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(Folytatás) 

kládesz holttest; cadavru; Leichnam. 1704: a kuru-
cok megfelesedvén rá akartanak volna menni a Graven 
úrral lévő hadakra, de a mieink praeveniálván, egy haj-
nalban rájuk ütöttenek . kétezret bennek levágtanak 

.. Úgyannyira volt pedig, hogy a patak Feketehalom-
nála a sok cladessel megtelvén, a patak miatta nem foly-
hatott [WIN I, 80. — nr]. 

kláka 1. kaláka 

klakk kürtőkalap, cilinder; clac; Klapphut, Zylinder. 
1879: (Czakó József) Nem nekem való ember 
Együtt voltunk a deákok báljában .. Lebegtette a 
frakkját, csapta a levegőt a klakkjával, odavetett . . . 
egy-két mélységes — mert érthetetlen — szót, s eltűnt 
[PLev. 39 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

klánflí tartó-kampó (a kocsirúdon); cîrlig; Krampe. 
1846: Az Utazó kocsinak . . 1 uj Muter 1 uj hámfába 1 
ócska klánfli a Rúdba 1 uj Nitszeg Rf. 2 xr 20 [Kv; Újf. 
Augner György kov. m. kezével]. 

klarinétozik a cînta din clarinet; Klarinette spielen. 
1833: Újparaszt Vasvilla István . . . keveset musikálni, 
klárinétozni pedig jol tud [Dés; DLt 773]. 

kláris1 1. korall(szem); mărgean, coral; Koralle. 
1576: Wagion egy darab klarys egy kys ezeostbe foglal-
va [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.3] 1628/1635: Azzonj 
ember óltőzetihez ualo Arany miuek . Egj kezre ualo 
fekete gjongjel es klarissal elegy [Bodola Hsz; BLt 5 né-
hai Béldi Kelemen lelt.]. 1655: kilencz szaz negy szem 
kalarjs [Altorja Hsz; HSzjP]. 1657: Vagion húszon negj 
szem fwzetlen Eőregh kalaris, approb Eőtt szem [Mi-
hályfva NK; JHb XXII/42]. 1686: ŏrég klárisbol alló 
Edgy rend nyakra való, tizenkét arany szemből és tizen-
nyolcz öreg klárisbol állo [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina jegyaj.]. 1694: gyöngyből és klarisból csinált 
rosácska [Homoródsztpál U; BálLt 71]. 1736: A fő leá-
nyoknak az fejin nyak szirtin feljŭl, az tetejeken kevéssé 
alól, hat csontból szőrrel erősen megkötött korona for-
ma jó féle gyöngygyei megrakott vagy klárissal az kitől 
mint tőit ki, magas csúpos hátra függő koronájok volt 
[MetTr 341]. 1749: Adának egy Klárisbol Varrás 
formára Készült ovedzo ovet [Koronka MT; Told. 
12/2]. 1763: Egy nagy arany függő Medály nagy szemű 
Rubintokkal meg rakva . CÎaris nro 16 [Nsz; Szer. 
özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 

Szk: fekete ~. 1651: Edgy Öregh Kalaris nyakra való 
13 veres Kalaris rajta 10 Fekete Kalaris Aranny szem-
mel ószve foglaltak [WassLt Wass Judit kel.]. 1703: Egy 
fekete Kalarissal jó féle gyöngyei fŭzŏt nyakra való [i.h. 
Barcsai András és Gáspár anyjának hagy.]. 1736: Abban 
az időben nagy fő nemes asszonyoknak rása szoknyája 
volt, öve öreg rend fekete klárisbol fűzve rendszerént 
[MetTr 344] * fűzött 1761: három darab kláris 
varrás, és holmi dirib darab fűzött kláris gyanta 
gyöngyei elegy [Koronka MT; Told. 8] * jóféle 

1777: Az Inctak . . . Házamból hamissul el lopván némü 
nemű jó féle kalárisokat, praetendálom hogy . . . à 
Delinquensek Convincaltassanak [Déva; Ks 114 Vegyes 
ir.] * veres 1687: Egj zabolás ezüstös Kantár 
Szŭgjellŏstŭl, veres Claris a pillangoib(an) orrozoja 
nelkŭl [UtI]. 1695: Egi nyakra való két rend bokroson 
fűzött veres Clarisbol es jo fele gjongiböl [Hsz; LLt]. 

2. korallfűzér; şirag de mărgean/coral; Korallen-
schnur/kette. 1674: Vötte(m) Folthi Kato szamara 2 
rend klarist . . . flo: 12 [Beszt.; Törzs]. 1678: Vŏtte(m) 

.. Sebesi Sophi szamara es Suska szamara Eovnek 
való Klarisokat három rendel egy forint nyolcz penzen f 
1 // 8 [UtI]. 1683: (Az asszonyt) egy el veszet Claris(na)k 
el lopasavall vadollyia [SzJk 200]. 1774: mutatott 
Fekete Győrgynének egy kis kalamár nevezetű Ládát, és 
abban jó féle győngyőkőt, Pártát, 's kalárist [Szentde-
meter U; LLt 71 Vall.]. 1818: Egj singnyi apró Kláris, 
apró fejér jo féle gyöngyei elegy fűzve 8 Rf [Kv; Pk 5]. 
1823: Két sor, nagyotska szemekből álló kláris [LLt 
Csáky-per 601. L.1J. 

Szk: fekete ~. 1657: Vagion niakra való fekete kala-
ris. 15. szem. fekete meczet keő keőzte [Mihályfva NK; 
JHb XXII/12] * jóféle 1681: Húszon öt rend jo féle 
veres kaláris [WassLt]. 1693: Két rend jo féle veres cláris 
flo: 9 [Ne; DobLev. 1/37.4] * kézre való 1692: Egy 
kézre való apró veres kaláris jo bővön [Bilak BN; JHbK 
1.36]. 1718: Egy pár kézre való kláris [Kilyén Hsz; SzO 
VII, 235 Barabás Györgyné Kilyéni Székely Erzsébet 
kel.]. 1724: Egy pár kézre való apró Veres Claris [LLt 
Fasc. 116]. 1727: Egy Pár kezre való Apró kláris [Ma-
rossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.] * nyak-
ba/nyakra való ~. 1657: Vagion niakra való fekete kala-
ris [Mihályfva NK; JHb XXII/42]. 1677: Az Kisanna 
részére adatott négy szál Veres nyakba(n) való kláris, 
egy szálba(n) vad(na)k jó féle egynehány gyöngyök, 
ezüst szemekis [Kv; RDL I. 155b]. 1687: Negy rend 
nyakra való elegyes veres kalarist [Déva; Szer.] * ordi-
ner ~. 1833: Két apró szemű hat hat sorbol állo ordiner 
kláris, leánykáknak való kis gyöngy [Dés; DLt 750] * 
veres 1677: Katónak adatott két szál veres kláris 
[Kv; RDL I. 155b]. 1682/1687: Attam kett rend ueres 
Kalarist, Jo fele giönggiel őszue füzue, meliben uolt Ti-
zen őt öreg io fele giőngi szem, az többi apróbbak uol-
tak, az Kalaris pedig uolt Negiuen kett szem [Fog.; 
Borb. II. Rákosi Anna kel.]. 1733/1813: Az veress bár-
sony szoknyát hagyom ahoz való vállal égyŭtt, ezenki-
vül pedig 26. rendből állo nagy szemű jo féle veress Klá-
rist [Kv; SLt XLII. 6.30.]. 1776: Négy Sor Veres Kaláris 
[M.köblös SzD; RLt O.1.34 Pataki Istvánné Rettegi 
Krisztina része]. 

kláris2 kalárisfű, aszparágusz; sparanghel, aspara-
gus; Spargel. 1742: Jóneszter, Kláris, Jézumin, poma-
granat, Rosmarint8 [Pókafva AF; JHb XXV/58. — 
Terjedelmes virág-fels-ból]. 

kláris3 ' Án. 1850: Kláris (kanca) [Bilak SzD; LLt]. 
— Lehetséges, hogy a Klára név becéző alakjáról van szó. 



klárisfa 6 

klárisfa kalárisfa, klárisfácska; sparanghel; Koral-
lenstrauch. 1813: Vagyon egy jó Téglából rakott 
oldalú üveges virág ház Ezen Házban a' 
következendő virágok vágynák: Sárga violák Tizen 
kilencz Cseréppel Klárisfa 12. cserép3 [Koronka 
MT; Told. 18. — terjedelmes virágházi 
viráglajstromból]. 

klárisfő klárisfej; cap din coral/mărgean; korallener 
Kopf. 1848: Egy arany tö, mettzet kláris fővel [Kiseskül-
lő K; SL]. 

klárisgallér kb. korallszemekkel kivarrt gallér; guler 
împodobit cu mărgele de coral; mit Korallen benähter 
Kragen. 1718: Egy jóféle veres kláris gallér [Kilyén Hsz; 
SzO VII, 235 Barabás Györgyné Kilyéni Székely Erzsé-
bet kel.]. 

klárisgomb korallgomb; nasture din/de coral; koral-
lener Knopf. 1668: Claris Gomb Tiz [Mk 12 Kapi 
György lelt.]. 1705: Az Csáki László dolmányát, fehér 
angliait kláris gombokkal, látám egy németen ma [WIN 
I, 417]. 1713: Kilencz Claris gomb aranyba foglalva 
[WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 
171511720: Kilencz Claris gomb, ket kláris gjőkérrel 
edgjüt [Cege SzD; i.h. Vas György hagy.]. 

klárisgyökér a nemes korall gyökérszerű ékszerként 
elkészített váza; bijuterie confecţionată din scheletul 
unui coral; zu wurzartigem Sçhmuck verarbeitete Ko-
ralle. 1668: Egy öreg claris gyŏker [Mk 13 Kapi György 
lelt.]. 1713: 2 Claris gyüker [WassLt id. Vass Györgyné 
Nemes Mária hagy.]. 1715/1720: Kilencz Claris gomb, 
ket kláris gyökérrel edgjüt [Cege SzD; i.h. Vas György 
hagy.]. 1723: Vagyon egy kláris gyŭkér [Koronka MT; 
Told. 29/2]. 

Szk: veres 1713: Egy veres Claris gyüker ezüstbe 
foglalva [WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária 
hagy.]. 

klárisgyökér-öv korallöv; cordon/brîu de coral; Ko-
rallengürtel. XVII. sz. v.: Egy som forma claris gyüker 
öv [MNy XXXVIII, 133]. 

klárisgyöngy 1. korallgyöngy(szem); mărgele de co-
ral; korallene Perle. 1846: Egy kis korbáts kláris 
Gyöngy [Mv; MvLev.]. 

2. korall gyöngysor; şirag de coral; korallene Perlen-
schnur. 1823: Három hoszszu sor kláris gyöngy [Szent-
benedek SzD; Ks 38. V Clenodia fam.]. 1838: öt rend 
kláris gyöngy, és más gyöngy alább volo [Szentimre 
MT; BalLev. Balog Klára kel.]. 

Szk: kék 1825: Kék Kláris gyöngy 6. sing [RLt] 
* nyakra való 1790: Egy Kaláris Nyakra való 
gyöngy kilencz rendből áll két ezüst karika a* két vé-
gin [Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 1.]. * veres 
1736: Egy rend Nagy szemű Veres Kalaris Gyöngy [Kv; 
RLt Somai Sándor és Sára oszt. lev.]. 1787: hat ezüst 
tő, mellyek közül négynek a végébe veres kláris Gyöngy, 
kettejének pedig ezüst gomb vagyon [Mv; MvLev. Csi-
szár György hagy. 15]. 1817: 8 Rend jo féle Veress Cla-
ris gyöngy Rfl. 50 [Mv; i.h. Simonffi Zsuzsanna hagy. 
3]-

klárislakat lakat formájú korall nyakék; colier de co-
ral ín formă de lacăt; schloßförmiger Korallenhals-
schmuck. 1668: Egy kis kláris lakat, gyenge arany lan-
czokban függ [MK Kapi György lelt. 10]. 

klárislánc korallfüzér; şirag de mărgean; Korallen-
kette. 1759: (Az úri asszonyok) Derekakon kláris, ezüst 
lánc vagy párta-öveket is viseltek, de most az olyannak 
híre sincs [RettE 91]. 

Szk: nyakra való ~. 1628/1635: Azzonj ember óltőze-
tihez ualo Arany miuek: Egj niakra ualo kláris lancz 
zaz hat zöm [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen 
lelt.] * veres 1628/1635: Azzonj ember óltőzetihez 
ualo Arany miuek Égj Veres apró zemw kláris lancz, 
hatva(n) kjlencz Zem. Mas egj ueres apro zemw kláris 
lancz hatua(n) niolcz szem [uo.; i.h.]. 

kláris-nyakravaló nyakba való korallfüzér; colier/sal-
bă de coral; korallene Halsschnur. 1651: Edgy Őregh 
Kalaris nyakra való 13 veres Kalaris raita 10 Fekete Ka-
laris Aranny szemmel ószve foglaltak [WassLt Wass Ju-
dit kel.]. 1727: Egy rend kláris nyakra való tizennyolcz 
Szem öreg klárisbol s meg tizenhet hasonlo arany Szem-
ből allo [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna 
kel.]. 

Szk: veres ~. 1692: Egy jo féle veres kaláris nyakra 
való [Bilak BN; JHbK I. 36]. 

klárisocska korallszemecske; mărgeluŝă de coral; Ko-
rällchen. 1824: egy Szem Klarisotska [Fugád AF; HG]. 

klárisolvasó korall olvasó/rózsafüzér; rozariu din 
coral; korallener Rosenkranz. 1560: Egy kalaris olvasso 
az Jegy zemek ezusth aranias benne Egy beka keouis va-
gion benne az uegen [JHB QQ Temeswary Ianos reg.]. 

Szk: veres ~. 1628: Egy gyermek nyakaba ualo Claris 
veres oluaso [Kv; RDL I. 137]. 1637/1639: Egj gjermek 
nyakaban való veres kalaris oluaso ualamj pogan talle-
rokal Eőszue fúzue [Kv; i.h. 111]. 

klárisos 1. korallos, korallal díszített; împodobit cu 
coral/mărgean; Korallen-. 1629: Ket kis clarisos gjeon-
gieos kezre való lancz [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1683: Egy 
fejer skatulyab(an) Ezŭstel klárisos Asz(szony) Ember-
(ne)k való ŏ [UtI]. 1736: mindenek felett gyönyörűséges 
volt Mikor az olyan úrfiak darutollas süvegben ló-
dingoson, tarsolyoson felültenek üszely berzsenynyel 
veresen festett köves, gyöngyös, klárisos szerszámokkal 
aranynyal szőtt portai czafrangokkal felöltöztetett lo-
vakra [MetTr 347]. 

2. becsm (korallal) fel/kicicomázott; înzorzonat (cu 
coral/mărgean); (mit Korallen) (auf)geputzt. 1694: A 
dohányzás felöli a' melly deliberatumot tõtt a' g(ene)ra-
lis Visitatio a' széki társaságb(an)a hogy valaki azal con-
tumacit(er) él, deponaltassék confirmallya mind(en) tár-
saságunkra nézve a' sz: Gralis a'Clarisos Papnék felŏllis 
ezen decernaltatot [SzJk 284. — aA széki egyházmegyei 
papi testületben]. 

klárisöv korallfüzér-öv; brîu/cordon din širag de măr-
gean/coral; Korallengürtel. 1651: Vagyon edgy óregh 
Kalaris Eőve, kett ret óvedzik be velle [WassLt Wass 
Judit kel.] 1686: Négy rend klãris õv közép rend [BK. 



7 klastrombeli 

Bánfí Farkasné Bethlen Krisztina jegyaj.]. 1727: Egy 
húszon hat rend kőzep Szerű klárisbol állo kláris öh 
[Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.]. 
1728: Cláris őv igen nagy és szép s egy forgáts ezüst ovis 
igen szép [Berz. 1. 10/32]. 1735: Egy kláris ö Rosa for-
mára Csinált [Sv; HrJ. 1741/1745: tön előttünk illyen 
testamentaria dispositiot . . Keszei Boriskaszszonynak 
edgy Kláris övet [Kv; Told. 18]. 

Szk: veres ~. 1686: Edgj közép szerű veres kaláris ő 
28 rendel [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 
1692: Egy jo féle őregh veres kaláris őv apró veres kala-
risokkal fűzve | Egy jo féle apro veres kaláris őv, húszon 
hat rendel [Bilak BN; JHbK I. 36]. 1723: Vagyon egy 45 
— rendbŭl álló veres kaláris őv [Koronka MT; Told. 
29/2]. 1736: Igen ritka volt akkor az jó féle veres kláris 
öv Erdélyben, épen csak az nagy uri asszonyok viselték 
[MetTr 344]. 

klárisszín korallszínű; roŝu ca mărgeanul; koral-
l(en)farbig. 1687: vásárlott . Vrunk ŏ ngä számára Ti-
zenhárom sing Claris szin Angliait singit in f 4//50. f(a)-
c(i)t f.58 [UtI]. 1735: Egy kláris szin Angliai poszto 
szoknya [Sv; Hr]. 

? kláristál 1688: Egy fekete Kláris Tál ezüstb(en) 
foglalva [Born. II. 18. Mikola László lelt.]. 

klárisvarrás korallgyöngy-hímzés; broderie din măr-
gele de coral; Stickerei mit Korallenperlen. 1761: három 
darab kláris varrás, és holmi dirib darab fűzött kláris 
gyanta gyöngyei elegy [Koronka MT; Told. 8]. 

klastrom kolostor; mănăstire; Kloster. 1573: Iffiabik 
Bwday Georgy . vallya hogy . . . Mykor Cracoba 
Iwtottak volna ely zeoket eleottea Es egy claustrumba 
Ment Be honnat Ne(m) zabad senkyt ky hozny [Kv; TJk 
III/3. 101. — aAz adós a kölcsönző elől]. 1574: Az owar-
bely Claustrumba es porticusaba zok okbol Nem tec-
chyk eo kegnek varoswl az Themetetesnek lenni, hanem 
vgi teccyk eo k. hogi Az cery baratok Claustrumanak 
porticusa eleot My nemw darab feold vagion Azt Be 
kely Rekezteny valamy dezkawal es oda Temethetny 
[Kv; TanJk V/3.99a]. 1577: Meg ertettek eo kegmek 
Byro vram zawabol az chery Clastromba való Mester, es 
pap dolgát | Az Colostromba való Balwanyozas felól 
zoltak eo kegmek [Kv; i.h. 151a, 156b]. 1579: Az Napon 
az chery Calastromban eg ablakot porakatatam be mert 
azon haktanak be Torbonczat es assot loptanak ki on-
nét [Kv; Szám. 1/XVIII. 14]. 1586: az porta fel hozatta 
Az Claústromban [Kv; i.h. 3/XXIV. 25. — aÉrtsd: lő-
port]. 1592: fizettem Achi Matíasnak az kaloda china-
lastol, es hog' az Farkas uczaj kalastoromnak eggik da-
rab heazattiat megh chinalta, melliet az zel el rontot volt 
f 1 d 20 | az owary kalostromhoz ahol az Pŭska portt 
Tartyak vettem az bolttnak aytoyahoz egy Lakattot 
p(ro) f — d 33 [Kv; i.h. 5/XIV 138, 245 Éppel Péter sp 
kezével]. 1595: Negy Gyöngyesi Częri Baratot, voltak 
ide be visitalni, az Clastrombol vitte Thordaig 4 lowal 
György Deutsch f 1 | Oe kmek Egez Tanaczul 
hagyak meg czjnaltassam az Taraszkokon, 
Mosarokon . való kerekeket ésTengellyeket . Kjt 
mégis czjnalt3 . es egyben rakatta az Clostromban 
f 2 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 58, 119 ifj. Heltai Gáspár sp 

kezével. — aKerekes Pál]. 1627: Ittem az Z: Georgy es 
Menasagi templomba, megint az Klastromba eőtuen 
eőtuen pénzt hagiok [Szentgyörgy Cs; CsÁLt F.27.I/5 
Kouacz Georgy Czik Z Georgy végr.]. 1640: Popa Albul 
. . . kalugerre mondgiak hogi lott, hul itt, hul a 
kalastromban leue(n) mostan nem Compareallt 
[F.szombatfva F; UC 14/48. 95]. 1656: Csik Somlyai 
Clastrom [Ádámos KK; BálLt 93]. 1666: minden 
eztendŏnkint, õttven kalongja Buzatt Arpaval Zabbal, 
edgjŭtt adgyanak Cziki Calastromhoz [Radnótfája MT; 
BLt]. 1677: a' mely derekas templomok a'Romano 
Catholicusoknak az előtti végezések szerént-is meg-
hagyattattanak, mostis meg-hagyattatnak, nevezett 
szerént a* Kolos-Monostori, Udvarhelyi, Somlyai 
templomok; a'Clastromok, és Collegiumok [AC 4]. 
1681: Csik Somlio Kalastaromban lakozo, Fráter Péter 
Ando Uram [LLt Fasc. 120]. 1708: az juhok közül tizet 
hagiok a kalastromba [Jakabfva Cs; LLt Fasc.85]. 
1721: Lázár Ferencz . . . Csinyaltatta ă Szárhegyi klast-
romot [Szárhegy Cs; LLt]. 1751: Káinoki Generális Ur 
ö Excelentiája udvarlására menvén Bíró Uram az Kan-
tai Klastromhoz [Kvh; HSzjP]. 1761: Midőn hivat-
tatván volnánk Mikházána a Mik^iázi Tisztelendő 
Páter Franciscanusok Kalastromában leválanak 
kölcsön háromszáz Magyari forintokot [DobLev. 
11/327.la. — aMT. bKöv. a kölcsönvevők fels.]. 

Hn. 1609/1687: ã Kalastrom alatt való kútnál (sz) 
[Marossztkirály MT; MMatr. 322]. 1661: Az Kalast-
rom Uczabeli kert [Mv]. 1664/1681: az Alszegh nevű 
uczab(an) az Kalastrom felé [Vh; VhU 219]. 1689: Az 
Kalastromnál levő Máiban (sz) [Nagyfalu Sz]. 1712: 
Kalastrom mezŏb(en) [Gelence Hsz]. 1731: A Klastrom 
mezejében ă Keresztfánál (sz) [uo.]. 1737: az alsó klast-
rom megett (sz) [Felfalu MT]. 1745: A Kalastrom mező-
ben a* Kantor kepe alát (sz) [Gelence Hsz]. 1761: A 
Klastrom oldalban (sz). A Klastrom oldala alatt (sz). A 
Klastrom tetőn (sz) [Marossztkirály MT]. 1773: a Bará-
tok Klastromán fellyel (sz) [Szárhegy Cs]. 1779: A 
Klastrom Dombján [Marossztkirály MT]. XVIII. sz. v.: 
A' falú alatt a* Clastrom mezőben (sz) [Haraly Hsz]. 
1807: A Klastromnál (k) [Mikháza MT]. 1818: A' 
Klastram oldalban (sz). a' Klastram patakában (sz) 
[Marossztkirály MT]. 1823: A' Klastrom alatt [Egerszeg 
MT]. 1864: Kalastorom sorka [Siklód U; Pesty,MgHnt 
LVII, 300b]. — A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-
ból valók. 

Szk: apácák ~a. 1782: (Károlyi Antal) jószága jöve-
delmét se maga, se felesége, aki apácák klastromában 
vagyon odafel, se fia el nem költheti [RettE 418. — El -
adósodása miatt]. 

klastrombeli 1. kolostorban élő/lakó; care locuieşte ín 
mănăstire; im Kloster lebend/wohnend. 1595: fráter 
Imrehet az Colostrombelj Baratot, vitte Z. Benedekre, 
Wida Mihály 4 loúal . f 2 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 52-3]. 

2. kolostorhoz tartozó; care aparţine unei mănăstiri; 
zum Kloster gehörig. 1705: Az este kilenc óra után itt az 
alsóvárosban a klastrombeli templom háta megett egy 
istálló meggyúlt volt [WIN I, 518]. 

3. klastromban levő; care se găseşte într-o mănăstire; 
im Kloster befindlich. 7594:Ezen kiweol Az Clastrom-
bely 5l keobeol es három Negied buza [Kv; Szám. 
6/VII. 10.]. 
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klasszifikáció (tanulmányi) sorrend-megállapítás; 
clasificare (a elevilor); (Studien) Rangfeststellung, Klas-
sifikation. 1870 k./1914: Ordinatio: classificatio, osztá-
lyozás. Az eltanultakból nyert kalkulusokat minden 
tárgyból tanítójától beszedte az osztályfőnök; minden 
tanuló neve után beírta az osztály tabellájába és az ezen 
érdemjegyekből kijövő eredmény alapján sorrendet 
állapított meg az osztály tanulói között [MvÉrt. 29]. — 
L. még i.h. 7. 

klasszifikál osztályoz (bizonyos osztályokba sorol); a 
clasifica; klassifizieren, einteilen. 1840: sl Kérelmest ne 
Classificálja mint az oskolást [Dés; DLt 960]. 

klasszifikáltat osztályoztat; a dispune să fíe clasificat; 
klassifizieren/einteilen lassen. 1781: (Tartatott) mar-
chialis szék br. Bánffi György úr praesidiuma alatt 
Bonchidán. Igen válogatott asztallal tartotta az egész 
vármegyét, még pedig kit-kit a maga statusa és gradusá-
hoz képest classifícáltatott s úgy ültek asztalhoz is 
[RettE 415-6]. 

klasszifikáltatik osztályoztatik; a fi clasificat; klassifí-
ziert/eingeteilt werden. 1770: A városokon házak, pin-
cék, istállók mind felmérettek s új impositiójuk lészen. A 
várasak classificáltattak; Szeben, Ebesfalva, Szamosúj-
vár első classisban, Kolozsvár etc. második és harma-
dikban [RettE 224]. 1784: kinek mi nemű érteke vagyon 

az Emberek ahoz kepest Classificaltatnak3 [Toroc-
kó; TLev. 4/9. 13b. — aA jb-ok a szolgálat és szolgálta-
tások szempontjából]. 1795: a* közönséges Igassággal 
meg edjező móddal a Betsŭ véghez vitessék, az Epüle-
tekis a Contractus Szerint classificaltassanak, a deterio-
ratiokis ki kerestessenek [JHb LXVI. 44]. 

klasszikus ókori irodalmi; clasic; klassisch. 1832: 
Classicus Konyvekert adtam 3 Rf [RLt O. 4 Rettegi 
Imre költségjegyz.]. 

klasszis 1. iskolai osztály; clasă; Schulklasse. 1662: 
Az iskola már azelőtt jó idővel classisokra rendeltetett 
vala, az deáki szép tudományi minden mesterségek kü-
lön-külön való hűséges praeceptorok, tanítómesterek 
által nagy hűséggel, szorgalmatossággal taníttatnak va-
la [SKr 422]. 1780: Edes Fiam Két rendbeli leveledet vet-
tem Anyai szeretettel . hogy az most kőzeleb esett 
Exáment alkalmatosagával más eléb való Clasisba vitek 
azt ís igen őrülöm [Borb. II. Bethlen Kristina a fiához 
Nsz-ből]. 1805: a Classisba . . . exponáltam és déklinál-
tam 10a óráig [Dés; KMN 281]. 1823-1830: Ebben az 
időben a deákoknak csak két classisok volt, úgymint fi-
lológusok és teológusok. Mind a kettő három-három 
esztendő alatt abszolválta a maga kurzusát [FogE 138. 
— a 1796 táján]. 1870 k./1914: Classis osztály melybe 
a tanulók évfolyamok szerint voltak beosztva. Régi clas-
sis nevek voltak: cella, cellaria, conjunctica, német, 
grammatica, syntactica, rhetorica, poetica, logica (filo-
logia); azután jöttek phisicus, historicus, philosophus, 
praeparandia, jus és theologia fokozatai [MvÉrt. 7]. 

Szk: első ~. 1823-1830: amit én az első classistól fog-
va tanultam, lehetetlen, hogy mind elmondjam, mert so-
kat elfelejtettem [FogE 94] * görög 1823-1830: ak-
kor3 nekem a görög classisba kellett mennem, melybe 

praesesi név alatt Galatzi János tanította a görög nyelvet 
[i.h. 88. — a1786 táján] * grammatica 1823-1830: 
1792. november 15-ik napján jött kezem alá tábla regius 
actualis adsessor méltóságos Szentpáli Elek úrnak fia, 
Elek, és adtam be a grammatica classisba [i.h. 111] * lo-
gica 1823-1830: 1788-ban nyári examenkor a logica 
classisból cenzúrázván . . . pénzjutalmat osztogatván 

ezt nékem ítélték | Az 1793. esztendőben lettem a lo-
gica classisban publicus praeceptor Jánó József helyé-
ben [i.h. 95,118] * német 1823-1830: a 
syntactikából nem a rhetoricába, hanem a német 
classisba promoveálódtam, mely csak akkor állott volna 
fel | József császár a tanuló helyeken német classisokat 
állított fel [i.h. 80, 93] * szintaktika 1823-1830: ez a 
grádus felett való vetélkedés így ment a syntactica 
classisig [i.h. 123]. 

2. (iskolai) osztályterem; clasă; Klassenzimmer, 
Schulraum. 1735: Téli időkben a Collegiumb(an) a Ka-
maraba tudnillik és Classisban, vgj hideg őszszel feles fa 
consummálodott [Kendilóna SzD; TK1 Beniamin Cseh 
de Akna (29) ns vall.]. 1752: az kys kert rot hat (!) 
huadekját (!) . az Iskolabeli Gyermekek hordatak a 
magak kalasissakban [Kölpény MT; Berz. 21. K. 2]. 
1803: égy Classis(na)k való kisded Kamarátska vagy 
Házatska [Désfva KK; UnVJk 183]. 1816-1817: A kla-
szis oldala le esvén våjáglás és Sikárlás egy Czigánnak 
[Nagyernye MT; MvRLt]. 1823-1830: Faházak lévén a 
classisok , a szolgák tapasztották, meszelték a kollé-
gium meszéből [FogE 124. — aMv-t 1794 körül]. 1860: 
A' Classis hijját megvájagoltattam [Szentistván MT; 
MvRLt]. 

3. csoport; grupă; Gruppé | osztály (osztályozással 
egymástól elkülönített csoport); clasă; Klasse. 1705: a 
generál . megizente, hogy ennyi embert egyszersmind 
el nem bocsáthat, hanem szakasszák magokat három 
classisra, és úgy három passust adnak nekik, hogy há-
romszor elmehessenek [WIN I, 424]. 1730: Tiszteletes 
Praedicator Uraink eõ kglmek fizetések iránt Semmi 
fundusunk nem lévén keteleníttettünk ., hogy fi-
zetesek(ne)k felit magunkra repartialtassuk, őtt Classist 
observálvan az Repartitiob(an) . . . az Portiot nem fize-
tők legyenek az elsőbb Classisb(an) mind egy iránt, Az 
második Classisbeliekre kevessebbecske Az 3dik Clas-
sisbeliekre s a leg szegenyebbekre annális kevesebb 
[Dés; Jk 401b]. 1750 k.: En a' meg bantodást vagy offen-
sat négy Classisban helljheztetem: A negjedik, mi-
dőn mi Sem Szonkal, sem tselekedetünkel valakit meg 
nem bántunk, hanem a' mi Szónknak vagj tselekede-
tünknek nem helljes vagj bal magjarazattjával magunk 
Szerzünk, gondolunk és itilünk vagj tsinalunk magunk-
nak offensat [Ks 83 Onadi Szakács Mihály lev.]. 1784: 
A' Koronkai orotványokot három Classisba lehet con-
sideralni [Told. 14/44] | Lo fát nem adunk hanem meg 
valtyuk Vassal advan az első Classis 3. Pánt Vasat Má-
sodik 2 Pántot, Harmadik egy Pántot [Torockó; TLev. 
4/9. 14a]. 1785: Az Első Classisbéli Jobbágyok Eszten-
dőnként adunk Taxát Husz Magyar Forintakat; az má-
sodik Classisbéliek adunk Tizen nyoltz M. Forintakat; 
Az Harmadik Classisban valók, Tizen négy, és Tizen két 
M Forintakat, Az kik pedig az Negyedik Classisban va-
gyunk; Facultásunk szerént adgyuk az Taxát, öt förin-
tan el kezdve, Tiz Forintig fizettyük az Taxát [uo.; i.h. 
6/1. 3a]. — L. még RettE 224. 
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4. minőségbeli osztály; calitate; Qualitätsklasse. 
1810: Ezen Szőllők teremnek harmincz veder a' 
tőbb borokhoz képest első Classisban tartózható bort 
[Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 392]. 181511817: Szántó Főid 

A Likat tetején 3-d. Classis — ferőjűsége 3 kőből 
. . A Likat allatt . 2-d Classis — fértéke 1 kőből 
[Máréfva U; TSb 47]. 

5. oszlop; rubrică; Rubrik, Spalte. 1710 k.: Nagy ta-
bellákat csináltattam lineáztatva columnákra 
könnyű volt osztán a panaszlott dolgot kit-kit a maga 
classisába írni [BÖn. 755]. 

6. rend; rînd (de scaune); Reihe. 1685/1792: Temp-
lombeli állo hellyek. Vagyon férfi állo hely, vicinussa 
Veres Tamás. Itten Aszszony Állat állo helyis vagyon, 
egy Ember állo helye alol, az kŏzepsŏ Classisban vici-
nussa Veres Demeter [BLev. Transs. 14]. 

7. 1694: adának az Baczoni Templomban levő Asz-
szony ember székek közül egy Classist cserében [Nagy-
bacon Hsz; HSzjP]. 

8. testület; corporaţie; Körperschaft. 1710 k.: Más 
nagy izzadása lön ennek a gyűlésnek az az országos con-
scriptio-rendelés, melynek nemcsak az embereket, ha-
nem városoknak, faluknak határát, hegyét, völgyét, 
álló- és folyóvizét, embereknek ingó- és ingatlan értékét 

registrálni kell vala Hogy pedig extra omnium 
interessatorum suspicionem legyen ez a conscriptio, le-
gyen minden vármegyében, székben vagy districtusban 
egy magyar, egy székely, egy szász, egy német militaris, 
és ismét egy más cameralis német conscriptor, in sum-
ma, minden egy classis vagy chorusban öt főszemély és 
azonkívül a scribák [BÖn. 926]. 

9. hajóhad, flotta; flotă; Flotté. 1705: Beszéli azt is, 
hogy az anglus és hollandusnak vízi ereje már egyszer a 
tavaszon dicsőséges triumphust nyert volna a francia 
classisain [Win I, 426]. 1710: a tengeren is nagy veszedel-
me s kára következek a francia királynak, mert nagy 
classist küldött vala Americában, és ott temérdek 
kinccsel megrakodván, vissza akarnak vala jőni Galliá-
ban. Az angliai királyné is erős classist készítvén, eleiben 
küldé, megparancsolván a tengeri admirálisának, hogy 
vagy elnyerje a franciától az americai aranyat, vagy soha 
eleiben ne kerüljön [CsH 373-4]. 

Szk: tengeri 1710: a német császár confoederátiót 
tett vala — a velencei respublicával, kik nagy vízi erővel 
a törökországi szigeteket pusztítják vala, és már egyne-
hány ízben a törökök tengeri classisát debellálták vala 
[CsH 199]. 

klasszisbeli I. mn 1. (iskolai) osztálybeli; din clasă; 
von/aus der Klasse, Klassen-. 1823-1830: A leckemon-
dás classisbeli bizonyságok előtt ment végbe | az alsóbb 
classisbeli praeceptorok a rhetoricáig csak esztendeig, a 
rhetoricától fogva pedig a többiek két esztendeig vi-
selték a praeceptorságot [FogE 123, 125]. — L. még i.h. 
120, 138. 

Szk: szintaktika ~. 1823-1830: classisbeli praecepto-
rokkal megegyeztünk, hogy közköltségen csináltassunk 
egy rézdobot . . s . mindezen dologban való eljárás a 
syntactica classisbeli praeceptorra volt bízva [i.h. 121-2]. 

2. osztálytanítói; de invă(ător; von dem Klassen-
lehrer 1823-1830: A classisbeli jövedelmem is igen kevés 
volt aki promoveálódott más classisba, az fizetett 
rendszerint egy márjást [i.h. 120]. 

3. osztály/tanterembeli; din clasă: von dem/für das 
Klassenzimmer. 1823-1830: A fennebb említett 
logicusok zászlója csak kétágú volt és nem volt középső 
fityegője, mint a többi classisbeli zászlóknak [i.h. 122]. 

4. csoport/osztálybeli; de categoria . . . ; aus/von der 
Gruppe/Klasse. 1785: Az Első Classisbeli Jobbágyok 
Esztendőnként adunk Taxát Husz Magyar Forintakat; 
az második Classisbéliek adunk Tizen nyoltz M.Forin-
takat [Torockó; TLev. 6/1. 3a]. 

II. fn vmely csoport/osztálybeli személy; persoană 
dintr-o anumită categorie; Person aus/von irgendeiner 
Gruppe/Klasse. 1730: keteleníttettünk hogj . fi-
zetesek(ne)ka felit magunkra repartialtassuk, ott Clas-
sist observálvan a Repartitiob(an) . . . az Portiot nem fi-
zetők legyenek az elsőbb Classisb(an) mind egy iránt, Az 
második Classisbeliekre kevessebbecske Az 3dik Clas-
sisbeliekre s a leg szegenyebbekre annális kevesebb 
[Dés; Jk 40lb. — aA prédikátorokénak]. 1785: Kendert-
is fonunk az első classisbéliek három Matollát, az máso-
dik Classisbéliek másfél másfél Matollát; az harmadik 
Classisbéliek pedig fél Matollát | Az Karátsan fáját az az 
Első Classisbéliek váltyuk meg három sing vassal, az 
második Classisbéliek kettővel, az Harmadik Classisbé-
liek egy sing vassal [Torockó; TLev. 6/l. Transm. 4b, 
5a], 

klasszista I. mn vmely klasszisba/(magasabb) osztály-
ba járó; înscris într-o clasă (mai maré); irgendeine (hö-
here) Klasse besuchend. 1786: (A) Togás Deákok, söt 
eleve a classista tanulók között kiláthatják . . . kik tették 
és teszik tzélul magok elejekbe, hogy falusi oskolameste-
rekké legyenek [Csetri, Körösi Csorna 39 A ref. főkonz. 
iskolaügyi rend.]. 

II. fn vmely klasszisba/(magasabb) osztályba járó ta-
nuló; elev dintr-o clasă (mai mare); irgendeine (höhere) 
Klasse besuchender Schüler. 1593: 13 Februar(y) Az 
Scholaban az Classistak Auditoriúmaba chinaltattunk 
6. wy 2. penzes kalyat be, Attunk teolle f — d 24 [Kv; 
Szám. 5/XX. 121-2]. 1845: az alsóbb Classisták között, 
némi kézi könyvecskék szereztessenek, és osztassanak 
jutalomul [Mv/Gerend TA; DE 2]. 

klasszisú vmely csoportbeli; dintr-o anumită grupă; 
von/aus irgendeiner Gruppé. 1847: Vádoltatik valló, 
hogy egy, a három communitás által készült esketés 
költségei fedezésére olyatén kirovást tett, hogy az első 
classisú colonusok húsz, a második 12, a harmadik 8 
ezüstkrajcárokat fizessenek [VKp 173]. 

klauzula záradék; clauză; Klausel, Schlußsatz. 1613: 
az fellyül való protestatio iratassat az Actornak azzal az 
Claúsulaúal keúanya meg iratatni, az melyei mondotta 
[Kv; PLPr 1/3. 1612-1615]. 1621/1622: A(nn)o 1625: 
die 22. Marty. Ez Clausula az ház feoldereol való el Iga-
zodot az Tanachy eleotta [Kv; RDL I. 116. — Megelő-
ző szöveg alatti bejegyzés]. 1640: Az a Concambialis 
leuel mellyet Ketek most mutat ollian vitiu(m) ben-
ne hogy az az Clausula (: fide nra mediante:) — ki ma-
ratt volt beleolle | az levelis igaz leuel czak hogy de vitio 
scriptoris eset hogy az Clausula ki maradott beleolle 
[Kv; RLt 1]. 1677: A' Donatiok a' Decretum continen-
tiaja, és Ország végezési, s\ a' régi Királyok, Fejedelmek 
idejekben, és szokot Stilusi szerint emanaltassanak: ne-
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vezet szerint az a' clausula: Salvo jure Fisci, in perpe-
tuum deleáltassék, és semminemű Donatiokban, Privi-
légiumokban ne inseraltassék [AC 201]. 1733/1813: 
Mely dolog, és Testamentaria dispositio hogy minden 
punctumában, és clausuláiban mi előttünk ez szerént 
ment légyen végben fide nostra mediante áttestá-
lunk [Kv; SLt XLII. 6. 33]. 1738: Kgmeteknekis per 
Praesentes serio committállyuk, hogj ez annectált Pá-
tenst solemniter mindenik nyelven publicáltassa 
minden hellyeken . tsak egj Clausulát vagy szot se 
hadgjanak magjarázatlan, s publicálatlan [Borb. II a 
gub. Nsz-ből]. 1797: Hogy ezen fellyebb meg irt két da-
rabból álló Transummált és Copiazott levelek a ma-
gok tullajdon eredeti levelekből Transummaltattak 
általunk az Orriginalisokkal őszve olvastattak, és azok-
kal minden punctumaiban commaiban és Clausulaiban 
őszve hasonlittattak és corrigálván meg egyeztettek lé-
gyen arról Fide Nostra mediante adtestalunk subscrib-
tionk és szokott petsétunkelis megerősítvén [Szság; 
Borb. II]. 

klavikordium zongoraféle; clavicord; Klavichord. 
1714: Musicahoz való 1. Virgima (!) nevü Instrumen-
tam hozza való requisitumokkal, futraljb(an) fl. Hung. 
40. 2. Clavicordium, hozza való requisitumokkal egjütt 
25 [AH 57]. 1788: Egy viseltes hegedű Tok benne lévő 
két viseltes hegedűvel égyŭtt Egy Klávikordíum 
[Mv; TSb 47]. 

klavír 1. zongora; clavir, pian; Klavier. 1818: Égy 
Klávir, vagy Forte-Piáno . 500 Rf [Kv; Pk 6]. 
1835:A' nagy nappali Szobában Egy régi formájú 
Klávir | Egy kérek lábu politúrozott nagy Klávir [F.zsuk 
K; SLt Vegyes perir.]. 1841: A' Zorgonákra (!) vagy ugy 
nevezett Klávirokra használandó kalap massa táblák 
[DLt 568 nyomt. ki]. 

2. zongorázás; cîntatul la pian; Klavierspiel(en). 
1823-1830: Tanulja ez a gyermek a muzsikát is, különö-
sen a klavírt, minden héten két-két órát [FogE 189]. 

klavír-igazgató zongorahangoló; acordor de pian; 
Klavierstimmer. 1790: Clavir igazgató 1/10 [WLt Cserei 
Heléna jk 33a]. 

klavír-igazítás zongorahangolás; acordare de pian; 
Klavierstimmen. 1789: Clavir igazítás l/60a [WLt Cse-
rei Heléna jk 28b. — aBécsben tett bejegyzés]. 

klavír-mester zongoratanító; profesor de pian; Kla-
vierlehrer. 1789: Clavir Mester 6/40 [WLt Cserei Heléna 
jk 30b]. 1808: most újra is atyafiságos barátságát kérém, 
égy klávir Mester után tudakozodni ne terheltessék 
[Borberek AF; Mk RN. IX/109-hez]. 

klavírozik zongorázik; a cînta la pian; Klavier spie-
len. 1847: magának új évi ajándékul kotákat 
küldők, mind magyar szelleműeket, mert most a' 
megyében ezután nem szabad másként mint magyarul 
klavirozni, akarám írni zongorázni, az 1846/7ki lső 
törvényczik értelmében [Kv; Pk 7]. 

klávisz 1. titkosírás; scriere secretă, criptografie; Ge-
heimschrift. 1660: Ha oly dolog interveniál és alkalma-

tossága leszen Kegyelmednek, hogy nekem írjon, az cla-
vist igazabban írja, mert némely betűk meg sem ismer-
szenek, úgy írja Kegyelmed; némelyikének pedig kettő-
nek is vagyon egy signuma, azt is valamivel variálja Ke-
gyelmed [TML I, 539 Rhédei Ferencz Teleki Mihály-
hoz]. 1662: Barcsai Ákos clávissal, titkos írással is 
megírta s szóval is nyilván megizente vala, hogy a vezér-
nek minden szándéka az, . . hogy Váradot megszállja 
[SKr 572]. 1664: írhatnék Kegyelmednek, de nem bízha-
tom pennára, clavissal is írnom bajos, helyem nem lévén 
[TML III, 1 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 1678: 
azt javallom kivált derék dologról . . clavissal írjon Ke-
gyelmed [TML VIII, 216 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 1704: a generálnak jött az az decretum, de mivel 
clavissal volt írva, deákra fordíttatta és párját leküldte 
[WIN I, 149]. — L. még TML II, 246, V, 127, VIII, 5, 39, 
78. 

2. titkosírásos jelrendszer-jegyzék; cod criptografic; 
Verzeichnis des Zeichensystems von Geheimschrift. 
1657: Mondá az palatínus: Van uram, in memória ná-
lad, s írd le clavisát [KemÖn. 210]. 1659: Kegyelmed 
azért kérem tudósítson minden bizonyos állapotok-
ról . hiszem az ide alább megírt clavis szerént, mely 
Kegyelmednél is megvagyon . . . írhat Kegyelmed 
[TML I, 384-5 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1667: 
Bocskai uram ez indusát küldte ide. Próbálván nyolcz 
vagy kilencz clavissal, el nem tudám olvasni [TML IV, 
178 Bethlen Miklós ua-hoz]. 1678: Az mely clavist ott 
hagytam, felette igen bajos vele írni, sok híjjá lévén az 
bötükben [TML VIII, 19 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. — L. még TML II, 253, IV, 80, 461, VII, 502, 512. 

kláviszos titkosírásos; scris cu caracter secret; geheim-
schriftlich. 1675: Megbocsásson Kegyelmed, Uram, az 
clavisos írásról, mert én bizony ennél jobban nem tudok 
írni, vagy clavis vagy nem clavis [TML VII, 59 Béldi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: a guberniumnak derék 
informátióját . . gátolta, halasztatta véle Bethlen 
László személyében, hogy se clavisos írás, sem szó és 
izenet ne mehessen az udvarhoz, míg ő azt jól maga 
részére nem praeoccupálja [BÖn. 959-60]. 

klazur kb. kapocs; copcă; Klausur. 1637/1639: Egj 
Eoregh nemet Biblia Lutther M: versioia in foljo az sze-
geleteken rezek vadnak 2. clasurral — f. 4 [Kv; RDL I. 
111]. 

klébli 1. klobni 

kléhel lóhere; trifoi; Klee. 1842: A váltó Gazdasági 
2ik és 9ik Táblákon termett Másod Kleehelt a' héten 
igen kedvező űdŏbe rakattak üsztürükbe [Zsibó Sz; 
WLt Nagy Lázár lev.]. 

klemencia kímélet; clemenţă; Schonung, Nachsicht. 
1670: Ma itt az tanács elvégezte, hogy az Zólyomi ré-
szét2 minden jószágokban az clementia mellett elfog-
laltassa urunk, az mint hogy nem sokára az director 
deákokkal kimegyen, elfoglalja az huszthi részét is 
[TML V, 352 Teleki Mihály Katona Mihályhoz. — aA 
hűtlenség címén fej- és jószágvesztésre ítélt, de Törökor-
szágba menekült erdélyi főúrnak, Zólyomi Miklósnak 
jószágát]. 
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klenódium 1. arany- és ezüsteszközök; clenodiu; gol-
dene und silberne Sachen/Dinge/Gegenstände. 1657: Ez 
fejedelem . . tárházában hagyott valaa többet egy mil-
lión számú készpénznél; felette sokat érő clenodiumok, 
gazdag pohárszékek és mindenféle különb-különb 
ezüstnemű eszközök felette sokak [Kemön. 101. — 
aBethlen Gábor 1629-ben történt halálakor]. 1721: Cle-
nodiumot és belső érteket tellyességgel kárré vallottam 
[Uzon Hsz; BLt]. 1725: az Aposom Sz: Páli Ferencz el-
hitette volt az mostani nemes Aszszony feleseget, hogy 
azért nintsen maga(na)k clenodiuma, mert az Fia Sz: 
Páli István el vitte magával [Mv; SzentkGy Gabr. Tol-
dalagi de N: Iklod (53) vall.]. 1732: Ez utánnis ha hól 
micsoda pénzt, vagj Clenodiumot el tétetve lenni eszre 
vészen valamellyik Atyafi . . . szabad légjen mindenik-
nek keresni, és ásni ezen Varczagás utzai alsó szoross 
mellett levő háznak telkin [Ne; DobLev. 1/149]. 1753: 
azt tartom, rendetlen, és nem Nemes Emberhez . . . il-
lendő dolognak, hogy à Miko urak meg igyírvén a Cle-
nodiumok(na)k fel mérése előtt Sub Nobili parola, hogy 
Semmihez abból nem nyúlnak, még is à fel mérés után 
erőszakoson el kapdosták [Szentsimon Cs; Ks 22. 
XXIb]. 1771: a Tolvajok akkor minden clénodiumátol 
meg fosztották Bálpataki Ur(a)mot [Girbó AF; JHb 
Flóra Latzko (80) jb vall.]. 1837: az ezüstök s Clenodiu-
mok beviteléért gyakor izbe az Exp(onen)s Ur az Utri-
zált aszszonnyal őszve jött s kőztök versengés támadott 
[Doboka; BetLt 1 Nemes Sarkadi Anna (20) főző vall.]. 

2. egyházi kegyszerek; obiecte de cult; 
Kirchengeräte. 1740: az Eccla Fu(n)dus Pecuniariusa és 
Clenodiumi inventáltassa(na)k [Kv; SRE 175]. 1798: 
adtunk az Eccla Clenodiumábol egy . . . arany szkofium 
varrasu keszkenőt, az Ur Asztalára valót a' Kóródi Rfor 
Filialis Ecclanak [Kv; SRE 319]. 

klenódiumbeli arany- és ezüsteszközbeli; din clenodiu; 
von/aus den goldenen und silbernen Gegenständen. 
1720: Néh(ai) Katona Miháljné Vas Judit Asszonj min-
den ládabeli jovacskáit engedték a' Vas fiak a Vas leá-
njok(na)k a' Clenodiumbeli részeken kivül [Gernyeszeg 
MT; WassLt]. 

kléplott-forma ' 1836: 2-d. Abroszt Szőni kel — Ke-
rittett csillag formára melynek bordűrje Basarosa. — 
3ik abrosz lészen Kléplott formára de bekerítetlen Basa-
rosa Bordűrrel [IB gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szó-
ló ut.]. 

klepszidra vízióra; clepsidră; Wasseruhr. 1656: egy 
clepsidra tartojaval együt [UF II, 123]. 

klerikus egyházi rendbeli/papi személy; cleric; kleri-
kale Person. 1662: mind őfelségétül, s mind az országtul 
örökösképpen való hitetlennek és számkivetettnek tar-
tatván a cléricusnak, egyházi rendbélinek püspöksé-
gét avagy egyéb papi tisztit s ahhoz tartozandó minden 
benefíciumokat, jószágokat, úgy a saeculárisnak, világi 
rendbélinek is, minden névvel nevezendő javait jószágit 
ő felsége másoknak adhassa, s tartozzék is adnia [SKr 
280. — a1647-re von. nyíl.]. 1736: Ennyi fundátió volt 
csak Erdélyre clericusok avagy kispapok iránt | Nagy-
Szombatban az Veres-collégiumban, ugyanott az szent 
Albert semináriumában, Kolosvárott az clericusok se-

mináriumában . . . még bővön vadnak fundálva az cle-
ricusok3 [MetTr 423-4. — aÉrtsd: egyházi személyek/ 
papok számára alapítványi helyek]. 1764: Más dereka-
sabb emberek nem voltak, hanem afféle elegy-belegy jött 
s ment. A kispapok, vagyis clericusok is voltak két vers-
ben harmad-harmad napig [RettE 166]. 

klérus egyházi/papi rend; cler; Klérus. 1621: az clérus 
introductioja nem succedálhat [ETA II, 387 Bethlen Gá-
bor sk. lev. Dóczi István és Rimay János portai követek-
hez]. 1662: a katolikus státus s főképpen a clérus azt 
minden úton-módon megakadályozni akarván 
hogy a mostani gyűlésről is elhalasztathatnék\ azon 
igyekeznek vala [SKr 677. — aA prot. vallások szabad 
gyakorlatára és a protestánsok személyi biztonságára 
von. ogy-i hat.]. 1734: ã Clerust meg bŏcsŭllyék [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 107]. 1789: Die 19a April. plénum 
Consistorium tartatván . . . a' Tiszt Clérus, a'Domesti-
cus Curator Urak és más Consistorialis Személyek jelen 
letekben [Kv; SRE 257]. 1795: Meg ujittatik . . . a' Sárdi 
Gen. Sz. Synodus(na)k . . . Határozása . . . hogy a* Pa-
pok ülyen illetlen magok viselesekkela a' Clerusnak meg 
vettetest ne szerezzenek [M.bikal K; RAk 18. — aPap-
hoz nem méltó öltözködéssel]. 

kliens pártfogolt; protejat; Schŭtzling. 1757: néha 
küldött ugyan az Mltgs Exactoratus difficultásokat ki, 
de abbais ollyan gonoszságot cselekedett hogy az melly 
Perceptor Cliense volt, arról el hárantotta s mást adosi-
tott meg [Fráta K; Ks 101 Cserei György kezével]. 1772: 
Ma, vagyis 10-ma Maii, temettetik a szegény esperes-
tünk, Beregszászi Mózes uram, Désen vagyon 30 
esztendeje, hogy Désre hozták Vajdakamarásról. Beth-
len József cliense lévén, elsőben ott volt pap [RettE 275]. 
1773: Méltóságos Gróf Fő Ispány Vr! egyedül tsak 
azért bátorkodom ez úttal is Ngod kegyességibe maga-
mat ajállani. hogy méltóztatik böltsen meg emlékezni, 
miképpen az interimalis notariusok candidatioja alkal-
matosságával én a több Cliensei között Ngodnak 
mind a két notariusi spártára nagy gratiabol candidal-
tatni meg érdemlettem vala [Nsz; Borb. II Motok And-
rás foly.]. 1800: a' Mlgs Gróf Ifjú Aszszony ö Ngát alá-
zatosan tiszteljük . maradtam alázatos szolgája, 
Cliensse Gombási István mtk [Márkod MT; IB]. 

klientela oltalom, pártfogás; protejare, ocrotire; 
Schutz, Obhut. 1662: az havasalföldi bojérok között a 
vajdaság végett rút szakadás és veszekedés támadván, 
Aga Máté nevü főbojér néhány bojérokkal hozzája sza-
lada, ki alkalmas ideig Fejérváratt clientélája, oltalma 
alatt múlatván s lakván, fejedelemnek törekedésére vég-
benvivé a portán, hogy a vajdaság Aga Máténak adat-
nék | Ekképpen mind Stefán, Constandin és Minnye vaj-
dák újobban ismét mind a fejedelem clientélája, oltalma, 
gondviselése alá mind a hárman visszaszorultak vala 
[SKr 143, 526]. 1710: Ha valaha Isten magyar fejedelmet 
adna Erdélynek (bár a római császár clientélája alatt), 
más gondot kellene viselni a dominus szászokra [CsH 
308. — 1699-re von. feljegyzés]. 

klika agyagos föld; clisă; Lehmboden. 1756 k.: Má-
soknak Bányájára szántszándékkal sárt, és klikát, vagy 
haldomat ereszteni, botsátani akár melly Társaságbéli 
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Bányából sem engedtetik [Born. XXXVIII. 8 az abrud-
bányai bányászok törv.]. 

klíma éghajlat; climă; Klima. 1815: a Havashoz igen 
közel esik ez a Hellység és Hideg a clima [Somkerék 
SzD; Ks 77/19 Conscr. 219]. 

klimaktéria kb. szervezeti áthangolódás, egészségi ál-
lapotbeli változás; climacteriu; Klimakterium. 1657: az 
csausz pasa igen szívesen szolgált mellettünk, az fejede-
lemnek jóakaró embere; én ekkor voltam szinte egyik 
climacteriában, s forgék ily szerencsén, az mint azután is 
minden hetedik esztendő nékem igen nagy alteratiókat 
szerzett [KemÖn. 90]. 

klinta 1. krinta 

kloáka árnyékszék, buda; closet, budă; Abtritt, Lo-
kus. 1592: Az scholaban a' Cloakara chynaltattunk 
wleo zekeket [Kv; Szám. 5/XIV 25 Éppel Péter sp kezé-
vel]. 1593: Az scholaban az nagi Cloacaban chynaltat-
tunk a lectornak kilen eo maganak egi wleo helt . Hogy 
az Cloacabol való folymat az warosfalan kywil meg-
tiztattattúk Attunk f — d 52 | Mikor az plébános 
hazat az sok gazból ky tiztitattak az Cloaca áhol be za-
kadot volt, hogi be dezkaztattam, vettem lecz zeget . d 
7 [Kv; i.h. 5/XX. 122-3, 132]. 1596: Hogi az scholaban 
való Cloacanak ahuã az gyermekek iarnak az padlassa 
es wleo helie meg bontokozot volt vettúnk ahoz ket 
eoreogh hayo dezkat az malom biraktol [Kv; i.h. 7/II. 
25]. 1599: a scolaban cloakat ahol az wleo zekek 
wadnak meg tiztitatuk a kiralyal [Kv; i.h. 8/XVI. 36]. 

klobni kapocshorog; cîrlig; Kloben. 1852: A Téli Ab-
lakhoz egy uj Supriglit tsináltam és a másikhoz uj Klob-
nit és a többit meg reperáltam | A belső Ablakhoz egy 
horgot egy Kléblit tsináltam [Kv; SLt Vegyes perir. 
Géng Ádám lakatosm. kezével]. 

klopac ? verőfa/bunkó; mai, ciocan de lemn; Klopf-
holz. 1850/1851• Két Klopatz , égyik jo, másik gyönge 
[Kv; Szathmári lev. — aAszt. szerszám]. 

klopcs gyerek; copil; Kind, Junge. 1657: az asztalon 
lévő sok szép confectumokat az klopcsek elkapdosák 
[KemÖn. 266]. — A jel-re 1. i.h. 1294; TESz klapec al. 

kloppszagſürész hasító/lemezfürész; ferăstrău de des-
picat; Klobensäge. 1820: Egy nagy fornir vágó 
Kloppszag fürész [Mv; MvLev.]. 

klub társas kör; club; Klub. 1823-1830: Az univerzi-
tással egybe vagyon foglalva a Societas Regia Scientia-
rum, Societas Germanica (Die Deutsche Gesellschaft) 
Academia Historica Vaeynak klubok, tartatnak 
piquenikek, koncertek, bálok [FogE 231. — a1796 tá-
ján Göttingában]. 

koadjutor társ-elektor az elektor/papi választófejede-
lem utódlási joggal felruházott elektor-társa; coadjutor; 
Koadjutor (mit Nachfolgerecht versehener Elektorpart-
ner des klerikalen Kurfürsten). 1700: Déési N. Makkai 
Mih. ura(m) . . . a' Connumerator Urat eő Nagat es 

Coadjutorit ne(m) informalta hogy rovatalba(n) fizető 
Jobbagyi vad(na)k [Dés; Jk 302b]. 1759: gr. Bethlen 
Ádámné gyermekei: Harmadik: Miklós, ez . . 
a kamarán is coadjutor [RettE 92-3]. 1823-1830: Erfurt 
Thüringiában a Moguntiai Elektorátushoz tartozik. Az 
elektor vagy papi választó fejedelem volt akkor Maximi-
lián, II. József császárnak testvére, kinek is coadjutora, 
báró Dalberg itten Erfurtban lakott, akit Bonaparte az-
után (a) Francia Birodalom prímásává tett volt [FogE 
245]. 

koadjutor-szolga kb. tisztségbeli társ; partener într-o 
funcţie; Amtspartner. 1662: Ez fogyatkozás pedig és 
nagy kár csak amiatt vala, hogy a városnak51 e formában 
való igazgatása, valóságos erejében nem állíthatott 
vala, és ez okon az első igazgató mellett olly coadjutor-
szolgák, kezek-lábak, segédek nem volnának, kik segít-
ségekkel a közönséges dolgoknak végbevitetésekre él-
hetne s parancsolhatna [SKr 580. — a 1660-ban a török 
által körülzárt Váradnak]. 

koadunáltat egyesíttet; a face să se unifice; verein(i-
g)en lassen. 1592: mierthogi ennek eleotte sem volt zo-
kas hogi az pwspeoksegh az varostol fwggeot volna va-
lamibe, mostannis . mindenben az priuilegiumhoz 
akariak eo kegmeka tartanj magokat, es semmikeppen 
az plebanossagot az Superintendentiaual ne(m) akariak 
coadunaltattni, hogi Jeouendeo wdeokbennis ebbeol va-
lami abusus ne keouetkezzek [Kv; TanJk \/\. 194. — aA 
városi tanács tagjai]. 

koakció kényszerítés; constrîngere, obligare, silire; 
Zwang, Nötigung. 1665: Enyed városa az coHegiumot 
kezdi gyűlölni, úgymint az ki miatt esnék haszontalan 
költségbe4; ezt penig felette igen bánnám. Járul ez is hoz-
zá, hogy nemes emberek, s az ilyen coactio alig fér a ne-
mességhez. Kegyelmedet felette igen kérem, ezt előzze 
meg [TML III, 476 Bethlen János Teleki Mihályhoz. — 
aA fej-nek az enyedi kollégiumban teendő látogatása-
kor]. 1778: Még esztendeje nincs, hogy ez az hadakozás 
indult s már reánk parancsolt a király, hogy lovat, tyrot 
adjunk Én is ígértem az öcsémékkel együtt egy lovat. 
Ugyan rajta volt mind a főispán, Teleki Adám ur, mind 
Somai Sándor, hogy ígérjek tyrot is, de semmiképpen 
nem ígértem, megmondván publice, hogy ha spontanei-
tás, legyen az, ha pedig coactio, az más [RettE 391-2]. 
1821: Horváth Mihálly hajadon Leánya Juliska Ke-
lemen Antal Ifjú Legény Kováts Mester Emberrel való 
Házassági életre való léphetésekre nézve, két Regiusok 

előtt a' Coactiorol és Consensusrol a Léány a Szülei-
kel együtt ki kérdeztettek és a leg kisebb coactio sincsen, 
a Consensus pedig mind a három Személlytöl meg van 
[Gyalu K; RAk 32]. 

koákolás csecsemősírás/nyivákolás; scîncetul sugari-
lor; Säuglingsweinen/maunzen. 1662: Az édesanyának 
emlőjéről függő csecsemőgyermek elszakasztatik vala és 
az anyának jajgatásával megöletik vala az ellenség-
nek pedig sem anyának sírására, sem a gyermekeknek 
koákolására szíve meg nem esik vala [SKr 103]. 

koakvirál együttesen/közösen szerez; a procura/cum-
păra împreună cu cineva; gemeinsam erwerben. 1700: A 
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tehenet mellyet edgyűtt coacquiraltak . .hajtassa visz-
sza [Dés; Jk 307b-8a]. 1734: (A) specificalt Vén hegyi 
kisseb szŏlŏt N. Fekete Mihály ur(am) első felesegével 
coacquiralta [Torda; TJkT I. 30.]. 1792: A mit együtt 
Coaquirált az édes Atyám a' Mostoha Anyámal és a 
Mostoha Anyám hirem 's akaratom ellen remittálta 
azt az Urak viszsza forditando rátájokban imputáltas-
sák [Ne; DobLev. IV/700]. 

koakvírens együttes birtokszerző; persoană care pro-
cură/cumpără o proprietate împreună cu cineva; ge-
meinsamer Besitz/Gutserwerber, Koakquisiteur. 1735: 
a Controversiaban forgo szőlő az J : édes Annya Ne-
haj Kis marjai Makai Kata Aszszony es mostoha Attya 
Nehaj Szeplakj Szabó Győrgj altal accquiraltatott 
az Coaccquirens Nehaj Szabó Győrgj Felesegetől 
Nehaj Makai Kata Aszszonytol ezen Coaccquisitumát 
illető édes Gyermekej, ugjmint Pengő Mihály es 
Varró Mihalyne Pengő Ersebet maradtanak [Dés; Jk 
166b]. 

koakvizició közös szerzemény; ciştig comun, bun 
material procurat/cumpărat împreună cu cineva; ge-
meinsam Erworbenes, Koakquisition. 1792: Ha mit do-
ceal a praetendens Aszszony hogy primarius Coaqui-
sitor lett volna Néhai édes Attya Ura, és Mogyorosi 
lusra investialtatott a Coaquisitio, igen is az Investitu-
ra(na)k fele részszét jo szivei léváilyuk [Ne; DobLev. 
IV/701]. 

koakvizítor közös szerzeményszerző; persoană care 
procură/cumpără o proprietate/un bun material îm-
preună cu cineva; Koakquisiteur. 1792: Ha mikről 
doceal a praetendens Aszszony hogy olyas zálog Iust 
botsatott ki Néhai Testvérünk, mellyben Coaquisitor 
lett volna Néhai edes Attya Ura, azan Zalagasaknak fele 
reszszével nyilván tartozunk [Ne; DobLev. IV/701]. 

koakvizitum közös szerzemény; cîştig comun, bun 
Material procurat/cumpărat împreună cu cineva; Koak-
ţluisitum, Koakquisition. 1693: A mi ă Coacquisitumat 
'Heti egyeb nintsen, be gyűjtőt Buzanal bornál, es ă 
Zöld veteseknel: Azért mivel azokat edgjut acquiraltak3 

fele resze itiltetet ă Relictanak, gyermekuel Mihókkal 
edgjŭt, fele pedig, az három Gyermekeknek, Boricza-
nak, Andrisnak es Jankónak ă Decretum tartasa szerent 
[Ne; DobLev. 1/38. 1. — aAz özvegy és férje]. 1735: az 
Coaccquirens Nehaj Szabó György Felesegetől Ne-
haj Makai Kata Aszszonytol ezen Coaccquisitumát ille-
tő édes Gyermekej, ugjmint Pengő Mihály es . . . Varró 
Mihalyne Pengő Ersebet maradtanak [Dés; Jk 166b]. 
1747: a' specificalt Bonumok mind coacquisitumok, az 
Actrix Aszszony Néhai Ferjével Böjté Nagy Sámuellel 
coaquiralta volt [Torda; TJkT III. 125]. 1783: azok 
mind, egyéb mind fellelhető javacskáink is űgy enyimek, 
mint feleségemé, mint coaquisitumok [FogE 342]. 

koáleszkál egyezséget köt, megegyezik; a se învoi/în-
telege; übereinkommen, sich vereinbaren/verständigen. 
^74; mind a Memoriálisnak, mind a Résolutionak co-
pfját praesentibus accludállyuk, tessék azért kegyel-
mednek az Instans adversa Pársal Cointelligenter Lenni, 
es a Resolutio szerint de termino reassumptionis Causae 

Coálescálni, hogy azon Causa . determináltattassék 
[Kőrösbánya H; Ks 75. VII. 140]. 

koaleszkálódhat megegyezhet; a se putea învoi/înţele-
ge; übereinkommen/sich vereinbaren können. 1746: F. 
Lapugyi oláh Popa Kracsun A F. Lapugyi Lakosokkal 

Controversiaban vólt maga fizetése iránt a' Po-
pa a' Templomot frequentálta de az egész nepseg a1 

Templomban nem járt mái napig, hogy annál inkább 
coalescalodhassanak in Praesentia Domini Inspectoris 

a' Templom kolcsa is a' Popának kezebe adatik, 
hogy maga officiumat tegye [F.lapugy H; Ks 62. 11]. 

koaleszkáltat (meg)egyezkedtet/egyeztet; a face să se 
învoiască; übereinkommen/sich vereinbaren lassen. 
1774: Nekem is mind a tábla, mind a báró urak hírt 
tévén pro 13 Januarii termináltak, hogy Kecsetbe 
menjek és ott ha lehet coalescáltassanak bennünket 
[RettE 320]. 

koarceál kényszerít; a constringe; zwingen. 1722: Ha 
ugyan más nyelben üttetnék ä Dominium(na)k dolga, 
konnyŭ volna az olljatenokat Coercealni [KJ. Rétyi Pé-
ter lev. Fog-ból]. 

koasszesszor társülnök, ülnöktárs; coasesor; Koas-
sessor, Mitbesitzer. 1717: En midőn Ngŏs Rátz Chris-
tina Aszszony két Ág és kétt fel successorit Concernalo 
Bonumok(na)k egjmás között Atyafiságosan Intentalt 
Subdiviziojokra, több Nemes Haza fiai, és Signanter 
ezen Nemes Hunyad V(á)r(me)gje(ne)k érdemes Co-
assessorival edgyŭt . . . invitaltattam volna . . . 1000 f. 
hung. aestimaltuk [H; JHb XXXI/8. 7]. 1717\ 1781: Hu-
nyod vármegyében lévő bizonyos Jószágok Rátz 
Kristina Aszszony halálával immediate szállandok let-
tek vólna . . gyermekeire . . Requiralván illendő be-
tsŭlettel mind engemet8, mind pedig Galatzi Buda 
Gáspár, és Kis Dobai Dobai István uramékot, mint de-
nominált Nemes Vármegyénknek Hŭtös Tagjait, és 
Coassessorít, hogy .. az nemes Haza bé vett és usualt 
Törvénye szerint lejendő meg osztoztatásokot peragál-
nók [Bencenc H; JHb LXXI/8. 476-7. — aMich. Olasz 
prothonot-t]. 

kobak rendsz trėſ, gúny fej, fő; bostan, cap; Kopf, 
Haupt. Szn. 1585: Kobak Demeter. Borbara Kobak 
Demeter felesege [Kv; TJk IV/1. 482]. 1591: Kobak De-
meter [Kv; Szám. 5/IX. 61]. 1598: Michad Chiszar Ko-
bak Coloswarien(sis) [Kv; TJk VI/l. 265]. 1603: Paulus 
Kobak szab. [Szabéd MT; SzO V, 267). 1614: Kobak 
Istwan Chjanadia zs [uo.; BethU 40. — aAF] | Kobak 
Marton feketelakia zs [Mátisfva U; i.h. 122. — aSzDJ | 
Kobak Ferencz vagans jb [Mogyorós U; i.h. 123]. 1730: 
Kobok Marta volt egy testvér . . . Néhai Kobok Mihá-
lyal [Szabéd MT; Berz. 5. 44. S. 13]. 

koèátfáhri a Kobátfva (U) tn -/ képzős szárm.; deríva-
tul formát cu sufixul -/ al toponimului Kobátfalva/Co-
băteşti; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 
ON Kobátfalva. I. mn 1. Kobátfalvához tartozó; care 
ţine de Kobátfalva; zu Kobátfalva gehörig. 1610: 
Kóbattfali hattar [UszT 37a]. 1746: az Tarcsafalvi és 
Kobátfalvi határ közŏt [Tarcsafva U; EHA]. 
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2. Kobátfalván lakó; din Kobátfalva; in Kobátfalva 
wohnhaft. 1617- 16. testis Küsfaludi Mihalj kobatfalui 
juratus3 [Kobátfva U; Pf. — aKöv. a vall.]. 1636: Gás-
pár Ferencz Kobatfalui Nemes Ember megh eskwt, hwti 
utan igy vall [Usz; KaLt Apor István ir.]. 

3. Származási helyre utaló jelzőként; ca atribut indi-
cînd locul de naştere; als auf den Abstammungsort hin-
weisendes Attribut. 1590: Kobattffalui Antalffi Peter 
[UszT]. 1592: Kobathfaluj Antalfţj János [i.h.]. 1599: 
Orsolia, Kobadfalwy Molnár Mihályne [i.h. 15/196-7]. 
1604: Kobatfalúi Antalfi Paine Veronica [i.h. 16/53]. 
1607: kobat falui marton georgi [i.h. 20/244]. 1625: Ko-
batfalj Antalj (!) Mattias [i.h. 175]. 1758: Kobatfalvi 
nagy petŏr [Pf]. 

II. fn Kobátfalva lakosa; locuitor din Kobátfalva; 
Einwohner von Kobátfalva. 1597: Fel peres Kaidicz fa-
lui nagj Janosne Illona asszony procatora antalfi tamas 
kobatfalj | az kis kobatffaluiak es Demjen Ferench hy-
nak az peres helyre [UszT 12/25, 12/82]. 1614: Farkas 
Pal es Jstúan kobadfaluiak [Kecset U; BethU 158]. 

kóber szekérernyő, kóbor; coviltir; Wagenplane. 
1850: Úti löcsös használt szekér — börös vasas töltött 
ülés — bör párna kettő töltve — kotsis láda, viseltes 
zöldre festett ernyő (: cober :) [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

kóbor kóborló; hoinar, vagabond; umher/herum-
streifend/schweifend. 1771: Nállam lakván a' Nyáron 
által egy kobor inasocska ki Andris(na)k hivatta magát 
. . . nékem maga beszéllette [Berekeresztúr MT; BetLt 
Fr. Katso (30) ns vall.]. 1848: Megvizsgálváiî e királyi 
főkormány nemes Alsó-Fejér megyében kebelezett Bú-
csúm, Abrudfalva és Kerpenyes közönségek lakóinak 
bujtogatásával vádolt és több bűntényeket elköve-
tett kóbor nőszemély, Varga Kata ellen ide fölter-
jesztett kétrendbeli törvényes esketéseket, az említett 
kóbor nőszemélyt, Varga Katát a törvényes királyi tábla 
előtt indítandó bűnvádi kereset alá vetendőnek határoz-
ta [VKp 298]. — L. még VKp 292, 295. 

Szn. 1593: Az Kobor orban fiay Janchi es Georgi [Kv; 
TJk V/l. 388]. 1614: Kobor Mihalj jb [Szentrontás MT; 
BethU 66] | Kobor Miklós jb [Szentmihály U; i.h. 141]. 

O Hn. 1870: Kobor alatt (sz) [M.bagó AF; EHA]. 

kóborgó bitangoló, kóborló; vagabond; herumir-
rend/schweifend. 1806: A Pap Vaszalia Kantzaja mint 
hallom másoktól koborgo vólt [A.várca Sz; BfR 130/1 
Dumucza Péter (39) col. vall.]. 1844: Szakmári Ferencz 
nevű egyén koborgó, 's erkölcstelen életével máso-
kat botránkoztató személy [Szu; BLev. 1441], 

kóbori kóbor; vagabond; herumschweifend. 1831: A 
Tehén nem kobori a midőn a Csordaval be hajtatott, 
soha is másuvá nem hanem haza jött [Dés; DLt 952]. 

kóborlás 1. kóborgás; vagabondaj, hoinăreală; Strei-
ferei. 1604: Az vtan mikor ele kellet volna az leúelet hoz-
nik (!) azzal attak okot hogy az koborlasba az leúel el ve-
zett [UszT 17/13]. 1667: Már én is töttem valami disposi-
tiot az kinn való vigyázásban, ha el nem aluszszák, 
avagy kóborlásokkal el nem bontják rendelésemet 
[TML IV, 196 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1721: vi-
lágoson constál Gergely Ersoknak házassági kötelessé-

ge ellen hites ura Kőpeczi Gyeőrgj mellől való el szökése, 
és koborlása [Kv; TJk XV/3. 36]. 1780 k.: tudgyaé a' 
Tanú . . . hogy Akosfalvi3 Szilágyi Sándor . . midőn a' 
koborlásbol ki fogyott ollyankor mostoha Altyához 
. . . és édes Annyához haza ment M Bándra [Msz; 
MbK X. 59 vk. — aÁkosfváról (MT) való. bMezőbánd 
(MT)]. — L. még BTN 83. 

Szk: ~ra adja magát. 1688: ha Drucza alias Por-
fyros Ianos a Nemzetes Diosi Ianos Vr(amna)k vagy 
ŏ kglme posteritasinak földekről birodalmok es nevek 
alol el szöknék, bujdosnék, vandorlásra koborlásra ad-
ván magát, a . . . kezesek tartozzanak mingyarast 
utanna menni, fel keresni ujjolag reducalni [F.tők/ 
Szék SzD; RLt]. 1695: én Tekei Tivadar . mint 
Attjátul Annyátul árván maradt gjámoltalanságom-
ba(n) az bujdosásra és koborlásra adta(m) vólt maga-
mat [Marossztkirály AF; WassLt]. 

2. portyázás; incursiune; Streifzug, Streiferei. 1662: 
Kóstolhatnák már, ha jelen volnának, azok vitézkedé-
seknek ízit, akik csak mind a törökkel való kardosko-
dást, csatázást, szabados kóborlást, kótyavetye-há-
nyást, török, rác, oláh főhordást, azoknak a véghelyek-
nek romlását siettető ingerkedő nagy okól itt a vár előtt 
való piacon ösztörűfákba való felrakattatását annyira 
óhajtják! [SKr 577]. 1704: a Szászsebesbe és Fehérvárra 
való naturálékat a kurucok kóborlások miatt . . . nem 
adminisztrálhatták úgy, amint kívántatott volna [WIN 
I, 67]. 

3. rablás; jaf, prădare; Raub, Räuberei. 1593: feleo 
hogy ennek vtana kiualtkeppen az nep itt leteben, mind 
zeoleokben, mind kertekben koborlas ne essek [Kv; 
TanJk 1/1. 220]. 1599: Az mayorokbannis hogj zallas 
ozto vraim, senkynek zallast ne adgyanak hogy . . . ze-
nakban koborlas ne essek [Kv; i.h. 344]. 1601: Mikoron 
az Budulas leot volna es az keues gyúlt buzat az zuzek-
ben koborlastol feltettem volna, keolteottem az Molnár 
legenyekre d 16 [Kv; Szám. 9/XV. 35 Jeremiás Nekel sp 
kezével]. 1619: Mondám az vezérnek őnagyságának: 

igazán megmondom én nagyságodnak ezféle sok la-
torságnak, kóborlásnak s panasznak mi légyen s ki lé-
gyen az oka [BTN2 236-7]. 1621: az koborlasoknak 
semmj bwntetese Nem leue(n), Nem hogj megh zwnnek, 
de seőt inkab Newekednek az kertek, majorok fel teőre-
se es koborlasok [Kv; TanJk II/1. 329]. 1662: annyira el-
áradott vala a nyúzás, fosztás, kóborlás mindenütt az 
országban, hogy a jámborok alig mehetnek vala ki há-
zokból, mindjárt fosztogatják, ölik vala őket [SKr 89]. 

Szk: ~ t mivel. 1630: 2 Octobris. Szállá az tábor szin-
tén az Hóstát végébe . . az vargák malmát és puskapor-
maimokot mind elpusztíták, azonképpen itt az város kö-
rül való falukon nagy kóborlást, dúlást mívelének [Kv; 
KvE 159 SB] * ~t tesz (vmin). 1600: az fogoly legeny 
.. megh eskeodgyek hogy eo azok keozeott az kobor-
lok keozeott nem volt se semminemeo koborlast kart 
nem teott ez varoson [Kv; TJk VI/1. 419. — aBocskai 
kóborló hada között]. 1662: Katonái, szolgái3 szerén-
szerte az országban nagy sok kóborlásokat, fosztogatá-
sokat, lopásokat, dúlásokat tesznek vala, de azokban 
csak egyet is meg nem büntet vala [SKr 149. — aZolyomi 
Dávidéi]. 

kóborló I. mn 1. kóborgó; hoinar, vagabond; umher-
schweifend/streifend. 1679: Causa Tsitso Kereszturien-
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sis. Szakáts Sámuel Koborlo matkajatul Ilonatul el vá-
lást kiua(n) [SzJk 138]. 1714: ez a' Hajás János . csak 
olljjan suhonnaj Koborlo vándorlo, földes urát kerülő 
ember [Somosd MT; BálLt 86]. 1726: égy Szilágyi 
György nevű ember kőtelezé magát keze bé adásá-
val . örökös, és nem kóborló Sellérségre [Császári 
SzD; WassLt]. 1765: láttam . . . Milos alias Tyépéj 
Mihállyt . . valami Banatusi koborlo idegen abrazatu 
emberekkel innya [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1799: 
Salomon István nevezetű kóborló Uj-paraszt . . . 
született nyelven kivŭl Oláhul-is beszél [DLt nyomt. kl]. 
1826: Szathmár Vármegyének Bikszád Helységebéli 
Maroszán, Szpatár, és Bordás Juon nevek allat koborlo 
Szökevény Fő Tolvaj gatyába és fürtös Mármorosi 
Gubába jár [DLt 1038 ua.]. 

2. elbitangoló; vagabond; weglaufend. 1806: Pap 
Vaszalia(na)k ezen el veszet Kanczaja igen koborlo vólt 
mindég Czoveken kellett tartani különben mindjárt el 
bodorgott [A.várca Sz; BfR 130/1 Dumucza Vaszalia 
(38) col. vall.]. 

3. kb. jöttment; venetic; hergelaufen. 1843: Nagy bo-
londság tőletek egy kóborló fejérnép3 szaván megindul-
ni I Ez okon szükségesnek találta a biztosság legelőször 
is Kerpenyesre kiszállani, holott is a falusi közönségnek 
nagyobb részét élőszóval felvilágosította az iránt, 
hogy minő tévutakra vezettetett légyen egy kóborló es-
méretlen fehérnépb által [VKp 84, 108. — - bVarga Ka-
talin]. 

4. kb. portyázó; care face incursiuni; plündernd. 
1600: Puelacher Jstwan vram zolgaj (!) János . . . vallya 
Egyéb latorsagat nem thwdgya Az Bochkay Vram ko-
borlo taboraban latta zemewel . . . igen rezegys vala 
[Kv; TJk VI/1. 401]. 1662: a Nyírségben kóborló hadai 
is Zólyominak az váradi hadak és hajdúság által felve-
rettettek és eloszlattattak vala [SKr 151]. 1690: Joannes 
9eorgius de Begmansfelt suae Caesariae Majestatis offi-
cialis es az Miltoságos Badensis Fejedelemtől el bo-
csáttatván ez országba(n) Szelyel koborlo, es pusztitto 
Kuruczoknak fel keresésére, es meg fogására, azok kö-
zül depraehendalt eő Kglme ittis szekűnkbe bizonyos 
szamu Kuruczokat [Szárhegy Cs; LLt]. 

5. harácsoló; jefuitor; (zusammen)scharrend | prédá-
ló; prădalnic; plündernd. 76/4:(A mv-i templomvár) 
fundálására az sok kóborló ellenség miatt nappal csak 
hozza sem férhettünk3 [BTN2 53. — a1602-benj. 1653: a 
mi vala a kastélyon kivül, azt mind felkóborlá az hadi 
nép, mind lábos marhát s mind egyebet. Nagy András 
egynéhány úttal felült sokad-magával és úgy verte, úgy 
vágta a kóborló népet [ETA I, 107 NSz]. 1662/1681: 
Orőkős Östül maradt Erdőháti lobbagyom igaz 
Urahoz való tőkélletessége szerint Varamot Kemeny Já-
nos koborlo Hadaitul, Elensegimtul többekkel edgyüt 
megh tartotta s oltalmazta [Vh; VhU 333 Zolyomi Mik-
lós ad.lev.]. 1703: nemellyikűnk mind az Personalis 
Contributiok miatt, mind az Koborlo Kuruczok miat s 
másként is elége megh Romlotunk [Fog.; UtI]. 1710: 
®gy helyet fortificáljanak . és onnan . . . az alá s fel 
lézzegő és kóborló magyarokat dissipálják [CsH 93]. — 
L- még ETA I, 94 NSz; SKr 74; TML III, 178. 

6. csapongó; care se abate de la subiectul ín discuţie; 
(jmiher)flatternd. 1828:(A szószolló) hogy egy egy a' 
Perhez nem tartózó koborlo gondolatokat a* tilalmas 
Procrastinatio tekintetéből, beírjon — azután minden 

rémédium applicatioja nélkŭlt attól elálva a' Pert tilal-
mas utakon húzza — arra sem uttya sem Jussa, sem a le-
gitimált szoszollo, sem a' Plénîpotentiárius urnák nin-
tsen [Ne; DobLev. V/l 129. 2b]. 

II. ſn 1. kóbor (ember); vagabond, hoinar; Stolch. 
1666: Abban-e több haszna ő nagyságának, hogy azt a 
puszta jószágot más kóborló s fosztok bírják s huzzák-
vonják, hogy sem mint ilyen szegény hazafia? [TML III, 
581 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 1680: Kraszna vár-
megyében a gornyikság felállíttatott, kik afféle úti levél 
nélkül kóborlókra, szökött szolgákra, jobbágyokra, lo-
pokra vigyázván, megfogják és Somlyóra behozzák 
[TML VI, 541 Kr követi ut. Horváth György számára. 
— aSz]. 1781: Furulyás Maphtyé edj haszontalan 
koborlo . . . Kendbe ment. ott is ivott meg adossodott s 
el szőkőt [Esztény SzD; Told. 6]. 

2. csavargó (ember); haimana; Strolch, Landstrei-
cher. 7840: Ide való Darabont István engemet or-
szág, világ koborlonak; 's vármegye ugató kutyájának 
mondott . . . én azért hogy ns v(ár)m(e)gye hajdúja va-
gyok, — csak ugató kutya nem lennék [Dés; DLt 1008]. 

3. harácsoló, prédáló (ember); jefuitor, prădător, 
persoană care pradă/jefuieşte; Plünderer. 1600: tetczik 
az theorwenek hogy azon megh eskeodgyek hogy eoa 

azok keozeott az koborlok keozeott nem volt se semmi-
nemeo koborlast kart nem teott ez varoson [Kv; TJk 
VI/1. 419. — aA fogoly-legény. Bocskai kóborló hada 
között]. 1601: Zamot akaruan vetnj Kerekes Balintal 

hogy houa es mit dispensalt volna az zeoleore abból 
az penzbeol, kit en kezeheoz attam, de rea nem vehettem 
Jllyen valazt aduan, hogy mind az eo penzeuel egywt há-
zánál az sok koborlok el veottek volna [Kv; Szám. 
9/XV. 22 Jer. Nekel sp kezével]. 1602: Noha ennek eleot-
te az Júhnak ez hataron való lete tilalmas volt, mostan 
. . . az sok dulo koborloknak naponkenth varosunk 
keornieol nyargalasa miat it zenúedik [Kv; TanJk 
1/1. 412]. 1604: az eökeör maradoth az fölpeŏrös kézé-
nél, Az alat az koborlok el vittek [UszT 18/165]. 1664: az 
mi penig ezek kŏzŏt keservesek még sok hamis njelvek 
moczkolnak bennünköt hamisul s czalardul mint ha mi 
hivattuk volna be azokot az koborlokot ennek az sze-
ghin Hazának pusztítására [UszLt IX. 75. 70 fej.]. 1677: 
Csavargó koborlok, szegénségen élŏdŏk, minden uton 
modon meg-fogattassanak, sub poena flór. 500 [AC 
253]. 1710: afféle koborlok ki tisztitatván annál jobban 
folyhasson az eŏ Felsége szolgállattya [KvLt 1/198 a 
gub. Nsz-ből]. 1711: Valahun pedig afféle kóborlók, 
prédálók vagy fosztogatók és csak lézengők vagy csa-
vargók hallatnak is passus nélkül . . . megfogják [SzO 
VII, 174 gub.]. — L. még SKr 88, 93, 151-2, 563; TML 
III, 162, 164, VI, 43, VII, 186, VIII, 500. 

