessenek3 

[SzO IV, 133-4 fej. — aA segesváriak]. 1743: sok fát, bo-
ronát, gerendát, lécet, dranicát szállíta ki [Tekerőpatak 
Cs; EHA]. 1807: kéntelenítettem . . . Kezeseket adni ar-
ról, hogy akkor következett Kis Aszszonynapjára a hát-
ra maradott szallonnákot ki szállítom [Szu; UszLt Com-
Cub. 1753u]. 

2. kihord; a căra/duce afară; hinausschaffen/tragen. 
1794: éppen most Szállítok ki belöllea mindeneket hogy 
a Mester Emberek fel emelhessék a pintze Derekát [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev. — aA pincéből]. 

3. kitelepít/költöztet; a evacua; aussiedeln, delogie-
ren. 1677: Qoartirokrol . . . a ' Tisztek oly fenyítékben 
tartsák őket, hogy a* kik afféléket attentalnak, meg-ta-
láltatván, mindgyárt ki-szállitsák . . . meg fizettessék 
[AC 98]. 1718: Pestis alkalmatosságával . . . Szűkség 
praeservatiora nézue gondot viselni, az imit amót Bol-
tocskákban, és kunnyokban (!) Sordidè magokot viselő, 
és Lakó Emberekre, kiket is vagj tisztaságra kenszerite-
ni, vagj onnan ki Szállítani Szükséges [Kv; KvLt 1/225 
gub.]. 1764: András az öttsét Gyurkát ki szállitván az 
őrökségin kivül egy kővetses helyre . . . az ŏrökségetis 
tsak egyedül birta [Kéménd H; J H b XXXIII/17]. 1780: 
Kèzdi Györgyöt . . . Tessék azért Klmedn(e)k . az el 
következendő Szt György napig azon Tseléd Házból 
. . . ki szállittani [Nagylak AF; DobLev. III/544. lb]. 
1840: Gróf Nemes Ádám . . . a ' Házba egy olá embertis 
szállittott volt de Néhai Gróf Miko Miklós az embert ki 
szállította [Bikszád Hsz; MkG]. 
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4. kivezényel; a deplasa/disloca; ausrücken lassen. 
1659: (A törökök) immár húszezer janicsárt Drinápoly-
ba ki is szállitottanak . . . nem bátorságos az választételt 
halogatnunk0 [EOE XII, 213 Barcsay Ákos Lázár 
Györgyhöz. — aA töröknek néhány végvár átadása 
ügyében]. 1778: A prussus követet küldött, mi az oka 
hogy hadait kiszállította [RettE 389]. 

5. megszüntet; a desfiinţa; auf/beheben. 1577: vala-
my háborúságok es nehessęgek leottenek volna eo keoz-
teok, mynd az megh holt Bęldy Kelemen ideyębelyekys, 
azokatys myndenekett eo keozzwleok ky szallytank ezen 
keotel alatt [Uzon Hsz; BLt 7]. 1629: Azokat azért az ve-
zekedeseket, sok iamborok teorekedesekre, mint attia-
fiak egimas keozwl ki akaruan zallittani illien keppen 
componalanak vegezenek mi előttwnk [Meggyesfva 
MT; DLev. I. II. 33]. 1640: kívánván mi tollünk 
mindenik részről, hogy ezt az controversiát ha lehetne 

igazitanok és szállitanok ki közzŭllök [Berekeresz-
túr MT; i. h. 2. XIIB. 1]. 

6. leszámít; a scădea; abrechnen. 1582: Az Magiar 
Vczay fertalban az vonások Zama teot Ravatal Zerent 
egy Summaba 137 3/4 Az Zabadosok vonassy tezen ez 
fertalban vonást 10 1/2 Ky zallithwan az Zabadosok vo-
nassith az Derek vonasoknak Zamabol marad megh fen 
227 1/4 [Kv; Szám. 3/VI. 3 Diósy Gergely not. kezével]. 
1597: byszoniosson nem Twthadtam ha be adtame az 4 
koboly zabot az első Rhegistrŭmban investigallia te ke-
gelmetek ha beadtam te kegelmetek zalicza ki az Nŭme-
russbwl az f 1 d 60 [Kv; i. h. 7/X. 19 Jeney István sp kezé-
vel]. 

kiszállítás transportare; Ausfahren/befördern. 7598: 
Az minemeű buzat, zabott, es egieb akarmyfele terheket 
Chykbol my zamunkra zoktak ky zallytani . . . megen-
gedtük keönieörgesekre, hogy afſele terheknek ky zally-
tatasara ne kenzerytessenek, holott annak eleötte sem 
volt zokasok, Haggiuk azért nektek hogy tys az Seghes-
warzekieket, affele akarminemeő terheknek Chykbol 
kyzallytasara . . . ne kenzerichietek, es arra eoket ne 
ereöltessetek [SzO IV, 133-4 fej. Báthory Zsigmond 
Sennyei Pongrácnak, a székelyek kapitányának és más 
megnevezett tisztségviselőknek szóló rend.]. 