4. dézsmáló (ember); dijmuitor, persoană care fură 
(din ceva); mausende/stibitzende Person. 1595: Az ker-
tek, zeoleok, koborlok, tarlozok feleol vegeztek, 
hogi se zwret vtan, se eleotte, se zent mihali nap vtan sen-
ki kertekben zeoleokben, semmi wdeoben ne merezellien 
menni es ott tarlozni, mert valakit ot kaphatnak ereós 
bwntetessel megh bwntetnek [Kv; TanJk 1/1. 263]. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~jába elcsap bitangolni hajt (másnak a gabonájába 
becsapja/ereszti a maga marháját); a da drumul (unui 
animal la păşune); (ins Getreide eines anderen das 
eigene Vieh) hineintreiben. 1760: Csak el Csapta3 
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Koborlojában [Vadad MT; VK. — aA marhákat] * 
~(já)ban jár/vagyon kóborlóban/rég kerengőben van; 
a umbla haimana/haihui; im Herumschweifen 
befindlich. 1710: égy Oláh Gábor nevű Jobaggya 
Égy néhány Esztendeje Koborlojában volt [Nyá-
rádsztlászló MT; Sár.]. 1757: Sipos János két Esz-
tendeig Felejtároskodván ugy szőkét el s az ota kobar-
lojában vagyan [M.bölkény MT; Ks 4. VII. 8]. 1761: 
Job. Fugitivi Sándor Tamás ifjú Legeny ennek előtte 
égy néhány hetekkel innen el menvén, most koborlojá-
ban vagyon [Krizba Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 
836. — Binder Pál kijegyzése]. 1782: Todor ámbátor 
koborlob(an) járt is gyakran, mind azonáltal Jobbágyi 
nevezetett s, kötelességét . . nem mellőzte | Todor is mi-
kor koborlojáb(an) nem járt . . kezdett az Méltóságos 
uraság rajta addig volt Jurisdictioja ellen rugodazni 
[M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 

kóborol 1. kóborog; a hoinări/vagabonda; herurn-
schweifen/streifen. 1641: Azután ismét odajövének ket-
ten s még három ejtel bort kérnek Még mon-
dám, hogy mit kóborolnak éjjel annyit [Mv; MvLt 291. 
288a]. /684:Mivel hét esztendőktől fogua(n) nyavalyias 
Szabó Mihally csak periclitalt felesege Ratz Sofi miat 
szama nelkŭl hagyta el mostis tsak szellyel koborol 
mint hŭtetlentŏl Ratz Sofitol absolvallyiuk [SzJk 201]. 
1754: (A Rusz família tagjai) eleget koborlottanak imit 
amot [Halmágy H; Ks 101]. 1778: A' Medjesi ón-gyártó 

tsak kóborol, ha haza jő-is, egy fél nap mulat, s men-
ten megint el lábog mas felé [Szederjes U; TL gr. Székely 
László lev.]. 1783: Fattyú Thodor koborolni szo-
kott volt imitt amott az hol lehetett lakván, mind addig 
lógóban volt mig uraság engedelméböl házat építvén 
magának belé nem költözött [Kovácsi K; Eszt-Mk]. 
1840: Molnár Tamás . egész nap ott koborlott [Usz; 
KLev.]. — L. még CsH 92; VKp 86. 

2. portyáz; a face incursiuni; auf Streifzug gehen. 
1705: Mindezek után Herbeville generál hírivel én Gya-
lubad felindulék, noha nemigen bátorságos vala, a kuru-
cok majd minden éjjel inkább Gyalu körül kóborolván 
[WIN I, 644. — aK]. 

3. rabol; a jefui/prăda; rauben. 1573: Anna Lakatos 
Antalne vallia Balasy gergel Megh zolitia 
Imre deákot Mond gergel Myre hogi meg koborlot-
tad hazamat, Mond neky az felesege vay ne(m) kobor-
lottah hane(m) en hozattam ely Mint Marhamat [Kv; 
TJk III/3. 230]. 1604:Azt en ne(m) tudom ha koborlot-
tak Boros Ferencz es Giorgifi vr(am) az zekeren vagy 
ne(m), de azt tudom hogy Georgifi Peter az Peter Gereb 
kochy kerekenek singh vasaiban egy sakban hazahoz 
hozott vala egy falkat [UszT 16/28 Mart. Georgifi de 
Zatalokaa vall. — aZetelaka U]. 1614: Báthori Gábora 

Az sok latrokat, hajdúkat minden ok nélkül reahozá 
országára, szabadon hadja dúlni, fosztani, kóborlani 
[BTN 74. — al 613-ban és előtte]. 1653: Többször is kó-
borlottak ugyan csoportonként való hajdúk .. a hajdú 

csak jött s ment, úgy kóborlott, a mit kaphatott aval 
elment egyik csata, és két három óra múlva más jött he-
lyébe [ETA I, 72 NSz]. 1660: Hazamnal koborolvan egy 
Asztal fedelet vit el [Sszgy; HSzjP). 1677: Az új fogadott 
hadak dolgábúl ő nagyságának ezekrül kell gondolkod-
ni. . . . 2. A ki fizetést fel nem veszen, azokkal mit kell 
csinálni? már eddig kóborlott, bitanglott az ő nagysága 

zászlója alatt [TML VII, 500 Teleki Mihály Baló Lász-
lóhoz]. 

4. (fel)prédál; a devasta; plündern. 1662: Söt a ke-
gyetlen, pusztításban, rablásban telhetetlen tatárság a 
Szamoson is általmenvén, az Érmellyékének s Nyírség-
nek is egy darabját újobban is felnyargalta, rablotta, kó-
borlotta vala [SKr 659]. 

5. dézsmál; a vămui; mausen, stibitzen. 1586: ez 
peter ez varos zeoleyet Iarta lopta zanzandekkal ko-
borlotta, egieb orsagokbanis tapaztaltatot egieb sok 
Aprólék lopasokis bizoniultatnak rea [Kv; TJk IV/1. 
568]. 1594: Biro vram kialtassa megh, hogi senki . 
semmi wdeoben, az kertekben ne talaltassek hogi ot ko-
borollion, tarlozzon, mert valakit megh foghatnak, er-
deme zerent megh fizetnek neki [Kv; TanJk 1/1. 239]. 
1639: Zy Martonne . . monda hogy miért hágtátok az 
mas ember gjüpüien be . szerreõl szerre 
koborlottatok az mas ember szeôlejett | Danit Istuanne, 
Szeöcz Danielne, eŝ  Munkaczi borbély Istuanne, 
kereztŭl jarjak az szeoleŏket, es koborlottak, es az en 
szeòleómbenis szakasztottanak [Mv; MvLt 291. 180a, 
182a]. 1727: Ha valaki kerti vetement pusztítana es mas 
ember gyümölcsös kertit koborolna, pusztítana lopna 
forint az büntetese [Kisborosnyó Hsz; HSzjP], 

6. kb. harácsol; a prăda/jefui; plündern, brand-
schatzen. 1805: az egesz falut el jesztven koborlottak so-
kat a falun [Kovászna Hsz; HSzjP Joan. Gaspar (40) jb 
vall.]. 

kóborolhat I. kóboroghat; a putea hoinări/vagabon-
da; umherschweifen/streifen können. 1662: (A fejede-
lem) egy rész népével, mind Szendrőt, Regécet megre-
kesztette és kapuit betétette vala, hogy károkat belőlök 
ne tehetnének, kinn ne kóborolhatnának [SKr 243]. 
XVIII. sz. v.: A kinek van birtokában, Három-négy tal-
lér markában, A bizony koborolhat [EM XX, 498 Sán-
dor János énekgyűjt.]. 

2. rabolhat; a putea jefui/prăda; rauben können. 
1662: a maga nemzetén való húzáson, vonáson, tolvaj-
kodáson, kóborláson tanuló szabad legényeknek 
azelőtt hírek sem hallatott, hanem csak nemrégen, hogy 

minden rend, fenyíték nélkül a szegénységen minde-
nütt szabadosan kóborolhatnának [SKr 546-7]. 

kóboroltat 1. kóborogtat; a face să hoinărească; her-
umschweifen/streifen lassen. 1618: (Tóth Mihályt) nem 
akarták annyi(t) aláfárasztani s kóboroltatni, hanem 
Trapezunton szállították meg [BTN 172]. 

2. raboltat; a face să fie prădat/jefuit; rauben lassen. 
1653: A hajdúkat Mihály vajda . . szabad nyereségre 
elbocsátja, hogy az országot égessék, rabolják és dúlják 
a mint akarják. Ez a Mihály vajda dolga nem vala Bástá-
nak akaratjából, és ugyan is megszóllitotta róla, hogy az 
országot ne dúlassa, kóboroltassa [ETA I, 60-1 NSz]. 
1657: Bethlen Gábor . . Szeben városát az szászoktól 
minden igaz ok nélkül elvötte volt . . . az várast felveret-
te, kóboroltatta, prédáltatta és elfoglalta [KemÖn. 28]. 

kóboroltatás portyáztatás; incursiune; Streifzug. 
1662: És hogy Rákóczi fejedelem hadainak főképpen 
Szatmár, Szabolcs vármegyékből, Ónodból s török 
nemzetre való csatázása, kapdosása s azon hatalmas 
nemzetségnek kóboroltatásával való ingereltetése meg-
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zaboláztatnék, palatínus nagy szorgalmatossággal kére-
tik vala [SKr 479]. 

koboz táj kobza; cobză; Laute, Leier. 1638: ez az 
sŭueges Ianos egjkor monda hogj haza megie(n) el hozza 
az eŏ kobzát s el mene egjkor oda jöue az kobozzal | Hal-
iam . hogi kerkedet volna Cziszar Dani hogi az kob-
zotis el uettek az süuegestül az hátához uertek [Mv; 
MvLt 291. 126b]. 1657: Munkácson azért vagy harmad-
napig vígan lakánk Balling . fejedelemasszony ott 
lételekor, osztja vala az táncot, s járja is vala, kobzát is 
elővette, kinek az akkori időben leghíresebb mestere 
vala [KemÖn. 150]. 1873: kobza = lant vagy guitaresze-
rü hangszer [Hétfalu Br; Orbán, SzfLeír. VI, 136]. 

Szk: ~ forma medály. 1734: Edgy koboz forma mé-
dály melyben vagyon negyvenn négy rubint [Nsz; Told. 
19]. 1735: Egy Arany koboz forma Médály 44. egy for-
ma Rubint benne [Marossztkirály AF; i.h. 2] * kobzot 
penget. 1614: Lattam Igaz elegge hogy czyokolta Imre-
phinet Bathori Gábor, az eölebennis wlt kobzotis penge-
tett az Azzony eleőtte [Nsz; VLt 53/5267 Cyprianus Sey-
ler (2l) udv. fam. és musicus vall.]. 

kobzos táj kobzás; cobzar; Lautenschläger, Leierspie-
ler. Szn. 1597: Borbély Benedek Kobzos Ianos legenye 
[Kv; TJk Vl/l. 50]. 1611: Borbély János Alias Kobszos. 
Bihari Borbély Mihály, Kobszos Borbély János Vra(m) 
Legenye [Kv; TJk VII/2. 25]. 1613: Joanne Borbély vul-
go Kobzos. Joanne Barbely alias Kobzos [Kv; PolgK 
124]. 1616: Joannes Tonsor alias Kobzos. Kobzos János 
[Kv; TJk VII/2. 335, 341]. 762J:Keozep uczaban . . . 
Kobzos János haza [Kv; RDL I. 126]. 7629:Kobzos Ja-
nosne Katha Azzony [Kv; TJk VII/3. 15]. 1648 e.: Mes-
ter emberek Kobzos Jakab. Hegedűs Gergelya 

[BesztLt XVII. sz. kelt. ir. II. 293. — aI. Rákóczi György 
udvarnépe között]. 1655: St. Kabzos [Kv; CartTr II] | 
Kobzos Jstván [Kv; i.h. 889 Mich. Csepreghi (53) vall.]. 
1666: Waradi Borbeli Ferents (!) relictaia Kobzos Sofia 
Aszszoni [Kv; KvRLt VII. 6. 7]. 1670: Kobzos István 
Colosvári edgyik Hüteős Ássessor [Kv; JHbK 
XXIV/25]. 1684: néhai Kobzos Tamás Nemes fundusa 
[M.borosbocsárd AF; Incz. V. 5la, 52a]. 1689: Kobzos 
Tamas [Szőkefva KK; Szád.]. 1696: St. Kobzos senior 
civitatis Colosvar [Kv; KvTOkl. II, 398]. 

kóc ' ' Hn. 1699: Kocz vápa nevű hellyben (sz) [Szent-
demeter U; EHA]. 

koca 1. scroafa; Sau. 1656: Eöregh Artany Nro 22. 
Eöregh fias disznó Nro 2l. Kocza Nro. 28 [Doboka; Mk 
Inv. 11]. 1681: Öreg kan Nr. 3 . . . Öregh kocza Nr 26. 
[Vh; VhU 569]. 1745: Havasalföldi kan Sertés nro 1 . . . 
Efféle öreg kotza no 2 Efféle esztendős ártány nro l Effé-
le esztendős eme nro 4 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 
1765: Piros kotza [MNy XXXVI, 198]. 1810: égy nagy 
kotzája a' bénnulás mellett mégis vetett [Dés; DLt 82]. 
1811: két Eme Sertés v. Kotza [Mezõcsán TA; LLt 
12/9]. 1813: Esztendőre menendő Katza [Alpestes H; 
Told. 18] | egj nagj Kesej kotza [Ádámos KK; Pk 5]. 
1819: egy rűdeg sertés ol melyben tanáltatnak 

• • Nagy Kan nrô 3. Gőnne vagy Kótza nrő 23 Artány 
mô 12 [Baca SzD; TSb 6]. 1827: 1827dik Esztendőben 

Xber 4 kén Gyerő Wásárhellyrea Telelésre indíttava (!) a 
Zsertések (!) lévén eszerént Nagy Katza 7. 2 Esztendős 
Katza 18. 2 Esztendős Ártán 4. Dto. Kann 2. Esztendős 
Katza 5 [Csapó KK; RLt. — aK]. 1839: lévén egy fejér 
kotzája az őszszel meg maladzott [Dés; DLt]. 1845: 
Nagy vén katza [Lunka KK; EMLt]. 

Szk: ez idei ~. 1681: Ez idei kocza Nro 20 [Vh; VhU 
569] * magló 1836: Egy magló kotza malattzával 
Rh fl. 30 [Kv; Pk 3] * malacos ~. 1791: In Martio . a 
Malaczos koczákra Udvarba s Majorba lévő hizo, és rű-
deg Majorságokra 67 véka Csős Tőrök Búza [Ks 108 
Vegyes ir.] * malac(o)zó/maladzó ~. 1748: adának 
. . . egy fejér szŏrŭ malaczazo Koczát [Hosszútelke AF; 
Kath.]. 1810: égy Maladzo kotzája meg dagadt volt 
[Dés; DLt 82]. 1813: Malatzzo nagy katza [Alpestes H; 
Told. 18]. 1827: Van nagy 6 malatzo Kotzák (így!) 
[Mocs K; i.h. 39] * meddő 1824: Egy fekete meddő 
Katza [Fugád AF; HG Mara lev.] * rideg 1797: A 
Disznó ólban négy rŭdeg kotza, és négy Malatzak . . . 
Két Kövér Sertés [M.igen AF; DobLev. IV/777. 19]. 
1849: Egy rűdeg kotza negy fél esztendős malatzával 
[Dés; DLt] * tavalyi ~. 1681: Tavalyi kocza Nr 24 [Vh; 
VhU 569]. 

2. kocamalac; purcea; Jungsau. 1751: Egy katza 
Disznó, ennek három malatza ketteje Artán, edgyik 
Katza [Esztény SzD; Told. 25]. 

3, 1881: Azt nem is mondom neked, milyen igazán 
örvendenék, ha hébe-korba írnál. Nem olyan „koca" e 
mesterség. Sok hasznost lehet elérni vele — s már ez 
okon is érdemes, hogy értelmes ember foglalkozzék vele 
[PLev. 91 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

O Szn. 1614: Kocza János Ar(vaia) ppix. Kocza Tha-
mas Ar(vaia) ppix. Kocza Varga zs. Kacza János zs 
[Tusnád Cs; BethU 442]. 1622: Kocza Thamas az Na-
giobik [Kozmás Cs; BLt] | Kocza Thamast es Jakabotis 
tudom hogj Beczj Palnet mint Jobbagj ugj szolgálták 
[BLt 3 Blasius Chyobod de Kozmás (40) ppix vall.]. 
1751: ennek előtte cir. 30 esztendőkkel ez Nms Somlyai 
Reformata Ecclesiab(an) Belső hivatalb(an) az az Osko-
la Mesteri szólgálattb(an) szolgált Néhai Botzoni alias 
Kotza Gergelly négy esztendőkig . . . maga Néhai Bo-
tzoni Kotza (így!) Gergelly Ö kglme is ennek előtte cir. 
20. 22 esztendőkkel ugyan ezen Nms Kraszna V(á)r-
(me)gyéb(en) Ilosva nevű Hellységb(en) Papi hivatallyá-
b(an) decedalt [Borb. II]. 

kocadisznó kocasertés; scroafå; Mutterschwein, Sau. 
1681: Ezen esztendőben esendő Aldozo Csötörtökre, 
fellyeb meg irt ne(m) adozasokert adnak husz io öreg 
disznókat, melynek Tize legyen kocza disznó, kilencze 
artany es egy io öreg kan [BfR Thuroczi András közbí-
ró, Désfalvána lakó kezével. — aKK]. 1687: Két öregh 
kocza disznót, Tiz süldőivel együtt [Déva; Szer:]. 1751: 
Egy katza Disznó, ennek három malatza ketteje Artán, 
edgyik Katza [Esztény SzD; Told. 25]. 1757: Kotza 
Disznók nagyok hizok [Pusztasztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. 

kocagönne kocadisznó; scroafå; Mutterschwein, Sau. 
1814: Az Curián Nap kelet felől egy Magló Sertesek-
(ne)k való Disznó pajtaj (!) ebben vagyon . . . Négy 
Nagy kan . . . tizen hat Nagy kotza . . két fejér eszten-
dős kotza gőnne [Mezősályi TA; RLt]. 
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kocamalac purcea; Jungsau. 1791: Más fél Esztendős 
Kotza Malatz Nro 5 Esztendős Kotza Malatz Nro 7 
Esztendős Ártány Malatz Nro 9 [Nagyalmás K; JHbK 
XXIX/37]. 1794: Tavaszi Kis Artány és kotza Malatzak 
[Nagyfalu Sz; CU]. 1805: Egy Tarka Eme és egy veres 

Két Kotza Malatz [A.jára TA; BLt 9]. 1842: Ideji 
artány malatz 18. Ideji kotza malatz 17 [Uzdisztpéter K; 
TGsz 33]. 

kocasertés kocadisznó; scroafă; Mutterschwein, Sau. 
1760: Kendben . . . Az múlt éjszaka egy jó koca-serté-
sem . . . a pap kertibe ment [RettE 110]. 1765: két őreg 
katza Sertés [Mv; Sár.]. 1804: a Dési Ur . . . Basa nevű 
kortsomárossa 4 Malatz és 1 kotza Sertéssei örökké a 
Czitz hegyi Szőlők ajjába jártak és keringettek minden 
Pásztor nélkül [Dés; DLt 82/1810] | Négy Nagy Kotza 
Sertés és hat Süldők [A.jára TA; BLt II. 11]. 1839: Én az 
elömbe állított sárgás kotza sertést esmérem [Dés; 
DLt].+ 

Szk: rideg ~. 7808: az elszökött Kiszo Iuon Marhái-
ból többet hajtattaké bé . .egy rüdeg kotza Sertésen kí-
vül? vagy nem? [Szászerked K; LLt vk]. 

kocasüldő scroafă tînără; Jungsau. 1791: Esztendős 
Ártány Süldő . . . Nro 2 ... Esztendős Kotza Süldő hí-
zóban Nro 3 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/37]. 7877: 
Artánj süldők Kotza süldők [Ádámos KK; Pk 5]. 

koccanás horpadás, ütődés; turtire; Verbeulung, Ein-
höhlung. 1846: Égy magos arannyozott Findsia a' 
felsőin égy kis koczczanás [SLt]. 

koccant szk-ban; ín construc(ii; in Wortkonstruk-
tion: ~ a nyelvben táj, elav kocsint (nyelvhibát ejt); a fa-
ce greşeli de limbă; Sprachfehler machen, fehlsprechen. 
1823-1830: Mondom, hogy Bethlen Elek vagyon, azon-
ban még kettőt-hármat szólván együtt német nyelven, 
észreveszem, hogy ő nem született német, mert koccant a 
nyelvben. Megszólítám magyarul: Az úr magyar? ö is 
magyarul kérdi: Talán az úr is magyar? Mind a ketten 
igennel felelünk, s nagyot kacagtunk [FogE 244]. — Vő. 
a koccsant és kocsint címszóval. 

kocka 1. játékkocka; zar; Spielwürfel. 1628: Egy Os 
tabla, karikaiaual, koczkaiaual [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44. 1]. 1788: Egy viseltes ostábla kotzka nélkül [Mv; 
TSb 47]. 1880: Nagyon örvendek, hogy kevesen folya-
modnak, s hogy e szerint nem valószínű, hogy vakot üs-
sön a kocka (be furcsa kockáik lehettek a mi őseinknek, 
melyeken egy vak lapnak is kellett lennie, mert a mai 
kockanak mind hat lapjan látni pontokat, s legalább 
egyet) [KW. Arányi Lajos nyíl.]. 

Szk: ~ t vet. 1704: Azt is ma hozták hírül, hogy az sok 
kapitányok kockát vetnek egymás között, hogy melyik 
mely felé megyen, mert különben nem egyezhetnek meg, 
mindenik első akarván lenni a dologban [WIN I, 155]. 

2. kockajáték; (joc de noroc cu) zaruri, barbut; Wür-
felspiel. 1710 k.: Nevetség, hijábavalóság és játékra, 
mint akármely gyermek és ifjú, felettébb hajlandó, sőt 
vásott és a játékban telhetetlen s fáradhatatlan volt az én 
gyermekségem és felserdült ifjúságom; de nem veszteg 
ülő, mint a kocka, kártya, szák, sakk, micsoda, hanem a 
testnek ingatásával járó játékokban gyönyörködtem, 

mint a labda, forgattyú, parittya . . nyíllal való lövöl-
dözés és madarászás, etc. [BÖn. 501]. 1732: ezen palotá-
nak két ajtai felett két felől az ajtó Szemöldök párkánján 
vannak heljheztetve két világi gjŏnjŏrŭségekben mago-
kat mulatózó, edgjik pénzel kevélykedő, másik koczká-
ban gjŏnjŏrkŏdŏ, kaczagva bolondok ábrázattját repre-
sentalo effigiesek [Kórod KK; Ks 12/1]. — L. még BIm. 
987; CsH 463. 

Szk: ~ban/t játszik. 1573: Cheres Iacab es Payor Ist-
wan . . . valliak hogy Eok ketten wlnek volt az kapw 
keozet hwl az Nyreok mywelnek Iachanak volt ketten 
kochkat [Kv; TJk III/3. 78]. 1583: Marthon Deák es 
Tauszner Lukach . valliak, Menenk Calmar Ianos-
hoz . . Hat ot vagion Semmy Iacab, es kochkaban 
Iaczanak eg Massal [Kv; TJk IV/1. 169]. 1593: Aztalos 
Lukach vallia . Albert Marton . kartiat koczkat 
jacczot korchomakon [Kv; TJk V/l. 421]. 

3. szk-ban; in constructii; in Wortkonstruktionen: 
~ n forog veszélyben forog; a fi ín joc/primejdie; in Ge-
fahr schweben. 1847: sokszor még az életem is kockán 
forgott, mivel a felséges királyi guberniumtól parancsa-
lat jött a három helyből való kiirtásom eránt [VKp 155] 
* ~rű hagy veszélyben hagy; a lăsa/pune ín pericol; in 
Gefahr lassen. 1662: Szendrőből is praesídiumát kiho-
zatta vala, nem akarván azokat is kockára hagyni 
ha harcot kellene állani [SKr 22 l] * ~ra hányatik koc-
kára tétetik; a fi ín pericol/periclitat* aufs Spiel gesetzt 
werden. 1710: Látván Zrínyi Péter a fejére követke-
zendő veszedelmet, elbúsulván azon, mely álnok practi-
cával csalatott le lábáról páter Forstall által, a császár 
assecuratóriája ellen feje s jószága kockára hányatott, 
olyan levelet ír rabságában a császárnak . . melyet sen-
ki szánakodás nélkül nem olvashat [CsH 83. — aA 
Wesselényi-féle császárellenes szervezkedés tagja, 1671-
ben kivégezték] * ~ ra kitesz Ivet kockára tesz; veszé-
lyeztet; a puné ín pericol; aufs Spiel setzen, gefåhrden. 
1657: És vajha nagyságodat® is megnyerhetném s vi-
hetném Istennek és az hazámnak, bizonyára kész lennék 
életemet érette kockára vetni [Kemön.119. — aPáz-
mány Pétert]. 1710: Béldi Pál . . . inkább akará magát s 
egész házát kockára kitenni, mint hazáját szemlátomást 
elveszni megengedni | a fővezér is nem jovallja vala, 
hogy egy ember kedviért az egész birodalmat kockára 
vessék [CsH 133, 453]. 1758: Annyira szerettem akit 
hozzám sincerusnak tapasztaltam, hogy véremet, becsü-
letemet érette kockára vetni nem irtóztam [RettE 79] * 
fordul a ~ vhogyan alakul a helyzet; a se schimba situa-
ţia/calimera; das Blatt/Blättchen wendet sich. 1676: Pá-
ter Jósát az én tetszésemből nem most bocsátanák ki s 
bizony meglátnám, mint fordul a koczka [TML VII, 185 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1759: Csakhamar 
másképpen fogott fordulni a kocka, mert azóta többet 
effélét nem volt szükség írni, bár ezt is hagyták volna el 
a jámborok, mert az effélével csak irritáltatik az ellenség 
[RettE 84. — aAz ellenséget gúnyoló versezetet] * vakot 
üt a ~ vakot vet a kocka (nem sikerül vmi); a nu reuşi 
ceva; etw. mißlingen. 1880: Nagyon örvendek, hogy ke-
vesen folyamodnak, s hogy e szerint nem valószínű, 
hogy vakot üssön a kocka [KW. Arányi Lajos nyil.]. 

4. bőség ~ja. 1811: Az Emberi Nemzet, bizony, ugy 
alkatott, A' bővség kotzkája, ha vét néki hatot A' 
kemény, és erőss munkát el-mellőzi; De kezdje kemé-
nyen tsipni a' lug nyakát, . . . Mindjárt a' munkáját seré-
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nyen dolgozza, És meg-kettőztetett erővel fog-hozza 
[ArÉ 21.]. 

O Án. 1674: Koczka (vizsla) [EM XLIX, 535]. 1676: 
Koczka (ua.) [i.h. 536]. 

kockafánk fánkfajta; un fel de gogoaşă; Art Pfannku-
chen. 1753: kotzka fánk(na)k való hat darab pléh forma 
nro 6 [Mezőzáh TA; Told. 18]. 

kockaforma kockás minta; model ín carouri/formă de 
pătrăţele; Würfelmuster. 1682/1687: Attam . . . kett 
kender uaszon koczka formara szőtt Uy abroszokat, de 
ezek nem uoltak megh őszue uarua [Fog.; Borb. II. Rá-
kosi Anna kel.]. 1722 k.: vagyon három kender vászon 
Abrosz, az edgyik Sáhos Koczka formara, a másik negy 
nyŭstes, kék es veress fejtő vagyon beleje SzŎve, az har-
madik sima vászon, elegyes fejtŏbŏl való agak vadnak 
benne varva [Beresztelke MT; GörgJk 80]. 

kockahím kockás minta; model ín carouri/formă de 
pătrăţele; Würfelmuster. 1732: Tompa Miklosne Asz-
szonyom is adott egy kotzka himre szőtt abroszt a neve 
fel van varva [Kisborosnyó Hsz; SVJk]. 

kockajátszás kockázás; joc de noroc cu zaruri; Wür-
feln. 1577: Az koczka kartya Jaczas felöl eo kegmek vé-
gezték hog affele lezegeo Ieoweweny legent ky korchyo-
ma(n) iazyk es dologra ne(m) Iar, azt az kalitkaba wytes-
se be eo kegme Byro vram [Kv; TanJk V/3. 154a]. 

kockájú vmilyen kockás mintájú; cu desene ín formă 
de carouri, cadrilat; von/mit irgendeinem Würfelmu-
ster, gewürfelt, kariért. 1809: Egy fejér kotzkáju Szik-
szákos pergált viganó | Egy köntösnek való tarka 
kotzkáju párisi Lévántin [Koronka MT; Told. 19]. 
1819: Kék házi Sáhos apró kotzkáju abrosz [Kv; Pk 3]. 
1837: Nagy kotzkáju rózsás Cseléd abrosznak való 48 
sing [Szentbenedek SzD; Ks 88. Oszt. 8]. 1840: Egy 
Fersing veresses kotzkáju Egy Fersing kotzkás jó 
[Dés; DLt 1590]. 

kockáitatás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: élete ~a élete kockáztatása; cu riscul vieţii sale; 
mit Lebensgefahr. 1671: urunk ő nagysága az fő ve-
zérhez küldött vala azon faluk végett, micsoda életem-
nek koczkáltatásával vittem végben azt az utat [TML V, 
657 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

kockás I. mn 1. kocka alakú; ín formă cubică; wŭr-
f(e)lig. 1714: Scofiomos koczkás gomb nro 18 [Kv; Pk 
6]. 1789: Vagyon egy fél singes kotzkás Zöld festékes jo 
vas Sorkas, záros persellyes Ladátska, benne egy kis to-
joka Iskotulja [Abásfva U; EMLt]. XVIII. sz. m.f.: két 
őveg etzettel teli viola az edgyike az másika rosa etzet fél 
ejteles kotzkás őveg 1 Fertályos 1 [Szentdemeter U; 
LLt]. 

Szk: ~ tészta. 1823-1830: a gazdaasszony . . elévet-
te a bográncsot felakasztotta két ágos fa közi a tüz 
felibe, szalonnát aprított, a bográncsba hányta . . . mi-
dőn a tepertyüs, zsíros víz felforrott, egy ruhatarisnyá-
ból kockás tésztát vett ki, melyet még otthon Debrecen-
ben készített, ebből jó bővön hány belé a vasfazékba, az-
után kitálolta [FogE 265-6]. 

2. kockamintás; cu desene ín formă de carouri, 
cadrilat; kariért, gewürfelt. 1728: Abrosz koczkás 
rettzes Bethlen Sofi Aszsz(onyom) coll(atuma) [Oltszem 
Hsz; SVJk]. 1746: Egy asztal keszkenyő kotzkás, 
melly(ne)k egyik rendbéli táblája aranyas, körül fejér 
recze vagyon [Uzon Hsz; i.h.]. 1793: egy drap d'or 
Lajbel, selyemmel elegyes kotzkás virágos [TL Conscr.]. 
1807/1818:*Selyem Nyak keszkenő kotzkás [Mv; Told.]. 
1830: Ágytakaró: szőtös kék kotzkás három [Msz; i.h. 
19]. 1842: Kis Juliánnának sárgás szemibe huzatt 
keszkenyő a fején, sárgás spanyalét kotzkás ujas [DLt 
1019 nyomt. kl]. 

Szk: ~ abrosz. 1637: Egy koczkás Sahos haromszel 
abrosz f. — d. 75 [Kv; RDL I. 24]. 1693: Egy koczkás sa-
hos abrosz [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 1811: Egy fejér fáin 
Sáhos, kotzkás abrasz, igen finum kőtőtt [A.ilosva SzD; 
SzConscr.] * ~ asztalkeszkenő. 1652: Nyolcz koczkás 
asztal keszkenő [Nsz; IB X. 2 Bethlen István lelt.]. 1789: 
vettem kezemhez . . .2. Tutzet kotzkás vékony asztal 
keszkenőket [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma 
Éva kel.]. * ~ bársonylájbli kockamintás bársonymel-
lény. 1850: Egy fekete posztó, sinórral kivarott magyar 
lájbli . . . Egy fekete, nehéz atlasz lájbli . . . Egy sötét 
zöld, nehéz bársony lájbli Egy koczkás bársony vi-
seltes lájbli [Mv; DE 2]. * ~ bujavászon-abrosz. 1763: 
edgy végh Koczkás buja vászon Abrosz [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.] * ~ cic kocka-
mintás kartonszerü gyapotkelme. 1839: 12 sing vereses 
tzitz 12 sing kotzkás tzitz [Körtvélyfája MT; LLt] * 
~ fersing kockamintás felsőing. 1856: Varga Susi fizeté-
se . . . 2 fersing lajbistol egyik karton egyik kotzkás 
Kotzkás fersing [Körtvélyfája MT; LLt] * ~ forma. 
1768: Kotczkás formába szőt vekőny (!) Abrosz [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 116] * ~ futa kockamintás kelme-
fajta. 1630: Bolgár Janosne szolgaia hozot teöreök or-
szágból . . 10. végh koczkás futát . . d 24 52 végh 
veres futa Eöuet d 48 . . . 200 végh keoz apró futát 

. . d 48 [Kv; Szám. 18b/IV. 64] * ~ gyolcsabrosz. 1726 
U./1770 k.: A(nn)o 1720. Szamosujvárb(an) lakó Szabó 
Ferentz Ur(am) s Felesége Szász Kata Aszszony 
adtanak a* Némethi Eklésia számára Lengyel Országi, 
Sáhos kotzkás gyólts Abroszt [Szamosújvárnémeti 
SzD; SzConscr. 186] * ~ háziszőtt. 1839: A 
Háloházban egy kotzkás házi szőttel bé vont divány 
[Kv; Ks 73/55]. 1841: A Háló házban . . . Égy kotzkás 
házi szőttel bé vont divány [Egeres K; Ks 89] * ~ 
háziszőtt-iberok kockamintás háziszőttes kabát. 1818: 
Egy kék kotzkás házi szőtt ujj Iberok [Kv; HG Ádámosi 
Végh lev.] * ~ ingváll. 1788: égy kotzkás virágos Slajer 
belső gallér, égy pár kotzkás virágos Ing váll [Mv; TSb 
47] * ~ kanapé kockamintás kelmével bevont kanapé. 
1835: Egy veress Sráfos kotzkás Kanapé [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.] * ~ karton-derékalj. 1819: egy kék 
Karton Kotzkás kisseb derekaly [Kv; Pk 3] * ~ 
kenderabrosz. 181(^-1817: Vagyon egy 3 szélyből tót 
kötésekkel egybe foglalt kotzkás kender Abrosz 
[Szentgerice MT; Palotay 21] * ~ keszkenő. 1820: Tiz 
kézbeli kotzkás szőttes keszkenyők 20. Rf [Árkos Hsz; 
HSzjP] * ~ kittel-xánkoshaj. 1625: Egy ui kittel 
wankos hai rosas czifſaiu f. —/80. Más egy koczkás 
kittely wankos hai f. —/60 |Kv; RDL I. 126] * ~ 
kreditor kockamintás kelmefajta. 1789: (A) Lallybli 
virágos és Kotzkás Kreditor, bérléssel [Mv; ConscrAp. 
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21] * ~ kreditorkaput kockamintás felsőkabát. 1781: 
Egy Lang szín kotzkás Creditor kaput [Mv; Told. 9a] * 
~ lajbli kockamintás mellény. 1769: Csik Sz. Simoni 
Endes Josef ur(am) Paludgyai Josef nevű Szakácsa . 
veres koczkás lajbliba . . . elszökvén [UszLt XIII. 97] * 
~ lengyolcs-abrosz. 1816: Takáts szőtte kotzkás len 
gyólts dufla Abrosz [Szentgerice MT; UnVJk] * ~ 
merinó-bunda. 1823: Kotzkás Merinó ujj Bunda kék 
Rókával és tarka prém béléssel [LLt Csáky-per 601. L. 1] 
* ~ patyolat. 1804: két slesiai gyolts alsó fersing egyik 
varot patyolattal, a' másik kotzkás patyolattal 
garnírozva [Koronka MT; Told. 19] | 4 nagy felsó kesz-
kenő edgyik kŏzzülök fejér kotzkás Patyalatt [M.köblös 
SzD; RLt Mohai Farkas hozomány-elism.] * ~ 
patyolat-ingváll. 1788: Egy pár duplás Patyolat Tåszlo, 
hozzá való belső gallérral, ki ritkázva, ehez való varrott 
udvari gallér, hozzá való kotzkás virágos patyolat Ing 
váll, és sujtásos virágos patyolat kŏtö [Mv; TSb 47] * 
~ petine(t) kockamintás kelmefajta. 1809: Egy Kön-
tösnek való féjèr kotzkás Petinét [Koronka MT; Told. 
19]* ~ petine-ſátyol kockamintás fátyolfajta. 1805: 16 
1/2 sing Kockás Petine szélyes Fátyol 5 1/4 Sing 
szélyes Virágos Petine fátyol [Mv; i.h. 74] * ~ selyem-
keszkenő. 1829/1830: Egy rojtos, kotzkás, selyem kesz-
kenő [Zabola Hsz/M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 196 
néhai Darnótzi Jánosné Nalátzi Anna ing.] * ~ se-
lyemköntös. 1810: Egy olaj szin Sleppes Kotzkás sellyem 
Köntös [Kv; Berz. 20] * ~ slájer. 1758: Két pár 
veszszős Sláér Ingváll . . Egy pár koczkás Sláér [Nsz; 
TSb 21] * ~ slájergallér ~ ingváll * ~sponyolét-
darabocska vmilyen kelme-darabocska. i841: Kék 
kotzkás Sponyolét dorobotska [Dés; DLt 466] * ~ 
struck-nadrág. 1850: Egy koczkás struck nadrág 
Egy mellértes struck nadrág [Mv; DE 2] * ~ szél. 1841: 
Egy ujj Keszkenő fejér földje fekete kotzkás széllel [Dés; 
DLt 466] * ~ szőrnadrág. 1850: Egy koczkás, fejéres 
birka szövetű szőr nadrág [Mv; DE 2] * ~ szőr-
nyakkeszkenő. 1840: Visel világoskék 's virágokkal pe-
tyegetett szoknyát setét koczkás szőr-nyakkeszke-
nŏt [DLt 702 nyomt. kl] * ~ szőrszőnyeg. 1849 k.: 
Kotzkás szőr szőnyegek kasztenen és kis asztalon [Dob-
Lev. V/1280] * ~ tót abrosz. 1816—1817: Egy kotzkás 
ró'sa's igen szép újadon új égy Szélbeli Tóth Abrosz 
[Szabéd MT; Palotay 22] * ~ tüll-ſõkötő. 1816: Kotz-
kás dűl fokŏtŏ . . . 25 xr [Kv; Born. IV. 41] * ~ vászon. 
1714: Kotzkás Vaszonnjal borított Párna [AH 54] * ~ 
viganó. 1818: Egy veress kotzkás házi szőtt rongyos 
vigánó [Kv; HG. Sylvester Györgyné Ádámosi Végh 
Zsuzsánna halála után a kel-ből a családnak vissza-
adott holmik között] * krakkai ~ abrosz. 1816: Egy 
Krakai kotzkás rojtos végű Abrosz [Iszló MT; UnVJk 
178]. 

3. kockázott; cu pătrăţele; mit quadratischem 
Muster. 1668: Egy merőn Arannias Koczkás pohár [Mk 
Kapi György inv. 5]. 1756: romlando félben lévő 
Koczkás enyvezett Ajtaja Nyilik bé vulgo az Ur 
Házaban [Branyicska: H; JHb LXX/2. 18]. 1802: Egy 
Diófa négy szegŭ kotzkás jádzó kis asztal négy Lábakon 
[Ne; DobLev. IV/858. 4b]. 

4. kockalapokból kirakott; acoperit/pardosit cu 
plăci cubice; mit quadratischen Plattén belegt. 1823-
1830: Aki ide8 be akar menni, az ajtón kívül törölje meg 
a keféhez a papucsát, mert a pádimentom igen fáin 

viaszozott kockás farakás [FogE 183. — aA drezdai 
könyvtárba]. 

5. kockajátékot űző; care joacă zaruri; Würfelspiel 
spielend, würfelnd. 1805: Bethleni Leopold nevezetű 
kotzkás sido városunkon vásárok, és más alkalmatossá-
gokkalis kotzkás Játékával kiket tsalt légyen meg nyo-
moztassék ki [Dés; DLt]. 

Szn. 1646: Koczkás Gergely [Kv; TJk VIII/4.63]. 
6. ~ játék kockázás; joc de noroc cu zaruri; Würfeln. 

1805: Bethleni Leopold nevezetű kotzkás sido . . . kotz-
kás Játékával kiket tsalt légyen meg [Dés; DLt]. 

II. ſn kockajátékos; persoană care joacă zaruri; 
Würfler. 1774: Az ide való Motsia Sokadalom mit hoz-
na Esztendőt átal bizonyoson nem tudgyuk az Pa-
linkások Taxát annyit fizetnek a mennyiben meg alkhat-
nak a kik Hordoval szokták sokadalomra hozni a Pálin-
kát, hasonlo képpen kotzkásokis mikor vadnak hol 5. 
hol 6. hol 7. marjastis (: a mint Tiszt Uraimekkal egyez-
hetnek :) fizetnek [Szépkenyerűsztmárton SzD; KS 
Conscr. 102-3. — aK]. 

kockásán 1. kockamintásan; cadrilat, cu desene ín 
formă de carouri; gewürfelt, kariért. 1635: egy ueresses 
rosason szeőtt es kottzkason szeött Vánkos hey f. 2 [Kv; 
RDL I. 107]. 1717 k./1770 k.: Más abrosz kék fejtővel 
szőtt . . . Negyedik kotzkáson szőtt Sahos abrosz [Virá-
gosberek SzD; SzConscr.]. 1803: Sáhos kotzkáson szőtt 
két szélyböl állo, a' kőzepin Tóth kötéssel egyben foglalt 
Abrosz Len gyoltsbol való [Szőkefva KK; Palotay 20]. 

2. kockás hímesen; cu desene ín formă de carouri; 
mit Würfelmustern. 1697: Zöld Selyemmel s arany fo-
nallal koczkáson varrott vékony gyolcs uj Parna haj 
[Szentmargita SzD; KGy]. 1699: Egy koczkassan arany 
fonállal karmasin szin Selyemmel es arany fonalas retzé-
vel varrott abrosz . . Egy retzébül s gyolcsbúi kotzkas-
san varrott fejer tsipkével kõrűl vett abrosz [Kv; KvRLt 
X. A. 43b]. 

3. kockázva; (dispus) ín carouri; gewürfelt. 1756: A 
Boltnak Észak felöl való oldalában vágjon egj Vak Ab-
lak mely környűl Deszkával meg béreltetvén, vágjon fe-
nyő Deszka két felé nyilo kotzkáson Párkányozott Ajta-
ja két két Vas sorkokon fordulok [Branyicska H; JHb 
LXX/2.21]. 

kockavetés kockadobásos sorshúzás; tragere la sorţi 
prin aruncarea zarurilor; Losen durch Würfeln. 1761: 
Ezek szerént tehát a' fenn meg irt Nyilak meg alván, ha 
Atyafiságosson meg nem egyezhettnėk akar Kotzka 
vetés, akár Nyil Vonás által előttünk kiki maga ráta 
részit obtineálhassa [H; JHb XXXV/40. 9]. 

kockáz kockásán mintáz; a decora cu pătreţele; ge-
wűrfelt/kariert mustern. 1809: adott8 . . . Egy fejér pa-
tyolat alsó keszkenőt, veres tafotával kockázva . . Ur 
asztalára [HbEk. — aA hagymásbodoni ref. eklézsiá-
nak]. 

kockázás 1. kockás mintázás; decorare cu pătrăţele; 
würf(e)lige/karierte Bemusterung. 1803: Égy ujnitska 
szelessegü kötéssel egyben foglaltatott Sáhos kotzkázás-
sal szőtt Abrosz [Désfva KK; UnVJk 187]. 

2. vmilyen kockajáték; joc de noroc cu zaruri, bar-
but; irgendein Würfelspiel. 1870 k./1914: minden isko-
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lának megvoltak speciális játékai . . . itt csak a nevüket 
említem meg . . . kockázás . . . kigyófarkozás, kótyázás. 
kukkozása [MvÉrt. 17. — aFolyt. a fels.]. 

kockázhatik kockajátékot játszhatik; a putea juca za-
ruri/barbut; Würfelspiel spielen können. 1756: Henter 
István Uram azt mondá nékem: Eb attáért kotzkáz-
hatom én, mert elég pénzem van [Kv; Mk IX Vall. 132]. 

kockázik 1. kockajátékot játszik; a juca zarurí/bar-
but; Würfelspiel spielen, würfeln. 1756: Láttam midőn 

.. Németi István Uram kotzkázott Borbély Tamással, 
el vesztett négy Species aranyakot | Tóbiás Patikárius 
Uramnál Némethi István Uram igen bővőn forgatta az 
aranyakat, és kimilletlenül kotzkázván, számban sem 
vette az aranyakat | Németi István kotzkázott is 
szüntelen, 's tsak amúgy pengette az aranyakat [Kv; Mk 
IX Vall. 36, 37, 52]. 

2. ~ a veszedelemmel játszik a veszedelemmel; a se 
juca cu focul; mit der Gefahr spielen. 1810: ezen hajtó 
pénznek csekélly volta aztis okozza, hogy még bé 
hajtokra sem tehet az Ember szert, ezen kívül az illy al-
kalmatosságokban való szolgálatra sem igen 
bátorkodnak magokat réá venni a miatt hogy néha meg 
is támadtattnak, és akkor az Embernek minden világi 
vagyonnál drágább élete, tsak oltso krajtzárban 
kotzkázik a' veszedelemmel [H; Ks 117 Vegyes ir.]. 

3. T 1650: Hallottam hogi azt mondta Barlabas 
Peter hogj hiszem nagj dologh hogi Szombatfalui uram 
koczkazik az peres házon, azt en bizony nem adom, mert 
en megh vettem Kouacs Thamasnetol s az fiatol Nagi 
Peter, Kouacz János Biro benne mègh megh nem 
czenaltak az Leuelet rolla [UszT 8/64. 35a]. 

kockázó-asztal kockajátékasztal; masă pentru joc de 
zaruri/barbut; Würfeltisch. 1761: Az Ur Házában 
Koczkázo asztal Labastol fiók nélkült [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CIIJ. 

kockázó-tábla kockajáték-tábla; tabla jocului dame; 
Würfelbrett. 1632: Egj zeöld festet koczkázo tabla 
N. 1 [Fog.; UF 1, 139]. 

kockázó-tányér játékkocka-tartó tányér; farfurie 
pentru zaruri; Teller für den Spielwürfel. 1758: Két 
koczkázo Tányér [Nsz; TSb 21]. 

kockáztat 1. veszélyeztet; a periclita/risca, a puné ín 
joc/pericol; gefahrden. 1658/1800: Mind az által gyak-
rabban azokon szokta boszuját állani, az kik az hartzok-
nak bizonytalan ostablaján koczkáztatvan életeket, 
ugyan ingerlik s szorgostattyák, azt az el távozhatatlan 
kaszást [Gyf; BLt]. 1668: Mi egyáltaljában, Teleki 
uram, senkiért az mi személyünköt és országunkot nem 
koczkáztatjuk [TML IV, 309 a fej. Teleki Mihályhoz]. 
1706: nemis bátorsághos annyi pe<n>zt koczkáztatni, 
hamar meghis fozthatnák utáb(an) [UszLt XIII. 94]. 
1712: (Az emptornak) nem kellet volna penzet koczkaz-
tatni, ollyan joszagot vásárolván, az melyben az vendi-
tornak el idegenyitésére authoritása nem volt [Torda; 
JHb XV/6]. 

2. ~ja magát veszélyezteti/kockára teszi magát/az 
életét; a-şi puné viaţa ín joc, a-şi risca viaţa; sich/das Le-

ben auf den Wŭrfel/aufs Spiel setzen. 1662: Talám hat 
szekeres lovat megérdemlettem volna ő kegyelmektül, 
mert õ kegyelmekért koczkáztatom én most is in-
kább magamat s az több hazafiaiért, mintsem magamért 
[TML II, 245 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1679: Mi 
bezzeg édes Teleki uram, senkiért magunkat nem kocz-
káztatjuk az portán [TML VIII, 464 a fej. ua-hoz]. 

3. kockával sorsot vettet; a trage la sorţi prin arunca-
rea zarurilor; mit dem Würfel Los werfen lassen. 1704: 
Ma exequálták az udvarhelyi németeket, akik rebellál-
tak volt Egyet, aki tisztjök volt, elevenen néggyé 
vágták itt a szebeni piacon, ötnek fejét vötték, 
ketteiknek elsőbben kezét levágván. A többit 
kockáztatván, hetet bennek felakasztottak, tizenegyet 
más könnyebb büntetésre hagyván meggratiáztak [WIN 
I, 66]. 

kockáztatás kockáratétel, veszélyeztetés; periclitare; 
Gefahrdung. 1658: eletem koczkaztatasaval is ne(m) 
gondolva(n) be mentem fen tartvan amaz kőz mon-
dastis: mincse(n) edeseb mint hazajaert való megh hala-
sa embernek [WassLt Barcziaj Ádám kezével]. 1660: Én, 
édes öcsém uram, szörnyűködöm az ű kegyelme bátor-
kodásán, maga éltének koczkáztatásán [TML I, 551 
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: osztán 
nyűgöt, kábát miért vitt volna magával, ilyen veszedel-
mes kockáztatásával maga magának? [BÖn. 976]. 1714/ 
1781: édes Ura hasznos Tisztséget is viselvén, fegy-
verével, élete kotzkáztatásával . . a sok pusztulásit 
építtette a minthogy eŏ Nagysága épitti minden nap is 
[Gerendlóna TA; JHb LXXI/3. 468]. 1785: életűnk 
kotzkásztatásávalis az eő Ngáét meg kévántuk tartani 
[Piskinc H; GyK]. 

kockáztathat veszélyeztethet; a putea periclita/pri-
mejdui; gefahrden können. 1667: oda Candiába az 
sokféle veszedelem közzé nem koczkáztathatni az trac-
tálandó titkot, azért ha az vezér ki nem jöhet, recom-
mendálja az egész dolgot udvarnál oly formán, hogy ott 
tractálhassunk s végezhessünk Magyarország számára, 
mert Candia messze is, veszedelmes is [TML IV, 180 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz. — Kandia Kréta 
szigetének olasz eredetű neve]. 

kocódás 1. egyenetlenkedés, torzsalkodás; frecuşuri, 
frecături, divergenţe; Uneinigkeit, Zank, Zwist. 1681: 
szomszédokkal uagjon a határ felett szünetlen koczódá-
sok [BálLt 1]. 1737: mivel en meg csalattotnak látom 
magamat lenni, azon osztozás meg nem álhat, es igy a 
gyermekeinkre csak czivodást, koczódást hagyunk [Kis-
kend KK; ApLt Apor Lázár Apor Péterhez]. 

2. civakodás, veszekedés; sfadă, ceartă; Hader, 
Streit. 1686: Szilági Mihály ki jőve az házból s meg hallá 
az koczodást [Mezősámsond MT; Berz. 14. XVII/15]. 
1720: fenjegetik Bur Laszkot az Fia cselekedetiĕrt ugj az 
Fiatis akár mi kevés szóbeli koczodások esik is, 
szemekre hănnják [H; UtI]. 1752: Boêr Vram 
monda a' Koczodás kőzb(en)a [Abosfva KK; Ks 8. 
XXIX. 29. — aKöv. a nyil.]. 1765: az Ingerens, és 
Inctusok őszve háborodtanak szóval vége 
szakadván a Koczodásnak az In(ctu)sok el mentenek 
azon kortsomárol [Torda; TJkT V. 227]. 1778: a' Főid 
felett kotzodni kezdettek, azon kotzodások közben . . . 
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az Pap Gyermán Őtse . . . Joon . . . nem sokat 
kotzodott, hanem . . . az Exponenst3 Főben ütötte, és 
verni kezdette [Pósa Sz; Ks 34. VI. l. — aMuntyán Ont]. 
1814: ă Kotzodás közben monda Fodor Moses 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

3. vitázás; discuţie, controversă; Auseinanderset-
zung. 1823-1830: El akarván menni Debrecenből, egy 
Szombati nevű pápista bíróhoz mentem assignatio kérni 
forspontért, melyet sok kocódásunk után csakugyan 
adott, s másnap elindultunk az öreg hintóban [FogE 
166]. 

kocódik 1. civakodik, veszekedik; a se sfådi/certa; 
sich zanken, hadern. 1629: En semmi dolgokat nem lát-
tám egyebet hane(m) hogy egymassal koczodtak, her-
regtek [Kv; TJk VII/3. 148]. 1686: Látom Kiz (!) Gás-
pár, Szilági Marczival valami adósság felett mind ko-
czodának Azonb(an) Szilági Mihálj ki jőve az házból 
vélleis koczodék Gáspár [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XVII/15]. 1733: azt penigh tudom hogy Virgolodtak ko-
tzodtak felőllea [Körispatak U; Pf Szederjesi János (60) 
pp vall. — aEgy föld felöl]. 1754: ott az uton kotzodat 
Udvarhellyi Uram ä Legénnyel [Toldalag MT; 
Told. 36]. 1759: a Baţja addig koczodik velle hogy ha 
öszve talalnak háborodni mind öszve rontja a Batjat 
[Remete Cs; LLt Fasc. 149]. 1808: Serbenátz Pétreis bé 
jőve egy puskával és ottan szobol Molnár Pétrével ka-
tzodni kezdenek [Sóakna MT; Born. G. IX. 3 Moldu-
ván Iuvon (70) vall.]. 1831: a Piatzan . . sokszor lát-
tam, s hallottam hogy eŏ kglme a Gyómőlts felett kotzo-
dat, lármázat, másakkal motskolodat [Tárd a: TLt 
Közig.ir. sztlan]. 

2. zsörtölődik; a cîrti; greinen, keifen. 1669: Úgy lá-
tom, asszonyunk ü nagysága eleget koczódék urunkkal; 
én is eleget mondék [TML IV, 586 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1732: Radics Borbára Aszszony .. egj 
üdöben számban sem akar vala bennnünket venni, csak 
koczodat, és veszekedet vélünk [Kv; MvRKLev.]. 

3. egyenetlenkedik, torzsalkodik; a se gîlcevi; unei-
nig/uneins sein, in Zwietracht leben. 1674: ã Divisiótol 
fogva mindenkor egy más kőzött koczódtak és Szívód-
tak [Kéménd H; JHb XXXIII/17]. 

4. vitatkozik; a discuta; streiten/sich mit jm über etw. 
auseinandersetzen. XVII. sz. m. / . : Tököli uramhoz ki 
akar ő nagysága küldeni. Hunyadnak elfoglalását, úgy 
látom, remittálják, miért én bizony sokat koczódám 
ő nagyságokkal [TML V, 422 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1811: Mely sok történt dolgot, a' melyet 
nem tudunk, S' sok bal-vélekedést, a' melyet hazudunk, 
Meg tanítanának 's napfényre hoznának, A' történet 
irók, ugy nem kotzódnának í Jól mondják: Hazugok a' 
Kalendaristák! Vagy talám ugy bánnak mint ama' Sa-
ñsták (!) Skaliger 's Kardanus, kik azon kotzódtak: 
Melyik bir több szőrrel, a' Kos-é, vagy a' Bak? [ÁrÉ 64. 
160]. 

kocódó 1. kötekedő, kötölőzködő; arţàgos, pricinaş; 
stänkernd, jn anrempelnd. 1831: Székelly Elek Farkas-
né .. Tudam hogy ez előtt kotzodo volt, az olahakatis 
Áruja elöl el taszigálta, 's verte | Székelly Farkasné 

. hirtelen mérgü, kotzodo Aszszany mindenekkel sze-
reti őszvejőni, czivodik véllek [Torda; TLt Közig.ir. 
sztlan]. 

2. civakodó, veszekedő; certăreţ, cîrcotaş; streitend, 
hadernd. 1782: Bocska Gligornak egész háza népe, ko-
tzodo, hásártos [Sólyomkő K; Eszt-Mk]. 1799: az egy-
más között való kotzodo beszédeket tovább folly-
tatta [Dés; DLt]. 

kocog kopog; a ciocăni/bate; klopfen. 1570: Kyral 
Matthe valya, hogy . . . ky Ment volna az vduarra 

Es latta volna Zeoch Demetert ott, Es hogy az ayto-
ra Ment volna, otth kochogot volna, Es az zolgalo lean 
ky Jeot volna [Kv; TJk III/2. 81]. 1633: hallottam Csi-
szár Mihalitol hogj Lakatos Mihali hazanal vesze-
kettek Czizmazia Istuannal de bannia hogi vgi nem vete 
az puskát az feiebe hogi vgian koczogot volna az feie 
[Mv; MvLt 290. l29a], 

kocogás kb. csattogás; Jăcănit; Geklapper. 1668: el 
jeove Drullya Mihály, Mikola Uram(na)k . . Jobbá-
gyival . . . az Lázár péter seovényének le vágására . . az 
vágásnak koczogàsàt â házamhoz hallottam . . Lán-
tsiácval, puskácvalis voltak, s, feiszékkel [Diós K; Ks 
65. 43. 10]. 

kocogat kocogtat; a ciocăni/bate; klopfen. 1592: La-
katos Janosne, Ángalit Azzoni vallia latam hogi 
az Inas, Tamas, valami ezwsteot koczogat vala az wleon 
[Kv; TJk V/l. 243]. 

kocogatás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: tulajdon kezével való ~sal él kb, a maga toldozga-
tás-foldozgatásával él; a trăi cum poate pînă cînd obţine 
dreptul de a exercita meseria; vom Anstückeln Flicken 
leben. 1589/XVII. sz. eleje: (A legény) az migh az ki sza-
bót Mester Remeket eppen el nem vegezi, Eo ez alat az 
eő mesterseget kwlömben ne giakorolhassa: Hanem 
cziak saiát tulaido(n) kezeuel való koczogatasaual ellien 
[Kv; KőmCArt. 9-10]. 

kócos borzas; zbîrlit, ciufulit; struppig, strubb(e)lig. 
1879: Tolnaia . . Leereszkedő, fáin úr . Zsíros nad-
rágú, kócos hajú, lompos csizmadiáknak szorongatja 
kezét a piacon, s mosolyog, cseveg, nevetközik velük 
[PLev. 43-4 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aTolnai 
Lajos, az író Mv-t lelkész korában]. 

kócsagtoll 1. pană de egretă; Reiherfeder. 1692: Kere-
csen Thol kettő. Rãro Thol egy . Kocsok Thol Eőt szãl 
. . . Daru Thol eőtven szãl [Szentdemeter U; Ks 31. 
XXXa]. 1710: Egy kotsok tolnak való fejer Szkofium 
Dróttal tekert haram agu tok [Told. 19]. 1714: Egj Kötés 
Kotsag Tol [AH 18]. 1848: Három kocsog tollú [Bilak 
BN; LLt]. 

2. kócsagforgó; egretă; Reiherbusch/stutz. 1619: 
Volt 40 az kazulokban, azkinek kolcsoktoll volt az 
fejekben, azmellett szürke darutoll [BTN 279]. 1656: 
Urunk számára az mi egyet mást küldtem . . három 
süveg, négy mente, három dolmány, két béllés, két 
kócsag toll [TML I, 27 Kövér Gábor Teleki Mihályhoz]. 
1736: abban az lakodalomban tengerszín bársony 
köntösben volta az fejében akkor hosszú nusztos 
süveg volt, köves medályban álló kolcsogtoll benne, 
mint egy tisztító seprű olyan szélyesen, olyat penig 
másnak nem volt szabad viselni [MetTr 337. — aI. Apafi 
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Mihály fej.]. 1853: Egy magyar kalpag, arany foglalásu 
2 boglár koltsag tollal 14 vft [Algyógy H; Born. F. Ii]. — 
L. még MetTr 347. 

kocsány kukoricaszár; cocean; Maisstroh/stengel. 
1817: az bő essőzés miatt a' Törők buza Kotsán Rakás-
ra egy másra töltvén öszve melegedvén, annak mind bele 
mind maga az egész Kotsán meg van Rothadva [Szék 
SzD; BesztLt 602 György István ord. chirurgus Dob. 
adminisztrátorához3 — A lev. febr. 9-én kelt]. 1855: 
most tsak szalmát esznek a Marhák és Kotsánt szénát 
még nem kezdett és amig a cséplés tartani fog adig nem is 
szükséges a rázott is [Nagylak AF; DobLev. V/1386]. 

koccsant kocsint (akadozva/botladozva beszél); a 
ſace greşeli de limbă; schwerfallig/stockend reden. 1844: 
Krisán Nyikula beszél oláhul, németül, 's más ide-
gen nyelveken, ugy magyarul is — de ezen utolsóban 
kottsant [DLt 1243 nyomt. kl]. 1862: Alig más fél éve, 
Hogy hazádból kiszakadtál s már kottsantva s hibáson 
ejted a magyar szót [Kv; Újf. 6 Újfalvi Sándor unoka-
öccséhez, Sándorhoz]. — Vö. a koccant és kocsint cím-
szóval. 

kocsi I. 1. trăsură; Wagen. 1530: cum cuchy 
miseramus ad Szaszwaras [Vh; DomH 57]. 1551: eg 
vasas Thar zeker, eg koczy [Mezőszengyei TA; MNy 
LVIII, 492 Gerendi Ferencné Dienessi Kata és 
gyermekei osztozólev. — aFolyt. a fels.]. 1573: farkas 
pal . vallia . . latta hogi . az kochy Be deolt az 
Thoba [Kv; TJk III/3. 270]. 1579: Weottem kerekes lū-
katcztol az waras kūchyahoz három kereket egyket d. 40 
f. 1/20 [Kv; Szám. 3/V. 15 Lederer Mihály sp kezével]. 
1582: Indultanak Byro Vramek feierwarra vrunknak vy 
ezthendeo aiandekiatt meg winnj ketth kuchiwall egik-
bennis hatt lo masikbannis hatt minnmagunk woltúnk 
14 [Kv; i.h. 3/VIII. 29-30]. 1587: Az kúchira. ûalo keol-
chiegh. egj vtoso kereket Czinaltattam az kuchjban 
p(ro) d. 45 [Kv; i.h. 3/XXIV. 57 Suweges Gábor isp. m. 
kezével]. 1591 az bydeos kút Alljaban .. lezen eŏt ze-
ker zena, Aztis mind el hordatta koczyan [UszT]. 1594: 
Az Maior vduaron . Beres szeker . . No 3 az ze-
ker zenben vágjon beörzekér No. 3. Hintó . vágjon 
No. 1 . Hituan kochi három kerekeuel vágjon No 1 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8]. 1606: Kouaczj mathe za-
guldast mene egj Kucziual oda az Beldi Ferenczj zallasa-
ra darabantok valanak a Kuczin [Uzon Hsz; BLt]. 1609 
k.: eleo Irkezot Zantai es egi koczin [Dés; DLt 311]. 
1625: Az Varos kucziahoz sing zegnek es Marok vas 
zegnek veottem. 2. sing vasat d 46 . az Fel hercz 
Karjkajanak Veottem egi sing vasat d. 20 | Az Varos ku-
czianak az sarhanjojat Czinaltattam meg atta(m) az Czi-
gannak d 15 [Kv; Szánig 16/XXXV. 159, 171]. 1626: 
Beczj Paalne is iart azcţn3 fel kúczin s szánon [BjLt 3 
Borbat János Kozmassy (60) ns vall. — aAz úton. Cs]. 
1775: mindenféle Poszto Ruházatokot, Drága 
gyöngyös köves portékákot, Ládákot . . mindenféle 
Lábas marhákot Hintokot, Kotsikot, Szekereket 
• •. azokot, mindeneket Testamentario Iure . . . 
Leányának hagyta átok alatt [Csomafva Cs; LLt]. 1796: 
Kövekkel hajgáltak utánnok Ugy hogy Ugyan Kongot 
a Kotsi Kassa [Gyula K; RLt Oltyán Juvon (46) 
szolgáló ember vall.]. 1797: Egy viseltes kotzi Sövény 

kassal [M.igen AF; DobLev. IV/777. 19]. 1820: Válasz 
érkeze, hogy kotsijak Vásárhellyre a Kis Aszszony után 
lévén, által nem jöhetnének [Várfva TA; JHb 48 Dontz 
Mária Szakmán Sámuelné (37) vall.]. 1823-1830: a' 
Gazdája pedig olyan jo indulatu volt, hogy két loval 
Kotsival (:igy nevezik a" lőtses Szekeret is:) el vitt 
Posonig [FogEK 463. — 1796 tájára von. visszaemlé-
kezés]. 

Szk: ~ kenni. 1585: Az kúchj kenny wötte(m) haiat 
. . . d. 4 [Kv; Szám. 3/XVIII. 23b Gellien Imre sp kezé-
vel]. 1586: Kochi keny hajra es keotelre atta(m) -/12 
[Kv; i.h. 3/XXIV. 17]. 1621: vasarolta(m) . . . Az kuczi 
es zekerek kennj egi hajat f—/25 [Kv; i.h. 15b/IX. 189-
90] * ~ kötözni. 1596: vit volt . . . Sinort kochj keö-
teöznj f — d 49 [Kv; Szám. 6/XXIX. 83 Bachi Tamás sp 
kezével] * ~ ba fogat. 1662: Nagyari Benedek, a prédi-
kátor . . . a várbéli prédikátorral, Kállai Andrással ko-
csiba fogatván, Barcsai Ákos látogatására és köszönté-
sére mennek [SKr 567] * ~ t ad vki alá. 1585: attunk az 
Serfőző ala egy kuczhyt három louat Kouaczhy Luka-
czhyet Tordayg fyzettem d 75 [Kv; Szám. 3/XXII. 1] * 
~ t adat vki alá. 1596: Biro vram Ádatot Harinnaj mik-
los zolgaia ala egi kochit, Boldis Jacabet 3. lowal, Zilagi-
ba Zent Kiralira ment [Kv; i.h. 6/XXIX. 34 Bachi Ta-
más sp kezével] * bakos 1679: Vagyo(n) ezen szín-
ben: Hatul bakos, Csiklos kicsiny helyen forduló, hitvan 
bőrős, kocsi nro 1. (: Kerekeinek talpain semmi vas nin-
csen, csatlasa, s tengely végh szegeys ninczenek :) [Uzdi* 
sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 96] * bőrös ~. 1675: 
Bŭrŏs koczi vagyo(n) egy, haro(m) vasas kereke, egy fa-
kó 3 tangyír karika 2 vas Lõcz káva Lőczczevel Fel hér-
czevel Derek szegeivel, egy tengely végh szegivei, ket fel 
huzo vas rajta, az bőrőzese hitvan rosz [Dés; Borb. II]. 
1736: az közönséges fő embereknek nagy bőrös kocsijok 
volt, az hátulja mindenkor lógós, némelyiknek az elei is 
szintén olyan volt mint az hintónak az dereka, csak fede-
le nem volt, egyéb minden alkalmatossága az egy fedelin 
kívül [MetTr 363]. 1758: a' bőrős kótsímhoz bőrökre, 
posztora, rására, szegekre prémekre, vászonra Rf. 52 xr 
42 | Az bőrős kotsimhoz való más rendbéli szegekre, he-
vederekre, ényvre, marha szőrre Rf. 8 xr. 45 [TL. Teleki 
Ádám költségnaplója 173a, 175b]. 1761: az accordált 
Bőrös Kocsit Négy Loval, egesz Postilio készülettel . . 
magának meg tarthattya [Nsz; JHb XLV] * bõrsárhá-
nyójú ~ ->kasos ~ * dinnyeſedelŭ ~ ?sátorfedeles/kó-
beres kocsi. 1824: Dinnye fedelű, féderes, viseltes, de 
még vollamennyire hasznalhato kotsi [Fugád AF; HG] 
* ernyős 1591: Az waros kwchyiahoz à mitt 
Myweltette(m) Kerekes Maytyassal vettetem Szamot, 
Az Ernws kwchyihoz egy Rûdot kett Tengelt. egy 
Nywttot egy agost egy feel herzet kett haam fatt d 52 
[Kv; Szám. 5/1. 9] * fedeles ~. 1618: Kamuti3 uram 
Görcsi Mehemet pasának, cancellariusnak, az tih^ának 
egy-egy fedeles kocsit ígírt négy-négy lóval [BTN 124. 
— aKamuti Farkas, Erdélynek török portai főkövete]. 
1794: A Kotsi Színben égy jo fedeles örmény kotsi mely-
nek Két kerekei roszszak [Gyalakuta MT; TSb 17]. 
1805: egy nagy Fedeles Kotsit Kolosvárra bé vitet-
tünk a' meg betsűllés végett [Szamosfva K; BLt 9] * fe-
delet len ~. 1597: Kerekes Balintnak ; . fizettem, hogy 
az Varas fedeletlen kochiahoz egy Niūtot es leochieot 
chinalt d 20 [Kv; Szám. 7/XII. 23 Filstich Lőrinc sp ke-
zével] * féderes ~ -+dinnyefedelü ~ * félfedelű 
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1699: vágjon edgy Szekér Szén, melljben vágjon fe-
lig viselt fél fedelű kocsi ket kőtő lanczaival edgjűtt nro l 
[O.csesztve AF; LLt Gyulafi László inv.] * ſestékes ~ 
->kasos ~ * kasos 1647: Egy festekes kisded, ka-
sos, de beor sarhanioju koczy, minden szerszamaúal 
[Királyfva KK; BK 48/16] * kétkerekű 1823-1830: 
A kariol kétkerekű kocsi, féderen jár, egy ló két rúd közé 
vagyon fogva, az hasa alatt a két rúdhoz szíjuval erősen 
odakötve [FogE 251] * kicsi/kicsiny/kis/kisded ~. 
1595: Zekel Balint az Darabant foldgattatta (!) az Varos 
kis kúcziat: 1. Első Tengelt czjnalt Kerekes Mattyas . . 
d 12. Maarok vasért attam d 12 Gyepleert d 4 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 313 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1647: 
Egy festekes kisded, kasos, de beor sarhanioju koczy, 
minden szerszamaúal [Királyfva KK; BK 48/16]. 1736: 
Mikor penig útra indultanak feleségestől, az böcsületes 
nemességnek állapotjához képest kis bőrös kocsija volt; 
mikor közel ment, két lovon járt, mikor távulabb ment, 
négy lovat fogatott be [MetTr 363]. 1823-1830: Itt keve-
set mulatozván, az asszony felült az üveges hintóba, én 
pedig a gyermekekkel a kicsiny kocsiba [FogE 147]. 
1855: a kitsi fél födelü kocsiban a vásárra ment [Maros-
gezse AF; DE 5] * nagy ~. 1595: Zabo Miklós foldoz-
ta meg az Nagy kúczin való örnyüt (!), poztora költ d 23 
vászon p(er) d 9: tzerna p(er) d 2 tt d 11. Az Czjnalassa-
tol Attam d 25 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 139 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1732: Egy nagy uti Veres kotsi [Ks Kor-
nis Zsigmond lelt. 34] * öreg ~ nagy kocsi. 1593: Indul-
tunk feierwara . . wittek hat lowon az Eoreg koczin 
[Kv;+ Szám. 5/XXI. 103]. 1594: Mindt hogi^z vaross 
kúchya mindt el bomolt vala Chynalttottam Kerekes 
Matyassal . . . az erog (!) kychyhóz egi Saríglatt (!) 
d 20 [Kv; i.h. 6/VIII. 22 Casp. Semel sp kezével] * ör-
mény ~ fedeles ~ * posztós 1595: Kerekes 
Mattyas czjnalt . . . 2 kerek falt az posztos kúczira [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 153 iQ. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: 
Kerekes Mathyass chinalt . . . Az posztoss kocyhoz ket 
locszota . . . /20 [Kv; i.h. 7/XIV. 13 Th. Masass sp kezé-
vel. — aOlv.: lőcsöt] * terhes 1595: Adam Ianost 
terhes kúczjaúal megye(n) vala Craccoban: Wrúnk ö fge 
Taarhazaban vasarolnj . vitte Zillahig Greb Marton 
4 lowal . . f. 2 d 50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 95 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1598: uith Abraham giorgj egj Terhes 
koczjt Boczjkay Vrameth 6 louan keobeol kutig adot B. 
V. nekj f 4//50 [Kv; i.h. 8/V. 187] * úrias 1660: Egy 
Molduny urjas koczi, mas paraszt szeker [Lázárfva Cs; 
LLt Fasc. 117] * úti ~ -+nagy 

2. postakocsi; poştalion, diligenţă; Postkutsche. 
1823-1830: értünk . . . este Göttingába. Roslától 
fogva Duderstadtig zekeren mentünk, mert kocsi nem 
volt a postákon | Mikor az ember a postakocsira felül 
. . . a kocsiban pipázni nem szabad | A postakocsin a ré-
gebb utazó választhat magának ülést, elsőbbnek tartatik 
benne a kocsi fenekében [FogE 208, 255. — 1796 tájá-
ban tett utazással kapcsolatos visszaemlékezés]. 

3. ? játék/gyermekkocsi; cărucior; Spiel/Kinderwa-
gen. 1676: Ezen hazban talaltattanak holmi edgyet ma-
sok ez szerint . . . Szarvas dagasztó tekenő nro. 8 Az 
kis asszony hintója szanynya es koczya, es járni tanuló 
szekere [Fog.; UF II, 728]. 

II. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivern Gebrauch: 1. vhány kocsinyi/kocsira férő; cu un 
anumit număr de trăsuri; von einigen Wagen (viel). 
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1614: Én magam házasultam meg először in anno Do-
mini 1585; vöttem feleségül Kolozsváratt az Huszár Fe-
renc leányát, Huszár Borbárát, azkit hoztam Kolozs-
várról hat lovú, veres fedelű hintószekérben, ki mellett 
volt nyolc kocsi násznépem [BTN 41]. 

2. '?' Szn. 1710: Kocsi Bálint [CsH 97]. 1823-1830: 
Egy teológiaprofesszor . Kotsi nevű8 [FogE 165. — 
aDebrecenben 1796-ban], 

kocsialj kocsifenék; şasiu de trăsură; Wagenboden. 
1807: Kotsi ajj hitván [Körtvélyfája MT; LLt]. 

kocsi-bölcső kocsiderék; lada/coşul trăsurii; Wagen-
kasten/korb. 1797: egy régi rósz Kotsi Bőltső [Náznán-
fva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 1812: Egy rósz kotsi Bőtső 
minden vasnélkült [Körtvélyfája MT; LLt]. 

kocsicska trăsurică; Wägelchen. 1710 k.: 
Ratisbonában mü egy kocsicskát fogadánk ketten, 
Norimbergáig, alkudtuk két tallérban [BÖn. 57l-2]. 

Szk: ernyős 1619: (Szölfikár agának8) nagy ké-
vánsága vagyon arra, hogy ő Felségedből egy-két lóval 
ernyős kocsicskát impetrálhatna [BTN 326. — Csak-
nem egy félszázadig a Portán az erdélyi követek diplo-
máciai tomácsa], 

kocsiderék szekérderék; lada carului; Wagenkasten. 
1756: öszve romlott kotsi derék meg vasazva 1 [Nagyrá-
polt H; JHb XXXV/35. 13]. 1850: Egy darab, az uj sze-
kérbe járó uj kotsi derék fedéllel [Algyógy H; Born. F. 
Ii]. 

kocsiigazítás kocsijavítás; repararea trăsurii; Wagen-
ausbesserung/reparatur. 1797: a Kotsi igazittásra 28 
maijás [Szság; IB III. CXLV. 22]. 

kocsiistráng ? hámistráng; şleau, ştreang; Lauf/Ge-
schirrstrang. 1587: Negy Jstrangot veottem p(ro) d. 12. 

. . 4 Kuchy Jstrangot p(ro) d. 12 [Kv; Szám. 
3/XXXIII. 19]. 

A gabonakévék v. a szalma, ill. a nyomtatórúd lekötéséhez való 'szekér-
kötél' jel-sel is számolhatni. 

kocsikas szekérkas; coşul trăsurii/căruţei; Wagen-
korb. 1588: Az varas kwchiahoz chinaltattam egy 
kwchy kast . . p(ro) d. 80 [Kv; Szám. 4/1. 24]. 1592: Or-
bon az varos kuchyahoz weóttem egi kuchi kast f l [Kv; 
i.h. 5/XIV. 147 Éppel Péter sp kezével]. 

kocsikerék szekérkerék; roată de car; Wagenrad. 
1588: Elseobe Az waras kwchiahoz veottem Kerekes 
Mihaltol negy wy kwchy kereket f. 2 Ezen keet 
kwchy kerekek vasazasatol attam Peter kowachnak f. 2 
[Kv; Szám. 4/1. 19]. 1591: Gaal kowachy wasazot 
kochyi kerekett ò wasal attam d 32 [Kv; i.h. 5/1. 19]. 
1604: Azt en ne(m) tudom ha koborlottak Boros Fe-
rencz es Giorgifi vr(am) az zekeren vagy ne(m), de azt tu-
dom hogy Georgifi Peter az Peter Gereb kochy kereke-
nek singh vasaiban egy sakban hazahoz hozott vala egy 
falkat [UszT 16/28 Mart. Georgifi de Zatalokaa vall. — 
aZetelaka U], 1774: a vas pánt a mint képzette Kotsi ke-
rékről való volt [Oprakercsesora H; TL. Csiki János 
(45) vall.]. 1797: Az kotsi kerekeket a Vártzai Molnár 



25 kocsis 

. . talám őszig sem kesziti el [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.] | Licitáltattak. — Két kotsi kerék Egy 
ótska fakó kerek Hf 1 [DobLev. IV/775. 2]. 

kocsikerékfő kocsikerékagy; butucul roţii; Radnabe. 
1788: Egy pár kotsi kerék fó [Mv; TSb 47]. 

\ 
kocsikerék-talpalóvas kocsikerékabroncs; şină, cerc 

(de la roată); Radreifen. 1832: Egy kotsi kerék talpaló 
vas [Sáromberke MT; TSb 26]. 

kocsikötözés kocsikötélzet; frînghiile (pentru trăsu-
ră); Wagen-Tauwerk. 1588: Ezen kwchy keoteozesre 
veotte(m) gyepleott es Jstrangott d. 15. Az keoteozeseert 
attam d. 5 [Kv; Szám. 4/1. 19]. 

kocsiláda lada trăsurii; Wagenkiste/lade. 1592: l 
kucsi Lada [Kv; Szám. 5/XIV. 188 Éppel Péter sp 
kezével]. 1595: ö Nga kúczj ladait, vitte Hunyadig 
Waradj Kúczis János 4 loual [Kv; i.h. 6/XVIIa. 78 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1600: Az koczi ladahoz egy 
kulczot czináltatta(m) Lakatos Benedekkel [Kv; i.h. 
9/XII. 67 (gyártó Simon isp.m. kezével] l Dániel 
Keómeczeo Coloswaríen(sis) . fassus lattam hogy 
kuchy ladaiabol penzt(is) . adot Tóth Istwannak [Kv; 
TJk VI/1. 406]. 1685: zár nélkül való kocsi láda Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. 14-5]. 1789: Egy Kotsi 
Ládára való Párna, hammu szin posztoval bé húzva Rf 1 
I Egy Kotsi Láda Rf 2 [Mv; ConscrAp. 13, 90]. 1802: 
Egy más kotsi Láda a Joszágokot illető regestrálatlan 
némely Levelekkel [Ne; DobLev. IV/858. 4b]. — L. még 
ETA I, 107. 

Szk: kisded 7802: Egy kisded záros kocsi Láda 
holmi regestrálatlan Levelekkel tele [Ne; DobLev. 
IV/858. 4a] * olasz 1737: Edgy Olasz Kotsi lada be-
lől záros [Berve AF; Told. 19] * öreg ~ nagy kocsiláda. 
1655: Egy ŏregh kotsi lada . . . Egy jo vasas karffa koczi 
lada jo Záros [Kv; RDL I. 29] * vasas 1615: egj 
irattos negy zegeö lada io záros d. 60. Egj vassos kuchj 
lada zabasso f 1 [Kv; i.h. 97 Junck András kezével]. 
1692: Egj vasas kocsi láda Ebb(en) aszszuszilva metr 1 
[Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter lelt. 9] * záros 1753: 
Hoszszabb záros veres Kotsi Láda N 1 [Marossztkirály 
AF; Told. 18]. 1789: Egy Záros Kotsi Láda Rf 1. xr 30 
[Mv; ConscrÁp. 17]. 

kocsilánc szekérlánc; lanţul de la căruţă; Wagenkette. 
1779: egy kése fa; egy kotsi Láncz [Nsz; CsS]. 

kocsint (vmely nyelvet) hibásan/hibát ejtegetve be-
szél; a face greşeli de limbă; (eine Sprache) fehlerhaft 
sprechen. 1842: Filkó Károly . . beszél németül jól, 
magyarul és oláhul kocsintva [DLt 1488 nyomt. kl]. — 
Vö. a koccant és koccsant címszóval. 

kocsipénz kocsidíj; taxă pentru trăsură; Wagengeld. 
1823-1830: Kocsipénz (Chaisegeld) négy mérföldre 8 
garas, kocsisnak italpénz (Trinkgeld) két stációra 32 ga-
ras [FogE 205]. 

kocsi-reparáció kocsijavítás; repararca trăsurii; Wa-
genausbesserung/reparatur. 1820: az Kotsiréparatzio 7 
ft [Kv; Pk 6]. 

kocsis 1. vizitiu; Kutscher. 1550: Cuidam Kuchys 
dedi fl. 2 [Kv: Szám. l/II. 7b]. 1570: Somogy pal . . 
vallia hogy Az kochys Mihal volt eo kochissa [Kv; TJk 
III/2. 84i], 1582: fogattwnk wala egj koczist en magam-
nak es az prokatornak Jso Ambrusnewal fogadank 
kette(n) egy zekerest [Kv; TJk IV/1. 59f Kalamar Cassaj 
Tamasne Barbara azzony vall.}. 1594: Ezkender Agatt 
az Teròk kewettett, wyzik 4 kychyn hûnyodra, warodi 
kûchysak [Kv; Szám. 6/VIII. 181 Casp. Šemel sp kezé-
vel]. 1597: Zigyarto Balindtul hoszot wolt el az ko-
cyss . . 4 haamtaaskat [Kv: i.h. 7/XIV 35 Th. Masass 
sp kezével]. 1631: ugja(n) az eseos (!)a szolgajtul koczis-
satulis hallotta(m) hogi az Eseos szolgalojat megh hasa-
sitotta volt [Mv; MvLt 290. 138a. - aÉrtsd: essez. 
Szalontai Gergely]. 1776: nékem a* mi Kutsisunk Krin-

gel Antal mondotta, hogy nékie . az emiitett M. Báró-
nak Jágere beszéllette [Kórod KK; GyIJ. 1802: Báró 
Bánfi Pál Ur eö Nagysaga kotsissaval a' Bornemiszsza 
Úrfi eō Nagysága kotsissa innya mentek [Mv; Born. 
XXXIX. 53 Dion. Ferentzi (22) táblai kancellista vall.]. 
1827: 9" Demeterné kotsissa, engemet mejbe fogva, az 
ajtótól messze el loditott [Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 
1110 Ketzán Jákob (30) vall.]. 

Szn. 1570: kochys Myhal [Kv; TJk II1/2. 85 Zabo pe-
ter vall.]. 1582: Kwchys gyeorgy [Kv; Szám. 3/V 49 Le-
derer Mihály sp kezével]. 1585: Kúczis Georgv [Kv; i.h. 
3/XXVII. 2a] | Catalin Kochis Albertne [Kv; TJk IV/1. 
484]. 1590: Kuchis Peter. Kochis Peter [Kv; Szám. 
4/XXI. 75 Kis István sp kezével]. 1591: Andreas Kochis 
Alias Apor de Beògeóz Jobagio [UszT 13/72]. 1592: 
Vrunk kuchissa kuchis János es kuchis Balas [Kv; Szám. 
5/XIV. 157 Éppel Péter sp kezével]. 1597: Kochis Janos-
ne Orsolia. Kochis Demienne Christina [Kv; TJk VI/1. 
22, 58]. 1602: Kocsis András jb [Cófva Hsz; SzO V, 199]. 
1614: Kochys Peter Duchjo zent Martony jb [Agárd 
MT; BethU 61] | Kochis Balintne jb [Bözöd U; i.h. 180] | 
Koczys Mihály lib. Kuczys Ferencz zs [Szentkirály Cs; 
i.h. 439-40]! Kuczys Mih(aly) jb [Lázárfva Cs; i.h. 451]. 
1625: az kett rendbeli Szekeres Lowak mellett való ku-
czisoknak Kúczis Mihaljnak, es Kúczis Albertnak . . . 
Attam Etelt es Jtalt [Kv; Szám. 16/XXXIV. 63]. 
1630/1777: Katsis Mihály, Katsis Péter . Kotsis Ta-
más, alias Koma [Szentlászló MT; DobLev. 111/505. 
2b]. 1642: Koczis Istuan Polgár [Km; GyU 92]. 
1647: Kúczis Miklós . . . Drabant [Nagyteremi KK; 
BK 48/16] 1667- Giroti Torma Peter Ura(ma)t szolgal-
ta ez az Koczis Marto(n) koczissagaval [Sajósztandrás 
SzD; Born. XL. 18]. 1679: Kotsis Ersik [SzJk 141]. 
1700: Kucsis Ferencz [Recsenyéd U; UszLt X. 19\ 
1749: Kotsis Martzi [Szásznyíres SzD; Ks]. 1755: Én 

Teleki Sándor Ur eŏ Nsgn(a)k Kucsissa vagyok 
[Gernyeszeg MT; TGsz 35. - - K o c s i s Péter (37) vall.]. 
1762: én Kotsis Tománi a' házba bé menék [Kóród KK; 
Ks 17. XXXI]. 1816: Az Apám mindig kotsis lévén ta-
lám Kotsis Szamuilának hivnak mert egyéb vezeték ne-
vem nem tudom [Gyéressztkirálv TA; TLt 1215]. 1831: 
Kotsis Kovács Elek [Dés; DLt 332. 15]. 

Hn. 1891: Kocsisok Szőllője [Mákó K; KHn 237]. 
2. gėpelyes ~ gépelyvonó lovakat hajtó kocsis; argat 

care mînă calul de la maşină/dispozitivul de ridicat; 
Kutscher, der die Pferde för die Aufzugmaschine treibt. 
1831: Meg lehet hogy te akkor nem voltál ott, de a több 
képellyes kotsisak ott voltak [Dés; DLt 332. 3-4]. 
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3. 1662: És így lakolt vala meg gróf Drugeth Homon-
nai János nálánál méltóságosabb fejedelmi embernek 
nagy gyűlölségből való méltatlan gyalázásáért, kit . . . 
nagy emberekhez illetlen nyelvvel szokta vala mocskol-
ni, mellybül ugyan közbeszédbe költötték vala az embe-
rek: melly gonosz kocsis lett volna Rákóczi György, 
hogy ostora hegyi gróf Drugeth Homonnai Jánost is 
annyira megérdeklette és meg is sanyarította volna ! 
mert kocsis Györgynek híjjá vala [SKr 242-3]. 

kocsisbekecs cojoc de vizitiu; Kutscher-Pelzrock. 
1849: A' Gabanásba Egy otska kotsis bekes [Som-
kerék SzD; Ks 73/55]. 

kocsisember kocsis; vizitiu; Kutscher. 1683: Kocsis és 
Aszszany Embernek való szaru (!) vagya(n) paria nro 22 
[Küküilővár KK; UtI]. 

kocsisguba hosszú szőrű gyapjúkabát; şubă de vizitiu; 
Kutscherflauschmantel. 1850: Szász Péter udvari kotsis 
halálával maradott portékái számbavéve . kotsis gu-
ba bör kozsókja — bör mellénye — kék poszto rekli-
je [Algyógy H; Born. F Ii]. 

kocsisház casăpentru vizitiu; Kutscherhaus. 1756: 
Építtetett a Kocsis, és Lovász Ház a mellette lévő Istálo-
val a Cunalisnak nap Nyugat felől való szellyiben i Nyí-
lik be egv ajtó meg avult Zárral a Kocsis házban 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 26]. 

kocsisi kocsis-; de vizitiu; Kutscher-. 1793: hogy ko-
tsisi Hivatalban lett volna, az elölt való időkben, beszél-
leni hallottam tőlle (Angyalos Hsz; HSzjP Moyses He-
gedűs (26) zs vall.]. 1831: Bánamis en már most, hogy 
Rabságambol mihelyst ki szabadultam tanult kotsisi 
Mesterségemet nem folytattam [Dés; DLt 332. 23]. 

kocsiskodik kocsisként dolgozik; a iucra ca vizitiu; als 
Kulscher tatig sein/dienen. 1619: Elég rosszul kocsisko-
dotl volt az őnagysága rudas mestere [BTN 221]. 1758: 
egy Bálint Gavrilla nevű . Szelniczei . . . Jobbágy, a 
kitis az öreg Teleki Lászlone Aszony ő Naga vitetett 
volt el kocsisnak, . tudgyuk mikor ott kotsiskodott 
[Szelnice SzD; TSb IV/7 Márk Gavrilla (40) jb és Cso-
kány Mate (44) jb vall.]. 1785: hallottam egy Sz Mihályi11 

Legèntòl ki a Posta Mester Vrnál kocsiskodik [Zsombor 
K; KLev. Anna Soproni cons. Georgii Ugrán (40) vall. 

dA közeli Pusztasztmihályról való]. 1824: kéntelen 
vagyok cselédet keresni, mert ha magam nem kotsis-
kodom fel dőlők 's szekerem is elromlik [Hosszúteike 
AF; DobLev. V/1084]. 1831: Mig Rabságra nem estem, 
sok Urasagaknal kotsiskadtam több Esztendőkig, és ep-
pen mikor utoljára Paticarius Roth Karoly Urnái ko-
tsiskodtam volna akkor estem bajba [Dés; DLt 332, 21]. 

kocsiskodott kocsisként dolgozott; care a lucrat (unde-
va) ca vizitiu; als Kutscher gedient habend. 1831: Igenis 
jártam Gubába, melyet hat Forinton, várakozás feji be 
vettem, tavaly Chírurgus Vajna Urnái kotsiskadatt Su-
kán Ilia nevű Sogoramtol [Dés; DLt 332. 23-^]. 

kocsiskorbács bici de vizitiu; Kutsclierpeitsche. 1805. 
Egy Páva-tollubol kötött kocsis korbács [Mv; TGsz 52|. 

kocsisláda lada trăsurii; Kutscherkiste/lade. 1850: 
Úti löcsös használt szekér — börös vasas töltött ülés — 
bör párna kettő töltve — kotsis láda, viseltes zöldre fes-
tett ernyő (: cober :) [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

kocsislegény szekereslegény; căruţaş; Fuhr/Wagen-
knecht. 1582: mikor ot tanczolnak vala az kochis lege-
nyek . . . ketzeris mentek a' keó fal melle [Kv; TJk IV/l. 
11-2]. 1584: Anna Rlcta Antony Kwthi . vallia hogi 
eo Danchak lanosnak az kochis legenek ellen semmy zo-
wat Es semmy zandekat Nem hallotta [Kv; i.h. 18]. 
1598: Zegedy János deakne Catalin azzony . . . vallja 

Vargha Jmreh keoweolis egy nehanj kochys legeniek 
Jeottenek oda hozzajaa, es ott ittanak lakoztanak [Kv; 
TJk V/l. 247. aOrsolya asszonyhoz]. 1792: (A felpe-
res papné) Nem külömben jöven Tordárol szekerrel és 
egv tekergő Kotsis Legennyel [AszLt Törvénykezési ír. 
492. 59. 416]. 

kocsisió telegar, cal folosit la trăsură; Kutsch/Fuhr-
pferd. 1582: 7 Marty Jūta Kereztesy András hatod ma-
gawal, wizen lengyel kiralynak kúczis lowakat [Kv; 
Szám. 3/V. 9 Lederer Mihály sp kezével] 1585: Az 
fejedele(m) kuchys lovay pokroczhy ala attu(n)k 3 louat 

fyzette(m) f. I d. ll [Kv; i.h. 3/XXII. 25]. 1598: Az 
roh paripat, es az eöregh louat, az koczis louakat, 
kocziu<al> egietemben az Gazda Ažz<onna>k hagiom 
[Gerend TA: Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1621: Bakaj 
Mihalj azzonjunk leuelit oda fel viue(n) eo fesegehöz 
attak alaja Kuczis loat attam teolle Dragig3 f—/37 1/2 
[Kv; Szám. 15b/IX. 131. — aK]. 1625: erkezwen Marcj 
Jstwa(n) Fogarasbol tized (!) eőteőd maghaval, es ez 
mellet Vrunk eő felgenek hat kŭczis Lowa lewe(n) 
atta(m) etelt italt [Kv; i.h. 16/XXXIV. 35]. 

kocsisné soţie de vizitiu; Frau des Kutschers. 1585: 
Mathias Az porozlo vallia hog' ha a' gonossagnak 
keriteoie es parttartoia leot volna ez kochisne, hat en-
gem Ne(m) igazitot volna Reaiok [Kv; TJk IV/1. 502]. 
1661: Kegyelmedet kérem, édes Uram, ugyan írja meg 
Kegyelmed, hogy ha ugyan elviteti a kocsisnét vagy nem 
Beszterczére [TML II, 117 Veér Judit féijéhez, Teleki 
Mihályhoz]. 1770: meg nem érdemlettem hogy a szakács 
nékem fözzen . . hanem a konyha Léány és kocsisné 
azok katyfoltak [Bikfva Hsz; HSzjP]. 1845: a kotsisné 
Csizmaj(ára) 4 ft 20 x [Dés; KvNJ 19]. 

kocsisnyereg şa pentru vizitiu; Kutschersattel. 1628: 
Egy Abrozba kótue . ket koczis Nyeregbe való ken-
giel sziha [Gyalu K/Kv; JHbK Xll/44. 12. — aFolyt. a 
fels.]. 1749: Nierges pallal czinaltattam Egj kuczis .Nier-
get az Talygas louakhoz f l d 50 [Kv; Szám. 26/VI. 
464J. 

kocsisostor bici de vizitiu; Kutsclierpeitsche. 1708: 
Szijj gjeplővel kotsis ostorral [HSzj]. 

kocsisság 1. kocsismesterség; ocupaţie de vizitiu; 
Kutscherberuf. 1664/1681: Megh tekintven Dancs 
Geőrgynek az kocsissagh hivatalyab(an) immár sok idő-
tűi fogva jámbor szolgalattyát, . . . Azért azt az hazat, 
kit most felessege utan bir, mindennemű ado szedes vé-
dés alol ki veszem, es paraszti szolgalat alol immunita-
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lom [Vh; VhU 219]. 1667: Giroti Torma Peter Ura(ma)t 
szolgalta ez az Koczis Marto(n) koczissagaval [Sajószt-
andrás SzD; Born. XL. 18 Horvát Paine al(ia)s Acz In-
dali Anna Aszony (37) ns vall.]. 1785: Miska . . igéri 
hogy töbször soha afféle dologban magát nem elegyíti, 
csak most tegyem viszá az kocsiságra [TSb 13 Bethlen 
Zsuzsán na lev. Nsz-ből]. 

2. kocsis-szolgálat; slujbă de vizitiu; Kutscherdienst. 
1640: Kracziun Czaro p.h. Az Urunk koczissagarul szŏ-
köt el esztendeje [UF I, 795]. 1661: Az kocsist . kér-
jed, vállalja fel kevés ideig az kocsisságot . . . Ha felvál-
lalja Kiss Márton az kocsisságot, fogassad meg Tamást, 
és küldd Szamosvárban [TML II, 100 Teleki Mihály fe-
leségéhez, Veér Judithoz]. 

kocsisstibli kocsis csizma; cizmă de vizitiu; Kutscher-
stiefel. 1794: Egy nagy rósz kotsis Stibli [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 

kocsis-társ un alt vizitiu (alături de cineva); 
Mitkutscher, Kutscherpartner/gefährte. 1726: Varró 
Márton .. elis szőkék, a kocsis társam kardgját is el 
vivé [Kv; EM XLVII, 260 Bágyoni Vass István (35) br. 
Báníîy Zsuzsána szolgája vall.]. 

kocsis-ŭlet kocsis-ülés; capră; Kutschersitz/bock. 
1850: Egy darab, az uj szekérbe járó uj kotsi derék .. 
iilet ládával . . első és hátulsó takaró bőrrel (: spritzle-
der :) kotsis ület előtti takaró bőr [Algyógy H; Born. F. 
Ii]. 

kocsiszekér kocsi; trăsură; Kutsche. 1792: heverei-
bennis volt egy jo vasas kotsi szekér [Telekfva U; Pf]. 

kocsiszekeres kocsis; vizitiu; Kutscher. 1551: eg ko-
czy zekeres [Mezőszengyel TA; BfR 304/108]. 

kocsi-szerszám unelte pentru trăsură; Wagengeschirr. 
1655: valami hitvan kotsi szerszám az alsó boldtban (!) 
f. 4 [Kv; RDL I. 29]. 

kocsiszín szekérszín; şopron; Wagenschuppen/raum. 
1794: A Kotsi Színben égy jo fedeles örmény kotsi mely-
nek Két kerekei roszszak [Gyalakuta MT; TSb 17], 
1814: találtatik, égy Talpfákra borona fából épült de 
minden fedél nélkült fel szarufázva és bé létzezve 10 
Lóra való uj Istálo; az édgyik végiben lévő Kotsi Színnel 
égyüt [Récekeresztúr SzD; BetLt]. 

kocsizáp 1597: Kerekes Mathyass chinalt eszen 
kocyhoz egy kocy zápot /04 [Kv; Szám. 7/XIV. 13 
Th. Masass sp kezével]. 

Az utólag szétágazó jelentésbokrára nézve 1. az ÉrtSz-t és a MTsz-t. 

kocsizás kocsikázás; mersul cu trăsură; Wagen/Spa-
zierfahrt. 1806: Ma sem mult el semmi a játékból, kotsi-
zásbol egeszszen estvig [Dés; KMN 318]. 

kocsizik kocsikázik; a merge cu trăsură; spazieren-
fahren. 1806: N. Papával ki mentem egy kisség kotsizni 
[Dés; KMN 318]. 1807: Nagy Mamával kotsizni men-
tem [Dés; KMN 356]. 

kocsizörgés kocsizörej; huruit de trăsură; Wagenge-
rassel. 1760 k.: kocsi zergest halvan nezek ki az ablako-
mon [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 

kócskezü nép kacska kezű; olog la mîná; mit krum-
mer/verkrüppelter Hand. 1840: Fazakas György 
bal keze könyökéből nyomorék kócskezü [Dés; DLt 
1318]. 

kocslás 1582: engemet aszonyom kúlde Jgiarto 
gjorgihez az felesege az adgion fekszik walla cs nagy 
eresen Jaygat wala mikor meg lattam wolna tehát 
rakwa swúlyel (!) es gonoz kelewenyel belől az szemerem 
testjbe mind egi egi babszem es nagyob konyeregny 
kezde hogi miúel gyoditthattnag (!) meg en meg mon-
dám Io komám aszony ezt egyebei rem hanem kochlasal 

. sem iral sem egyeb modon hanem cochlasal hogi mi-
wel bellol ez az regy nyawalya [Kv; TJk 1 V/l. 59d l. Lin-
zinger al(ia)s Borbély vall.]. 

kocsonya piftie; Sülze. 1595: apahidiak hoztak 
Marnakat koezonjara [Kv; Szám. 6/XIV. 17]. 1625: 
Koczonnjat kelletet az piaczrol hozatno(m) [Kv; i.h. 
6/XXXV. 62]. 1710 k.: Mondám a szakácsnak: Ennek a 
nagy pozsárnak felét főzd meg, kit sóban, kit tiszta bors-
sal, a más felét főzd kocsonyának a pozsárko-
csonyát . csudálva s csemegélve eszik az urak [BÖn. 
732]. 1777: Patzal kotsonya keszitetésére [Bezdėd SzD; 
LLt 70/1945J. 1824: Nemes Torda Várossá Piaczán 
Azaknak az Árusaknak *s Kereskedőtskéknek Nevei, a' 
kik . . tartoznak fizetni . . Affélék kik tsak 
Szombaton árulnak8 Étel s Kotsonya árulok 
Recapitulatio: Kotsonat s ételt árulok0 [Torda; 
TVLt 1826-1829 csztlan. — a bKöv. a nevek és a 
taxaösszegek fels. cFolyt. a fels.]. 

kocsonya-áruló piaci kocsonya-árus; vînzător de pif-
tie; Sülzenverkäufer (auf dem Markt). 1824: Fejér 's köz 
kenyér árulok . . . Kaláts Perecz sütök . Étel s Kotso-
nya áruloka [Torda; TVLt 1826 -̂1829 sztlan. aA 
teljesebb szöv. kocsonya al.]. 

kodicillus pót végrendelet; codicil, Kodizill. 1863: 
fiam Szentes Károly azon véleményben, hogy ő a 
köztünk létre jött mutua fassionál fogva az én vagyono-
mat is öröklendi egy codicillust hagyott hátra, mely-
ben nem csak kőtelességi részemet megsértette, hanem 
saját összes vagyonomrólis végrendelkezett [Kv; Végr.]. 

kódis 1. koldus 

koerceál megzaboláz; a struni/înfrîna; bändigen/zäb-
men. 1587: ket feo embert Akarnak varosul Valaztany 
ez Jeowendeo giwleskort az Aros Rend keozzewl, kik 
eoket az el veghezet Rend tartás zerent igazgassak es 
minden Alkolmatlan kereskedeseket tekozlasokat Coër-
cealliak [Kv; TanJk 1/1. 43]. 

koerceáltat eltiltat; a interzice cuiva ce^a; verbieten 
lassen. 1600: az iffyakat biro vram coerccaltassa zorgal-
matoson mind az eyelly zellel való farsangotostol, rezc-
geskedesteol torbezolaskodastol, de lçgh kiwaltkeppen 
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eodeo vtan fegiuerrel való zellel Járástól [Kv; TanJk 1/1. 
353]. 

koetáneus egyidős/ívású, egykorú; de o vîrstă; gleich-
alt(e)rig/jăhrig. 1770: Sztojka Zsigmond a is megholt 

A szegény bátyámmal, Váradi Zsigmond urammal 
coaetaneus s együtt is tanultak [RettE 233. — 81749-
1759 között erdélyi rk püspök]. 

kofa 1. pifcci árusasszony; precupeaţă; Marktfrau/ 
weib. 1584: Lakatos Antalne Anna vallja . . Az ferkel 
felesege eleó kezde leony oda, Es monda Az leanya, Jhol 
ieŏ Amy (!) koffank lob volna ha vizza kwldened had 
swtne pechenyet [Kv; TJk IV/1. 226-7. — aFerkely szol-
gálóleánya]. 1847: Bíri mostanság erősen önkényes, 
durtzás lett nyelvelt, mint a' legutolso kofa, órákig 
[Kv: Pk 7]. 

7 Hn. XVIII. sz. v.: alsó határban a Kofák földe 
[Berekeresztúr MT; EH A]. 

2. (szájas) vénasszony; bătrînă (guralivă); Klatsch/ 
Tratschbase. 1573: Margit Nerges peterne latta hogi la-
katos peterne az vchan Megien volt, Azomba ky zeokel-
let Eleybe lakatos Leorinch Es Mond hogi te hytwan la-
tor hytwan eb koffa ageb ha valamit Nem Neznek vgy 
chapnalak Archul hogi Menie fogad mynd zadba Rom-
lana [Kv; TJk 1II/3. 248]. 1649: Az J nem tudatik miteŏl 
uiseltetue(n) rut esztele(n) szókkal, boszorkány tűzre 
valo. puska por ala való ven kofa fonnyat, saluu(m) sit 
Essez lelekkelis megh szitta [Kv; TJk VIII/4. 366]. 1776: 
az ágensnek . Azt is megírtam, hogy affélţ haszonta-
lan kofához illő dologgal a királyi szentséges füleket ne 
terhelje [RettE 364]. 

kofáné kofaasszony; precupeaţă; Marktfrau/weib. 
1774: Az Egetbor áruló kufaneknakis némellyeknek egy 
egy Susták Taxájokat el szokták engedni Horváthné 
nevezetűnek töbnyire . . el engedték mind Taxáját, 
mind az Udvarból valo Éget bor vévést [Mocs K; KS 
Conscr. 52 Varró János (26) udvari kulcsár vall.]. 

kofár 7681: Ploszka Bánya .. Kofárok, s Koh 
mester háza, mindenestől barona fából rótt; fellyül föl-
del buritott, Ajtaja felszer, vas Sarkas, hevederes Nro 1 
Koh mester, es kofárok haza . vagyo(n) itt sövény 
oldalú, gazzal fedett Istálló [Vh; VhU 578-9, 583]. 

? kóſár szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
kenyérsütő ~ kenyérsütő asszony/kofa; brutăreasă care 
îşi vinde pîinea ín tîrg; Bäckerin, brotbackende Markt-
frau. 1662: a tábornok ottléte alatt pénzre is szakadatla-
nol éjjel-nappal nem csak kenyérsütő kofárok, hanem 
valakiknek benne módja lehetett, süttön-sŭtötték és 
horton-hordanák a kapukra8 a kenyeret pénzen való 
árulásra és eladásra [SKr 571. — aA váradi várkapukra]. 

kofaság kofáskodás; precupeţie, ocupaţia de precu-
peţ; Hökern. 1789: Nem el hiszem (így!) hogy Nsgod-
nak telyes contentuma lehessen ebbe a székely asszony 
gazdasszonyságáb(an), mert ha a kezeis olyon lenne 
mint a nyelve, ugy sokat érne de a székely asszo-
nyokba^ tsak a Salakja, és mint hogy tsak kofasággal 
kereste kenyerét, egyeben nem törte a fejit, szereti a jol 

lakást pereputtyostol egygyŭt [Bencenc H; BK. Ba-
ra Ferenc lev.]. 

koffer 1. kuffer 

koffer-igazítás bőröndjavítás; repararea valizei; Kof-
ferausbesserung. 1853: Koffer igazítás 25 gr [KCsl]. 

kogál 1. erőltet, kényszerít; a forţa/sili; (er)zwingen. 
1618: Tóth Mihály uramot ugyan cogálnom kellett az 
sok fogyatkozások miatt, hogy az Nagyságod rendelte 
300 dutkát megtöbbítse kétszáz dutkával, mert azt 
vizony csak félig sem vötte jó neven [BTN 165]. 
1626/1681: Hadgyuk azért es seriō parancsolyuk is hŭ-
segteknek . szabadosink taxajokat . . bé szolgaltat-
va(n) . őket . szekér, és posta lo adásra ne cogályák 
[VhU 227 fej.]. 1671: Zaránd Vármegyei Atyánkfiainak 
lévén illyen panaszok, hogy magok szükségekre való 
vecturoktul-is Nemesi praerogativajok ellen, 
némely hellyeken vám adásra cogállyák őket [CC 46]. 
1677: a' Nemes embert adófizetésre ne cogállyák Neme-
si praerogativái ellen [AC 69]. 1688: A sz. Szék mivel 
lattya az Urá(na)k nagy reszént valo infidelitássát, halá-
los vetékb(en) valo maga elegyítését, nem cogallya az 
Aszszont ad reditum, mind addig valamedig a* férje suis 
módis maga fórumán nem keresi [SzJk 227]. 1736: az 
Falu Gornyikja az Egyházfival az Petru Popa pecsetivel 
házról házra járván mindeneket Cogált tizenkét forint 
birság és Templombol valo ki tiltás allatt hogj egjbe 
gyülyenek az egész falusiak [Algyógy H; BK]. 1744: ä 
Falusiakot cogaltam hogy mennyenek el ã 
Connumeratiora [Bölön Hsz; INyR 32 Németh János 
(38) vall.]. — L. még BTN2 246, 327; CC 28, 46; 
Kemön. 292; SKr 683; TML II, 557. 

2. felvesz; a ridica; be/erheben. 1682: Le teue(n) 
penig igireti szerint8, tsak öt forintot tartozzék le tenni 
Vásárhelyi Peter Vra(m) penig igireti szerint cogallyia 
[SzJk 171. — tartozását]. — A jel-re 1. PP: Cogere pe-
cuniam: Pénzt szedni-fel. 

kogálbat kényszeríthet; a putea sili/obliga/constrîn-
ge; (er)zwingen können. 1680: Szent Thamasine Farkas 
Sophi masodszoris kiva(n) diuortialtatni. Deli-
beratu(m). Mivel extra limites regni vagyo(n) Sz: Tha-
masi, ne(m) cogalhattyuk az nyavallyias aszont hogy 
utanna menny(en) ferjenek, sem amazt hogy maga melle 
vegye absolvaltassek az aszony, férhez mehessen, ha 
szerentse talállyia [SzJk 150-1]. 1741: ha kik pedig lovo-
kat külön akarnák jártatni, azoknak Lovokatis az Ménes 
közzé jártatni cogálhassák, és béreket Hadnagy atyánk-
fia assistentiaja által meg-vehessék8 [Dés; Jk 553b. — aA 
városi ménes szegődött két pásztora]. 1766: ha felit bír-
ja8 az Inhibens, cogalhatom mindenkor fele köz kerti-
nek fel tételire [Torda; TJkT V 3/7. — aA teleknek]. 

kogáltat kényszeríttet; a obliga/constrînge; (er)zwin-
gen lassen. 1746: másokkal edgyütt proportionatè à 
fertály közzé az Instansokat Hadnagy Vr(am) ab of-
f(ici)o contribualni cogaltassa [Torda; TJkT III. 21]. 

kogáltathatik kényszeríttethetik: a putea fi obligát/ 
constrîns; (er)zwungen werden können. 1734: azok 
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iránt interim az Incta vidua juramentumat deponálni ex 
p(rae)senti Deliberato nem cogaltathatik [Torda; TJkT 
I. 3l. — aA peres marhák]. 

kogáltatík 1. kényszeríttetik; a fi obligat/constrîns; 
erzwungen werden. 166411750 k.: Az Innocensa ki 
recipialni akarja a Deserens Personat, de ugyan nem 
akarna redealni addig ne liberaltassék mig a Magist-
rátus, vagy Ecclesiai fenyíték és potestas altal nem co-
gáltatik [RGyLt A. 12. — aÉrtsd hozzá: házastárs]. 
1671: Templomot paraszt ember nem akarván frequen-
talni, mint cogaltassék [CCI]. 1740: őrőmōsteb Conve-
nialnak mint sem affele epületek erigálásara cogaltassa-
(na)k [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1748: meg ké-
vánnyuk hogj az intentalt poena retorquealtassék, és 
végre ezen Ca(us)ara tõtt kŏltségŭnk(ne)k s, faradsá-
gunknak refusiojara judicialiter cogaltassa(na)k [Tor-
da; TJkT III. 195]. 

2. kényszerül; a fi nevoit/silit; zu einer Sache gezwun-
gen/genötigt sein. 1618: az maga hada és az ország népe 
is ugyan reatámadott volt a kazul pas<á>ra, hogy miért 

nem békéilik meg véle, hispm . . . úgy is cogáltatott 
az perzsa az békességre [BTN 171]. 

kognició ismeret; cunoştinţă; Kenntnis | jártasság; ex-
perienţă, pricepere; Bewandertheit, Erfahrenheit. 7775/ 
1802: a Saiamoni8 fatensek azt . . hogy azon Pojá-
na continua contraversiaban volté a két falu kőzött job-
ban tudhattyák s nagyobb Cognitiojak lehet ezekben, 
mintsem az Hoszszumezei és Zálhai0 Lakosaknak 
[BSz; JHb LXVII/3. 129. — 8 *SzD]. 1784: az Torotz-
kai Birák A Törvéntételekbenis már annyira teijed-
tenek, hogy az ollyan Causakotis folytattyák, mellyek 
mind Activitassakat, mind pedig Tudományakat, és a 
Tőrvényben való cognitiojokat exsuperállyák [Toroc-
kó; TLev. 2/6]. 

kognomen vezetéknév; nume de familie; Familien/Zu-
name. 1580: az wicinosoknak Cometaneosoknak Neuo-
ket es Cognomennioket mindeneket ez my Jelon walo 
leúęúnket latoknak conscienciose ez my Jelon való 
Leúelúnket rendiben meg Jrattattuk [Pókafva AF; JHb 
XXVI/8]. 1729: Vaklas alias Turkuly Juvon(na)k ki volt 
az Nagy Apja edes Apja 's édes Apjanak testvér atyafiai 
. . . Ez igy meg nevezett ember(ne)k maga(na)k P(rae)-
decessorinak volté más Cognomenyek vagy vezeték ne-
vek az Vaklas nevezeten kivŭl [KSz; BK vk]. 

kognoszkál 1. megismer; a cunoaşte; erkennen. 1602: 
Biro vram eo kglme, eskwtt thanachywal egyetemben 
.. az I(nctus)nakis szawabol cognoscalwan az eo chie-
lekedetith; az felljewl megh yrtt deliberatiot minden 
czikkeleben ratificalthaak [Kv; TJk VI/1. 576]. 

2. elismer; a recunoaşte; anerkennen, zugeben. 1794: 
(A) Summa pénzt ez előtt maga tulajdon Keze írásával 
cognoscalta à Tutor Ur Kezénél lenni, már most tagadja 
. . . ezen dolog meg ūsmerteti a Tutor Urat maga valósá-
gában [Kv; CsS]. 

koh, kohó 1. ércet fémmé feldolgozó/olvasztó kemen-
ce; cuptor de topit minereu; Hochofen | ércfeldolgozó/ 
olvasztó épület/ház; uzină metalurgică; Hūttenwerk. A. 
1558 k.: Mikor az Ezwstöt ky vezy az koh altal Marad 

valamy defectus az slakokban [Nsz; MKsz 1896. 292]. 
1573: Valazto Eottwes gergel, Azt vallia hogi Offem-
banian hallotta Az Smelcertwl . . . hogi az Mely testeit 
Zenkelt volt Eottues Leorinchnek pechy Estwan Azbol 
Masfel vagi harmad fel gyra Ezwst leot volt, Mellyet 
eomaga Eottwes Leorinch vit volt oda az kohra olwaz-
tany [Kv; TJk III/3. 221]. 1582: Catalin Olah Ianosne 
vallia . Hallottam Zaiabol ez Ersebet Azonnak . 
Nag Arany pereczek voltanak benne'* es az Balas 
kowach kohaban olwaztottak megh [Kv; TJk 1V/1. 50. 
— aAz üstben]. 1638: egy Balas Deák nevw szolgaia . . 
az kohnál egy követ fel vőn [Torockó: Thor. XVI/1 
Petrus Szako (!) (40) jb vall.]. 1673: Kohosok eszközei: 
Az felső kohoz vagyon egy vas hordó fogó sparingostold 

[CsVh 44. — aFolyt. a fels.]. 1681: Vas Banyák. 1. 
Ploszka Bánya . . Az Kohoz, vagi Kemenczehez való 
szin fa oszlopoko(n) állo, sindelyezese ighen rósz . . 
Koh szin . . Az Koha romladozott [Vh; VhU 578-9]. 
1736: Tudom hogy a' Regius Fiscus(na)k ezen Nemes 
Közép Szolnok v(á)r(me)gyéb(en) lévő Kővári 
Dominiumhoz, mellyet most a' mls Teleki Família bir 
vágynák illyen nevezetű ős őrõkŏs czigány Jobbágyi: 
Flore Sigá(na)k hét fiai mind kŭlŏn külön kovai (!) 
Sándor Jónás egj kóval Sándor Szeminyik más Kohval 
. . . Talpas Csolti égy kóhval . . Talpas Stephán, 
három házas fiai, kik(ne)k is ketteje kŭlŏn kŭlŏn Kohon 
[Hosszúfalu Szt; TKl H. F. 6 Kardos Gábor (50) cig. jb 
vall.]. 

B. 1747 u.: eddig is a' Bánya, Verő, koho dolgáb(an) 
az Torotzkai Fórumról masuva apellaîni nem volt sza-
bad [Torockó; TLev. 2/1]. 1758: Rátz Jstván . . . kért 
volt fel a' kettős kohoban a" víz felöl való kementzére az 
alsó kereken való kohoban 2 napra, Negyven Forinto-
kot . . . Bartók Andrástól [uo.; Bosla). 1780: Kohókban 
való futatásnak el-adásárol valaki Kohaját, vagy fu-
tatasbeli Portioját kivált Verő nélkül el adja a' ki 
meg venni Mérészelnéis, poena flór. 12 büntettessék 
[uo.; TLev. 4b]. 1780/1804: végeztetett hogy a* Bánya 
mivelés kezdetének terminussá legyen Ujj Esztendő nap-
ja, ettől fogva tartson tizenkét heteket . . . a' Munka, 
meliy idō alatt a Kohon vagy Verőn senki, ne mivellyen 
[uo.; i.h. 8]. 1785: a Kohokban és Vcrőkb(en) midőn fu-
tatunk és mivelünk, ha a fuvo veszsző vagy kereszt etc. 
hertelen el romlik az olvaszto kementzében a már 
növésében lévő vas meg hül, a Verőben hasonlóképpen 
[uo.; i.h. 4/11.1 bj. 1800 k.: a Verõs Kováts Corpus . a 
Nagysagos Praeses Vr bŏlts elòre látó iníezesere fogja 
hadni, hogy minden három napos Gazda a Koho-
ban fújjon [uo.; i.h. 9./30]. 

Szk: forrasztó ~. 1691: Azon hámorban . . az for-
rasztó kohon fellyel egy téglából czénált kémény [CsVh 
114J * kettős 1758: Rátz Jstván . . . kért volt fel a* 
kettős kohoban a1 víz felől való kementzére az alsó kere-
ken való kohoban 2 napra, Negyven Forintokot 
Bartók Andrástól [Torockó; Bosla) * vasforrasztò 
1681: (A) vas forrasztó koh előtt miûgyárást vagyon egy 
nagy eöreg vas verő [CsVh 91] * vasfútató 1673: Az 
vas verő ház mellett vagyon az vas futató koh köbül rak-
va négy szegeletre, fedele fenyő deszka, hat fa ágason 
ááll (!) ez kohnak fúvója kettő [Cssz; i.h. 43] * vashevítő 
~. 1677: Az vas verő házból szolgál ki egy kő kémény, 
melynek alatta vagyon vas hevittő koh, tüz helye nem 
igen jó [Madaras Cs; i.h. 50]. 
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2. kovácstüzhely; forjă de fierar; Schmiedeofen/herd. 
1640: addég kohat ugya(n) nem ütheti fel meglen 
magat az Czehben az mesterek közzé be nem szerzi [Kv; 
KovCLev.j. 1732: talál az ember . . . egj kovács Mi-
helljet vagj vinnjét . . koha . . mészszel téglából ra-
kott . az koha mellett jo láb njomo fuvó [Kóród KK; 
Ks 12. q. 

Ha. 1638: koh [Torockó; Thor. XVI/1 Mich. Ékarth 
(75) jur. civ. jb vall.]. 1673: koh [Cssz; CsVh 43]. 1681: 
Koh [Vh VhU 581-2]. 1752: Koho [Torockó; TLev. 
8/6]. 1784: kohaja [uo.; i.h. 4/9. 14a]. 

kohabitáció (házastársi) együttélés/lakás; coabitare, 
convieţuire; (ehdiche) Lebensgemeinschaft, (eheliches) 
Zusammenwohnen. 1669: Racz Miklós Somlyai katona 
felesegetöl Fogarasi Kis Annatol kivan absolutiot, oka: 
mert nem alkalmatos ferfivel valo lakasra, cohabitatio-
ra, verfolyast szenjvedo [SzJk 105]. 1697: mostanis sem 
egyik sem másik félnek a* cohabitatiora nincsen aka-
rattyuk, cg} mástol tellyesseggel megh hidegŭltenek [i.h. 
301]. 1764: Jővén a* Vener. Consistorium eleiben .. 
Szombati Jo'seínck, és Feleségének Boër Marianak Há-
zassági Causájok, ezeket az együtt valo békességes Co-
habitatiojára réá vettűka [Kv; SRE 211. — aFolyt. a fel-
tételek fels.]. 1781• A gubernium interdicálta cohabita-
tiójokat8, de csak együtt lakdogáltak, együtt háltak-é 
most már vagy nem, nem tudatik, mivel külön házban és 
ágyban háltak [RettE 413. aA br. Bánffi Zsigmond és 
Gyulai Józsefné Jósika Mária együttélését/lakását]. 

kohabitál 1. együtt él/lakik; a coabita/conwejui; zu-
sammenleben/wohnen. 1689: Darna Mihály mivel nyil-
vánvaló hamis hitű parazna Feleségével Ballo Annokkal 
tudva szánt szándékkal post separationem cohabitalt, és 
magát paráznavá tõtte, Tetczett a" sz: Széknek, hogy 
Darna Mihály Ur(am) excommunicaltassék [SzJk 241]. 
1691: Darna Mihályt a' sz: Szék a' reconciliatiora ad-
mittàllya de ugy hogy Feleségével se egyezer se másszor 
ne cohabitállyon hanem valameddigh Feleségének dol-
ga az oda ki valo Partialison el nem igazittatik Feleségé-
től külön legyen [i.h. 253]. 1761: Sándor Márton . . . pa-
naszolván Feleségére Ats Mariára, hogy véle cohabitál-
ni nem akar . . melyre nézve a' Venerabile Consisto-
rium nem találván semmi hibát a* Férfiúban, végezte, 
hogy a* Menetske mennyen viszsza Féijéhez, és néki en-
gedelmeskedjék, mellyet ha nem tselekedne égy hét alat, 
szabadságot ád . a' Férfiúnak, hogy annakutánna, 
Feleséget el fogathassa, és a' Tőmlőtzben tétethesse [Kv; 
SRE 196]. 1765: Eléggé ki tetcik az A Aszszonyn(a)k 
részére bé adott Relatoriabol erőszakos törvénytelen 
ferjhez menése az I. ferjfihoz; mert nem szerette . . . 
Férjét haza vitettetése után is tsak az Atyától valo 
félelem tartotta kevés ideig h(ogy) véle Cohabitalyon 
[GörgJk 198]. 

2. egy ült há). összeadja magát vkivel; a se culca cu ci-
neva, a avea relaţii sexaale cu cineva; jm beischlafen. 
1679: Mivel az en Ur(am) Kovász Marton cohabi-
talt az nencmmel, megh is terhesitette az nenemet, enge-
met hűtős feleségét el hagiot, bujdosoba(n) menve(n) 
[SzJk 135]. 

kohabitálódik kb. együtthál/összeadja magát vkivel; a 
se culca cu cineva, a avea relaţii sexuale cu cineva; jm 

beischlafen, sich mit jm zusammentun. 1673: Ac(tores) 
Director(es) C(ivi)t(atis) Colosvar c(on)tra Elizabe-
tham Bogathi dicunt Itt Colosvárban szolgálván 
emberseges embereket . . azután . . az Colosvari nagy 
scholában . . . egy deakkal cohabitalodot, és paráz-
nálkodott [Kv; TJk XI/1. 281]. 

kohászati ^k-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ igazgatóság direcţiunea uzinei metalurgice; 
Hüttendirektion. 1847: A Királyi Bánya, Kohászati s 
Uradalmi Igazgatóságnak Zalatnán, Április 15-én 1847-
be tartott üléséből [VKp 182]. 

koh-bely olvasztó kemence; cuptor de topit; Schmelz-
ofen/herd. 1681: Ezen hámor házban . . egy kő ké-
mény alatt két szakaszban, pusztuláshoz készült két koh 
hely. Ezen koh lyukánál edgy eöreg fúvú, minden hozzá 
tartozó eszközeivel [CsVh 96]. 

kohibeálás megakadályozás; împiedicare; Verhinde-
rung. 1603: Miwelhogy az eolteozetben valo Luxus, 
mind ferfy, mind azzonyallat es Leanzo renden, az my 
varossy allapatunkat felette megh haladta miatta 
Tetzett eò kegeknek, annak cohibealasara . . . Ezeken 
az eo Erdemek zerent valo Adoot vegyenek [Kv; TanJk 
I/l. 460]. 

kohkémény kohókémény; hornul cuptorului de topit; 
Hüttenesse. 1681: koh kémény allyastól két eöreg fúvó 
nro. 2 [CsVh 91]. 

Szk: vasforrasztó ~ alja kb. vasforrasztó/hevítő tűz-
hely. 7687: (A hámorházban) Ezen túl jobra mingyárást 
vagyon egy vas forrasztó koh kémény allya. Ennek ké-
ménnyeis köbül vagyon ki rakva [i.h.] 

koblás kb. gőzölés, párolás; aburire, expunere la abu-
ri; Dampfbehandlung. 1583: Nemet Borbély János 
vallasat Irwa Atta be . . . feredeot nem chinaltam hanem 
parlattam Melyet az Magiarok kohlasnak mondnak . . 
az Azzonnak akarattiabol miweltem mert rakva vala 
Swllyel, az zemerem teste Azért parlottham de 
minek eleotte az kohlashoz keztem ket hetnel teobig 
bantam velle . . . Tudo(m) hogy az kohlaskor ki jeot az 
Vdwarra kit igen banta(m) Mert soha nagiob ellensege 
minth az kohlasnak mint kyweol az hwueosseon Iarni, 
Vag hidegen Izik [Kv; TJk IV/1. 139. — A szöv. valószí-
nűleg németből való fordítás]. 

Szk: ~ra adja magát. 1583: valaky az kohlasra 
Aggyá Magat, de 7, 8, 9, 10 napig mind ketseg az eo 
Elety . . en annak eleotte meg mondám hogy Igen feleo 
mely ember az kohlasra aggia magath [Kv; i.h.]. 

kobmester 1. kohómester 

kohóbeli 1. kohóban való, kohó-; ce se găseşte într-o 
uzină metalurgică; im Hüttenwerk befindlich. Szk: ~ 
eszköz. 1847: ami a Torotzkói megszorittatott szűk ha-
tárt nézi, abból nem hogy szénnek Sőt Bányák fenn tar-
tására Koho és Veröbeli eszközök kipotlásárais, csak 
neműleg ki elegithetök [Torockó; TLev. 10/9] * ~ 
munka kohómunka. 1780/1804: Tiltása és Keresése a' 
Bányaknak egész Kohó és Verŏbéli munka fojásán Bá-
nya mű végzése utánn Ujj Esztendő napig vagy éppen ujj 
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Esztendő napjánn legyen. Azután Bánya mivelesnek 
idején sem a' keresésnek sem a* tiltásnak ereje nem lészen 
[uo.; i.h. 9]. 

2. ~ juss kohójog/rész; cotă parte din uzina metalur-
gică; Hüttenrecht/anteil. 1783: Bartók Andar battyam-
nak adtam az kohobeli jussamat Bartók Getzi mp 
[uo.; Bosla]. 

kohol 1. kiagyal/eszel; a scorni/născoci; ersinnen, sich 
ausdenken/klügeln. 1662: Nem tűrhetem ez helyen, 
hogy némellyeknek Várad elveszése okai felől balul véle-
kedéseket meg ne említsem, kik . . . ollyat álmodoznak: 
ha a régi jó szokások, rendtartások, nemesi szabadság 
ellen való újítást (az igazgatásbéli felállatott jó rendet 
nevezvén annak) a főemberek nem koholják vala, Vára-
dot a veszedelem nem találta, és ez napig is a magyar 
kéznél volna [SKr 630]. 1761: nem régen Mlgs Gróff Fő 
Ispány Ur ellen Sub anonimo a Mlgs Regium Guber-
niumnak adtak volna be valamely irást de nem tudom ki 
koholta és ki adta bé [Harangláb KK; Ks CII. 20 Mich. 
Barta (56) lib. vall.]. 1771: Tyiu Gjőrgj hogj tűzzel 
fenyegetődzőtt volna valakire nem hallottam, annál in-
kább hogj fenyegetődző szavait effectumb(a) vette vol-
na, de inkább hiszem hogj tsak ellenségei koholták réá 
[Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1816: a* midőn ezen 
hazugságodnak is végire jártak volna, akkor ujjabb ha-
zugságot koholtál [Déva; Ks 116 ua.]. 1823-1830: a' 
Tsászárné igen jo sziwel fogadta őtet, estvére Pulyisz-
kát, turot adatott nekie, de a* Pulyiszkát arany Fazékba 
főztek, és ezüst keverővel keverték; több e' féle hazugsá-
gokat is koholt, 's nekem mint ifiu Embernek jol esett, 
hogy őtet nevethettem [FogEK 469-70]. L. még 
MetTr 340; RettE 422; TML VI, 132. 

2. átv felpiszkál, szít; a zgîndări; an/entfachen. 1676: 
Az sibongást Kegyelmednek jelentettem vala, értvén az 
gyűlés előtt is. Az gyűléskor holmi privatumok csendesí-
tették némelyek részéről, de az principálisok soha azt 
fúvni, coholni meg nem szünének [TML VII, 207 Macs-
kási Boldizsár Teleki Mihályhoz]. 

3. szerencsét ~ magának szerencsét kovácsol magá-
nak; a-şi fåuri norocul; sich das Glück schmieden. 1841: 
(Rosi) ha . . . nem akar . . . azon nem neki való Urfirol 
le mondani — Isten légyen vélle! a' melly jo szerencsét ko-
holt magának azzal boldogullyon [Veresegyháza AF; 
DobLev. V/1236 Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz]. 

O Szk: maga ~ja veszedelmét kb. maga hozza/idézi 
fejére a bajt/vészedelmet; a-şi atrage singur nenorocirea, 
a-şi băga capul sănătos sub evanghelie; Gefahr auf sich 
ziehen/über sich bringen. 1677: ítélje meg Istenért 
Uram, Kegyelmed, mint és hol lehessen az ellenséges föl-
dön már várakozni, hanem ha szántszándékkal magunk 
koholjuk veszedelmünket [TML VII, 543-4 Vesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 

kohólegyező lecselő (kohótűz-szitó pamacsos vas-
rúd); mătură de stropit cărbunele; Löschwedel/spieß. 
1741: Egy koh Legyező 1. Egy koh Nyárs 1 [Kv; TL 90 
lak.]. 1812: Egy koho nyárs xr 12 Egy koho legyező 
xr 8 [Mv; MvLev. Szabadi József kovács hagy. 10]. A 
jel-re 1. Frecskay 166; OklSz kohlegyező al. 

koholgat kiagyalgat/eszelget; a scorni/născoci mereu 
°eva; nach und nach ersinnen/sich ausdenken. 1846: (A 

kántor) véllek cégéres és belső emberhez nem illő tépelő-
désekbe elegyedik . . s hamis bizonyítványokat kohol-
gat [Méra K; KLev.] j (Az embereket) az Uradalom jus-
sai felforgatására lábboltatja, s hamis bizonyítványokat 
koholgat [K; i.h.]. 

koholmány kiagyalás/találás; scornire, născocire; Er-
dichtung/findung. 1849: a' Tanuk által felhozott vallo-
mások csak is a* Kelemen Béni koholmányai és rá 
beszéllései [Kv; Végr. Vall. 99]. 

koholó kiagyaló/eszelő (személy); persoană care scor-
neşte/născoceşte ceva; Ersinner, Áusbrüter. 1676: Ke-
gyelmedet Kubinyi uram által tudósítom, kinek is dü-
hött nevét költék de csak az ily s ehez hasonló több 
hamis informatióknak csak ne adnának az emberek ha-
mar hitelt, bizony az ilyeneknek koholója is ezeknek 
költėsérűl mindjárt le tenne [TML VII, 275 Vesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 1678: Az a becsületes székely azt 
is izente, hogy egyáltaljában 319. 137a az fő koholója az 
dolgoknak [TML VIII, 26 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz. — aA kiadványban titkosírással jelzett, felol-
datlan név]. 1710: mind penig egy Nagyszegi Gábor ne-
vű református ötves megfogatának, és Szebenben 
sok ideig íaboskodának nyavalyások ártatlanul. Ezek-
nek is mind Apor István vala a koholója [CsH 306]. 
1764: (A rendelkezésnek) első koholója avagy csak kö-
zelebbről Boér Andrása vala [RettE 179. — aGub-i levél-
táros és gub-i titkár]. L. még SKr 577; TML VIII, 88, 
117. 

koholt kiagyalt/eszelt; scornit, născocit; ersonnen, 
ausgedacht. 1662: Sebesi gyűlés, abban koholt káros 
dolgoka [SKr 478. — ^artalomjelző fejezetcímből]. 
1677: Én úgy tudom, ha Forval uram az előtti koholt 
mesterségit még vissza nem fordítja, holnap Veselényi 
Pál uram is megindul az lengyel hadak eleiben [TML 
VII, 499 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 1794: azt állít-
ván hogy azonn helljeket Te és inkább Eleid szerzettek 
volna, nem tsak, hanem azok iránt helljtelen utan mó-
dón. koholt leveleket fitagtattál, az Exp(one)ns Asz-
szony ős ŏrŏkŏs bekességes Biradalmának, meg Zavará-
sára [Szováta MT; Berz. 16. XL/14]. 1854: demoralizált 
fájdalom! fiam Szentpály Sándor által részszerént erő-
hatalommal, részszerént tulajdonomnak meg fosztására 
alattomosan koholt contractusok és hamiss Levelek ál-
tal is . öreg napjaimra minden tulajdonomtol és igy 
minden élhetőségem eszközeitől meg fosztattattam 
[Kv; Végr.]. 

koholtat kiagyaltat/eszeltet; a face să fie scornit/năs-
cocit: nach und nach ersinnen/ausdenken lassen. 1806: 
az Alperes akármint kohoitatta hát szinte Esztendő 
múlva 3* Történet után a' maga Esketését de midőn 
a* Felperes azokat Authenticaltatta 1805be 
tett vallomásokat mind azon fossiokat revocaltak, cas-
saltak [Dés; DLt 250], 

koholtatik 1, kiagyaltatik/eszeltetik; a fi scornit/năs-
cocit; ersonnen'ausgedacht werden. 1662: Ki az oka, 
hogy Magyarországban hallatlan móddal kétrendbeli 
proposítió koholtatott és nem egy nyomban -folytában 
adatott ki? A nyírt papok! [SKr 105J. 1704: Apor uram 
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Azt is mondotta . a generál azt mondotta, hogy ez 
a rebellió mind a katolikus emberektől koholtatott 
[WIN I, 142]. 

2. koholton ~ nyom 'ua.; idem'. 1662: a romlására 
pusztulására tartozók naponkint nagy szorgalmatosan 
koholton-koholtatván: hogy immár a fejedelem elméje 

teljességesen elkészíttetett volna ez okon hadait 
nagyon kezdé szaporítani [SKr 403]. 

koholtatott kiagyaltatott/eszeltetett; scornit, născo-
cit; ersonnen, ausgedacht. 1636: Nékünk az Isteni 
tiszteletbeli igaz módot és formát, nem az Christus és 
Apostolok ŭdeje után hét száz, nyoltz száz esztendőkkel 
gondoltatott, és koholtatott, végzésekből, hane(m) az 
Christus és Ápostolok ŭdejebeli szokásból, és rendtar-
tásból kell meg tanulnunk [ÖGr Aj.]. 

kohómester meşter la cuptor de topit; Hüttenmeister. 
1681: a* Koh mesterek néha excedal(na)k; es egi Susztra 
130 tereh szenetis erogaltak, à tilalom ellen [VhU 63] i 
Ploszka Bánya . . . Kób mester keze alatt . Vagyon itt 
Öreg vas fogoa [Vh; VhU 578. — aA teljesebb szöv. ko-

hónyárs alj . 1783 k.: Mélly alázatossággal kŏnyógŭnka, 
méltóztassék a' leg ujjabb Flgs Királlyi Decretum 
continentiájában complectalt Colonusok kŏzzŭl ezer 
Paterfamiliást, nevezetesen Bányaszakat, Koho, és Verő 
Mestereket és egyébféle Mester embereket a' mostaniak 
hellyében nyerni [Torockó; TLev. 4/9. — aA Thorocz-
kai-tam.]. 1816: Meltoztasson Bányászoknak, szén 
!sinálok(na)k Lo hajtokn(a)k Koho Mestereknek és ma-
sok(na)k akik Verős kovatsoknak nem nevéztetnek a' 
vas futatást és művelést absoluté meg tiltani [uo., i.h. 
9/46], 

Ha. 1681: Koh mester [Vh; VhU 12, 62-3, 66, 578-9, 
583-5] | Kóh mester [Vh; VhU 578]. 

kohómti kohóbeii munka; lucrul într-o uzină metalur-
gică; Hüttenarbttit. 1776: vettük a' Tkts Urnaka kül-
deti C ommissioját, melynek tenora ez volt, hogy egész 
Communitásunk bé gyűlvén Bánya* Kohó s verő roivek-
ben néhány időktől fogva interveniált difficultasok felöl 
Consiliumot tartson [Torockó; TLev. 7/5. — *Pávai Fe-
renc, gr. Kornis Zsigmood inspj. 

kohoaesztál megtisztel; a onora/cinsti; beehren, jm 
Ebre erweisen. 7737: illendő lészen Tiszt. Tsepiegi Ferentz 
Uramat a' Néhai Tiszt. Udvarhelyi Mihály Uram ő 
Kglme Vacantiajáxa által-tenni, és egyszer *s mind Theo-
logiae Professorsággal-is cohonestalni [Kv; SRE 166]. 

kohooesztáltatik végtisztesség adatik; a se ofieia fune-
raliile cuiva; jm die letzte Éhre erwiesen werden. 1737. 
Mltgs Fö-Ispán Urat, Cs. Keresztúri Torma Miklós 
Uniókat, I(ste)n ö Sz: Felsége ez árnyék Világból . . . ki-
szóllítvánn, mint hogj Tisztességes Levél által requiral-
tatott a Tktes Ns Tanáts, hogj Ns Varasunk áitaüs. ko-
porsóbţa) lejendő tétettetése, az Idvezült Urnák Coho-
nestáltassék, tettzett expediálnunk, Assessor Nztes L6-
tsei Jóseffés Nótárius Böszörményi András Atyánkfiait 
ő kgtmeket [Dés; Jk 469a]. 

kobóoyárs kohõ-piszkavas/szítóvas; vätrai (de topi-
torie/forjã); Lõschspieß. 1673: Kohosok eszközei: Az 

felső kohoz vagyon egy vas hordó fogó sparingostol, egy 
vas kőtörő botoczka, két vas rúd, fúvó felrántó négy 
lánezok horgokkal edgyütt, egy koh nyársa [CsVh 44. — 
aFolyt. a fels.]. 1677: Vas verő ház . koh nyárs no. l 
[Madaras Cs; i.h. 50]. 1681: Ploszka Bánya . Kóh 
mester keze alatt Vagyon itt: Salak lyukasztó 
koh nyárs, fa nyelestől Nro l. Szén vono vas Gereblye 
Nro ld | Bánya. Nedráb nevű .. Salak bocsáto koh-
nyárs [Vh; VhU 578, 583. — aFolyt. a fels.]. 1703: Ková-
csok vagy vas veretők eszközei: koh nyárs nro. 1, eöreg 
vas bot nro. 2, kisseb nro. 1. [CsVh 118]. 1741: Egy koh 
Legyező 1. Egy koh Nyárs 1 [Kv; TL 90 lakj. 1812: Egy 
koho nyárs xr 12 Egy koho legyező xr 8 [Mv; 
MvLev. Szabadi József kovács hagy. 10]. — L. még 
CsVh 4£-50, 92, 114,. 118. 

A jcl-re 1. Frecskay 167; OklSz. Jankó, TAszT 200 torockói bányászszó-
táracskája a címszót így értelmezi: hosszú, hegyes vas, a kohólyuk tisztítá-
sára. 

kohos kohómunkás; cuptorar, lucrător la un cuptor; 
Hüttenarbeiter. 1673: Kohosok eszközei8 [CsVh 44. — 
aA fels. kohónyárs alj. 1680: Albert Péter az hámoron 
kohos volt | Albert Péter mindétig kohos volt | az vashá-
moron Albert Péter kohos volt, kiszabadulásáért 
adot két tulkot [Dánfva Çs; CsVh 75-7]. 1703: Koho-
sok vagy fútatók eszközei3 [i.h. 118. — aKöv. a fels.]. 

Szn. 1531: Laurencius Kohos [Vh; DomH 91, 93, 95]. 

kohó-segítő kohómunkás; lucrător la un cuptor, cup-
torar; Hüttenarbeiter/gehilfe. 1809: A' mi Vas mivelé-
sŭnkhezis szerfelett való sok munkások u.m. Bányá-
szok, Szénégetők, Koho mesterek, Koho-Segittŏk, Vas-
vágok, Mivelŏ Kovácsok, Mivelŏ Segittŏk, Lohajtok 
kívántatván, hitel felett való dolog az, hogy minden uj-
jabb ujjabb Tyrok Statutiojakor, micsoda akadally és 
gát vettetik mesterségünkbe [Torockó; TLev. 9/43]. 

kohos-szolga kohómunkás; cuptorar, lucrător la un 
cuptor; Hüttenarbeiter. 1680: az hámoron . . . Albert 
Péter kohos szolga vala [Dánfva Cs; CsVh 75]. 

kehótisztító fogó kb. kohótüzhely-tisztító fogó; cleşte 
pentru curăţat cuptorul; Zange zur Reinigung des 
Hochofenrostes. 1840: Egy kuho tisztitto fogo 18 xr 
[HSzj kovácsműszer alj . 

kohszín kohószín; şopron/magazie într-o uzină meta-
lurgică; Hűttenschuppen. 1681: Ploszka Bánya Ve-
rő mester keze aîat levő jók. Koh szin; ez fa oszlopokon 
állo, Pristillaval való hejazasa jo; Az Koha romladozott 
[Vh; VhU 578-9]. 

kob-vasszirkáló kohó-piszkavas/szítóvas; vätrai de 
foijă, Löschspieß, Hüttenstocher. 1652: Egy vas pemet 

Egy koh vas szirkalo [Görgény MT; Törzs]. 

koincidál 1. érintkezik; a se atinge/întîlni; sich be-
rühren. 1769/1802: azon Contiguitasban lévő Mak ter-
mő Erdők nem devastaltattanak a Bezdédiektőla sőt 
a2g>n contiguitasban lévő Erdőnek egy része a Salamo-
ni Határnak co-incidálván . . . a Salamoniakhaz tarta-
zik [BSz; JHb LXVII/3. 24. — aBezdéd (SzD) lakosaitól. 
SzD]. 1775/1802: a fatensek distingváljak, és describal-

ják, hogy ezen Doszul Trasznye nevezetű Erdő mitsoda 
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nevezetű helyekig extendálodik, és a contraversiában le-
vő Doszul Maguritsej nevezetű Erdővel hol, és mi nemű 
helyeken Coincidál, és contermináltatik [BSz; i.h.]. 

2. találkozik; a se întîlni; sich begegnen. 1777: Tud-
gy^é a'z Tanú . hogj ezen Nagj Bunyrola Illondá-
ra menő Ország Ut . . ez előtt nem régen fogattatott 
fel, és hogj a' régi Ország Ut, melly az Kőrtvéllyjesível 
coíncidált alkalmatlan sáros feljárására nézve el hagja-
tott ..? [Körvélyes SzD; TL vk. — a"bSzD] | Én az 
Nagy Bunyrul Illondára menő ország utat mindétig itt 
értem az Bűdős pataki3 Praediumban, ezen az hellyen az 
hol most vágjon. Ezen Ut penig Coincidál a' Rév-Kőrt-
vélljesrűl Illondára menő Úttal a' Bűdős patak foljamat-
nál [uo.; TL. Prov. Turde Szíméon (77) vall. — aSzD]. 

koincídálás egybeesés, találkozás; coincidenţă; Koin-
zidenz, Zusammenfall. 1710 k.: Ez az üdő, nap 23. ja-
nuarii, reggeli óra csudálatos coincidálása omnibus cir-
cumstantiis consideratis az én szívemből minden kétsé-
get kivet annak az álomnak divinitasáról [BIm. 1034]. 

koineál kb. igazol; a dovedi/justifica; be/er/nachweisen. 
1775/1802: Ami a Ęezdédia Méltóságos Possessor 
Urak Nagy Kristolczi Lakosak ellen a már előreis at-
tingált ezen Nyikita Pojanabeli 11 búgja szénának el égeté-
siért valo aqvisitiojakot illeti . . . praetendált Proprietas-
sakat sufficientibus legalibus Documentis Coineál-
ják, és Stabilialják [BSz; JHb LXVII/3. 135. — a"bSzD]. 

kointelligencia egyetértés; înţelegere, acord; Einver-
ständnis/vemehmen. 1765: Mihály, Drágán, es János 
közel egy más szomszédságában lakván könnyen lehe-
tett Cointelligentiajok [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1806: Groff Haller Gábor . ő Ngával ugy tractáltam, 
hogy Nagyságodhoz és Házához örökös atyai, és atya-
fiúi protectioját, és Cointelligentiáját vallotta, ajánlotta, 
ígérte és mondotta, hogy Ngodat Házát velem edgyett 
értőleg protégálni suténirozni kész [Ks 94 Thuroczy Ká-
roly lev.]. 

kointeresszátus érdektárs; persoană cointeresată; 
Mitinteressent. 1768: Szőkereki és Sajgai Portiói 
eŏ Ngának részéb(e) jutott vala melyet Kapitány T. 
Szilvási János Ur, s Cointeressatussai Törvényesen kez-
dçttenek keresni, s impetalni [Dob.; Ks 39. XXVI. 13. — 

Szükeréken és Sajgón (SzD) lévő]. 

kók 1. (bot- v. pálca)fej; măciucă; (Stock/Stab)Kopf. 
1791: Egy Szŏllõ venike páltza ezüst kokkal . . Más ve-
nike páltza ord. csont kokkal [Mv; MvLev.]. 1801: edgy 
Nád páltza fejér Kokkal [Mv; i.h.]. 1855: hatalmas nád-
bot rezes kokkal [ÚjfE 183]. 

Vö. Vadr. 505: Kók: botyikó; kókos pálca: a végin, hol fogják, csont 
vagy réz botyikós (Usz). L. még CzF; MTsz. 

2. 1814: Egy Fekete Tokba(n) egy Nyakra valo 15. 
darab kokbol állo darabja 30. xr [Kv; Born. IV. 14]. 
1839: Egy Kok nyakba valo Egy Csomo füzetlen 
gránát [Kv; LLt]. 

? kóka Szn. 1602: Kóka András (szabad székely) 
[Szentdomokos Cs; SzO V, 220]. 1614: Koka Fer(encz) 
[uo.; BethU 480]. 

Némi valószínűséggel feltehetően a TESz szótározta több jel-ŭ köznév 
személynévi előfordulása. 

kokker '?' 1850: Egy Kocker tsinálása 12 F. 30 kr. 
Gomb hoza 1 F. 40 kr [Kv; Pk 6]. 

kokó 1760: Elég az, hogy amint írám Macskási 
Krisztina meghala . A Váraditól való leányát pedig az 
anyja temetése után harmadnappal vette el Barcsai Pál, 
Barcsai László fia, ki is kálvinistából lett volt pápistává. 
Elsőbben az anyja özvegyen maradván, nem tartóztat-
hatta meg magát a kokótól, úgy lett pápistává a fiait is 
azzá tévén, kik is irtóztató nagy pápisták, kivált ez az 
László [RettE 105]. 

Az emlékirat közzétevője szerint a gyermekek ijesztgetésére való dolog. 

kokojza (fekete) áfonya; afină; Schwarz/Blaubeere. 
7792: Az Oláhoktól: . . Kukujza, áfonnya [Éder, Ben-
kőNyMunk. 180]. 1864: a Község határa . 1/4 része 

fiatal erdős hegyes és kokojzát termő dombos 
[Gyszm; GyHn 44]. — Vö. GyarmVoc. Told. 99. 

kókonya \ 1573: Gemes Anna Semy (!) Iacabne 
vallya hogy harmad Nap az vtan hogi Kereztury petert 
megh vagdaltak volna az Kapa Myhal hazanal Megien 
oda eohozza az zolgalo Erzebet, Mond eo neky teob be-
zedy keozet, Nem Tucz sep dolgot Azzonio(m), Am az 
essekwrwafy kerestury peter chigan kokonyat kewant 
vala, Mezytelen haromsoris Ieot egy Eyelen reám, De 
byzon vgy chelekettek vele hogi talam vachoran Ery Is-
tent Kerdy eo hogi kyk Bántották volna, Mond hogi 
volt vagy 20 kapas az Vduaron, Myt twdok bele mellyk 
Mywelte [Kv; TJk III/3. 50]. 

A MTsz és a TESz 'húsvéti szentelt étel' jel-sel szótározza a kókonya 
szót. 

kókos fejes, gombos; cu măciucă; mit Kopf. 1850: 
Egy nád, kókos pálcza [Mv; DE 2]. 1855: rezes kard, ko-
kos nádbot [ÚjfE 175]. — L. kók al. a jegyzetben a Vadr-
ban való előfordulást. 

kókuszdió-ivócsésze kókuszdióhéjból készült csésze; 
ceaşcă făcută din coajă de cocos; aus Kokosnuß verfer-
tigte Tassé. XIX. sz. eleje: Égy kokusdio ivó ezüstös Csé-
sze [BK Inv.]. 

kokvia tanítói étkeztetésben járandóság; asigurarea 
mesei zilnice (ca completare a salariului) pentru învăţă-
tori; Speisungsbezüge/gehalt für einen Lehrer. 1683 k.: 
Proventus Rectoris . . . Egyszeri Coquia vagyo(n) ex de-
bito [Zovány Sz; SzVJk 53]. 

A régiségben a falusi egyházi iskolák rektorait (tanítóit) a pénz- és ter-
mészetbeli szolgáltatások mellett az egyházközség családai — meghatáro-
zott rend szerint — ebédre látták vendégül. 

kokvizálás diákétkeztetés; asigurarea mesei/hranei 
zilnice unui elev; Schul/Schülerspeisung/beköstigung. 
7597: Fiam számára, à Collegiumb(an) laktában 
Fejer-toine(na)k coquizalasert ./30[PatN 16b]. 

kólái 1. (földet) művel; a cultiva (pămîntul); bebauen. 
1642/1722 k.: Ha pedig a Loci Minister azon földet co-
lalni nem akarja, jo idejen az Edgyhazfiak(na)k hirt te-
gyen, ha ez Edgyhazfiak is Colalni nem akarjak, 
tegyenek hirt a Falusi Bironak, ha az is nem Colallya 
Szabad legyen akar mellyik ott lakó Paraszt embernek 
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akar edgyedül akar kŏzŏnsegessen Colalniak [Beresztel-
ke MT; GörgJk 81]. 1677: Árendás puszta helyeket, ha 
kik collallyák tartozzanak az Arendát meg fizetni rolok 
[AC 251]. 1698: magok kolaljak az Jobbagjok azon 
hataron való földeket reteket [Balavásár KK; Ks 8. 
XXIX. 9]. 1711: szilvasine nevű regi Possestrix Asz-
(szo)ny ... az Branyesz nevű helyet . adta az Salykoi 
Lakosok(na)k; hogj meg ircsák Colallyák s a dezmát 
rolla meg adgyják [Salykó NK; JHb XXIV/2. 5]. 1728: 
Szanto Föld . . . a Praedicator maga colallya [Eresz-
tevény Hsz; SVJk]. 1740: az Utrumban Specificált 
Szántó földeket mint Kováts György szántotta . 
ŏ colálta a miolta meg külŏnŏztek ketten, a Szŏlŏ Nyi-
latis ŏ mielte [Szásznyíres SzD; Ks 17. LXXXIV. 13]. 
1782: (A) Colonicalis főidet Fejér András nevezetű 
'Zeller Birta de az után Pusztájában hevervén Senki 
sem colalta, egy Nyihány esztendeig ugy hevert [Dob.; 
JHb IV/16]. 

2. (erdőt, kaszálót) él, használ; a folosi (pădurea, fî-
neaţa); (Wald, Heuwiese) benützen. 1677: Nemes há-
zakban lakó paraszt s' egyéb sellér emberek, ha a* Vá-
rosnak vagy Falunak határát a* Nemes üléshez tartózó 
pertinentiakon kivŭl, vagy magok nem colállyák, vagy 
marhájokat azon nem legeltetik, a' Város vagy Falu 
közzé kŭlŏn szolgálattal és contributioval nem tartoz-
nak [AC 235]. 1692: Itt bizonyos determinált 
Széna füvek nincsenek, hanem ki hun akarta colalta 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 37]. 1718: Az Gyertyánostól 
fogva, az Pocstelke végéig kaszáló helly lévén . . az há-
rom részen való Jobbágyok, igasságoson oszsžák három 
egyenes részekre, es ki, ici, a' maga rézit birja Colallya, s 
Tisztittsa [M.nádas K; RLt]. 1721: az Hadmezŏ alias 
Ostyána nevű Széna fű . . Ha Nagyfaluhoz tartozott és 
oda való volt, kicsodák birták usualták és Colaltak 
[Nagyfalu Sz; EH A]. 1744: Mikor leg elŏbszõr Vládhá-
záta bizonyos Lakosok meg ülték, s oda telepedtenek, és 
akkor azon controversiában forgó erdōtt vagy határt 
magok(na)k el foglalták, colálni, s usualni kezdették 
[Incz. X. llb. — AF]. 1746: hogy az idegenek uraság 
hire nélkül az határt ne éljék, szükség krajnyik uramnak 
oly vigyazással mind magának, s mind penig subordina-
tusinak lenni, hogy sine conventione az erdőt ne colálja 
[Déva; ErdO II, 35]. 1766: Colal Pataki István Uram 

égy szekér szénára Való Rétecskét [M.köblös SzD; 
RLt]. 1782: a Rétis mely Marhák által meg ètettetet ed-
dig elé az Nemes Suki Lakosok birtokok alat volt, ők 
Colálván vettékis el rolla à hasznat [F.zsuk K; SLt 
XLII. 15. Moldován alias Morzsán Alexa (30) zs vall.]. 

3. (szőlőt, gyümölcsöt) gondoz; a îngriji (via, livada); 
(Wein/Obstgarten) pflegen. 1656: Ez mellett vágjon igen 
szép gyümölczos kért, melljet az molnárok szoktak co-
lálni, eökis veszik hasznatt [UF II, 156]. 1679: Oltova-
nyos kert. Ez az Falu Erdeje között vagyo(n), ebben sok 
szép oltovány fa, mellyett is A(nno) 1670 kezdettek Co-
lálnj; Galybol őszve vágott keretese vagyon [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 140]. 1694: AC Kaposzta 
kertb(en) felhóid szőlő melljet eő kglme colalt is 
ideig, de annak utanna pusztulásra hagjatott [Borberek 
AF; BfR]. 1732: a' Vég Hersán . való szōlŏt . colál-
ják, és usuállják ketten, magok számokra [Ne; DobLev. 
1/149]. 1740: Vagyon égy Darabba puszta szőlő . . . 
melly is egj Jobbágy(na)k adatott vólt colalni, kiis 
osztán harmad idén valamely felé el vetődvén, azoltátol 

fogva inculté áll [Algyógy H; Ks 89 Inv. 63]. 1763: ada 
. . . egy darab szőlőt a Bodoni Nagy hegyb(en) hogy a 
Praedikator colalja és hasznát vegye [HbEk]. 

4. bányát művel/kitermel: a exploata o mină; (Zeche/ 
Bergwerk) ausbeuten/abbauen/betreiben. 1643: Vgy in-
formaltatunk hogy az mely Bányászok hüsegtek Joza-
gaban VyfTalui hatarban Porond banyat colaltanak, 
mivel Isten utan szepen talaltak Aranyat, megh akartak 
volna ielenteni a Zalaknai Praefectusnak, mellyet esze-
ben veuen hűseged utannok küldőt, es megh fogatuan, 
ez ideighis fogua tartya, s az banya felben aluan nem co-
lallyak: mely dologh ñscusunknak nem keues ka-
raual vagion parantzollyuk, ez Commissionkat ve-
ven az meg fogott Banyaszokat mindgiart boczattassa el 
őket, s engedgye(n) szabad culturat mindenut az hol 
arra való helyet lölnek [Thor. XVI/2 a fej. Thoroczkay 
Lászlóhoz]. 1677: Mikor az vas kő bányát colalják az 
két rendbeli bányászok, ha egész héten dolgoznak szok-
tak adni egygyik egygyik rendbeli bányásznak mécsnek 
egy hétre egy egy ejtel fadgyat, olvasztottat [CsVh 61]. 
1740: Magurán . . . Vannak a Mlgos Árvák(na)k 
Taxás Vass Bányáji Toroczkó Sz. Gjőrg felől edgy ma-
goss Csup tetőn, melljek neveztetnek (: vulgo :) Járai 
Bányák(na)k, Ezeket a' Toroczkó Sz. Győrgji Bánjá-
szok colállják, és adnak annuatim ezen M. részére 42 rúd 
avagy kasza vasakat Taxában [Ks 89 Inv. 27. — aTA]. 
1753/1781: Miképpen és hány esztendőkig moderalta 's 
igazgatta, a Nagy Almási bányát, coláltaé? [H; JHb 
LXXI/9. 190 vk]. 1780: Ezüst és ón érez bányákat Idege-
neknek vgj Thoroczkai lakós Jobbágyoknak és Gelle-
reknek a' Toroczkai határban inditni vagy colálni mi-
ként engedtetik [Torockó; TLev. 3b]. 1796: a' Torotz-
kaiaknak . az Erdőkben szabad élések volt, és a' Vas-
mives Bányákot szabadoson colaltak, 's a' kinek tetzett 
el adták [Mv; TLev. 5/16 Transm. 69]. 

5. valt tisztel, tiszteletben részesít; a cinsti; ehren, jm 
Éhre zuteil werden lassen. 1653: És mostan a templom 
közepén vagyon a szent koporsó, és a templomban kö-
rül esmét rekeszek vagy kápolnák s oltárok vágynák, a 
hol isteni szolgálatot naponta tesznek és processiot jár-
nak azok, a kiké a kápolna s az oltár. Legnagyobb ré-
szek azért a catholicusoknak vagyon ott, azután a görö-
göknek, örményeknek, georgianusoknak is vagyon — 
azok is úgy devotizálnak és colálják azt a szent helyet, a 
ki ott vagyon [ETA I, 120 NSz]. 

kólálás 1. (meg)művelés; cultivare; Anbau. 1642/1772 
k.: a helybeli Lakosokis Papjokkal edgyŭtt ha nem eleg-
segesek azon Eklesia földnek Colalasara; az utan meg 
engedtetik az helybeli avagy másutt lakó Nemes embe-
rekének is Colalni dezmajaban [Beresztelke MT; 
GörgJk 81]. 1732: (A) Colalás alá alkalmas földeket . . 
ez szerént dividálok [O.bogát AF; JHb XXVI/59]. 1743: 
az hely Colálásátol tiltattais az udvar Authoritássa 
mellet Kracsunt [H; Ks 62/6]. 1754: tőrvényesen tilta-
tott ĕ Temes On . . ezen meg irt helynek colalasatol 
[Szság; WLt]. 1770: tiltatá hogy azan földnek colálásá-
tol cessallyon s ne prevaricallyon se ott se más földek-
ben) [Mezőcsán TA; Ks 26. X]. 1781: ö kglmét modo le-
gitimo ammonealtam s inhibeáltam azon Circumvici-
nált földnek Colálásátol 's bevetésétől [Mv/Mezőbánd 
MT; MbK XI. 63]. 1823: tiltám a föld erőszakas colálá-
sátol [Várfva TA; Borb.]. 
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2. élés, használás; folosirş Benützung, Gebrauch. 
1735/1826: (A) Hoszszuaszoi Lutherana Ecclesia . . . 
a' béli jussát kívánván defendálni, végre azon Lodormá-
nyiakkal, ugy componáltanak, hogy egy darabját az 
Erdőnek kiirtásra és colálásra a Lodormányiaknak en-
gedvén (a) Dézmát mindazonáltal magának reser-
válta [SzentkZs. Lodormányi dézma 68. — KK]. 1754: 
Resztoka nevezetű helyben lévő rétetskét az Vtrizáltakat 
értem tisztítani mint Husziai határban levő helyet . . 
Soha Sem hallottam hógy valaki az vtrizáltakat tőrvé-
nyesen tiltotta volna ennek colalásától vagy . . . hogy 
tőrvény uttyan el foglalta vólna tőllek [Hosszúújfalu Sz; 
WLt Nagy Gyermán (44) zs vall.]. 1768: Lévén Sofrona 
Todor nevű . . Emberének háza után valo kaszálloja 
an(n)ak Colalásával és Irtásával Erdejét Pusztittja [Cege 
SzD; WassLt]. 

3. (szőlő)gondozás; îngrijire (a viei); (Weingarten) 
Pflege. 1647: Laszlo alias Olah János három fertalj 
Szeŏleŏnek colalasat fogatta volt fel . . az szeŏleŏt nem 
miuelte keuansagha szerent [Kv; TJk VIII/4. 225]. 1750: 
Az Specificalt szőlőnek Dézmájáért valaki impetalta 
volna .. Dali Istvánt és Sámuelt azon szőlőnek bírásá-
ban) Colalásáb(an) legitime impetalta s el nyerte volna 
nem tudom [Balavásár KK; Ks 13. XVI. 3]. 

4. bányaművelés/kitermelés; exploatare minieră; 
Berg/Grubenbau. 1638: mikoron az el mult esztendő-
ben) az Thoroczko városi Torda varmegyebeli kőz né-
pek, ugya(n) azo(n) Thoroczkaj hataro(n) Ezüst es Ólon 
Banyat talaltak volna, es az mi Kegyel(me)s Urunk eő 
Nagy(sag)a előt azo(n) Instálták volna hogy eő Nagy-
(sag)a Annak colalasaert eőket az Jobbagysagrol fel sza-
badittana [Thor. XVI/1]. 1643: haro(m) Jobbagim vad-
nak az banya colalasatul (így!), de seót inkab mostis 
hogj ide indultam eróssen megh hatta(m) nekik, co-
lallyak az banyat [Torockó; i.h. XVI/2a]. 1677: Az dán-
falvi0 határon találtatik kő bánva, melynek colalasaban 
ez az observatio [CsVh 61. — Cs. Kőv. az észrevétel]. 
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]. 
1767: Toroczkó városb(an) . . . a bányáknak éjjeli Colá-
lásokb(an) szenvedhetetlen Abusus tsuszott vala be [To-
rockó; TLev. 7/1]. 

kólálatlan megmüveletlen; necultivat; unbebaut. 
1642/1722 k.: ha pedig a Praedicator fel fogna azon fői-
det vagy egeszszen, vagy annyi reszet a menyit ŏ nem co-
l^hatna, es azt masnak sem engedven Colalatlan ma-
radna tehát a menyit a mellette levő akkora Colalt föld 
terem, annyi dezmat tartozzék a Praedicator az Ekkle-
sianak contribualni a Colalatlan földről [Beresztelke 
MT; GőrgJk 81]. 1756: az Uraság désertáji főigyei 
Colálatlan maradnak [Kővár (Szt) vid.; TK1]. 

kólálgat művelget; a cultiva din cînd ín cînd; nach und 
nach bebauen. 1741: Ezen ket földeknek semmi proprie-
tassat nem tudom . . hanem azt tudom hogj Runkán 
Gavrilla a mlgos Jósika Moses vr eŏ nga Jobbagja Co-
lalgatta [Bányabükk TA; JHb XIII/15. 2]. 

kóláihat 1. (főidet) művelhet; a putea cultiva (pămîn-
tul); bebauen können. 1642/1722 k.: ha pedig a Praedi-

cator fel fogna azon földet vagy egeszszen, vagy annyi 
reszet a menyit ŏ nem colaihatna, es azt masnak sem en-
gedven Colalatlan maradna tehát a menyit a mellette le-
vő akkora Colalt föld terem, annyi dezmat tartozzék a 
Praedicator az Ekklesianak contribualni a Colalatlan 
földről [Beresztelke MT; GőrgJk 81]. 1700: a' kiknél 
most ollya(n) földek vadnak pacifice bírják s colal-
hattjak Sz. Marton napra az arendaját megadva(n) 
[Dés; Jk 310b-la]. 1717: minthogj penig sok földek vol-
tak, és nem colalhatta őket, némellyik kŏzzŭlŏk gyep-
bennis állott [M.csesztve AF; JHb XXVIII/21]. 1742: 
Ezen három darab földeket ha az Eccla maga sza-
mara nem colalhattya valakinek adatik minden ugar-
szerre tartozik mindenekert den. 60 [Bodok Hsz; SVJk]. 
1745: az akasztó fa mellett a dombon vágjon valami igen 
köves törőkbuza kurta főd negj hod mellyet roszszasaga 
es Szélül valo lete miatt nem colaihatni [Ne; lncz.]. 

2. (erdőt) élhet, használhat; a putea folosi (pădurea); 
(Wald) benützen können. 1753: igirtŭnk ŏ kegjelmenek 
az magunk hatarunkan egy darabacska erdőt melljet is 
most nem Colaihatni [Gyertyános TA/Torockó; Bosla]. 

3. bányászkodhatik, bányát művelhet; a putea ex-
ploata o mină; Bergbau betreiben/(zu Tage) fördern 
können. 1638: a Thoroczkayaknak ugy mint Thorocko 
varosanak heresinek es földes Urainak . . . megengedte 
volna nekiek, azoknak az Banyaknak colalasat, melyre 
erős hitte<l> obstringaltak es obligaltak volna magokat 
az mi kegyels Urunk(na)k, hogy mentől szorgal-
matosba(n) colaihatnak bizonyos conditiok szerent 
abból valo ezüstöt szolgáltatnak az eo Nagy(sag)a 
Tarhazaba [Thor.]. 1677: Arany, Ezüst, Réz, Kénkő 
Bányákat, hogy akárki . . . nyithasson és colaihas-
son, fel-szabadittatik [AC 47. — A teljesebb szöv. kó-
láló alj. 1780: Sellérek, és jövevények közül valo Vas 
kŏ bányászkodás meg nem engedtetik, hanem ollyas 
személly ha eddigis Bányát kezdett volna, vagy ez-
után kezdeni akarna, Jobbágyi szolgálatot praestály-
lyon, és a Bányát ugy coláihassa, ezt nem akarván tse-
lekedni, Bányájától priváltassék [Torockó; TLev. 
2a]. 

kóláló bányász-, bányaművelő; care exploatează o 
mină; Bergbau betreibend, Berg-. 1677: Arany, Ezüst, 
Réz, Kénkő Bányákat, hogy a kárki, a'kinek modgya le-
het és helye nyithasson és colaihasson, fel-szabadittatik: 
illyen modok alat mindazáltal, hogy mind maga a' ki co-
láltattya, mind penig a colalo Mester emberek, hittel le-
gyenek kötelesek arra, hogy igazán valo tizedét a Bá-
nyákból provenialo Metallumoknak a' Fiscus Tárházá-
ban bészolgáltattyák [AC 47]. 

kóláit megművelt; cultivat; bebaut. 1642/1722 k.: a 
menyit a mellette levő akkora Colalt föld terem, annyi 
dezmat tartozzék a Praedicator az Ekklesianak contri-
bualni az Colalatlan földről [Beresztelke MT; GőrgJk 
81. — A teljesebb szöv. kólálatlan és kóláihat alj. 1729: 
Lévén egy nehany besülletes Atyánkfiai kiknek nyillok 
nincsen hogj eŏ kglmekis Consolaltassanak, Az Uj kis 
hidon tul lévő Város számara Colalt Város fóldit repar-
ceallyak Nztes Korodi László, Ládányi János Csehi Kis 
János, Kőmives Peter Bihari Szabó János Atyankfiai eő 
kglmeg(ne)k [Dés; Jk 387a]. 1732: Komál alatt lévő en-
nek előtteis cólált kicsid örökségeink [Kv; Pk 3]. 
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kóláitat 1. (földet) műveltet; a da cuiva să cultive; be-
bauen lassen. 7677: Vágynák ehez az udvar házhoz 
szántó földekis Ezen udvarházhoz jobbágyok nem 
lévén, ha az hozza való földeket feliben kezdik colaltat-
ni, az helynek felettéb való vad és soványságához való 
képest . . nem sok haszon jő ki belőle [CsVh 54]. 

2. (szőlőt) műveltet; a da cuiva să îngrijească (via); 
(Weingarten) pflegen lassen. 1741: ezen két Szőllök . . . 
termésit az az atyafi vészi el aki Colaltatta [Veresegyhá-
za AF; DobLev. 1/193] | A Nemes Város Szölleje, a' Job-
bágyok Vincellérsége miatt a' mint tapasztallya a* Nms 
Város, nem éppül; söt romlik, és szinte elis pusztul; azért 
Concludáltuk egyenlő akarattal, hogy azon szŏllŏt, ez 
után, ne Jobbágy Vinczellér által Coláltassa Hadnagy 
atyánkfia õ kglme; hanem Városi jó Vincellért; vagy 
más idegent fogadjon [Dés; Jk 553a]. 1775: Az Utrizált 
szőlőt . . el szokott Jobbágya allyáb(an) lévő győmől-
tsőssével edgyűtt tsinálta volt Erdőből . . és így ment 
birtokában Groff Lázár Antal Ur(na)k 's most ő Nga 
coláltottya [Kettősmező Sz; JHbK LIV/2. 7]. 

3. bányásztat, bányát műveltet; a da cuiva ín exploa-
tare (o mină); Bergbau betreiben lassen. 1637: Alázato-
san uetűk K. v. az Nagod tegnapi resolutioiat, hogi Na-
god maga akarna Colaltatnj az Thoroczkaj eszüst es on 
baniat . . ha az magunk Joszagaual colaltattia Nagod, 
az nekünk nagy karunkra, fogiatkoszasunkra, leszen, 
holott mostanis semmj szonkot nem akariak fogadnj 
Jobbagink, eszt az Nagod Istenes iteletire tamazttiuk 
. . . Ha pedigh Nagod idegenekkel akaria Colaltatnj, 
ugis oda keőszikben fugealnak nekünk nagy karunkra, s 
boszzusaginkra [Torockósztgyörgy; TLev. 8/2 Thoroc-
kaj László, István és Zsigmond a fej-hez]. 1677: Arany, 
Ezüst, Réz, Kénkő Bányákat, hogy akárki . . colalhas-
son, fel-szabadit tátik: ilyen modok alat . . hogy mind 
maga a' ki coláltattya, mind pedig a' colalo Mester em-
berek igazán való tizedét a' Bányákból provenialo 
Metallumoknak a' Fiscus Tárházában bészolgáltattyák 
[AC 47]. 1720: az Família8 nagy Zelussal kivannya . . . 
coláltatni az Bányákat kikben ezüst on Minerákat tálal-
hatni [Torockósztgyörgy; TLev. 8/4. — aA Thoroczkay 
család]. 1756 k.: ha valamelly el hagyott Bányának Gaz-
dái kőzzül valamellyik azon fel hagyott Bányát ujjabban 
coláltatni akarja 'a több Gazdák, vagy Társak hire nél-
kül idegen Társakat bé ne vehessen, nisi post legitima 
admonitionem a régi Társak hozzá nem állanának 
[Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 
1782/1799: Bánya béli reszeket a' Méltoságos Vraság 
eddig elé értelmes pénzel fogadott Bányászokkal Colal-
tatta, de ma Jobbágyokkal, ugyantsak Torotzkaiakkal 
Jobbágy szerben művelteti [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 337]. 

kóláitatás 1. (föld)müveltetés; cultivare (a pămîntu-
lui); Anbau, Bestellung. 1679/1681: Az jo gazdaságh es 
Oeconomia az eppetés utan legh inkab ismerszik megh à 
földnek Coláitatásában [Vh; VhU 668-9]. 1693: hallot-
tadé ha valaki vagj egy szer vagy mászszor az emiitett 
Nagy Gyekei embereket tiltotta volna eze(n) meg neve-
zet szántó földeknek coláltatásátol [K; Ks 4. VI. 13 vk]. 

2. (szőlő)müveltetés; îngrijire a viţei de vie; Weinbau. 
1652: igirem eo kgl(ne)k .. egy darab réghi Nemes 
puszta szőlő helyet . adni kűlõn magának való 
hegy lévén ez megh irt szőlő sem colaltatasara, sem pe-

nigh kerteltetesere nem erkezhetne(m) [Szer. Solth János 
ref. esp. kezével]. 1795: a Mlgs föbb rendű s más birto-
kos Urasagok(na)k nevezetesebb Szŏllŏ hegyeinek co-
laltatasokra nézve . el kerŭlhetetlen szükségek levén a 
Kis kŭkŭllö vizén erigalando allando lábos hidra 
mind fel epittésében mind Conservatiojában olyan prae-
visio, s provisio tartassék hogy . . . jövendő beli romlások 
s károk ne következzenek [Adámos KK; JHb XIX/46]. 

3. bányásztatás, bányaműveltetés; exploatarea mine-
lor; Bergbau. 1662: minden dolgaiban, oeconomiájá-
ban, bányák, aknák coláltatásiban . . . olly szorgalma-
tos gondviselő valaa, kinek mássát akárki is, még közön-
séges emberek között is, alig láthatta [SKr 143. — aI. 
Rákóczi György]. 1677: Bányáknak, minden féléknek 
colaltatások, bizonyos móddal fel-szabadittatik [AC 
252]. 1734: kivaltkeppen tapasztaltuk az Ezüst banja-
nok colaltatasában, sok karunkat, busulasunkat [Gyé-
ressztkirály TA; Thor. XVI/24]. 1750-1756 k.: a' To-
rotzkai haszontalan ezüst bánya colaltatása(na)k cas-
saltatásában Mltgs Gróff Teleki Adám Vr eo Nsága 
noha Helysegŭnkel conventiora nem mént, nemis simp-
liciter az szegény kŏsség, hanem a' Mltgs Família respec-
tussaért allaboralta . . . a* Felsőbb Felséges Instantiak-
nal azon hitván Bányá(na)k cassaltatását [Torockó; 
TLev. 8/5]. 

kóláitathat műveltethet; a putea cultiva pămîntul; be-
bauen lassen können. 1700/1716: az mely szántó földek, 
rétek, még zálogban vadnak8, azokat is Lökös Pál az 
megye pénzén hozza meg, es azokat az Megye mindgyá-
rást Megye számára colaltathassa [MMatr. 244. — 
aMakfalván MT]. 1701: Adák . . . ezen Darab szántó 
földet Biro Sámuel uram(na)k, Feleséghének . . . Gyer-
mekeinek zálaghjára . in et pro flor. Hungaricalib(us) 
Száz; ugj hogj eo klme Feleséghe és Gyermekei huszon-
öt esztendökigh való hasznát azon főldek(ne)k vehessék 
el, Coláltathassak, annak utánna le tévén ŏ klmek(ne)k 
azon említett Száz Magjar forintokat, tartozza(na)k re-
mittalni az Falu(na)k [Nagylak AF; DobLev. 1/55]. 
1767: Kovats Margit . arra sem volt capax hogj a ki-
ket birt ügyiben Colaltathassa [Medesér U; Ks 20. XIV. 
1]-

kóláltatik 1. műveltetik; a fi cultivat; bebaut werden. 
1716: az regi emberekis kik(ne)k idejekben Colaltattak 
az udvarház utan járandó földek deficialtak 
[Kecsedszilvás SzD; JHb 111/68]. 1750: Néhai Mgos 
Jósika Maria Aszszony . . egy nagy darab láb földet 
Szászvaros székből való Intereses Laboratorokkal és 
Ioszágbeli emberekkel irtatott a melly mostis az udvar 
számára colaltatik [Folt H; BK 144 Tabák Iuon (60) jb 
vall.]. 1782: azon hely à hol à gabana le kaszáltatott s 
galãzaltatott à Nemes Sukiak által Colaltatott s ŏkis 
Vették el â hasznat rolla eddig az ideig [F.zsuk K; SLt 
XLII. 5. 31 Vakár Andrej (28) zs vall.]. 1783: Tsürös 
kertecske fa Tsürivel most . . . Veteményesnek 
coláltatik [Nagyrápolt H; JHb XXXI/28]. 7787: Ezen 
Tiburtzi Fiscalis Supra Dimensuralt Határ ennek előtte 
való idökb(en) colaltatott minden esztendöb(en) de 
most . tsak ottan Colaltatik az hol actu az Falu volt 
[Kajántó K; KmULev. 2.]. 

2. (az erdő) gondoztatik; a fi îngrijit (pădurea); 
(Wald) gepfiegt werden. 1769/1802: ezen Contraversia-
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ban lévő reambulalt contemplált Erdők . . . ezen Bezdé-
di Lakosaktol . . (: amint a Processualis Levelekből 
meg tetzik :) pacifice birattattak usualtattak, s colaltat-
tak [TJkT III. 25. — aSzD]. 