kiszállíthat (házból) kirakhat/tehet; a putea evacua 
(din casă); (aus dem Haus) hinaussetzen können. 1765: 
édes Annya edgyik Házat eo kgylmének lakásul ál-
tal adá . . . hogy ha pedig magát jol nem viselné ã követ-
kezendő Szt György napján onnan ki szallithassa eo 
kgylmét az édes Annya [Torda; Pk 2]. 

kiszállíttat 1. elszállíttat/vitet; a dispune să fie trans-
portat; austragen/befördem lassen. 1662: Az várbul 
pedig Balling János minden élést, lövőszerszámokat 
kiszállíttatván . . . pusztán hagyatott vala [SKr 242]. 
1744: Az Tisztek . . . más féle Naturálékat Szálitat-
tanaké ki az Udvarakbol magok Szamokra [K; KS 
vk]. 

2. kiköltöztet; a evacua din locuinţă; delogieren. 
1780: Engedvén . Kézdi Györgyöt azon oculált Ud-
varhoz tartózó Tseléd házba . . . Mind eddig az Exp(o-
nen)s Aszsz(on)y szép szerint való requisitiojarais azon 
Embert Klmed Gerendi Simon Vram ki nem szállíttatta 
[Nagylak AF; DobLev. III/544. lb]. 

kiszállíttatás 1. transportare; Ausfahren/befördern. 
1598: Az minemeü buzat, zabott es egieb akarmyfele ter-
heket Chykbol my zamunkra zoktak ky zallytany 
megengedtük keönieörgesekre, hogy affele terheknek ky 
zallytatasara ne kenzerytessenek Haggiuk azért nek-
tek hogy tys az Segheswarzekieket, affele akarminemeő 
terheknek Chykbol kyzallytasara ne ereöltessetek 
[SzO IV, 133-4 fej.]. 

2. kivezénylés; detaşare, trimitere; Ausrückung, 
Kommandierung. 1809: a ki okozoja a Katonaság ide 
lőtt ki szállittatásának, itten mutatásának, a lévén oko-
zoja itt vesztegléseiknekis [Szu; UszLt ComGub. 1616]. 

kiszállíttathat elszállíttathat/hordattathat; a putea 
dispune să fíe transportat; hinausbefördern lassen kön-
nen. 1665: A port mindenfelé elásatom és mihelt innen 
mindeneket kiszállíttathatok, egy óra alatt neki gyújta-
tom [TML III, 398 Bánfi Sigmond Teleki Mihályhoz 
Székelyhídról]. 

kiszállott le/kitelepült; care s-a stabilit ín altă parte; 
an/ausgesiedelt. 1640: Az kik Attyok, auagy Attyafia 
eorŏsegerŏl Uy es pasit helyre ki szaluan, Uy hazat epit-
nek, az ollyan Uy helyre ki szalot jobbagynak, az Es-
keóttek relatioia szer(ent) 4. Esztendeigh ualo szabadsa-
ga uagyon, hogy ab Antiquo, sem Adoual, sem szolga-
lattal nem tartoznak uolna [Betlen F; UC 17/48. 17]. — 
L. még U F I, 693. 

kiszámít kb. kigondol; a concepe; ausdenken, ersin-
nen. 1843: A nyomozások rendiben kijővén, hogy a há-
rom közönségeknek még több Varga Katalin szellemű 
oktatói is voltak, mégpedig olyan egyének, kiknek 
gyámkodásuk oda van kiszámítva, hogy a szegény tu-
datlan községben a perlekedés dühét felzaklatva, azok-
nak véres verejtékén magoknak keresetmódot alapítsa-
nak [VKp 122-3]. 

kiszámítás kb. számvetés; calculare; Ausrechnung-
1847: Ki számítása Az Gőtzi öszves napszám tartozás-
nak® [Göc SzD; WassLt. — aKöv. az egyes számvetési 
tételek]. 

kiszámított 1. kimért; măsurat; vermessen. 1833: a 
most ki számított darab& mellet levő három szegeletünek 
egész hoszsza . . . 42 öl [Dés; DLt 904 mell. — aFöld]. 

2. tervezett; planificat; geplant. 1843: Megmagya-
ráztatott, hogy az erdőmívelést a fiscus ſöldösúr • -
nem ok nélkül és vaktába, hanem a bányászat fenntartá-
sára . . . a faluközönségek érdekében századokra ki-
számított előrelátással gyakorolja [VKp 108]. 

kiszámlál 1. kiszámol; a număra; auszählen. 1756: 
(A) Specificalt Summa pénztis . . . Dobolyi István 
Ur(am) eő kegyelme hites Társával Brullyai Sára Asz-
szonnyal edjütt jo folyo ezüst pénzül ki számlálák [Ne, 
DobLev. 1/269. lb]. 1722: az 300 száz magyar forintokat 
ki szamlálá az Ur Márgoi Ur(am) igen szép márjás pen-
zekül [Kv; SLt XL Fekete Ferenc Suki Jánoshoz]. 7780-
Conferala . . Komaromi Kristina Aszszony Szán-
tó Elek Ur(am) és kedves Elete Parja . . . moston szüle-
tett . Fiak(na)k tizen őt Mgr Forintokot. mellye-
ket jo follyo ezüst penzekül ki számlálván effective elot-
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tünk Levalta is [Ne: DobLev. III/551]. 1809: Hogy . 
az fen irt 500 azaz Ötszáz Rforintokot . Zudor István 
Ur ki számlálta és effective ki adta, arról hitem szerint 
bizonyságot teszek [Mezősályi TA; h. IV/925 Szabó 
Sámuel ref. pap kezével]. 

2. leszámít; a scădea; abrechnen. 1584: Balogy Far-
kas . Zam adassa . Az Warmegiere, malomra 
es egíeb Zwkseges keoltsegekre . . Menth f 107/88 . 
Mellyet ky Zamlalwan az Introit(us) Summaiabol, Ma-
radoth . eg Summaba, f 33/81 [Kv; Szám. 3/XIV. 15-
6]. 1597: Aroltattúnk egy altalog bort Vr 60 . Arolta-
nak abból f 37/18 Ezekből ki zamlalwa(n) az chaplar bért 
d 50 . . Marad meg tizta kez penzul f 35 d. 10 [Kv; i. h. 
7/III. 15]. 1599: Mely exitusnak Summaiat az tellies 
Perceptionak Summáiból ky zamlalwan, marad kezenel 
kjt be kel administralni fl. 322/32 1/2 [Kv; i. h. 8/XV. 15]. 

3. előszámlál/sorol; a enumera/înşira; her/aufzählen. 
1777: egyéb külső épületeket is ki számlálni nem tudak 
[Dés; Ks 79. 29]. 

kiszámlálás kiszámolás; numărare; Auszählung. 
1745: Nem lévén most a Mintz háznál készen vert Arany 

• • fogatta Mintz Mester Ur(am) hogy tizen négy na-
pok alatt uy Aranyakot veret annak fel váltására, midőn 
készen fog lenni Tisztartó Uramot bé hivatom ki szám-
lálására [Gyf; Ks 83 Kastal János lev.]. 

kiszámláltatik 1. kiszámoltatik; a fi numărat; ausge-
zählt werden. 1805: Egy rakas fentő, kiszámláltatván 
lett 550 eladatott 13 Rf. 50 xr [HSzj ſentõ-ſa al.]. 

2. kizáratik; a fi exclus; ausgeschlossen werden. 
1-584; Ha penigh walamely Chiaplar az eoa hirek nelkewl 
Valakinek korchiomallana. Awagy penigh annak nem 
korchiomallana, kinek a walaztot zemelliek adnak es 
rendelnek a kalitkaba vitessek, holot harmad na-
pigh wllieón, es az vtan a Chiaplarok keozzewl ky zam-
laltassek [Kv; PolgK 11. — aA vásárbíróké]. 

kiszándékozik kiindulni szándékozik; a avea intenţie 
de plecare; beabsichtigen auszugehen. 1729: Már Isten 
kglm(é)böl az gyűlés is el bomlék hoszszas majd haszon-
talan itt valo ülésünk után, en is Isten engedelméből hol-
nap ki szándékoznám [ApLt 1 gr. Haller János anyósá-
hoz, br. Apor Péterné gr. Káinoki Borbárához Nsz-ből]. 

kiszánt 1. a scoate arînd; umpflügen/ackern. 1571: 
s°k helieken be vetet zanto feoldeket . ky zantottak es 
uyobban od (!) az varhoz be vettettek [SzO II, 326]. 
1594.- ez Peres feoldben . . . Mostan Frataj János Az bu-
^ t th ki zantotta [M.fráta K; Told. 27]. 1651: az Kender 
jjeuó Heljb(en) az Diosi Miklós Zabjat az Magha földi-
ből ki sza(n)totta vala [M.köblös SzD; RLt 1 Paska 
Slmon (23) jb vall.]. 1701: 10. vékán valo vetesemet ki 
Rántotta [Sinfva TA; Borb.]. 1770: Enis vettettem két 
darab kender főidet bé poroncsolta volt Lendvai 
Uram, hogy száncsák ki az Orbaiak8 [Lekence BN; Ks 
47. 67. 29. — aF.orbó (SzD) lakosai]. 1815: 234. fészek 
krumplimat erö hatalommal . . . hajnalban ki szán-
totta és elkárositotta [Kv; Pk 3]. 1844: Az őszi vetések 
pengék . . . s Sokat szántanak ki [Széplak KK; SLt évr. 
blPos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