3. bányásztatik; a fi exploatat; zu Tage gefördert 
werden. 1681: Telben ă Banyak nem Colaltatnak 
[VhU 200]. 1780/1804: az hasonló Bányák régi Gazdai-
tol tizen két Esztendők elfolyása alatt nem coláltatván, 
ezeket annyi Esztendő eltelése utánn a' régi Bányász 
Gazdáknak minden praetensiojok el vesztésivel akár ki 
akár hol el foglalhatya [Torockó; TLev. 6]. 

kóláltató bányásztató, bányaműveltető; care dă ín ex-
ploatare o mină; Bergbau betreibend. 1677: Ha kik pe-
nigh, nem magok határán hanem más Possessorokén 
nyitnak és Colalnak Bányákat, azokkal alkudgyanak és 
végezzenek; és mivel az helynek Urának kell fizetniek, 
Fiscusnak afféle helyekből a' colaltato emberek semmi-
vel nem tartoznak [AC 47]. 

kóláltatott műveltetett; (care a fost) cultivat; bebaut. 
1757: Az Erdŏalljiak continuálván fel tŏtt czélljókat 
szándékjokat, azon Sombori Uramtól coláltatott földi-
reis réá menvén, négj eŏkrit ekéstől onnan fogák fel 
[Pócsfva KK; Ks 66. 44. l7g]. 

kolátor bányaművelő; persoană care se ocupă cu ex-
ploatare a minelor; Bergbau Betreibende(r). 1681: Az 
Hámorokon, valamelj Colatorok, vagi Művesek, à va-
sat addig el adjak migh a D. T. számára való eghesz 
Suszt ki nem telik . . . az arant hamis hitbe(n) incurral-
nak, es elsőben 12 forintal bűntettetnek meg, annak 
utanna masosodik (!) cselekedesekere halallal fizet-
(ne)k. Minden fele Colatorok pedig hittel légyenek köte-
lesek; hit nélkül az Banya(n) lakni ne legyen Szabados 
[VhU 63]. 

kolbász cîrnaj; Wurst. 1572: Sophia Grwz Tamasne 
Azt vallia, hogy Annak wtanna hwshago cheoterte-
ken Esthwe Ment volt hozza Keomyes gĕrgne kolbast 
Majost kerny [Kv; TJk III/3. 5-6]. 1582: Ebedre esmett 
az Vr konhaiara . . kolbazra attam f. — d. 8 [Kv; 
Szám. 3/VIII. 53]. 1686: Edes Uram küldöttem kgdnek 
hat feier lágy Czipot ... s negy kolbászt s egy tüdőst 
[Köröspatak Hsz; ApLt 6 Lázár Erzsébet férjéhez, Kál-
noki Sámuelhez]. 1722: aszt mongja az Felesége(m) kol-
básztis többet csinalhatot volna az sok húshoz képest de 
az hurjak ne(m) volt jo [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
1771: a kolbászt . . a rúdon tartottam bé takarva nem 
vehették le másként, hanem mind ősze tőrdelődzőtt 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1778: már most a volna jo ha a 
meleg Házba bővenn volna jo Gőmböcz, kolbász és a jo 
ŭrmes bor [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 1800: 
Januariusi Holnapnak . . . 17dikén Vatsorára . . . kal-
bász 20. pénz érő [Torockó; TLev. 5]. 1829: csokoljuk 
Anyamat tégedis a* jó kolbászakért [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

Szn. 1594: Kolbaz Boldisar [Kv; Szám. 6/IV. 94]. 
1704: az úr itt raboskodó örményesi Kolbász nevű job-
bágyának a feleségével beszéllett [WIN I, 306]. 1844: A' 
lürszky gyalog ezredéből elszökött . . . Kolbász János 

• Erősdi 20 éves görög nemegyesült vallású [DLt 
1247]. 

Hn. 1803: A Kolbász Völgy nevezetű hellyben (sz) 
[Dombó KK; EHA]. 

Szk: ~ enni. 1813: egy idö múlva osztán én, Dosa és 
Töke Joseff az Asztalhoz kerekedtünk kolbász enni 
[Dés; DLt 71/1814] * borsos 1625: Három borsos 
kolbászt d. 15 [Kv; Szám. 16/XXXV. 159]. 1650: 
Süttettem . Borsos kolbászt Nro 4 [Kv; i.h. 26/111. 
410]. 1793: Az Aprólékjai kŏzŭl maradtak Drágban 
Borsas Kolbász 24 Tejes 4 Tüdős 4 Májos 3 [Drág K; JF 
36 LevK 109] * friss 1738: a mustárhoz pediglen kí-
vánt Feleségem Nacságodnak egy kevés fris kolbászai 
kedveskedni [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 1841: 
Pulyka, rétze, lud, hartsa, nyul, fris kolbász, 's még 
egyébb minden jo mikel tűk bírtak jol esnék [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez] * füstös ~. 1830: külgyetekis 
néki valami frustukra valót, a' mely leg job lesz ha olyan 
jóféle fustŭs kolbász lesz a' milyent papirosba takarhat 
[Kv; Pk 6] * majoránnás 1738: az mustárhoz pedig-
len kívánt Feleségem Nacságodnak egy kevés fris kol-
bászai kedveskedni, ugy mint, két borsoss, két Majorán-
nás kolbászokkal, egy tüdőssel, s egy Majossal [Gyeke 
K; Ks 99 Komis Antal lev.] * ó 1674: O-Kolbaszt 
napjában nro. 12 O-májost napjában nro. 6 [Fog.; UtI]. 

Szk: eb adós kurtának kolbász árával/kolbásszal. 
1639: monda azt Garczo Gergely hogj eb ados kurtanak 
kolbász arraval, ezen az szon eöszue kapanak mindgjart 
. . . húztak vontak egymást valtigh Czaptak egjmast 
| Garczo Gergeli . azt monta volna Istua(n) Deák 
Uramnok, hogy eb ados kurtanak kolbaszal [Mv; MvLt 
291. 171b]. 

kolbászáruló kolbászárus; cîrnăţar; Wursthändler/ 
verkäufer. 1741: Az hús, szalonna, kolbász és hájj áru-
lók hejeknek adassék 's designáltassék ŏ kigjelmek-
tőla a' Kántomé Asz(szo)nyom Mészárszék felőli való 
kertye mellett (így!) [Dés; Jk 551b. — aAz árulóhelyeket 
osztó bírákra von.]. 

kolbászbárd kolbászhús-aprító bárd; bardă de tocat 
carne pentru cîmali; Beil zum Hacken des Wurstflei-
sches. 1782: két kolbász bárd [Nalác H; CsS]. 

kolbászbeli de cîrnat; von Wurst. 1669: Lúd, pulyka és 
kolbászbeli kedveskedésedet igen kedvesen vettem [TML 
IV, 551 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 

kolbászfonna kolbász alakú; ín formă de cîmat; 
wurstförmig. 1775/1781: most tsak kolbász forma 
asztagokot rakatnak, 's kevesset [Máda H; JHb 
LXXI/9. 385]. 

kolbászhintó nyereg/nyergeskocsi; trăsură cu şa; 
Wurst/Sattelwagen. 1767: Szinten moston érkézvén . . . 
eő Exelentiája két cselédgye egy kolbász hintóval ide 
szándékozott eő Excelentiájais jõni de mivel ily hamar 
meg bomolván az szán ut el jőni nem lehetet [Mk Sütő 
János gr. Komis Antalné gr. Petki Annához]. — A jel-re 
1. Márton. 

kotbászhŭsrágó-bárd kolbászhús-aprító szekerce; 
bardă de tocat carne pentru cîrnaţi; Beil zum Hacken 
des Wurstfleâsches. XVIII. sz. eleje: két paar kolbász hus 
vago bárdok [Kv; LLt Fasc. 71]. 
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kolbászpárna henger alakú díszpárna; perniţă ín for-
mă cilindrică; walzen/zylinderförmiges Kissen. 1832; 
Kármasín Grosdenaple ágytakaró Fejjér rojtal kettő 
ehez két Lo szőr kolbász párna [HG Br. Brukenthal 
lev.]. 

kolbászpárta henger alakú párta; cunună ín formă ci-
lindrică; rollenförmiger Jungfernkranz. 1733: Van egj 
kolbász pártoa [Kv; Pk 6; — aHagy. lelt. fels-ából ki-
emelve]. 

kolbászrosta hengeralakú géprosta; ciur (ín formă) ci-
lindic(ă); rollenförmige Maschinenschwinge. 1813: 
Kolbász rosta 1 Rongyolat szél Rosta 1 [Alpestes H; 
Told. 18]. 1814: a* Csűrnél Kolbász rosta 1 Szoro lapát 2 
[uo.; i.h. 19]. 1838: egy jo vas rosta hozzá valóival, egy 
más avaték kolbász rosta tekenyöjével [M.bogáta SzD; 
BetLt 2]. 1839: Ezeken a Szekereken instálam Méltoz-
ta(ssana)k nékem egy Uj Kolbász Rostát, és egy szoro 
Rostát küldeni [Öraljaboldogfva H; Kf Miss.]. 1849: A 
Gabonásba . . . Egy oltska Kolbász rosta [Somkerék 
SzD; Ks 73/55]. 

kolbászsûtő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ (vas)rostély grătar pentru prăjit cîrnaţi; (eiser-
ner) Wurstgrill. 1637/1639: 1 Kolbász Sűteo vas rostelj 
. . . f. d 25 [Kv; RDLI. 111]. 1746: Egy kolbász sütő ros-
tély [Vargyas U; DanielAd. 258]. 

kolbásztöltő I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen: ~ pléh tub/puşcă de cîrnaţi, pîlnie de 
umplut cîrnaţi; Blech zum Wurstspritzen. 1768: Kol-
bász tŏltŏ Pléh 1 . . Kolbász vágó Szekercze 1 [Mező-
sztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 1820: Egy kolbász töltő 
Pléh [Mv; MvLev.] * ~ pléhecske tub de cîrnaţi, pîlnie 
de umplut cîrnaţi; Blechlein zum Wurstspritzen. 1788: 
Olosz Kolbász töltő kicsiny pléhetske [Mv; TSb 47] * 
~ spritz 'ua.; idem'. 1802: Egy kolbász tőtő Spritz [Ne; 
DobLev. IV/858. 8b]. 1829: Egy kolbász tõltŏ Spritz 
[Mv; MvLev.]. 

II. ſn maşină de umplut cîrnaţi; Wurstspritze. 1835. 
Egy Pléh Sprittz kolbász töltő [Mv; MvLev.]. 1837: Két 
kolbász tőtök [Dés; DLt 526/1838]. 1848: Egy kolbász 
tőtő 48 xr [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

Szk: pléh ~. 1753: Egy Pléh kolbász töltő [Marossztki-
rály AF; Told. 18]. 1791: Egj pléj kolbász tőtőért Udvar 
Számára 1 Rfr 18 xr [Lunka H; Ks 108 Vegyes ir.]. 

kolbászvagdaló kolbászhús-aprító; de tocat carne 
pentru cîrnaţi; Wurstfleischhack/zerkleinerungs-. Szk: 
~ bikfaasztal. 1674: Az pitvarban vágjon egj negj szegre 
ki vetet kolbász vagdaló bik fa asztal [A.porumbák F; 
UF II, 603] * ~ tekenyô. 1718: Vagdaló Tekenyő Nro 
2. Kolbász Vagdaló Tekenyő Nro 1 [JHb LI/7]. 
1744: Kolbász vagdaló Tékényő 1 [Ádámos KK; JHbK 
XVIII/11]. 

kolbászvágó I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen: ~ szekerce kolbászhús-aprító bárd; 
bardă de tocat carne pentru cîrnaţi; Beil zur Zerkleine-
rung des Wurstfleisches. 1768: Kolbász vágó Szekercze 
1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * ~ tekenyő kol-

bászhús-aprító teknő; covată pentru carne tocată; Trog 
bei der Zerkleinerung des Wurstfleisches. 1756: Az 
Konyhán Kolbászvágó kis Tekenyŭ 1 [Nagyrápolt H; 
JHb XXXV/35. 25]. 

II. ſn kolbászhús-vágó bárd; bardă de tocat carne 
pentru cîrnaţi; Beil/Axt zum Hacken/zur Zerkleinerung 
des Wurstfleisches. 1845: a' kolbász vágókba tett nyélért 
25 xr [Dés; KvNJ 30]. 

kolcs, kolcsár 1. kulcs, kulcsár 

kolcsolat, kolcsos 1. kulcsolat, kulcsos 

kolcspuska 1. kulcspuska 

koldukuc apró nemesítetlen szilvafajta; corcoduşă 
culcuduţă; kleine, nicht veredelte Pflaumenart. 1838-
1845: kozborszilva: „eleinérő, aprószemű szilva, 
néhelytt" románból „vett koldukuc. B(első) és 
K(özép)szolnok" [MNyTK 107]. 

koldul 1. kéreget; a cerşi; betteln. 1588: 14 Marty Bor-
bély Andrasnak ky Rab volt, biro vram es kyraly biro 
vra(m) akarattiabol hogy innét el mennyen it ne kuldull-
io(n) attam f. 1 d. 50 [Kv; Szám. 4/1. 24]. 1598: Az teóm-
loczbe eggit akattúnk my eosze Simo Janossal a' 
Zúchuay teómleoczbeól vinek Zeret Vasarra, ott tartot-
tak vason, ketten egy úason voltunk, égikor az tarsasag-
ba mentek volt koldulnj . . talalliak Barabasy Lenart 
Vramot, meg mo(n)dgia nekik hogy Addigh el ne(m) 
megie(n) onna(n) mişh megh zabadit [UszT 13/37 Mi-
chael Jone de Cichio pp vall. — aCs]. 1631: megh enis 
atta(m) fat Katanak mind eő keregetet fat keŏzeöttünk 

kuldulta ot az fat szegenj [Mv; MvLt 290. 58b]. 
1635: Ez leŭelŭnk p(rae)sentalo két moldŭaj Calugjerek 
koldultanak es vettenek mind aprostol tizenhat szamu 
Barmokat [BesztLt 103 I. Rákóczi György a beszt-i főbí-
róhoz]. 1640: Ztanasza Dumitre . . . kuldulni mondgiak 
hogy el ment . . . Komán Ztyopul kuldul most man-
kón jár [A.ucsa F; UC 14/48. 131]. 1657: ha . . . számki-
vetésre megyen is dolgunk s mind kúdulok is, még is nem 
hagyom én az én gyermekimet [TML I, 92 Teleki János-
né fiához, Teleki Mihályhoz]. 1703: hamis Levéllel kol-
dult, hamis pecsétes Levelet csináltatott [Dés; Jk]. 1809: 
En Kodulni jöttem ezen Országba Galambfalváraa is 
azért mentem [UszLt ComGub. Szilágysomjai Bakó 
Iosef (75) vall. — aUj. 

2. biz, tréſ kunyerál, kunyorál; a cerşi, a cere ceva cu 
stăruinţă; geilen, betteln. 1661: Szentpáli uram az Vér-
cse lovat nekem ígérte, de úgy látom, az neve leszen 
enyém, ő kegyelme jár rajta. Kegyelmedet kérem, említ-
se meg neki, ha akarja adni, küldje meg ide s az árát is 
mondja meg szamáron járok, mint sem kulduljak 
egy rossz dögért, ad Isten másunnan is [TML II, 168 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1667: Én ugyan feltet-
tem vala, hogy kolduljak ő Nagyságától egy kanczát 
[TML IV, 189 Teleki Mihály Vesselényi Pálhoz]. 1747: 
az Szekfű virágzik, az Rosmarint Ujul, bezzeg kényesen 
sétáihattal volna te is itt az szép virágos kertben, rosma-
rintot pedig az Öcsémtől szamodra koldultam . . . Pusz-
pangot is igért az öcsém hogy ad [Alamor AF; Ks 96 Mi-
kó Ferenc feleségéhez]. 
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koldulás kéregetés; cerşit; Betteln. 1585: Margit Sos 
Matene vallia, Aldozokort Eniedre Menek Terek be 
Zabo Gergelheoz, mert hallotta(m) vala Az en Zegeny 
Atthiamfianak Mihály pap giermekenek Niomorusagat 

. . En ozta(n) vgy fogado(m) fel hogy ha kudulasom-
mal kellis el vize(m) es el tartom [Kv; TJk IV/1. 487J. 
1586: Hamissan való kuldulasert, ki perengeresztek 
mind vrastol [Kv; i.h. 559. — aFeierlabu Katust és férjét 
Franciscust]. 1600: egesseges emberek . . . kudulastol 
megh zeonnyenek mert valakit abban megh tapaztalnak 
beontetlen nem zenwedik, hanem minden ember mun-
kája vthan elyen [Kv; TanJk I/l. 362]. 1633: ez az Cassai 
Ferencz Debreczenben koldulasaval elt mert ighen 
megh niomorodott volt, és ottis Debreczenben sok la-
torsagott czjelekedett [Mv; MvLt 290. 13la]. 1742: há-
rom hétig semmit sem adott égy bé faló falatot is, vgy 
meg eheztem hogy szikrázott a szemem, koldulásommal 
ă mit kaphattam, ettem [Kv; AggmLt C. 12]. 1776: And-
ris Iuon . . . magának kereshetié kenyerít vagy koldulá-
sával észi [H; Szer. vk] | Andris Juon . . koldulásával él 
nyomorék még koldulni is bajosan járhat a lábai meg su-
garadtak [Lezsnyek H; i.h.]. 1789: Minden Falu tartya a 
maga Szegényeit történik mind azon által néha né-
ha, hogy még egészszen el nem szokván a czellengŏ nép a 
koldulástól, idegen koldusok vetődnek bé a Faluba [Ko-
bátfva U; UszLt XIII. 97]. 

Szk: (keserves) ~ra jut koldusbotra jut. 1661: (A vá-
rosiaknak) kenyereken, borokon, mindenféle kostjokon 
élvén a praesidium8 hallatlan executiókat tevén néme-
lyeken úgyannyira, hogy nemhogy az szegények, de még 
az gazdagok is csaknem kuldulásra jutottak, sokan el-
budosván az városról [Kv; KvE 186 LJ. — aA német 
várőrség]. 1664: az magam állapotomrúl is ne feledkez-
zék Kegyelmed mind urunknál, mind az tanácsuraknál 
ü nagyságoknál törekedni ha életem megmarad, ü 
nagyságok kisebbségire nekem gyalázatos állapotom ne 
fenne, más ember darabjára, kuldulásra ne jutnék idegen 
helyen, ha már ü nagyságokért kell szenvednem, más 
ember fala alatt ne haljak meg [TML III, 161 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1756: essék meg rajtam a' 
Nms V(á)r(me)gjének könyörülő Szive és tanáljon fel 
°hyan p(rop)ria Cautiot, utat modot, hogy . . ne jus-
sak éppen Végső romlásra es pusztulásra, és a' Nms 
^(á)r(me)gjéből ne kellessék ki pusztulnom, s gyerme-
keimmel együtt keserves kóldulasra jutnom [M.köblös 
SzD; RLt] * mindennapi kenyerét ~saleszi. 1747 k.: az 
legény özvegy Aszszonyok számára excindaltassék egy 
darab, minthogy nagyobbára mindennapi kényérekét is 
koldulással eszik [Torockó; TLev. 2/1]. 

koldulgat gyak kéreget; a cerşi ín repetate rînduri; 
w»ederholt betteln. 1702-1764: job volna Bör Iszakal ta-
r»sznjaval koldulgatnám [Torockó; MNy IV, 233]. 
1^36: György Simon (7) György jGyŏrgye (3) . . imitt 
amott az Falub(an) Maszkán elődnek koldulgatnak 
[Muszka AF; CU XIII/1. 323]. 1773: Kozma János . . . 
el öregedett allapattal lévén koldulgatni ki járogatott 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1838: itt kudulgatván elé 
s hátra tekergett [K; KLev.]. 

koldulhat kéregethet; a putea cerşi; betteln können. 
Iý29: az mit koldulhatott azt egiŭt ittak megh [Mv; 
MvLt 290. 145a]. 

kolduló 1. kéregető; care cere de pomană; bettelnd. 
Szk: ~ pap. 1791: egy Kodulu (!) Papnak 2 [WLt Cserei 
Heléna jk 41a] * ~ rab. 1716: Vasat viselt Kúdúló Ra-
boknak erog(a)l(ó)dat Sajt libr no 4 [Küküllővár 
KK; UtI]. 

2. koldusi; de cerşetor; Bettler-. Szk: ~ levél koldus-
levél. 1676: Ha Uram én itt ülök s amott perelnek, bár 
egy táskát s egy kolduló levelet vegyek én, mikor innét 
kimegyek [TML VII, 222 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 1703: az Inctus . . . mivel világoson Constál, 
hogy . . . hamis koldulo Levéllel élt és koldult mellyet in 
facie sedis maga sem tagad, Azért . . . az hóhérral meg 
verettessék, hamis koldulo levele tölle el vétettessek 
[Dés; Jk 342b] * ~ pálca koldusbot. 1813: az egész Vá-
rast hamuvá tétellel, a Lakosokat pedig Koldulo páltzá-
ra való jutással fenyegetik [Dés; DLt 210]. 

koldultat 1. kéregettet; a pune/trimite pe cineva să cer-
sească; betteln lassen. 1602: Laurentius vęgh . . . fassus 
est . . . az zegenj Antalne tudom hogy kwldultatot mi-
kor fogwa volt vgy elt [Kv; TJk VI/1. 635]. 1702: gyer-
mekivel kellett koldultaton (!) maganak kŭlŏmben éhé-
lis megh halt volna [SzJk 338]. 

2. iminnen-amonnan ~ biz, tréf összekunyeráltat/ké-
regettet; a reuşi să adună ceva cerînd cu stăruinţă; zu-
sammenbetteln lassen. 1747: egy nagy fazék eczet agyat 
is küldöttem, azt is más falukból iminnen amonnan kol-
dultattam, még itten talam egeszszen meg nem ért volt, 
de talam mig be viszik meg erik [Buzd AF; Ks 96 Mikó 
Ferenc lev.]. 

koldus l.fn 1. kéregető ember; cerşetor; Beţţler. 1570: 
Az kwldussok feleol Az myt chiaky vram Jrt, Biro 
vra(m) eo k. chelekedyek az zerent [Kv; TanJk V/3. 10a]. 
1588: B(yro) V(ram) Par(anchyiolattyabol) wytte (!) 
esmeg egy Kuldost Espotalba attam f. — d. 3 [Kv: 
Szám. 4/III. 50]. 1592: Kuldosoknak f 0 d 2 Mirizlo* 
uegin innen 3 kuldusnak f 0 d 3 ̂  . . Enyeden 2 kwl-
dusnak f 0 d 2 . . . Borbandnak feyerwarnal az hid vé-
gén kuldosoknak f 0 d 8 [Kv; i.h. 5/XIV; 141-2 Éppel 
Péter sp kezével. — a" Mindkettő a Fejérvár felé vezető 
úton AF-ben], 1600: biro vram az kapun való darabon-
toknak commitalia zorgalmatoson, hogy affele kwldw-
sokat be ne erezzek az kapwkon [Kv; TanJk 1/1. 374]. 
1640: Many Bolyo vak kuldus [Sinka F; UC 14/48. 
38]. 1666: Áz szarampo (!) kapunal holt megy Egy ku-
dus [Mv; MvRELt]. 1697: Varasunkb(an) senki esme-
retlen Embert kuldust vagy egyeb affélét be ne fo-
gadgyo(n) [Dés; Jk] | Voltam az császárnál, akkor mos-
ta a kuldusok lábait szép ceremoniávol [ÁIN 153. — 
aApor István Bécsben]. 1716: Edgy világtalan és edgj 
bénna Kuldusnak 8 | Kúdusak(na)k kéregetvén szerte 
széllyel er(o)g(á)l(ó)data [Küküllővár KK; UtI. 
aKöv. a részi.]. 1761: Tóth Mihály (90) . . Világtalan 
kuldus [Oroszhegy U; JHbK LXVIII/1. 154-5]. 1765: 
egy Benedekia Ember ki egy koldusnak valami pénzit el 
orozolta volt, és a koldus lova döglésénekis oka volt, 
adott vala kezembe egy arannyat, hogy ne prosequáltas-
sék tovább [Gyf; Eszt-Mk Vall. 338. — aAF]. 1829: Va-
loságos szükölkedöknek dolgát és élelmet adni nem pe-
dig henyélő, dolgát kerülő kudusakata táplálni, használ-
tattnak e' szerént, a' nemesebb Tzélra határazat kegyes 
adományak; az alkalmatlan koldulást tsak kevesiteni 
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tzélja ezen joltévö Intezetnek, eszt egészlen el törölni, 
nintsen sem elegendő érteke sem hatalma [BLt 12 a kv-i 
dolgozóház nyomt. szám. — aEgy kéz ceruzával koldu-
sokat alakra javította]. 

Szn. 1636: Kuldús Ferenczy [Mv; MvLt 291. 65a]. 
Hn. 1583: Ad Fossam Kuldus vcza [Kv; Szám. 3/XI. 

28]. 
Szk: bujdosó ~. 1601: Warga Gaspar temetet el egy 

Budoso kuldust keozep kapuból d 32 | Warga Gas-
parnak attam, három budoso kuldusoknak el temetese-
teol f 1 [Kv; Szám. 9/XV. 13, 17-8 Jer. Nekel sp kezével] 
* jövevény ~. 1602: Amely ket vraimat az Ieoweweny 
kuldusoknak ky irtogatasara rendeltenek volt 
Adgyanak pénzt kezekhez fogadgyanak negy legent 
kik zorgalmatoson mind zeontelen az piaczokat es vcha-
kat Jarjak es minden . . Jeoweweny kúldusokat ky iga-
zittchyanak [Kv; TanJk 1/1. 424]. 

Szk: ~ pénzéért is hamisan megesküszik. 1574: Balas 
berechk Mate Zolgaya, hogi az aranias Marton fia ez 
Apia haza eleot wl volt, hallota hogi zalay istwan or 
kwrwanak zydia volt es Neste leieknek, hogi Lopok vol-
nanak Mind Apya Annya es hogi az kwldws penzeyertis 
hamissan meg eskwtek meg (így!) fel akaztatia Eoket 
Meg Ery Zaz penzel [Kv; TJk III/3. 371] * ki ~sű/pe-
rel, táskát nyer. 1570: Fylep Thamas Azt vallya, hogy 
hallotta Az felesege Annyatwl hogy Igh zolt More Amb-
rwznak, Jo Ambruz vram Istenert kérlek hogy Neh Jary 
Jde hozzam, Mert Ladeh mynth Zolnak weled En 
penigh egy zegen Ázzon ember vagiok, Nem perelhetek 
zenkywel, Mert az ky kwldwsal perel Taskat Nyer kerlek 
Meny Masswa [Kv; TJk III/2. 147] * megijed, mfnt ~ a 
garastól. 1710 k.: Én is megadám az audientia végin a 
cédulát néki és ott énnékem, mikor álmomban sem 
láttam, adának száz aranyat, quietentiat vévén tőlem az 
odavitt cédula hátára; megijedek tőle, mint a koldus a 
garastól, noha én bizony nem kértem, nem is gondol-
tam, de a levélvitelért maga magnanimitasából adatta a 
király [Bön. 594] * mintha a ~nak tízes aranyat nyom-
nának erővel a markába. 1710 k.: De nem tudom, mi az 
ördög vitte Teleki fülébe, hogy Pernyesziné által vettem 
én az leány megegyezését; nosza villámlani, csattogni: 
nem váz ő az ő házában, níiért nem kellett legelébb őtőle 
kérni, jó szívvel odaadta volna; Meg is izené: hoz-
zam el, ha kell, mert úgy segélje, a szállásomra küldi. Én 
mondám: Isten fizesse meg; mintha a koldusnak tízes 
aranyat nyomnának erővel a markába [Bön. 753] * 
szemérmes ~nak üres a tarisznyája. 1791: En ugyan eze-
ket igiretem Szerint igazán hiven véghez vinni és még 
többeket is igyekeztem, de beszél a* Barát de Alamisnát 
is vár és szeretném fáratságomnak jutalmat (!) miben ál-
lana: mert szemérmes Kuldusnak üress a' Tarisnyája 
[Új-Torda; IB. Boër András ref. kántor nyil.]. 

2. nincstelen, nagyon szegény ember; om foarte 
sărac, calic; Besitzlose(r), (sehr) Arme(r). 1583: Zel 
János kuldus [Kv; Szám. 3/XI. 28]. 1590: Tekes Ambrus 
kúldús [Km; GyU 10]. 1600: eo kgmek eleotteok 
viselwen az sok niomorwltaknak kwldwsoknak ez 
varoson valo zertelenseget hazat fogadgyanak 
nekik, es etellel melleggel tartassak, amyre elegsegesek 
az Jspotaly mesterek az Jspotalinak Ieowedelmebeol 
[Kv; TanJk 1/1. 374]. 1614: Varga János kudus lib. 
[Lemhény Hsz; BethU 338] | Santa István kuldus lib. 
[Szentimre MT; i.h. 77] | Marton Gábor . . . Regi lofeo 

uolna de kuldus [Keményfva U; UszLt VI/56. 508]. 1638 
k.: Biro Peter Pusztaban hattaa kuldusok laknak benne. 
Masut tsinalt hazat [Km; GyU 30. — aÉrtsd: előbbi 
házát]. 1656: (Hagyok az) otvalo kuldusok(na)k husz 
ŏregh kőből buzatt, es husz forintott [Ádámos KK; 
BálLt 93]. 1673: Fonalam is vagion kitt megh kel 
szŭtettni abból kel adni az kuldussok(na)k Eöttven 
singett [Dés; Hr 3/40]. 1700: Fejérdi Miklós háza maga 
kuldus [Kv; Szám. 40/11. 39]. 1814: Asztalos Sándor 
Koldus Absitos katona volt [Gyalu K; RAk 152]. 

Szk: ~jű lesz. 1662: Igazán, Nagyságos uram, meg-
esett nekem ez az kapitánság és félek, tovább is jobban 
meg ne essék, kuldússá ne legyek utána [TML II, 326 Te-
leki Mihály Kemény Simonhoz]. 1756: Molduan Vonya 
Czinemintjés ember, az az ha valamelj alatta valo em-
berre meg haragszik, annak koldussá kell lenni [Galac 
BN; WLt Oltyán Nikuláj (45) zs vall.] * marad. 
1572: esz zegin Ember koldussá Maratt miatta Zabo 
Estva(n) Miat [Lápos8; BesztLt 3687. a láposi bíró a 
beszt-i bíróhoz. — aValószínûleg Hagymáslápos Szt]. 
1737: itt Kémeren vagyon kevéss őrőkségecském ha azt 
el hagyom éppen koldussá maradok [Kémer Sz; Ks 59] 
* ~ sá tesz. 1584: Ilona ferenczy Istwanne vallia, Az en 
Attiamnak Daroczy Janosnak marada egy haza, ket 
Thowa, kerty, Zeoleie de Az Adossok beochwltetek ell 

Monta Atthia(m) Azt(is) hogy lm Az Nestie 
kuldussa teze(n) [Kv; TJk IV/1. 308]. 1658: Bethlen Já-
nos. A házhoz jobbágyot az kit vetett, azt is kuldussá 
akarja tenni most hármot negyvennyolc forintra dúlatta 
[TML I, 112 Bornemisza Katalin Teleki Mihályhoz]. 
1782/1799: nem nyukszik addig, mig Torotzkot kuldus-
sá nem tészia [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 355. — aA 
tt a jobbágyságból perlekedéssel szabadulni akaró to-
rockóiakat]. 

3. nyomorék/rokkant ember; om invalid; Krüppel. 
1637: Ezen csak be iöue Kovacz János egj nagi faval 
s ugj megh üte ket szer az Nagi darab faval, hogj mind-
gjart le esek Ersok, megh romlek az karja mind az ket-
szer azt üte abból bizoni kuldust czenala [Mv; MvLt 
291. 95a]. 1668: Ferencz uram mondá, hogy Kékesen az 
Inczéné fiának az himlő miatt nagy hályog ereszkedett 
volt az szemére s valami füvet adott egy oláh neki, az ki-
vel meggyógyult az szeme. Talám ha Kegyelmed írna 
Szentpáliné asszonyomnak, kéretne Inczénétŭl, ki ö ke-
gyelmének majornéja, olyan fîivet, Kegyelmednek kül-
dene, talám használna az szegény Andrisnak, ne lenne 
holtig való kuldus [TML IV, 263 Veér Judit féijéhez, Te-
leki Mihályhoz]. 

4. szitk. 1567: Helena, ancilla . . se audisse ho-
mo Colosien(sis) ita vituperasset Ursulam, Nemes bes-
thye kurua, el otottad az uradat de ha meg kaphatom 
byzony a Bwdosbea tethetem Mast mondotok kuldos-
nak de thy wadtok azok, bestve kuruak kuldos bestye 
kuruak [Kv; TJk III/l. 126. — A Torony, a városi bör-
tön legocsmányabb része]. 1750: Szidá Szőtsi István uram 
a községet . . . tetves kuldusoknak [Kvh; HSzjP Fr. 
Szász (27) jb vall.]. 1764: Czigány valagából esett kul-
dusa, kuldus valagabol esett kuldussa [Tarcsafva U; Pf]. 

II. mn 1. kéregető; care cere de pomană; (herum)bet-
telnd. 1597: egi zegeni kúldús haló keoteone temetesere 
attúnk f — d 40 [Kv; Szám. 7/III. 34]. 1606: Egj kuldus 
férfi giermeknek attam egj hituan Inget [Kv; Szám. 
12a/I. 49]. 
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Szk: ~ prédikátor. 1595: Egi zegeni kuldus praedika-
tornak adatot vele(m) Biro vram, es kirali Biro Uram ru-
hazattiara f 1 d 13 [Kv; Szám. 6/XVI. 14]. 

2. nincstelen, nagyon szegény; foarte sărac, calic; 
verarmt. 1640: Dragicz Nebul p. h. Megholt regen 
felesege niomorult aszszonyi leven egy kuldus Muntan 
tartia [UFI, 720]. 1703: (A) pénszt . . . el is költöttem az 
sok kuldus cselédimre [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 
1765: azt monta Görög Kosztántin hogy nincsen kudu-
sabb Aszszony az Aszszony eö Nagyságánál [Marosbo-
gát TA; Mk V. V/97 Halmágyi Mihály (35) jb vall.]. 

3. szitk 1567: kuldus bestye kuruak [Kv; TJk l\l/\. 
126]. 1657: Dobos Georgi Janka Miklós igen szida kül-
dus (!) bekanak, gilkosnak Toluaynak [Csiksztmárton 
MT; Berz. 12. 92/27]. 1692: igaz ok nelkul szidot rósz 
hitvan kodis Pandus Papnak [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

koldusán koldusszegényen; sărac lipit; bettelarm. 
1698: Pulionnak3 Valóban niomoru határa vagyon ugy 
hogy ha az más Szomszéd Faluknak határán nem ellöd-
nek Kuduso(n) maradna(na)k [WassLt. — aSzD]. 

koldusasszony 1. cerşetoare; Bettierin. 1587: Paul 
Thúmesnenak eg' eoreotlen (!) kuldûs Azonnak relaxal-
tûnk Integre Censum suam f 1/25 [Kv; Szám. 3/XXXI. 
3]. 1590: a' legenj ingeth . . . talam a' kuldus azonj vitte 
el, latam hogy kezdek nalla keresni, en nem tudom lel-
teke nalla vagy ne(m) mert en el sietek [Kv; TJk V/l. 6 
Zabo Balasne Dorottia vall.]. 1593: Egi igen zitkos go-
noz kwldws Azont az András Cato haza meleol a* wa-
rosbol hogj ki vitettük attúnk d 10 [Kv; Szám. 5/XX 
170]. 1596: Kis Janosnenek (!) kúldús Azzonnak attúnk 
f — d 20 [Kv; i.h. 7/II. 16]. 1629: Keomies Palnak az 
Annya egy kuldus Aszonj vala fel keze vala, Isten neue-
ben tartottuk [Kv; TJk VII/3. 32]. 1638 k.: Swket Anna 
kuldus aszszony [Km; GyU 30]. 1640: Opra Mihai p(uz-
ta) h(elye) . . edgy kuldus aszoni benne [A.szombatfva 
F; UC 14/48. 117]. 1686: Szilági Marci egy kudus 
Aszonytol Tubákatt vön [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XVII/15]. 

2. nincstelen, nagyon szegény asszony; femeie 
săracă; besitzlose, sehr/bettelarme Frau. 1717: edgj 
Vásárhelyi Szegény Koldus aszszony a' Bosi 
kápolnához Conferalt edgj közönseges szekely 
szőnyeget [MMatr. 297. — aMT|. 

koldusbíró kb. a város koldusainak vajdája; suprave-
ghetorul cerşetorilor (dintr-un oraş); Bettelvogt 
(Oberhaupt der Bettler einer Stadt). 1605: Az ket 
kwldus biraknak fizetesek bizonios Ideigh amęgh 
kywaltkeppen az szegenyek keornywl kelletik az ket 
Egyház fiak fizessenek eggyknek eggyknek hóra ket ket 
forintot | Az kuldus biraknak valo fizetestis Abrogaliak 
[Kv; TanJk 1/1. 493, 531]. 

koldusember cerşetor; Bettler. 1598: Both Istwan 
vallja, Semmy Baka Feren<cz>re az Atţjatol, se pénz, se 
eoreoksegh, se s(emmy)nemeo marha nem maradott, 
mert igen niom<orwlt> kwldus ember vala [Kv; TJk 
Vl/1. 253c]. 1614: Bott Mihalj kuldus ember [Folyfva 
MT; BethU 83]. 1632: Opra Iugha . . . kuldus ember 
[Ludisor F; UC 14/38. 82]. 1637: Many Pistyan . . . Ma-
ga szellel jar koldulni . . . Opre Monyé . . . Ez is hasonlo 

allapotu kodus Ember [Netot F; UC 14/42. 111]. 1640: 
Mitre Motur p.h. Maga niomorult kuldus ember [UF I, 
759]. 1642: Halasz Antal . . . Beteges kuldus ember 
[Hévszamos K; GyU 83]. 1651/1687 k.: ã melly koldus 
emberek Somosdona laktak a Praedikátornak in Sum-
ma adtak husz husz pénzt annuatim, ä melly fizetést ez 
utannis helyben maradni javallunk [MMatr. 87. — 
aMT]. 

koldusgyermek copil cerşetor; Betteljunge. 1602: Va-
gion sok panazolkodas kit magunkis mind feyenkent ze-
mewnkel latunk az kwldus gyermekek myat valo rusnia-
saghrol ky miat varosul inficialtatunk [Kv; TanJk 1/1. 
422]. 

koldusi de cerşetor; Bettler-. 1770: Az én Édes Anyám 
Attyátol hallotta s Áz Anyám Nékem beszellette, hogy 
Koldusi állapotra jutván a jobb Apám egyik háztol 
fogva a más házig vezette [Bh; BfN Vegyes 32/23 Bh-i cs. 
id. MNy XXXIX, 24 is Paulus Bethlendi (74) vall.]. 

kolduskergetés kb. koldusellenőrzés; supravegherea 
cerşetorilor; Bettleraufsitiit. 1604: Hasonlóképpen 
azon kúldús kergeteo biraknak az kuldus kergeteseert 
aminemeo fizetest Tanachiul rendelnek tartoznak az 
Egyhazfiak aztis megh fizetny [Kv; RDL I. 77]. 

kolduskergetó szk-ban; in construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ bíró kb. koldusellenör; supraveghetorul 
cerşetorilor; Bettleraufseher. 1604: Hasonlokeppen 
azon kúldús kergeteo biraknak az kuldus kergeteseert 
aminemeo fizetest Tanachiul rendelnek tartoznak az 
Egyhazfiak aztis megh fizetny [Kv; RDL I. 77]. 

koldusláb kb. csûrbálvány/oszlop; stîlp de bază la 
şurä; Schuppenpfosten/säule. 1757: a Csűr Szájai (!) 
főidben bé ásott fa Lábakban (: mely vulgo Koldus La-
baknak hivatatnak :) vadnak bé vésve, erős fa szegekkel 
őszve foglalva [Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 

koldnsteány cerşetoare tînäră; Bettlermädchen. 1640: 
Nyaga Muntana p.h. Regen el budosot mostan edgy 
kuldus leani lakik benne [UF I, 742]. 

koldnsné koldusasszony; cerşetoare; Bettierin. 1823: 
Csernátoni Sámuel a Hoszszuk Nevezetű Tőrök Bú-
zás helybe egy kuldusnét le nyomot, s siettébe még kesz-
kenyŏit is ott hatta, melyet a kuldusné a ki Nálam szo-
kot szállást tartani mondotta, s a keszkenyŏt is muto-
gadta [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827 Roska 
Mitruj (50) szolgaember vall.]. 

koldusoz becsm koldusnak szid, lekoldusoz; a numi 
cerşetor pe cineva de batjocură; jn Bettler œnnen/ 
schimpfen. 1771: Száma nélkŭlt hallottam Detari Mári 
szájából, hogy Tit. Néveri Uramat kuldusoszta bitan-
gaszta [Dés; DLt 321. 63a Maria Farkas cons. nob. Sa-
muelis Borzassi (43) vall.]. 1780: Hoszszu László a' Gro-
fot-is betsmélte és koldusozta [Buza SzD; LLt Csáky-
per 113 L. 20]. 

koldusrend kb. koldussorsú; calic, (foarte) sărac; vom 
Schicksal eines Bettlers. 1594: Értik eó kgmek varosul 
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. . . hogy . minden zemelyre huz huz pénz Ado zedest 
kellene toleralniok . . . Azért varosul eo kmek valaztot-
tak ket Wraimat az Ado zedeo vraim Melle . . . hogy 
megh itîllyek ky lehessen az Niomorult zeghenj eozwegy 
es ky legien az kuldus rend, kiknek illyek ez husz pénz 
Adot relaxalnj [Kv; TanJk I/l. 231]. 

koldusrongyos koldusszegény; sărac lipit, calic; 
bettlerarm. 1812: én Wármegyei Fŏ Biro vagyok ne 
mondgyák hogy születte Házánál koldus rongyos, tehát 
most Batyam Uramnak készülni kel edények Asztal ne-
műek, gondolom az Ángyom által, fajinak, Úriak lesz-
nek ha mastol kérendis, hét napra [Jára MT; Pf Nagy 
Lázár lev.]. 

koldusruha koldusöltözet; haină de cerşetor; Bettler-
kleidung. 1657: Egy tizedest koldus ruhában öltöztetve 
expedialván az várból3 kassai generálishoz levéllel, és 
azt intercipiálván, megértettem vala, hogy élésből nem-
sokára megszűkülnének [KemÖn. 198. — 3Szatmár vá-
rából]. 

koldusság szegénység; sărăcie; Armut. 1732: hogy 
sok ezerekkel éngem szuperájjon aszt nem kívánhatja az 
M. Ur. ily utolso romlásomat, és hitván maradékim-
nakis koldusságokat [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc 
lev.]. 1736: azért írám le3, hogy midőn azok is lassan las-
san elmúlnak, mégis az maradváink emlékezzenek meg 
régi alázatos egyűgyüsegiben Erdélynek gazdagságáról, 
az náj módi mellett való koldusságáról [MetTr 443. — 
aA régi erdélyi szokásokat]. 1775: Borsai Nag/ István 
tJ ram ki Száraz Patakon lakik . . . felesége a Job-
bágy Aszszonyoknak is sző és fon lisztetskeért, szallon-
nátskáért, turotskacrt, egy szóval, ugy a fiai nagy kul-
dussággal élnek [Peselnek Hsz; HSzjP]. 1887: én a ma-
gam koldusságában csupán március végével vehetnem 
meg a regényedet . . De tudod-e min múlik el szegény 
embernél a kenyérsütés legtöbbször? A liszt hiányán 
[PLev. 133 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: jut koldusbotra/sorsra jut. 1653: 1644 esz-
tendőben volt városunk bírája Pál deák, de nem viheté 
véghez bíróságát, mert die 14 deccmb. meghala és annyi 
sok adósságba marada a felesége, hogy sem háza, sem 
szőlője, sem semmi javai nem marada — csaknem kol-
dusságra juta minden maradéka [ETA I, 150 NSz]. 
1732: az I(ste)n(ne)k sz: nevire kérem az M: Ur(a)t hogy 
vala hogy ezen dolognak már szakasza végit (: ily 
kudusságra ne jussak :) [Kóród KK; Ks 99 Kornis Fe-
renc lev.]. 

koldustarisznya átv jel-ü szk-ban; ín construcţii cu 
sens figurát; in Wortkonstruktionen mit übertragener 
Bedeutung: hagy vkinek a nyakában koldusbot-
ra/sorsra juttat; a aduce pe cineva la sapă de lemn; an 
den Bettelstab bringen. 1710: (A) magyarországi 
kurucok bejövének Erdélyben a jó hazafiait 
kipraedaiák mindeniből, megölék, megfogdosák, 
megsaccoltaták őket . . . s éppen koldustarisznyát 
hagyának a nyakunkban mind magunknak, mind 
boldogtalan maradváinknak [CsH 323. — 1702-re von. 
feljegyzés] ~ t vet vkinek a nyakába 'ua.; idem' 1771 • 
Utolso Szükségre jutatott volna engemet Lukats Daniël 

Uram és valóban a koldus tarisnyát nyakamban 
vetették volna [Déva; Ks 92. I. 123]. 

koldustáska koldustarisznya; traistă de cerşetor; Bet-
telsack. 1710 k.: Ne maradjon, én Istenem, énrólam az 
én keserves feleségemre, házamra csak a gyalázat, gyász 
és a koldustáska és az a keserű átok az ő szájokban, 
hogy én töttem koldussá, mazurrá szegényeket [BIm. 
1017]. 

Szk: ~ tesz vki nyakába. 1710: Akkor veszi esziben 
aKapi György practicáját, és egy bőrtáskát csináltat ma-
gának, s mindenkor úgy ment fel palotára a fejedelem-
hez. Ha kérdették, mire való, azt felelte: „Kapi György 
tette ezt a koldústáskát az én nyakamban" [CsH 103. — 
aBalassa Imre]. 

koldustáska-víz a bursa-pastoris termésének főzete; 
suc obţinut din fructul plantei bursa-pastoris; Aufguß/ 
Sud der Frucht des Hirtentäschels. 1679: Kuldus Taska 
víz, ŭveghel nro 2. Dictamus víz, ŭveghel nro 2. Barrago 
víz nro 4a [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 32. — 
aFolyt. a fels.]. 

kolera 1. epevérhas, rég epekórság; holeră; Cholera. 
1710 k.: Egy kis dara jégesőcske lön, meg kezdem fázni, 
s a hideg ellele, az oldalam kezde nyilalni, és erősen meg-
betegedem hatod vagy hetedik nap a huszti hányás, 
hasmenésforma kezde bántani azt a doktor kolerá-
nak mondotta, sem én, sem más senki nem hitte, hogy én 
felkeljek, holt híremet is vitték a fejedelemnek s széjjel 
[BÖn. 527]. 1831: hajó elein jo móddal dajkálják a' bete-
get 's orvosággal éltetik meg gyógyítható nyavalya a' 
Cholera, de ha nem curaltatnak hamar halálossá válik 
[Vaja MT; HbEk]. 1835: az epekorság — Cholera — 

midőn Kolosvárt már September holdnap elejéig 
csaknem 2000 Embereket meg öldöklött volna, itten a 
két Gy. Monostoron is sokakat szinlödésbe hozott 
[M.gyerőmonostor K; RHAk 42]. 1836: A Kolerának 

hazánk több vidékin dühöngve — özön az áldozatja 
[Nagykapus K; RAk 13] | (Meghalt) Ns Kaszás Dániel 
leánya Borbára 8 Honapus Cholerába [Gyalu K; RAk 
207]. 1855: Csató Jánosné Mircse Borbára egéssege-
sen ki indult velyit meg látogatni s megérkezvén 
azon éjjel a kolera megrohanta s másnap délután 4 ora-
kor életének véget vetett 45 éves korában [M.gyerőmo-
nostor K; RHAk]. 

Szk: a ~ pestise az epekórság ragálya. 1831: A' Cho-
lera pestisse nem tsak Oláh Or(szá)gban és 
Moldovában, hanem Bukovinában és Gallitziában is 
veszedelmes harapózással kezdett terjedni [Vaja MT; 
HbEk] 

2. kolerajárvány; epidemie de holeră; Choleraseu-
che/epidemie. 1836: a' szüntelen rebegések közt — a 
Cholera rettentő dühöngése, mely minden kímélet nél-
kül kezdi pusztítni a Város Lakosait, s bizonytalanságba 
tartja életűnket [Kv; Pk 7]. 1837: feladá Czéh-Mester 
Atyánkfia az el-enyészett 1836-ik esztendőben a' Chole-
ra alkalmával el-holt Atyánkfiai temetési alkalmatossá-
gával a' belső Kalandosbeli sir-ásokkal tőrtént víszálko-
dásokat, melyre nézve a* mostani Kalandos-apa 
Asztalos Sándor előtte a* Contractus fel olvastat-
ván; azt felelé: hogy à mostan Czéhokba lévő Ifjak nem 
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tudnának ezen édgyütt való kötésünkről, 's ez okon tör-
ténhetett a' mult eset [Kv; öCLev.]. 

kolerakapca V 1831: 6 Sing flanel Coléra kaptzáknak 
6 Rf 36 xr [Kv; Born. Ia]. 

kolera-nyavalya kolera-járvány; epidemie de holeră; 
Choleraseuche/epidemie. 1831: A' Cholera nyavallya 
miatt Juliustol egész Nov(em)b(er) l ő napjaig nem gyűl-
tek öszve az oskolák [RLt O. 4 Rettegi Imre költség-
Jegyz.]. 

kolerina fehér hasmenés, nyári kolera; cholera nost-
ras; holerină; Sommercholera. 1866: Betegség neme ko-
lerina8 [Kv; RHAk 222. — aLelkészi jk-i bejegyzés]. 

A címszó a fr. cholérine 'ua.; idem' [OnMed. 57] betegségnév ál-latin 
képzős formája lehet. 

kolésza, kolyésza 1. áruló bódé/sátor; gheretă; Ver-
kaufsbude. 1844: a kérelmes8 által művei árulhatására, 
3. pengő Rf évi Fizetés mellett, magának adatni kért, a' 
kérelmes által ki-mutatando kolésza hellyet megnézvén, 
annak nyilvánítása után, hogy oda minő kţlészát kíván-
ná állítani . . . véleményes jelentését tégye . . . Eszter-
gárius Kováts László által . . . átol adatni kért kolésza 
helyet meg visgálván, ugy találtam, hogyha a kolésza 
nagyob nem lészen mint a Farkasnéjé s ugy készíttetik, 
hogy szükség idein onnan el is vítettethessen — tekintet-
ben véve azt, hogy Kováts László a több ilyes kolé-
szát tartoknál szinte négyszerte nagyob bért ígér, átol 
adhatonak vélem [TVLt 148a 3l8/849-hez. — Eszter-
gajos Kováts László. A vélemény külön lapon] | A vá-
ros közönséges piattzán, hol tágasságra van szűkség, 
nem lévén, egy koleszában árulónak is szabad, meg vá-
jogolt, állandó, hanem csakis hordozhato koleszát állí-
tani, az okbol kérelmes jelen kérésinek hely nem adattat-
hatik [Torda; i.h. 1173/843]. 

Szk: taksás 1844: Koltsár Anna ŏzv. Nagy Sán-
dorné kérelme — mellybe mint elbetegesedett azt kéri, 
hogy a' piatzra állított Taxás kolészájára engedtessen 
meg hogy edgy záros ajtót tsináltathasson [uo.; i.h.]. 

2. kocsi, kordé; teleagă, cotigă; Wagen, Karre. 1662: 
s amidőn a mieinknek hírekkel lön odaérkezések, szeke-
rekkel, kolyészokkal, és amint hamarjában lehetne, ma-
gokat a var alatt körös-környül sáncba is vették vala 
[SKr 326]. 1710 k.: 1664. májusban úton valami rossz 
sertől, reggel tíz óra tájban a kolyészán ivám benne vala-
mi száraz kenyérre, úgy megbetegvém, hogy szörnyű | A 
kolyesza, paraszt, fakó, keskeny, bak nélkül való, úgy 
rázott, hogy azt tudtam, agyam, fogam is kihull [BÖn. 
526, 595]. 

3. ordinaria ~ (járatszerü) postakocsi; poştalion, di-
ligenţă; Postkutsche. 1710 k.: Lejdából Amsterdam, 
Franekera, Levardia, Groninga, Oldenburg, Bréma, 
Hamburgumba, ezekben mindenikben napoltam, Ol-
denburgban betegségem miatt másfél nap . . . Ham-
burgban maga a város és egy lengyel, és az ordinaria ko-
lyesza indulása napja kedvéért [BÖn. 595]. 

kolészácska, kolyészácska kocsicska, kicsi kocsi; tră-
surică, trăsură mică, Wägelchen. 1681: Két Ló utan való 
Lengyel Kolyiszaczka noha ighen viseltes, de még a' va-
sai jók Nro 1 [Vh; VhU 505]. 

kolésza-bely árulóbódé/sátor-hely; loc pentru ghe-
retă; Verkaufsbudenstand. 1844: a* kérelmes által 
kimutatandó kolésza hellyet meg nézvén . . . Eszter-
gárius Kováts László által átol adatni kért kolé-
sza helyet meg visgálván . . . átol adhatonak vélem 
[TVLt 148 a 318/849-hez. — A teljesebb szöv. kolésza L 
alj. 

kolészás bódés, sátoros; cu gheretă; über Verkaufs-
bude verfügend. 1824: Mindennapi Kolészás Pállinka 
árulok8 [Torda; TVLt sztlan 1826-1829. — aKöv. a ne-
vek és a taksaösszeg fels.]. 1827: a' piatzon künn áruló 
Sátrasak . . . Kolészás Pálinkásak [uo.; i.h.]. 1829: Ne-
mes Thorda Várossá Piattzánn mindenféle Kereskedők-
nek árusak(na)k Neveik Conscriptioja . . . Kolészás Pa-
linka árulok8 . . . Koleszas Palinkasok [i.h. — aKöv. két 
név és a taksa összege]. 

kolibri-madár colibri; Kolibri. 1860: 1860dik évi Sep-
tember 1-én a ki töltött állatok száma, és neveik . ko-
libri madár fészkestől 4 Papagály 2 [Kv; Újf.]. 

kolié nyakék; colier; Halsschmuck. 1800: Aszszoni 
ékességek . . . Egy nyakba vető Kolliő (!) Arany Lántzal 
[Koronka MT; Told. 19]. 1820: Egy arany gránátos ko-
lié [Nyárádsztbenedek MT; i.h.]. | Egy Arany nyakba 
való Colle (!) mellynek közepébe Zöld Smaragd kö va-
gyon, hozza való két fülbe valóval [Felőr SzD; BetLt 5 
Fráter Theresza kelj. 1823: Egy levelekből állo Colié, 
nyom tiz aranyot [LLt Csáky-per 60l. L. l]. 1837: A 
bogláros Colié hellyet jutott égy zomántzos gyöngy vi-
rág bokréta | Égy antic Culier fülbe valóval, és braslettel 
édgyüt, mellyek állanak 12 mettzett ónix kőből apróbb 
brilíiántokkal égybe foglalva [Szentbenedek SzD; Ks 
88. 18]. 1865: Én Filippi Frigyes Szász Sebesi orvos-
doctor Simonis Lapis-Gottfried unoka öcsémnek vég-
hagyományozom arany nyaklánczomat és a kolliet 
[Kv; Végr.]. 

kólika 1. hascsikarás, gyomorgörcs; colică, crampă; 
Bauchzwicken/grimmen. 1595: 20. Április Ez Cassai Is-
túan Pap Colicaban maradót berege(n) it az varason 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 172 Ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1597: adtam Borbély Adamnak hogy zakacz istuanhoz 
latot kolyka wolt rayta Pürgatiotis Ádot es ket krestelt 
. f 1 [Kv; i.h. 7/XIV. 45 Th. Masass sp kezével]. 1670: 
Eocem Uram Toldalagi János Uram igen njomorultul 
vagion az Coljcaban [Faragó K; Ks 41. H]. 1705: febris 
ardens et continua — melyet a németek magyar hidegle-
lésnek, mi pediglen hagymáznak hívunk — vala rajtam a 
kolyikával együtt [WIN I, 614^5]. 1736: Nem vala ak-
kor vajas étek, hanem igaz szalonnás magyar étkek valá-
nak; mert mikor az német Erdélyben bejöve, az mely 
magyar németnél ebéden volt, rendszerént elcsapta az 
német étek az hasát, ugy hogy alig tudta megállítani, 
azért is az kin szorúlás vagy kólika volt, német asztalhoz 
mentenek és vajas étket ettenek, és megindult az hasok, 
az mint hogy én magam is egynéhány magyart esmértem 
az ki azt cselekedte [MetTr 391]. 1824: Sinko Gáspár 
nevü hét hetös fia Sinko P: Martonnak Cholicaban3 

[M.gyerőmonostor K; RAk 132. — aHalt meg]. 1863: 
halt meg Veress István czizmadia 60 éves korában koli-
kaba [Dés; RHAk 146]. 
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Szk: ~ba esik. 1665: Januarius . . . 22. Estem koliká-
ba [AMN 90] * ~ban fekszik. 1584: Mezaros Marton 
. . . felesege gyermek agyba fekzyk. eo maga pedig az 
kolikaba fekzyk mind kezze Laba elleset Attúnk d. 50 
[Kv; Szám. 3/XV. 18]. 1710 k.: az én szép, jó feleségem 
Kún Ilona . . most majd tizennégy hétig fekvék kóliká-
ban [Bön. 744] * ~ esik vkire. 1657: az tisztességes ko-
lika akar vala rám esni, de fortiter resistáltam ellene; 
már Istennek hála könnyebbedén vagyok [TML I, 103 
Kapi György Teleki Mihályhoz] * ~ veszteget vkit. 
1659: Már három heténél több miolta itt kin Famoson8 

lévén, a ködök csömörnek nevezeti alatt a kólika vezte-
gete s csaknem el is költöztete [TML I, 478-9 Udvarhe-
lyi György Teleki Mihályhoz. — aK]. 

2. T 1672: A lengyelek ellen, személye szerént akar 
menni a császár Az erdélyieknek sok köszvént és ko-
lyikát mond az idén a török császár calendariumja 
[TML VI, 184 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Driná-
polyból]. — Esetleg 'baj, nyomorúság' jel-sel számolha-
tunk. 

kólikás 1. bél/gyomorgörcsös, hascsikarásos; care are 
colici/crampe; mit Bauchzwicken. 1597: Harangozo Ia-
cabnenek egi zegeni Colicas Azzonnak attúnk f — /40 
[Kv; Szám. 7/III. 22]. XVIII. sz. eleje: ha fiát quoque 
Sub respectu köszvényes, Arenás, Kolyikás, Kaszibás 
Balgatak Familiaba hazasittya Valaki vagy Leányát ä 
féle Nemzetség közzé adgya, Consolatioját bizonyossan 
afféle qualitásokbúl váija [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

Sz. 1680 kJ 1715 k.: Jobb a' Kolyikás segg a fctsegő 
szájnál, Mert a' ritkán poszog, e' szaporán dajnál [Ros-
nyai, HorTurc. 160]. 

2. szitk. 1573: Borbel Balint zytta es azt Monta 
hazwch Kolikas kwrwa lelek Mert Egebkort sem Etet-
tem en senkyt meg [Kv; TJk III/3. 114 Kalara néhai Tot 
Istwanne vall.]. 1582: Anna puella Apud Keomywes 
Georgne commorans vallia . hallottam hog Rengeo 
Anna Keomyves Georgnet deák Mate fekta bestie hires 
kwrwanak es kolikas valagw hires kwrwanak Zidta [Kv; 
TJk IV/1. 60]. 1593: monda Nagi Gergely (: Nem iut 
ezembe io zereuel kolikasnak vagi keozueniesnek mon-
da :) de arra nem emlékezem kik valanak ott, az kik 
eleot essek az zitok [Kv; TJk V/l. 359 Borgias János 
vall.]. 1598: keouetem az kegelmetek zekit rut szitkokal 
kollykas bessteye lelek kŭruanak zidot fenjegeletet (!) 

ezert az szitokért holt dyomon vagion erete [UszT 
13/33]. 

kolindál kántál; a colinda; psallieren, psalmodieren. 
1838-1845: „Kolindál" (román) „kántál" (latin) kará-
csonszombat-éjen ablak alatti énekért nevezik így a föl-
dész legényeknek [MNyTK 107]. 

kolindálás kántálás; colindare; Psalmodieren. 1752: 
Tudgyaé a Tanú nyilván, és bizonyoson . . . hogy ennek 
előtte Cir(cîter) hat esztendővel Ns Hunyad v(árme)gyé-
b(en), Ali Gyogyon .. Alb Opra nevű Jobbágya Házá-
hoz, az oláhok szokások szerént Karátson böjtin, kik 
szoktanak volt kolindilás (!) véget étzakánként Con-
flualni, nevezze meg a Tanú [BK vk]. 

kolindáló kántáló; care colindă/ċîntă colinde; psal-
modierend. XIX. sz. eleje: Krajnikunk Törők János 

őkegyelme . a Karátsonba lenni szokatt Kolindálo 
Ifjaktol Falunként mindenektől két három forintot vett 
melly Soha eddig nemis hallattatot [Ks 101a dobra vidé-
ki helységek keltezetlen panasza Kis András dévai ura-
dalmi prefektushoz]. 

kolírozó vas szúró vas; fier de împuns; Koliereisen. 
1840: egy Téglázó rezet, Kolirozo vasat egy haj égető va-
sat [Nyárádsztbenedek MT; Told. 19]. 

kollaborátor 1. tanítótárs; (coleg de) învăţător; 
Mitlehrer, Lehrerkollege. 1573: Zabo Thamas Azt 
vallia hogy az Nenye hazanal Zabo gasparnenal volt eo 
az korchoman Az senyor es az kollaboratoris otth 
voltak [Kv; TJk III/3. 277]. 1584: Az eskolaban az 
nagiob Comitasban az Kemenczet es az Magiar 
Colaboratornak meg foldoztotak [Kv; Szám. 3/XV. 10-
1]. 1589: Az Scholara valo expensa es keoltsegh . Az 
Zaz Colaborator hazara chyinaltatúnk egj Lakatot 
p(ro) f. — d. 15 [Kv; i.h. 4/IX. 11]. 1599: az harangozo 
legeni hazaba(n) ablak ramait Az zaz es magiar 
Collaborator hazokban az padimontomat dezkawal 
chynaltatúk fizetünk Aztalos Lúkachnak fl. 1. d 75 [Kv; 
i.h. 8/XVI. 33]. 1609: Asz Zaz Collaboratornak Aytaiat 
hogy Aztalos Lukachy meg chinalta fizettu(n)k f — d 32 
[Kv; i.h. 12b/IV. 120]. 1621: Az Magiar Collaborator 
hazaba(n) Egj parazt Aztalt hars fa labut ket pad zeket 5 
dezkabol d 65 [Kv; i.h. 15b/IV. 24]. 

2. kb. munkástárs; coleg de muncă; Arbeitergenosse/ 
partner. 1780 u.: adósságokkal . . terheltettek lévén 
végső ínségre jutunk ha tsak .. igaz kérésünket nem 
terjeszti maga hathatos ajánlásával . kegyes válaszát 
várván Torotzkai Bányász Gazdák Verŏs Kovátsok, 
Szén égetők és collaboratorok, közönségesen [Torockó; 
TLev. 14/2]. 

kollaborátorság kb. tanítóság, tanítói foglalkozás; 
ocupaţie/carieră de învăţător; Lehrberuf. 1691: Orelt 
Aztalos János . . . Az Magiar Collaboratornok Egj bél-
iét aytot d 40 Feketen festette megh neki Collaborator-
sagaiert d 10 [Kv; Szám. 15b/IV. 24-5]. 

kolláció 1. (fejedelmi v. földesúri) adomány, adomá-
nyozás; donaţie (a principelui/moşierului); (furstliche 
od. gutsherrliche) Gabe/Donation. 1647: Az Gerendi 
Uduarhazhozis volt szegeny Gerendi Martonnak Josza-
ga, mellyeket az eleott, az Aruak számára Inúentaltunk 
es Connumeraltunk vóüt: de most azt Gerendi Istuan 
Ur(am) Urúnk eo Naga kęgy(el)mes Collatioiabol, ap-
prehendalúan, in toto neki cedalt, ez utan lejendő 
proúentusáual eggyŭtt {BK 48/16]. 1657: az 1588. esz-
tendőktől fogva abalienáitatolt fiscalis jószágokról és 
bonumökról való collatiók invigorosák legyendk 
[KemÖa. 24]. 1659/1681: az Jövevényekhez valo jo cze-
lekedetek(ne)k gyakorlasaban, Boldogh emlekezetű 
Méltóságos Eleink(ne)k dicseretes peldajokat igyekez-
ven kővetne(m): . . . méltó s hdyes Collatiojokat, 
annuantiajokat minden bőcsűlettel . . . megh tartanom 
[Vh; VhU 314 Zólyomi Miklós ad. lev.]. 1671: kegyel-
mes Urunk s* Aszszonyunk ŏ Nagyságának collatiojáta 

mi-is Országul confirmaltuk [CC 73. — "Teleki Mihály 
számára adott adományozását]. 1676/1681: Hunyadon 
lakó Popa Mojszine ( ! ) . . . valasza . . . megh engedtem, 



45 kolláció 

hogy ö kgl(mene)k eleteigh Hunyadi Tiszteim annua-
tion . . . kedveskedgyenek hat hat kalongia buzaval 
Ugy azért hogy ő kglme utan kővetkező olah Pap ezen 
Collatiomhoz semmi p(rae)tensiojat ne tarcza (VhU 45 l 
Thököly Imre vál.J. 1677: Mivel Bethlen István Uram ŏ 
Nagysága igaz legitime eligáltatot, és inauguráltatot Fe-
jedelem volt, ŏ Nagyságának minden collatioit, dona-
tioit, inscriptioit, anuuentiait . . . intacte et illibatè meg-
tartya és meg-hadgya azokban [AC 27. — aBethlen Gá-
bor öccse és a fejedelemségre 1630-ban törvényesen 
megválasztott, közvetlen, de a tisztet mindössze két hó-
napig viselt utódja]. 1701: Hogy a Fiscus proventussâ-
bol járandó fizetés Eclesianktol abrogalodot, ennek oka 
eŏ kegme, vgy hisszük, mert eŏ Kegme Curator lévén, 
boldog emlékezetű Fejedelem, Idŏsbik Apafi Mihály 
Kegmes Urunk eŏ Nga, Kegmes Collatiojaval való Do-
natio ugy tudgyuk eŏ Kegme kezénél volt, es tempestivě 
ne(m) p(ro)curalta, a hol illett volna [Born. XXXIX. 6]. 
1740: Horváth Sigmond atyánkfia ŏ kglme . . . Colla-
tioja acceptáltatik a' Nms Várostól maga életéig im-
muniáltatik a' Postálkodástól, ide nem értvén ő kglme 
Successorit, kik is, ezen Collatio által az Instanstól vagj 
meg különőzvén; vagj az Instans decedálván, azon szol-
gálatot is p(rae)stálni, mint mások tartoznak [Dés; Jk 
540a]. — L. még AC 24, 39; CC 47. 

2. adománylevél; act de donaţie, hrisov, uric; Dona-
tionsbrief/schreiben. 1671: Vegeztŭk azt-is hogy ha mi 
oly dolgok lettenek, ugy mint oly Privilégiumok, vagy 
egyéb collatiok, kik a' regi Nemessi szabadságnak Dec-
retumnak, és abolim bé-vett s' approbaltatot ususoknak 
ellene látczanak lenni, in validaltassanak mind Székely-
ségen s' mind más hellyeken-is vigore hujus Articuli [CC 
70]. 1681: minden marhas ember, a ki egesz helyet bir, öt 
öt köböl zabot tartozik adni, avagi ezert ket forintot fi-
zetni Az Ácsok, keő vágok Birakis hasonlo exemp-
tiot praetendalnanak, mind azo(n) által hogi arról most 
•.. semmi rendelést, annuentiat, Colla(ti)ot nem produ-
calhattak, nem bizonyíthattak, azért rajtok fen hagiatot 
[VhU 64]. 1796: (A torockaiaknak) Petséttyek is vagyon 
ugyan, de ezt tsak praevaricative usurpálják, és semmi 
Collatiojok rolla nintsen [Mv; TLev. 5/16 Transm. 26]. 

3. ajándék, ajándékozás; dar, cadou; Geschenk, 
Schenkung. 1643 u.jl770 k.: Szász Mihályné 
Aszszonyom collatiojábol az Ur Asztalán való Szőnyeg 
[A.szovát K; SzJk]. 1747: Tutorsága alatt lévén a' 
Testan öreg Diosi Sámuel Vr(am) eo Kglme 
Leanya(na)k Diosi Anna Asz(on)nak, nem vala 
facultassáb(an) hogy az Tutora(na)k híre s akarattya 
ellen testálhasson, mellyre nézve ezen Collatio 
cassaltatik [Torda, TJkT III. lll]. 1767 e./1770 k.: 
Vagyon a' Prédikálló széken való szőr Matéria Tkts 
Nmzts Musznai Dániel Uram collatioja [A.szovát K; 
SzJk]. 

4. céhbeli (meg)vendégelés; ospăţ organizat de 
breslă; Gasterei in der Zunft / vendégség; ospăţ; 
Gastmahl. 1650: Vegeztek eo kglmek Cehwl, hogy 
mind Mester Asztal adas, es mind pedigh egyeb 
Tisztesseges Collatiok nem Vasarnapon, hanem Kedden 
legyenek. Az kik pedig illyen Tisztesseges Collatiokon 
absentallyak magokat adgianak búntetesben . . . 
egy egy nehezek Ezústeot, ugy mint d 16 [Kv; öCJk]. 
1665: Továbbá mesterremeknekis collatiojat akarva(n) 
eo Kege be szolgaltatnj az B. Cehnek, mivel noha arról 

való articulusnak continentiaja szerent, vaczoranak 
idejen szokot volna az celebraltatnj, mind azonaltal, az 
mostanj sok féle ideghen nepek(ne)k itt varosunk-
ban) való letelek miatt, az Etszakanak idejebŏl keo-
vetkezhetendeo alkolmatlansagnak el tavoztatásáért 
rendelték eo Kegek Ebédnek idejére [Kv; i.h.]. 1701: 
ha valamely Mester ember Fia Mester Léányát Fele-
ségül el-venné, semmivel nem tartozik8 az Betsületes 
Céhnek egyebbel edgy tisztességes Collationál, az 
után mint a szokás ä Mester Asztallal avagy tizenket 
forintal [Kv; PosztCArt. 15. — aA céhbe való beállás-
kor]. 

Szk: ~f ad. 1752: Valamely mester Legény . az be-
tsületes Chéban bé akar álani tartozik az Látó Mes-
tereknek collatiot adni ugy mint két Tál ételt s Bort a me-
nyit el költhetnek [Kv; KCJk 16] * ~ val ellát. 1848: a 
remekező mindenkor köteleztetett a látó mestereket kol-
latioval el látni [Kv; ACLev. 26] * apai 1743: végez-
te te t t ) a B.Czéhtől, hogy egy álandó Apjok lenne, és 
választaték <Trin)csinj István ur(am), a Czéh Apaság-
ra, akijis meg adván, B. Czenek Tisztesegesen az Apaj 
Colatiot, az mellyet becsülettel acceptált a B. Czéh [Kv; 
FésCJk 72] * beálló 1699: Fejer Marton Ur(am) 
Szabadítá fel az fiát Fejér Bálintot Bé állo Collációért 
tisztességes Vendégséget adot az fel Szabadulásért pe-
nigh adot őt forintot ezen gyűlésen. Ezen Gyűlésen Vé-
geztetet hogy minden ember az kinek inassa leszen Col-
lácioiát vendégségül adgya meg [Kv; MészCLev.] * 
leülő ~ mesterasztalbeli vendéglés. 1730: Farkas 
Győrgj Uram is kövedze fel az B. Chetŏl alázatos In-
stantiajaval az le ŭlŏ Collatiojat, mellyetis az B. Chĕ cum 
honoré meg engede [Kv; ACJk 14] * remeki 1702: 
Vásárhelly András Mester Remeki collatiojanak az Ma-
radekja meg adása alkalmatosságával költ el Borra 
gyertyára fi 3 d 47 [Kv; i.h. 8]. 

5. céhvendégelésbeli váltság(pénz); bani de răscumpă-
rare pentru ospăţ ce trebuie organizat ín cadrul breslei; 
Geldablöse der Gasterei in der Zunft. 1644: Marko Má-
tyás . . . Az Collatiot is pénzül megh adta fi 5 [Kv; Mész-
CLev.]. 1652: Gebel Kadar Georgy mutatta be Mester 
Remeket de miuel nemely Vraink panaszt teonek rea, az 
Gyvróiet eo kglk ben tartak, es az Collatioiatis halasz-
tak, miglen az Cehet meg nem Engeszteli, Latuan annak 
vtanna Attyafianak es jo akaroianak mellette való teore-
kedeseket, ki attak Giureiet, es az Collatioiatis el veot-
tek, az Cehetis meg kóuette [Kv; ÖCJk]. 1655/1754 k.: a' 
Közép Mester penig mikor az öregek közé belépik, tar-
tozzék az öreg Mestereknek borral, egy tál étellel, és egy 
darab petsenyével Mikor penig valamely Ifjú colla-
tioját a' lé-ülésért meg-adgya tudni illik flór. 5. az légyen 
tsak a' hat öreg Mesteré [Kv; öCLev. 17-8]. 1729: Az 
Collatiot mentől hamareb lehet, adgja meg tisztesse-
gesen [Kv; ACJk 14]. 1763: Hermány János Uram In-
nassát által ádtuk Kŏpŏczi János Uramnak . az Apja 
kezességet valala, Erétte, hogy há él hadna az kollaciot 
tartozzék meg fizetni [Kv; KCJk 43]. 

6. meghagyás, rendelkezés; dispoziţie, ordin; Auf-
trag, Anordnung. 1667: A kis grófocskát az vármegyé-
nek praesentáltam elébbeni kegyelmes collatioja szerint 
ő nagyságának, ki is Kegyelmedet substituálta locumte-
nensének, kiben Isten szerencséltesse Kegyelmedet 
[TML IV, 227 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1674: 
Nemzetes Gyerőfi György Ur(amnak) confaralván (!) 
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az Doboka Vármegyei edgyik Fő Ispánságot, Kinek in-
stellását (!) akarjuk Kgd s Vas János Hivûnk által vég-
b(en) vitetni, ugyan akkor a' mikor Gróff Csáki Uram is 
introducaltatik azon Tisztib(e) parancsollyuk 
Kegld(ne)k informatiot vévén . . Csákj László Ur(am)-
túl az Instella(ti)onak napjárúll és hellyéről; fogyatko-
zás nélküli compareálni el ne mulassa, hogy Kgtek Gye-
rőffi Ur(ama)t introducálhassa Kgs Collatiónk szerént 
Feő-Ispánságának Tisztib(e) [WassLt fej.]. 

kollácionális I. mn 1. (fejedelmi v. földesúri) adomá-
nyos, adományozott; donat (de un principe/moşier); 
(vom Fürsten/Gutsherra) geschenkt. 1780: Noha a' tőr-
vények szerént kezdették vala a verős kovátsok a' verő-
ket fel fogni, de vagy három Gazdáka a' tör-
vénnyel való ellenkezést el palástoló Instantiat adván 
Natságtaknak, hogy tudni illik valamennyi verőt verség 
vagy Collationalis örökös Jussal söt zálagul-is birnak, 
vagy kell vagy nem [Torockó; TLev. 9/16. — aKöv. a 
nevek fels.]. 

2. engedélyező; care aprobă, aprobativ; genehmi-
gend, Genehmigungs-. Szk: ~ levél. 1673: mindenko-
ron nékiek szabados volt akar mely helyen az itt lévő 
piaczon árujoknak sátort vonni és árulni, melyről valo 
collationalis leveleket mellyet akkori fő kapitánytol Ke-
mény János uramtol obtineáltanak, előnkben in specie 
producalták [UF II, 534]. 

II. ſn 1. adománylevél; act de donaţie, hrisov, uric; 
Donationsbrief. 1759: Az idén producaltatott a 
Meltgs Királlyi Táblán Rákóczi György3 Fejedelem Col-
lationalissa de Anno in circa Ezer hat száz harmincz kettő 
[Retteg SzD; JHbK XL/8. — aAz I. Rákóczi Györgyé]. 

2. engedély; aprobare; Erlaubnis, Genehmigung. 
175511758: Exhibeallya az I Collationalissat azon 
Stomprol melynek felső arka miat felette lĕvő Stompnak 
praejudiciuma vagyon [Abrudbánya; Szer.]. 

kolláció-pénz céhvendégelésbeli váltságpénz; bani de 
răscumpărare pentru ospăţ ce trebuia organizat ín cad-
rul breslei; Geldablöse der Gasterei in der Zunft. 1641: 
Állott bé Inasul az mi io akaró Vrunkhoz Csapó Mar-
tonhoz Nagy Csűri István 3. Esztendeig az mészáros 
műnek meg tanolasaért. adott be állós pénzt fl 3. Colla-
tio pénzt meg adta fl. 8 [Kv; MészCLev.]. 

kollant kólint; a lovi/păli pe cineva; jm einen Schlag 
versetzen. Szk: főbe 1766: Berki László azt 
mondják, hogy mikor az ifjú Teleki Ádám úr lakodal-
mából Lónáról ment volna hazafelé Gyaluba, a fejérdi 
vendégfogadóba bement más muzsikásokkal, megrésze-
gedvén öszvevesztek s az úton főbe kollantatták a töb-
biek [RettE 204-5]. 

kollát 1. korlát 

kollaterális 1. oldalági; colateral; kollateral, Seiten-. 
1764: a' kik penig azt mongyak, hogy harogassának kel-
lett lennem Hints Ersebethnek azok oly Szolgálok 
kik a' meg holtnak nemelly Collateralis attyafiai szavok 
után simplex hallamás által subinferallyák [Torda; 
TJkT V. 247]. 

2. jog ~ inkvizíció peren kívüli vallatás; ascultarea de 
martori ín afara instanţei/extraprocesuală/extrajudicia-

ră; außergerichtliches Zeugenverhör. 1738: Nemes Vá-
rasunk(na)k Collateralis Inquisitiora lévén szüksége, 
hogj Hadnagj Atyánkfia ö kglme Regiusok(na)k invi-
tállya a Tktes Nms V(á)r(me)gye Assessori kŏzzŭl Tktes 
Nms Szombati István és Dombi László Uraimékat ő 
Kglmeket. Instructiot, vagj inkább Utrumokat p(e)d(i)g 
Concipialtasson3 . . ŏ Kglmekkel, a T. Diószegi Mi-
hály Urammal lévő dolgáb(an) a Nms Városnak [Dés; 
Jk 499b. — aKöv. a nevek fels.]. 1798/1799: Nem elegen-
dő ezek ellen azt-is mondani . . . , hogy ezen Recog-
nitciók3 extrajudicialiter lettek vólna; mert az sohult-is a 
Törvényben nints, hogy az extrajudicialis Fassioknak 
hitele ne légyen; így a' Collateralis Inquisitiok hiteleket 
el-vesztenék [TLev. 5/16. — aArra von. beismerő nyilat-
kozatok, hogy a perben forgó kiváltságlevél a Toroczkai 
família birtokában van]. 

3. ~ tiszt mellérendelt tiszt; ofiţer subordonat cuiva; 
beigeordneter Offizier. 1662: vármegyei s várbéli fő- és 
collaterális tisztektől, porkoláboktól, hadnagyoktól, 
városi bíráktól függvén köztök olly nagy villongás 
és egyenetlenség vala, hogy semmi város közönséges ja-
vára nézendő dolgok elöl nem mehetnének [SKr 419]. 

4. kiegészítő; complementar; ergänzend. 1677: ha az 
első requisitiora, és a' mellet lejendŏ collateralis bizony-
ságokra megadattatik, absqulla poena tartozzanak el-
venni3 [AC 100. — aElveszett harang visszaadására 
von.]. 

kollátſalusi ? a Korlátfalva (Nyitra m.) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Korlátfalva; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete 
Form des ON Korlátfalva: Korlátfalváról el/kiszárma-
zott/onnan való; originar din Korlátfalva; aus Korlát-
falva stammend. Szn. 1726: Adam Szabó alias Kollatfa-
lusi de Déés [Dés; Jk]. 

kollatizált adományozott; donat; dăruit; geschenkt/ 
spendet. 1757/1758: Harsanyi Sámuel ezen előttünk 
levő Stompjaval en törtem arendaban akkor mikor 
Jonas Pál Ur(am) az Nms Abrud banyai Magistratustol 
collatizált helyre Stompat epitett [Abrudbánya; Szer.]. 

kollatuális összehordott, szedett-vedett; adunat de-a 
valma; zusammengetragen, gemischt. 1713: Ezüst és 
arany pénzel az mostani válor szerint, nem valami colla-
tualis elegy pénzel válthassák ki eŏ ngok3 [Nsz; JHb 
X/47. — A jószágot]. 

kollátum adomány; donaţie, dar; Schenkung, Spen-
de. 1728: Egj on kehelyetske Brassai Kis Gjŏrgjne Col-
latuma [Gidófva Hsz; SVJk] | Egj uj festekes a Praedi-
callo szekre valo Angjalosi Ilona collatuma [Killyén 
Hsz; i.h.] | egj elegjes kek es szederjes szinŭ sellyem kesz-
kenő Boga Annole collatuma [Uzon Hsz; i.h.]. 1742: 
Egy bors-himes abrosz Isák Istvánné Aszszony(om) col-
latuma [Egerpatak Hsz; i.h.]. 1746: Egy fekete selymes 
reczés likatos szép gólts (!) kendő N(e)mzetes Tsiszér Já-
nosné Batsó Mária Aszszony collatuma [Eresztevény 
Hsz; i.h.]. 

kollaudál egyhangúlag dicsér; a lăuda ín unanimitate; 
einstimmig/hellig lobén. 1596: Paul Wildner, es Ienej 
Istuan Directorok Zamadassa . . . Zolgalattiokat ew 
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kegme(kne)k collaúdalvan io newen weotek, es meg keo-
zeontek [Kv; Szám. 6/XIX. 28]. 1598: eo kgmek iambor 
Zolgalattyát collaúdalwan megh keozeonek | Zamot vet-
wen vellek3, marad az varos adósa nekik f 7/86. kit ep-
pen megh attanak eo kgmek nekik, amellet honorarium-
malis fel Tizteltek, eo zolgalattjokat collaúdalwan megh 
keozeontek [Kv; i.h. 8/IV. 15, 32. — aA sáfárpolgárokat]. 

kolléga 1. coleg; Kollege. 1609: Ezen kwwl valo gaz-
dálkodást Istuan vram az Collegam veot magara az de-
rek gazdalkodassal eggyiwt en az Teoreokeoknek valo 
gazdalkodastol it supersedealtam [Kv; Szám. 12b/IV 
398]. 1652: Az első praedicatort az eŏ Collegajnak el bo-
cziatasaba(n), es azok helyeben masoknak hivatal ada-
saba(n) consulalliak es ertelmet vegyenek [Kv; KvRLt 
X. A]. 1676/1681: Distractioja kőzött, ha mik elmejéb(e) 
nem jut(na)k Udvarbíró Vramnak . . jelencze meg eŏ 
kglmenek Szám tartó Vram, Vdvarbiro ur(am) sem ve-
szi nehez névén, ha Collegaja eszébe juttattja a1 fogiat-
kozast [Vh; VhU 659]. 1701: a' mi kedves jo akaró 
vraink és Attyánkfiai s Collegaink, a' Tanátsi Rend eő 
keglmekkel egjező akaratból rendeltünk kgltek(ne)k or-
szágul közönséges Gyűlést Gyula Fejérvárra [UszLt IX. 
77. 36 gub.]. 1758: Collegam Szelyes Mihály vra(m) eő 
Kglme már két hetektől fogva Szebenbe lévén az Ar-
chívum mellől tsak egy napi járó főidre is nem recedal-
hatok szabadságom erre nem lévén [Kv; Ks 101 Páll Sá-
muel conv-i requisitor kezével]. 1794: énis mint Látó 
mester oda mentem volt Horvát Josef uramhoz; és az ő 
kigyelme jo akarattjábol ott egj kevesett collégámmal 
Komját szegi István Urammal ott mulattunk [Dés; DLt 
az 1799. évi iratok közt]. 1803: hallódé ebnek vagy Col-
legája, Nékem Nem vagy Collegam, 's tŏbször neis 
mondgj Collégának, mert ma bizony kalafizmus lesz 'a 
vége [Tancs K; KLev.]. 

2. fn-i jelzőként; ca atribut substantival; als attributiv 
gebrauchtes Substantiv: ~/ars kartárs; coleg (de bi-
rou), confrate; Amtskollege/bruder. 1661: egy leveles 
ladat hazamhoz hozatva(n) eő kgmek az Urunk ö Nga 
arról emanaltatot kis parancsolattyanak tenora szerint, 
az leveleket segregaltuk, Collega tarsommal, Lucz 
Urammal edgyüt, es az Kövesdhez valo jószágról valo 
leveleket, Bojer Ura(m) . . kezebe(n) adtam [Kv; Ks 
41. C. 1 Val. Benkő lev.]. 1724: Kgld mellé deputált 
Colléga társaival a ket fél kőzött talalhato dificultast 

el igazitani ne posthabéálna [Ks 7. XV gub.] * ~ úr 
domnul coleg; Herr Amtsbruder. 1749: Az Apahidi 
Vamot megh osztua(n), es felet Collega Ura(m), felet en 
percipialua(n), percipialt Cub. 27 [Kv; Szám. 26/VI. 
463]. 1815: tsak azokat a* két vagy három első 
Esztendőket éltem tsendesen, a' melyekbe Fodor 
Mihály Collega Ur még mint Procurator közöttünk nem 
fungált [TLt Praes. ir. Csipkés Albert ügyvéd panaszos 
kérése gr. Teleki Domokos főispánhoz]. 

kollégaság kartársi együttérzés, kollegialitás; colegia-
litate; Kollegialität. 1823-1830: (1792) április 22-én este 
6 órakor halt meg német és francia nyelveket tanító pro-
fesszor Hauchard Izsák . . . a régi emigrált hugenották 
maradéka gróf Teleki József akkori kollégium kurá-
tora tette be a kollégium mellé professzornak . . . A más 
három magyar professzor vele semmi kollégaságot nem 
tartott, még csak gyűlésekbe sem hívták [FogE 110]. 

kollegialiter testületileg; ín comun, împreună; kolle-
gial, korporativ. 1664: meginteni ebesfalvi udvarbíró 
uramot ne neheztelné egy levele által . . . Kegyelmed-
nek, Uram, mind magam privátim az vékony tehetség 
szerént s mind collegialiter megszolgálni igyekezzŭk 
[TML III, 170 Szalárdi János Teleki Mihályhoz. — 
Értsd: a váradi konventbeliek]. 

kollégista 1. kollégiumi diák; elev de liceu/colegiu; 
Schüler eines Kollegiums. 1823-1830: dobszóval men-
tek a kollégisták rekreációra szeredán és szombaton a 
Vár mellé a Cigánymezőre [FogE 121]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu functie atributivă; attributiv 
gebraucht: ~ fiú 'ua.; idem' 1842: Temettem Ns 
Gombás Eleknek, és felesége Ns Baka Susanna asz-
szonynak Elek nevü Colégyista ñokat, halotti beszéd-
del, s szép gyülekezet volt jelen [Burjánosóbuda K; RAk 
101]. 

kollégium 1. colegiu, liceu; Kollégium. 1583: Erthik 
eo kgmek Varosul aztis mikeppen intet volna eo felsege 
Lengiel kiralya Sombory Vram Által az chendez beke-
segnek meg tartasara az Iesuitakkal lelenthwen Azt(is) 
hogy eó felsege eg* Nehany zamw iffiakat hozna Varo-
sunkba Az Collegiumba kiknek vgţan ez varosba(n) len-
ne zallasok [Kv; TanJk V/3. 271a. — aBáthory István]. 
1677: Collegium helyeinek Colosvár és Fejérvár rendel-
tetik | Collegiumban tudós Professorok hozattassanak: 
hasznossan tanito jo Mesterek tartassanak [AC 253]. 
1705/XVIII. sz. eleje: mostoha Anyánk . a Szegény 
őtsénket Borbereki Istokot az Enyedi Collegiumban 
onnat fel jártathassa, taníttathassa Istennek Ítéleti által 
[Ne; DobLev. 1/59]. 1739: Néh Csetre Györg Uram-
(na)k mostaha fia vólt Sebestyén Győrg Ur(am) .. s 
midőn Kolosvarot az Collegiumb(an) tanúit . . Tali-
gán küldött búzát bórsótt arpa kását kőlős kását eg szó-
val, az mi szükséges volt taplalásara, ruházattyára [Me-
zőbánd MT; MbK VI. 6]. 1751: Atyánkfia Pataki Sá-
muel, Collegiumunkban Cursusát rendesen és igen di-
tséretesen folytatván, még zöldellő Esztendeiben a1 

Scholai minden Stúdiumokban szép nevekedést vévén 
mostan Academiakra szándékozik [Pat.]. 1799: a 

Nemes Collegiumat az eddig valo interesről ki elégítet-
tem [Ne; DobLev. IV/816. Ib Szántó Sándor kezével]. 
1801: Bán Samu nevezetű Gyermeknek semmi hajlan-
dósága a tanulásra nem lévén, az abból származott Sok 
tekergés miatt a' kollégiumát elhagyni kéntelenített 
(így!) [Mv; MvLev.]. 1814: hat hétig tsinálta a csizmá-
kat . . . mely késődése miat gyermekemnek a kolle-
gyomba valo vitele szinte ell késett [Kisborosnyó Hsz; 
HSzjP]. 1832: Fiam . butsut vévén a' Colégyomtol 

kiadtam használásra, néhai édes Annya Jussán, ál-
talam ki szerzett M. Béldi, M. Solymosi és Lodormányi 
Portiokot hogy azokba tettzése szerint dispo-
nállyon, és gazdáskogyék [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1186 Bartók Ádám végr.]. 