2. felszánt; a ara; ackern, pflügen. 1580 u.: Miért 
n°gy az három Teorvinnek ne(m) engettel engedetlen 

voltai zabaditatlan az egy borozdatt mind vígig ki zan-
tottad az Tilalom ellen ennek Terhit lattatom [Szentki-
rály U; UszT]. 1715: Tōrŏk Pál Ur(am) azt a földet 
mellyet fellyeb nevezek keresztül nem szántotta, hanem 
azután edgy jobbágja kezdette ki szántani [Szászfülpös 
K; WH. Paulus Musnai de Szász Phŭlpŏs (58) ns vall.]. 
1748: Ezen . . . Rét(ne)k észak felöl valo Alsó végin egy 
darabot ki Szántottanak, s, már egy néhány esztendők-
től fogva kendert szokta(na)k oda vetni [Koronka MT; 
EHA]. 1765: (A földet) ŏ Nsaga számára végig ki szán-
tatták (Kéménd H; JHb XXXIII/18]. 1839: az exponens 
aszszony főlgyit éppen annyira, mint a Tkts Zudor Elek 
ure volt ki szántottuk [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1223. 7 Kőmives Joseff (26) „közlakos" vall]. 

3. szántással elbirtokol; a lua ín posesie (ín mod frau-
dulos) la arat călcînd răzorul; durch Pflügen in Besitz 
nehmen. 1610: (A földet) hatalmasul ki zantottak az 
eggik felj valo hatarban kezembeòl [UszT 13a]. 

4. (bizonyos helyig) megszánt; a ara (pînă la un anu-
mit loc); (bis zu einer bestimmten Stelle) ackern. 1583: 
Kis Mihaly vallia, Mégh Mészáros vinczene Aszo-
niom kere engem hog a'peres ſeoldet meg Zancham . . 
Es mind végig ki zantottam [Kv; TJk IV/1. 178]. 1598: 
Azmiolta rea emlekeze(m) thúdom hogi azt az feoldet 
mindeltigh az vthig zantothuk ki [Kv; TJk V/l. 193 
Joannes Chianadi (35) vall.]. 7699; ezen kerdesben ſorgo 
Kapusi hatar helyben levő főldett mindenkor azo(n) 
réth szelyben levő nagj borozdaigh szántottuk ki [Mező-
kölpény MT; MbK 90 Kölpényi Bíró András (48) jb 
vall.]. 1716: Bár Ignattól hallotta, hogy mondotta eb-
b(en) a' földb(en) a'kin . . . állok: Tarcs (!) belé az ekét, 
és száncs (!) ki végig senki ne(m) ál elŏdb(e) [Mocs K; 
JHb XLVII/27]. 

5. (földet) feltör; a desfunda/ara; um/aufbrechen. 
1727: Azki a vetésen keresztül megyen, vagy az utat ki-
szántja, büntetése 20 pénz [HSzj vetés al.]. 

kiszántat 1. a dispune să scoată arînd; umackern/pflü-
gen lassen. 1594: ALZ hol Frataj János Az buzatth kj Zan-
tatta Annak Az to feleól valo felen Zeker vth volth ele 
[M.fráta K; Told. 27]. 1793: az Exp(one)ns Aszszony ki 
kőit ősz Búzájából végig hoszszan Gál Ferentz 
Uram ki szántatott s a magájéhoz foglalt [Mezőbánd 
MT; MbK. XII. 94]. 

2. felszántat; a dispune să fie arat; ackern/pflügen 
lassen. 1594: Azon keówlis Az mely feóldet Zeóke Pal 
elth, Abbanis zantatotth ki frataj János [M.fráta K; 
Told. 27.]. 

kiszántathatik fel/megszántathatik; a putea fi arat; 
geackert/gepflŭgt werden können. 1808: a* mikor az 
Eke Taliga azon Meredek Határ Borozdára fel-kapott; 
tehát az Ekét kivetette a' Földből s annál fogva . . . egy 
darab hoszszára ki nem Szántathatvan . . . a' végénél 
Szántatlan maradott [Felör SzD; BetLt 6 St. Gáál (64) 
zs vall.]. 

kiszántattat földből kiforgattat; a dispune să scoată 
arînd; umackern/pflügen lassen. 1757: ezen föld az 
melljen most állunk árpával volt bé vetve, és már szépen 
ki is zöldellett volt az melly is az mint látók ki vala szánt-
va, melljetis . . . Sombori Györgj Uram ekéjével szántat-
tatott ki [Gálfva KK; Ks 66. 45. 179]. 