2. clădirea colegiului/liceului; Kollegiumsgebäude. 
1589: 5 April: Az Seminariumhoz veotte(m) egi lakatot 
d. 5. Az Collegium aitaiarais egi lakatot d. 5 [Kv; Szám. 
4/X. 15]. 1601: Ami penigh nagyob hogy keofallal Akar-
yak vyabban keritenya collegiumokhoz az kerteket [Kv; 
TanJk 1/1. 387. — aA jezsuiták]. 1609: Az scholabany az 
Mesternek Deres János az oras Mester yrt egy Arnyek 
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orat az CoHegiúm oldalany [Kv; Szám. 12b/IV. 114]. 
1693: Qvartás Uraimék késedelem nélkül fogassa-
nak az épitéshez a' Collegiumban [Kv; SRE 9]. 1701 k.: 
az egesz őszön bokáig jartam az sarb(an) meg is bizony 
nekem semmit nem adot miolta hogj az Collegyiom-
b(an) ben vagjok három kenyernel egjebet [BLt 9 Tóth 
István Ne-ről édesanyjához, Tóth Balásnéhoz Angya-
losra (Hsz)]. 1713/1750 k.: a Curatorok . . Felette igen 
vigyázzanak és mások vgymint Egyházfiak által is vi-
gyázzatassanak a Templomok Schollak Collegiumok 
Parochiak épületinek romladozasaira [RGyLt A. 12]. 
1734: Tudom hogy a Mlgos emlitett Úrfiak többire a 
Collegiumban laktanak [Kv; TKl Sig. Szathmári (30) 
pastor eccl. ref. rel. vall.]. 1774: Kolosvarat a Collegium 
kertében nyargalodzvan a könyökbe karját ki fitzami-
totta [Berkesz Szt; Told. 5a]. 

Hn. 1765: a Kollégium utczában [Mv; MvHn]. 1777: 
Refor. Collégyium Kertyére [Mv; i.h.]. 1794: a' Kollé-
gyom kertében [Mv; i.h.]. 7857 a kollégium játszó helye 
mellett [Mv; i.h.]. 

Ha. 1650: kolegjomban [Mártonfva Hsz; HSzjP]. 
1712 k.: kolegyiumbol [Hsz; i.h.]. 1792: Collegyombol 
[M.bikal K; RAk 10]. 1796: Kolégyom [Mv; Ks 101 
Lengyel János Kornis Gáspárhoz]. 1831: Kollégyomot | 
Kollégyomban [Angyalos Hsz; HSzjP]. 1832: Colé-
gyomtol [Szentbenedek AF; DobLev V/1186]. 1845: 
Colégyomba [Nagylak AF; i.h. V/1251]. 

kollégiumbeli I. mn kollégiumi; din colegiu/liceu; aus/ 
von dem Kollégium, Kollegiums-. 1662: At fejedelem 
fiai már az iskolában jól felnevekedvén . egy celebre 
examenre, melly ad diem 7 Maji anni 1640 . rendeltet-
vén Fejérváratt, akkorra az urak is, nagyrészint papok, 
professorok, a collégiumbéli nemes tanuló és alumniá-
ban levő sok szép ifjúság ugyan a fejedelem audientiás 
háza előtt való ebédlőpalotába gyűjtettek vala [SKr 
195]. 1695: mostan is küldöttem Uram Kgldhez Collé-
giumbéli két becsüll(ete)s Iifjakat, hogy a kővetkező 
szent Innepeken Kglddel edgyŭtt az I(ste)nt szolgállyák 
[Kv; BK. Sz. Némethi Sámuel Mv-i ref. koll. teologiai 
tanára gr. Bethlen Gergelyhez]. 1721: A T. Collégium-
béli B. ifjúság küldvén T. Udvarhelyi Mihálly ur(am) 
után Professorságnak hivatalara . most refundálta 
két aranyakat8 [Kv; SRE 143. — aA ref. egyháztanács]. 
1791: még a' Collégiumbéli Deákok is engedetlenek és 
betsületet meg nem adok sem Püspökünk(ne)k, sem 
Gen. Synodus Papjainak [M.bikal K; RAk 9 esp. kl]. 
1800: kolègyambéli Taníttatás [Mv; MvLt]. 1823-1830: 
Minthogy pedig régen a kollégiumbeli komédiákban 
kisatyrázták, csúfolták az udvarokat, tanácsot, még az 
udvari táblát is, tehát mintegy l780 tájt megtiltatott a 
komédia [FogE 105]. 1832: Eszmélteti ujabban is T. 
Uraimékat a Kollegyombéli Ns ifjúság számára gyűj-
tendő Buzabéli Segedelem iránt [Vaja MT; HbEk]. 

11. fn 1. a kollégium tanszemélyzete és diáksága; pro-
fesorii şi elevii unui colcgiu/liceu; Lehrpersonal u. Schü-
lerschaft des Kollegiums. 1823-1830: Amint az apám 
beszélte, az apja, Fogarasi Sámuel fehérvári deák lett 
volna, s mikor a kollégiumot onnan Károly császár pa-
rancsolatjára kimozdították, hogy a törők ellen való 
erősségnek, várnak építsék3, a bujdosó kollégiumbeliek-
kel nem ment Vásárhelyre, hanem hazatelepedett és lett 
szabó [FogE 58. — aGyf-t]. 
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2. kollégista (diák); elev de liceu/colegiu; Schüler des 
Kollegiums. 1823-1830: Komédiákat játszottak régen a 
kollégiumbeliek8 [FogE l04. — aA mv-i ref. kollégium 
diákjai]. 

kollégium-hely locul unde este situat un colegiu/liceu; 
Stelle/Ort des Kollegiums. 1677: Annak utánna penig 
ugyan azon Kolosvári Farkas utzai templomis hozzá va-
ló Collegium helyével, és minden pertinentiajával. 
azon religion lévőknek bírására engedtetett [AC 4]. 

kollégiumi kollégiumbeli; din colegiu/liceu; aus/von 
dem Kollégium. 1780: Én a Collegiumi administratio-
b(an) semmit magam nem újítottam, változtattam: ha 
mi esett, felsőbb rendelés mellett esett, vagy a Collegium 
Törvényéi által [Ne; Borb. II Kováts József rekt-prof. 
lev.]. 1823-1830: Beállván pedig a kollégiumi újeszten-
dő, a régi szokás szerint szeptember 21-ik napján tör-
vényt olvasnak, és akkor, akik dupét vágattak volt min-
deniket megbüntetik négy-négy forintig a deákok-
nak megparancsoltatik, hogy hajukat megnöveljék 
[FogE 108-9]. 1832: Iosef nevü Fiamnak . . hiv dajká-
ja voltál8, Házodnál nevelni meg szenvedted, nem tsak ö 
magát; hanem Praeceptorát is mind a' rövidebb, mind 
pedig a hoszszabb vácátiok idején is, egész Collégyomi 
cursussa alatt [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186 Bar-
tók Ádám végr. — aAz első házasságból született fiúnak 
a második feleség]. 

kollekció 1. sorozat; colecţie, serie; Kollektion, Serie. 
1803: Méltoságos született Groff ur! Tegnapi napon 
vitték el az Oltványokat . . . Egy ollyon alma Collectiot 
vittek Nagyságodnak, mely ma nem hiszem egy Gaval-
lérnak is, hogy edgyütt volna. A' Tökéje mindenik(ne)k 
Gyōgyi alma [Kv; IB. Létzfalvi Szatsvay Sándor kezé-
vel]. 

2. begyűjtés; adunare, strîngere; Einsammlung. 
1722: írtam vala hogy Ratoni Ur(am) praemonealtas-
sék (: ha vad(na)k :) Restantiai(na)k Collectiojára | Mi 
bizonj az Proventus Collectiojaban éppe(n) deficialunk, 

Péter lev. Fog-ból]. 
3. következtetés; concluzie; Folgerung. 1618: Ebből, 

Kegyelmes uram, az ő actiójokból collectiómat s conjec-
turámat írhatom Nagyságodnak, ilyent, s ilyen dolgot 
vehetek eszembe, hogy most ezek8 igen praecaveálják, 
hogy Európába semmi fegyvert, kardot ne indítsanak 
[BTN2 109. — 8A törökök]. 

kollekta gyűjtés; colectă; Sammlung. 1657: Melly bo-
jéroktol, olá papoktól es faluktól való collectakat tar-
tozzanak az udvarbirák . . . administraltatni [UF II, 
188-9]. 1766: A' két Templomból a' Collecta FlorH. 7 
Den. 31 [Kv; SRE 321a]. 1819: A' Collectakot bé kel 
küldeni [Nagykapus K; RAk 29]. 

Szk: ~t szerez/tesz gyűjtést rendez, gyűjtet. 1710 k.: 
A fejérvári templom8 fedele szinte a nyakunkba szakad 
vala . . Egy collectát tevénk építésére, ki ennyit, ki 
amannyit ada, de sem a szükség-, sem az erejéhez illen-
dőképpen bizony senki sem | Nagy hidegségnek . . . pél-
dájául írom: egy száz, másfélszáz jobbággyal és húsz-
huszonötezer forinttal bíró főember ehhez a templom-
hoz adott egy aranyat . . . Bezzeg meglátszott ekkor, 
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hogy nincsen Teleki Mihály, aki a radnóti collectát et 
exemplo et auctoritate szerzé [BÖn. 888, 889-90. — aA 
gyf-i, románkori nagytemplom] * pénzbeli ~ r csinál 
'ua.' 1847: Vádoltatik valló hogy új, nagy summa 
pénzbeli collectát csinált | Vádoltatik valló, hogy 1846-
ban újra nagy pénzbeli collectát csinált, elannyira, hogy 
egy füstre 4 conventionális rénes forintot rótt ki [VKp 
175-6]. 

kollektál gyűjt; a colecta/aduna; sammeln. 1660: id-
vezült Hunjadi István azon harangláb épületire collec-
tált volt eklézsiabéli atyánkfiaitul fl. 155 [Kv; ETF 107. 
13]. 1752: Erre a kőtélre adta Ágoston szemét biro az 
pénzt az mellyet Commendáns számára collectált volt 
[Kv; Szám. 69/XXVII. 8]. 

kollektáló (egyházközségi) gyújtó; persoană care face 
colectă; (Kirchengemeinde-)Sammler. 1783: Collectalo 
Détsei György eökegyelme midőn maga hivatalát és Ad-
ministratioit igen Ditséretessen follytatta 's véghezis 
vitte vólna Számot adván, minden fogyatkozás nélkül 
találtatott [Zilah; Borb. II]. 

kollektáz gyűjt; a colecta/aduna; sammeln. 1752: töb-
bé Commendáns számára a szegenyek(ne)k nagy ener-
vátiojokra efféle pénzt nem collectáztak [Kv; Szám. 
69/XXVII. 2]. 1808: A M országi nagy oskolakat Publi-
calni kell, es Collectazni [M.bikal K; RAk 40]. 

kollektáztat összegyűjtet; a puné (pe cineva) să colec-
teze/adune; ein/zusammensammeln lassen. 1773: mos-
tani Mlgos Groff Possessor Ur(am) Collectáztatta a 
Taxát [O.fenes K; JHb II/3]. 

kollektor I. mn adószedő; care este însărcinat cu înca-
sarea impozitelor, colector; Steuer einnehmend. 1843: 
bé mentem — s láttam Collector Pekáríkot a' földön 
vérébe fetrengve, 's orrán száján a* vér omolva | (A foga-
dóban) jelen volt collector Pekárik, Czégenyi az Iroja, és 
mészáros Szabó János — s többek is kiket elŏ számlálni 
nem tudak [Dés; DLt 586. 6, 14]. 

II. ſn adószedő; perceptor, agent fiscal; Steu-
ereinnehmer, Rezeptor. 1799: Ŏtŏdszer. Kötelességek-
ben a' falus Biráknak, és Collectoroknak . tŏkéllete-
sen arra vigyázni, hogy az Ado pénznek a' falu szŭkségi-
re beszedett pénzel . semmi egybe elegyedése ne lé-
gyen [Kv; AszLt 207 nyomt. gub. körrend. 6014 és 
6463]. 1823-1830: Csakugyan meglehetősen éltek mind-
addig, mig a sógor centumpater, azután kollektor, s vé-
gezetre város direktora lett [FogE 280]. 1826: A Collec-
tornak Szolgálattya bériben Rf. 10 [Szkr; Borb. I]. 1847: 
(A) valló a bucsumi collectort megtámadván, nem en-
gedte, hogy az erdőpraevaricatorokra ítélt büntetés-
pénzt felvegye [VKp 171]. 1868: hivatalokra nézve az 
exemptiora érdemesek A Collectorok . . . Quartélly 
Mester 2 Buza Commissarius [Szu; UszLt 8/68]. 

kollektorság adószedőség, adószedői foglalkozás; 
funcţie de perceptor; Tätigkeit/Aktivität des Steu-
ereinnehmers. 1783: Melly hűséges maga viseletiért (: 
Semmi restantia rajta nem maradván :) mind a két esz-
tendei Collectorságát szorgalmatossan el végezvén azo-
nokat Tiszteletes Uraimék(na)k in Florenis Hungarica-

libus 194 Dr. 81. bé fizette absolutiot eőkegyelmektől 
nyervén [Zilah; Borb. II]. 1809: Az Instánsok ha írás tu-
datlanak a' Collectorságért fizetni nem tartoznak, hanem 
a* helyet viselyenek polgárságot [UszLt ComGub. 1715]. 

kollektorság-viselés adószedői szolgálattétel; îndepli-
nirea funliei de perceptor; Dienst des Steuereinnehmers. 
7809: à Nemes Comunitás . Collectorság viselés 
hellyin Diák Imrét Polgárnak választotta [Szu; UszLt 
ComGub. 1715]. 

kolligál 1. be/összegyűjt; a aduna/strînge/colecta; ein-
sammeln. 1648: Usussa volt ez szek(ne)k hogy eddig . . . 
az ket polgár szokta colligalni az testimoniumokot [Kv; 
TJk VIII/4. 348]. 

2. futott hadat ~ menekülő hadsereget egybegyûjt, 
összeszed; a aduna o armată (aflată) ín refugiu; fliehen-
des Heer zusammensammeln. 1705: Ezek mondották, 
hogy ötezer gyalog veszett, három kapitány, a kurucok-
nak munitióit is mind elnyerték, és hogy a futott hadat 
Orosz Pál colligálná Nagysinknél [WIN I, 598]. 

3. következtet; a conchide, a trage concluzia; 
folgern, schließen. 1667 k.: Az leveleket is azért nem 
akartam megmutatni, hogy azokbúl is ne colligáljanak ő 
nagyságok valamit elméjekben Kegyelmed felől [TML 
IV, 231 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1669: hogy 
ennyi ízben íratott urunk a palánknak elhányatásárúl 
Bánfí uramnak, abbúl colligálta, netalán urunk nem hi-
szi, hogy elhányatta volna s azért menti magát [i.h. 447-
8 Székely László ua-hoz]. 1678: az Nemes Varmegyek-
(ne)k be adott Postulatumibol colligalom, hogy 
azon Postulatumban nemely punctumokra tekentve ta-
lam en reamis czeloznának eŏ Ngok [Törzs. Osdolai 
Kun István a fej-hez]. 

kolligálás egybegyűjtés; colectare, adunare; Samm-
lung. 1647: Az Captiuus Gagia Gaspar ujolagh való 
Testimoniumoknak colligalasara keuankozik [Kv; TJk 
VIII/4. 198]. 

kolligált 1. be/összegyűjtött; colectat, adunat; gesam-
melt. 1647: Mind ket fel comparealua(n) es az exmissio 
szerent colligalt Testimoniumokat, es az peres szeőleŏert 
való ok leueleket exhibealua(n) az szek szenin Birak 
Uramek is minden arról való exhibitakot megh 
olvastatvan . . . így deliberalnak [Kv; TJk VIII/4. 218]. 
1670: Ötves Mihály Ciganynaka coliigalt testimoniumit, 
az Nemes Tanacz megh olvastatva(n) es szorgal(ma)tos 
díscursusban veven, ugy láttiák eő Kglmek, hogy azon 
testisek mindnyáian parasztok [Kv; TJk XI/1. 15-6. — 
aA bepanaszoltnak, alperesnek]. 1672: az colligalt testi-
moniumokbol az teczik megh, hogj az I Varadj Peter az 
Ifñu Cigánnak mondotta meg czérébena adott 
Lova(na)k nyavalyáját [Kv; i.h. 174. — aÉrtsd: 
cserében]. 

2. ~ fasszió a bevett/elhangzott vallomás; mărturie 
verbală/rostită; hörbar gewordenes/angenommenes 
Geständnis. 1656: Ozdy Thamas ur(am) . . . regius 
leue(n) az Georeóg Georgy Deák vallatasaba(n) az colli-
galt fassioknak felet sem atta ki [Kv; CartTr II. 1073]. 

kolligáltat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ſassiot ~ vallomást bevétet; a face să fie acceptată 
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o mărturie; Geständnis annehmen lassen. 1647: nem ac-
ceptaltatik ez az relatoria mert ne(m) exhibealsz mi mel-
let colligaltattad az fasiokot | Az ſassiokat mi Ispán pe-
czieteuel coliigaltattuk [Kv; TJk VIII/4. 190]. 

kolligáltatik 1. egybegyűjtetik; a fi colectat/adunat; 
gesammelt werden. 1746: Vass János nevű idegen jöve-
vény ismeretlen ember . immediatĕ a' Városrol el 
mennyen, és többször se a' Városon, se a' Város határán 
lenni ne comperialtassek. Különben Cassáltatván mos-
tan mitigalt Deliberatuma szoros büntetése lészen az 
mostani Productumok(na)k szoros exigentiaja sz(e)-
r(in)t; mellyekis hogj colligaltatván pecsét és intitulatio 
alatt a' Város Ládájaban ad ulteriora conservaltassa-
(na)k, determinaltatott [Torda; TJkT III. 110-1]. 

2. (termény) begyűjtetik; a fi adunat/strîns (recolta); 
(Ernte) eingesammelt werden. 1783: A Szénafŭveket, 
Mindenik Atyafi, a mi képpeţi Résziben jutnak ugy ka-
száltathassa, egyéb pendens Fructus közre cohgaltatvan 
in Natura osztattassék [Mv; Ks 23. XXIIb]. 

kollimál 1. (ki)következtet; a deduce/conchide; er-
schließen, folgern. 1665: Ti szintén úgy bántok ő felségé-
vel, mintha ő felségének igen nagy szüksége volna reátok 

mi nem bolondok az tanácsi, hogy meg nem tudnák 
gondolni, mikre collimáljanak [TML III, 245 Teleki 
Mihály Bethlen Jánoshoz]. 1669: Ez egynehány szóra 
nézve égesse el Kegyelmed ezen levelemet, mert ha ezt 
valahol és valamikor meg tanálná látni az abbás, az 
egész dolgot collimálná belőle [TML IV, 4S4 Rhédei 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1705: Ma reggel is jövének bé 
szökve két kuruc németek, lovasok, melyek is hogy ilyen 
szaporán jűnek, belőle azt collimáljuk, hogy a 
magyaroknak odaki rosszul van dolgok, és az armada 
űket megverte [WIN I, 594]. 1747: ismérszet az 
nyomárol is hogy az mely nyomra ra esketenek az Mlgos 
Groff Exponens Vr eo Nga emberei, azon ló nyoma 
mind félen ugrándozva vólt, az ut szelyen és nem oly 
egyenesen ment mint az más 3 ló nyoma, vagy az csikójé 
is az melyről magunk is colimaltuk hogy azon eo Nga 
lován(a)k kellett lenni [Szilágytő SzD; Ks 27. XVIIb]. — 
L. még WIN I, 149, 152, 443. 

2. hozzávet, hozzávetőleg számítja calcula aproxi-
mativ, a aprecia; beiläufig berechnen. 1774: Bor minden 
Esztendőben . . . lészen négy ezer veder 'a menyiben 
Collimálom [Szentdemeter U; LLt Vall. 35]. 

3. vmire hajlik; a fi pe punctul de a se . . . ; (sich) zu 
einer Sache (hin)neigen. 1751: azon kivúl 'a Csakine 
pintzeib(en) kaptom egy bort az ki etzeteségre collimai 
az többi jók [Szentdemeter U; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 

kollimálhat 1. kikövetkeztethet; a putea deduce/con-
chide; schließen/folgen können. 1704: Az bizonyos, 
hogy ennek előtte kétszer is öszvegyüjtötték volt a taná-
csot felőle, ha megengedjék-e, hogy oda temessék a gyer-
meket, és azután következett a commendans dolga, ki-
ből collimálhatni, hogy végezésből lehetett az dolog 
[WIN I, 242]. 1782: menyi haszonra valo helyei jutná-
nak ezen Aranyi portionak, nem colimáihatom [Arany 
H; IHb XXXI/53. 9]. 

2. hozzávethet; hozzávetőleg számíthat; a putea 
apprecia/calcula aproximativ; annähernd berechnen 

können. 1704: Ugyan most hozának az úrnak egy vilá-
gosabb delineatióját az Győrnél esett harcnak, holott 
amint collimálhattam 18 000 volt az kuruc a Forgách3 

commandója alatt [WIN I, 157. — aGróf Forgách Si-
mon kuruc tábornagy]. 

kollimáltathatik (ki)következtethetik; a putea fi de-
dus; geschlossen/gefolgert werden können. 1728: ide va-
lo Sz: Miklósi Román Mihály nevű Jobbagjátol és 
Feleségetöl mitsoda Szókat hallott, és ertett a' Tanú 
ollyakot a mely Szavaikból collimáltathatnék az hogy 
nem más hanem . . Román Mihály által és az ŏ hirivel 
vesztek, és lopattak vólna el azon Tulkok [Betlensztmik-
lós KK; BK]. 

kollízió összeütközés; coliziune; Kollision, Zusam-
menstoß. 1714: Néhaj Mltgs Ur Jósika Gábor Ur(am) 
Successorai . . . az Atyafiak közt veszedelmes Succes-
sussal példás kárt tenni Szokott veszekedések(ne)k s col-
lisiok(na)k evitálására condescendálta(na)k attyafisá-
goson, Szabad jo akarattyok szerént [JHb XLV a gub. 
Nsz-ből]. 1762: Felette nagy intenstinum bellum flagrál 
Muszkaországban, mely következett abból, hogy a mi-
napiban a cár és a cárné között valami collisió esett a re-
ligió felett, mivel a cár csak superficialis görög vallású 
volt [RLt 143]. 1798j1799: a' Torotzkai Lakósok és a 
Méltóságos Thoroczkai Família közt, mindenkor Judi-
cialis Actusok és judicium előtt forgott Controversiák, 
és ezen Actiot meg előző, 's kővető Collisiók voltak [To-
rockó; TLev. 5/16 Transm. 323]. 

kollokál 1. elhelyez; a depune/plasa; ab/hin/nieder-
setzen. 1657: Az ország számára legált repositumot col-
locálák Szamosújvárban, és egyéb privatus embereknek 
legáltattakat Dévában, az collegium és ekklésiák számá-
ra valókat is Szamosújvárban [Kemön. 95-6]. 1762: a 
mit az alsó Udvarb(a) nem vitettet, bort, Gabonát a Fa-
lub(an) Jobbágyihoz, és a Fogadojáb(a) colocálta mind, 
Sémit sem hagyván azon Udvarb(an), és pintzéib(en) 
[Branyicska H; JHb XXXV/51. 9]. 

2. állásba tesz, elhelyez; a plasa, a da un post; anstel-
len, jm eine Stellung verschaffen. 1657: Szúnyogot az 
kővári kapitánságból kirekesztek, Gyulafi Sámuelt, ki 
veji vala az gubernátornak, colíocálák helyében 
[Kemön. ll4]. 1677: mind Vármegyéken, Várakban, 
Székes helyekben, Végekben, és egyéb Tisztviselések-
ben, zálagos és becsületes Haza fiait, és nem idegeneket 
constituallyanak és collocallyanak a' Fejedelmek, kik a* 
Fejedelmek hűségére, és az Ország törvényére, annak 
szabadságinak oltalmazására kötelesek legyenek [AC 
115]. 1710 k.: egy Czirka János nevű, magyar, deák ol-
vasást tudó, értelmes és tudós oláh papot . . . én titkon 
küldtem Enyedre osztán collocálók Hunyad 
vármegyében reformata oláh ecclesiában, fizetést is ren-
delvén néki [Bön. 882]. 

3. rég beszállít/tesz, beszállásol; a încartirui; ein-
quartieren. 1657: Hogy Liptó várát nagy securitassal 
kezemhez vévén, abban praesidiumot és kapitányt collo-
cálék [Kemön. 232]. 1665: Az huszti német praesidiu-
mot hogyha Rottal uram ide engedi, Csehbe akarjuk 
collocálni [TML III, 387 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: 
A több városokban már a német praesídium beszállott 
vala, csak Brassóban nem. Oda is akarván azért collo-
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cálni Caraſa, beizen, hogy szállásokot készítsenek mind 
a városon, mind a fellegvárban [CsH 210]. 

4. XVIII. sz. eleje: Az hazasulŏ legénynek is nem árt 
bar csak ha térdig való experientiara mehet is. Nagy kar 
volna Szép termetű Famíliába kajszos allapotot collo-
cálni ã kitŭl ipszilonyos lábú Projectumok Származná-
nak [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kollokálás elhelyezés/osztás; depunere, plasare; Ab-
setzen/Verteilen. 1677: a* Fejedelmek a* Tanácsnak pro-
ponállyák az akkori időbéli szükségnek mivoltát, és 
azokkal egyenlő értelemből deliberállyanak a Presidiu-
moknak szükséges collocálása, annak ideje, száma, he-
lye, és módgya felől [AC 58]. 

kollokált kb. beosztott/tett; plasat, repartizat; einge-
teilt/gesetzt. 1780: A* Negyedik Ajbéli Tábla . . . Nyil-
vonás szerint juta a* Negyedik Nyílban collocalt Mgs és 
Tks possessorok(na)k . . . Nyilas Társaikkal 
egyetemben [Harasztkerék MT; Told. 86 Conscr. 14]. 

kollokáltatás helyeztetés; repartizare; Setzung. 1710: 
a Professor ide való collocaltatását admaturállyaka [Kv; 
SRE 113. — dÉrtsd: sürgessék meg]. 

kollokáltatik 1. helyeztetik; a fi repartizat/pus; gesetzt 
werden. 1720: Bur Laczk . Instál Vram kegk(ne)k 
hogi valahová Collocaltassék edgi Pusztára az Herczeg 
Aszszony Joszägãb(an) [UtI]. 

Szk: fejedelemségbe 1710: Most penig Bethlen 
Miklóssal conspirálván, és az egész székely nátiót ma-
gok mellé vonván, azon practicálódnak, hogy a fejede-
lemségben Béldi Pál collocáltassék [CsH 126]. 

2. beosztatik; a fi încadrat/repartizat; eingeteilt wer-
den. 1782: ezen őt szemellyek minthogj Haza fiai, Desŏ 
János penig nem haza fia az Fel: Kir: Commisio aszt 
tartvan hogj a' remekesek remek munkajok szerent col-
lokaltassanak az Cehekben, ezen ratiokra nezve az ŏt re-
mekesek(ne)k utanna tetetett, mellyen magais Desŏ Je-
nő ŏ kigjelme az egesz Ceh előtt keze be adasaval 
acquiescalt [Kv; ÖCJk]. 

3. áthelyeztetik; a fi transferat; versetzt werden. 
1646: Stephanŭs Kekesi Eősi praedikatorsagabul Le-
genben collocaltatot az Ecclesiatul, melyet magais ac-
ceptalt [SzJk 64]. 

4. beszállásoltatik; a fi încartiruit; einquartiert wer-
den. 1690: Az mint requiraltuk volt ŏ kglmet, ugy 
iterato requirallyuk szeretettel, hogy ŏ kglme Regi-
mentye collocaltassék ugy hogy az ide aláb irt vara-
sok és Faluk legyenek Quartely nelküla mert Ország 
gyŭlese néha Fogarasba(n) néha peniglen valamellyik 
hellye(n) de ott leszen [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel 
íej-i ut. — aKöv. a fels.]. 

kollokvium 1. beszélgetés; colocviu, convorbire; Un-
terhaltung. 1618: 23 die Junii voltunk ismét szembe a ve-
zérrel az vezér igen sokat beszélle, de Kamutia 

uram sokat nem hagya megmondani előttünk magyarul 
Házi Jánosnak, azmit törökül az pasa mond vala. Kiről 
az után való egynéhányszori colloquiumunkba fogja va-
la reám erővel, hogy hallottam, mit szólt az vezér Jenő 
felöl [BTN 90. — Kamuti Farkas, Erdély főkövete a 
Portán, az emlékíró hivatali felettese]. 1619: bő collo-

quiumon volt őnagyságával az vezérrel felőle, sőt sok 
egyéb rendbéli törökökkel is [i.h. 241]. 

2. tárgyalás; negociere, dezbatere; Verhandlung. 
1661: Kegyelmed azért mind palatínus uramnál s mind 
az generáloknál urgeálja, declarálják magokat . . . con-
iunctionknak, avagy csak colloquiumunknak is mikor s 
hol kelletnék lenni? [TML II, 156 Kemény János Teleki 
Mihályhoz]. 

3. kb. (nyelvtani) beszélgetés; discuţie (referitor la 
gramatică); (Sprach-)/(grammati(kali)sche) Unterhal-
tung. 1804: el mondottam a Letzkét jol az Universalis 
Históriából azután exponáltam vagy 3 Colloquiumot 
meglehetősön [Dés; KMN 43]. 1805: a Rector Letz-
két hagyott a Martonbola egy Coloquiumot [Dés; 
KMN 59. — aMinden bizonnyal Márton Józsefnek elő-
ször Kassán 1799-ben megjelent Német grammatiká-já-
ból, ill. ennek mellékletéből (Deutsches Lesebuch für 
Ungarn)]. 1807: vatsoráig a Colloquiumot kínoztam 
[Dés; KMN 364]. 

4. isk kb. ismétlésbeli kikérdezés; ascultarea elevilor 
la orele de recapitulare; Ausfragen gelegentlich der 
Wiederfiolung. 1870 k./1914: Catalogus: a tanárok név-
sorkönyve, melyből különösen ismétlések (recapitula-
tio, colloquium) idején gyakrabban számba vették a ta-
nulókat [MvÉrt. 7]. 

kolludál 1. összejátszik; a se înţelege ín secret; zusam-
menspielen, abkarten. 1657: Az . . . szultán Oszmán tö-
rök császár az lengyelek ellen akarván hadat indítani 

ezt Bethlen Gábor idején megértvén . . . ezt tempes-
tive mind az lengyeleknek értésekre adta, mind pedig ró-
mai császárnak, kikkel titkoson correspondeált, az len-
gyeleket minden oltalomra való hasznos informatiókkal 
tartván, császárral pedig colludálván [Kemön. 80]. 
1698: adom azért ezen Reversalisomat szabadakaratom 
szerint hogy ezen Oscolaztatasomert soha bosszút nem 
állok titkon vagy nyilvann se Nemetekkel Varos bosz-
szusagara vagy karara nem colladalok (!) [Dés; Jk]. 
1775: Henter János Urammal, sem egyszer, sem mad-
czor, semmi szin és p(rae)textus allat nem Colludálok, 
Semmi Compositiora nem lépek, sőt ha lépnemis min-
denkor mindenek előtt erőtlen ligyen [F.zsuk K; SLt 
XXXV/4 Suky László kezével]. 

2. (össze)paktál vkivel; a pactiza cu cineva; mit jm 
paktieren. 1667: Igaz, hű leszen abban az kapitányság-
ban urunknak, az országnak . senkivel soha az vár 
feladása felől nem colludál, tractál [TML IV, 104 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: eő kgmek ellen senki-
vel nem Colludálok, sem Erdelyben, sem más országok-
ba^) sohult [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 146]. 1678: Esku-
sze(m) . ., hogi ezen hivatalomban harminczadon 
lévő legénjekel és plajasokal nem colludálok [Gyf; KaLt 
Apor István ír. Palogiaj Mihály kezével]. 1682: Tudode 
uagy hallottadé bizonyos(on) azt, hogy . . . Nyirő János 
Ur(am) azon Hid utzay háznak más(na)k adásá-
ban) . . . masokkal alattomb(an) Colludált, es . Bon-
cziday Gergely Ura(m)nak, Zálogosított házbul az eö 
kegyelme ott lakó Sellerit, exturbálni akarta mások ál-
tal? [Kv; RDL I. 162 vk]. 1690: eő kglmet jámborul s 
igazan szolgallya mint örökös jobbagy semmi nemű 
practikab(an) masal nem colludal mas(na)k el szőkese 
felől [Fog.; Szád.]. 1727: En T. T. esküszöm az egy elő 
Istenre . . . hogj Búzának, Bornak el adásában igazan 
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administralok, titkon senkivel nem colludalok [Kv; 
SRE 154-9]. 1762: annak idejéb(en) a Mészáros Céh 
senkivel nem colludalvan, az Szötseknek mindenkor az 
eladandó bŏrek iránt hirt tegyen [Torda; TJkT V. 128]. 

3. csapodárkodik; a fi nestatornic/fluşturatic; sich 
flatterhaft benehmen. 1668: Deési Causa Varga János 
lianja Judith mátkájától Mihaljtol absolutiot kivan 
Ilyen ok alat: Hogj massal mátkáján kivŭl colludalt 
[SzJk 103]. 

kolludálás összejátszás; înţelegere secretă; Zusam-
menspiel, Abkartung. 1677: a Procuratorok-is Principá-
lisoktól rájok bizatot Causaknak nem prodálására, má-
sockal nem colludálásra, és a' causanak decisiojáig, te-
hetsége szerint, igaz sinceritassal valo procuralására hit-
tel legyenek kötelesek [AC 209]. 

kolludálhat paktálhat; a putea pactiza; paktieren 
können. 1762: nem colludalhatott volna Carolus Josef-
fel az I. [Torda; TJkT V. 76]. 

kollúzió 1. összejátszás; înţelegere secretă; Zusam-
menspiel, Abkartung. 1662: Mellyben hogy a bánnak a 
fejedelemmel már azelőtt alattomban való collúsiója is 
volna, annyival könnyebben is ráhajlott vala [SKr 436]. 
1677: mind Ur és Nemes ember maga háza szükségére, 
és csak azon helybéli Jobbágyinak szükségére a' maga 
határán lévő sót szabadoson élheti; ugy mindazonáltal, 
hogy sem pénzen, sem ajándékon, semmi praetextus és 
collusio alat senkinek abban el-adni nem szabados | 
Gyakorta a' verus Haereseknek el-szenvedhetetlen ká-
rokat tesznek a' Dotalista Relicták leveleknek ma-
goknál meg-tartása, vagy mások kezekhez juttatása, s' 
az igaz vérektől el-vesztése, és egyéb hol mi szinek és col-
lusiok által valo megkárositásockal [AC 89, 100]. 1710: 
Ebben a bécsi útban promoveálódik Apor Lázár, mert 
Daczó Jánost Thökölyvel való collúsióért a fejedelem 
megvetette vala, azért Apor Lázár Teleki mellé adván 
magát Teleki a fejedelemtől a csíki főkapitányságot 
neki szerzé [CsH 171]. 

2. egyezség, megegyezés; învoială, înţelegere; Verein-
barung, Übereinkunft. 1657: hogyha Csáki kezéhez ki-
iktatják* vagy emberi által elküldi, vagy magával el-
viszi, vala collusiónk Zólyomival, hogy az útban felver-
jük [Kemön. 112. — aA szóban forgó ládát]. 

kolmenező-vas hajbodorító-vas; fier de ondulat; 
(Haar)Klobeneisen. 1832: Simito réz kettő, Colmenező 
vas egy, Hajégető egy [HG Br. Brukenthal lev. br. Wes-
selényi Anna br. Brukenthal Mihályné kel.]. 

kolmozó-vas hajbodorító-vas; fier de ondulat; Klo-
beneisen. 1823: Mindenféle Kolmozó, és Haj égető 
vasak [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

kolnica kb. szalmafedeles sővénykarám; colniţă; 
strohbedeckter umzäunter Pferch. 1794: Az parantsolt 
Istállókat, kolniczakat, és más egyébb marha hajlékokat 
annyira el készítettek a' mult heten, hogy már vagy 5 na-
poktól fogva szüntelen havas esső, szeles essős idő lévén 
a' marhák hajlékjaikban jól nyúgodtak [Hosszúfalu Szt; 
TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez]. 

kolomajcer aranyozott ezüst pohárféle; un fel de pa-
har argint aurit; Art vergoldetes Silberglas. 1730: Egy 
nagy arannyas Ŭrmŏs bornak valo Pohár kolomaj-
zer(ne)k hijjak [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 

kolomp talangă, balangă; Viehglocke. 1747: Ló nya-
kára való őntöt harang Nr 8 Ugyan Lo nyakára valo ön-
töt kolomp Nro l. Ugyan Ló nyakára valo rezes harang 
(: 4 hijján :) szijjastol Nro 28 [Szpring AF; JHb 
XXV/88. 3]. 1846: Őt őkőr nyakába valo Kolompok 
[Szamosfva K; Born. III. 33]. 

kolompér burgonya; cartof; Kartoffel. 1807: méltóz-
tatik kegyelmesen parantsolni az aránt a* mostani Ga-
bona béli drágaságra nézve, hogy az ugy nevezett Földi 
Magyaro, Korumpir termesztessek [Dés; DLt]. 1815: A' 
Krumpinak Fajtáji: Külömbféle nevei a krumpinak, 
Kolompér, pityóka, földi mogyora (!) [Kováts Sámuel, 
Utasítás a Krumpi termesztésére (nyomt.)]. 1835: bé 
hozta 2l Kolompér böv termesztését — mert — maga 
meszszünnen hozatta a magot a maga pénzén [Zsibó Sz; 
WLt Petrus Szekér jb vall.]. 1861: Egy Véka Kolompér 
[Marosbogát TA; HG Gr. Kuun iratok]. — Vö. a 
krumpli címszóval. 

kolompoz 1. a tălăngăni; mit der Viehglocke läuten. 
Sz. 1737: A hirek ittis minden felöl a' Pogány közel lete 
miat olia(n) roszak, hogj nem kepes ki mondany eleg kö-
zel kolompoz az aiton midőn Havasalj fóldet teli 
mondgjak velle lennj. Az Isten őrzőte eddighis Erdelit 
tüllők [Kv; Ks 83 Mikola László lev.]. 

2. T 1732: hivattanak Lakatost Régenbői 
tudom aszt hogj egj kis boltba kolompposzta a' Lakatos 
a' ladat [A.idecs MT; Szentk. Cath. Cseke cons. providi 
Ioannis Fazakas coqui (20) jb vall.]. 

kolonel ezredes; colonel; Oberst. 1733: Colonell 
ur(na)k eŏ Nga(na)k vőtt Discretio bor árra Rfl 6-24 
[Dés; Jk 442]. 

kolonellus 1. ezredes; colonel; Oberst. 1691: vagy 
azon Statiobéli, vagy ot kŏmyŭl lévő Falubéli szegény-
seghnek . . . akarmi panaszok lehessen, azoknak min-
gjárt per Inquisitione(m) menynyen vegére és ha kéván-
tatik az Nemet Colonellus vagy vice Colonellustol . . 
keressen értelmes Auditort vagy vallató Regiust [Kv; 
Törzs]. 1695: Saxegotta Regimentye Colonellusahoz is 
él mente(m) vala [Gyf; KaLt Apor István ir. Recsey Ist-
ván lev.]. 1703: Az Varosba szállót be Collonellus ō Nga 
[Szu; UszLt XIII. 194]. 1715: Meg Vásárlott bor 
Vás No 68 Eben Ajándékban ment Colonellusnak egy 
No 1 Várbeli Commendans(na)k No 1 [Mv; MvLev. 
Szám.]. 1716: Colonelus Ur(am)nak ne legyen csak pure 
az en szemelyem ellen disgustussa [ApLt Apor Péter 
Komis Istvánhoz]. 1741: én nem tudom massuva 
hova rendellyek Quartéllyt, mivel Gyogynal jobb Fa-
lunk az egész vár(me)gyében nincsen ezelöttis minden-
kor Kapitányak s Colonellusok Assignáltattak oda [Ké-
ménd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 1776: in anno 1745 
egy regimentet állítván fel az ország, kinek colonellusa 
volt Szentkereszti András, abban auditornak aplicálták 
valaa [RettE 371. — ^ ö r ö k Andrást]. 
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2. tiszti rangjelzésként idegenszerüen a név elé vetve; 
folosit pentru indicarea gradului, pus înaintea numelui 
ca ín limbile străine; als Rangbezeichnung der Ofñziere 
fremdartig vor dem Namen. 1724: Colonellus Degen-
feld Ur(am) énnékem azt izente, nagy praejudiciumara 
lenne az Regimentnek, ha az Nemes Vármegye denomi-
nálna, hol mellyik Compania légyen [Veresegyháza AF; 
Ks 83]. 1740: Méltgs Gróff Colonellus Lokotelli Úr ő 
Nga Komornyikján(a)k Czáger Jóseff ő kglmén(e)k 
hogy Városunkat vexálni Cessáljon, facultáltatik Had-
nagj atyánkfia in Discretionem adni Egj Tallért [Dés; Jk 
526b]. 1753: Colonellus Vaji László ur maga akarattya-
bol Nemes Vár(me)gye dispositioja ellen a Két Nemes 
Companiat Gyaluba orderezte [Hidalmás K; Ks 91]. 

kolonellusné ezredesné; soţie de colonel; Frau des 
Obersten. 1739: Maria Fogarasi . . mostani Férjén 
Szabó Gergely Uramon kivŭl, más idegen Nemzetekkel 
titkon és nyilván társalkodott, és csokolodott, és több 
paráznaságnak Világos Consequentiáit követte, nem 
csak; sőt ezekkel, ejttzakának idején szánkázott, magát, 
a Falukon Colonellusnén(a)k neveztette, ezektől 
Forspontot kérvén Discretioért remittált [Dés; Jk 299]. 

kolonellusság ezredesség; grad de colonel; Obersten-
charge. 1662: (Gaudi András) azelőtt fejedelem udvará-
ból svéciai hadakban jó ideig lakván, experiálván, gene-
rális- vagy collonellusságra is promoveáltatván, nagy 
hírt-nevet is kapott vala [SKr 208]. 1704: Ugyan ma is 
jött híre, hogy Mikes uram rabságában kuruccá lött vol-
na, melyet az az órás fia hozott, aki Rákóczinál volt és 
colonellusságot hozott volt magának [WIN I, 101]. 

kolonia (jobbágy)telek; sesie, lot de pămînt iobăgesc; 
Fronhof. 1782: Soha Jobbágyság igája alá vettetett pa-
raszt Embernek városi szabadsággal elni annyivalis in-
kább hogy maga Jobbágyság alatt való Coloniajanak 
proprietassat magának tulajdonítsa, mint a mü Torocz-
kai Jobbágyink ellenünk bé adott Instantiajokban ma-
goknak a mü nagy p(rae)judiciumunkra arrogalják meg 
nem engedtetett [Thor. XX/4]. 

koloniai 1. szk-ban; ín construcţii; ín Wortkonstruk-
tionen: ~ elektor kölni választófejedelem; principele 
elector din Köln; Kölner Kurfürst. 1694: Mivel vacált a 
bordinumi püspökség, akartak az capitularis papok 
püspök-fejedelmet választani, de az papokat az gallus 
ugy fascinalta, hogy fele az papoknak, úgymint 24, vá-
lasszák a coloniai electort . . 24-gye pedig az magnus 
ordinis Teutonici magistert [IIAMN 333-4] * ~ érsek 
kölni érsek; arhiepiscopul din Köln; Kölner Erzbischof. 
1710: (A francia király) hogy az austriai házat inkább 
opprimálhassa, mind a coloniai érseket s elektort, ki a 
bavárussal egytestvér vala, mind pedig magát a baváriai 
electort, a császár vejit, sok ígíretekkel a császártól elhaj-
tá [CsH 317]. 

2. ~ víz kölnivíz; (apă de) colonie; Kölnischwasser. 
1841: 1 üveg efein (!) coloniai viz 2 Rf 30 xr 12 lt olosz 
Riskása 7 Rf 12 xr [Kv; Born. F. Via]. 

kolonikális I. mn jobbágytelki; care ţine de pămînturí 
iobăgeşti; vom Fronhof. Szk: ~ appertinentia jobbágy-
telki/jobbágytelket illető tartozék. 1789: Nincs hellye 

arról disputálni, hogy valyon a Falusi közönség áltól bí-
ratott erdők Colonicalis appertinentiak é? [Szentlászló 
TA; JHb II/7] * ~ erdő. 1772: Colonicalis Erdők Vad-
nak . . az Falusi Incolaknak szükségékre Kiszakasztva 
[Tűre K; Ks III. 2]. 1784: (Egy föld) vicinussa Nap-
nyugatról . . Kacsó István nevezetű Jobbágya coloni-
calis Erdeje [Udvarfva MT; EH A] * ~ föld. 1797: va-
laholott valamely Colonicalis Föld foglaltatotté valaki, 
és ki által [Dob.; WassLt]. 1801: Providus Páska luon 
. . . Kaszáló fŏldjit Nemes Burzo Szimion el vette, 
Ugyan azoii helységben La Strímtury Providus Kornye 
Togyer Colonicalis Ujj földjéből egy szekérnyi szénára 
Valót, holott ottan Nemes Burzo Szimionnak Semmi 
jussa nintsen, mert ö néki ottan Semmi legkissebb földje 
nem volt s ma sintsen [F.szőcs SzD; TK1] * ~ fundus. 
1737: Mindenik Fordulora való Majorság és Colonica-
lis Fundusok után, kűlőn kűlőn hány darab szántó és 
kaszáló földek vadnak [K; JHbK LIX. 26. 4] * ~ ház. 
1760: Mitsoda Melioratiokat tett azon Possessor, a' mi-
olta bírni kezdette ezen Fundusakat, nevezetesen tett é 
irtásakat, szőllő plantalásakat, Colonicalis Házak, s 
egyéb Commoditasok épittésit, Jobbágyok telepittésit, 
ha igen hol? mellyik Telek után, mit, mennyit? [BSz; BK 
vk]. 1777: Groff Bethlen Lajos Ur eö Nadtsága Coloni-
calis Házát, az olta, amiolta az Unioa fel állót, Tit Alsó 
Família békességesen birta egy nem Unitus Pap Há-
zat oda epitett [Mezőpagocsa MT; BK. Bujág Vaszilly 
(60) jb vall. — aÁ gk egyházak egy részének vallási egye-
sülése a rk egyházzal]. 1803: a* Gyitrai Puskás v. Deák 
Úrék . . most nem régtől fogva kezdik az erdő felé a' 
Galotzás hoszszába fellyebb fellyebb terjesztgetni, és a 
colonicalis házakot benne inkább inkább szaporittani 
[Gyszm; Born. XVc. 1/22] * ~ házhely. 1732: L. Baro 
Branyicskai Jósika Moses Ur(am) eő Nga egj felől 
. . . más felől . . Nmzts Csegezi László Uram eö kglme 
bizonyos cserét akarván egj más kőzöt instituálni, ada 
. . . eő Nga Csegezi László Uram(na)k egj Colonicalis 
ház helyet [Ó-Torda TA; JHb XVI/52] * ~ hely. 1725: 
Künn a' Mezŏbenn mindenik fordulóbann Majorság es 
Colonicalis helyek utánn való minden fele haszonvehetö 
helyek, úgj mint szántó, és kaszalo helyek, szőlős, es Tos 
helyek vadnaké? [Msz; BK vk]. 1812: Régi Népetlen 
Egész Colonicalis Helly vagyon a* Falunak közepe táján 
[Kók TA; HG Gr. Haller lev.] * ~ irtás. 1824: Az Allo-
dialis Irtások az Allodiaturák közzé, a Colonicalis Irtá-
sok a Colonicaturák közzé inſerálva vágynák a magok 
hejjeken [Szásznyíres SzD; Ks 79 Conscr. 131] * ~ ka-
száló. 1785: Colonicalis Kaszállok . . . Az Ujj hegyen 
két Pallog mellyet Kaszál(nak) meg [Varsolc Sz; Born. 
XXIXb. 20. 455-7 Kornis Krisztina conscr.] * ~ kert. 
1801: tudom . hogy Nemes Burzo Gávrílla a Provi-
dus Kornye Togyer és Kornye Ursz Colonicalis Ker-
tyekbŏl a magáéhoz foglalt bé egy darabot [F.szőcs 
SzD; TK1] * ~ mező. 1801: Providus Kornye Togyer, a 
régi Colonicalis Tiszta mezőnek jussa utánn kezdette a 
Tiszta Mező mellett az Erdőt tisztítani [F.szőcs SzD; 
TKl Páska Styéfán (42) col. vall.] * ~ porció. 1726: 
meg nőtelen kórómban az Ipom N Tek N. Borbereki 
Dániel uram cessiojabol váltottam es rehabéaltam 
Elekesen8 négy Colonicalis Portiokbol allo Portiot 
[DobLev. 1/125. — aAF] * ~ szántó. 1827: találtatnak 
. . . Nyoltzvan két Jugerumat Colonicalis kész Szántó és 
Kaszállo Irtást pedig l 70 ~ Százhetven Jugerumat [Er-
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dősztgyörgy MT/Mv; TSb 51]. 1835: Béldi István ur 
emberei Colonicalis szántojak [Bodola Hsz; CU] * ~ 
szántóföld. 1797; Orbán Antal ur ő Nsga részin lévő bi-
tang Colonicális szántó föld [Ajtón K; CU] * ~ 
szesszió. 1743: Második örökség . . . mind alsó, mind 
felső végeivel határosodik vagy ütközik meg ä Meltgs 
Groffné Kollatovith Kata Aszszony ő Nga puszta Colo-
nicalis Sessiojiban [Vajdasztiván MT; BálLt 86] | Nem-
zetes Pásztai Ferentz Uram Nemes lakó haza vici-
nussa egy felöl Nemzetes Kolosi Marton Uram paraszt 
sessioja, mas felöl Nemzetes Pataki István Uram Colo-
nicalis Sesioja [M.köblös SzD; RLt]. 1816: Egész Régi 
Népes paraszt űlésü Telek . . . Ezen Colonicalis Sessiot 
üli az oláh Pap Timár János [Jobbágyivá MT; BálLt 67] 
* ~ szõlõ. 1816: Colonicalis Szőlője Vagyon a' Nagy 
Hegyen egy Pászma [Varsolc Sz; Born. XXIX. 24/19] * 
~ telek. 1780: ezen Kölesmezei Praediumban Lévő hét 
puszta colonicalis Telkek a' nemes Páll famíliának 
cum proportionatis Appertinentiis restitualtattak [Kö-
lesmező K; EHA]. 1841: (A) szomszédositott Felső Pe-
terdi Colonicalis Teleknek az Alperes Báró birtokában 
Zálag czim alatt léte . elesmertetett [T; Bosla] * ~ 
vetés. 1834: a' Colonicalis Vetésekben és Kaszáitokban 
téjendő utakért, ösvényekért, tapodásokért eszten-
dőnként kivánt 20 az az Husz Rft ezüstben aversionalis 
Bonificatiot meg adja [Bilak BN; LLt]. 

II. fn jobbágytelek; lot de pămînt iobăgesc, sesie; 
Fronhof. 1788: (A föld) Vicinussa . 'Suki László Úr 
Colonicalissa [Melegföldvár SzD; SLt XLI]. 

kolonikátúra (földtartozékos) jobbágytelek'; fundus 
colonicalis; sesie (cu loturile de pămînt aparţinătoare); 
Fronhof (mit dazugehörigem Feldstück). 1819: bajas is 
volna már ma azakata a Collonicaturatol distingvalni 
[Omboz SzD; KCsl 16. — aÉrtsd: az allodialis (földes-
úri) földeket]. 1829: semmiből kész pénzt még tsak ruhá-
zatomra se tudok tsinálni és . . . Colonicaturák adóját is 
keservesen fizetni [Ne; DobLev. V/1155]. 1832: az Ex-
ponens Uraknak és aszszonynak néhai nagy annyaktol 
. . . Veres egyházia Curiáját . mely külső és belső Co-
lonicaturáival szolgál embereivel edgyütt . . néhai 
nagy Annyoknak jutottottanak Zállagban . . . 
Szántó Rosalia Aszszony jussán birtokában jött [i.h. 
V/1183. — aAF]. 1841: A Colonicaturakot el zálogosit-
tani ezennelis tilalmaztatott [Km; KmULev. 3]. — L. 
még VKp 175. 

kolonista telkes jobbágy v. zsellér; iobag/serv cu sesie; 
Untersaß, Sasse od. Hintersasse. 1800: Possessoratus Ó-
Budaiensis3, Colonistaikkal, és fel fegyverkezett némelly 
Cselédjeikkel elé álattanak [JHb LXVII/4. 15. — aBurjá-
nosóbuda K]. 

kolonizál földesúri ingatlant/allodiatúrát jobbágybir-
tokká/koloniatúrává alakit/változtat; a transforma o 
moşie feudală ín sesii/pămînt iobăgeşti; das Gutsherren-
Allodium in fronpflichtiges Gut verwandeln. 1845: 
Minthogy az én által adott fekvőim mind allodiaturak, 
tehát azokat colonisalni Ttes Biro Laszlo urnák szabad-
ságában nem leénd egyéb aránt ezeknek használások 
szabad tettzésére bizatnak 's hagyatnak [Újlak Sz; 
Végr.]. 

kolontosan szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vkinek a primogenitúrája ~ esik kb. vkinek első 
nemzedéke károsult; prima generatie din familia cuiva 
suferă prejudicii; js erste Generation geschädigt/verlust-
brigend sein. XVIII. sz. eleje: Néha az Attyak Szép Lea-
nyokat Jószágra Gazdaságra nézve megh vecsemedezet 
Familiaba adgyák, és ă Primogenitúrája kolontoson 
esik, de az után per Curiositatem resuscitállya ă Familiát 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 

kolonus (telkes) jobbágy; iobag, serv (cu sesie); Fron-
bauer (mit Grundstück). 1598: More János Colonus 
[M.fodorháza K; Ks]. 1751: Fel Csik Csicsay Kelemen 
Mihály Colonus Méltosagos Groff Petki Klara kis 
Aszony Csik Csicsay jobbagya [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 
11]. 1760: mindenféle Colonus pedig, egy egy Karátson 
Tyúkjával, és négy négy véka Zabbal tartoznak, Kará-
tson Zabja, és Tyúkja nevezeti alatt [Novoly K; BLt]. 
1788: A Colonusaknak Nevei | Colonusak Specificatio-
ja [Kutyfva AF; MúzRadák. — Tornai László kijegyzé-
se]. 1790: A Dominiumban lévő Colonusak már régtől 
fogva Urbarialiter praestályák az Robotát [Déva; Ks 
74. VII. 66]. 1796: Olasztelki Tit. Kolumbán Sámuel 
Uram Kintsiben lakó Colonussai keservesen pana-
szolyák . hogy ők, mind ado fizetésére, mind pe-
dig a Dnális szolgálatnak telyesittésére alkalmatlanakká 
tétetnek, holat . . a Conscriptioban is . . . ingrediálva 
vágynák [Kük.; JHb XX/23]. 1800: Falusi Biro Togjer 
Oprián Henter Anna Aszszony Colonussa, Fő Polgár, 
Vaszilia Rájku Berzentzei Mihályné Aszszon Colonussa 
[F.gezés NK; Told. 30]. 1821: Pop Nutz nevű Colonussa 
minekutánna az éhségnek idején a' Grófnál meg adósa-
datt, el szökött [Bezdéd SzD; LLt 64/1741]. 1828: az Ex-
ponens Gróf Urak eŏ Ngak Pálinkás Szimion nevű Co-
lonussak [Cege SzD; WassLt]. 1848: a Málom árka tisz-
tittásakor könnyen ŏszve jŏvések történhetnének a Co-
lonusok között [Görgény MT; Born. F. VIIc]. — A cím-
szót néha a zsellérre is vonatkoztathatták. 

Szk: ~ rend. 1794: Ez előtt valo napokban alázatos 
Istántiánkot nyujtottuk vala Nagyságtok(na)k eleibe az 
köztünk lévő Armalistáknak velünk nem szolgálása 
iránt H. Almási Lakosok ugy mint Primipilusi és 
Colonus Rendek [Usz; Borb. II] * örökös 1801: 
Sándor Jantsi . . . a kár fizetés mián magat kőteleszte eő 
Ngának őrőkős Colonussának [Erdősztgyörgy MT; 
WLt Lázár György (76) cig. vall.]. 

Ha. 1804: Colonussa [Csapó KK; Berz. 4. 8. C. 34] | 
Colonussát [Nagysolymos U; UszLt ComGub.]. 1806: 
Colonussak [M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII]. 1814: 
Colonusak [Récekeresztúr SzD; BetLt 3]. 

kolonusné jobbágyasszony; sotie de iobag; Fron-
bäuerin. 1804: Puskás Jakab Colonusnéja Balk Todor-
né feleié3 [Remete MT; Born. XVd. — aKöv. a nyil.]. 

kolop filkó; colop; Ober. 1694: Sokadalom celebrál-
tatott. Itt láttam csudálatos comediajátszásokat, mester-
séges ugrándozásokat. Egy lovat, ki A rossz pénzt a 
jótól megismerte. A kártyában amennyi szem volt, 
annyiszor ütötte a földhez a lábát; a kolopot az asszony-
tól megismerte, és az asszony s király előtt magát meg-
hajtván, a kolopot megutálta [Kv; KvE 231-2 VBGy]. 
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kolor 1. szín; culoare; Farbe. 1570: Az kemenchet be-
gywtatam es az virgakat be sozam es egy twzben tartam 
az en zokasom zerint, es ky vöm, lön smaydek es gradu-
sabanis fellieb Mene, vgy Mint az tekelletes gradusra, 
Melliel Meeg Mas aranyatis meg Jouita Mind kolora-
ban es mind gradussaban, pondussa penyg Nem apadot 
az m(arek) 70, p(eseta) 20 [Nsz; MKsz 1896. 367]. 

2. vmilyen szín alatt/vmilyen címen (tesz vmit); (a fa-
ce ceva) sub pretext că . . ; unter irgendeiner Bedin-
gung/-welchem Titel (etw. tun). 1593: latnak az varos 
zabadsagabannis feokeppe(n) a' Borban be hozás miatt 
Nagy Abusust, vadnak kik a' hegy Alat ideghen bort 
mustot veottek be hoztak, vadnak kik eöregh chiebrek-
ben palazkokba(n) hortak be borok teoltenj es egieb co-
lorral effele ideghe(n) bor be hozassal, Adaugealtak bor-
ral hordoiokat . . az varos zabadsaganak Nilwá(n) va-
ló romlasara [Kv; TanJk 1/1. 224]. 

3. csak ~ alatt csak színlelésből; numai de formă, 
de/pentru ochii lumii; nur aus Heuchelei. 1620: az Por-
táról az német követek bocsáttattak volt titkon az neá-
poli királyhoz, hogy instáljanak az hispániai királnál, 
hogy csak color alatt indítson egy tractát az törökkel va-
ló békességről, hogy azmég az agitáltatik. ezalatt dere-
kason megsegítheti Ferdinandust is [BTN 406]. 

4. ürügy; pretext; Vorwand. 1661: hogyha az kéte-
lenség arra vinne, hogy magunk oltalmára kényszeríttet-
nénk fegyvert fogni az török vagy ahhoz tartozók ellen, 
őfelsége valamely colorral haddal segítsen meg bennün-
ket [Kemlr. 346]. 1710 k.: Lajos, rabi inasom, már aszta-
li szolgám, egy szakács, egy lovász, két legjobb paripám-
mal megindulék, menék Vadverembe hálni; másnap 
Enyedre ebédre és hálni az én hidasi kőbányámhoz 
Búkálásra jó helyek, és magam jószágom, hogy már lá-
togatásra jó color volt [BÖn. 700-1]. 

kolorálja magát kb. vminek színleli/állítja magát; a se 
da drept . . . ; sich als etw. ausgeben. Szk: limitaneusnak 
~ határőrezredbelinek állítja/kívánja tekintetni magát. 
1765: midőn Ordinarius V. Ispány Titt. Nábrádi Ist-
ván Ur(am) az obtinealt Deliberatum mellett Executiora 
ide Arankutra ki jött volna, az előtt fegyvert hoztak Ma-
goknak, és ugyan impediálták az Executiot, de tőllők a 
fegyvert esmét viszszá vőtték, és most sints fegyverek, és 
abbéli féltekért Colorálták magokat Limitaneusoknak, 
hogy Executiot ne szenvedgyenek | öt Limitaneus kato-
na vagyon itt Aranykuton, akiknek Fegyverek is va-
gyon, még négy találtatik ezeken kivül, akik magokat 
Limitaneusoknak Colorállyák, ezeknek fegyverek nin-
tsen [Aranykút K; Ks]. 

kolostor mănăstire; Kloster. 1792: Kolostor *monos-
tor* Claustrum, monasterium [SzD 118 Kolos alj. 

A kolostor a nyelvújítás szóteremtése és a múlt században is lassan gyö-
keresedett meg. Võ. a klastrom címszóval. 

kolostorelnök kolostorfőnök; stareţ, egumen; Klo-
sterprior. 1835: Kulcsár Benedek s.k. Mikházi klostor (!) 
elnök3 [Mikháza MT; Born. F. Vllg. — aAláírásban]. 

kolostorfőnök stareţ, egumen; Klosterprior. 1858: 
Kulcsár Benedek s.k. Klostor (!) fönök3 [Mikháza MT; 
Born. F. Vllg. — aAláírásban]. 

kolossza kb. óriási talapzat; postament uriaş/colosal; 
riesiges Postament | óriási oszlop; stîlp uriaş; riesiger 
Sockel. 1823-1830: Innen mentünk a . régiségek 
házaiba . . az ajtón belől v^yon . . . Egy colossán 
Nagy Sándor, mellette egy kép [FogE 183-4. — aFels-
ból kiemelve]. 

kolozsvári a Kolozsvár tn -i képzős származéka; deri-
vatul formát cu suñxul -i al toponimului Kolozs-
vár/Cluj; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Kolozsvár. I. mn 1. Kolozsvárhoz tartozó, 
onnan való; care (apar)ţine de Kolozsvár, din 
Kolozsvár; zu Kolozsvár gehörig, aus Kolozsvár 
stammend. 1557: Swky János eskwek Nagy Isthenre, 
hogy az Coloswary haz ewrewkseg eweyek [Mikefva 
KK; SLt]. 1673: Kis János kezeben adtam holmi Apró 
szuksegre az útra Kollosvari Arenda Pénz Fellet őt 
forintot egy pénzt f. 5//1 [UtI]. 1686: 26 Ap(ri)l(i)s reggel 
9 orakor lőtt temetesse solemniter az kolosvári Temető 
kertbe [PatN 47]. 1725: A Kolosvári határonn levő 
Ispotály főldeibe(n) háromszori szántásb(an) vas 
rostávall rostált buzat a' Rovások szerint vettettem el 
Metr 129 [Kv; Szám. 54/IV. 3]. 7880: Te is ismered ezt az 
ügyet. Régi kolozsvári dolog [Plev. 73 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

Hn. 1760: (A határ a) tsupról le ereszkedvén sza-
kad az Kolosvári nagy útban, és az Kolosvári ut neveze-
tű széna fűvőn fel hág az Totházi, és ide való határok kő-
zött levő barázdákig és gödörig [Novoly K; BLt]. 1777: 
az Eszkos kerülőben a Kolosvari uton alol (sz) [Borsa 
K; BHn 117]. 1818: az Kolosvari Hidan túl (sz) [Páncél-
cseh SzD; Kidéi lev.]. 

Szk: ~ cserép. 1847: 2500. darab kolósvári, v. Besz-
terczei cserép [Szúv; DLt 286] * ~ csipke. 1788: égy 
kolosvári kontyolodo kerek tsípke [Mv; TSb 47] * ~ 
káposzta. 1711/XVIII. sz.: fazék kolosvári káposzta 
[Kv; FésCJk 16]. 1832: a' világszerte híres kolosvári ká-
poszta, *s más aprolékos hazai encsebencseneknek hiá-
nya [JHb P. Horváth Lázár Csáky Rozáliához Bécsből] 
* ~ köböl. 1566: panazolkodnak my Nekeonk az Bez-
terczey hiweink, hogy ez el mwlt napogba oda Deesre az 
my Nepeonk tartasara Negyedfel zaz Coloswary keo-
beol zabot keoldeottek wolna, Es chyak 16 wagy tizen 
het het pinzt attanak wolna ot keobleyert nem teobbet 
[BesztLt 6 a fej. Gábriel Peokryhez az erdélyi mezei ha-
dak kapitányához]. 1614: oly nagy drágaság lőn az or-
szágba . . . hogy aratás előtt Kolozsváratt egy kolozsvá-
ri köböl búzát adtak negyven magyar forinton, Vásár-
helyt is egy maros-köble búza sokáig jártába eljárt hu-
szonhat magyar forinton [BTN 54] * ~ lájbi. 1845: 
Szamosfalvi Nyikuláj öltözete volt kolozsvári 
gombos szederjes magyar lájbli [DLt 515 nyomt. kl] * 
~ óntányér. 1611: Haro(m) Angliaj ohn tanyr, es nagj 
coloswarj [Kv; RDL I. 88] * ~ pogácsa. 1840: küldök 
. . . Juliska néninek vásárfiába égy fél véka gesztenyét, 
— *s égy harmadik csomoban a' Leányoknak Kolo'svá-
ri pogátsát szintén vásárfiába [Kv; Pk 7] * ~ porcelán-
tál. 1830: Három leveses Kolosvári porczellán tálak. 
Egy kerek s két hosszukó csakugyan efféle porczellán tá-
lak [Torockósztgyörgy; Ethn. LXXII, 606] * ~ posztó. 
1676: Hallotta(m) magatul panjuljtul hogj monta eo 
Maramarosi Dragnesti Eorókós Jobbagj edgj magjaror-
szagj Ember Jobbagja volt es Tŏkőlli Marto(n) kolosva-
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ry posztot adot Érettek, ugy szallitotta Dersere ugj lak-
tak ott [M.derzse SzD; WassLt Kis Gergelj (60) jb vall.] 
* ~ sing. 1722/1814: Minthogy minden mérés eöl 
Számmal deċlaraltatik, kel érteni három kolosvári Sin-
géi mért őlett [Kisjenő SzD; BetLt 1] * ~ tál. 161 l.Ě Ket 
eöreögh bechj talok, Egj keözep bechj tal. Egj keözep 
kolosuarj tal [Kv; RDL I. 88] * ~ tubák. 1787: 2 font 
Kolosvari Tubák Rf 1//20 [Mv; Ks 72/55] * ~ véka. 
1714: ŏ kglmek az vékát Szabták az kolosvári vékához 
[O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 

2. Kolozsváron lakó/mükōdő; din Kolozsvár; in 
Kolozsvár wohnhaft/tätig. 1569: Leuel Adassék az en 
tyztelendç vramnak Barath ístwannak Kolos wary By-
ronak [Kv; TJk III/l. 102d]. 1570: valaky koloswary 
Emberen hatalmot chelekedet [Kv; TanJk V/3. 9a]. 
7640: Kapros Mihály Colosuari fi szabad el menni 
ha akar [Szászlóna K; GyU 64]. 1736 «.: Egyszer Kolos-
vártt húsvét napján mikor ebéden voltunk eljövének el-
sőben a kolosvári református deákok, egy húsvéti éne-
ket egészen elmondának [MetTrCs 459. — aA rk gr. 
Apor Istvánnál]. 1837: A Kolosvári Tapatzirernél lévő 
két puliturozott ágyfa [Szentbenedek SzD; Ks 88. 14]. 

Szn. 1585: Coloswary Mathe [Kv; TJk IV/1. 507]. 
1614/1616: Enis voltam Colossj szamtartto Colosvari 
János Deák ottvalo Kamora Ispansagaban [Torda; 
RDL I. 100 Joannes Pali judex pr. opp. Thorda vall.]. 
1823: Kolosvári Ferentz [Kv; ACJk V 61]. 

II. ſn Kolozsvár lakosa; clujean; Einwohner von Ko-
lozsvár. 1610: 4-ta Április . . Az fejedelem poroncso-
latjából az kolozsváriak foglalták el Gyalut Sennyei 
Pongráctól [Kv; KvE 140 SB]. 1676: a Colosv^riak az 
letaj puzta Varat és annak körnjékit ujaba(n) tŭllŭnk el 
akarják tulajdonitaj [Ádámos KK; MvRKLev. Mikola 
Zsigmond lev.]. 

koltói a Koltó (Szt) tn -i képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufixul -/ al toponimului Koltó/Coltău; mit dem 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Koltó. Szn. 
1553: Valentinus Colthay (civis) [Dés; DLt]. 

kolumna hasáb, oszlop; coloană; Kolonne, Spalte. 
1710 k.: Sem vocabulát, sem phrasest sem egyebet sem-
mit soha memoriter nem repetáltatotta, hanem befedtük 
a vocabuláknak, phrasisnak a magyarját, s olvasván a 
deákját, úgy exponáltuk, hol meg a deákot takartuk bé, 
s magyarból úgy fordítottuk deákra, ezt is hol felülről 
alá a columnán, hol alólról felfelé vissza, s meg úgy, s 
meş úgy száma nélkül, maga jelenlétében [Bön. 534-5. 
— Keresztúri Pál, a gyf-i ref. főiskolának a maga korá-
ban híres, újszerű módszerrel tanító professzora]. 1732: 
Az őrőkős Jobbágyok a kik hazasok ambar egj kinyéren 
s szolgalaton légyenekis . . . mind in particulari specifi-
caltattak Azok(na)k fiai ismét egy Columnaban, unokái 
es nőtelen Attyokfiai másban akar egy kenyeren, akar 
külön' legyenek ugyan egy Columnában consignáltattak 
[Tancs K; Told. 11/70]. 

kólya 1. hintó/kocsifajta; un fel de caleaşcă/trăsură; 
Art Kutsche/Equipage. 1550: vnum curru(m) kolya de-
portanit ad Castrum almas, ad expensas d 50 [Kv; Szám. 
1 /II- 6a]. 7575: Sigmond Királ a' Morsinai nemzet-
nçk szép iószágot ada Hátzakban. Az aszszonyt kedig 
nagy sommá arany forintokkal, Es egy hat louú kóllyá-

ual meg aiándékoza [HeltKr 82b]. 1590: vittenek Az 
Borsolo Janosnak Az Iteleo Mesternek Iprara (!) egy 
kolyat fyzettem 4 Lóra Holczapel Mihalnak f. 4 [Kv; 
Szám. 4/XV. 13]. 1592: Wermes Mihali. 6. lowal witte 
Aikaj Peter portekaiat f 2 d 25 András Biro. 6. lowan 
witth egi koliat f 2 d 25 [Kv; i.h. 5/XIV. 105 Éppel Péter 
sp kezével]. 1618: az pasának nem kell . . . azféle hintó, 
mint azkit behoztunk, hanem ugyan megizené, hogy ha 
küldnek, hintó ne legyen, hanem amaz régi erdélyi ko-
lyának, kit hínak, olyannak describálá az lovászmester 
hogy legyen, és veres fedelű legyen [BTN 111]. 1653: 
Mikor már így várnók a császár eljövését veszteg állva, 
egy kevés idő múlva elérkezék a szekérben, mely szekér 
előtt négy szihátu fakó ló vala; a szekér pedig csak kö-
zönséges szekér, veres skárláttal vala borítva, kétfelöll 
ablaka vala — olyannak látszék nékem^ mint régen itt az 
urak kolyája vala [ETA I, 133 NSz. — A török szultán]. 

A szekér v. taligaféle jel-sel is számolhatni. L. a TESz jelentéstagolását. 

2. ernyős ~ szabású vmilyen fedeles szekér/taligasze-
rü; care seamănă cu o teleagă/căruţă cu acoperiş; von 
der Art irgendeines Wagens/Karrens mit Dach. 7595: 9. 
Jűly Kerekes Balint Wrúnk ö fge kerekese hozot Som-
lyobol hadj szerszámot mellyet Thordara vittettünk Az 
Álgyúkat vittek . It(em). 1. örőg Taraszkot, kinek 
mind à 4 kereke el romlot vala . . 2 Apró Taraszkot . . 
It(em) Egy Ömyüs kollya szabasút, 4 forgo Taraszk vala 
benne és szakalosok Ith(em) Egy szekeren 206 Go-
llyobist vitt körösi Gergely 6 loual [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
80 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

kolyesza 1. kolesza 

koma 1. keresztkoma; cumătru; Gevatter. 1555/1566: 
my koron az en Istenem meg kere lelkemeth az en tes-
temboly teok illyen testamentomoth Erdeotelky 
Georg vram koma(m) eloth, es az borsay myklos pap 
Elöth [Zsuk K; SLt A. 33]. 1600: Barassay Mathyas va-
ros eskeott zolgaya vallya, Soha Iozanaban Dara-
bos Janosnak Kis Caspar es felesege ellen semmynemeo 
Zydalmott nem hallott, de rezegeben panazolkodott 
sokzor lm vgy mond Kis Caspar komám volna es az fe-
lesegeys komám azzony de męgys mith chelekettenek ve-
lem; es zęgeny gazdam azzonnyal [Kv; TJk VI/1. 515]. 
1681: Az Lakosok adnak3 halotti tanitastol fl. 1 . 
Keresz(teles)tol az komák pro lubito [PatN 45a. — aPa-
pi járandóságban]. 1705: Kornis Zsigmond uramnak 
ma keresztelteténk egy fiat Josephus Ixaverinónak, ki-
nek keresztapja volt gróf Seau, keresztanyja Glöckels-
perg generálné, komák voltanak gróf Seauné és magam 
az úr képiben, Gyulainé asszonyom az asszony képiben, 
Lázár György uram feleségestül, és valami szászok és 
szásznék is voltanak [WIN I, 596]. 1807: Veress György-
nek és Török Ilonanak született Gyermekek keresztelte-
tett Sárának Az Atyának komjai Peter István Fele-
sége Török Ilona Török Peter Felesége Szakats Ersébeth 
Ágoston István [Nagykapus K; RAk 5]. 1830: (Keresz-
teltem) Szilágyi Györgynek f. Bálás Borbára(na)k Bor-
barát . . . Komjai Ns Kádár András f. Szász Kata, Szap-
pan Simon, f. Ceibel Klara [Gyalu K; RAk 107]. 

Szk: ~nak hí. 1667: Nincs nekem drágább az én gyer-
mekemnél . . nem lehet ugyan, hogy becsületes embe-
reket komának ne híjon Kegyelmed, de csak módjával s 
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illendőképpen kellene [TML IV, 97-8 Veér Judit férjé-
hez, Teleki Mihályhoz]. 

2. rokon; rudă; Verwandte(r). 1585: Júlia Themes-
wary Gergelne Vallia, Az Keomywes leorincz legeny (!) 
zayabol hallottam ezt, En vgmond ell vesze(m) Az Erse-
betet mert zerete(m) De Az Anyám es Nene(m) elle(n) 
tart benne Tudom ezt(is) hogy az Nennie a' legennek 

. . Nem haggia el venny Mert Ersebet ketzer való kom-
yak, es azért Nem haggia el venny [Kv; TJk IV/1. 452]. 
1736: Abban az időben , ha annál távul való atyafi volt 
is, annál inkább ha közelebb való atyafiak voltanak, így 
hítták egymást: öcsém, bátyám, sógor, koma; . . a kik 
atyafiak nem voltak penig: uram, kegyelmed, asszo-
nyom, kegyelmed [MetTr 357. — aÁ fej-i kor végén]. 

3. barát; prieten; Freund. 1572: En magam zembe 
akarok lenny Byro wrammal Komammal, es myndent el 
wegezek Ew kegyelmewel [Torda; BesztLt 3704 Lucas 
Pysthaky és Colomanus Fekete a beszt-i bíróhoz és hites 
polgáraihoz]. 1591: Keozegi János . . . vallia . . Barat 
János haza eleot hallottam zaiabol . . . ily igaz vol-
tam en az en komamnak tarsomnak hogi męgh az felese-
gemnek kiwel megh eskwttem, annak sem voltam igazb 
es hiueb [Kv; TJk V/l. 93]. 1638: Lattam . . Gal Isto-
kot is es mas legentis egi mast 'Sidtak hogi lelek kurua, 
hogi komaddal tes egi liukban furtal, Czilagtol eztis hal-
iam, el karhozzam hogi ha kommal egi liukban fúrtam 
[Mv; MvLt 291. 143a]. 1653: Colosvarat Peter Deák 
komjaval ö kegyelmenek micsoda dolgai lehettek ö ke-
gyelme tudgya [Sófva BN; Ks 4l. E. 31]. 1742: ă Sok 
komjoknak esztendő által három annyi munkát teszünk 
mint az Ispotálynak [Méra K; AggmLt] | ă jobb jobb 
földeket ă Tanácsbéliek, és Ispányok s azok(na)k Kom-
jai, Baráttyi bírván, mind azok égy szál buza dézmát 
nem adnak [Kv; i.h. C. 12]. 1803: Komjátzegi Mihályné 
Aszszonyom hallotta hogy mondotta . Fodor Sig-
mondnénak az ördögök komja légy, nékem ne légy 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1840: Én sémit nem tudok 
az Üstről ördög volt komájaa [Kvh; HSzjP Albert Ta-
más Szőrcsei (44) vall. — aA cigánynak, ki üstöt lopott]. 

4. kb. tréfás ember; glumeţ; Spaßmacher. 1777: Vida 
István3 . igen jeles tréfás ember . . lévén . . reákap-
ván Teleki Mihály, híres nagy komát csinált belőle. Ki-
nek aktáit, jeles tréfás mondásit, ha voltál^ ha nem, ver-
sekbe szedvén Kolumbán kinyomtattatta [RettE 381— 
2. — a" Kolumbán János, Néhai tordai hadnagy Vida 
György faceciáinak históriája. — Rettegi alkalma-
sint tévedett Vida keresztnevének említésekor]. 1831: 
Egyed László a' Falunak 's a' Tiszt Uraknak Komája 
volt, haszontalan beszédű, szavát nem igen lehetett hinni 
— fogadásbol sok illetlenségeket tett [Szenterzsébet U; 
Borb. II Agilis Idősb Tordai János (53) vall.] | Egyed 
László hasztalan beszédű 's tselekedetŭ ember volt, a' 
Környéknek bolondos Komája . . fogadásbol illet-
len dolgokat tselekedet, mások Nadrágot adtak hogy 
azt botskorba járva viselye el — még ugy a' Templomba-
is elment — illy bolondságaiért magamis sokszor meg 
pirongattam [uo.; i.h. Idősb Szakáts György (69) ns 
vall.]. 

5. megszólításban, levélzáradékban; ín adresare, ín 
formula da încheiere a scrisorii; in Anrede/Brief-
Schlußsatz. 1570: Smelcher Isthwan . vallya . . Jllen 
modon zolt feolcz Antal, hozzw Gergelnek, Jo komám, 
Az zeolet mellyet Atthal vala visel (!) gondot Rea Mert 

en thowab Ne(m) mywelem [Kv; TJk III/2. 136]. 1586: 
Chizar András vallia . Igiarto Georgy így zola enne-
kem, Koma Vram kerlek hogy eskewgg'el vgy es valliad 
azt Amyt en Mondok [Kv; TJk IV/1. 587]. 1602: Monda 
égikor az Actor, Antai Georgjnek, Koma Vegietek 
megh az olah András hazat, monda, Koma vra(m), nem 
kegnek walo eórekseg az [UszT 16/72 Georgius Mihalj 
de Bikafalúa judex juratus vall.]. 1640: monda nekem 
Szilagi Pal Koma(m) koma ne sies [Vista K; RLt 1]. 
1669: Kegyelmednek becsülettel szolgáló komja, néhai 
tekintetes nagyságos gróf Rédei László uram megmara-
dóit özvegye, árva Bánfi Ágnes m. p. [TML IV, 405 Bán-
fi Ágnes Teleki Mihályhoz]. | 1699: Kgyld szolgalo 
Komja Bethlen Miklós mpr [MvRKLev. 6]. 1709: Edes 
kedves komám Ura(m) . . . Kd szolgaja komja maradok 
Nagy Leŏrincz m. pr. [Bábahalma KK; Berz. 17. XII]. 
1768: Mi lelt koma? [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
3a]. 1813: Hát réá lèszelé te Koma melyre viszont felele 
réà bizén (!) [Dés; DLt 56/1814]. 

O Szn. 1621: Jeöue Beszterczereől Koma János neuw 
Nemes ember [Kv; Szám. 15b/IX. 24]. 1630/1777: Ko-
tsis Tamás, alias Koma [Szentlászló MT; DobLev. 
111/505. 2b]. 

komámasszony keresztkománém; cumătră; meine 
Gevatterin | ? barátnőm; prietena mea; meine Freun-
din. 1570: Erzebet Nagiob lakatos peterne Azt vallia 
hogi az lakatos balint keozepseo felesege Margit 
ázzon panazolkodny volt neky Eccher Illen Modon ely 
veztem Jo komám azzony az leorinch az hitwan fatyw 
myat, mert ciak busit vntalan oztozik velem [Kv; TJk 
III/3. 30]. 1573: Margit Nerges peterne Azt vallia hogi 
Eccher Betegsegeben kerdy volt Borbel Balintnet, My 
dolog vgy Mond hogy Illen Igen meg dagadoztal, Mond 
hogi No edes komám ázzon Nem halok en Ezbe Meg 
[Kv; i.h. 115]. 1584: En pedig Zigiarto Jakabne ezt(is) 
tudom hogy Az Margit Ázzony Zanizlo Benchelne 
hozza hiwt, mert Koma(m) Azzony wala, Es Anny tal-
lért eotteót az Eleo rühamba hogy aligh kelhettem volna 
fel az feolreol [Kv; TJk IV/l. 343]. 1631: (Szalontai Ger-
gelyt) kerezt komanak hitta vala Ura(m) . . immár ke-
rezt koma(m) volt, akkoris le akar uala niomni, s megh 
azt mondotta hogj no czak Komám Aszony mert bizony 
nem bün [Mv; MvLt 290. 328a]. 1671: A feleségem . . 
ajánlja Kegyelmednek s komámasszonynak szolgálatját 
[TML V, 478 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1796: 
Komám Aszszony nekemis fel jőve a' tsillagom mert 
meg vagyon Dosa Ádám vrammal a' Mátkaságom [Lu-
kafva MT; DLev. 4. XL A]. 

komámuram keresztkomám; cumătrul meu; mein Ge-
vatter | barátom; prietenul meu; mein Freund. 1662: Az 
mi Kegyelmednek, édes Komám uram, második levelé-
ben való írását illeti . . . bizony valóban bánom Kegyel-
mednek ujabban való nehezedését 1TML II, 346 Lónyai 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1669: Ügy látom, édes Ko-
mám uram, Bánfi uram igen megindult az telekdi dolgon 
[TML IV, 571 Naláczi István ua-hoz]. 1678: Mint ked-
ves Komám Uram(na)k ajanlom kgld(ne)k bőcsűlettel 
való szolgalatomat [Küküllővár KK; WassLt Bánfi Ág-
nes Vas Jánoshoz]. 1735: az egész Portiot inhypoteca-
lom az Vrnak Komám Vramnak [Vajdakamarás K; i.h. 
Bethlen József lev.]. 
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kománé biz, becsm megszólításban; ín adresare; in 
Anrede. 1640: Egy görgényi alávaló legén eccer égett-
bort kér vala tőle s mondá, hogy nosza add meg immár 
az égettbort, mert nem megódám az gyolcsodat s komá-
né légy — úgymond! mert, Isten úgy segélljen, az lábod-
nál állottam, hogy megtették neked ötször vagy hatszor 
[Mv; MvLt 291. 233-51 átírásban!]. 

komáromi a Komárom tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Komárom; mit dem 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Komárom. 
Szn. 1804: Tktes Komárami Istvánné Dobolyi Susánna 
Aszszony [Nagylak AF; DobLev. IV/577]. 

komaság 1. keresztkomaság; cumetrie; Gevatter-
schaft. 1668: Hogy Isten az édes komám asszonynak 
boldog szülést engedett . . azon szívem szerint örülök. 
Hogy Kegyelmed az komaságról el nem feledkezett, 
hanem kívánja oda való menetelemet, Kegyelmeteknek 
megszolgálom [TML IV, 350 Bánffy Ágnes Teleki Mi-
hályhoz]. 

Szk: ~0f felvállal. 1677: Isten fiúval megáldott. 
Kérném mint uramat Kegyelmedet, mind az asszonnyal 
ő kegyelmével együtt méltóztatnék komaságát felvállal-
ni [TML VII, 335 gr. Csáki László ua-hoz] * ~ra £el)-
hív. 1638: Márton Deák az fogarasi udvarbíró hiút ko-
maságra [ETA IV, 45. — aA naplóíró Haller Gábort]. 
1728: hallódé Panna engem is el hij komaságra [M. ki-
rályfva KK; BK. Nemes János (38) ns vall.] * ~ra elhí-
vat. 1662: Ezalatt a fejedelemnek3, fejedelemasszonynak 
Erdélybül igen örvendetes hírek érkezett vala, hogy az 
ifjú fejedelemasszonynak die 24. Februarii egy szép fia 
született volna, kinek keresztsége . . . diem 2. Április 
rendelvén, hogy a szomszéd oláh országbéli vajdákat is 
. . . az ifjú fejedelem a komaságra elhívatná, neki meg-
íratott vala [SKr 245. — aI. Rákóczi Györgynek] * ~ra 
ígérkezik. 1669: Mi eléggé mentettük Kegyelmedet 
uram ő kegyelme3 előtt, megmondván, Kegyelmed hová 
ígérkezett komaságra [TML IV, 522-3 Bornemisza 
Anna fejedelemasszony Teleki Mihályhoz. — aA fej.]. 

Sz. 1696: az Régi mondás szerint: meg holt az Gyer-
mek el költ az komaság [Monostorszeg SzD; Ks 11. 
XLVI. 22 Budai Zsigmond Győrőffi Györgyhöz]. 

2. iafiaság, rokonság; rudenie; Sippschaft, Ver-
wandtschaft. 1767: Halmágyi és Pálfi Uramék között lé-
vén valami Atyafiság, vagy Komaság, ezen Atyafisá-
gok vitte ezen földel valo Complanatiora [Unoka MT; 
JHb IX/47]. 1773: Néhai Gergelly János és Serester 
András edgjmás között komaságot tartottak [Tarcsafva 
U; Pf]. 

3. 1668: Kegyelmedet Istenére, maga és gyermeki jó 
szerencséjére is kénszeritem, hozzám megígért jó akarat-
jában meg nem csökönjék, senki barátságáért az igaz 
ügyet el ne hagyja és senki vádolásáért az elkezdett jótól 
ne szűnjék, ha ennyi idötül fogva Isten után Kegyelmed-
re bíztam magamat, másokat sem requiráltam, legyen 
már foganatja s engemet maga jó akaratjátúl írásimnak 
efféle értelmével el ne vessen, mert az keresztyén jó ko-
maság nem azt tartja [TML IV, 38 Paskó Kristóf Teleki 
Mihályhoz]. 

komázik kb. komédiázik, tréfálkozik; a face poz-
ne/glume; Faxén spielen. 1793: ottan vólt Katsóis, és a' 

N. Gróf előtt szokása szerint komázott s bolondosko-
dott a' palotán [Koronka MT; Told.]. 1806: mit keresett 
az Alperes a' más ablaka alatt, mit visiterozgatta ki, 
meddig alszik? kivel fekszik? ha szinte más hitta vólna is 
oda, már vólt annyi esze hogy meg gondolja mit tsinál, 
nem hat, hét Esztendős Leányka vólt hogy gyermeksé-
geket űzzön, elé, s hátra komázzon [Dés; DLt 25/1808]. 
1823-1830: kérdi a doktor éntőlem, hogy emlékezem-é 

akkor mit ettem? Mondom: Én nem tudom, mert én 
nem tartok számot ahhoz, mikor mit eszem. No, azt 
mondja, akkor békát ett. Dehogy ettem, csak komázik 
velem [FogE 170]. 

kombinál 1. összesít, összegez; a totaliza/aduna; sum-
mieren, zusammenfassen. 1704: A statusoknak3 pedig 
megparancsolák, hogy a generál parancsolatja szerint 
ma négy óra után a voxot adják bé írásban, minden em-
ber. Már mi lesz holnap a kimenetele a szavazásnak, mi-
kor combinálják, Isten őfelsége tudja [WIN I, 133. — 
aAz ogy rendeinek]. 1760: őszve szedek a' Notáriusi 
Voxokatis és találtaték, hogj én réám méne 27 vox, 
mellyeket combinálván a' . . Püspeki voxal3, melyis 
volt 19, telék 46-ra, és . . . bé eskettetém és functióhoz 
kezdek [ArJk 52-3. — ^ i . az ezt megelőző püspökvá-
lasžtáson Arankára esett 19 szavazat]. 

2. egybevet; a confrunta; vergleichen. 1789: Ember 
vagy de Tovább is ugyan talpadon allo ember légy s le-
hetz is anyival inkább ha az Gubernátor ur õ Excja Le-
velét el olvasod és az Baro Banffi Ferencz Ur biztatasa-
val Combinalod [Bolya NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. 
I. Bethlen Sámuelhez]. 1811: az Ítéletet ä Documentu-
mokkal Combinálván, égy tekintettel lássa által azt volt-
é hellje miért appelláljan bizodalmoson instálván az 
Urat . . . méltóztassék . minden leveleket meg olvas-
ni, az ítélettel Combinálni s arról vélekedését adni, leheté 
azon Caussát részünkről ugy defendálni [Kv; Pk 3]. 
1817: Combinálván a perceptumot az erogatummal, liq-
vidáltatott a tavalyi bíró Fábján László 28 krajcárral, 
ezenkívül 16 Rft, azaz tizenhat Rft maradott a cassában 
[Bodos Hsz; RSzF 303]. 

3. ~ja magát a. csatlakozik; a se alătura; sich an-
schließen. 1794: Minden Possessorok p(rae)tendál-
ják, hogy Vass Sigmondné Ifiu aszszony látván azt, 
hogy a' Falu három egyenlő részre tartozik, tehát meg 
kivánnyák valamellyikhez magát vagy combinalja, 
és arról mutassan, vagy pediglen ha semmit nem mutat, 
mint Falu kőz földje fel osztassek [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739. 5b]. — b. kb. vhova adja magát; a se 
uni; sich irgendwohin geben. 1823-1830: Ennek a most 
említett Sándorfi József fia volt, s bejött Erdélybe, hogy 
magát kombinálja a kibédi Sándor nemzetséggel [FogE 
126]. 

kombináltatik egybevettetik; a fi confruntat; vergli-
chen werden. 1775/1802: ezen Inquisitoriakbeli Tanú-
nak fassioi combinaltatvan s comportaltatván az ocula-
tio alkalmatosságával adjuralt ezen Falukbeli Lakosak-
nak, és rész szerént ezen Falusiaknak Relatioival obser-
valtatott3 [BSz; JHb LXVII/3. 126. — aKöv. az észrevé-
tel]. 1819: meg visgáltatván a' közelebb el mult 1817 és 
1818dik Esztendőkbéli számadások, 's azok az előbbeni 
két Esztendőkre való számadásokkalis combinaltatván 
. . . hellyben hagyatott [Kv; FésCJk 25]. 
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kombusta tüzkárosult személy; sinistrat de pe urma 
unui incendiu; Brand/Feuergeschädigte(r). 1614: Teczet 
orzagul hogi Publicum Aerariumot Institualliunk, melj-
ben minden vr, es Nemes Ember eő Maga, nem az Iob-
bagi, minden ado fizeteo kapuiatol ket ket forintot ad-
ion. Az melj keritet es Mezeo varosok Rauason nincze-
nek, azok Capitatim huz huz pénzt adgianak, az Com-
bustakon kwuwl [Ks 87 ogy-i végzés]. 

komédia 1. színjáték, színielőadás; spectacol de tea-
tru; Schauspiel. 1697: Voltunk az comédiáb(an), kit is 
az felséges császárné Sz(ent) Leopold octavájára czinál-
tato(t). Olaszul volt az actjo, mind ének(k)el 
mondot(t)ák. Igen fényes frecventia volt és mil(l)iókba 
tölt az sok gyémántos öltözet, volt l(e)ghaláb(b) 200 
válogat(t) (!) dáma sok fejedel(me)k, hercegek, grófok 
etc. [AIN 148]. 1724: A Fiaimis hinak Kolosvárra 
Comediaba [Altorja Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Kálnoki 
Borbála férjéhez]. 1736: egyszer az urak Kolosvárrá 
gyűlvén, az páterek comoediát csináltanak, és annak 
irígyivel hogy az theátrumot oda csinálják, csináltanak 
egy szint zsendely alá az udvaron, köröskörül az kert 
mellyéke mellé penig árnyékocskákot csináltanak. Hogy 
az comoediának vége lett, az kik máshuvá el nem 
fértenek, azon szín és árnyékocskák alá állottanak az 
szegény catholicusok, ugy nem sütötte az nap, és nem 
verte az esső őket [MetTr 426]. 1789: Comedia 2 versen 
2/41 [WLt Cserei Heléna jk 31a]. 1804: 8 orakor 
Komédiába mentünk [Dés; KMN 9]. 1805/1808: 
Szentmarjai Iuliánára tett költségeim . . egy 
Comediába és 2. bálba menetelre adtam rft 1 x. 12 [RLt]. 
— L. még FogE 104-5, 172, 247, 266; RettE 385. 

Szk: ~ látni. 1594: 16. Februar(y) . . Biro vram 
Scholaba comedia látni hogi menth adatoth az Deakok-
nak eo kegme f l [Kv; Szám. 6/VI. 8] * ~ nézni. 1705: 
Magyarokul ma komédianézni valánk felesen [WIN I, 
445] * csinál színielőadást rendez. 1736: az páterek 
comoediát csináltanak [MetTr 426. — A teljesebb szöv. 
előbb] * lovas ~ '?' 1830: a' lovas és a' magyar comédia 
foly — Ionásnál minden héten Concert van | A teátrum 
foly a' lovas komediais tavaszig itt lesznek [Kv; Pk 6 Pá-
kei Krisztina férjéhez] * magyar • lovas 

2. színdarab; piesă de teatru; Theater/Bühnenstück. 
1778: Ez az comoedia ki van adva nyomtatásban s ide-
tettem ezen írásom közé. Ha megmaradhat, megláthatja 
a posteritas, miből állott [RettE 386]. 1794: egy Come-
dia le irása 3 — [WLt Cserei Heléna jk 3]. 

3. vígjáték; comedie; Lustspiel, Komödie. 1823-
1830: Utoljára eljön a nyári examen 1794-ben, amely-
nek végződésével eşy komédia és egy tragédia játzodta-
tott a kollégiumba , mind a kettőben fehérnépi fősze-
mélyt játszottam, a tragédiának direktora is voltam 
[FogE 115. — aA mv-i ref. kollégiumban]. 

4. mutatványos előadás; spectacol cu numere de 
circ/distractive; Gauklerspiel/vorstellung. 1671: Lát-
tam macska és Ember majmot mellyet fel öltöztetvén, 
meg tánczoltattak, kőtélén jártattak, Ite(m) őtt labu 
kost, borjut . . . Latta(m) csudalatos comediat, alakok-
kal mellyet jádzattattak, és azoknak tánczát, hallot-
ta(m) morgásokat, szollásokat [PatN 50a]. 1724: az Je-
suitaknal tegnap szép Comedia volt, bizony csudára 
méltó, edgy negy esztendős kis gyermek, miket nem vitt 
véghez, ugy hogy az ki nem látta nem hiszem el hitethes-

se' magával [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 
1806: fél a 7re komédiáb(a) mentünk höl (!) egy Pohl 
Antal nevű Cséh kezetlen ember a Lábaival figurákat 
mesterségeket mutatott [Dés; KMN 178]. 1823-1830: a' 
Kalitzkába tétel igy esett: hogy volt a Theatrumra (!) 
egy nagy Madár Kalitka, a' Férfiú hasra fekŭve, a' fejét 
a' kalitkában be dugta, az Halgatok felé fordulva, on-
nan fejét fel tartva, meresztette Szemeit. — Vége lett a' 
Komédiának, 's magunkat le katzagva fekûnni mentünk 
[FogEK 267]. — L. még RettE 385. 

5. csúfság; bătaie joc; Scheußlichkeit, Schmach. 
1669: Az odaki való írást látom. Én úgy hiszem, hogy 
bizony Erdélylyel sem akarnak valósággal tractálni, 
(erre czéloz ennek az rossz postának lassúsága), 
annálinkább hogy Erdélynek ad 14. Magyarországnak 
oly közel hozzá termináltak, ki is merő csúfság; hiszen 
egy jó lónak megvételére is kellene annyi időt hagyni. Én 
úgy látom, vagy az magyarok fatalis órájok közel van, 
vagy Isten azt az német nemzetet nemsokára 
megbünteti, mert éppen comédia az dolgok [TML IV, 
455 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

6. ? tűzijáték; foc de artificii; Feuerwerk. 1806: phos-
phorussal és lővőporral komédiát tsinaltunk [Dés, 
KMN 196]. 

komédiabeli vígjátéki; de comedie; Lustspiel-. 1710 
k.: Mintegy komédia- vagy tragédiabéli theatrumon 
vagy scenában írja le őket [BÖn. 420]. 

komédiafordítás színdarab-fordítás; traducerea piese-
lor de teatru; Schauspiel/Theaterstückübersetzung. 
1823-1830: Minthogy pedig azon időben a komédiafor-
dítás és -játszás erősen módiba jött volt, írtam volt neki, 
hogy küldene nekem vagy egyet Bécsből, szépet, hogy 
fordítanám magyarra [FogE 127]. 

komédiaház 1. színház; teatru; Theater. 1822: Szarva-
di Farkas Ur . . égy bilétet a Kolosvári Komédia ház-
nál százszoris használni nem szégyenli, hol észre vétet-
vén hamissága ki-üzettetett [KLev. Gergelyfi Béniámin 
(28) kibédi ns vall.]. 1823-1830: A fennebb említett két 
nagy bibliotékákon kívül vagyon még négy kisebb 
Vagyon meglehetős komédiaház a Randstädter Thor-
nál , melyben négyrendbeli emeletű galériák vágynák 
[FogE 197. — aLipsiában (Lipcsében) 1796 tájt]. 

2. operaház; operă, teatru de operă; Opemhaus, 
Oper. 1823-1830: A táncolóhely volt a komédiaház 
(Opemhaus)8, igen nagy és hosszú épület, a 
pádimentoma gyengén menedékes és polirt munka, 
melyen könnyen megsikamodhatik az ember [i.h. 248. 
— A németországi Kasselben 1796 tájt]. 

komédiajátszás I. színjátszás; artă dramatică; 
Schauspielkunst. 1823-1830: Ezután úgy szokásba jött 
volt a komédiajátszás8, hogy esztendőben háromszor-
négyszer is játszottak, én mindenkor fehécnépi fősze-
mélyt játszottam | Tartott pedig ez a komédikjátszás ad-
dig, míg a Nemzeti Játszótársaság Magyarországon s 
Erdélybe is felállott [FogE 105-6. — 8A mv-i ref. kollé-
giumban]. — L. még i.h. 127. 

2. (bűvész)mutatvány; scamatorie, jonglerie; 
Gaukelwerk, Gaukelei. 1694: 20, 21, 22a Sokadalom 
celebráltatott. Itt láttam csudálatos comediajátszáso-
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kat, mesterséges ugrándozásokat. Egy lovat, ki nagy 
magameghajtásával a környülálló seregnek comple-
mentomot tött. Az órát a lábával megjelentette. A rossz 
pénzt a jótól megismerte . . . Láttam egy kutyát is, ki a 
két hátulsó lábára állván, a hegedülésre táncolt, mint az 
ember [Kv; KvE 231-2 VBGy. — aMájusban]. 

komédiajátszó színész; actor; Schauspieler. 1711: On-
nan . . Bécsben a maga residentiájában jöve . . . ahol is 
Jósef császár udvarát egészlen reformálá, a ministereket 
amoveálá . . a musikásokot, számtalan vadászokot, 
sok comediajátszókot, kikben Josefus császár igen gyö-
nyörködött azoknak mind búcsút ada [CsH 462]. 

komédianézés színielőadás-látogatás; vizionarea 
spectacolului de teatru; Schauspielbesuch. 1711: Az 
egész napot így tölti, neki kártya, kocka, musika, vadá-
szat, comoedianézés, egyéb haszontalanság nem kell 
[CsH 463]. 1805: utannunk küldöttek hogy menyünk le 
a komédia nézésre, fél a 6ra le mentünk, és ott játzod-
tunk mig a komédia el kezdődött 7kor és 8tzig tar-
tott [Dés; KMN lOl]. 

komédiás I. mn kb. csúfot üző; de batjocorire; mit jm 
Spott treibend. 1677: én Kegyelmednek mindenkor igaz 
szolgája voltam s vagyok most is, ha tovább is már jó 
ideje velem kezdett játék forma comoediás actusival el 
nem idegenít [TML VII, 528 Teleki Mihály Thököly Im-
réhez]. 

II. ſn 1. színész; actor; Schauspieler. 1705: beszélek, 
hogy Forgáchék olyanok, mint a comediások, mi olya-
nok vagyunk, mint annak nézői, csak néznünk kell 
mindaddig, míg a segítség eljő, akkor osztán mi is ját-
szunk [WIN I, 479]. 1800: Gautieur Friedrich August, 
Komoediás, nagyotska személy [DLt nyomt. kl]. 1821: 
'A Komediasok(na)k 2 1/2 kupa Aszszu szölö Bor 
[Déva; Ks 105.117]. 

2. mutatványos; comediant, actor de bîlci; Schau-
steller, Gaukler. 1778: Míg Kolozsvárt voltam, valami 
comoediában voltam . bizony sok szép dolgokat pro-
ducált a comoediás [RettE 385]. 1846: később egy komé-
diás érkezvén a' piatzra az ottan producálta magát | ál-
lottunk az uttzán magát producalo komédiást nézni | 
midőn a' kérdet nap dèlutánnyán az uttzán egy Come-
dias producalta magát ki állattam ènis azt nézni | a' Co-
medianak ottan vége lévén jöttünk fellyebb a Comediás 
után [Dés; DLt 530/1847]. 

Szk: ~ nézni. 1846: Virág Laszlo is fel jővén a' Come-
diás nézni [Dés; DLt 530/1847]. 

komédiáskodik színészkedik, színészként működik; a 
practica profesia de actor, a fi actor; (als) Schauspieler 
(tatig) sein/wirken. 1823-1830: a komédiajátszás fel-
szabadult . . éna kisasszony személyt játszottam 
Unalmas volt a sok hajfodorítás . az öltözet maga 
is Azért későbbre erőszakkal sem vehettek reá, 
hogy komédiáskodjam, mert untam is, szégyelltem is 
[FogE 105-6. — aFogarasi Sámuel a mv-i ref. kollé-
giumban]. 

komédiássüveg ' 1714: Vörös Posztóbul valo Come-
diás Süveg közönséges nyest bélléssel fl. Hung. 4 [AH 
24]. 

komédiázik tréfálkozik; a glumi, a face glume; spa-
ßen, scherzen. 1733: Egj Hintóba bé fognak hat, és 
nyolcz lovat, a menyi lo anyi kottyist (!) ültetnek fel, 
azok mind egyszersmind riaszkodnak, így Comediaz-
nak [Harasztos TA; Ks 99 Üdösb Orbán Elek lev.]. 

komédiázó színész; actor; Schauspieler | mutatvá-
nyos; comediant, actor de bîlci; Gaukler, Schausteller. 
1710 k.: Becsültetnek a tudósok az ő tudósságokért; 
orvosok, borbélyok s több affélék a nyavalyák ellen való 
segítségekért . . az orátorok ékesenszólásokért, a poé-
ták versekért; komédiázok abban való mesterségekért 
[BÖn. 415]. 1769: Farsangi időben a kortsomarosok a 
kik Tractirok a közönséges tantztol egy N forintot. A 
Komédiázok és kötélén tantzolok minden héten egy egy 
forintot fizessenek [UszLt XIII. 97]. 

komesz gróf; conte; Graf. 1699: Az méltóságos úr-
nak, Tekintetes Széki Teleki Mihály uramnak ő kegyel-
mének, Máramaros és Tordavármegyéknek főispánjá-
nak, Kővári főkapitánynak . Sz. Péter, Sorostély örö-
kös urának és Kercsesori, Felső Árpás comessének, ne-
kem legkedvesebb komám uramnak ő kegyelmének 
[TML IV, 627 Naláczi István Teleki Mihályhoz intézett 
levelének címzése]. 

komisz1 1. gyatra, rissz-rossz; prost, lipsit de valoare; 
schäbig, dürftig. 1795: Komiz gyertya tartó 2 [Déva; Ks 
108 Vegyes ír.]. 1805: Két Komisz Ágy Fa [Szamosfva 
K; BLt 9] | vitt-el . . egy avadag el-szakadozott Komiz 
Kitlit [DLt nyomt. kl]. 1815: egy comis fel kŏtŏ sorkan-
tyu [DLt 862 ua.]. 1820: Egy komisz pléh Gyertya tartó 
és egy Koppanto [EMLt]. 1823: ket bajonétes Komisz 
fegyver Spadejaival [BK Inv.]. 

2. durva; dur, aspru; grob. 1812: Két Kék Új 'Sebbe-
li Komisz keszkenő [M.gyerőmonostor K; KCsl 11]. 

3. átv hitvány, rossz; ordinar; wertlos, schlecht. 
1823: a* mint Csernátoni Sámuelnek egy ollyan Telkén 
a' hol minden Ember jár keresztül ment Csernátoni Sá-
muel Ur el kergette teremtettezte Komiz Kurvának, s 
mindenfélének öszsze motskolta [Radnótfája MT; TLt 
Praes. ír. 65/827-hez Vadadi Filep Borbára (40) özv. 
vall.]. 1882: Nyomtatott dokumentumok bizonyítják, 
hogy e nagy darab földön nincs komiszabb felolvasó ná-
lamnál [PLev. 97 Petelei István Márki Sándorhoz]. — L. 
még i.h. 76. 

4. rosszindulatú; răuvoitor, răutăcios; bösartig, ge-
hässig. 1879: Ha valamelyik következő számában vala-
mit írna, azt elküldöm neked. Légy nyugodt! Rosszul is-
mered Tolnait, ha azt véled, hogy csak egy szúrást is ad-
na neked. Csinál ő sok otrombaságot — de nem komisz 
[i.h. 61-2 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

komisz2 főlovászmester; intendent generál al grajdu-
rilor; Oberstallmeister. 1594: A portára mentenek vele 
az boerokban . . Ztroia Budzesc, Floreiszk Radul, ki 
comisz, azaz fűlovászmestere volt Alexandernek8 

[Monír. XXX, 93 Szamosközy István. — aAlexandru 
cel Rău 1592-1593-ban havaselvi vajda]. 

komiszság pimaszság; impertinenţă, obrăznicie; Un-
verschämtheit, Dreistigkeit. 1879: Áz ügy, melynek be-
fejezésére vártam . . . abból áll, hogy kihívtam Sándor 
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Kálmánt . Az a komiszság, hogy ő a Tercsi nevét bele 
meri vonni az én dolgomba, felbőszített [PLev. 43 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

komisszariátus biztosi hivatal; comisariat; Kommis-
sariat. 1691: Mint hogy penigh ez szoros ŭdŏben szor-
galmatos gondviselés kévantatik, eo Kgle jo maga alkal-
maztatásával igaz Hazañságát tapasztaltassa, az napon-
kent follyo dolgok difficultások, és egyéb occurentiák 
valóságáról az Commissariatustis tudositván, hogy ha 
mib(en) kévántatni fogh az eo kglk successorávalis ma-
gát és hivatallyátis segejthesse [Kv; Törzs Instr.]. 1701: 
(Az adó) felszedéseb(en) Kgk ugj Serenkedgjek 
hogj mihellyt az Commissariatus Diszpozitioját vészi 

administralhassa [UszLt IX. 7. 27 gub.]. 1719: Ge-
nerál Livingstein Illustritassa (!) Regimentye remonst-
rálván még restálo bizonyos Summa pénzét, és a' miatt 
a' Militíának meg Szükült voltát, applacidálta a Guber-
nium, hogy ex Suspensis, vagy Kész pénzt, vagy bizo-
nyos fel vehető assignatiot adgjon a' Commissariatus 
[Ks 83 gub.]. 1749: Mostan Bécsben lévő Deputationak 
Diumumárol ment az Nemes Széknek az Gubernium, és 
Commissariatus Dispositioja, és hogy aztat incassalni 
ügyekezze, már praemouealtatott [ApLt 2 gub.]. — L. 
még RettE 231, 291. 

komisszárius 1. császári v. fejedelmi megbízott; comi-
sar imperial sau princiar; kaiserlicher od. fürstlicher 
Kommissar. 1552: Zylay Fferench eztys kiuannya 
mytulweka, hogh Kiralnak ligwenk hyttessek, es hogh az 
minth we irattya az hvth leueleth my az leuelre kezzwenk 
irrassath es pechetw nketh vesswek, es hogh az hith az 
commissariossok ellweth ligen [Torda; LevT I, 94 Bank 
Pal, Peter prokolab. Chakor Ferench Batori Andrass er-
délyi vajdához. — Olvasati v. sajtóhiba mytwlwcnk h.]. 
1591: Ertuin az vrunk Commissariussa az sowagoknak 
eo Magok Referalasabul hogy Semmi Mogyok Nin-
chyen az Teoruini dolganak Igazgatasaban eo Naga 
aggyon Annuentiat arra hogy chyak desy bironak le-
gyen arra Iurisditioya (!) [Dés; DLt 233]. 1598: Bartho-
lomeŭs dactor Császár Comissariusinak az Egike [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 27 Th. Masass sp kezével]. 1599: Vrunk 
Commissariossa Marton Deák megjen Sze(n)peterre 
[Kv; i.h. 8/XIII. 58 Szabó András şp kezével]. 1600: há-
rom zaz forintot eo kgmek Bogathy vramnak 
vgminth az Vayda fy mellet való Commissariusnak atta-
nak [Kv; i.h. 9/VIII. 10a. — aA városi tanács tagjai]. 
1605: parancsoljuk kegyelmeteknek, hogy mind ez feljül 
megírt dolgoknak eligazításában Petky János és Szuhay 
Gáspár uramékat mitőlünk rendeltetett comissariusok-
nak esmervén, szavoknak mindenben engedelmes le-
gyen . . . valamit mi szónkkal az közönséges haza javá-
nak (!) kegyelmeteknek eleiben adnak, ahoz tartsátok 
mindenkor magatokat [Barabás, SzO 356 fej.]. 1650: ak-
kori feiedelmünk Commissariusokat bocziatua(n) az 
helisegre, minket felirtanak akkori Commissariusok 
sine Contradictione zaszlo ala [UszT 8/64. 74d]. 1653: 
Borsos Tamás bátyámat | a cancellariussal Kovácsóczy 
Istvánnal die 2 marty küldé el Bethlen Gábor a német 
császár commissariusaihoz a tractára Galgócra [ETA I, 
122 NSz]. 1657: az vajda . . . fõbojérát feles magával 
küldvén elömben commissariusul, kik Jászvásárig igen 
nagy provisióval vittenek [Kemön. 297]. — L. még 

Kemön. 82, 144, 147-8, 153, 157, 278; SKr 318; TML I, 
360-1, VI, 15, VIII, 33. 

Szk: határigazító ~ . 7664: Az fejedelem követjét igen 
várja az vezér, meg akarván érteni, mi kívánsága leszen 
az országnak, az után bocsátja az határ igazító commis-
sariust; el is küldi ő nagysága nem sokára [TML III, 316 
Naláczi István Teleki Mihályhoz] * provinciális 
1704: holnap Török Zsigmond uramat elküldenék pro-
vinciális commissariusnak, hanem írna a generál báron 
Tige-neka hogy véle correspondeáljon [WIN, I, 295. — 
aCsászári ezredes]. 1763: (Bethlen Miklós) provinciális 
commissarius, actualis intimus consiliarius, Fogaras 
földje főkapitánya [RettE 149]. — L. még i.h. 269. 

2. kormányzati, városi, vármegyei v. széki biztos; co-
misar al guvernului/oraşului/judeîului/scaunului; Re-
gierungs/städtischer/Kreis- od. Stuhlkommissar. 1588: 
eo kgme Biro vram, Mennel hamareb lehet hozasson ez 
Commisariusokra Parancholatot, hogy Mennyenek 
Nemetibe Mert az Commissariusok chak az 
Mandatumot varnak es az occasiot, ottan hozza 
Niulnak [Kv; TanJk 1/1. 84]. 1605: az bizonsagot még 
vallattuk es Relatoriaban peczet alat Maros Zerdaba 
uittwk az Co(m)missarius Vrak elejbe [UszT 19/51]. 
1677: A' Partiumbéli Vármegyék-is . . bizonyos 
Commissariusok által, dézmájok dolgábol arenda 
fizetésre rendeltessenek . . . mellyeknek meg-visgálására 
az Országnak Gyűlése nélkŭl-is vigore praesentis arti-
culi Commissariusokat exmittálhassanak [AC 75], 
1702: (A) Commissariusok . . . magok v(á)r(me)gjejé-
ből és Székiből való munkásokat őszve gyűjtve és vélek 
egjŭtt . . . járjanak [UszLt IX. 77. 44 gub.]. 1765: Tóth 
váradgyai Kornis Gábor Uram . . tavally Fö Bíróság-
ra promoveáltaték . . . nem mindenkor egy Commissa-
riust küldött a katonákkal hanem variálta a Commissa-
riusokot, ugy hallottam pedig hogy ingyen nem igen 
szokta volt a Commissariusokat surrogalni [Sárd AF; 
Eszt-Mk Vall. 47]. 1769: ha holl egj Háznál . tóbben 
is le betegednenek, az illyen tőrténetekb(en) az közelebb 
találtatható Dullonak vagj Commissariusnak töstént a 
Falus Birak es Eskuttek meg jelenteni, el ne mulassák 
[UszLt XIII. 97]. 1770: a Ttes Ne(me)s Vár megye Táb-
lájától exmittált Commissarius vrak, az ide való Király-
falvi Malmot meg nézték [Királyfva KK; JHb 
LXVII/104]. 1830: Kováts Sándor mpa Nemes Torda 
v(á)r(me)gye M Bogathy Járása R Co(mmi)ssariussa 
[Nagyikland TA; TLt Közig.ir. 1748]. 1832: A' Felséges 
K: I: Tanáts által kirendelt Comisarius Urakkal . . . és 

a' Föld mérő urakkal edgyŭtt Bőgőznek 
Zetelakával per alatt lévő Havasbéli Differentialis 
helyin kilentz napig ültünk [Bögöz U; IB. Nagy Márton 
ub vall.]. — L. még CC 51; RettE 365, 426; TML III, 
349, V, 436; WIN I, 641, 657. 

Szk: divizor ~ osztoztató biztos. 1771: Egy néhány 
napok alatt kellett volna minket Divisor Commissariu-
sokat, interteneálni a Lugosi Résznek [Fejér m.; 
DobLev. II/428. 30a] * éléshajtó ~. 1690 k.: midőn a 
Hommobriens (!) Fejedelem(ne)k edgj Companiaja le 
szállott volna Gerlara, sem Buza, sem Liszt, sem Bor 
nem leven, irtam s kertem élés hajtó Coimnissarius Ura-
mékat, hogj odais Élést hajtassanak | az Élés hajtó Com-
missariusok edgj veka Buzat, edgj Hordo Bort, sem edgj 
veka Zabott nem kűldőttenek [UtI] * exekútor ~ vég-
rehajtó biztos. 1765: némellykor két executor katonát, 
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némelykor hármat, néha negyet, őtött sőt néha még ha-
totis Exmittált edgyütt az helységekre egy egy Executor 
Commissariussal [Borbánd ÁF; Eszt-Mk Vall. 154] | 
Hogy az Executionak kegyetlenségit könnyebbíthessük, 
az Executor Commissariusnak discretizáltunk száma 
nélkül, vgy mint pénzt, két, három márjást egy egy napi 
elébb mozdulásokért igen sokszor adtunk . süvegnek 
való drága Bárány börtis Discretioban, vajat, s egyebet 
vont tsàlt tőllünk [Szeszcsor H; i.h. 256] * kárbecsülõ 
~ kárbecslő. 1785: senki a meg lett károkra (: a szegény 
károsokon kívül :) nem hajt, párt fogonk egy felöl se jŏ 
tsak mondják hogy kár ki kereső s betsŭllõ com(m)is-
sáriusok jŏnek, de még se érkeznek [BK. Bara Ferenc 
lev.] * konſrontátor ~ kb. adókivető-ellenőrző biztos. 
1765: Confrontator Commissarius uraimék ezeket szó-
val nem kérték, de vgy viselték eö kegyelmekis magokot, 
hogy a bolondis által látta vòlna, hogy ajándékott kí-
vánnak [Szeszcsor H; Eszt-Mk Vall. 257]. 1781: az adot 
iro, vagy Confrontator Commissariusok Midőn az 
Adámosi adozo Nepnek Adóját felírták . . . igen dur-
ván, mintha részegek lettek volna, szörnyű káromkadá-
sçkkal és szitkokkal aggrediálták, külön, külön a népet? 
[Ádámos KK; Pk 7] * magazinális/magazini ~ raktár-
nok. 7688: Volt rettenetes bajom az németekkel, mivel 
az m(agazini) commissariusok az borok felé sem jöttek, 
nem volt semmi dependentiájok az magyar commis-
sariusoktól; az prófont-mesterek, forierek, köznémetek 
kóstolták, itták szörnyen [SzZs 515]. 7777: Oláh Bogátí 
ember volt a Magazinalis Comissarius. ide tegnap hosz-
ta a czédulàt. Bocsárdra 20 kőből az magazinalis buza. 
melyből az Ur részire szakad húszon hetedfel veka [Bú-
zásbocsárd AF; BfR] * okulátor ~ szemlét végző biz-
tos. 1764: Meghivattattam ezen Tekintetes Magistratus 
eleiben, itten impetralando oculátor 's Reambulator 
Commissariusak exmissiojak végett beadandó Memo-
rialisnak meghalgatására [Torda; TJkT V. 231]. 1795: 
eő Nsagának ellenire nintsen sőt akarja hogy erre rende-
lendő oculátor Commissarius vrak ki jővén oculálják, a 
Malomnak statussát, situssát, viz eszközeit, s gattya ál-
lapottyát [Ádámos KK; JHb XIX/49] * osztoztató 
1594: Hogy ez el mult nyáron az keòztwk valo oztozas-
kort az az mely Zaz fntot iteltek volt az vrúnk Eó Ngatol 
keóztwnk valo oztoztatasra bochattatott Commissariu-
sok3 azt az Zaz fntot az en Sogorom More Sigmond 
ennekem meg atta es teriteótte az oztoztato Com-
missarius vrainknak Íteletek zerint [Abrudbánya AF; 
Törzs. — aKöv. a nevek fels.] * stációbéli/stacionális ~ 
kb. a helyőrség polgári biztosa. 1691: Azon Statiobéli 
Commissáriusok által informáltatván az Victuálekbéli 
fogjatkozásokrol az Administráns Tiszteket és Commis-
sariusokat szoros keményseggel és érdemlő bŭntetésselis 
kénszeritse az azon státiob(an) rendelt minden féle 
elesnek idejen korán valo administraltatasara [Kv; 
Törzs Militia-főinsp-i ut.]. 1737: Egy Ónodi Mihály 
nevű nemes ember az el mult télen az ott inquarti-
rizált Militia mellett Stationális Com(m)issarius(na)k 
subordináltatott volt [Vh; Ks 83]. 1783: a Torotzkai 
Bírák magokat opponálván . . administralni tellyes-
séggel nem akarják3 . Mely(ne)k hijjánosságáért a 
stationalis Commissarius Medve János Vramtol szün-
telen Zaklattatom [Torda; TLev. 15/6 Nagy István 
processualis sz(olga) Biro kezével. — aA rájuk kirótt 
adót]. 

3. kb. hadbiztos; intendent militar; Militärinten-
dant. 1657: Az ide előbb nevezett Páris Pál is . . . mint-
egy commissariusok vala az oláh hadaknak [Kemön. 
47]. 1705: engem behívatván az úr mondá, hogy ők a 
generállal . . valakit akarnának az armada eleibe kül-
deni commissariusnak Havasaifölde felé, aki salagvár-
dákat osztogattatna és az ország javáról gondolkodnék 
és provideálna addig, amíg az úr a generállal együtt elei-
be mennének az armadának [WIN I, 582]. 

4. kb. városi céhellenőr/biztos; comisar de breaslă; 
städtischer Zunftkommissar/kontrolleur. 1813: a Czéh 
magának Czéh Mestert etzer is a Commissáriusok hirek 
nélkül ne válasszon [Kv; FésCJk 83]. 1828: Junius 7én a 
Fazakas Czéhnek gyűlése tartatván, ottan délutánni 4 
órakor mint azon Czéhnak Commissariussa magam is 
megjelentem az holott is mind az előtt mind akkor mine-
mű rendetlenségeket vettem észre, orvoslás végett a 
Tktes Mgtusnak a következendőkben bátorkodom fel 
fedezni . . . Bányai Mózes mp Fazakas Czéh Commissa-
riussa [Dés; DLt 581]. 1841: Ferentzi Jóseff mp. magist-
ratualis assessor és céh commissariussa [Dés; DFaz. 40]. 

5. leánykérő vőfély; cavaler de onoare din partea mi-
relui; freiender/werbender Brautführer. 1675: Septem-
ber 13. Reggeli könyörgés uta(n) kültem Miskolci Judith 
kérni T. Tolnai Istva(n) kedves sogor Uramat, es T. or-
mandi Istva(n) Uramat Kglmes Fejedelmünk Udvari 
Praedikatorat, eŏ Nagok mellettem irott levelével. Com-
missariusunk volt Vajna Laszlo Etek fogo Estve kéz 
fogasunkis lőtt [PatN 12b]. 

6. tréſ komondor; dulău; Komondor. XVIII. sz. ele-
je: Ugy Szoktak mondani, a mely lónak csak egy lába 
Szál, magadnak már azt meg tarthad (!); ha kétt lába 
Szál baratodnak el adhatod; Az mely Ionok három laba 
Szál, ad elenségednek bár: ha négy lábával Szál ă fen 
meg irt Commissariusoknak való [JHb 17/10 lótartási 
ut.]. 

komisszáriusi 1. biztosi; de comisar; kommissarisch. 
1710: Teleki Mihály maga kezdé Bethlen Miklóst jártat-
ni, hogy tegye le ellene való nehézségit, s megbékélvén 
vele, álljon belé az ország résziről a commissáriusi hiva-
talban3 [CsH 211. — a1688-ra von. feljegyzés]. 1797: az 
Hadi comissariusi hivatalt Onnep napokon-is . . . Köte-
lességemet folytatni meg nem szűnöm [Szászerked K; 
BálLt 1]. 

2. a komisszáriust illető; folosit de comisar, referitor 
la comisar; den Kommissar betreffend. 1710: Fogaras-
ban létünkben a császár bellicus commissáriusa, Ko-
mornyik Pál odajőve, a militia quártélya iránt való dis-
posítióról hogy az urakkal tractáljon. Most a paraszt-
ember is jobban tudja azokat a commissáriusi terminu-
sokot, mint akkor magok a tanácsurak, mikor Komor-
nyik Pál írásban adná, mennyi orális, mennyi equilis, 
mennyi vacáns portió kívántatik [CsH 211]. 

komisszáriuskodik biztosi tisztségben működik; a 
funcjiona ca comisar; als Kommissar tatig sein. 1657: ti-
zenöt esztendőben járó koromban hadtam el az scholát 
. . . Egykor fejérvári pestis miatt hazavivén, circiter 
fertály esztendeig vacáltam, másszor betegségem miatt; 
s azonban az atyám székelységre commissariuskodván, 
akkor is mulattam el fertály esztendőt [Kemön. 37]. 
1689: mikor . . . Petrityevit Horvát Miklós Uram . . . az 
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Szász Medgyesen quártelyozo Német Császár eo 
Felsége vitézi mellett Commissáriuskodnék . . . rá ment 
[Káposztássztmiklós MT; SLt AF. 19]. 1702: A die 
Augusti Tŏrŏk Sigmond Attyánkfia Commissiaruskod-
gjék, usq(ue) ad 15. Septembr(is), akkor Jãnosfalvi Já-
nos Attyánkfia 15. 7bris bé álván, usq(ue) ad 15 8bris 
continuuskodgjék, és ismét váltsa ki Török Sigmond 
Attyánkfia, s continuálkodgjék egy holnapig, et sic per 
consequens folytassák hivatallyokat egj egj holnapig, és 
vgj váltsák ki egjmást [UszLt IX. 77. 47 gub.]. 1791: Já-
nos . . . a* Szilágyba Házasodott, ott Commissariusko-
dott mind addig mig a* Hadakozásnak vége lett [Kv; 
BetLt l id. Bálint János lev.]. 

komisszáriusság 1. biztosi/komisszáriusi tisztség; 
funcţia de comisar; Amt/Würde des Kommissars. 1595: 
Czakor Peter (: miért hogy Stephanus Cassoúiús ö fge 
Papya Colicaban igen el nehezedek :) az Com(m)issa-
riússagot ide hagya [Kv; Szám. 6/XVIIa. 54 ifj. Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 1665: Ha szintén egyik sem érke-
zik is el az commissarius urak közzül, Kegyelmed igye-
kezze Szamosújvárból kivitetni késedelem nélkül az né-
meteket, mely hogy meg lehessen, csak titkoson más 
deák levelet Írasson urunk az commissariusnak, az Ke-
gyelmed nevét inserálván bele az comissariusságra 
[TML III, 408 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1765: 
Okos Trifuj . . . egy Roka bőrt adott vólt Kornis Gábor 
Uramnak az Executorságért, s ugy consequalták volna 
mind ketten a Commissariusságot, s Executorságot 
[Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 48]. 1778: Ab Anno 1764 
Rectificator Commissariusságot viseltem, és mostis 
azon hivatalban vagyok [Telegdi-Bacon Hsz; Borb. II. 
T. Baczoni Boda Márton nyil.]. 1821: a Stationalis 
Commissariusság éppen az a Hivatal, amelyben való 
vissza élés, az adozo kőz népnek naponkéntis felettébb 
Szemben tünö tereh [Szászrégen; TLt Praes.ir. 65/827-
hez gr. Bethlen Imre főispán aláírásával]. 

2. biztosi/kommisszáriusi fennhatóság; autoritate de 
comisar; kommissarische Obergewalt. 1688: ezeket ha-
talmasul az Kováts István Comisariussaga alat levő Ne-
metek tselekedtek [Kv; UtI]. 1769: A Mts K. Guber-
nium tŏbszŏri kemény Commissioja szerént az Utak 
meg csináltatását itten Nemes Székünkben kegyl(te)k 
Commissariussága alá tettük volt [UszLt XIII. 97]. 
^ 3. biztosi/komisszáriusi tisztségviselés ideje; timpul 

cît un comisar se află ín funcţie; Amtsperiode als Kom-
missar. 1792: melj limitatio volt a Titt. Sebesi Miklós, 
Pálffi Dénes, és Pakut Sigmond Urak Commisariussá-
gok alatt [Usz; Borb. II Agillis Stephanus Pásint ex 
M.Sákod (47) vall.]. 

4. komisszáriuskodás; îndeplinirea funcţiei de comi-
sar; Tätigkeit als Kommissar. 1710 k.: az egész bibliát if-
jantan minden esztendőben egyszer általolvastam . . . sem 
út, sem vadászat, sem tábor azt el nem bontotta, hanem 
osztán a német üdőbéli sok deputatio, comissariusság, ta-
nács és egyéb szörnyű gond és elvonattatások [BÖn. 505]. 

komisszárius-társ biztostárs; camaradul unui comisar 
cu funcţie identică; Kommissargefahrte/genosse. 1662: 
Kassa városának az hét vármegyékkel . a fejedelem 
birodalma s keze alá való engedtetése . . . Tőrös János s 
a több commissárius társai által nagy solennitással vég-
benment vala [SKr 286]. 

komisszió 1. parancsolat; poruncă; Verordnung, Be-
fehl. 1570: Kalmar János . . . Megh emlekeztette az By-
rakat rolla hogy Eó erthe eleb teorwenybe, Thorozkai 
gergelt az 18 forintrol, es az Byrak Commissioiabol 
wőtte Kalmar János az ő tyzen nyoltz forintyat mint tor-
wenybe el erteth [Kv; TJk III/2. 145]. 1665: Az melj Ilos-
vaa nevű falut kgd bír . . . Fiscalis Joszagh . paran-
tsollyuk Kgld(ne)k, ez Commissionkat vévén produ-
callja mîngjart igasságát és Ahoz való jussát Fejervari 
Captalanok elöt [WassLt fej. — aSzD]. 1671: Ugi adatik 
ertesŭnkre Dés es Sibo kŏzot való Szinnjea nevú Falu-
hoz Radak Laszlo defectussan mas verek nem talalkoza-
nak minekokaert poroncsolljuk keglsen azon Radak 
Laszlo defectussan Publicaltatni az orszagnak arról való 
constitutioja szerent el ne mulassa hova hamaréb 
hűséged Comissionkott veven [BLt 9 a fej. Szentiváni 
Sámuel fisc. dir-hoz. — aSzD]. 1697: Commissionkat 
vévén, ejjel nappal az Szekereket p(ro)movállják Szász 
városhoz [UszLt IX. 76. 32 gub.]. 1709: Az eö Felsége 
Militiaja számára kivántato Bor pénznek pótlására bi-
zonjos summa Ezer forintokat kelletvén repartialnunk; 
ezen summából háromlott Kolosvár várossára Rf. 100 
vévén azért Co(mm)issionkat minden késedelemnelkűl 
eze(n) 100 Rénens forintokat kgltek igasságosan subre-
partiallja [Kv; KvLt I/197b]. 1763: attan talállám az 
Mgos Regium Gubernium igen kemény Camisioját [Kó-
ród KK; Ks CII. 18 Szarka József tt lev.]. 1782: Mlgs 
GrofT Uram eö Ngátol nints parantsolatam, azért nem 
bátorkadom mert méltán réám harinhatni Commissio 
nélkűlt ha tselekednem [Baca SzD; GyL. Molnár 
György lev.]. 

Szk: királyi 1785: A királyi Com(m)issionak eddig 
semmi jo gyŭmŏltse nem láttatik [BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. rendelet, utasítás; dispoziţie; Anordnung, Order. 
1599: Jllien dologbul ideztettem megh Kerezthuri Chris-
toph vramat eo kegmit . . . Commissiora [Dés; Eszt-
Mk]. 7607: Hozak mi nekünk kapitan vram az Keged 
commiss(io)jat meljben poroncziol Kegd mi nekunka 

. . hogj el menneonk es az kiket mi elonkbe hina-
nak azoknak . . . vallasokot be venneók [BLt 3. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1619: Mw Nylas Gaspar es Junck 
András hwttös ozto Bjrak leue(n) colosuarath mentwnk 
az praefectus Filstich Leörincz Vram Commissioja ze-
rént az Kwlseö Farkas vczaban lakó Zabo Mihalj haza-
hoz a vegre hogy . . . az Zabo Mihalj Aruaj keözött . . . 
mj ezeknek Attjaj dualitassat varos teorueni zerint exci-
dalnúk [Kv; RDL I. 107 Andr. Junck kezével]. 
1675/1688 u.: Minden nevel nevezendő itt való josza-
gomb(an) levő iővedelmeket . szorgalmatoson fel cir-
caly, es az honnét mit be kel szolgáltatni, azt fel szedven, 
azokrol igaz registromot tarcz, igazan fel irasd, senkinek 
semmit Commissiom hirem s akaratom ellen, ne agy 
[Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai jb-bírájához]. 1744: 
Hallottam . . . Bōlŏni Szabó Mihálytol, hogy eok az 
előtt való Szék napján ŏszve eskűttènek, hogy Semmi-
képpen ã Connumeratiot ne amplectállyák, mig vjjab 
Commissiojok nem érkezik [Bölön Hsz; INyR Toko 
András (60) ns vall.]. 1796: Levelébe pedig azt irta vala 
hogy Natságod 4 kupa aszszu szölŏ Bort is ígért de 
minthogy a Comisioba nem volt azt nem adhattam 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1817: minden 
obvenialando Proventus az Allodialis perceptor 
vagy város Gazdája kezében menyen, ki is kevesebb 
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Summákig a' fő Biro, nevezetesebb Summáig pedig csak 
a' Magistratus Commissioja mellett erogálhat [Szu; 
UszLt VIII. 68]. 1837: itten küldök égy Commissiott ol-
vasd meg mit tart [Tordátfva U; Pf Marton Ferenc lev.]. 

3. megbízás/hagyás; însărcinare, comision; Auftrag. 
1599: az en zegeny Vramat Rhadak Andrasth az eo keg-
me Christoff Vram Alparethi3 Jobbagy eó kegme 
Christoff Vram Co(m)missioiabol eoltyk megh [Dés; 
Eszt-Mk. — aSzD]. 1604: mikor . . . niresbe(n) valo ko-
sarunkat marhanknak megh akartuk uolna nagitanj 
az Farkas lakj Attiankfiaj marhaioknak kosara feleoll 
rank wtenek, nemw gonozul teueo emberek egj 
Attiankfiat Farczadj Czeriak Ferenczet le uerek, taglak 
vagdalak holt eleuenen hagiua(n) giano mellett azt 
mongiuk hogy Farkas laka falua Commissioiabul 
czelekettek raitunk [UszT 18/73-4]. 1621: Tanacz Com-
missiojabol az Mester alsó hazaba(n) akarua(n) wueg 
ablakokat Czinaltatni, az ramak reghy rozzak uoltak 
foldozgatta meg Aztalos Lukaczj [Kv; Szám. 
15b/IV. 26]. 1638: az Becziwlletes Tanaczi Commissio-
iabul, es p(rae)fectus Henzler Benedek rendelesibeol, 
mentwnk, kwlseo széna uczaban, az vyhely Koczis Já-
nosné Jlona Azzoni Instantiáiára [Kv; RDL I. 114]. 

4. bizottság; comisie; Kommission, Ausschuß. 1702: 
De mikor szinte végső pusztulásunkra fel fegyverkezte-
nek volna ottan érkezett az Méltoságos Commissio, ki 
által az Isten szándékok meg gátolta és minket még 
meg tartott [Torockó; TLev. 4/2. lb]. 1770: tavaly az 
Commissio itt valo meg fordulásakor a* protestatio 
a Commissarius Urak előtt meg volt [Beíekeresztúr 
MT; BetLt 7]. 1794: a' Tiszt. Papoknak Reflexióik 
is fel olvastatván, a' dolognak jo móddal valo meg fon-
tolása utan hellyesnek ítéltetett, hogy a' Consistorium 
által rendeltessék egy Commissio a Commissio 
készítene egy más Plánumot . . A mellynek is ki dolgo-
zására a' Mlgos Fö Insp. Curátor b. Kemény Sámuel Ur 
Praesidiuma alatt Atyánkfiai ö Kgylmek rendeltet-
tenek [Kv; SRE 310-1. — aElőtte nyolc név fels.]. 1815: 
Kinyilatkoztatása a' Metakra nézve sem a' Mlgs Comis-
sio Töröködésének sem az Igazságnak meg nem felel 
[F.gezés AF; Told. 30]. 1818: a' Commissio Udvarhelly 
Várossába több Curiákot álitat legyen meg, és nem 
tsak az azt biro, és abban lakó nemeseket tette minden 
tere hordozástol menté, hanem az ott Szállásolo keres-
kedőkőt, kortsmárlokot, s másokot ís [UszLt 8/68]. 
1832: azt aki izgágát nem akar keresni áltól láthottya 
hogy a sok rendbeli Commissio oda ingyen ki nem ment 
[Görgény MT; Born. XVb.]. 

Szk: határosztoztató 1843: A Gergelyfái Határ 
osztoztato Comissk) ítéletének meg hitelesített mássá 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1244]. 

5. kb. járandóság; retribuíie ín natură; Gehalt, Be-
züge. 1783: Árkoson comoraló egy ideig, de most újra 
desertált senior Szabó András gyalog katona, ugyan Ár-
koson lakó Gŏntz Mihály gyalog katonától in absentia, 
midőn sem maga, sem felesége odahaza nem volna, el-
lopta egy commisióból való mundurnadrágát és egy pár 
topánkáját [Árkos Hsz; RSzF 287]. 

Szk: kenyérbéli ~. 1818: A Tiszai Hojokázok Eszten-
dei Szolgálottyok egy Tereh gabonának Fel húzása 
mivel a Dominiumnak nem terem annyi gabonája, hogy 
abból a Szolgálo Emberekre tenni kellető vagy Kenyér-
béli Com(mis)sio ki tellyék [H; Ks 112 Vegyes ír.]. 

6. parancsnok; comandant; Befehlshaber, Kom-
mandant. 1704: Olyan hír is jött, hogy ma is jött volna 
levél Bécsből . Mondják, hogy írták volna, hogy a 
Commissiónak, úgymint gróf Seaunak egy tizennégy 
esztendős fia odafel megholt volna [Win I, 296]. — L. 
még i.h. 511. 

komisszionális szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ akta rendelet; ordin; kommissarische 
Verordnung. 1806: egy más szakaszos téka, melyben az 
1791 tői fogva valo Currens Comissionális acták tartat-
nak usq(ue) 1793 [Szu; UszLt XII. 87] * ~ parancsolat 
'ua.; idenſ 1711: D: Sz: Martoni Balogh Sigmond 
Uramtol . Gjŏrõffi Borbara Aszszony eŏ Naga aszt 
kerdetj hogj Erdélly Fő Generális Commendáns 
Staanvil (!) uram eő Excelentiaja Commissionalis Po-
ronczolattyanak akare Engedelmeskedni avagy nem, es 

. . azon Bonumokban, intromittallya, avagy intromit-
taltattyae [Kük.; Ks]. 

komisszióné parancsnokné; soţia comandantului; 
Frau des Kommandanten. 1704: Ugyan holnap 
Borbála napja lévén . . maga Graven pedig a 
Comissiónénál leszen ebéden, minthogy az is Borbála 
[WIN I, 297]. — L. még i.h. 84. 

komisszió-szerzés megbízólevél-szerzés; obţinerea 
autorizaţiei; Verschaffung/Erwerbung von Ermächti-
gung. 1615/1616: ben vagyon most az feiedelem Co-
losuarat az varosban, és ha kgmetek reggel vele be me-
gyen, jo alkalmatossaga vagyon az Soo felöl az Com-
(m)issio szerzesben [Kv; RDL 1. 100 Em. Nagy Bikfal-
uiensis előbb kolozsi préd. Balázsfváról]. 

komisszus bűnös, vétkes; vinovat; schuldig, sündig. 
1812: az allperesek Büntetés alá Jöhötnök é mint Com-
missusok, vagy nem? [M.bölkény MT; Born. G. XIII. 
16]. 

komitás 1. tanterem; clasă, sală de lecţii; Schulzim-
mer. 1584: Az eskolaba az eoreg Comytasba hogy 
Az fondamentomat hozzw dezkawal meg zegeztek veot-
tem 1100 Leczeget tezen f 1 d 56 Hozattam 4 ze-
ker Agiagot hogy Az eskolaban az nagiob Comitasban 
az Kemenczet . . . meg foldoztotak. atta(m) Zekeres 
Mihalnak teolle f — d.24 . Esmeg az eskolaba az 
Comitasban a hol az gyermekek wlnek Chinaltatam 
18 Lantomat attam teolle f. 1 [Kv; Szám. 3/XV. 
10—IJ. 

2. 1653: 1604 esztendőben die 21 januarii Angalit-
szüz napján a kastélyban laktunkban vittem haza az én 
feleségemet Rósás Ersébetet. Ott volt a menyegző a kis-
sebbik comitásban3 a ki barátok sütőháza volt régen, de 
azután ott kínozták meg a foglyokat, a ki halálra való 
volt [ETA I, 92 NSz. — aA szöveggondozó Mikó Imre 
lapalji jegyzete: A székelyeknél ma (1854 k.) is comitás-
nak mondatik minden olyas lakrész vagy hajlékocska, 
hol egy család vagy bár egyes lakó is megfér]. 

komitátus kíséret; însoţire; Begleitung. 1734: az 
Úrfiak . . . a Collegiumban voltanak, aszt tudom hógj 
tisztességes Grófi asztaluk volt, és tisztességes szolgai 
Comitatussal voltanak az emiitett Úrfiak [Kv; TK1 Fr. 
Bányai (35) civ. vall.]. 
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komitíva 1. kíséret; însoţire; Begleitung, Geleit. 1657: 
(A kapitány) kísírésnek színe alatt négy lovas német raj-
terrel vezettete szinte Thessen nevű városig Slésiában, 
holott tanálám az fejedelemasszonyt az véle lévő comiti-
vával és magyar urakkal [Kemön. 61]. 1662: Nagyari 
Benedek, a prédikátor . a várbéli prédikátorral, Kál-
lai Andrással kocsiba fogatván, Barcsai Ákos látogatá-
sára és köszöntésére mennek, kiket Barcsai szívesen lá-
tott és fogadott . . . Kik midőn Adorjánig Barcsai udva-
rával, comitívájával jönnének .. az prédikátorok 
az Barcsai udvarátul hátramaradtak vala [SKr 567]. — 
L. még i.h. 151, 274. 

2. kísérő (személy); însoţitor; Begleiter. 1705: circiter 
harminc lovas német vala vélek comitivák [WIN I, 651]. 
— L. még i.h. 447. 

komittál 1. (meg)parancsol, (el)rendel; a ordona; ver-
ordnen. 1592: kybeol . . . Chyakany Balasne Commis-
siora keres, En azbol az En Iobagiomnak semmit ne(m) 
commitalta(m), de dato sed Non Concesso, ha zinte 
Commitaltam volnais de az En Iobagiom az Eo Ze-
nayat el nem hozta, hane(m) hozta az Eo maga zenayat 
el [UszT]. 7600: Az Teozelesreis eo kgmek viseltessenek 
gondott es minden fertályokban leweo Capitanoknak 
committaliak hogy zorgalmatoson legyen az vigyazas 
[Kv; TanJk 1/1. 375]. 1722: szúksegesnek is itilte ă Gu-
bernium ă Verebek fogyatása felől minden 
Vármegyekre és Székekre committalni . . . hogy minden 
Gazda ember 50. vereb fót tartozzék be adni [Ks 83 
gub.]. 1744: ă Mlgs Reg Gubernium ä Miklosvár széki 
kŏsségtŏl sok ízben molestaltatván . committalt volt 
Háromszék(ne)k, hogy ã Szegénység ereje felett ne 
terheltessek, hanem igaz proportio szerent 
imponaltassek nekiek az adozas [Hsz; INyR]. 1769: 
Committallyuk kegyelmetek(ne)k . hogy . . . ide Ns 
Udvarhelly székbe szarvas Marhát bé botsáttani 
nem szabad Mint hogy Isten Itiletébŏl a Marha dŏg el 
kezdet Nagyon Terjedni [UszLt XIII. 97]. 1780: 
committalt ó Felsége arrolis, hogy a mely Jobbágyok 
Földes Urak(na)k parantsolattyat nem fogadgyak es a 
Jobbagyi szolgalatot nem akarjak praestalni, a Tiszt 
Urak palczazassal és tŏmleczezésselis adigalyak [Bözöd-
újfalu U; Pf]. 1828: A' mi sajnosabb azt se tudhatom mi 
modon informáltatott a Mlgs Ur, az Uj Plenipotentia-
rius Urnák miket Committalt légyen, hogy minden nap 
ujabb ujabb praetensiokkal mortificaltatom [Marton-
fva Hsz; BetLt 1]. — L. még TML III, 543, IV, 249, V, 
558; WIN I, 617. 

2. elkövet (vmilyen tettet); a săvîrşi/comite (un fapt); 
verüben. 1614: Daroczj Janosnenak Karolyi Catha Asz-
szonak, azokért az vetkes czelekedetiert, hogy . hütös 
Urán küvül egyebekkel adúlteriomot committalt volt, 
Gr(ati)a és kegyelmi Levelünket adtuk volt [PLPr 1612— 
15 fej.]. 1672: Ugy láczik hogy Stenczel András Viski 
Pállal valo dolgaban az Kőmáli szőlő véget vér árulást 
committált, azért . . . Az Actrix világoson reportállya 
hogy eladás és árulás forgot az controversus szeoleok 
dolgáb(an) [Kv; TJk XI/1. 215]. 

komittált parancsolt, rendelt; ordonat; verordnet. 
1664: Isten kegyelmességéből, én most érkezem udvar-
tól, expediáltatván Kegyelmetekhez az ő felsége Kegyel-

metekre committált dolgoknak megértésére [TML III, 
110 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 

komittáltat parancsot/rendelkezést kibocsáttat; a da 
ordin; eine Verordnung erlassen lassen. 1678: Minap is 
írtam vala Kgldk, committaltatna Vér György uramnak 
is, maradna itt képemben az várban [TML VIII, 55 ua. 
Naláczi Istvánhoz]. 

komittáltatik elrendeltetik; a ñ ordonat; Verordnet 
werden. 1744: Kgyld Causaja mostani feriak interve-
niálván halasztatott ezen Diaeta Törvényes Continua-
(ti)ojá(na)k, vagy ha interrumpalodnék, a következen-
dőnek eleire; kihez képest commitaltatikis hogj . . meg 
jelenni itilet vételre ne posthabealja [ApLt 5 a gub. Nsz-
ből]. 1756 k.: Olcsó lévén az Marha fellyebb egy poltrá-
nál ne mérettessék az húsnak fontya, 's még ma a' Famí-
lia parantsolattyábol hogj az Bírák publikállyák, és mán 
tul observáltassanak committáltatik [Torockó-
sztgyörgy; TLev. 9/9 2a]. 1759: Dresan alias Szirb Szim-
nyion miről panaszalyon acludalt Instantiajábol 
Kglmed meg láthattya, nem kívánván azért a' Guber-
nium parte altéra non audita a' dolgot terminalni, com-
mittaltatik Kgldnek hogy a' Supplicans Statussarol, és 
hozzája valo praetensiojárol a' Guberniumat genuine 
informálni el ne mulassa [Ks 18. XCII. 3 a gub. Nsz-ből]. 
1762jl792: Az Méltóságos Groff Erdéllyi Gubernátor 
Úrhoz . . alázatos Instantiája . . Albisi Barthos And-
rásnak Fiaival Joseffel, Istvánnal, és Mihállyal . . . hogy 
a' Királyi Táblán pronunciált Nemességek irán (!) Deli-
beratumok kiadassék, és a* V. Tiszteknek committáltas-
sék, hogy ökŏt mánuteneályak a' Nemességben [BLev. 
Transs. 22]. 1769: Committaltatik azis hogy minden Fa-
luban határ és csorda Pásztorok állíttassanak [UszLt 
XIII/97]. 1789: Committáltatott Perceptor Pataki Mi-
hály Uramnak hogy a' mi reparatio szükséges lészen 
haladék nélkül vitesse véghez [Kv; SRE 263]. 

komjaasszony keresztkománé(ja); cumătră; (sei-
ne/ihre) Gevatterin. 1631: Czizmadia Lörinczne Orsolia 
Aszony fassa est: Enteolemis kert Szabó Giörgj ben-
ne: Eleget igirtis ennekem, Egiszer az keőzbenis uta-
na(m) jöue erőssen bedergeti vala az szerszámát s mond-
gja vala hogj fogja(m) megh (: en monda(m) hogj ne(m) 
fogom en utalatos ember :) Mondotta hogj bizony 
megh uer az Jsten, s arra azt mondotta Zabo Giŏrgy 
hogj nem uėr bizony ha mind komja Aszonial, Attiafia-
val vetkezikis mert olvasta eó az Jrasba(n) [Mv; MvLt 
290. 252a]. 1637: Borbély Giörgj azt mondotta hogi egj 
komja Aszonnak uagta megh az eret az homloka(n) s ki 
vagta volt az szemet [Mv; i.h. 291. 104b]. 

komjátszegi a Komjátszeg (TA) tn -i képzős szárm. 
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Komjátszeg | Comşeşti; mit dem Ableitungssuffix -i 
gebildete Form des ON Komjátszeg. Szn. 1684/XVIII. 
sz. eleje: Komjáczegi Ersok Vallancs Andrásne [Kom-
játszeg TA; AbN]. 1731: Komjáczegi Kalara Aszszany 
[AbN]. 1747: Komjátszegi Miklós [Aranyosrákos TA; 
Borb. II Csipkés Borbara Néhai Szekely Györgj ur(am) 
özvegye (60) vall.]. 1803: Komjatzegi Mihályné [uo.; 
i.h.]. 
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komló 1. Humulus lupulus; hamei; Hopfen. 1478: I-
tem de Curru humili vulgariter Komlo denarios octo 
[Kv; KvLt Fasc. T nr. 55. Kiadva: JakabOkl. I, 15]. 
1527: Emi trés cubulos de tumulo sive komlo pro den. 
LXXX [Vh; MNy XXXI, 195]. 1591: (Az örökség) haz-
na anny űdottól fogua tôtt uolna hat foríntott mind 
gywmeolche komlaya [UszT]. 1592: Veres Lenart vallia 

Eo maganak penig oli puzta zeoleje vagion, hogi 
komlonal, teouisnel, gaznal, egieb semmi ninch benne 
[Kv; TJk V/l. 304]. 1601: Az zalad es komlo arra teze(n) 
f. 19/12 [Lécfva Hsz; Törzs]. 1632: minden hazas ember 
fél fél keőbeől komlott tartozik be adnj az Uárbana [Bet-
len F; UC 14/38.99. — aFog-ra] | Gabonas ház . . . kw-
leőn kwleőn szakasztásokban. Edgik szakaztasaba(n) 
uagion egy nagy rakas komlo [Komána F; i.h. 119]. 
1647: Vágjon egj Kas komlo [Marosillye H. VLt 
55/5415]. 1785: É mellett kell szednünk minden 
esztendőben s. v. Seg vakarot két kupát, vad almát négy 
vékát. Kértek György virágot, Magyarot, Komlot 
[O.zsákod KK; MvÁLt Úrbéri összeírás 154.9]. 1822: 
Borza Virágott Szekfü Virágott szaraztott Comlottis fe-
lesen szedessen [IB gr. Korda Anna lev. Mv-ről]. 1823-
1830: Megírtam, hogy ez a professzor a komlót mint di-
csérte, midőn az oeconomicus kertben oeconomiára tar-
tozó plántákat tanította, hogy annak a serfözésben mi-
lyen nagy haszna vagyon, s azzal kereskednek is az em-
berek. Az igaz is, magam láttam, hogy odakünna egész 
hold földet bevetnék komlóval az emberek, s mint itt a 
fuszulykát, hosszú karókra felfuttatják. Említettem 
Beckmannak, hogy itt kenyeret sütnek vele . kért, 
hogy beszéljem belé a módját neki [FogE 217-8.*— N é -
metországban. Erdélyben]. 

2. vadkomlóban gazdag terület; loc pe care creşte ha-
mei sălbatic; Feldstück reich an wildem Hopfen | kom-
lóföld/vetés; plantaţie de hamei; Hopfenfeld/saat. 1591: 
Benczeör János Kertiben Ennekemis Birodalmomis wo-
la birtamis Komlot az heljben oztoroztattam ez 
eleötth walo eztendeokbennis, telbe Barmomatis tartot-
tam raita [UszT]. 1597: mulata ket kosartaeo maga 
komlaiaba(n) [i.h. 12/36. — aMéhet]. 

Hn. 1547: duas partes terrarum arabilium, in Reeth-
fark particulam feneti atque komlozeg [Márkosfva Hsz; 
SzO III, 280-1]. 1572: Komlo hegj alat (r) [Bh; KHn 6]. 
1737: Komlo hegy oldaláb(an) (sz) [Bh; KHn 13]. 
1737/1792: In Loco Komlo kert vocato [Ormány SzD; 
EH A]. 1744: Komloszeg (sz) [Kelementelke MT; EH A]. 
1757: a Komló Szerben (sz) [M.fülpös MT; EH A]. 
1768: A Komlo Erge mellett (sz) [Sarmaság Sz; EH A]. 
1792: A Komlo hegy alat (ke) [Bh; KHn 20]. 

Aligha lehet korai XVI. századi adalékokban a komló konyhakerti ter-
mesztésére és így komlóvetésre gondolni. 

komlóhordó komlóhordásra való; de transportat ha-
mei; zum Hopfentragen benützt/bestimmt. 1725: Kom-
lo Hordo és szűrő 4 Kosárért d 60 [Kv; Szám. 54/1. 9]. 

komlónyaláb komlóköteg; un mănunchi de hamei; 
Hopfenbündel. 1746: Régi Komló Nyaláb [Borsa K; 
Told. 49]. 

komlóostor ? komlókaró; araci de hamei, par de legát 
háméiul; Hopfenpfahl. 1591: Benczeör János Kertiben 
Ennekemis Birodalmomis wola . . . birtamis Komlot az 

heljben oztoroztattam ez eleötth walo eztendeokbennis, 
telbe Barmomatis tartottam raita ez al peres penig 
az meg Neuezeöth eöreöksegre rea ment es Komlo ozto-
romotth az Kertbeöl ki hanta hatalmaúal, Kiért minden 
Komlo oztorom ki haniasaert hatalmon zolok hozza 
erette [UszT]. 

komlós I. mn 1. (eredetileg) vad komlóban gazdag; 
(iniţial) loc pe care creşte hamei sălbatic; (ursprünglich) 
reich an wildem Hopfen. Hn. 1367: super idem Komlos-
berch | ad quendam montem Komlosberche [Dés]. 1600: 
Az Feier Nikonak a kett felit az Komlos wezigh [Farkas-
laka U]. 1602: Komlos Veolgyben Való feóld [Ábránfva 
UJ. 1603: Komlos kert felett (sz) [Kecsetkisfalud U]. 
7604: Komlos kert neuy Eoreokseg [Bencéd U], 1647: 
Komlos Ret Loka [Vécke U]. 1671: Az komlos sziget-
bein) egi ret [Kóród KK]. 1679: Komlós patakb(an) (sz) 
[Szováta MT]. 1685: Kis Kövesd nevű helybe(n) a' 
Komlós Kúton alóli vagjo(n) egj darabocska Puszta tó 
hely [Désakna]. 1693: Komlos vapáb(an) (sz) [Énlaka 
U]. 1714: Az komlos kerten alol (sz) [Lengyelfva U]. 
1744: Komlos lokán (sz) [Vécke UJ. 1754/1766: Komlos 
kert (k) [Hilib Hsz]. 1759: A Komlos rét véginél (sz) [Lá-
zárfva Cs]. 1773: A Komlos kút oldaláb(an) (sz). A 
Komlos Kútnál (sz) [Szárhegy Cs] | A Komlos patak fe-
jében (sz) [Gyszm] | a Komlos kertben a Simon István 
kerte végin (sz) [Csomafva Cs]. 1781: A Komlos Kertre 
járó földek kőzett [Kányád U] | Komlos Völgyben (sz) 
[Gagy U]. 1797: Komlos kertbe (sz) [Kőrispatak U] | ă 
Komlos Domb [Désakna] | Kumlos Bükben (sz) [Rava 
U]. XVIII sz. v.: a1 Komlóskert (k) [Ozsdola Hsz]. 1805: 
A' Komlos Tövis n.h. (e) [Szkr]. 1808: A Komlos Kert-
ben (sz) [Köpec Hsz]. 1815: a Komlos Kert nevü heljen 
[Kibéd MT]. 1818: a Komlos tetőn nevezetű bokros hely 
[M.szovát K]. 

2. komlóval ízesített; care conţine (şi) hamei, cu ha-
mei; mit Hopfen gewürzt. Szk: ~ cipó. 1765: Borban-
don lakó Sárdi Samuka járt a mu (!) plágánkon az Exe-
cutorokkal két esztendeig . eőtett, s lovát étellel in-
gyen kellett interteneálnunk még pedig Benedekből3 

mindenkor vagy fejér kenyeret, vagy komlós czipót kel-
letett hoznunk az eö számára [Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 
244. — aA tőszomszédos Borosbenedekről]. 1855: Az 
ebéd koronája a hófehér komlós cipó, a háziasszony sok 
szép erényeinek főbbike. Buza szemelés, mosás, szárítás, 
őrlés, liszthűtés, szitálás, czők verés minden időben az ő 
szeme előtt és közre munkálásával történik [ŰjfE 178]. 
* ~ kenyér. 1823-1830: Ezen levelemre Nagy Dániel 
más levelet indított Kebeléből3 decembernek 24-ik nap-
járól . . ír a komlós kenyér készítése módjáról [FogE 
219. — aKebeléről (MT) Göttingába] * ~ korpa. 1697: 
Szál(l)ot(t)am az profont házhoz sok komlós korpa közi 
[AIN 145]. 1717: Komlos korpát, és edgy korso olajat 
küldöttem [Darlac KK; Ks 96 Fogarasi Péter lev.]. 
1788: Komlos korpát szárasztó Tábla Etel fogo Tábla 
[Mv; TSb 47] * ~ tészta. 1823-1830: azt írja, hogy 
komlós korpát komlós tészta nélkül nem tudnak csinál-
ni, nem tudtam tehát megfogni, hogy a legelső komlós 
tésztát hol lehetne kapni [FogE 218] * ~ virics. 1680: 
Serfözŏ Ház . . . vagyon egy szűrő, mellyen az komlos vi-
ricset szokták által szűrni [Á.porumbák F; ÁLt Inv. 35]. 

3. komlóhordó/tartó; pentru/de păstrat hamei; zum 
Hopfentragen/aufbewahren geeignet/bestimmt. 1816: 
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Egy rongyos Komlos Kas [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bor-
nemisza Krisztina conscr.]. 

4. T Szn. 1589: Komlos Anna [Dés; DLt 226]. 
II. ſn (eredetileg) vadkomlóban gazdag hely; (iniţial) 

loc pe care creşte hamei sălbatic; (ursprüngŰcli) 
Feld/Gebiet reich an wildem Hopfen. Hn. 1670: adanak 
• •. égy darab széna fŭet kit alsó alias Kis Komlosnak 
hinak [Szentimre Cs]. 1681 j1748: A Komlos nevü erdő 
alatt (sz) [Véza AF]. 1687 k.: vagyon égy darab berek 
mellyet Komlósnak hivnak [Csitsztiván MT; MMatr. 
329]. 1703: Komlos [M.szovát K]. 1722: A' Komlos-
b(an) (sz) [Körös Hsz]. 1731: Komlos felett (sz) [Damos 
K; KHn 43]. 1744: Komlos oldalán (sz) [Véeke U]. 
1746: Komlos nevezetű hellyen (sz) [Szentsimon Cs]. 
1750: a Komlosb(an)3 (sz) [Körös Hsz. — aUa-ban a 
forrásban alább Kamlosba alakban is]. 1768: A Komlos 
erge mellett (sz) [Sarmaság Sz]. 1814: A* Komlos oldalá-
ba (sz). A' Komlos Gödribe (sz) [Pusztakamarás K]. 
1825: A Komlos nevű hellyen [PapolcHsz]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

komlósd (eredetileg) vadkomlóban gazdag helyecske; 
(iniţial) teren/loc pe care creşte hamei sălbatic; (ur-
sprünglich) Feldchen reich an wildem Hopfen. Hn. 
1687: Komlósdon az Árok kőszt (sz) [Néma SzD; 
EHA]. 

komlószárasztó komlószárító; pentru uscatul hameiu-
lui; Hopfendarr-. 1816: Vagyon egy komló szárasztó 
Hijju [DLt 645 kv-i nyomt.]. 

komlószedés culesul/recoltatul hameiului; Hopfen-
pflücke/rupfen. 1681: ezen Hatzogi Districtusb(an) le-
vök, Makk, vad alma, vad körtvely, kökénj, gomba, 
komlo szedessel, s gyümölcs aszalassal is tartoz(na)k 
[VhU 201]. 

komlószürő strecurătoare pentru hamei; Hopfen-
filter/seiher. 1660: Egy komlo szúreò [Lázárfva Cs; LLt 
Fasc. 117]. 1688: Sŭtŏ ház . . Egy komlo szŭrŏ [Kozmás 
Cs; Eszt. Inv. 5]. 1838: A Ser Házhoz tartózó . . . Kom-
lo Szürû 1 [Km; KmULev. 2]. — L. még komlóhordó al. 

komlótartó komlótároló; de păstrat hamei; Hopfen 
speichernd/lagernd. 1797: egy vjj Lisztes Szuszék fede-
lestől . . egy Komlo tartó veszsző kas [Náznánfva MT; 
Berz. 4. 22. N. 22]. 

kommá vessző; virgulă; Beistrich, Kommá. 1797: 
Hogy ezen fellyebb meg irt két darabból álló Transum-
mált és Copiázott levelek . általunk az orriginalisok-
kal őszve olvastattak, és azokkal minden punctumaiban 
commaiban és Clausulaiban őszve hasonlittattak és cor-
rigálván meg egyeztettek légyen, arról Fide Nostra me-
diante adtestalunk subseribtionk és szokott petsétunkel-
is megerősítvén [Borb. II]. 

kommandó 1. kommendó 

kommandió parancsnokság, vezérlet; comandă; 
Kommandantur. 1702: ezen commendáns Gentisch 
commandiója alatt elmenvén a kolozsvári militia szép 
készülettel . . . ménének ki Közép-kapun; igen szép 

had: rácok, lovasok és kolozsvári emberek is felesen 
[Kv; KvE 274 SzF]. — Vö. a kommendó címszóval. 

kommasszáció egyesítés, comasare; Vereinigung. 
1828: Nem is kiványŭk . . . a' külőmbőző Természetű 
Czegei és Mezőségi Ioszágok Commassatioját . . és a' 
Záhi Ioszág Nyilunkba tételit,'nem dificultállyűk, tsak 
hogy ezen két nyílnak szoross adjŭstatioját meg kivá-
nyŭk hasonlo természetű Mezőségi Jószágból [Cege 
SzD; WassLt]. 

kommasszál egyesít, egybe/összevon; a comasa; vér-
éi ni gen. 1832: ezen két portiot Commassálván, ennek 
hasonfele részit is meg fordíttatni kérem [M.köblös 
SzD; RLt Pataki Mihály nyil.]. 

kommeálbat közlekedhet; a putea circula; verkehren 
können. 1591 k.: Egyz orzagul vagyon az Romlás az 
zantalan vizes Ideo m^at ky miat . . az orzag vta 
Mellyen mind az vrunk Sawat Naponkint zallithatnak 
mind penigh Jaro keleo emberek Commealhatnanak az 
hegyek Rea zakadozwa(n) el vezet [Dés; DLt 233. — aA 
fej.]. 

kommembrum tag; membru; Mitglied. 1636: Dobofa-
lui Vitezleő Maroti Gyeőrgy nekwnk ez utan tartózó 
hwsegerröl, es az országgal leueő egjessegereől erős Re-
versalist adot; Mys ennek eleotte Assecuraltuk volt bi-
zonyoson feleőlle, hogy ha ezt czelekedne . eőtet is-
mét gratiankban vennenk, ioszágát meg adatnánk, és 
mint az teöb igaz hiueinket, eőteőtis országunk eggik eő 
rendin valo igaz Commembrûmának tartanánk [SLt 
XLIII. 4 fej.]. 1728: Tiszteletes Viski János Uram .. 
Ekklesiankba bé érkezvén és szent functiojában bé állít-
tatván â' Tiszteletes Consistoriumba bè-hivattatott, 
melynek Commembrumanak ismertetik ő kglme [Kv; 
SRE 157]. 1739: ezen Nms Hazának mind Praxissa, 
mind Tőrvénye azt tarttya, hogj irresidentiatus Nms 
Ember, Residentiatus Nms Emberrel nem perelhet, ha-
nem ha, usq(ue) ad meritum Causae et quidem, ad finá-
lém decisionem Cautiót ád azért, minthogj nem 
lévén ő kglmének még eddig tudtunkra . se ezen Nms 
Városb(an), sem a Nms V(á)r(me)gyéb(en) valóságos 
Residentiája hogj ő kglme a Nms Szíjgyártó Czéh-
nek igaz Commembruma vólna azért, p(rae)missis 
his rationibus, meg-kivánjuk, hogy ő kglme vsq(ue) ad 
flór. 200 Cautiot p(rae)stáljon [Dés; Jk 291a]. 

kommembrus tag; membru; Mitglied. 1745: Ada altal 
Beclts Czehŏnk Beclts Com membrusnak Gyulai 
Márton Uramnak az Tkts Tanacs Penna csináló késit 
hogy az Tŏvire Tisztesseges ezüst Perfet csinállyon s az 
vegire penig egj Tisztesseges fii vájot [Kv; öCJk]. 

kommenció 1. egyezség-levél, szerződés (okirat); seri-
soare de învoială, contract (act); Konventions-
brief/schreiben. 1658: írja Kegyelmed, édes öcsém 
uram, hogy urunk ő nagysága parancsolja, hogy az sze-
gény lelkem édes uram commentioját oda küldjem 
bizony, édes öcsém uram el küldenem, ha tudnám hon 
volna [TML I, 125 Bornemisza Zsuzsánna Teleki Mi-
hályhoz]. 1672: Édes Bátyám uram, az Katona Mihály 
uram reversalisát megtanáltuk, az commentioját elküld-
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tük, az ki kővári commentioja volt; az huszti másképpen 
volt. Immár nem tom, ha evel megelégszik-e? [TML VI, 
328-9 Bornemisza Anna ua-hoz]. — L. még TML I, 126, 
VI, 347 

2. egyezség, megállapodás, szerződés; înţelegere, în-
voială, contract; Vereinbarung, Vertrag. 1740: Kíván-
ván Stabatalis Officialis Uraimék, hogj a Conventio sze-
rint a Serviczet meg-fizessűk [Dés; Jk 528a]. 

3. szegődmény (járandóság); retribuţie stabilită prin 
contract; Gehalt von Konvention/Verding. 1737: Nms 
Várasunk külső Hidján(a)k eppitésére 's Consumatio-
jára fogadtuk meg Krasznai Pap Tamás és Dési Tót 
Győrgj atyánkfiait ŏ kglmeket . . Melly hidnak . . . 
meg eppittetésére ŏ kglmekis . . . obligáltak magokat, és 
arra kötelezték, hogj ha nem Consumálnák, el-nem vé-
geznék azonn Hidnak tsinálását . . . tehát Comentiojo-
kat is amittálják és magok személlyekhezis hozzá nyúl-
hassunk [Dés; Jk 487b-8a]. 

4. T Hn. 1736: Comentio nevű hellyben (k) [Sárpa-
tak MT; EHA]. 

kommenda halotti tor; comînd, praznic; Leichen-
schmaus, Totenmahl. 1725: miért nem hoztatok Lisz-
téit), mert az en Hugómnak nintse(n) mivel csinallyo(n) 
Commendát [Velkér K; Ks 7. XB. 12b Szamosán Iuon 
(40) vall.] | Petrisor Vaszilj nevű ember halalanak Com-
mendájára ott voltam enis [uo.; i.h. Marcsinán Dumitru 
(33) vall.]. 

kommendáció ajánlás; recomandare; Empfehlung. 
1619: Másnap jött vala hozzám Csafer bék, az èlőtt való 
szolnoki bék, ki most mázul, ezen Alaj bekkel. Sok szó-
val kérének, hogy írjak mellette Nagyságodnak, hogy 
Nagyságod ne szánja egy commendatoriát töle s Nagy-
ságodnak sokat szolgál. Ofierálá magát erősen, hogy 

ő ott az végbe magát mind az szomszédsághoz s 
mind az szegénséghez jól viselte, s ezután is annál jobban 
igyekeznék viselni, ha Nagyságod commendatiójşra is-
mét azon szolnoki békségre promoveálnák [BTN 252-
3]. 1630: igeriwk azt, hogj az magunk Fejdelemsegenek 
ereössitesere, Rákóczi Georgj Ur(am) promotioia ellen 
semmit ne(m) mouealunk hanem inkab io commen-
dationk altal syncere promouealni igiekezzwk az Rákó-
czi Georgj Ura(m) eö keglme Feiedelemsegere ualo pro-
motioiat [Törzs. I. Bethlen István nyü.]. 1670: az fejedelem 
ő nagysága s fejedelemasszony engemet igen érdemem 
felett látnak melyben is derék hitelemet látom s tulaj-
donítom Isten után Kegyelmed nagy jó akaratjának s com-
mendatiojának azt is [TML V, 10 Ispán Ferenc Teleki Mi-
hályhoz]. — L. még SKr 119; TML II, 600, IV, 581. 

Szk: ~ / tesz vki felől/vmirõl. 1658: papjoknak erkől-
csireol, s tanittásárol jo commendatiot tesznek [UF II, 
197]. 1676: Halljuk, mi felőlünk szép comme(n)datiókat 
tettek oda fel [TML VII, 147 Naláczi István és Székely 
László Teleki Mihályhoz]. XVIII. sz. köz.: Commoral-
tam harmad napig az Megye Bírónál s igen jo comenda-
tiot tőt eõ kegyelme felől [F.csernáton Hsz; HSzjP Gál 
László (41) pp vall.]. 

kommendál 1. ajánl; a recomanda; empfehlen. 1588: 
Az Medicus feleól kit Bornemiza János Commendal a' 
varosnak vegeztenek eo kegmek, hogy melto wolna len-
ny ez varosba(n) egy feó tudós Doctornak [Kv; TanJk 

1/1.87]. 1595: Acz Lúkaczot . . . Oc kmek Tanaczúl 
commendalak az ítúaloknak [Kv; Szám. 6/XVIIa. 121 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1618: Juszuf csausz kiag-
gott és elſáradott, betegeseden az tolmácsságból Bi-
zony, Kegyelmes urunk, azzal immár sem hasznot, sem 
tisztességet nem vallunk, ha mást valakit melléje nem 
szerzünk. Én most is commendálok volt egyet-egy em-
berséges embert . . . örömest szolgálna [BTN 120—1]-
1730: Mind ket Esztendőkbeli Ratioimat . . . alázatos-
san commendalom az Tišz. Exactoria szokot irgalmas-
sággal és igassággal folytatando Ventilatiojara [Kv; 
Szám. 56/XIX. 29]. 1797: mondgya a Fo Ispány Ur 
hogy Natságad per non venit Convincaltatott nem lévén 
Natságad részéről szo szollo és Comendálá ŏ Nga hogy 
valakit Azon Causak(na)k folytatására . . . fogadgyunk 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. XVIII. sz. v.: én 
ekkor fordítottam a' G. Battyániné ŏ Nga Processussára 
a* dolgot, 's erről sokat tractaltunk, a' Békességet, vala-
mint én, 's más okosb emberek nállamnál, magais felette 
commendállya [GyL. N. Solymosi Kontz József lev.]. 
1818: már most ä sok jo é& meleg űdők el telese után, mi-
vel nagy hideg van, nem Commendálom hogy magatok 
útra indulhatok, s neis indulljatok [Kv; Pk 7]. . . L. 
még BTN2 141, 147, 323; ETA I, 27-8; Kemön. 26, 94; 
SKr 131, 133; TML V, 94-5, 498, VI, 80, 141. 

Szk: ~ j a vki szolgálatját. 1629: azután többet confe-
rálván Szölfikár agával, ő mondá ., hogy ő igen so^ 
szóval commendálta a Markó uram szolgálatját [BTN 
316] * vkinek a gráciájába ~ vkit. 1666: Urunknak szó-
ló levelem, mint Kegyelmed látja, nem hosszú, relegá-
lom Kegyelmedre, kinek gratiájába, hogy Kegyelmed 
mégis commendáljon, bizodalmasan kérem Kegyelme-
det [TML III, 595 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
1756 k.: midőn . a* Nsagtok szép Uri házának számos 
esztendőkig virágzó allapotban való meg maradásat szí-
vesen ohajtanok, s magunkot tovabrais a' Nságtok gra-
tiajaban alazatoson Commendalnok vagyunk s mara-
dunk alázatos szegény szolgai Torotzko Várossának 
Lakossi [Torockó; TLev. 9/9.2a]. 

2. beajánl/szerez vkit vhová/vkihez; a recomanda 
cuiva pe cineva; jn irgendwohin/jm (an)empfehlen. 
1584: az çregbyk fjamath ew Nnak atham es çr<?k zolga-
wol (!) komendaltam [Komlód K; WLt Petrichevich 
Kozma nyil.]r 1603: Budaky Georgy Vramnakis Ked, 
mondía zolgalatomat es az mely Leankatt ennekem 
Commendalt uala io Egessegbe vagion az Nyel-
uetis Jllien hamar igen megh kapta . Hím warrastis az 
en lyankammal egywtt tanulnak [Dés; BesztLt 65 Th. 
Szabó dési bíró G. Frank beszt-i esküdt polgárhoz]. 
1632: sokzor az lelekeuel szítta az Aszony ezt az Giörgi 
Déakot mégh engemet kért vala ez az Győrgi Deák hogi 
Commendalliam ualahova io helyre engemetis szinte ugi 
Szidott az Aszony hogi el akarta(m) Commendalni [Mv; 
MvLt 290.95a]. 1710: Ez a Székely László nem régen 
jött vala be Erdélyben kinek az apja Teleki Mihály 
atyjának jószágiban tiszttartója lévén, a fiát, Székely 
Lászlót maga mellé vévén, a fejedelem udvarában com-
mendálá [CsH 114]. 1756: Irsai Vram egy Déésen Lakó 
Igen jó Subjectumat . . . tudna az Hutáhaz Commendál-
ni [Kendilóna SzD; TKl Perlaki András Teleki Ádám-
hoz]. — L. még TML III, 378, V, 342. 

3. házastársul ajánl vkit vkinek; a recomanda cuiva 
pe cineva ca soţie/soţ; jn jm als Gatte/Gattin empfehlen. 
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1631: Jaraj al(ia)s szarazaitaj Gergely deák fassus 
Egjebet Istua(n) Deákhoz nem tudok hanem az en fele-
segemet hites matkam volt s ez az Istua(n) Deák el 
uitte s masnak akarta commendalni s el is uitte szekeren 
[Mv; MvLt 290. 48c]. 1710 k.: Elszánám, hogy a főem-
ber gyermeke, árvája, kivált a leány, mely gyámoltalan; 
mind én, mind a szegény üdvezült feleségem commen-
dáltuk, szerzettük egynéhány főember gyermekének; 
csak azt vetették: semmije sincsen [Bön. 749]. 

4. ~jű magát ajánlja magát; a se recomanda; sich 
empfehlen. 1618: Egyébképpen is sokképpen commen-
dálá magát nekem Hajdor csausz ugyan eskŭéssel-hittel, 
hogy nem kell soha jobban, micsoda jóakarója Szkender 
pasa az én kegyelmes uramnak most újobban [BTN 
128], 1619: Ezen nap hívata Ráduly vajdaa őnagysága. 
Sok szóval commendálván magát Nagyságodnak refe-
rálá, hogy Nagyságodnak őnagysága erős hüttel kötele-
zett atyjafia s ha miben tudna, szeretettel szolgálna [i.h. 
251. — aRadu Mihnea 1616-1619-ben moldvai vajda]. 

5. ~ vkire vmit örökül hagy vkire vmit; a lăsa cuiva 
ceva ca moştenire; jm etw. als Érbe hinterlassen. 1705: 
Andrásiné asszonyomnál feles egyetmási vannak az úr-
nak Gyaluban mind pedig Vass Györgyné asszo-
nyomnál Szamosújvárott, kinek megholt urára com-
mendálta volt az úr minden Kolozsvárott levő javait 
[WIN I, 640]. 

6. dicsér; a lăuda; lobén. 1657: az esküdtetés alatt be-
szélgetvén, minden arra illendő alkalmatosság nélkül 
kardját kivonván Csáki, kezdé annak vasát nékem mu-
togatni és commendálni, én is kardomat kivonván, az 
enyimet kezdem mutogatni s dicsírni [Kemön. 147]. 
1703: Anno 1703 die 10 Novembris, Landolph napján. 
Igaz dolog, ennek előtte sok ízben mentenek ki innen 
Kolozsvárról port(y)ára ellenkezni is az nevezett 
napon kimenvén, én is — noha lévén elcommendérozva 
— mégis honn maradtam, és a hadnagy háza ablakából 
elnézvén elmenéseket, commendáltam sőt nemcsak én, 
de mások is, kik velem voltak, mely szép had volt [Kv; 
KVE 280 SzF]. — L. még Kemön. 243. 

7. kb. gyámolít; a tutela; jn unterstützen, jm helfen. 
1657: Ez Gyulai Ferencnek nagy promotora, fautora 
voltam, akkori állapotban magammal hordozván, com-
mendálván; tanítván, azután dévai, azután jenei kapi-
tányságban való promoveáltatásában sokat segítettem; 
most már váradi vicekapitány, de énhozzám igen hála-
adatlan [Kemön. 222]. 

kommendálás 1. ajánlás; recomandare; Empfehlung. 
1662: Mészáros Péter pedig, váradi katona lévén, Sza-
mosújvárban a fejedelem praesidiumával Gyulai Ferenc 
commendálásábul hagyatott vala [SKr 512-3]. 

2. maga ~a maga-ajánlgatás, ajánlkozás; autoreco-
mandare; Selbstempfehlung, Sichanbietung. 1619: 
Ennyi maga commendálásýa nem lehete egyéb benne, 
hanem szólnom kelle [BTN 177]. 

3. javaslat; propunere; Vorschlag. 1664: alkalmatos-
nak ismervén penig elébbi papok igazgatására és tanítá-
sára amaz Szent Basilius szerzetin való s régi görög 
Szent Atyák bevett hitit és rendtartását követő Parthe-
nius Péter Püspök Uramot . . . kit az Méltóságos Mol-
dovai Sorban Constantin vajda is erre elégségesnek 
^érdemesnek vall, . . . jelentvén, hogy az egész munká-
é i jószágunkban levő orosz papok eő Kegyelmének eb-

beli commendálásán és javallásán megnyugodtak [Ve-
ress, Doc. XI, 46 Báthory Zsófia és fia Rákóczi Ferenc 
Partenius Péter püspökhöz Sárospatakról]. 

kommendálásképpen kb. elismerés/pártfogoláskép-
pen; ca apreciere; als Anerkennung/Unterstŭtzung. 
1670: Az páterrel, Uram, tegnap lőn szemben urunk ő 
nagysága. Én Kegyelmed parancsolatjához tartván ma-
gamat, eléggé hallgatóztam utánna, de semmit sem Ke-
gyelmed ellen, sem más ellen nem szollott sem commen-
dálásképpen, sem penig gyalázásképpen [TML V, 127 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 

kommendált ajánlott; recomandat; empfohlen. 1800: 
bé jöttem vala Nemes Aranyas Székből Pollyánbol ide 
Ujj Tordaban egy ottan nékem az előtt Commendalt 
Rokatotkos Mentének meg Vásárlására [Torda; TLt 
Közig. ir. 362]. 

kommendáltatik ajánltatik, javalltatik; a fi recoman-
dat; empfohlen/vorgeschlagen werden. 1778: Ezek a' 
Rendelések minden némü forró nyavallyákban . kö-
zönségesen hasznosok . Mellyre nézve commendálta-
tik, hogy ezeket magok írassák le a* Birák, és magok Fa-
lus feleik közt gyakron olvassák fel, hogy a' mikor efféle 
nyavallyák adgyák elé magokat tudhassák a' Bete-
geket segíteni [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub. — L. 
Színi Karola kijegyzése]. 

kommendáltatja magát ajánlkozik; a se oferi; sich an-
bieten/empfehlen. 1668: Győri ide jütt volt, commen-
dáltatá magát, de én meg nem fogadám [TML IV, 307-8 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kommendáns I. mn parancsnokló; care comandă (o 
unitate militară); kommandierend. 1705: Magának 
mindenekfelett jó kedve volt a generálnak, sokat énekelt 
és poharakat köszöntgetett az armada szerencsés jövete-
liért, annak commendans generálisáért [WIN I, 600]. 
1737: a' io vigjazo Comendans Generálisnak most eb-
be(n) az Zenebonaba(n) tŏrtenek halala [O.fenes K; Ks 
99 Mikola László lev.]. 1738: ha pedig az emiittett Baga-
sia Commendansa Kgld insinuatioja szerint nem akarna 
transmigrálni, mas designalt Statiora, tudosítson Kgld 
bennünket, és Mlgs Commendans G(ene)ralis Herczeg-
ségénél elaborallyuk [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 

II. ſn parancsnok; comandant; Kommandant. 1662: 
itt már az élésem mind elfogyott, Kolosváratt volt vala-
mi búzám s borom, az kolosvári commendans nem en-
gedte, hogy elhozzák [TML II, 351-2 Ébeni István Tele-
ki Mihályhoz]. 1688: midőn az falusi Biro eczakanak 
ide(jen) az falut eősze kialtak (!) ot az Birak elő adak 
hogi szamosujvarbol . . . az komondans azt parancsolta 
az szekereket jo kiszülettel külgiek el azon az falu fel zen-
dulenek [M.köblös SzD; RLt 1]. 1730: Két szekér fát 
hajtottak bé Commendansni Hfl l Den. 68 [Kv; Szám. 
56/XIX. 18]. 1733: Őszi sokadalomkor Bene Josephni 
Csiki Comendasnak gazdålkottunk 3 poltrara kenyerrel 
[Kvh; HSzjP]. 1735: Nemes Városunkb(an) terhes 
Quartelyos lévén, tudni illik Vice Colonellus Forgács 
Ferencz vrunk eő Nga, s az egesz Stáb, noha most . . az 
Stabbolis ment ki a Regiment Commendasa [Dés; Jk 
458a]. 1739:(A) Mészárosoktol eo kegjlmektöl az in-
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quartirízalt Gomendans Urak minden Vago Marhak-
(na)k nyelveket Gratis kiványják s elis horgják [Nsz; Ks 
91]. 1823-1830: Akik éjjel vagy nappal zenebonát csi-
nálnak, azokat a város tanácsa vagy a kommendáns 
árestáltathatja [FogE 232]. 

kommendánskodik gúny parancsnokol; a comanda; 
kommandieren, befehligen. 1815: Bonapárte Sz. Héléne 
Szigetéb(en) Comendánskodik [Dés; KMN 276]. 

kommendánsság 1. parancsnokság, parancsnoki tiszt-
ség; funcţie de comandant; Amt/Würde des Komman-
danten. 1695: ujjab Comendans jŏven ide ŏ más 
keppen az Comendaságot fel ne(m) vészi ha minden vár-
beli kolcsak kéznél nem lesznek [Fog.; BK]. 

2. parancsnoklás; comandare; Kommandó, Befehls-
gewalt. 1710 k.: Jere hallj és olvass szörnyű dolgokat . . 
mint hívattak engem estve fel a guberniumba egymás-
után háromszor de minél inkább hívtak, annál 
inkább nem mentem; mint állították osztán a guber-
nium hajdúit a tömlöc és Szent György-kapukba olyan 
orderrel, hogy engem ki ne bocsássanak, hanem Haller 
István uramhoz vigyenek, vagy mit míveljenek — csuda 
kurta, de igen veszedelmes éjszakai commendánsság! — 
mint hívattam én Kapusit és Horthit magamhoz, és mint 
halálra készülő ember adtam a testamentomot kezekbe 
[Bön. 932-3]. 

kommendánt parancsnok; comandant; Komman-
dant. 1662: Anno 1662 Die 2 Januarii Commendant es 
Tanacz Uraim parancziolattiabol, Az Toronynak az Al-
só, es Felső padlasat felljeb kellett magasztalnunk [Kv; 
SzCLev.]. 1671: Az szakmán commendant is congratu-
latioval irja, hogy az franczia pompáson látta az ő felsé-
ge követét [TML V, 452 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1704: Annakfelette azt is értők, hogy a mostani fo-
garasi commendánt helyébe Kéri kapitányt, aki Fehér-
várt volt, azt küldötte volna a generál, azért, hogy hír 
nélkül elégettette volt az mostani városát Fogarasnak 
[WIN I, 171]. — L. még SKr 587, 663; TML II, 423, III, 
397, V, 1, 18, VI, 26. 

kommendatória 1. ajánlólevél; scrisoare de recoman-
dare; Empfehlungsbrief/schreiben. 1619: Másnap jött 
vala hozzám Csafer bék . Alaj bekkel. Sok szóval ké-
rének, hogy írjak mellette Nagyságodnak, hogy Nagy-
ságod ne szánja egy commendatoriát tőle s Nagyságod-
nak sokat szolgál [BTN 252-3]. 1656: A Partialis ne(m) 
engedi Széki Miklos(na)k Siboi predikator(na)k B. Var-
allyara valo menetelet 1. mert bŏtsuletes Átyankfianak 
Ratzkövi Peternek removealtatásaval lenne . . . 5. Mert 
comendatoriat sem producalhata [SzJk 80]. 1705: az in-
nen elment magyarokat . . . az . . . vámon megtartóztat-
ták és nem is bocsátják addig bé őket, míg a Gubernium 
és generális nem ír mellettek a vajdának mindkét 
részről a commendatoriát elküldöttek utánok [WIN I, 
429]. — L. még BTN2 324; Kemön. 104, 194. 

2. rendelkezés; dispoziţie; Verfügung, Anordnung. 
1605: Commendatoriat impetralianak eo Nagatol es az 
Vraktol, ky mellet batorsagossaban tudgyanak az my 
Attiankfiay eo fel(se)ge eleot az varos dolgaiban proce-
dalni [Kv; TanJk 1/1. 519]. 1618: megírtam . . . hogy ha 
itt való tolmács felől nem procedál Nagyságod, itt az ka-

pitihája szégyent vall miatta Ha tetszenék Nagysá-
godnak, írna Nagyságod egy commendatoriát azféle tol-
mács felől én interim keresnék [BTN 123]. 

kommendatória-levél ajánlólevél; scrisoare de reco-
mandare; Empfehlungsbrief/schreiben. 1669: Bajcsi 
László nevű magyarországi ifjú legény felől való com-
mendatoria leveleket Kegyelmednek Sombori uramtól 
elküldöttem [TML IV, 575 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 

kommendéroz 1. vhova rendel/vezényel vkit; a trimite 
ín misiune undeva; jn irgendwohin beordern/stellen. 
1705: amikor a Montecelli jágerit a kurucok az erdőnél 
elfogták, ő is oda volt commendérozva companiástul a 
sáncba [WIN I, 567]. 1710: R<a>butin U(rama)t com-
mendírozták Somlyoraa hogj élést Szállítson [Illyefva 
Hsz; ApLt 2 Ghidoffalvi Gábor Apor Péterhez. — aCs]. 
1716: hogy oda mennyenek vagy aszt cselekedgjek nem 
voltak Commenderozva [Ks 95 Korda Zsigmond lev.]. 
1779: Mondják, hogy 500 lovast és ugyanannyi gyalo-
got hat ágyúval elejekben commendiroztak Szebenből 
[RettE 396]. — L. még WIN I, 502. 

2. vhova irányít vkit/vmit; a trimite undeva pe cine-
va/ceva; jn/etw. irgendwohin lenken/weisen. 1750: en 
Székelly Uramot oda Commenderozam [Zágon Hsz; Ks 
99 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1752: hói nap ha elék (!) az 
borokat töltetem vagy 3 edenyel commenderozok Mots-
ra bennek [Szentdemeter U; Ks 83 Borbandi Szabó 
György lev.]. 1843: (A tutajok) ha . meg indulnának 
. . . commandérozd őket . a Maros Miháltzfalva felől 
valo partya szélin lévő Berek végibe ottan van jo kikötő 
helly [Veresegyháza AF; DobLev. V/1242]. 

3. dirigál; a dirija/dirigui; dirigieren. 1805: G Beth-
len Ferencz Ur tsak a' Nagy biztatással vagyon tsak 
a' levéllel s a' nagy Atyafisággal maradtam. Ott a Ma-
dám Commendírozza a' dolgot [Dés; Ks 94 Thuroczy 
Károly lev.]. 1823-1830: Ha vagy kis oldalas vagy lejtős 
utat láttak, akkor kiszállott az hintóból3, a vezeték lová-
ra ült, onnan elé kiáltozta a cselédjeit, akik elöl, hátul, 
oldalfélt, kinek hová lehetett, felcsipeszkedett az hintó-
ra, s ezeket a gróf lóhátról nagy kiabálással commendí-
rozta ilyenformán: Tartsad, ne ereszd, húzd jobbra, ne 
hadd balra stb., úgyhogy egész nevetség volt [FgE 152. 
— aGr. Bethlen Pál generális]. 

4. vezényel; a comanda; kommandieren. 1702: Gyer-
gyó-Szent-Mikloson az Steinvit regimentiből commen-
derozván egy lejkmány . a piaczon egy öreg örmény-
nek az ebei rátámadtak a lejkmány ebeire [SzO VII, 
109]. 1705: Bizonyos hír jött, hogy Verestoronynál a 
passus őrizetire Csáki László volna rendeltetve, mind-
azonáltal ez az lovashadaknak parancsol, a gyalogság-
nak pedig egy Vass Sándor nevü ember commande-
roz, aki ugyan Csáki uramat is dirigálja [WIN I, 493-4]. 

5. parancsnoksága alatt tart; a avea sub comanda; 
befehligen, das Kommando habén. 1705: a generál com-
mendérozza a nagy armadát is [WIN 1, 600]. 1710: Lip-
pától megindulván, Lándorfejérvárnál megegyezik a 
nagy ármádával, kit akkor a császár veje, a baváriai hí-
res vitéz elector Maximilián commendéroz vala [CsH 
212]. 1716: hogy Szamos uj Vár alatt Ezerbelj Zaszlo-
kott Csonka Gyorgj urunk Commenderozott tudgjuk 
[Dés; Ks 26. XIII St. Zilahj de Des (38) vall.]. 
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kommendérozó I. mn parancsnokló; care comandă; 
kommandierend, befehligend. 1691: Az azon Statiobe-
liek sŏt azokon kivŭlis excurrálo, s, utazó vitezek miatt-
is, vagy azon Statiobéli vagy ot kŏrnyül lévő Falubéli 
szegényseghnek . . . akarmi panaszok lehessen . . . az ot 
kŏzél Commendirozo Nemet feo Tisztviselőtől keressen 
értelmes Auditort vagy vallató Regiust, az ki az mŭ 
részünkről való Regiussal edgyüt vallasson az dolgokrol 
[Kv; Törzs]. 

Szk: ~ brigadéros. 1707: Ez idő alatt báron Tige kiüt-
vén Szebenből, sok károkat teszen, és Nagyszegi Gá-
bort, a kurucok kommendérozó brigaderosát elevenen 
elfogja, sokat penig levág [Kv; KvE 250 VBGy] * ~ ge-
nerálj generális. 1709: méltoságos kommendérozó gye-
neralis uram ő nagysága engemet Szabolcs vármegyében 
meghagyott [SzZs 767]. 1731: ugy halatik it hogy a ki az 
Comenderozo Gyéneralistul Pasust nyerhetne hogy al-
tal menne havasol földire az német Reszere ot igen 
olcsón meg vehetnék az kölest [Pálos NK; Ks 83 Géczj 
László lev.]. 1737: Kommenderrozo Gyeneral Exscse-
lencaja eleibe ment Biro uram [Kvh; HSzjP]. 1747: az 
Com(m)endirozo Generahs Regimenti is meg édgyezett 
Vásárhelynél a Szent-Amur Regimentivel várják a 
Hauben Regimentit is [ApLt 2 Gr. Haller János Apor 
Péterhez Nsz-ből]. 1764: G. Hadik Comandirazo Gene-
rálisnak neveztetet B. Buccow helyeben [Ks 8. XXIV br. 
Bornemisza József lev.]. 1800: nyoltzadikára Tordára 
Érkezik a' Comandérazo Gyeneralis, és a' Bellicus Com-
missarius Urak (így!) [Torockó; TLev. 5]. — L. még 
RettE 109, 125, 248, 415. 

II. fn (fő)parancsnok; comandant (superior); Ober-
kommandierende(r). 7806: Comenderozo Generális 
Witrowski el butsuzott és hejjette tétetett Erdélyi Co-
menderozonak G. Colowrád [Dés; KMN 214]. 

kommendérozott (ki)vezényelt; care este comandat; 
beigeordnet. 1705: Ázután pedig gondolván a németek, 
hogy mezei strázsájok vagyon a táboroknak, magok 
azért elöl menének, aminthogy a fiókstrázsára érvén, a 
szokás szerint kérdek, hogy ki vónánk. A németek, a 
mieink, megfelelének, hogy commendérozottak. Ama-
zok kérdik: kitől. Ezek mondják: Rabutintól [WIN I, 
618]. 1759: Nemes Káinoki, és Bethlen .. Regimentek-
ből commendérozott Verbungis minél hamarébb bé 
is fog Hazánkban érkezni [LLt a gub. Nsz-ből]. 1763: 
Nemes Udvarhelly Székről bé érkezvén a' Commendiro-
zott Katonák Marus székre [Udvarfva MT; Told. 
44/22]. 

kommendéroztatik vezényeltetik; a fi trimis ín misiu-
ne; kommandiert werden. 1703: Generál Glöckelsperg 
egy regiment némettel Szatmárra commendéroztatik 
[Kv; KvE 241 VBGy]. 1775: Magyarországból sok regi-
mentek commendéroztattak Lengyelországba [RettE 
357]. 1801: commanderoztattam vala több Székelly 
Attyafiakal Pestre királlyi szolgálatban [KvH; HSzjP]. 

konunendéroztattatás kivezényeltetés; trimitere ín mi-
siune; Befehligung. 1806: contramandálvá lévén az In-
surrectio . . . már vége a' Capitányságnak, a' Hadnagy-
ságoknak, a' ki rukkolásoknak, és a' Comendiroztatta-
tásoknak, vége vagyon mind ezeknek, mint a' Pünkösdi 
Királyságnak [Mv; Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

kommendó 1. vezénylet; comandă; Kommando. 
1687: A generalissagokat ezeknek most vgy osztották 
onnét felyül: Kolozsvártol fogva Beszterczéig es onnat 
Maros Vásárhelyig mind a Taff regimentye is legyen a 
Picolomini commandoja alatt, maga Kolozsvár, Gyalu, 
Sebesvár etc. Szeben, Fejérvár, Enyed, Torda, Kolos és 
asztán Fejérvártól fogva mind le Vaskapuig Vetterani 
commandoja alatt — maga penig itt Szebenbe lakik 
[Nsz; Danielo 73-4]. 1691: Veterani generál Havasalföl-
diben Sovire, Szent Crois vicecolonellusa comendoja 
alatt expediált bé ezer lovast [IIAMN 327]. 1705: Mind-
ezeket elhallgatván Rabutm generál, monda, hogy ha az 
én commandóm alatt úgy lött volna Schlick, mint Her-
beville commandoja alatt volt, bizony nem ment volna 
ki oly hamar, mert nem bocsátotta volna, mivel Schlick 
nem úgy volt az armadával mint generális commissa-
rius, hanem mint generál kavallerie, és úgy amannak a 
commendója alatt volt [WIN I, 625]. 1734: V: Colonel-
lus Urnák Militaris ordere érkezet . . . , hogy oly kezes-
séggel légjen Comandoja alat levó Militiaja, hogy nyolcz 
orak alat egyb(e) csoportosulhassék [Gyeke K; Ks 99 
Bornemisza ígnácz lev.]. — L. még CsH 59, 166, 174, 
222, 226, 310, 334, 340, 447, 455; RettE 97; WIN I, 103, 
157, 305, 388, 415, 588, 595. 

2. parancsnok; comandant; Kommandeur, Kom-
mandant. 1707: el érkezvén valami Rãczok kíkis kérték 
fel az várat3, Kibedj Dániel vr(am) hozzájok lőtete 
Kapitány Kemeny Peter Ur(am) ki jőve monda 
Nem kellett volna híre nélkül lőtetni mert ne(m) más itt ä 
Commendó hanem eö kglme [WassLt Irsaj István volt 
szúv-i ub lev. — aA szúv-i várat]. 1710: Jósika Dániel 
volt az commendo, lehettek kőrülbé mint 300 [SzZs 282]. 
1736: Tettzett hogj Mltgs Gróff Colonellus Ur ő Nga 
szállásán Commendóúl hagjatott Fendrik Uramnak vé-
tessen és adgjon Hadnagj Atyánkfia ő kglme Urnas Vini 
10 [Dés; Jk 463a]. 1763:A limitrophok hetvenen a 
commandojokat . . halálravervén otthagyták [RettE 
152]. — L. még CsH 325. 

Szk: katonai ~. 1825: A Tartománybéli Fö Hadi Ve-
zérség az iránt tanálta meg . . . a Kir. Guberaiumot. 
hogy Strand Maximilián nevü criminalis Bűnöst . ke-
restesse fel . s' ha meg tanálnák . a közelebbi kato-
nai komándohoz késértessék [Dés; DLt gub. rend.]. 

3. parancsnokság, parancsnoki tisztség; comandă: 
Kommando. 1705: Érkezvén pedig, lóra ülénk és eleibe 
menénk. Köszöntvén pedig egymást Herbeville-vel, en-
gemet is recommandála . Ámikoron pedig már jö-
vünk vala befelé, a több tiszteket is megkérdezvén Lon-
teri uramtól, megmutatá, hogy az egyik az fő dániai ge-
nerális Harboa, a második Virmond generálisok. A 
commando is pedig hozódván elő, mondá Lontheri, 
hogy Rabutin erdélyi generális, de az armadának com-
mandója Herbevüle-é [WIN I, 627]. 1706: Mense Aprili 
Herbeville felment Bécsbe, Rabutin generálnak adatván 
az erdélyi és magyarországi commendo [Kv; KvE 246 
VBGy]. — L. még CsH 186; WIN I, 503, 530. 

4. parancsnoklás, vezénylés; comandare; Befehls-
föhrung, Kommando. 1710: (Forgács) Balásfalvától 
Hársághoz szállá, és ott sáncot csináltata, maga kimene 
Magyarországban, Orosz Pálra bízá az egész hadak 
commendóját, holott Pekri Lőrinc s Mikes Mihály mind 
elsőbb generálisok, mind száz Orosz Pálnál is jobb s ta-
nultabb úri emberek valának [CsH 357]. 
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5. kb. kivezényeltetés; (trimitere ín) misiune; Heraus-
bestellung, Beiordnung. 1757: Somlyó Mező Várossá-
ban Commendóban lévő In Gyulaianumbeli Tit Jáno-
si nevü Hadnagy [Kv; Mk IX Vall. 188]. 1768: Midőn 
mi a Havasból bé jöttünk Commendonk ki telvén, Men-
tünk Isak Péterhez és ö hon Nem lévén a Feleségének 
meg mondottuk de Hadnagy Trintseni vramnak nem re-
portaltuk [Páké Hsz; SzentkGy Jos. Szörtsei kezével]. 
1829: a Várdán Commandóban voltam [Borszék Cs; 
LLt]. 

6. kb. határőr-parancsnokság; comandamentul de la 
frontieră; Grenzkommandantur. 1789: mindenkor kér-
jen a Def. Commandótól egy Tisztet, és akár adjanak, 
akár ne, maga a1 kárt Specificálja, és minden holnap vé-
givel submittálja [Csíkszereda; UszLt XIII. 97]. 1808: a 
Szőts Miklós eŏ kelme Szekere Hogy az Ojjtozi Com-
mendos katonák Bukátajokat bé vitte az Ojtozban adat-
tatott rendes fizetés 1 Rhf a Commendos katonák 
bukátájokott az Ojjtozi Comendoban bé vitte a Sükös 
Josef szekere [Kvh; HSzjP]. 

O Szk: ~ / tart fegyelmet tart; a ţine disciplină; Dis-
ziplin haltén. 1705: Ugyan most még olyan hír is jött, 
hogy Mikes Mihály uram kiírt volna a székekre, hogy 
már ő az erdélyi supremus generális, azért meglátják, 
hogy nem olyan commendót fog tartani, mint Pekri 
uram tartott [WIN I, 366]. 1729: Colonellus Baro Mer-
bek Urunk(na)k eŏ Nganak pro bona Harmónia olly re-
menseg alatt hogj jo Commendot tart, és haszontaía(n) 
dolgokkal a Ne(m)es Varost nem vexállya . kívánunk 
meg eŏ Ngának discretizalnunk [Dés; Jk 383a]. 1732: 
Lejtman Ur(amna)k ismét igirtűnk hogy jo Commendot 
tartson s magát hozzánk hogy jol Comportállya3 [Dés; 
Jk 431b. — aKŏv. a bor, búza, zab, széna, hús, tyúk, to-
jás és sertés ajándék részi.]. 

kommendós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ katona határőr/vadász; grănicer; Grenzsoldat, 
Grenzer. 1803: a Szőts Miklós eŏ kelme Szekere Hogy 
az Ojjtozi Commendos katonák Bukátajokot bé vitte az 
Ojtozban adattatott rendes fizetés 1 Rhf a Comen-
dos katonák bukátájokott az Ojjtozi Comendoban bé 
vitte a Sükös Josef szekere 1 Rhf [Kvh; HSzjP]. 

komment 1. konvent 

kommentár ? magyarázat; comentariu; Kommentár. 
1664: Több dolgokrúl is bűvebben írván Stephan uram-
nak Kegyelmeddel közli és írásom az mennyiben 
commentarul vagyon, igyekezze promoviálni, az én ke-
gyelmes uramtúl punctatim választ szerzeni [TML III, 
135 Boldai Márton Teleki Mihályhoz]. 

kommentariálás értékelés; apreciere; Schätzung. 
1678: meg kell vallanom, az hoztam leveleknek mind 
magyarázatja és commentáriálása bővebben terjedne és 
talán több lument adhatott volna, kire is én bizony erős 
hittel vagyok köteles senkinek ki nem jelenteni 
[TML VIII, 69 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

kommentárius magyarázat; explicaţie; Erklärung. 
1619: Hogy immár kezembe vala az Gáspár vajda uram 
levele . . . kinek commentariusárol az előtt való későbbi 
levelemben írtam volt csak particularíter . . . arról viva 

2 
voce Mikó Ferenc urammal eleget conferáltam [BTN 
288]. 1798: (Eder) Előre kikukorékolja, hogy ő akarja 
recenseálni a Szász könyvet, már most Schlözer, még azt 
hiszi hogy igazán ő is recenseálta . . . Otthon erről com-
mentáriusokat kell beszélnem [MNy XLVI, 156 Gyar-
mathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingából]. — L. 
még BTN2 295. 

kommentárius-könyv biblia-kommentár (biblia szö-
vegmagyarázó könyv); interpretarea/explicarea/co-
mentarea bibliei (carte care interpretează/explică textul 
bibliei); Bibelkommentar (Auslegungsbuch des Bibel-
textes). 1647: Egy Vy testamentumos keonyvj . . . f. 3. 

. . Egy Commentari(us) könny (!) in folio f. 3 [Kv; 
RDL I. 134]. 

kommentizál kommentál; a comenta/interpreta; 
kommentieren. 1670: Az Rőttel uram emberének elér-
kezését Kegyelmed írásábúl látom én csak magam-
mal vinném egy vagy két nap, onnan osztán elébb bocsá-
tanám be magamnál, ne commentizálnák az dolgot ad-
dig sok felé [TML V, 365 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1705: Noha ezeket én magam töttem és nem az 
írott levélben commentizálták és explikálták, mindazon-
által ez csak azt teszi, hogy én kérem is, nem is, azért ne 
add meg [WIN I, 612]. 

kommenzális asztaltárs; comesean; Tischgenosse. 
1710 k.: addig mü nagy szegénységre és desperatiora ju-
tottunk volt, elannyira, hogy mivel Lejdában a német 
úrfiakkal egy asztalhoz kell vala ereszkednem a né-
met commensalisim is azt találták fel, hogy ne együnk 
kétszer, hanem csak ebédet hogy így kevesebbel ér-
jük meg [Bön. 577-8]. 

kommenzuráció felmérés; măsurare cadastrală; Ver-
messung, Aufnahme. 1589: Nagod mynekwnk paran-
czhyola, Hogy my el menne(n)k Topa Zent kyralyra3 

Hogy meg mondanuk, Sombory Lazlo vramnak 
. . . hogy meg Engettessek ez meg mondot Topa Zent 
kyralnak mynde(n) fŏldey, kazallo Retey, Erdey, Zanto 
foldey berkey, Es mynden hatarynak Rectificatioia, li-
mitatioja, Es Commensuratioia my áltálunk [Szamosfva 
K; JHbK LVII. 40. — aK]. 1762: a' Commensuratiok-
ban minden darab földnek individualiter széllét hoszszát 
fel mérvén, ne sajnállyák a" földek szélességét annak 
hoszszusságával multiplicalni [Szava K; RLt O. 1 Mich. 
Medve Mart. Veszmásnak és Lad. Somkerekinek]. 

kommenzuráltatik felméretik; a fi măsurat; vermes-
sen/aufgenommen werden. 1592/1633: Mi . . . az eo oz-
tasokat az mint limitaltatott s commensuraltatott, tizen-
két Eskwt . . . parazt emberek altal . . . megh irtuk 
[Gyeke K; Ks 90]. 1780: reambuláltatván es Commen-
suráltatván a remittált Curia Gyŭmŏltsŏs, Veteményes, 
Tsŭrŏs, es Okol Kertivel, es Tseléd házaival edgyŭt, in 
Suis veris, et antiquis metis afigáltatván ftxtensioja 
[Nagylak AF; DobLev. III/544. lb]. 

kommerciálé ügy; afacere; Sache, Angelegenheit, 
Fali. 1710 k.: Egy gróf Felset rendelt volt akkor a csá-
szár az ilyen commercialék folytatására s megértésére 
[Bön. 921]. 
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kommerciális kereskedelmi; comercial; kommerziell, 
Handels-. 1817: az Három széki jószág nevezetesen az 
Uzoni, nemtsak hogy in loco sokadalmas, és vásáros 
helly és más több apróbb commercialis hellyekkel szom-
szédos, hanem éppen Brassó királlyi várossal, három or-
szágok Com(m)ercialis városával is [Árkos Hsz/Mv; Kp 
V. 318]. 1845: instálom a Tekéntetes Commertialis 
Commissarius vrakat és a Becsületes nemes Czehat [Kv; 
ACLev.]. 

kommercium 1. kereskedés, kereskedelem; comerţ; 
Handel, Kommerz. 1630: á dato praesentiu(m) hat he-
tigh legien Inducia . . . Az alatt pedigh az hadak mind az 
ket reszreöl el bochiattassanak, es semmi hosztilitäs ed-
gyik reszreöl se legien, es az wdeö alatt szabados com-
merciu(m) engettessek utriuq(ue), es Joszagok szaba-
do(n) birattassanak [Törzs. Bethlen István nyil.]. 1677: 
a' szabados commerciumok által, mind a' Fejedelmek-
nek tárházai, mind penig az Országnak egyéb lakosi, 
szoktak épülni [AC 135]. 1692: nemellyk varossok eŏ 
kglmek(ne)k az ideghe(n) Orszagra való Commertiumra 
nézve ollj heljen heljheztetet hogj bekesseges vdŏben 
felljeb megjen abból való lucrum, hogj sem két haro(m) 
varmegje(ne)k jövedelme [Szőkefva KK; Törzs. Sarosj 
János kezével]. 1786: Nyilvánságos Királlyi rendelés 
extál arról, hogy ebben az országban-is minden 
folyó és Száraz portékák bizonyos mértékek szerint dis-
traháltassanak, és azon rendelése eŏ Felségének 

nékünk Torotzkaiaknak a' Vassal való Commer-
ciumra nézve pro observantia intimáltatott vólt, de an-
nak vsussa nállunk mind az ideig bé nem vétetett [Toroc-
kó; TLev. 9/24]. — L. még RettE 126,, 248. 

Szk: ~oz folytat. 1710 k.: vagy engedjük az előbbi 
szabadságra a sókereskedést, vagy folytassuk mü a 
commerciumot [BÖn. 922]. 

2. érintkezés, kapcsolat; contact, relaţie; Verbin-
dung, Kontakt. 1662: már nemcsak minden jószágok el-
vétetett a hazában, hanem hallatlan például számkive-
tésre tudatott volna, szolgái üldözés alá, udvara3 minde-
neknek commerciumától, becsületes társalkodásától ha-
lálos büntetés alatt eltiltatott, rekesztett volna [SKr 495. 
— aAz 1657-i szerencsétlen kimenetelű lengyelországi 
hadakozás után a fej-i süvegtől megfosztott II. Rákóczi 
Györgyé]. 1710:Rabutin a regálisokot a pelengéren 
megégetteti, a trombitást felakasztatja, megizenvén 
Orosz Pálnak, hogy olyan tolvajjal mint ő, semmi hadi 
commerciumot nem tart [CsH 358. — 1705-re von. fel-
jegyzés]. 

kommétaneus I. tőszomszédos birtokos; proprietarul 
parcelei vecine, propríetar megieş; Grundbesitzer in der 
nächsten Nachbarschaft | határjáró; persoană însărci-
nată cu inspectarea hotarelor; Flurbesichtiger/begeher. 
1580: az wicinosoknak Cometaneosoknak Neuoket es 
Cognomennioket ez my Jelen való Leúelúnknek 
rendiben meg Jrattattuk [Pókafva AF; JHb XXVI/8]. 
1584: Eleó hiua(n) vicinusokat es Commetaneusokat 
• . . Es . . . Witezleó Zelemeri Peterth az . . . meheos-
beha es hataraban leueó rez Iozagabah bele wittwk 
bele iktattwk . . . senki mi Eleóttwnk nem Contradical-
ua(n) [M.fráta K; BálLt 80. — aA tőszomszédos Mező-
méhes (TA) birtokába]. 1705: Melly szőlőket . . . Credi-

tor Attyánk fiai . . . mind ket riszrül való Commeta-
neusinak, akarattyokbul, s annuentiajukbul adtanak ell 
[Sjõlágycseh; BÍR 104/88]. 1727: a Gergelyfáiaés Sprin-
gi Falusi Hites Birák Eskűttek és tőb Commetanęusak 
is jelen voltanak in facie loci [JHb XXVII/1. — a AF]. 
1775/1802: A mi penig . . . a Bezdedi3 Mlgs Possessor 
Urak . . . három Irotványakhaz praetendalt proprietas-
sakot, és Possessoriumakot illeti . . . a velünk lévő Co-
metaneusaknak azok iránt való Relatiojakbol ugy jő ki, 
hogy az . . . Irotványak Bezdedhez tartazo Irotványak 
légyenek [Bsz; JHb LXVII/3. 114. — aSzD]. 1791: elő-
ször is a' leírt Commétánéusokat erős hittél megesket-
vén, kénszeritettűk, hogy a Hegyes nevezetű Erdőnek 
határait Körős Környul mutatnák meg [Jobbágyfva 
MT; EHA]. 1824: a' Commétánusok, főd járok elöttis 
azon . . . Conscriptiois fel olvastatott [Nyárádszereda 
MT; LLt]. 1843: a' lehetőségig Vág Josi mellé ollyan 
Commetaneusokat kell fel venni — kik a' földek hol lé-
tet, mekkoraságát tudják — és annyit — hogy Conscrip-
tionk minden edgyezésűnk mellett is törvényes erejit el 
ne veszesse [Veresegyháza AF; DobLev. V/1247]. 1844: 
először a' jártatásra a' nevezett föld színére hét Comme-
taníusok elő állítatván meg kérdeztetett ha valyon azok 
közül valamelyik ellen nints é Ki fogása [Makfva MT; 
TSb 57]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; attributiv 
gebraucht: határos, tőszomszédos; vecin nemijlocit, în-
vecinat, mărginaş; angrenzend/liegend. 1732: Az Ko-
rodi Hatar(na)k szűk volta miatt igen vékonj a paskua-
tio, ha a Commetaneus faluk határára nem excurral-
(na)k a korodi marhák, Nyárbanis telelnek [Kóród KK; 
Ks 12. I]. 

Ha. 1792: commetanéusak [Mezőbánd MT; XII. 85] | 
Commétáneusakkal [Msz; MbK XII. 87]. 1796: Com-
metaneusak [Toma MT; Sár.]. 1800: Commetaneusak-
kal [Dés; HG]. 1802: Cometaneusak [Vadasd MT; 
Told. 42]. 

kommiszceál összekever; a amesteca; (ver)mischen. 
1618: Kegyelmes uram, az írásomban is írám, hogy azţ 
nem akarom commisceálni ezféle privátumokkal [BTN~ 
118]. 

kommiszceálódik egybe/összeelegyedik; a se ameste-
ca; sich (ver)mengen. 1746: Sem a' Pünkösti uram (így!) 
az Isten Házához mutatott meritumi meg nem engedik, 
hogy a Tekintetes Pünkösti és Keserű uraimek Familia-
jok commiscialodjék in ascensu et descensu a" Nemzetes 
Kispál Familiaval, Sem a' Nemes Kispál Família meri-
tumi nem assequalhatják még most azt a' grädust. Mely-
re nézve a* Kispál Famíliából lévők a' melly rendben ed-
dig jártanak, meg hagyatnak; de nem a* Pünkösti Fami-
liaval egybe elegyedve [Uzon Hsz; Kp I. 160b. — A 
templomi ülésrendre von. határozat]. 

kommizerál megszán; a compătimi (pe cineva), a-i fi 
milă (de cineva); bedauern. 1670: T. Mikola Sigmond 
Vra(m) is . . . nem nézvén maganakis eő kglmének arra 
az perre vaio sok haszontalan keőlczéghét, commiseral-
ván kivánságha szerént, ada . . . Váradi István 
Vr(amna)k . . . Egy io Tatar Paripát [Kv; JHbK 
XXIV/25]. 
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kommóció 1. működés; funcţionare; Tätigkeit. 1705: 
És midőn engemet is a generális kínált volna, megmon-
dám, hogy én soha nem ihatom égett bort. Ákik pedig 
magyarok közt isznak is, nem ebéd után isznak, hanem 
reggel, mikor felkelnek, ákkor melegítik a gyomrokat és 
alkalmatossá teszik az étel megkívánására és az commo-
tióra [WIN I, 633-4]. 

2. felindulás, izgalom; emoţie; Aufregung. 1665: Is-
tennel bizonyítom, én még ennek az méltóságos úrnak 
soha ilyen commotioját nem láttam, mivel némelyek én 
szavaimat is balul magyarázván, referálták ő 
nagyságának [TML III, 360 Teleki Mihály a fej-hez]. 
1780: Hogy halgassunk az Ekklésia gyŭléséb(en) 
jobbnak tartottuk mind a' Collegiumra, mind a' 
professoratusra, mind a' dologra nézve. Másképpen is 
vrgeálásunkkal tsak nagyobb commotiora való okot 
szolgáltattunk vólna [Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor-
prof. lev.]. — L. még CsH 175. 

kommoditás 1. birtokfekvésbeli/használatbeli kénye-
lem; comoditate ín folosirea unei proprietăţi; Bequem-
lichkeit in der Besitzlage, Nutzungsbequemlichkeit. 
1723: mások(na)k Semmi nemű Commoditássiban tud-
tomra Semmi Károk nincsen ezen Malom miatt [Sö-
vényfva KK; MbK 150]. 1766: az Pársok recognos-
callyák joszágokan eddig volt commoditasoknak felet-
téb nagj meg tsonkulására lenni ha az udvar kertel dis-
tingváltatnék [Torda; TJkT V 341]. 1767: Minthogy 

ezen Cserében mind a két félnek commoditása con-
sideráltathatik ugyan, de a Curialis helly többet ér 

még ezen cserére superaddálni tartoznak Bela-
vári Tatár Josef Uramnak Hung flór 150 ~ száz ötven 
magyar forintokat [Káptalan AF; DobLev. 11/382. lb-
2a] l magunk jo akaratunkból ugyan a mi Commodita-
sunkert, más hellyre tettük volt, a kertünket valami 10 
esztendőkig [Tótszállás SzD; JHbK XXX/1]. 1783: a 
mennyire a Joszagok(na)k minémŭségeket, Commodi-
tásokat ki Nyomozhattuk négy egyenlő Részekre 
Szaggattuk fel az alább meg irt mod szerént [Mv; Ks 23. 
XXIIb]. 1839/1840: Leg kissebbik nyil lévén a' Somke-
rekia Benedeki és Bokaic nyilak, leg előbb is a' tőbb 
portiokbol commoditás szerént azok adpistaltassanak 

a' mi pedig az adjustatio után marad osztassék fel 
[Kv; Ks 100 gr. Kornis János végr. - a bSzD. CH]. 

Szk: ~ábci esik vkinek. 1831: (A) meg tserélt szántó 
főid száraz és jo hasznú hely, s' Jószágának tágosittására 
nézve jo commoditásába esik [Erdősztgyörgy MT; TSb 
35] * ~ ában lesz/van vkinek keze ügyében lesz/van 
vkinek. 1787: mentünk egy más kőzőtt Rettegi Sigmond 
Bátyámmal ilyen alkalamra ., hogy a felső Nagy 
Réten, a hol nékem jobb Commoditásamban liszen, tam 
in qualitate, quarn in quantitate . . . hasonlot adgyon 
[Apahida K; RLt O. 2]. 1789: Mind a belső Joszágokot, 
mind pedig a külső Földeket midőn fel oszlodnak ugy 
oszszák, hogy ha valamelly valamellyiknek 
commoditássába lenne azt annak Résziben adgyák 
[Kük.; Kp II. 25]. 1821: Borbereki Joseff ur . két rét 
beli proportionalis részét (: minthogy T. Dobolyi 
Sigmond urnák Commoditássában vagyon :) által adá 
Tekintetes Dobolyi 'Sigmond Urnák [Nagylak AF; 
DobLev. V/1045] * ~ra nézi/nézve. 1737• az Gorbai, és 
Csemekia két Vendég fogadok, ugy a Gorbai Vám 
(: mellyek is nem keveset fructificalnak :) a 

commoditásra nézve hagyattak Gorbohazb [Kv; JHbK 
XXVI/1. — aA Cserneken (SzD) lévő. bSzD]. 
1772/1783: jövendőre valo nagyobb Commodításokra 
nézt, önként . tőnek egymás között íllyen meg 
edgyezést, vagyis ŏrŏkŏs Cserét [Dés; Ks 79. 29. 
297]. 

2. haszonvehető hely; locuri/obiecte utile; (aus)nutz-
barer Ort, (aus)nutzbare Stelle. 1723: Privatus emberek-
(ne)k Szántó Földeiben, Kaszáló Réttyeiben, Házaiban, 
Ház Hellyeiben és akár minémŭ Commoditássiban 
mitsoda Kárt szerez ennek a Malomnak Gáttya miat az 
ár viz [Kük.; MbK 150]. 1735/1760: Találtatták még 
ezen falunak mind belső Grémiumában, mind kŭlsŏ ter-
ritóriumában, kŭlŏmb kŭlŏmb féle képpen Occupált és 
falu köz földéből, quo quo modo apprehendált, Sessiok, 
és mező béli commoditásokis [Elekes AF; DobLev. 
1/164. 8]. 1760: Mitsoda Melioratiokat tett azon 
Possessor, a' miolta birni kezdette ezen Fundusakat, 
nevezetesen tett é irtásakat, szőllő plantálásakat, 
Colonicalis Házak, 's egyéb Commoditasok épittésit 
[BSz; BK]. 1830: Kötelezvén magát, és több Testvéreit a 
ki ado . . . hogy az arendator Mlgos urat, ezen a 
Stipulált idŏ szakasz alatt a le irt Commoditásokban 
minden lehető Inpetitoroktol evincallyák és ezen irt ŭdŏ 
Szakasz alatt csendes birtoklásában, senki által meg 
háboríttatni nem engedik [Kv; Somb. II]. 

3. alkalmatosság; clădire; Gelegenheit. 1747: azon 
két kisded fundusotskán a' Nemes var(me)gye Postalis 
Commoditasokot epithessen, és bírhassa is paciñce, eő 
tamen modo, hogy lapsu temporis in casu midőn másu-
vá költözködnék a' Posta, Mlgs Proprietarius ur eő Ex-
ja, vagy Mlgs Haeressei rehabealhassák [Déva; Ks 
73. III. 18 1/2]. 

4. alkalom; ocazie; Gelegenheit, Veranlassung. 
1592: Ami a Var falanak eppwletit nezy, megh hattak az 
palléroknak, hogi semmi commoditast hatra ne haggia-
nak, hanem . . mingíarast hozza kezgienek [Kv; TanJk 
1/1. 185]. 1667: Bécsből is már megindult az kereskedés 
egész Konstantinápolyig, az kinek kedve s pénze leszen, 
ezen commoditassal mind lovat, mindent kihozhatni 
[TML IV, 79 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

5. kényelem; comoditate; Bequemlichkeit. 1677: Fe-
kete To nevű helynek a* Kőrösben mely vagyon, álla-
pottyára nézve, mmd a' közönséges uti commoditasert, 
mind penig a' postálkodásért, meg-engedtetet, hogy a' 
mely Jobbágyok 1640. Esztendőnek előtte oda teleped-
tenek valamig ot akarnak lakni8, el ne vitethessenek 
[AC 106. aE szó a nyilvánvaló sajtóhibajavításával!]. 
1795. ha mii pedig gyönyörűségre, Mulattságra, és ma-
ga Commoditássára valaki épittene azt a kiváltó Succes-
sor fizetni ne tartozzék [Kv; JHb XX/41]. 1815: Maga a' 
Pálinka fözŏ a' Szamos partyán elég jó commoditással 
két üstnek valo hellyel van épülve [O.nemegye BN; Ks 
77. 19 Conscr. 496]. 1815 k.: a' Szobákat, hogy Leá-
nyom Commoditását kaphassa tőbbitteniis kívántam 
[Mv; Berz. 21]. 1817: Az egyesűit város fő Birájának és 
az egész Magistratusnak egyik fő gondja légyen, hogy 
egy uj és minden Commoditással tellyes Tanáts Házat 
köz-erővel építtessen [Szu; UszLt VIII. 68]. 1825: mint-
hogy . . . keskeny Piatzunk az Városunkban Országos 
Vásárokra jőni szokot Vásárosok(na)k illendő befoga-
dására tsak nem elégtelen ezen tekintetből — a' Pia-
tzi nagy Templomán aloll — eddig árulni szokott Áru-



75 kommoráló 

sokat . 2l Publicum Commoditássába lévő Uttzákra 
deriválhassa [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

kommoditású szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: jó ~ kb. alkalmas; potrivit, corespunzător; 
passend, brauchbar, geeignet. 1832/1838: Van égy zöld 
Kajháju két águ párkányos melegitö kementze . . . sza-
bad szájú, hoszszu vas pánton fekszik az eleje, a' tŭszejje 
égy magas téglából, és mészből öszve rakott jo Comodi-
tasu [A.szőcs SzD; BetLt]. 

^ kommódum 1. kb. vminek alkalmas/kényelmes fekvé-
sű volta; poziţie/aşezare potrivită a ceva; Geeignet-
sein/passende Lage einer Sache. 1741: Az Forspontazó 
Szekerek(ne)k fel álitások(na)k Com(m)odumi és mód-
gya körül lévő csekély opiniom ez [H; Ks 101]. 1766: 
Melly meg tserélt fóldek közül noha jóval nagjobb 
mind az által, ha szinte kevesebbet vett volnais eő Nga 
érette; keze űgyib(en) Commodumára lévén eó Ngának, 
contentalodik vélle [JHb XXXV/57]. 

2. előny, haszon; avantaj, beneficiu; Vorteil, Nutzen. 
1766: az én kárommal az én szomszédom maga Com-
modutnat nem ampliálhattya [Torda; TJkT V. 322]. 

3. kényelem; comoditate; Bequemlichkeit. 1763: A 
continuum judicium felálla, de nem sok köszönet va-
gyon benne. Igaz, hogy a dolgok folynának, de ez a mi 
főispánunk nem a közönséges jót hanem a maga com-
modumát respectalván azon instált, hogy ne Széken, ha-
nem Nagysajón legyen [RettE 154]. 

kommódus kényelmes (kényelemkedvelő); comod; 
bequemlich, behäbig. 1819: ugy látom hogy te még töb-
bet aluszal es Commodusabb is vagy nálamnál [Kv; Pk 

kommonefaciál emlékeztet, figyelmeztet; a-i aminti 
cuiva ceva, a-i atrage cuiva atenţia; erinnern, auf-
merksam machen. 1668: Ez napokban vöttük volt 
Kegyelmed levelét nagy böcsülettel, melyben Ke-
gyelmed commonefaciál bennünköt és serkenget, 
hogy ad determinatum tempus compilationis Arti-
culorum Regni mi is postulatuminkot, melyek specia-
liter vármegyénkre tartoznak, Kegyelmednek bekül-
denők [TML IV, 374 a mm-i nemesség Teleki Mihály-
hoz]. 

kommorál 1. időzik/tartózkodik vhol; a zăbovi/şedea 
undeva; sich aufhalten. 1651: Balpataki Urammal Sze-
benben menue(n), es ot Commoralvan egy Jdeigh, ma-
gunkra, Louunkra kültettem addigh fl. 3/80 [Borberek 
AF; WassLt Perc. 51]. 1654: öreg aszszonyunk, a dece-
dált boldog emlékezetű Rákóczi György fejedelem relic-
tája, a fiához látogatni Erdélybe bejöve, és Fogarasban 
hozzája is méne, és ott commorálván jó falka ideig, die 1 
may itt által méne örményesre [ETA I, 157 NSz]. XVIII. 
sz-: Commoraltam harmad napig az Megye Bírónál 
[F.csemáton Hsz; HSzjP Gál László (41) pp vall.]. 1705: 
Bánfi Farkas uram . . gondviselője, Sebesi, és holmi fu-
rierok és rácz béresek . . . a faluban51 nem mernek vala 
commorálni a kurucok mi a [WIN I, 653. — a Bonchidán 
(K)]. 1732: ő Nga ot miért commoral mikor semmi dol-
ga nincsen [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 1793: 
Az Czigány Natsáktak parantsolatya szerént az Ráduj 

Házából viszsza költözött oda az hun annak előtteis la-
kott volt, és égy hétig ottan Commorálván el szökött 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. — L. még WIN I, 
623, 653. 

2. lakik, él vhol; a locui/trăi undeva; irgendwo woh-
nen/leben. 1653: Borbély Kristóf, ki Radnóthon lakik 
vala; a húgomat, a Borsos Tamás leányát Erzsébetet 
vette vala Először 1601-n szent Lőrincz nap-tájbana 

futottunk mind atyafi^kul Radnóthba . . Végre hogy 
nékünk kastélyunk lön s haza szállánk, ő is feljött és itt 
commorált s lakott köztünk [ETA 1,93 NSz. — Aug. 10 
tájt. A mv-i templomvár megépítésével]. 1716: Nyikora 
Susoj kett Eŏcseivel s haram fiaival . ez előtt Tiz esz-
tendővel aufugialván Tórők országban Lippa videkin 
Commorál [Grid H; BfN 92/4]. 1725: Budusan Nicolae 
nevű felső Borgai ős ŏrŏkŏs Jobbágyok az Mlgs urfiak-
(na)k innét Borgorol c(i)r(cite)r 10 Esztendeje aufugial-
van; recipialta magat Nemes Doboka V(á)r(me)gyeben 
Szász Balásfalvára és ott . . az Tserenyi György 
Ur(am) földin Commoral [BK. Szalazsán Gavrilla (65) 
vall. — aBN]. 1745: Gáll Peter Gáll János egj Fia 
Mihály Gáll István . . . innen ell-menvén Debre-
tzenben commoralnak mind a' hárman, Kovácséknak 
fogják magokot ottan hivatni [Szér Sz; WLt]. 1760: 
Bonda Gavrilla Faragó a 3dik Session commoráll 
[Hesdát TA; BLt]. 1776: Fluerás Jákob . Lesneken 
Commoralott tudgyuk hogy Sellér soha magát jobbagy-
nak lenni nem agnoscalta [Bujtur H; Szer.]. — L. még Uf 
II, 485. 

kommorálás időzés, tartózkodás; zăbovire, şedere; 
Aufenthalt. 1702: az praefigalt Napra örömest com-
pareáltunk, ott Commorálásunkban egykor a M. Gu-
bernium törvényre elő szollitatott bennünket [Torockó; 
TLev. 4/3.2b]. 1705: Bethlen Sámuel uram Fogarast va-
ló commorálása alkalmatosságával (egy) hordó bort 

. . adott a magáéból neki3 [WIN I, 443. — dGraven úr-
nak]. 

kommoráló 1. vhol időző, tartózkodó; care zăbo-
veşte/şede undeva; sich aufhaltend. 1688: Mü . Kom-
jatszegen lakó Komjatszegi Sámuel, és Marha Istvá(n) 

Aranyas Széke(n) Rákoson lakó Letai Istvá(n) és 
mostan Komjatszege(n) commoralo Letai Benedek 
[Borb. I]. 1704: Akikhez az inctus ezen projectumot diri-
gálta, őfelségeknek nem ellensége, sőt nagy confederatu-
sinak residense és udvarnál commoráló követje [WIN I, 
163]. 1740: A melly Désen Commorálo Irresidentiatus 
Embereknek Borok vágjon . . Concludáltuk, hogj az 
ollyanok, ha . hordostol akarják distrahálni . . . sza-
badságokban) állyon. De Ejtelenként kiárúltatni 
szabad nem lészen [Dés; Jk 539b]. 

2. vhol élő, lakó; care trăieşte/locuieşte undeva; ir-
gendwo lebend/wohnend. 1682: Vaszilia kalugyer, mos-
tan az fejérvári kalastoromban commoráló fráter 
[EOE XVII, 293]. 1700: István Czigán Csonokoşon3 

Commoralo [Szer. Iváncs Ungur (45) jb vall. — aH]. 
1733: Nyárádtőn3 Commaralo Márkos mutató nomine 
Szacsvai Mihály . . . ezelőtt lakot . . . Kézdi székben 
kurta patak nevű Faluban [SLt AF. C. 17. — aMT]. 
1747: Mardsinan Sztan Sz: Kotsárdon . . commo-
ralo Pucza Iuon nevü Fogadost étszakának idején maga 
szekerén el szöktette [Torda; TJkT III. 131]. 1758: 
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Beczébena fixe Commoralo es jo háztarto Magyar Job-
bágy emberek [Told. 21. — aAF]. 1765: Tudgyae a Tanú 

hogy Kőbőlkutona commoralo Foris Janosnak 
az Atya let volna néhai Foris Mihálly [K; BetLt 6 vk. — 
aMezőköbölkúton (K)]. 1779: Gŏtzen commoralo 
Párhon István [Gőc SzD; WLt]. 1816: Űsmerie a Tanú 
Zagonba Comoralo . . . Pál Josefát . .? [Hsz; SzentkZs 
vk]. — L. még ETF 107.28; RSzF; 183, 233, 282. 

kommoveálódik felháborodik/indul; a se revolta/in-
digna; sich aufregen. 1664: mely ő kegyelmek engedet-
lenségén igen commoveálódván római császár ő felsége 
méltóságos plenipotentiariussa . . . kelletett vala besiet-
nem ő nagyságához [TML III, 337 Teleki Mihály Stepán 
Ferenchez] | Utóbbi leveléből látom Kegyelmednek, né-
mely urunk ő nagysága írásinak czikkelyében megütkö-
zött. Azon Kegyelmednek írt ő nagysága levelének pá-
riája ma is meg van nálam, de én abban nem látok olyat, 
a min Kegyelmednek annyira commoveálódni kellet 
volna [i.h. 338 ua. Boldai Mártonhoz]. 1722: A vexacon 
pedig tudom Ur(am) kgd ne(m) com(m)ovealodik, 
bizony én sem, abból elucescal jobban hűséges szolgála-
tunk [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. — L. még TML III, 
62, VIII, 31, 210. 

kommuné közföld; pămînt obştesc; Gemeindefeld-
(stück). 1801: Az egész M. N. Sombori Határban azok 
az Földek, mellyeket ugy adtak ki mint Communekot, 
feli mérettetvén találtattak mind őszveségel 3186 Hold 
földeknek [M.nagyzsombor K; Somb. I]. 

kommuniál 1. hitelesít; a legaliza; beglaubigén. 1743: 
Mellj dolog mi előttünk, általiunk 's más feles köz embe-
rek által így menvén végben, irtuk megh mŭis ez Punctu-
mokat Hazánk jovára futuro pro testimonio fide nostra 
mediante Városunk usualis Petsétivel communialván 
[Torockó; TLev. 10/1.] 1769: Így menvén ezen Vásár e-
lŏttŭnk végb(en), irtuk meg mŭis Fide n(ost)ra mediante 
írásunkat futuro pro testimonio ac cautela Varosunk 
szokott Petsétivel communiálván [uo.; Bosla]. 

2. vall úrvacsorát vesz; a se cumineca/împărtăşi; das 
Abendmahl nehmen, kommunizieren. 1705: Komis Ist-
ván uramék egy meghitt szolgája, aki mindenese volt, az 
asszonynak ugyan egy meghitt frajával tegnap este vala-
hogy magokat kibeszélvén a kapun, elszöktenek ketten. 
Azt mondják, hogy mindketten kálvinisták voltanak, és 
nem hagyta az urok őket a szokás szerint kommuniálni, 
s azért szöktenek volna el [WIN I, 372]. 

koramuníció erősítés; întărire, fortificare; 
Verstärkung. 1675/1676: a' falut akartuk certificálni, 
akkor, Kamuthiné Asszonyomtol . . . repdllálának ki 
vont fegyverrel; my resistáluan Arkosi Mihály vram 
meg* irá a* Fejedelemnek mint procedáltunk, és mint 
Resistáltanak, melyre a' Fejedelem nagy communitioval 
tellyes Commissiot kűlde réánk, hogy várakozásban 
legyünk [Vajasd AF; JHbK XX/21 Belenyesi István <50) 
ns vall.J. 

kommunikáció 1. értesülés, hír; ştire, înştiinţare; 
Nachricht. 1705: Engemet is az úr azután felkŭlde a ge-
nerálhoz, és megköszöném a commimicatiót. Mondá is 
a generál, hogy ha elébb jöttem volna, a házban találtam 

volna azon három németeket, akik a hírt hozták [WIN I, 
595]. 

2. közlés; comunicare; Mitteilung. 1748: Az Erdélyi 
Telekj Fiscalitasoknak aestimatiojak celebráltassa-
nak, aról való elébbi kegyelmes Decretumak velem valo 
communicatioját, az Ur, ígérete szerint el ne felejcse 
[TK1 gr. Teleki Adám lev.]. 

Szk: tesz közöl. 1705: Ugyan ma engem felküldé-
nek az urak a generálhoz és fejedelemasszonyhoz láto-
gatni és megköszönni, hogy az holnapi exequiára invi-
tálták az urakat és communicatiót töttenek iránta. A ge-
nerális azt feleié, hogy örömest gyakrabban tenne egyéb 
dolgokról is communicatiót, de hogy ritkán tészen, az az 
oka, hogy maga is ritkán hall őexcellentiája híreket 
[WIN I, 474]. 

3. tudomásul vétel; luare la cunoştin(ă; Kenntnis-
nahme. 1808: ezen Specificált költségeken kivűl egyéb 
Praetensiokatis adtak be a' Praetendensek előnkbe, 
mellyeket a1 praetendens Fiu Communicatiora ki kér-
vén, és kiis nyervén, hogy ítéletet hozzunk benne, mi az 
ítéletet meg tettük [Asz; Borb. II]. 78/3:Timár Ujjvári 
Sámuelné Foglár Klára . . . ă színben valo áruló hellyé-
röl . . . Instantiával járulván elsőbben a* Nemes 
Magistratusba, kérvén hellyének viszszá adattatását, 
melly Instantiat a' Tekintetes Nemes Magistratus Com-
municatio végett, a* mi Nemes Czéhunkba küldette . . . 
meg tekintvén Czéhunk özvegysigre jutott gyámolta-
lanságát elébbeni hellyét viszszá nyerte [Dés; DLt 
56.6]. 

4. érintkezés; contact, relaţie; Berührung. 1710: Mi-
nemű nagy romlása és pusztulása következet légjen, sok 
hellyeknek . . . a Pestis miatt; a már inficiált helyekkel 
gjakorlott Com(m)unicatio alkalmatosságival keserve-
sen megtapasztalhatták [KvLt 1/198 ̂ ubj . 1718: Pestis 
alkalmatosságával a midőn ezek vásárolnak is va-
lamit tétessek le nekiék a kívántató bizonyos helly-
re ã honnan is midőn azt óda vivő el távozik, és nem előb 
légjen a le tettnek el vétele, mellynek is az árrát az admi-
nisztrálok(na)k ä Magistratus fizettesse meg, hogj az út-
tal is Com(m)unicatióra való út praescindaltassék 
[KvLt 1/225 gub.fe— aA pestisesekkel való érintkezésre 
kijelölt emberek. A pestiseseknek]. 1757: Csergedena a' 
marhák dőglőttők, nem akarta hogj a marhák(na)k 
communicatiojak légjen [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 32. 
— aKK]. 

kommunikál 1. közöl; a comunica; mitteilen. 1582: A 
my a' plébános kewansagat nezy, Az chywr es mayor 
epytesse felól . . . keryk Byro vramat, hogy Com-
municallya az Gyalay Tiztartowal az epytesset [Kv; 
TanJk V/3. 251b]. 1621: melj keőnieőrgesre valaszŭnk 
lewe(n) comraunicalliak eő kglmekkel varosul [Kv; i.h. 
II/1.325]. 1637: valamiket eő Nga velem fog oommuni-
calni, kiknek Secreto kel lennj, azok nalam el temetve 
lesznek, azokat eö Nga engedelme s akarattia nelkwl ki 
sem jelentem [Fog.; KCsl 135]. 1757: ezt az irásomot pe-
dig ne lássa meg valaki, hanem ha Mltgs Groff vr(am) 
Másokkal communicalni akarja, méltóztassék massal 
parealtatni [Fráta K; Ks 101 Cserei György lev.]. 1799: 
az újra nyerendŏResolutiot a' Mélgos Úrral nem Com-
municalom [Kv; SLt XL Mart Ágoston Suki János-
hoz]. 1803: Hozzánk utositott tudosittását a Tekintetes 
Urnák kedvesen vettük . . . nem lévén a Possessoratu-
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sok Mindnyájon ide haza, de el érkezésekkel Communi-
calni fogom, és az rendelt napra szívesen el várván elé ál-
lunk Magunk igasságával [Buijánosóbuda K; JHb 
LXVII/4.23]. 

2. (ki)hirdet, közzétesz; a anunţa; kundgeben. 1666: 
Kozma Juon ha . . . Tóruent ne(m) allana, hane(m) 
el menne előtte, Ualamint az Tórueny communicalta, 
azt az penat exequaltathassa eő Naga megh Irt kezesse-
ke(n) s Attaffia(n) [Abrudbánya; BK]. 1677: Az Ecclé-
siai directiokban és rítusokban penig reformalniok, 
vagy varialniok az Ecclesiáknak eleitől fogva szabados 
volt, mely keresztyéni szabadság ez után-is el nem re-
kesztetik . . . ha mikor, és miben valakik az Ecclesiák-
nak épületire nézendő Szentírás szerint való tetszéseket 
communicalni akarják [AC 2]. 

3. értekezik vkivel; a comunica cu cineva; sich unter-
reden/verständigen. 1705: (A gubernium) maga köteles-
ségében soha is hátraálló nem volt, mostan is micsoda le-
velet íratott Herbeville generálnak, azokról a dolgokról 
akart őkegyelmekkel communicálni, melyből meglát-
hatják eleitől fogva és mostan is, micsoda gondja van a 
Gubemiumnak maga kötelességére [WIN I, 611]. 

4. vall úrvacsorát vesz; a se cumineca/împărtăşi; 
kommunizieren, das Abendmahl nehmen | áldozik; a se 
cumineca/împărtăşi; kommunizieren. 1570: en azt mon-
dom az Zent irassal, mert eok igazan nem comunikalnak 
mikeppen Christus parancsol [Lámkerék Szb; Hurm. 
XVI/l. 646 Tordasi Pál román püspök a beszt-i királybí-
róhoz]. 1698: Luteranusis lévén sem templomát nem 
frequentàl, sem soha nem communicál [SzJk 311]. 1704: 
a fejedelemasszony . . . a templomba az gyónásra el-
ment volt, communicált is [WIN I, 240]. 1746: Az után is 
hogy Kispál György Vram Tekintetes Pünkösti és Kese-
rű Vraimekkal egy rendben kezdett communicalni, gran-
daevusabb lévén, leg utól állott [Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 
1772: Sallai Istokat most az Karatsoni Inepi napo-
kon minden nap hogy el jőt a Templomban és Comuni-
calt magamis szememmel láttam [Dés; DLt 321.48]. 
1806: reggel 6 orakor meg gyóntam elsőb(en) P. Gvár-
dián Ponori Urnal és communikáltam [Dés; KMN 170]. 

5. vall megáldoztat; a cumineca, a da cuminecătura; 
kommunizieren. 1658: Popa Germán aval vadoltatik 
hogy a' Szegedi vram jobbágyat halalakor nem commu-
nicalta [UF II, 191]. 

kommunikálandó közlendő; de comunicat; mitzutei-
lend. 1670: bé jövő útját pedig disponálja úgy hogy 
gyűlésre való indulásunknak előtte, ha csak egy héttel is 
elébb, udvarunkban lehessen, lévén Kegyelmeddel com-
municálandó bizonyos dolgaink [TML V, 20 a fej. Tele-
ki Mihályhoz]. 

kommunikálás 1. közlés; comunicare; Mitteilung. 
1669: Én Kegyelmedet . felette kérem . kövessen el 
minden jó útakot, módokot ezen materiában másokkal 
való cummunicálás kivül (ide nem értvén az egy Naláczi 
uramat, kinek jóakaratjában meg vagyok nyugodva) 
[TML IV, 414—5 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: 
Ideje volna egyszer már bejőni, lévén oly dolgaink, me-
lyek Kegyelmeddel való communicálásokat kívánnák 
[TML VI, 175 a fej. ua-hoz]. 

2. vall megáldoztatás; cuminecare; Kommunion. 
1658: Jvan Fraczila gyermekinek megh ne keresztelesi-

vel vadoltatik a* papjok Popa Alde és ugyan ennek attiá-
nak nem communicalasával [UF II, 194]. 

kommunikálatlan vall áldozás nélkül; fåră să primeas-
că cuminecătură; ohne Kommunion. 1658: Papjok felől 
Bánul Nyegre nevű esküt ugy testál hogy néha hitta fia 
halalos betegseginek idein, de el nem ment, s communi-
cálatlan holt megh [UF II, 192]. 

kommunikálhat közölhet; a putea comunica; mittei-
len können. 1652: Most pedig . . . valaztak Varadi Mik-
lós Vramot elseonek, ki Convocallià ò kglmeket Ismét ŏ 
kglme melle valaztak Philstich Ferencz, Szegedi Gergelj 
es Benedek Deák Vramekat, kikkel Varadi Vr(am) min-
déin) dolgokat communicalhasso(n), es egy consensus-
bol ha mikor kevantatik az vraimot convocaltathassa 
[Kv; KvRLt X. A. 1]. 1653: Egy Gábor Deák nevö 
Camcellista Deák vagyon az ki Csikban lakik Petki 
Uramhozis igen tart . . . ő kegyelmevelis Communical-
hatoda [Ks 41. E. 31. — aA divízió kitűzését]. 1761: à mi 
illeti az A. Csernatoni jószágról exhibealando 
Divisionalét és Contractust azt à Leány ág azért nem 
com(m)unikalhatta ä fiu ággal hogy azok mások 
literaléi, és tegnapi napon jött kezére [Oroszfalu Hsz; 
BLev.]. 1762:(A regiusok) most ebben az szempillantás-
ban) végzek el az Inquisitoriat . azért Procurata-
raimmal nem communicalhatván Documentumimat, 
még magam sem tudom, mi van benne [Torda; TJkT V. 
98-9]. 

kommunikáló úrvacsorát vevő személy; persoana care 
primeste cuminecătura; kommunizierende Person. 
1823-1830: Másnap templomba menvén, a prédikáció 
után folyt az úrvacsorája osztása. A prédikálószék előtt 
volt az asztal, mely deszkarostéllyal el volt rekesztve. A 
pap a kenyeret, s nem tudom, káplán vagy mi, a poharat 
adták. A communikáló bement a rostélynak egyik végén 
vagy ajtóján, s a másikon kijött [FogE 195]. 

kommunikáltat vall megáldoztat; a cumineca, a da cu-
minecătura; kommunizieren lassen. 1780: Midőn 
Sztánts Opra halálos betegségbe való, oda hivatom 
hogy halálra készítsem, s Communicáltassam [Buku-
resd H; Ks 111 Vegyes ir. Honorabilis Popa Opra (60) 
Fungens Popa non Unitus vall.]. 

kommunikáltatik közöltetik; a fi comunicat: mitge-
teilt werden. 1677: Országnak szollo levelek, a* Statu-
sokkal communicáltassanak [AC 264]. 1709: Mellj do-
log communicaltatik Kegjelmetekkel eo fine, hogj ma-
gát ezen determinatiohoz accomodallja [KvLt 1/197 a 
gub. Nsz-ből]. 1742: Melts Groff Kálnoki Antal ur(am) 
ŏ nsganak Levele érkezett de mit irjon arról még 
semmit nem érthettem remélem Communicaltatik ve-
lemis [Zalán Hsz; ApLt 2 Zalányi Apor János Apor 
Peteméhez]. 1775/1802: (Az) exmittalt Commissa-
rius Atyankfiai magok Operatiojakot meg tévén, az 
arról való munka a Pársak Procuratoraikkal commu-
nicaltattak vala [BSz; JHb LXVII/3.149]. 1787: A' 
Typographia administratiojára meg kívántató Sze-
mély iránt . . communicáltassék a Mlgs Consistorium 
. . . Levele Tiszt. Pataki Sámuel urammal [Kv; SRE 
253]. 
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kommunikatúra vall áldozás; cuminecare; Kommu-
nion | áldoztatás; cuminecare; Kommunion. 1722: Tud-
gyaé az Tanú ? nyilván ? es bizonyosan Nemes Belső 
Szolnok var(me)gyéb(en) Kecsedi Oláh Religion levő la-
kosok(na)k ki kötete fel az haragjok (!) kőteleit s ki za-
ratta be az Templomok ajtajat s ki nem engedi Commu-
nicaturat osztani s ki nem engedi keresztelni s miért 
Ha vagy egy Embert szpovadalatlan vagy Commineca-
tura nélkül holt meg az Pap Peter Ur(am) negligentiaja 
mia<n> [Kecsed SzD; TL vk]. 1743: Eskűszem az Élő Is-
tenre ki Atya, Fiú, Sz. Lélek, tellyes Sz. Háromság egy 
bizony őrök Isten, és a Boldogságos szűzre, Hálála órá-
ján való Cumineketurára [Ne; Told. 22 cigányjb esküjé-
ben]. 

Szk: ad megáldoztat. 1722: Pap Peter vr(am) 
Communicaturát hogj valakinek nem adott vólna ne(m) 
tudom [Kecsed SzD; TL. Gavrila Krácson (42) provi-
dus vall.] * felvesz áldozik. 1792: Bardocz Lajos 
Vr(am) . . . egj Bíán Iuon nevezetű embert igj fenyege-
tett, Te Bián, mikor másszor ide akarsz jõni ezen szŏllŏ-
ben az ösvényén felyŭl, akkor végj fejér inget, a' komuni-
katurat vedd fel mert soha több kenyeret nem eszel 

míhent ezen az barazdan felyŭl kaplak 
[Szentbenedek AF; DobLev. IV/692.4a] * ~ / oszt 
megáldoztat. 1722: ki zaratta be az Templomok ajtajat s 
ki nem engedi Communicaturat osztani [Kecsed SzD; 
TL vk] * (haldoklóhoz) ~val odahív. 7652/Mikor az 
Fekete Matthias unokaja halalos Agyba(n) fekût, 
tudom, hogy engemet oda hittakis cuminecaturaual az 
Birot kárhoztattak, hogy az eŏ Verése miat kel megh 
halni [Balotafva Szt; Ks 90]. 

kommunió 1. vall úrvacsora: cuminecătură; Abend-
mahl | úrvacsora-osztás; darea cuminecăturii; Austei-
lung des Abendmahls. 1662: commúniókor az idősbbik 
fejedelemasszonnyal együtt communicál valaa [SKr 199. 
— a 164l-ben a ref. vallásra áttért Báthory Zsófia, köz-
vetlenül a II. Rákóczi Györggyel való menyegzője után]. 
1697 k.: Imre Györgyné Fodor Anna Aszszony Com-
muniohoz adott égy szkofiomos tenger szin selyemmel 
varrott patyolat keszkenőt 8 him vagyon benne [Kakasd 
MT; MMatr. 74]. 1704: Ma reggel communio alkalma-
tosságával prédikálott Zilahi uram [WIN I, 169]. 1710: 
Gacsájbola egy Erdélyi Miklós nevü cavallérral jöttek az 
communiora [SzZs 288. — aSzt]. 1747: Tudom hogy 
Pünkősti, Keserű, KisPál és Szaboltsi Uraimék itt 
Uzonban egy charecterű emberek voltak és a' 
Communiora együtt jártanak fel [Uzon Hsz; Kp I. 160a 
Pünkősti Miklós (52) ns vall.]. 1817: Vagyon egy 
Felföldi egyenes kés Communiohoz tartozó 
[Marossztkirály MT; UnVJk 339]. — L. még WIN I, 
520. 

Szk: ~ r celebrál. 1775: bizonyosan hallottam, hogy a 
catholica religiót igazán a csehek nem tartották, hanem 
titkon cultust és communiót reformátusok szerént celeb-
ráltak [RettE 351] * ~r frekventál. 1735: Csákány Pál-
né nem frequental semmi comuniot azért ha ennek után-
na, ha meggyógyulna abban megyen el szamár temetése 
legyen mivel betegsége alatt sem frequentalta [Szemerja 
Hsz; HSzjP] * oszt. 1704: Ma reggel prédikálott és 
communiót is osztott Zilahi uram [WIN I, 314] * ~vű/ 
él. 16^7: Megérezvén halálának is közelítését3, Catheri-
nától és minden rendektől végső búcsút vött, commu-

nióval élt És ekképpen végső búcsút vévén minden 
rendektől, megkövetvén mindeneket [Kemön. 130. — 
aBethlen Gábor 1629-ben. Feleségétől, Brandenburgi 
Katalintól]. 1683: Dobai Mihály Atyankfia . . . Sátoros 
Innepeken háromszoris egymás utan comunioval nem 
élven Ecclesiajat ne(m) kevesse oñendalta [SzJk 193] * 
karácsonyi 1834: Karatsoni Communiokor Borra 
[Mezőménes MT; MRLt] * újzsengei 1829: Ezen 
solemnis Confirmation betegáége miatt nem jelenthet-
vén meg Nztes Bakos Mária Uj Sengei Communio 
alkalmatosságával confirmaltatott u.m. 23a Augusti 
1829 [EMLt]. 

2. közösülés; contact sexual; Geschlechtsverkehr, 
Beischlaf. 1747: az J. inquiraltasson . . . super eo: hogj 
azon meg esett személlyel Kovásznai Jutkával nálla lak-
tában sem edgjszer sem mászszor sem éjjel sem nappal 
nyilván vagj titkon tilalmas és különös conversatioja s 
communioja nem volt [Torda; TJkT III. 131]. 

kommunis I. mn 1. közönséges; obişnuit, normál, co-
mun; gemein. 1573: hoza my Nekwnk az wytezleo feyer-
wary Ambrwš az Nagod Communis Leuelet Mely-
ben paronchyola Nagod My nekwnk, hogy my el Men-
nenk Sofalwaraa es mely Byzonyssagokatt my 
Eleonkben hynanak azoknak my hvteok zerynt walo 
wallasokatt be venneok [RLt 0.5.— BN]. 

2. közös; comun; allgemein, öffentlich. 1732: azonn 
Communis földeket és Labakot fel mérven . . mérette-
tett Ezer száz ötven ölre [O.bogát AF; JHb 
XXVI/59]. 

II. fn 1. hiv mindkét fél érdekében eszközölt közös ta-
núvallomást elrendelő parancsolat, közvallomást elren-
delő parancsolat; poruncă pentru ascultarea martorilor 
ambelor părţi, poruncă pentru cercetare comună; im In-
teresse beider Partéién gemeinsames Zeugenverhör ver-
ordnendes Gebot. 1600: Hozak mi nekwnk Kapitan 
Vram az Kegd comunissat meliben poroncziol Kgd mi-
nekünk ugi mint Gaspar Tamasnak es Bartha Balasnak 
Sepsi zekiek Nagi Borosniajaknak, hogi el mennenk es 
az kiket mw elonkbe hiuanak azoknak hwt zerent ualo 
vallasokot be venneok [BLt 3]. 1677: Székelyek Trans-
missioja se Communisra, se Evictorra, a' Tábláról ki 
nem bocsáttatik, remediumokkal az alsó Forumon kell 
élni [AC 268]. 

2. közös vagyon; avere comună; Gemeinbesitz. 
1642: Veleo Jstuan . az leanianak lakodalmat nem 
csinált, iol lehet adot valamj rosz ruhakatt, es valami pa-
tiolatott, parthat, de azokat is az Communisbol atta, es 
Czinaltatta [Kv; RDL I. 128]. 

Szk: ~ra megy közössé lesz/válik. 1587/1590: ha 
megh nem otalmazhatna eggik a masikat, tehát az thook 
Communisra mennienek le tewen mindenik fél Masik-
nak keolchyeget [Méhes TA; WassLt]. 

kommunitás 1. község, (falusi v. városi) közösség; co-
munitate; Gemeinde, Kommunität. 1592: az Communi-
tas igen engedelmes legien a' tanachhoz [Kv; Diósylnd. 
41]. 7605: az Communitasnak erteni kell mit akarnak 
neki imponálni [Kv; TanJk 1/1.513]. 1722: Mű Brassaj 
Birák Folnagy, az egész Tanáts és Communitas [Brassó; 
BfN Vegyes ír.]. 1741: A Nms Communitás tettszéséből 
Csatáni Ispannak allittatott Ajtai György atyánkfia 
[Dés; Jk 554a]. 1744: az paraszt emberek ellen, akár 



79 komodli 

Communitas légyen, akár privata Personák, nints más 
Competens fórum, hanem 'a Nemes Vármegyének Filia-
lis Széke [WassLt Czegei Wass Ádám lev.]. 1779: már bi-
zonyos Időtől fogván tsak vgy lábbag Communitásunk 
Törvény nélkül; mint az Evezők kormányos nélkül [To-
rockó; Thor. 2l/2a]. 1786: Az árkosi communitás kö-
zönséges megegyezésből és a tisztelt possessorátus urak 
hírével a vonó marhák számára tilalom alá fogá Ka-
tonnyát, a két Apa mezeit, Három Avassal és Cser gyak-
rával együtt [Árkos Hsz; RSzF. 174]. 1814: szárhegyi 
Czimbalmos Álbert gyalogvkatona . . Hegyeshegy ne-
vezetű helyen ép magyaróbokros erdőből orotott vala 
egy keveset, az nemes commonitásnak fennmaradott 
osztatlan továbbrá hagyatott erdejéből [Szárhegy Cs; 
RSzF 138-9]. 1829: égy Szál Erdeje sints a Comonitas-
nak [Mezőcsán TA; LLt]. 

2. közösség; comunitate; Gemeinschaft. 1772: ször-
nyű nagy summa pénzt rakott egybe, úgyhogy, amint 
mondják, kétszázezer forintot hagyott kiadni kölcsön 
quattuor pro cento interesre vagy famíliáknak, vagy 
communitásoknak [RettE 288]. 1780: A Dévai Bulgaro-
kot minden magok jussokban meg hagyni, s tartani ké-
ványuk . Alázátos szolgaja Dévai Bulgár Comunitas 
[Déva; Ks 75. VlIIb. 112]. 

3. osztály(terem); clasă; Schulklasse. 1573: Molnár 
Kelemen fia Istók, Kolosy András fia Istók Azt 
Mongiak hogi lattak az Comunitasba, hayttotta az chi-
sar orban fia Istwan egi keowel az Zebeny Zeoch gĕrg 
fiat Iancitt archwl [Kv; TJk III/3.134]. 1593: 27 die oc-
tobris, Az scolaban az eggik Communitasnak az égik 
ablakat hogy be rakattattúk, vettúnk ahoz 100 teglat 

d 20 [Kv; Szám. 5/XX. 127]. 1621: Az Gyermekek 
Comm(un)itassabanis ki liukadozot vala az Czupros ke-
mencze aztis meg foldozta0 p(ro) d 15 [Kv; i.h. 15b/IV. 
28. — aFazakas István]. 1652: Anno 1652, die verő 20 
Augusti fogattam az scholanak az ket Comunitassat 
megh padolni 6 Camarával es az tornatz deszkasassal (!) 
egyut, es az mestergerendak deszkasassat f 26 [Kv; 
ACJk 67a]. 

kommunitásbeli (egyházmegyei) közösségbeli; din co-
munitate(a eparhială); Gemeinde- (innerhalb der Super-
intendentur). 1734: A melly Determinatiot a vagj Rende-
lést az Orbai Decanatusban a Templombeli székek-
ről tett, azt a sz. Visita(ti)o . . . helybe hadgjta Minek-
okáért a többi Ecclák(na)k is intimallya, es a sz: Com-
munitásbéli T. Senioroknak serio imponállya hogy min-
den lehető képen a magok kezek alatt levő Ecclakban bé 
vétetni munkalodgjak [SVJk]. XVIII. sz.: A koporso 
után a két keserves, ezekután a' 12 Communitásbéli sze-
mély [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1822: Ezt kévánánk 
írásban tenni ., hogy ezután is ezen egyességet folytat-
ni teljesítsék az ezután való becsületes communitásbéli 
atyafiak is [Jenőfva Cs; RSzF 100]. 

kommunitási szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ gyűlés városi tanácsülés; şedinţă a consi-
liului orăşenesc; städtische Ratsversammlung. 1792: 
Kőit Privilegialt Nemes Zilah Várossában Kis Aszszony 
Havának 17dik Napján 1792-dik Esztendőben tartott 
közönséges Communitási Gyűléséből [Zilah; Borb. II 
hiv.]. 

kommunizál (ítéletet, fejedelmi parancsot) végrehajt; 
a executa, a duce la îndeplinire; (Urteil, fürstlichen Be-
fehl) durchſühren. 1578: mikor az Communizalasnak 
Napja es oraja eleo Jeott volna, vgyan azon hagyott Na-
pon es helyen, Mynd az keet fel leien valanak, Es jolle-
hett az Actrix egywtt akar vala Communizaly az in Cau-
(sam) a(ttra)ctaual, kyuel mégis kynala hogy az Nagod 
leuele Tartasa zerint eggywtt esš egy helyen Comuni-
zallyanak, de nem tuduan minemw okból az in Ca(u-
sa)m a(ttra)cta nem akara annak Semmy keppen enged-
ny, hanem ó azt felele hogy eő kwleon masut es mas do-
logrul akar Comunißalny Ezt halwan az Actrix my-
nekwnk Myndgyarast ezen dologrwl protestala, hogy eo 
kez volna eggywtt Comunizalnj, ha az in Cau(sam) (at-
ra)cta akarnaya, de ha nem akarya eo neky nyncz mitt 
tenny, eò az hagyot Napott el nem Mulathattya 
[KemLev.]. 1586: 24 Maj Jndultunk Lukachj Vrammal 
Rapoltra3 Comuniszalnj Egi kochin 29 Maj Rapol-
ton az Captalannak, az Executiotwl es Relatoriatol at-
tam f. 2 [Kv; Szám. 3/XXIV. 20. — aH]. 

kommunizálás (ítélet, fejedelmi parancs) végrehajtá-
s(a); executare; Durchführung (eines Urteils/fürstlichen 
Befehls). 1578: mikor az Communizalasnak Napja es 
oraja eleo Jeott volna, vgyan azon hagyott Napon es he-
lyen Mynd az keet fel leien valanak [KemLev.]. 

komód1 1833: visell egy commod sapkát [DLt 
453 nyomt. kl]. 

komód2 alacsony fiókos kaszten/szekrény, sublót: co-
modă, scrin; Kommode. 1787: Egy uj Commod három 
ki húzójával onos készülettel [Mv; MvLev. Ajtai István 
hagy. 8]. 1802: Mahoni fából való 3 Schubládás 
Commod [Mv; TGsz 52]. 1807: Egy Dio fából való 
gőmbőlyőg négy labu, negy fijokos Záros asztal formä 
Kommod [Körtvélyfája MT; LLt]. 1810: Egy Záros 
Kommod három Sub ládákkal [Mv; DLev. 2. XIXA] | 
Egy Commod 3 tojokaval [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1823-1830: még az úgynevezett módi portékák nem 
jöttek volt be a világra. Kommód, kanapé stb. csak a 
nagyurak házaikban voltak [FogE 273]. — L. még i.h. 
185, 189. 

Szk: rakott ~ berakásos fiókos szekrény. XVIII. sz.: 
Cserefábol réz készületekkel tsináltatott három Sublá-
dáju ollyan rakott Commod, melynek a' Tetején lévő zá-
ros lefordítható Táblán írni is lehet [LLt 106/1]. 1794: 
Egy rakott Commod [Koronka MT; Told. 12/104]. 

komód-kaszten alacsony fiókos szekrény, sublót; co-
modă, scrin; Kommodenkasten. 1790: Három Com-
mod Casten [Királyhalma NK; Ks 67.46.24c]. 1802: 
Egy Mahoni fából való 2 subládás Commod kasztén 
[Mv; TGsz 52]. 7857:Egy 3 fiokos komot kasztén [Dés; 
DLt 2216]. 

Szk: fenyőfa 1790: Fenyő Fa Commod Kasztén 1 
[Sv; Ks] * tiszafa ~ . 7805; Egy Tiszafa Commod Kas-
ten két schub Ládával, Aszszonyi köntösökkel, fejér ne-
műkkel meg rakva[Mv; TGsz 52]. 

komodli rékli, ujjas; jachetă; ulifant; Jäckchen. 1798: 
igértema . . . egy Ujjas komodlit Flanerbŏl azaz Mol-



komollói 80 

dombol pantlikaba szegve [Banyica K; IB. Gombos Ist-
ván lev. — aA frájnak fizetésében] | egj Kartonbol valo 
viseltes komodli, vagj Rékli 1//2 [Kv; Pk 6 Rázmány 
Hedviga hagy.]. 1823: Fein Pergál háló szoknya, sima 
vékony patyolattal és két rend Csipkével garnírozva. — 
Rosa szin pántlikával hozzá valo Comodlival [LLt Csá-
ky-per 601. L. 1]. 

Szk: anginét 1810: Egy ánginét kommodli Rf 
7 xr 6 [Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 4] * gyapotgyolcs 

1797: Gyapot gyolts Komodli Kettő [Mv; Told. 19] 
* parkét 1797: Parchét Komodli patyolat gáraérral 
egy [Mv; i.h.]. 

komollói a Komolló (Hsz) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -/ al toponimului Komolló//Como-
lău; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON 
Komolló; 1. Komollón lévő, Kommolóhoz tartozó; 
care se află la Komolló, din Komolló; in Komolló be-
findlich, zu Komolló gehörig. 1666: Az Markosfalui Jo-
szagot . Es komolloy feőldeket . . Eŏ kgmek oszak 
Egy mas kőzt aequaliter ket reszre [Altoija Hsz; Borb. 
I]. 1742: a' Komoüai Ekklesia [SVJk]. 1763: A Komollai 
Malom [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

Hn. 1728: Komollai Csere nevű helyb(en) (sz) [Eresz-
tevény Hsz; EHA] | A Komollai ut altal kelőben (sz) 
[Angyalos Hsz; EHA] | A Komollai ut [uo.; SVJk]. 
1742: a' Komollai nyirb(en) [Komolló Hsz; EHA]. 
1818: a' Komollai Útnál (sz) [uo.; EHA]. 

2. Komollón lakó/müködő; din Komolló; in Komol-
ló wohnhaft/tätig. 1626: Komollaj falus biro [BLt]. 
1686: Komollai Andor János Uram [Killyén Hsz; BLtj. 
1702: Mü Komollai Andor Thamas Kŏkŏsi Orbok Ist-
ván es Killjenj Kadar György mind harman lō fŭ szemé-
lyek szepsi szekíek [BLt 3]. 1794: Márton László (48) 
Nemes Személy mostan Komollai Református Mester 
[Eresztevény Hsz; HSzjP]. 7822:Kovats Antal Komollai 
Ref. Pap [Hsz; Kp V. 331]. 

Szn. 1727/1754: Valentinus Komolai de Csomafàjaa 

[Somb. — aK]. 1737:Komollai Bálint [BfN Kidéi cs.]. 

komoly serios; ernst. 1854: A hazai jogtudományok-
ban akkor Mezey marosvásárhelyi ügyvéd volt a leghir-
leltebb, de szájhős és félénk, mely két szó a^zsibói 
szótárban8 nem létezett A komoly tanítvány egész 
professiot csinált most tanítója rebenczességeit újabb 
meg újabb jelenetekben nevetségessé tenni s az altal lelki 
betegségéből kigyógyítani [Újf. 67. — aWesselenyieké-
ben. Wesselényi Miklós]. 1862: A helybeli vasárnapi is-
kolák igazgatóságaitól ugy értesülvén tanács (!) hogy a 

mester inasok a vasárnapi iskolát hanyagul vagy ép-
pen nemis látogatják . . . komoly felelőség terhe alatt 
hagyatik meg a Czéelöljároságnak8 [Kv; ACLev. — 
aKöv. az intézkedés]. 

komolyan serios; ernst. 1897: Zsuzsika itt a vállam 
mellett azt mondja: Komolyan izend meg Gyaluinak, 
nehogy magára induljon el . vigye az asszonyát magá-
val [PLev. 190-1 Petelei István Gyalui Farkashoz]. 

komonák kucsmaféle; comănac; Art Pelzmütze. 
1801: Simon János fia Ándrás, Kászon Széki All-Tizi, 
egyesült Gŏrŏg Vallású, oláh nőtelen 17 esztendős 
lobogós ujju hoszszu oláhos inget, harisnyát, hoszszu 

szürke Tzondrát visel, és fekete Komonákat | Simon 
Koszti fia János fejér Komonákat visel [DLt nyomt. 
kl]. 

komondor juhászkutya; cîine ciobănesc, dulău; 
Schäferhund, Komondor. 1574: Anna gywlay Eottwes 
Ianos Zolgaloia, Azt vallia hogi az legent . . . az 
Kalmar Albertne haza aytaiaba latta egi komondorai 
egembe [Kv; TJk III/3. 403]. 1588: 14 Marty biro 
vra(m) adatot egy Cigánnak hogy az varasból egy ko-
mondort vontak ky d. 2 [Kv; Szám. 4/1.24]. 1630: Eyel 
az Juhot Eörizuk vala s Eg' Vizoliai8 Ember az Sariut 
Eörizuen ot fekzik <val>a Eg' komondorunk reia Zeo-
kek es En oltalmazam hog' megh ne Maria [Nagycég K; 
VLt 16/1527. — 8 Viszolya K]. 1743: Tavalyi esztendő-
ben) és sajdítottam azt hogy az szántó vasaimot . . . el 
akarja lopni . . . hanem az komondorok ugatásától 
s rája valo rohanásátol el nem lophatta s reggel azal kér-
kedék nékem hogy meg próbálta s el nem lophatta az ko-
mondorok miatt [Szásznyíres SzD; Ks]. 1761: eŏ Naga 
lövette meg az Expns komondorát [Karácsonfva MT; 
Told. 76]. 1818: Toma Bárb panaszsza fel vétetik Györ-
gye Sián ellen egy Juhász Komondora agyon veretésiért, 
mely Komondor mégis döglött azon verésből A Bé 
panaszlott azt feleli, hogy Román Sián egy karóval 
választotta el az marakodo kutyákot és az Más Komon-
dorok mardosták ŏszve [H; JF 36 Prot. 3]. — L. még 
RSzF 218. 

Sz. 1661: Az két vajda is, miként két komondor, vár-
ják az konczot, melyiknek adatik, mivel egyik sincsen 
székiben, hanem mindenik táborban [TML II, 51 Lázár 
István Teleki Mihályhoz]. 

komor 1. sumbru, întunecat, posomorît; moros, dü-
ster. 1752: Tisztarto vram . . . hogy részegeskednék, azt 
senki sem mondhattya, sŏt inkább olljan komor em-
ber, hogy senki sem tudgya mikor van jo kedve s mikor 
haragszik [Gardánfva Sz; BK]. 1776: az eleitől fogva va-
ló szomorúságnak, komor kedvnek jelit mindenkor lát-
tam, mind ă Groffnéban, s mind a Kis Aszszonban [Kó-
rod KK; GyL. Gabr. Martonffi (31) rk káplán vall.]. 
1785: Basa Mária Asszony igen csendes, és részsze-
rént komor kevés beszédű volt [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 
1801: Náun Avram mintegy 42 esztendős erŏs-
sen komor tekintetű [DLt nyomt. kl]. 

Szn. 1602: Komor Jstwan [Kv; TJk VI/1.633, 636]. 
1632: Komor Istva(n) [Mv; MvLt 290.102a]. 1700: 
Komor Istva(n) [Kv; Szám. 40/III. 55.]. 

2. zord, zordon; aspru; finster, rauh, unwirtlich. 
1811: Oh te balgatag ! ne bántsd az egész setét Éjtszakán 
Istenhez kiáltó Remetét, Hadj békét néki a' komor tsen-
dességbe, Hogy küldje siralmos panaszszit az égbe | Oh 
kedvetlen idő' komor ábrázattya! [ÁrÉ 108, 188]. 1847: 
Ma fölleges, hives komor őszi reggel van [KCsl 13 Ke-
mény Dénes kezével]. 

komorlás 1592: Jut ezembe hogi az ezwsteot plík-
nek mongia vala kire monda Nimeti Istuan neki, na(m) 
az eleot neke(m) comorlasnak mondota vala [Kv; TJk 
V/1.246]. 

komornyik 1. kb. udvarnagy (az uralkodó ügyeit inté-
ző fő-tisztségviselő); postelnic; Hofmarschall. 1582: az 
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wy eztendeo aiandekiakor weottwnk woltt Neg' 
zeonyeget 1 p(er) f 5 f 20. Byro vramek attak Feierwaratt 
egyikett Gergeir Deaknak az Komorniknak [Kv; Szám. 
3/VIII. 3]. 1585: 28 Ap Juta Király3 Komornikia Len-
giel orzsagbol witte Tordaig feier Martto(n) [Kv; i.h. 
3/XVIII. 5a Gellien Imre sp kezével. — aBáthory Ist-
ván]. 1592: 30 Novemb. Andrást ã lowas legent kwlte B. 
vram feyerwarra az ezwsteos bot arraert à komornikhoz 
[Kv; i.h. 5/XIV. 112 Éppel Pétear sp kezével]. 1612: Ba-
lasfy Gieorgy deák, kj Sigmond3 fejedelem Komornikya 
volt, az mely Táár Zekereket, es Arany Ezwst, s egyeb 
fele marhakat, es kezz penztis, ide Coloswarra hozott 
wolt kinél maradttanak es kinél lááttad [Kv; PLPr 40b. 
— aBáthory Zsigmond]. 1659: az fel vetet summát ejjel 
nappal siessen be küldeni jo pénzűi az komornik keze-
hez, kűldhessŭk be az Portara mentől hamareb [UszLt 
15 fej.]. 1677: Aszszonyunk eo Nga Etekfogoi. Asz-
t(alnok) Kendefi János f. 37//50 . . . Komornyikok. Lu-
kácz Déák Ur(am) f. 45 a[Utl. — aUtána még három ko-
mornyik neve 25, 22.50 és 9 ft fizetéssel]. 1688: Karaffa 
Ur(am) eŏ Nga ide jűvetelekor Komornyikja vagy Hop-
mestere eŏ Nganak nállam lévén szálláson . . a Cselédi 

.. ládámrul lakatomat le tekerték [Kv; UtI]. 1792: Tö-
rökül a' Tihája, vagy Kiahája jelent Háznokot avagy 
Komomikat [Éder, BenkőNyMunk 181]. — L. még 
AIN 148, 150; CsH 123; Kemön. 113; TML I, 449, IV, 
381. 

2. aranykulcsos ~ cs. és kir. kamarás; şambelan im-
părătesc şi regal; k.u.k. Kammerherr. 1764: Liber Bäro 
Boros Jenői Korda György ur eŏ Exlja Felséges Csá-
szár, és Királyné Aszonyunk belső Titkos Tacsossa (!), 
Udvari arany kolcsos Komornyikja [Kv; JHb IV/10] | 
Mlgos L Baro Magyar Gyerő Monostori Groff Kemény 
László Ur a Felséges Regnáns Királyi Majestas Belső 
Titkos Tanács Hive, Arany kolcsos komornyikja, és Ne-
mes Erdélly Ország 's hozzá tartózó Részéinek nagy 
Méltóságú Emeritus Gubernátora és e Hazában ő Flge 
Fő Komornyikja ő Excellentiája [Kv; TGsz 35]. 

3. kb. lakáj; lacheu; Lakai. 1550: dono dato emerico 
L(i)t(era)to et komornikoknak fl. 5 [Kv; Szám. l/II. 5]. 
1597:Azzoniúnk eo felsege Mikor innen a' Varasból Vy 
Varba mene Vittek ezek, eggietmasat Mosokat, Swteo-
ket, Komornykokat, pohárnokokat es egieb portekaiat 
[Kv; i.h. 7/XII. 42 Filstich Lőrińcz sp kezével]. 1602: Az 
komorniknak megh hagjta hogj az Aratt k(ne)k mingja-
rast megh kuldgje [Görgény Mt; BesztLt 1602-7 Mel-
chior Bogatti lev.]. 1621: 3. Oct. Jeouenek Fejeruarrol 
G. eo. N. zolgaj Zilagi az komornjk es Makaj János [Kv; 
Szám. 15b/IX. 89]. 1625: Szilagyi Mihalj Gubernátor eő 
Naga Komornikja [Kv; i.h. 16/XXXIV. 50]. 1665: 
Midőn volnánk Fogaras Várában eddigh az komornyi-
kok szokott szálló házokban jelen lévén mi előttünk egy 
felöl Nemzetes Nagy-Ajtai Czerei Farkas Vr(am) az mi 
Kegmes Urúnk komornyikja, más felöl penig Makfalvi 
Dósa Gergely Vr(am) kegmes Assz(ony)únk Inassa 
[DLev. 2. XIIB.15]. 1745: Csehi István nevű akkori Co-
mornikjátol az néhai Mlgos Groff Csáki István Ur(am-
na)k halottam hogy ha el nem vette volna Gróff Hal-
ler Borbara Aszszonyt, éppen élhetetlenül maradott vol-
na ö Nga . . . mint hogy akkor majd Semmie' sem volt 
[Buza SzD; Born. VIII. 8 Makaria Gligorás (51) jb 
vall.]. 1807: Fazakas Kraussnál voltam, és ä Kernen tze 
dolgát tudakoztam, es ő azt felelte nékem, hogy mivel 

nékie se Kanyo Vr, se ä Nagyságod komornikja meg 
nem mondották hogy' millyen formájú legyen azon ke-
mentze, ő ahoz hogy meg tsinálja nem fogott [Kv; WLt 
Papp Sámuel lev.]. — L. még Kemön. 134, 142. 

O Szn. 1583: Komornyk Myhal [SLt V. 13 Imreh 
deák Papay, a gyf-i káptalan hites not-ának kézírása]. 
1689: Komornyik Pál [AMN 280]. 7779:Recsei Komor-
nyik László [Borb. II]. 1734: Komornyik László. Ko-
mornyik János [Szécs Sz; i.h.]. 1815: Komornyik Sig-
mond [M.kecel Sz; i.h.]. 1835: Komornyik 'Susanna. 
Komornyik Kata. Komornyik Laszlo. Komornyik Ju-
liánná. Komornyik Érsébeth [Varsolc Sz; i.h.]. 

komornyik-deák 1625: Az B.T. Adatott, az Vrŭńk 
eŏ felge Komornyik Deakjanak Kowaczj Jstwannak 
Ajándékon, Egj szép kesztiwtt . . . f 10 [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 273]. 1662: Ezalatt Barcsai Ákos komor-
nik-deákja, Dobolyi István a főkapitányhoz bejővén a 
praesídiumfizetésre kétezer arany szép pénzsummát ho-
zott és adott vala [SKr 507]. — L. még SKr 144. 

komornyikház komornyikok szállása; camera lachei-
lor; Unterkunft/Quartier der Lakaién. 1676: mégyen le 
ezen pitvarból az komornyik ház előtt valo pitvarra, egy 
kerengős fa gradiczos [Fog.; UF II, 726]. 1710: Fogaras-
ban convocáltatván azért a fejedelem országgyűlésit, ott 
mind Béldi Pált, mind Bethlen Miklóst árestálják . . . Bél-
di Pált a komornyikházban tevék rabságra [CsH 127]. 

komornyikláda ? lakájláda; ladă de lacheu; Lakaien-
kiste/lade. 1684: Ket komornik Láda [Ebesfva; UtI]. 

komornyik-leány komorna; cameristă; Kammerzo-
fe/mädchen. 1705: Tegnap egy Nagy Zsigmond nevű ra-
bot akarván az asszony a fejedelemasszony napján meg-
szabadítani, ígírte volt is magát, hogy kikéri a generál-
tól. Kinek is nevét felküldvén és az komornyik-leányra 
bízván, a cédulát elvesztette Ma azért újobban írás-
ban felküldöttem a nevét [WIN I, 603]. 

komornyikság komornyiki/udvarnagyi tisztség; func-
ţia de postelnic; Amt/Würde des Hofmarschalls. 1657: 
egy Iván vajda, mázul vajdafi is kezdett vala hada-
kat gyűjteni az fejedelemasszony pénzével, kinek 
tékozlása miatt ezelőtt én az komornikságot is resignál-
tam vala, ilyenképpen: hagytam vala az tárház kul-
csait Kún Ferenc ki az magyar udvarnak hopmestere, 
Felvinczi Márton fogarasi udvarbíró, ezeknek kezeknél, 
de titkoson, mert tudtam az szokás szerént következő 
tékozlást [Kemön. 137]. — L. még i.h. 141. 

komornyik-társ lakáj társ; celălalt lacheu; Mitlakai. 
1585: Jŏwe János deák komornyk tarsa vasarlany 
attunk kuczhyt 3 louat [Kv; Szám. 3/XXII. 15]. 

komorság caracter morocănos/ursuz; Morosität. 
1755: Marosán Gabrilla Komorságát fateallya 
Tisztarto vram(na)k, nem hogy jo kedvel s vendégeske-
déssel töltené idejét [Gardánfva Sz; BK]. 

komót vállhám/iga; grebănar; Kummet. 1816: A1 

Nagy tarka Lo Komoftya igazittása 10 Rft [Mezőmada-
ras MT; Born. XVb]. 
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komót-hám vállhám/iga; grebănar; Kummet. 1823: 
szökött- el . . . két világos pej anglizált, szártsa Lábu, és 
a' homlokán fejér hoka loval, német komót hámmal 
[DLt nyomt. kl]. 

kompaciál elnéz, a trece cu vederea, a ierta; jm etw. 
nachsehen. 1750 k.: méltóztassék a Mlgos Ur Istenes es 
keresztyeni kegjes Consideratiobol nékem s feleségem-
nek compatialvan a meg irt Szok iránt fel vett nehezseget 
condonalni és remittalni [Ks 83 Ónadi Szakáts Mihálly 
lev.]. 

kompakció 1. kötés; legătură; Band, Bandarbeit. 
1736: Fél 'Soltár l. Ditseretes könyv Rosz Compactioba 
vadnak [Várhegy MT; CU XlII/l.lOl]. 7789:Kŏnyvek: 

Hieronimus Ludolfs Bŏr marmorea Tábláb(an) àra-
nyos a' Sarka Nicolai Lemeri Cursus chymicus: ha-
sonlo Kötésben . . Johannis Hŭbneri Lexicon Germa-
nicum hasonlo Compactiob(an) . . . Magyar Énekes 
Könyv aranyos Tábláb(an) [Mv; ConscrAp 88]. 

2. bekötés/köttetés; legát; Bindung, Einband. 1757: 
Egy kőnyv(ne)k compaçtiojára xr 24 [TL. Teleki Ádám 
költségnaplója 127a]. 1762: Én kinyomtattatván a pré-
dikációkat, igen szép epicediumot írattam . . . a clarissi-
mus Husztival s midőn Mósa uramnak is küldöttem a 
prédikációkban, találkozván velem azt mondja, miért 
nem tétettem tőle írt epitaphiumot is a compactiókor 
melléje [RettE 138]. 

kompakciójú 1. (test)alkatú; cu o (anumită) consti-
tuţie (fizică); von Körperbau. 1747: ezen katonáknak 
egyike kőpczős és nem igen magos, jó erejű az 
másik nem éppen olyan erős Compactióju mint az 
más de anál magasabacska termetű [Á.hagymás SzD; 
Ks 27/XVIIb]. 1814: Fola Ilia Házos, mind egy 50 Esz-
tendős kŏzep Termetű, Robustus testi Compactioju 
[Görgény MT; Born. G. IX. 6 Lad. Szekely chirurgus 
vall.]. 

2. termetű; de (o anumită) statură; von Wuchs/ 
Gestalt. 1798: Delicio kitsin Compactioju ember [Déva; 
Ks 115 Vegyes ir.]. 

kompaktor 1. könyvkötő; legător (de cărţi); Buchbin-
der. 1597: Myert hogy az psalterium az templu(m) bely 
. . mind el zakadot volt . . .vettünk Biro vram akarat-
tiabol ahoz 17 pergamemomat p(er) d 90 . . . fizetünk 

. . Az Compactornak az be keotessetol f. 1 [Kv; Szám. 
7/III. 30]. 1625: 5. tál és 5. tanyer tokoknak megh 
boritasara vetettünk veres beoreoket No 56 fizet-
tünk az Compactornak az tokok boritásatol egyteol 
mástul szaz huszoneot pénzt [Kv; i.h. 16/XXVII. 2]. 
1685: négj sing Kék Fajlandist a Compactor(na)k [Utlj. 
1758: Tiszta pappyrosból Libellusokat czináltattam, 
vgy Compactor Farkas(na)kaRf. 3 xr. 06 [TL. Teleki 
Adám költségnaplója 180a. — te l jes nevén Farkas Já-
nos; kv-i könyvkötő volt (Herepei, EM XLVII, 255-6)]. 
1777: (Temették) B(első) Király utcából Compactor 
Veszprémi Mihályt [Kv; EM XLVII, 257]. 1804: na-
gyon meg tsaltam a Rectort mert azt ígértem volt tegnap 
hogy ha könyveket keres és hoz a Compactoroctol ez-
után jol fogok tanulni, de íme illyen hamar hazudtam 
[Dés; KMN 39]. 7808: Egy ujj Protokolumert a Kom-
paktornak 2 Rf 20 xr [Kv; ACSzám. 13]. 1823-1830: 

Minden gradust nyert személyek, úgyszintén könyváro-
sok, nyomtatók, compactorok legényeikkel, inasaikkal 
. . . együtt az univerzitás3 jurisdictiója alá tartoznak 
[FogE 233. — aA göttingai]. 

2. '?' 1801: Egy Vas fűstelŏ Compactor [MvLev.]. 

kompaktor-legény könyvkötő-legény/segéd; calfă de 
legător de cărţi; Buchbinderbursche/gehilfe. 1775: (Te-
mettetett el) Szathmári nevű kompactor legény [Kv; EM 
XLVII, 257]. 

kompánia 1. csapat; trupă; Truppé | század; 
companie; Kompanie. 1657: (A) fejedelemhez küldött 
Jármi Ferenc is . . . megérkezett vala; őtet azért az két 
compánia puskással béküldém . . . vissza is jüve maga 
oly válasszal, hogy az városa és praesidium igen 
megújult s vidult légyen az segítség érkezésén [Kemŏn. 
221. — aKassa I. Rákóczi György 1644. évi hadako-
zása idején]. 1688: Mi olta quártélyban bé szállottak 
a montecuculli Ur(am) Lejtmán kapitány Companiajá-
bul való szállóim, két Asztag kölesemet, el vitték erővel 
[Kv; Utlj. 1701: Colonellus Ebergényi Vr(am) 
Regimentjéből hat Compagnia kgls Vrunk eő Flge ellen 
rebellálván . . . Tŏrŏk országra és más hellyekre el 
széllettenek [UszLt rIX. 77. 30 gub.]. 1715: 
Concludaltatott hogy mikor a Militia Companiankent 
költözik abban s a Portionak el Szállításában a Jobbagy 
rend is tartozik bé fogni es vecturázni [Kp I. 113 Mich. 
Benkõ jur. Notar. Sepsi kezével]. 1721: igjekezzik 
kgt(e)k, a* Regiment vagy Companiák mellé . . . ollyan 
betsŭletes embert denominálni Commissariusnak, a* ki 
maga Vármegéjéböl más Vármégeb(e) vagy Székbe, 
által kisirhesse [Ks 18. XCIII a gub. Nsz-ből]. 1752: 
Alázatasan kívántam Natsägadnak jelenteni, hogy az I. 
Csedöiana Cahors meg indul 25ta Augusti, et usq(ue) 
lmum 7bris a több I. Compăgniäk is Masirozásb(a) 
reménlem fognak [Aldoboly Hsz; ApLt 5 Hollaki János 
Apor Péterhez]. 1753: Colonellus Vaji László ur maga 
akarattyabol Nemes Vár(me)gye dispositioja ellen a Két 
Nemes Companiat Gyaluba orderezte a holot is kilencz 
napik (!) Exerceroztassonak [Hídalmás K; Ks 91]. 1817: 
a Roskányi Krájnicális Státionak bátorsága fenn 
tartására nézve nyoltz számból állo katonai őrizetet az 
ide való Compagnia Commendansatol ki eszközölni 
méltóztassék [H; Ks 91.C.8]. — L. még CsH 208, 223, 
227, 235, 348; Kemön. 266; RettE 124, 139, 420; SzO 
VII, 111; TML IV, 418, VII, 201, VIII, 210; WIN I, 86, 
379, 548, 595, 656. 

Szk: állít csapatot/századot állít ki/szerel fel. 
1788: Néhai édes Atyám a Frantzia háborúban, három 
Lovas Huszárokból állo Companiákot állítván, tulaj-
don maga kőltsegin mely is 82 ezer Rh Forinttyában 
került [Branyicska H; JHb XXXI/26]. — Vő. a granaté-
rosgyalog- és lovaskompánia címszóval. 

2. székely határőrszázad; companie de grăniceri la 
secui; Szekler Grenzkompanie. 1792: az Első Gyalog 
Székely Regementbéli Nemes Csik Széki Rákosi Com-
pania [Gyergyóalfalu; DE 4], 

Szk: ~ fórumaiszéke a székely határőrszázad ítélő-
széke. 1781: Úgy vagyon az is, hogy panaszolt tisztelt 
kapitány úrnak eziránt. De kapitány uram egyedül nem 
igazíthatta, relegálta a közelebb esendő compania fóru-
ma eleiben, azmikor is mind az inctus és én actor compa-
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reáltunk [Árkos Hsz; RSzF 272]. 1794: Megértvén az 
compagnia széke mind a két feleknek egymás ellen való 
akaratját, de minthogy a Compagnia Commendáns 
uraknak semmi resolutiójokat nem látjuk, azért halasz-
tatott a dolog továbbra, hogy hozzanak a Comendáns 
uraktól, hogy miben legyen auctoritása a compagnia 
székének, s miben nem; ítíltetett [Jenőfva Cs i.h. 240]. 
1806: Mindezen panaszokat megvizsgálván nemes com-
pania fóruma kitetszett . . . hogy hit nélkült ítéletre 
nem lehetne menni [Szárhegy Cs; i.h. 263]. 

3. társaság; societate, companie; Gesellschaft. 1705: 
Ma az úrnál, Keresztesi uramnál Sámuel napjára ismét 
companiánk vala, holott öszvegyűlve voltanak az úr, 
gubernátor uram, Haller uram, én magam, Dienes úrfi, 
Lázár György uram, Désfalvi uram, németek, Graven, 
Montecelli, Unger, Acton, Amadeus [WIN I, 523]. 1710 

(Bethlen Pál) Bánffi Györggyel és a sógorával, Thor-
dai Jánossal Mihályfalva felé megyen vadászni, jó vol-
na, ha én is odamennék a companiába [BÖn. 702]. 1782: 
Sz Margitán pedig ilyen Companiát mostanság nem fog 
együtt látni. B. Kemény György Ur ugyan itten lészen, 
de . . . a Mlgos Úrfi nélkül ilyen Companiat distráhålni 
elégtelen lészen [Szentmargita SzD; SLt 17 Nemes Jó-
zsef P. Horváth Jánoshoz]. 1787: De mégis tsak szeret-
ném kegyelmedet Sámuel napján látni, azért ha nem hi-
vutt is kegyelmed el megyek . . . azért ha tetszik hogy 
Companiádba legyek, küldj utánnam [Bolya NK; IB gr. 
Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 1801: En 
Mlgs Horváth János Urat Mlgs Iffju Aszszonyával ugy 
a ' Mlgs Kis Aszszonyt, sajnálva hogy Compagniajok-
ban nem lehettem, a' leg szívesebb köszöntéssel tisztel-
vén, állandóul vagyok . . . alázatos és igaz tisztelője 
[Kv; SLt 17 Lázár István P. Horváth Ferenchez]. 

4. görög v. örmény kereskedő-kompánia/társaság; 
societatea comercianţilor/negustorilor greci sau armeni; 
griechische od. armenische Handelskompanie/gesell-
schaft. 1700: adot volt Vas Dániel Vr(am) . . . ezer ma-
gjar forintokat az Szebeni Companiabul való Far-
kas Gjőrgj Ur(amna)k kölesen interesre Annuatim tett 
Szaz magjar forintokat, mely Sunna (!) pénzért . . . Sze-
beni Companiabul való Alexánder János Vr(am)a volt 
kezes [Mv; WassLt. — a 170l-ben görögnek mondják]. 
1749: Ebesfalvi Krátson Gergely protestál, ugyan Ebes-
falvi Örmény Jakab Márton ellen, hogy az mostan ellene 
orialodott causaját folytassa Ebesfalván, mint ott resi-
dealo Házas tüzes ember ellen, és ott Törvent állani az 
Compagnia előtt Kész lészen mint Kereskedő ember, az 
kőzőttők orialodott causa is illetvén az Compagnia iga-
zítását [Torda; TJkT UI/251]. 1792: (A görögök) a kal-
márkodásnál fogva járták és lakták mind Magyarorszá-
got, mind Erdélyt. Jóllehet pedig e' mi Hazánkba való 
járásokat néha, nagy okora nézve, az országos Gyűlések 
meg is tiltották ismét mindazáltal felszabadították, 
es annyira megengedték, hogy ma is Szeben és Brassó 
Városokban népes Társaságaik, vagy, a' mint nevezik, 
Çompaniaik vágynák. Sőt, minthogy a' felsőbb időkben 
°k kereskedtek külföldi árukkal . . . Lehetetlen vólt 
azért, hogy töllök is, együtt az árukkal, melyeket ők in-
kábbad napkeletről hordottak, némely nevek és szók 
reánk ne ragadnának8 [Éder,BenkőNyMunk. 165: — 
Köv. a jövevényszók fels.]. 

5. kb. cigányvajdaságalja csoport/kompánia; ceată 
de ţigani condusă de o bulibaşă; Gruppe/Kumpanei des 

Abschaums einer Zigeunerhauptmannschaft. 1712 k: 
Alázatosan jelentyűk Nagyságodnak hogy midőn vol-
nánk hivatalosok . . Torda várossába és Polyanba la-
kó, mind harmann Nemes Szemellyek az Császár eö Fel-
sége Bányász Cziganyinak Vajdájitol készek valánk . . . 
az alattak lévő hites és szabad Bányaszakat az előnkben 
ki adatott utrumnak ténora szerint meg esketni 
melly utrumnak ténora ekképpen vala 1. Tudade . . . 
quod in Annô 1712 hogy az egyik Compániának az ádo-
jat ki szedte fel . . . 2 az adon fellyűl mit húztak rajta 
azon az Companián . . . 3tio és az ki az ádót fel szedte az 
. . . Compánián, micsoda mértékkel mérte és vette 
[Törzs]. 1761: Tudgyaé a* Tanú . . hogy Bontz Ra-
dutz nevü Czigány . . . Fiaival Gyorgyival . . . és 
Makrissal Néhai Kornis István Urnák . . . Gyekeia 

Jószágához . . . tartózó Kurkéj György Czigányok Vaj-
dája Compagniájábol való ős örökös, tős gyökeres job-
bágyai voltanak [Dob.; Ks 5. XII. 22 vk. — aK]. 

6. becsm banda, horda; bandă, hoardă; Bande, Ge-
sindel. 1676: Lator kompánia az! [TML VII, 203 Nalá-
czi István Teleki Mihályhoz]. 

kompániabeli I. mn 1. századbeli; din companie; 
von/aus der Kompanie. 1677: adtam Száz húszon ki-
lencz Régi Companiabeli Nemetek(ne)k egy ho penze-
ket f. 655 [UtI]. 

2. ~ cigány kb. vajdaságalja-cigány; ţigan care face 
parte dintr-o ceată condusă de o bulibaşă; Zigeuner des 
Abschaums einer Zigeunerhauptmannschaft. 1745: Vas 
Mives Czigányoka Compania beli Czigányok 
[M.bece AF; Told. 18. — ^ K ö v . a nevek fels.]. 

II .fn századbeli katona; militar care face parte dintr-o 
companie; Sóidat aus einer Kompanie. 1662: bizonyos 
compániabélieka a magyar katonákkal egybetanálkod-
ván . . . valamennyi lisztet, gabonát a malomban talál-
nak takarítva, mind elvitték vala [SKr 674. — aNémet 
katonák]. 

kompánia-cigány vajdaságalja-cigány; (igán care face 
parte dintr-o ceată condusă de o bulibaşă; Zigeuner des 
Abschaums einer Zigeunerhauptmannschaft. 1678: 
Rezmives edgyik Compania Czigányok vajdajatol Szaj-
kó Andrástól adojokat f. 4 [UtI]. 

kompánia-kommandó századparancsnok; comandant 
de companie; Kompaniekommandant | századparancs-
nokság; comandamentul companiei; Kompaniekom-
mando. 1806: A nemes Compania-Comando, Darvas 
hadnagy úr poroncsolatjából . fóruma ültetvén, aho-
va is előálla gyergyótekerőpataki Bobb Ádám gyalog 
katona ut actor gyergyószentmiklósi Kari Ferenc hu-
szár ut inctus ellen [Szárhegy Cs; RSzF 262]. 1848: Ha 
valaki a magunk kebelünkben könnyű lopásban tanál-
tatnék . . . a falusi bírák szoros kötelességeknek tartják 
elsőbben 12 Rft, azaz tizenkét rénens váltó forintokig 
megbüntetni, azután pedig a Compagnia-Comandónak 
bejelenteni, hogy a cselekedetéhez képesti büntetést ki-
szolgáltathassa [Jenőfva Cs; i.h. 266]. 

kompánia-kommendáns századparancsnok; coman-
dant de companie; Kompaniekommandant. 1794: 
Megértvén az compagnia széke mind a két feleknek egy-
más ellen való akaratját, de minthogy a Compagnia Co-
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mendáns uraknak semmi resolutiójokat nem látjuk, 
azért halasztatott a dolog továbbra [Jenőfva Cs; RSzF 
240]. 

komparáció 1. összehasonlítás; comparaţie; Ver-
gleich. 1714: En protéstaltam, aszt kívántam, hogj az 
Nemes V(ár)megje kűlgjén ki ket Assesort s revideállyák 
ezen el Éget Puszta hellyet, tegjenek Comparatiot, más 
ép Falukkal, légjen a szerint mind az quártély mind az 
quántum [Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pál-
hoz]. 1737: tettzett, hogj ujolag investigáltassanak mind 
a Dési; mind az idegen borok, hogj mennyi lehessen 
most; és Comparatiot inestimálván(n) az Öszszel inves-
tigatio szerint találtatott, és most találtatandó borok kő-
zött, investigáltassék azis, hogj hova distrahàltatta(na)k 
azonn el-mult öszszel találtatott borok [Dés; Jk 483a]. 
1772: Lázár Jánosa . . . Nagy poéta volt és sokan corres-
pondeáltak véle versek által . Diflicultálom hogy 
akik versekkel írtak neki, azaknak verseit ki nem nyom-
tattatta, hanem csak az azokra való maga feleleteit. Hi-
hető, azért cselekedte, hogy comparàtio ne essék a do-
logban [RettE 288. — aRá nézve 1. i.h. 529]. 

2. nyelvi fokozás; comparaţie; Komparation. 1823-
1830:(Az elementaria) a classisok közül a legalsó volt 
. . . Itt csak deklinációt s komparációt tanítottak3 

[FogE 124. — aMv-t]. 

kompáráltatik (össze)hasonlíttatik; a ñ comparat; 
verglichen werden. 1669: ki vagyok én mind értékemre, 
értelmemre, tekintetemre nézve azokkal az emberekkel 
comparáltatva ? [TML IV, 459 Petrityevith Horváth 
Kozma Teleki Mihályhoz]. 1745: ezen két darabocska 
hellyek jutának Groff Csáki Borbára Aszszonynak. 
Ezekhez . . comparáltatván az holt és eleven Szamos 
kőzött lévő más egy helly . . . ez pedig juta Groff 
Csáki Kata Aszszonynak [Szurdok SzD; JHbK 
XXVI/5]. 

kompareál 1. megjelenik; a se prezenta/înfåţişa; er-
scheinen. 1573: Cheterteken Esmet Comparealt . De 
az Mas fel Nem akar eleh Ieony [Kv; TJk III/3. 114 Kis 
Dániel protestációja]. 1590: (Az I) Az falús Biro elóttis 
zembe nem volth, Ittis az vice király birak szekin elô nem 
Jeo, nem Compareal sententian marad [UszT]. 
1602: Kapi tan wrunk . . . zolitata, az zek zenen, de az J. 
nullo causa non compariala [i.h. 16/88]. 1690: Csillágh 
Jánosne dolga Brassai Mihályne iránt haladót az jövő 
szekre, ugy mind azon al(ta)l hogy akkoron akar Com-
pareallyan, akar ne, Deliberatuma leszen [Dés; Jk]. 
1721: Az Csűr biro . admonialtatott volt õis elŏnkben 
Compariált [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1742: Király Biro 
Ur(am) kedre törvenyes napot indicalt, s edgy Jobbágjo-
mot halálra keresik; s ha lehetne Comparealnék annak a 
Tŏrvényin, mint hogy Cseledetskemet tartozom defen-
dalni [Zalán Hsz; ApLt 2 Zalányi Apor János Apor Pe-
teméhez]. 1759: ezen hellyben az utromban Specifi-
calt Naponn és időbe comparéált volt . . . Hatházi Czili-
ka, hogy ezen főidet . . . fel méije [Árpástó SzD; BK. J. 
Sándor (70) ns vall.]. 1794: Tessék azért . . azan prae-
declaralt Mikola Rész nevezetit Viselő erdónek a Váradi 
rész erdőt meg külömböztetõ régi métájának reambula-
tiojára Compareálni [Ádámos KK; JHb XIX/43]. — L. 
még AC 41, 252. 

2. előállít; a înfaţişa, a aduce înainte; vorſühren. 
1623: az Vduarbiro Industriosus legyen oly Ispanokot 
rendelyen Eleykb(eţi) be meneő Jobbagioknak midenik 
(!) hetre, kik keduezesnelkűll Az hetben az Zegenyseget 
Comparealia, fizetesert barattsagęrt hon ne hagia 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

kompareálhat megjelenhet; a se putea prezenta/în-
fåţişa; erscheinen können. 1604: Az A azt mo(n)dgia 
hogy . mikor menedekseg meg lett az vtan ne(m) com-
parealhatot eő [UszT II/3. C. 35]. 1629: Actores p(ro)-
testant(ur). Miuel vrunk eo felge paranchyolattya raj-
tok, ha az hagyot terminusra nem comparealhatnak ez 
okon hat az teoruenben az nekiek ne derogallyon [Kv; 
TJk VII/3.200]. 1685: Mikola Laszlo János es Ágnes . . . 
autorizaltak ô kglmek . . . Vegh István nevű Birajokat 
hogy itt Balastelken az ő kglmek kepekben . . . (: mivel 
eo kglmek nem Comparialhattanak :) Czerelyen . . . 
Fabrius (!) András Uramak egy darab szőlőt . . . egj 
puszta fundussal [Balázstelke KK; JHb XX/2]. 1687: 
Compareala mi ellónkb(en) Palkul János . . . edes 
Attya . . . maga nem Comparealhatat [Fog.; Szád.]. 
1693: Gubernátor Vrunk . . . bizonyos terminust praefi-
gal hová mind kegyld s mind Bethlen Sámuel 
Vr(am) comparealhassa(na)k [Fejér m.; Ks 67. 46. 21]. 
1735: az J: Procuratoranak eo kgmenek olly pregnáns 
ratioi vadnak, hogj most ezen székre Semmi keppen nem 
Compárealhatott [Dés; Jk 154a]. 1747: az J. eo 
Kglme Procuratora Balog Marton Vr(am) nem 
comparealhatott [Torda; TJkT III. 153]. 1771: a' pár-
sok meg edgyeztenek azon, hogy ha mindnyájon az ex-
mittált Co(mmiss)áriusok nem conpareálhatnánakis, 
leg alább hárman ha jelen lesznek, általok a' Divisio 
folyhasson, és continualtathassék [Fejér m.; DobLev. 
11/428. 18a]. 

kompareálhatott vhol megjelenhetett; care s-a putut 
prezentat undeva; erschienen. 1783: Assessor Uraink-
ina^ . . . melly Opinio ha fog tettzeni, magok neveket 
ezen irás alá irni ne terheltessen(e)k, mostan nem Com-
pareálhatott Assessor atyánkfiai [Dés; Jk 498]. 

kompareáló megjelenő; care se prezintă; erscheinend. 
1701: a' praefigált és de'nominált Terminus alatt ugj 
compareállyon, hogj ha suo tempore nem comparéal a' 
series meg nem bomlik, hanem az ollyan suo tempore' 
nem compareálo Deputatusnak dolga leg utolszor véte-
tődik elé [UszLt IX. 27. 29]. 

kompareált megjelent; care s-a prezentat; erschienen, 
vorgestellt. 1745: az előnkb(e) Compáréalt Fatensek 
[Keszler KK; MúzRadák]. 

kompareáltat előállíttat; a aduce (pe cineva) la faţa lo-
cului; vorführen lassen. 1769/1802: Titt Commissarius 
Uramék ki menvén a Cometaneusakotis, vgy mint Zal-
hai és Hosszumezeieket comparealtatvan fogtanak a 
Reambulatiohaz [BSz; JHb LXVII/3. 18]. 

kompareáltatik 1. komperiáltatik. 

komparens megjelenő; care se prezintă; erscheinend. 
1655: certificalokys . . . Katona Palne Aszoniomot 
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Szylvasi Magdolna Aszont . hogj eó kglme az megh 
irt Terminuson Nagod melthosagos Udvaràb(an) vagy 
compareal vagy nem . . . Mind az altal Nagod az com-
pareńs felnek instantiajara in p(rae)missis aszt fogja cze-
lekedni az mit az kőzőnseges igassagh dictal [RLt 0.5 
loannes Samariai de Des ns vall.]. 

kompariálás megjelenés; înfäţişare; Erscheinung, 
Vorfiihrung. 1681: Elsőben ketczeri nem compariala-
saert az I deponat onus [Dés; Jk]. 1707: Mmt hogj Vilá-
goson Constal az I. non Comparialasa ha nem mind 
maga sullyos betegsegenek, mind penig procuratora-
(na)k Nemes Ország szolgalattyab(an) való léte oka a 
nem Comparitiojanak per hoc Teczet a Nemes szek(ne)k 
Dilatalni ezen Actiot ad Futuram sedem [Dés; Jk 355a]. 

komparíció megjelenés; înfäţişare; Erscheinung. 
1647: minthogy ennjszer negligalta az comparitiota es az 
hamis cedola czinalast patraltatta tartozik az két 
szeri nemozasnak onussatis deponálni [Kv; TJk 
VIII/4.224. — aAz alperes]. 1656: Stephanus Zabolai 
pastor Ecclesiae Buzaiensis protestat(ur) Manyikon la-
kó Nemes Gaspar Ferencz az Ecclesia szekin en velem 
tŏrvenykezven, immár ket szeken nem comparealt. 
Azért si Juris, amittálya causajat. Delib(eratum) 
E(cclesiae). Ha ki minden oknelkŭl negligallya el, 
harmadik nem comparitioert amittallya causajat [SzJk 
82]. 1736: Az A ő kigjelmea ratione Officii az Jt keresi 
Paráznaságért de nem tészi fel Nős paráznaé; vagj 
nőtelen . az holott pedig tudni való, hogy a Nős 
parázna mindenkor fejére kerestetik; a Nőtelen pedig 
Nem a Nős parázna mindenkor personalis 
Comparitiora Citáltatik a Nőtelen pedig nem [Dés; 
Jk 217a. — aA város hadnagya]. 1739: méltóztassék . 
az Generális Computusra való comparitionkat olly 
competens terminusra ñgalni hogy szüntelen való 
bájoskodásunk kőzőtt azan Computusra kevántato 
Preparatoriumakat perficiàlhassuk [Szentgyörgy H; Ks 
39 Zeyk István lev.]. 1761: Semmi bizonyos ratioját nem 
asignalván az I. nem comparitioja(na)k az poenalitas 
nem condonaltatik [Torda; TJkT V. 53]. 1765: az 
Continua Tábla pro tertia Juny comparitionkat 
profigalta vala, s akkorrá műnk Compareáltunk is volt 
[Borbánd AF; Eszt-Mk Vali: 323]. — L. még Kemön. 

komparista kb. harmadosztályos elemista; elev de cla-
să a treia; Schüler aus der dritten (Elementar-) Klasse. 
1801: A Bálványos Váralyai Reff. Ekkla Oskola Recto-
rának Esztendőnként való fizetése . . . A Gyermekekre 
nézve Az Abetzístátol, DecHnistátol fizetnek 34 Drt. A 
Comparistatol, Conjungistatol 68-t [Bálványosváralja 
SzD; SzConscr.]. 

kompasz iránytű; compas, busolă; Kompaß. 1792: a' 
Kompasz vagy Compasz (: Pyxis nautica, magnetica :) 
Olaszul és Görögül Buszola. Törökül Puszula. Melyik 
vette ezen szót a' másiktól? [Éder,BenkőNyMunk. 167]. 
1817: Egy kis hibás kompász 2 Rf 50 xr [Varsolc Sz; 
Born. IV 41]. 

kompasszuális kb. kísérő levél; acte însoţitoare; Be-
gleitschreiben. 1826: Compassualis mellett késért 

kompellál 

Rabok mellé éjjelre Gyertyáért és Intertentiojokra 
Esztendő alatt Rf.l xfr. 15 [Szkr; Borb. I]. 1829: 
hivatalason kerjűk a' Tekintetes Nemes Tanátsot, hogy 
az ide mellékelt Szemelyes le irás szerént . . Földvári 
Ignátz gonosztévő Szőkevényt elfogatni, és 
bátorságos őrizet alatt szokott Compassualis mellett ide 
által küldeni ne terheltessék [Kv; DLt 9]. 

kompasszuált kb. kísérő levéllel útnak indított; trimis 
cu acte însoţitoare; mit Begleitschreiben entsandt/abge-
schickt. 1818: a' Tkts Nemes Tisztség Compassualt rab-
jait mindég a' nemesi rendel kisértesse [Szu; UszLt 8.68]. 

kompatizálhat ? elszenvedhet/viselhet; a putea supor-
ta; ertragen können. 1739: kivált széna és fű dolgábol 

igen terhesen Sanyargattatunk, melly terh viselésűn-
ket nem Compatizálhatván akkár kiis meg gondol-
hattya hogj esztendeig micsoda expensát Causallyan 
[Hátszeg; Ks 83]. 

kompellál 1. vádol; a acuza; anklagen. 1583: Martha 
Vizhordo Thamasne vallia, Hallottam az farka vez-
tesreól való Izenetet De amit hallót Gergel kowach-
netol illie(n) modon compellalta ez vallót, Mondwan: 

. . a' Kendy Ianosę meg veszet Balas kowachnetol [Kv; 
TJk IV/1. 152. — aPenis]. 7777: ha . azon szőlő 
pos(ses)siojáb(an) eo kglmének valakitől impedimentu-
ma lészen, ne engemet Compellállyon érette, hanem az 
venditort, és ott keresse pénzit az kinél lehet [Ne; 
DobLev. 1/91]. 

2. vminek nevez; a numi/spune; nennen, heißen. 
1650: Damasdi Istuan priuata sua authorit(a)te az 
halgatojba(n) bőn nelkul az Isten hazabol kj tagatta 
(így!), õrdögh kőlykeynek compellalua(n) [SzJk 182]. 
1749: Hallottam bizonyoson az itten Torda Vilmán lévő 
Nemes Butuza Familiátol hogy Nékik vagyon valami 
Attyokfia . . M Kőblősőna . jöttek is ide M.Köb-
lösről és mint jo Atyafiú Attyafiat jo szívvel látták és 
Attyok fiok(na)k Compellálták egy mást [Tordavilma 
SzD; Ks 27. XV. — aSzD]. 1758: laktanak ít Ne(me)ss 
Gyéres Várossáb(an) két Lippai vezeték nevű emberek 

a nagyobbik, a kissebbiket Etsinek, a kissebbik 
p(eni)g a nagyobbikat Bátyának Conpellalta [Aranyos-
gyéres TA; Born. IX. 41]. 

3. felszólít; a soma; aufrufen. 1739: parancsoljuk ke-
gyelmeteknek, publicáltassa vjolag ezen edictumota A 
kik e prioribus nem observálnak, notálja, a községet pe-
dig ad observandum compellálja, a contravenienseket 
poenázza [SzO VII, 399 gub. — Á böjt szigorú megtar-
tásáról]. 1748: azon kárnak meg becsüllésére ki 
menvén, hogy edgyszersmind Sz Egyeden3 lakó Szabó 
Pál Vramatis . . Potentiose el foglalt Házában Nemes 
V(ár)megye Deliberatuma mellett restituallyuk, azon 
úttal compellaltuk a meg nevezett Falut hogy a Falu 
Marhaival el etetett Gabonáját refundalnák meg neve-
zett Sz Egyediek [Dob.; WassLt. — aSzD]. 

4. (elő)szólít; a chema; (heran)rufen. 1712 k.: erős 
hittel őket, az kiket előnkben Conpellaltak az Nagycsá-
god Pecsittyivel fide nostra mediante sine omne indul-
gentia meg eskettük és az mit vallattak igazán be irtúk 
[T; Törzs]. 1715: men(n)ek el Bőthlen nevű faluban 
az holot; Hol mi nemű valiokot elünkben Compellalna-
nak az eö Felsege mandatomaval azokot eröss hittel es-
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ketnŏk examinalnok meg [Bethlen SzD; BK]. — L. még 
ErdO II, l 17: 

5. (egybe)gyűjt; a aduna; zusammensammeln. 1627: 
Három szeken az Oytozj Varban Erigaltunk egy Har-
minczadot mely megh nevezet Harminczadnak Tiztit 
. . . Conferaltuk . . . Lemhinben lakó Kanistos Mihaly-
nak paranchiolliuk minden rendbelj Tisztui-
seleőink kiknek segitsegeket kiuania, minden segit-
seggel es Otalommal legienek nekie, mellette fel kelvén, 
hogy az fele Marhakat az Zazlo ala Compellaluan, Con-
fiscallion, es affele Vakmereő embereketis Teörueny sze-
rént, az Zazlo <a>lat megh bwntethessen [Törzs. fej.]. 

kompellált (elő)szólitott; chemat; herbeigerufen. 
1757: Miis tartózó kötelességünk szerént . . . Alsó Gyé-
kényesben el mentünk, és ottan az elönkben Com-
pellalt Fatenseket . erős Hittel meg esketvén jol 
meg examinaltuk [A.gyékényes SzD; Ks]. 

kompelláltat 1. megidéztet; a dispune să fíe citat; vor-
laden lassen. 1741: eŏ Naga az eŏ Felsege Mandatuma-
val Compellaltotta . . . Felső Gezesieket, Saldorfiakat, 
es Salykaiakat3 [Fejér m.; JHb XXIV/15. — aSalkó 
(NK) lakosait]. 

2. előszólíttat; a dispune să fíe chemat; herbeirufen 
lassen. 1750/1797: Miis . . kőtelességűnk(ne)k Satisfa-
cialni kívánván, el mentünk . . . Kis Dobára és oda 
a' mely Fátenseket compelláltattak az Exponensek 
az előnkb(en) adott Utromokra m(e)g kérdezvén, és exa-
minálván Fassiójokat hűségesen le irtuk [$orb. II]. 

kompelláltatik 1. neveztetik; a fi numit; genannt wer-
den. 1720: Czegei Vass Dániel vram Kglmedet . . . Getzi 
Pap Laszlo vram legitime modo admonealtattja, super 
eo hogy . ne potentiariuskodgjek a mellj Haz hellj 
compellaltatikis . . . Geczi Pap István Haz hejenek arra 
rea ne mennyen bele ne szálljon via facti, mert meg nem 
engedik [Szentgothárd SzD; WassLt]. 

2. felszólíttatik; a fi sómat; aufgerufen werden. 1749: 
Az Tehenek es Juhok szamadasara az Pásztorok es Ba-
csók compellaltassanak es adjuraltassanak [Hsz; ApLt 
3]. 1783: minden praevaricâtor . . a mi kárt a Commu-
nitas erdejében tészen rá láttatván, aztis hogy meg fizes-
se modo legitimo Compellaltassek [Torockó; TLev. 
10/3]. 1785: Citállyuk .. Rákotzi György Fejedelem 
Annuentiáját de dato 3 3a 8bris A 1634 . . . ahol . . 
ezen Hellység Patrónus és Földös Uraiis in recognitio-
nem Juris Regii . . az Urbura adásra compelláltattak, s 
magakat obligálták [uo.; i.h. 6/1 Transm. 17b]. 

3. előszólít tátik; a fi chemat; herbeigerufen werden. 
1765: Ezenn fellyeb nevezett fatensek . . . minyájan 
mind az tizen egygyen Compelláltotta(na)k, és általunk 
Iuráltotta(na)k, s meg examináltotta(na)k [Záh TA; Mk 
V. VII/19 MBogáti Horvát István hites assz. kezével]. 

kompelláz nevez; a numi; nennen. 1798: Műllerné 
Súgván edgyetis mástis a Férjének Delucio Legénye el-
len őtött Czipo Hatu Cserebogárnak Compellázta a fér-
je előtt [Déva; Ks 115 Vegyes ír.]. 

kompendium 1. kb. összeállítás/foglalás; compendiu; 
Zusammenstellung/fassung. 1682: Hogy az Négy Urbá-
riumok Extractusa . . . Ugi légyenek (így!) . . . Com-

pendiumb(an), hogi egi Summaban nizhessen ember 
minden dolgot [Vh; VhU 684]. 

Szk: ~6ű vesz egybe/összefoglal. 1710 k.: Magok az 
orvosdoktorok szép compendiumba vették azt: Ab ad-
juvantibus et nocentibus sunt indicationes petendae 
[Bön. 511]. 

2. 1744: szép dolog 47. Falunak egy Compendium-
ban lenni, kivált ha Ngd obtinealhatná a' Vas Bányátis, 
a' melly azon Dominiumban vagyon [Déva; Ks 101 Po-
gány József Komis Antalhoz. — A falvaknak egy ura-
dalomba/uradalmi birtokigazgatásba vonására von. 
nyil.]. 

kompendizál átv kb. megfog/szorít; a se restrînge; ein/ 
beschränken. 1758: Én mindazonáltal, tudja Isten, elég-
gé igyekeztem a dolgot compendizálni, splendide sem 
éltem, cifrán sem jártam, de mégis elkölt a pénz [RettE 
67]. 

kompenzáció 1. kárpótlás; compensaţie; Schadener-
satz, Entschädigung. 1802: A' Gátnak, Malom Árká-
nak viszszá allíttása; vgy szintén a' Mèltosàgos Felperes 
Aszszony a' Gát el vágásából következett kárainak 
Compensatioja, mègyen öszveseggel F. Fhung 347 Dr. 
50 [T; BLt 12 Véglai Horváth Gáspár szb kezével]. 

2. kb. ellenérték; contravaloare; Gegenwert. 1735: 
az Actor . . . az fellyeb specificalt bóròket, Süveget és 
egyéb Calendariumb(a) consignalt adomanyit sem do-
ceallya hogy valami taxáb(a) adta volna, hanem inkàb a 
jŏ ki az I. documentumokbol hogy sokszori szolgalattja-
nak compensatiojab(an) adta az Inek [Torda; TJkT 
1.95]. 

kompenzál 1. megtérít; a restitui/înapoia; (rück)er-
statten/vergüten. 1748: az Emptomak expensait az Ven-
dkor ő Kglme méltatlanul causalta, azért Contractussa 
szerint legitimalván költségit, tartozik kompensalni 
[Torda; TJkT III. 235]. 1761: Szénási Iosefné asszony 
maga emberit Dési István ŏ kegylméhez lévő praetensio-
jáért ide küldvén . . . engedtetett ŏ kegylmének még égy 

Terminus ha akkorannis ide fárasztaná à meg 
nevezet asszony emberit, tehát valamint most vgy ak-
koris tartozik fárodságát költségit Compensalni s mégis 
praetensioját meg fizetni [Kv; PolgK 43]. 

2. kárpótol; a compensa; entschädigen. 1780: Ha 
Tavalyi sok kárunkat eza által Nsgtak valamennyiben 
nem compensalnak, nyomorultabbak lennénk a nyomo-
rultnál is [Torockó; T^ev. 9/18. — aAz elmaradt vas-
művelés engedélyezése. A Thoroczkai családbéliek]. 

3. kipótol; a completa; ersetzen. 1771: (A szóban for-
gó földet) a' Lugosiánusok Commodumára azért ki-
vánnyák igy excindáltatnia, hogy a Feketben eleitől fog-
va magok közt celebrált Divisiojak ne bontakozodjék, 
külömben ha a' Forrai határon ezt compensálni nem 
akarják, a* Feket nevü hellyeket az Elekesi határon, a' 
Somlyaianusok tovább usuálni nem engedhetik [Fejér 
m.; DobLev. II/428.8a. — a A Somlyai família tagjai]. 

4. átv kb. viszonoz; a recompensa; erwidern. 1770: 
(A muszkának) a prussusra adott auxiliumot semmivel 
sem compensáltuk [RettE 224]. 

kompenzálhat ? viszonozhat; a putea recompensa; er-
widern können. 1779: az . . . Urnák eddigis tett, s ez-
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utánnis téjendŏ fáradozásit Compensálhassuk mivel ed-
dig méltó keppen recognitionkat nem tehettük [Mv; 
DobLev. III/529.la Harsányi s Bényei Harsányi László 
lev.]. 

kompenzáltatik megtéríttetik; a fi despăgubit; ersetzt 
werden lassen. 1765: Tordán lakó Hegyi vagy Székely 
Ferentz nevű Jobbágy legényem . . . kezének tsonkulása 
s fogyatkozása mely miatt ép ember nemis lészen, azon 
véres szándékú meg holt Murvainak kardgyával rajtam 
tett vágásából esett, ă kinek minthogy bonumai szépen 
maradtanak; meg kívánom ã jure hogy juxta Leges et 
aequitatem néki az eő vágása miatt rajta tőrtént fogyat-
kozása, szenvedése és költsége annak bonumaibol com-
pensaltassék [Torda; TJkT V. 257]. 1780: A mi pedig az 
Irotványokat illeti, azokis kinek kinek birtokában a 
mennyiben lehet maradnak, és másutt hasonlo Nagysá-
ga és qualitásu helyel ki potoltatnak, ha pedig a helynek 
mivolta Nem engedné tehát kinek kinek Industriaja aes-
timatione mediante Compensaltassék [BSz; JHbK 
UV/25.25]. 

kompénál 1. megállapít; a stabili/constata; feststel-
len. 1592: computalni akarwa(n) Huniadi Demeter plé-
bánosnak es Pwspeoknek az tiztbe allasanak ideyet. Bi-
zonioson co(m)perialtak. Hogy Huniadi Demeter az 
tiztben 1579 die 13 July valaztatot Halala penigh leott 
1592 die 4 July [Kv; TanJk 1/1.200]. 1625: (A jószág) po-
tentia mediante foglaltatott el teólle: Jllien jo igassagat 
es illedekit comperialva(n) az bizonsagok vallasabol az 
Anak tecczet az teóruennek hogy pénz nelkwl resignal-
tassek Magiar Balasnak az peres óreòksegh [UszT 2lg]. 
1660: Director Vraimek citaltatvan nehay itt való Ne-
meth Andrasnak megh hagiatot eozvegiet Konya Annát 
teorvenyre vádolván bubaiossagal boszorkanysaggal 
varaslassal . . torturara vonattassek comperialvan 
bűntetessek mint effele bűbaios varaslo es boszorkány 
szemelt megh szoktak büntetni [Kv; TJk XI/1. 263]. 

2. talál; a surprinde; ertappen/fassen. 1732: Ezeket a 
vizeket a taxazo halaszokon kivűl senkinek halazni nem 
szabad sem halóval, sem taplóval, sem varsaval, es sem-
mikeppen is. Ha kit penig ott(an) taxa nélkül halazni 
comperialnak a Megje Birak büntessek meg egj forintig 
[Ilyefva Hsz; SVJk]. 

3. vmilyennek ítél/talál vmit; a considera/socoti (că 
•.); beurteilen, haltén. 1605: Ahol igen zwknek es zo-

rosnak comperialiak az vthakat, tehát az megh iegzet 
hatarokon kyweolis Authorítasok legyen megh tagy-
tattny az vthakat es ha zinten seowenth teottenek vol-
nays fel, bellyebb vetethessek [Kv; TanJK 1/1.518]. 

komperiáltatik 1. megbizonyosodik/bizonyíttatik; a 
se convinge; sich vergewissern. 1623: nyluan comperial-
tatot, hogy Kaniadi Thompa Peter Vgron Pal vramnak 
meggiesi giülesa vtan ualo Jobbagia [Szu; Törzs. — 
Értsd: országgyűlés]. 1637: ha . . . Comparialtatnek 

hogi valami szin alat azoka . . . Injuriat patralnanak fe-
jeken maragianak erette [K; SLt D.10. — aA fogságban 
lévők]. 1647: Szigethi János Pap . . . akarminemö maga 
viselesebennis senkit meg ne botrankoztasso(n) . . . mert 
ha külömben czielekezik es magatt illetlenöl viseli, ket 
vagi három tanú bizonsagok altal az dolog ugi lenni 
comperialtatik, usq(ue) ad Generalem Synodum depo-

naltatik [SzJk 67]. 1652: Ha ki comporealtatnek, 
hogy ez mostani complanatio ellen vagy tanitojat vagy 
mast ăkar kit . . . gjalazna szidalmazna, s ket vagy há-
rom hiteles tanuk altal megh bizoniosodnek, az gjuleke-
zetnek kemény Censuraja legje(n) rajta [Kv; KvRLt 
X.A.l]. 1746: Méltgos Possessor vr ŏ Excellentiájanak 
(!) ä Rusz Família Conspirálván őt hat emberrel és mint 
hogy az Falu nevezeti alatt p(rae)sumálták hamis In-
stantiát íratni serio confrontáltatván comperiáltatott 
hamisságok [H; Ks 62/10]. 1757: ha penig az Ik magok 
bányájokbeli vizeket szánszándékkal az Akra bo-
tsáttyák ez után vigjenek Oculátort az Ak és ha az dolog 
Comperialtatik, az Ik . . . flo. 12 Convincaltassanak 
[Torockó; Bosla]. — L. még AC 84, 112, 138, 159, 221. 

2. vmilyen vétekben találtatik; a fi găsit vinovat de 
ceva; in irgendeinem Verschulden gefunden werden. 
1653: Intem Gondviselőimet, Biráimat, kenézimeta, 
hogy az mostan eleikbe(n) íratott punctumokat, ordi-
nantiakat ugy visellyek szemek előtt, valamint az ellen 
czielekedni ne comperialtassanak, és Jobbágymat illet-
len exactioval, birságlással ne bánczák . . . valamint 
beőczyűlletekett s tiztességeket szeretik [Cege SzD; 
WassLt. — aA Lápos vidékieket]. 1670: az J . . . az Ta-
nacz haz eleot palczáztassék és verettessék megh, de vgy 
hogy ha teobbé comperialtatik affele szitkoknak nemé-
ben) leledzeni, erdemes jutalmát el vészi [Kv; TJk XI/1. 
21]. 1705: Mostani Vámos Kecskeméti István . . . ha 
tőbszŏr korcsomákon való részegeskedésb(en) és I(ste)-
ni káromlásban) comperiáltátik; pro exemplo alio-
r(um) a piaczon meg paczáztatik [Dés; Jk]. 1726: Valaki 
a pap és deák ellen vádolkodni akar, azt írásban adja fel 
a mlgs püspök ő ngnak, hogy a más fél admonealtathas-
sék . . . ha bűnösnek comperialtatik a vádoltatott fél, 
hadd büntethessék meg [Somlyó Cs; SzO VII, 325]. 1756 
k.: A kik Bányák, és Stompak kőrűl tisztátalan életben 
comperiáltatnak, az ország Törvénye szerint bűntetőd-
gyenek [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok 
törv.]. 1775: Valaki comperiáltatik, hogy káprákkal er-
dőn jár . . . büntettessék ad fl. 3 [Középajta Hsz; ErdO 
II, 369]. 1786: ha mádszor comparialtatik az tilalmas he-
lyen, a megírt erdő bírságán maradjon [Árkos Hsz; 
RSzF 98]. 

3. vhol találtatik; a fi găsit undeva; irgendwo (an)ge-
funden werden. 1671: Végeztük azt-is hogy az Aknás és 
egyéb hellyekrŏl-is ki adattassanak a' Possessoroknak 
az el-szŏkŏtt jobbágyok sub poena ibidem expressa 
mellyet exequaltassanak azon Vár-megyének, vagy Szé-
keknek Tisztei a* hol ez ellen cselekedők comperialtat-
nak [CC 58. — Lapszélen hivatkozás az 1668. évi ogy-i 
art-ra]. 1717: Tömlecz ház . . melyben most Compe-
riál tatot idegen Rab nro 6. Jobbágy rab nro 1 [Abafája 
MT; JHbK XXXIV/20. 1]. 1746: Vass János nevű 
idegen jövevény ismeretlen ember . . . immediate a1 

Városrol el mennyen, és többször se a' Városon, se a 
Város határán lenni ne comperialtassék [Torda; TJkT 
III. 110-1]. —L. még CC 85. 

komperiáltatott (vmilyen vétekben) találtatott; care a 
fost găsit (vinovat de ceva); (in irgendeinem Verschul-
den) (an)gefunden. 1677: Ha valamely czégéres vétkek-
ben comperialtatot ember, és legitimé convincaltatot 
ember, Udvari, Mezei, Várakbéli, Hadak és Praediu-
mok közzé . . . akarmely privilegiatus helyekre refugial-
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nának-is affeléknek Tisztviselői tartozzanak arestal-
ni, és érdemek szerint meg-bŭntetni [AC 129]. 

kompeszkál 1. csillapít; a calma/potoli/domoli; stil-
len, dämpfen, mildem. 1619: Interim penig bizonyosan 
megértvén malevolentiáját Gáspár vajdának com-
pescáltam szegény fejem ellen való bosszúságát is [BTN 
380]. 

2. megfékez/zaboláz; a înfrîna/struni; bezähmen, 
bändigen. 1657: ha pedig az respublica consensusában 
frustráltatnék, az kozákság az vizén kezdené el az hosti-
litast tatár, török ellen, mely miatt mindjárt requiráltat-
nék az király és respublica az pogányságtól, s azok ottan 
deliberálnák azt, hogy compescálják refrenálják az ko-
zákságot [Kemön. 291]. 1704: Az szebeni németek . . . 
micsoda égetést, pusztítást tesznek és töttenek, nyilván 
vagyon Mindazonáltal most nemsokára beérkezvén 
Forgách uram bizonyos hadakkal compescálni fogja 
őket [WIN I, 313]. 1705: itt Szebenben vannak olyan 
magyar asszonyok, kik őfelségét nem respectálván, az 
őfelsége szolgálatja ellen is becstelenül nyelveskednek, 
kiket az urok sem compescál, mert azok is egy opinión 
vannak az feleségekkel [i.h. 496]. — L. még Kemön. 
200, 275; TML VIII., 565. 

kompeszkálás 1. kb. csendesítés, csillapítás; calmare, 
potolire, domolire; Bändigung, Dãmpfung. 1708: Nééb 
Márto(n) Ur(am) Mester Társunk, sok alkalmatlansag-
gal mortifícalva(n) az B. Chéhit, vgj annjira hogj nem lé-
ve(n) semmi haszna, minden jo admonitionak, sem fenji-
tek(ne)k, sem compescalas(na)k teczett az B. Che-
(ne)k . . . helyiből ammovealtatik [Kv; ACJk 67]. 

2. féken tartás, megfékezés; înfrînare; Bezähmung. 
1670: mind folyván Zrínyi® uram felől az hír, mit akar-
jon ő felsége ellen tentálni s el is küldvén ő felsége hadait 
az Zrínyi uram compţescálására, nagyhirtelen s váratlan 
érkezek Bécsben híre , hogy Rákóczi Ferencz uram re-
bellált volna inhaerenseivel ő felsége ellen [TML V, 243-
4 Ujhely Pál Teleki Mihályhoz. — aGr. Zrínyi Péter, a 
Wesselényi-féle összeesküvésnek egyik, még az évben ki 
is végzett tagja. I. Rákóczi Ferenc — végső kimenetelé-
ben sikertelen — felkelése kezdetének híre]. 

kompeszkálbat 1. (lecsillapíthat; a putea calma/poto-
li/domoli; bändigen/stillen können. 1619: hogy . . 
Gáspár vajdát3 conţpescálhassam, igen szép levelet ír-
tam vala neki [BTN 387. — dGaspar Graţiani moldvai 
vajdát]. 1662: a kapitány . . . dúlva-fúlva úgy neki-
indult, hogy ha Gargócs Mihály, becsületes főember, 
többekkel . . nagy nehezen nem compescálhatják, meg 
nem csendesíthetik vala, őket nagy ártatlanul mindjárt 
megnyakaztatni akarja vala [SKr 396]. 1704: ma esett 
veszekedés a Toroczkai Istvánné asszonyom szolgái kö-
zött az németekkel, kikre is németeket hívatván a vártá-
ról — minthogy részegek lévén másképpen nem compes-
cálhatták őket az asszonyok —, a vártára vitették [WIN 
I, 98]. 

2. eligazíthat/simíthat; a putea aranja/aplana; zu-
rechtlegen/schlichten können. 1664: hogy az aránt való 
controversiát ő kegyelmek között compescálhassuk, 
megnevezett hívünknek, Gillány Gergely uramnak con-
feráltuk . . Somkutpataka nevü falut fTML III, 335 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 

kompeszkáltatbatik 1. megfékeztethetik/zaboláztat-
hatik; a putea fi înfrînat; gezähmt werden können. 
1601: Kewantatik hogy az Jsten ellen valo blasfe-
miak megh zeonnyenek, kik nem egyeb keppen c(om)-
pescaltathatnak hanem az beontetessek altal [Kv; TanJk 
1/1. 393]. 

kompeszkáltatik lecsillapíttatik; a fi calmat/potolit/ 
domolit; gedämpft/gestillt werden. 1662: a kolosváriak 
a vezéra fenyegetése által compescáltattak [SKr 552. 
— aA török vezér]. 

2. megzaboláztatik; a fi înfrînat; gezähmt werden. 
1604: Amely vinczeler penigh az vegezes ellen hitettne az 
miúeseket, rea bizoniultatúan az kalikkaban (!) tettes-
sek hasonlo keppen egyeb rendbely parazt embereketis 
kik awal kerkednenek az Zeoleo mywesek eleot tehát az 
compescaltatúan affélék az kalodaban tetessenek [Kv; 
TanJk 1/1. 499]. 

kompetái 1. vmi megillet vkit; a i se cuveni cuiva; jm 
gebühren/zukommen. 1737: A dicit Az officium autho-
ritassa laesiojanak prosecutioja legitime Competal en-
nékem, azért az actoratusságis engemet illet [Torda; 
TJkT I. 141]. 1740: A Cseres szíjnak vágatása, árultatá-
sa, sem a Varga, sem Thimar Mester emberek(ne)k nem 
competal . . hanem unice a Szígyárto Céh(ne)k [uo.; 
i.h. 188]. 1771: Tit. Mohai János Vramnakis competál-
ván, Colonicalis Sessiojának pótlására 10 1/2 öl ez is ki-
potoltaţott [Fejér m.; DobLev. 11/428. 28b]. 1796: a Né-
hai Groff Ur eŏNagyságát ezen reszbŏlis ha fel osztot-
nek egy heted rész Competálna [Balázsháza SzD; 
WassLt]. 1812: a* nevezet 9 darab erdőkbe a* Mlgos 
Gróf Mikes Uraknak tizenhét, Mlgos Máriaffi Urnák 
három, Mlgos Horváth Károly Urnák pedig egy antik-
va után van birtokak, a' mely tészen mindőszvességgel 
Húszan egy Antiquát, ezen summából Négy Antiqva 
után competálna Hetven Négy Jugerum 456 qvadrat öl 
[Völcs SzD; SLt Uh 9]. 

2. jár vkinek vmi; a-i reveni cuiva ceva; jm zukom-
men/stehen. 1750: A Spotalybeli Szegenyeknek heti 
pénzt 30 Személy(ne)k a d. 12 52 hetekre H fl. 187 d. 20 
Ezen Szegények kőzött Férfi 1.0 Competalt Csizma 
pénzben a Hf 1 d 2 [Kv; Szám. 70/VIII. 16]. 1797: A 
zsendely tsinálokkal Számot tévén So Competált né-
kik 3. mása, és adatott nékik 1 mása 58 font [Déva, Ks 
96] | Eget bor kél-el esztendőt által . . . 10 veder, mely-
nek vedre computálodik per H fr. 3 . . . De ebből a' Kor-
tsomárosnak minden vedertől 8. krajtzár competál [Aj-
tón K; CU IX/2. 417b]. 1801: az 3om Antiqua sessio 
utan annak fell mérésiért Competál 13 Rfor 48 xár 
[M.nagyzsombor K; Somb. I]. 1803: A' kik az Ispo-
tállyon kivül laknak, azoknak . minden hétre egy- egy 
kenyeret . . . tartozik adatni, mellynél több Semmi sem 
competal [Kv; AggmLt A. 41]. 

3. igényel, igényt tart vmire; a pretinde/ revendica 
ceva; beanspruchen. 1657: Ezen időben pedig Lengyel-
országban Vladislausnak halála után az ország in-
terregnumban vala, és onnan az fejedelmet izgatják va-
la3, hogy az királyválasztásra rendelendő gyűlésre is em-
bereit expediálná, s competálná az királyságot [Kemön. 
295. — II. Rákóczi Györgyöt; a fej. bele is keveredett 
a szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadakozás-
ba]. 
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4. vetekedik, vitázik; a rivaliza; streiten, sich mit jm 
über etw. auseinandersetzen. 1710: Bethlen Miklós ma-
ga nagyzó ember lévén, Apor István is nem akarván sub-
jaceálni neki, nehezen férhettenek egy zsákban, azért is 
mindenkor az ország között egymással competáltanak, 
egymás ellen voxoltanaka [CsH 298. — a1699-re von. 
felj.]. 1782: Amely regimentje volt, azt az ország állítot-
ta, hogy annak légyen a neve Régimén Transsilvanicum, 
de őa addig mesterkedett, sokat is competált Macskási 
Farkassal felette, míg magáénak csinálta és hívatott 
Káinoki regimentjének [RettE 419. — aGr. Káinoki An-
tal generális]. 1813: Barátosi Joseffis . égy kevéssé it-
tas lévén . . . magát helytelenül viselte, nevezetesen az 
Exponens Feŏ Czéh Mesterrel Competált, Teremtettöd-
zödett, én belémis minden igaz ok nélkült belém akadott 
[Dés; DLt 56/1814]. — L. még WIN I, 431, 572. 

5. vmi megfelel/elfogadható; a corespunde; entspre-
chen, konvenieren, annehmbar sein. 1834: A Felperes 
Nms közönség ezt jegyezteti meg, hogy a' Novi Gra-
tiosi Mandatum, tellyességgel nem tudja a' per természe-
tét megváltoztatni, s a1 mi Menedékek nem competalnak 
Nóvum előtt, azok Nóvum mellett vagy utánn sem 
[Borb. I. Asz törvényszéke]. 

kompetáiható igényelhető; care poate fi revendicat; 
beanspruchbar, forderbar. 1778: A fogott Ujj Curia . 
Gyŭmŏltsŏssivel edgyŭtt, légyen örökösön Trauzner Ju-
dith Aszszonyé .. azokbol competalhato egész részit 

• in Rf 20 Trauzner Judith Aszszony Trauzner Er-
sébeth Aszszonynak, aere púra tő effective ki fizeté 
[Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 4a]. 

kompetáló 1. vkinek járó, vkit megillető; care i se cuvi-
ne cuiva; jm gebührend/zukommend. 1737: Ollyan 
Contractusnak violalasaert impetal engemet az A, mint 
a mely inealtatott volna az Áctioban declaralt ollyan 
fundus iránt, a mely Fundust Néhai Váró Anna Aszony-
nak az én édes Atyámtol Competalo Dossában adatott 
volna [Torda; TJkT I. 130]. 1770: (Gróf Komis Zsig-
mond) ezen Ns Belső Szolnok vármegyei Bálványos vár-
allyai Catholicus Tisztelendő plebánusnak . . . Szász-
nyires nevű Falujából8 mind az emiitett Tiszt: Plebanus-
nak Filialisábol competalo Quártát denegalta [BSz; Ks 
33 Szásznyires III. — aÉrtsd: Komis Zsigmondnak 
szentbenedeki uradalmához tartozó jb-falujából]. 1795.ě 

még lenni kell 3. örökségeknek . mellyet onnét tudnak 
a Fatensek, hogy Tarsaly Miklós Ur vette ki az azok 
után competalo részt a Commune Terrenumbol, és ma is 
Tarsaly Ur birja [Hari AF; DobLev. IV/740. 2a]. 1801: 
a gyermekek . . a nékiek competálo interesből . . in-
tertenealtattak ruhaztattak, taníttattak [Mv; MvLev. 
Sánta Antal kezével]. 

2. járó; care i se cuvine; gebührend | hiv esedékes; 
scadent; faliig. 1768: a Testvér Bátyám . . . Enyedi Há-
zokban levő 100 Forintig Limitált részinek, az ineált 
Contractus terminussátol fogva Competálo interessit 
fizesse meg [Asszonynépe AF; DobLev. 11/405]. 1775: 
A' melly 1000 ~ Ezer M Forintokat . . . kŏlécsőn venni 
méltóztatott vala a Mlgs ur, azok(na)k a* kőzlebb (!) el 
mult 1774dik Esztendőre competalo Censussát . . . meg 
eddig . nem consequaltuk [Kv; SLt XXXIX Pákej 
losef lev.]. 1794: a' Lakok a' Sz Mihály napig competálo 
Taxát az Arendatomak tartoznak bé fizetni [Kv; SRE 

308]. 1799: azan Debitorok . . . admonealtassanak hogy 
ha intra 15denam usque ultimum p(rae)sentis Mensis 
Competalo Intereseket bé nem fizetnék . . . azan Debi-
toroktol a Capitalisok exequaltassanak [M.egregy Sz; 
Somb. I]. 1825: az Exponens Aszony . . Bartók János 
Urtol az iránt szollíttatott meg hogy Néhai Férje által 

. . költsen fel vett 200. Rforintokat competálo Interes-
sével égyüt meg fizesse [Ne; DobLev. V/1088, lb]. 

3. vmire vonatkozó, vmit illető; care se referă la ceva; 
auf eine Sache bezüglich, etw. betreffend. 1740: midőn 
az Militia nyári Qvártélyb(a) Szállat, az nyári Quártél-
hoz competalo Regulamentalis dispositiokat mindenfe-
lé ki adtam az Commissariusok(na)k, az Commissáriu-
sok is publicálták az Szegénysíg(ne)k [Kéménd H; Ks 
101 Zejk István lev.]. 

4. kötelező; obligatoriu; verpflichtend. 1816: Mint-
hogy elégtelenek vagytok arra, hogy a Mostani Mosiá-
tok után Competalo Szolgálatott meg tegyétek; tehát a 
Motsi Tisztem . . . olyjan Lakó heljet rendel néktek, a 
mely után eső Szolgállatott el hordozhassátok [Mocs K; 
Eszt-Mk Cserei lev.]. 

kompetencia 1. illetékesség, jogosultság; competenţă; 
Kompetenz, Zuständigkeit. 1606: eheŏz semmj Compe-
tentiad nem volt [UszT 20/97]. 1618: az minemw rezz Jo-
zagoczkat Niárlo Kekessen Doboka Wàr megiebena 

Coloswari Barbelly Martonne Azzoniom bírt, ahoz en 
nekem bizonios Competentíam leuen Vrunk eó Nàga 
kgmessege utan [Kv; RDL I. 105 Kowachoczy István 
nyíl. — Kékes SzD]. 1629: Kernen Boldisar soha 
sem foglalta sem birta azt az portiot . . . ertesemre leót 
volna, ha valami Competentiaja hozza leót volna [Bot-
háza K; SLt Th. Peter (80) lib. vall.]. 1650: restitualtatni 
kevanom mint igaz ver őstől maratt örökségét minde(n) 
hozza valo attinentiaiual edgyüt, ha az J illyen compe-
tentiamat es versegemet tagadna, ki fogok s bizonyttok 
[UszT 10]. 1671: a * melly puszta hellyekhez valaki prae-
tendensnek mondgya magát, ne legyen elég csak 
szóval az ollyanokhoz való competentiaját állatni, ha-
nem doceallyon rólla [CC 47]. 1736: Ugy latom Compe-
tentiajat égy Contractussal akaija edocealni az A ö 
Kglme [Torda; TJkT I. 104]. 1769: (A testamentumhoz) 
Competentiajokot in Linea Veresiana mig meg nem mu-
tatyák adig sarujokot illyen kaptára nem üthetik [Hsz; 
Kp IV. 252]. 

Szk: törvényes 1796: a* Praetendensek, a' fel kért 
Privilegialis Levélhez valo Törvényes Competentiajo-
kot, soha meg nem mutatták, és meg mutatni sem tudják 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 29-30] * vérségi 1828: Az 
Alperes Özvegynek . . . az Özvegyi Joszághoz vérségi 
competentiája is van [Ne; DobLev. V/1129.1b]. 

2. jogos/vkit megillető rész; parte care i se cuvine cui-
va; der jm zuständige Anteil. 1770j 1771: azt kivánnya 
hogy az Alsó Fordulon kivül, mint hogy mindenek még 
eddig . . . a* Possessorok közt fel nem oszlottak első-
ben két egyenlő részekre oszollyanak fel, és azután 

kinek kinek proportionalis conpetentiaja adsignál-
tassék [Fejér m.; DobLev. 11/428 la]. 1771: A Contrac-
tus negyedik punctuma . . . szoll a' Tok béli competen-
tiájárol [Fejér m.; i.h. II/428.11b]. 1794: minthogj annyi 
belső Jók nem tánáltotnak hogj a1 más két Atyafinak is 
competentiájak ki adattassék, azért ezen őss Ház 
maradgjon a' Két Fiúnak [Asz; Borb. I]. 1824: Sámuel-
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nek Az Istállobeli Lovakbol való Competentiáját a' 
több osztozo vérek bonificálták [Dés; Újf. 1 Újfalvi Sa-
mu hagy.]. 1827: Falu kŏzőnsegesen használható 
hellyek vágynák mellybŏl az Exponens Gróf Ur ŏ 
Ngok emberei Esztendőnként Nyil vonás szerint kapják 
ki Competentiájakat [Gőc SzD; WassLt Conscr. 116]. 
1829: a bor egyenlőképpen levén a 3om Nyilakra feli 
osztva Komaromi László és az árva Horváth Katitza in 
Natura vegyék ki borbéli Competentiájokot [Nagylak 
AF/Ne; DobLev. V/1150]. 

Szk: osztályos ~. 1827: (Az) executio után már ma az 
Exponens özvegy birtokába alig maradott l/4 rész 
Ioszága a Néhai Férje M. Koppándi Osztályos Compe-
tentiájának [Koppánd AF; i.h. V/1109. 

3. járandóság; remuneraţie; Bezüge, Gehalt. 1784: 
Tudva lévén, hogy az Executorok kőzőnségessen exce-
dalni szoktanak, azoknak competentiajok ugy reguláz-
tatik, hogy egy Executornak egy napra több ne adattas-
sék; hanem elegendő étel Fél kupa Bor, és egy peták pat-
kó Pénz [Torockó; TLev. 2/6.2b]. 1792: Sz: Margitai3 

kortsomárosnak Ó Bor adatott 66 veder 66 Ve-
derből ki adodott a kortsomarolasert a competentiaja 
[Ks 67.49.4 l. — aSzD]. 7802; A Fel peres Báronissa Asz-
szony ő Nga által Kolosvárrol ki hozatott Procurátor 
vecturàjàra, Intertentiójàra, és Competentiàjában 
Fhung. 8 [T; BLt 12 Véglai Horváth Gáspár szb nyil.]. 
1827: Alazatoson esedezem a Tts Ne(me)s V(á)r(me)gye 
Tisztségének méltóztassék Sz Biro Szarka Sámuel Urat 
elŏszollitani és . . az igazi Competentian fellyül fel vett 
37 Rfor. 55 xrokat Valto Czedulaban énnékem legottan 
viszszá fizettetni meg parantsolni [K; Végr.]. 18Í4: Tisz-
ti Competentiamba vettem ki l m Soo [Hosszúaszó KK; 
Born. F. Ia Bod Péter tt szám.]. 

4. szolgáltatási kötelezettség; prestaţie; Leistungs-
pflicht. 1740: az elébbi dispositio szerint is alig hiszem 
competentiájit subministrálhatta volna maga Quárté-
lyasainak ezen meg romlott V(á)r(me)gye, annál inkább 
duplicáltatván az Quartély per absolutum nintsen re-
ménség meg maradhatása felől [Kéménd H; Ks 83 Zejk 
István lev.]. 1765: Az Executiók alkolmatosságával, az 
Executiókra tett költségekkel néha néha bizony az ollya-
nokis agraváltattak, akik magok competentiájokat bé 
fizették volt, nem tsak a morosusok [Kisenyed AF; Eszt-
Mk Vall. 299]. 1793: Hogy . . . Groff Teleki Mihálly Ur 
eó Nsga özvegye . . . Dosa Ágnes Aszszony eó Nsga az 
Királlyi Korona Ajándékbéli Competentiáját in R ft 20. 
xr. 33 egészszen ki fizette légyen ezen írásom által quie-
tálom [Borosbocsárd AF; DobLev. IV/719]. 1809: N. 
Kóhalom Széki Lakosok . magok hellyet Katonai as-
sentatiora fogadnak Személlyeket . . . 9 Székünkbeli 
Személlyek tanáltattak kik . rend kivül drága fizeté-
sért engedték magokot conducaltatni . . . mivel katona-
s á g é van kedvek Székünk Competentiájába Tyroknak 
. . . Statuáltathassanak [UszLt ComGub. 1748]. 

Szk: vminek ~ján marad. 1736: Mint hogy az I. azon 
személyt nem restitualta magát ezen actio alol nem eno-
dalhattja legitime, a serelmes ellen in mortuo homagio, 
insuper költséginek, fáradsaganak és serélminek compe-
tentiáján maradgyon ellenem pediglen ver birsagon 
[Torda; TJkT I. 100]. 

5. rég vetekedés, vita, vitatkozás, dispută; Streit. 
1710: De igy akará Isten megbüntetni a magyar nemze-
tet, amidőn magok közül is találnak vala királyt, a nagy 

competentia miatt készebbek lőnek a csehországi Len-
gyel László királyt királyságra behozni, mintsem magok 
nemzetekből, vérekből álló királyt uralni [CsH 63]. 
1758: midőn még a Gyéresi Rét örökösen fel nem volt 
osztva, hanem minden Esztendőn osztották, és edgy 
osztás alkalmatosságával mind Nemes Péter, mind 
Nagy György a Nyilat bé vetvén az Utrizalt Sessio után 
járandó kaszálló Nyíl ki fogása véget, az holot is Conpe-
tencia következvén az . . . két felek kőzet . . . azon alkal-
matossággal Nemes Péter fogta ki a Nyilat s őis bírta 
[Gyéres TA; Born. IX. 41 Pintye Kirilla (75) jb vall.]. 
1762: Voltak szegényben sok emberi gyarlóságok vala-
mint minden emberekben, de igazsággal mondom, hogy 
mind a felesége okozta s kivált a velem való competen-
tiára mind ő ültette, eleget is injuriált szegény [RettE 
135]. — L. még i.h. 244. 

kompetens 1. hozzáértő; competent; kompetent, 
sachkundig. 1671: Mint az inquisitio dolgában, ugy az 
executioban-is in arbitrio exponentis légyen, kit akar-
nak Regiusnak íratni, csak légyen Ordinarius és arra 
competens személly és Executor [CC 61]. 1713/1750 k.: 
Hogy pedig alfelek3 jól folyhassanak . . . minden Eccle-
siak es Parochiak mellett jo erkőltsű, jó gondviselő se-
reny es competens Egyhazfiak legyenek [RGyLt A. 12. 
— Az egyházak javaira való gondviselés]. 1896: Azon-
ban mindez kevés a nagy célra. A 4-ik hiányzik — ki a 
legtöbbet tudna mondani, aki a legkompetensebb ez or-
szágban [PLev. 185 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. illetékes, jogosult; îndreptătit, competent; kompe-
tent, befugt/rechtigt. 1600: Myerthogy az fogoly lege-
nyek kepeben az procurátor excipial, es kewannya er-
theny hogy feoldwary Balinth ky kepeben, es mynth 
akar felelny: kyre feoldwary Balinth azt Allegalia hogy 
eo neky vthy tarsa es kenyeres tarsa volt es zabadon fe-
lelhet: Tetczyk azért theorweny zerenthis hogy zabadon 
felelhet es lehet c(on)peten(s) az meghholt legeny kepe-
ben feoldwary Baüntnak (így!) [Kv; TJk VI/1. 454]. 
1677: a' Director-is competens Áctor lehet [ÁC 268]. 
1765: Reconcilialvan az Inŝtans Infamisnak nem tartat-
hatik . és igy az It mint competens Ax keresheti el-tar-
tott javaiért az jegy ruháján kŭvŭl [Torda; TJkT III. 292]. 

Szk: ~ bíró. 1628: elsőben az Potenciajert tiztesegit es 
nemessegenek violalasat az var megien Competens bi-
raia előtt megh keresi ă ki Jozagabol ki tutta [SzJk 
29]. 1671: kŏzŏnseges szabadságŭknak meg-bántodása 
látczik lenni abban, hogy Erdélyi emberek kőzött, 
és Erdélyi dolog felől, nem ennek a' hazának compe-
tens Bírája elŏt lőtt peri és annak decisioja [CC 79]. 
1744: azonn vádok és Sinistra informatiók alól én ma-
gamat könnyen, még pedig hiteles Documentumokkal 
enodalhatnám de . . magais az Querelans, Instan-
tiajában nem agnoscállya competens Bíráknak lenni 
Excellentiatokat 's Nagyságtokat [WassLt Czegei Wass 
Ádám nyil.] * ~ fórum. 1677: Abrugybányai Ne-
mességnek, a' Vármegye Széki competens fóruma [AC 
251]. 1699: ez a' Szék lévén competens Forum: okat 
ne(m) lattyuk miért hogy nem lehetne ez az Forum 
Competens abból emergalt vagy emergalo törvényes 
dolgoknak dijudicalasara: per hoc tettzet a' Tőrvenynek 
ez a Széék Competens Forum lehet [Dés; Jk 296b]. 1748: 
Ha Szintén in foro Seculari folyhatna is ellenem ezen 
p(rae)tensio, mindazáltal, hogy ez Sedrianak mint 
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inferiornak, authoritassat excedallya ă p(rae)tensioban 
forgó matéria, ezen forumon nem folyhat; azért 
relegaltassék competens fórumra meg kivánom [Torda; 
TJkT III. 226] * ~ instancia. 1746: a' competens 
Instantiakon luculenter edocealni kész leszek Fejedelmi 
diplomákkal, hogy a* mikoron az én Praedecessorim 
indubitus Nemes emberek voltanak, akor a' Pünkösti 
György Ur(am) Praedecessorain(a)k ne talám tán hirek 
sem voltanak [Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 

3. jogos, törvényes; legal; gesetz/rechtmäßig. 1748: 
ha comprobalhattya az A eo kglme hogj a' malma(na)k 
p(rae)judicala, competens az Actioja [Torda; TJkT III. 
247. — aAz Inctus malma]. 1777/1816: Etzken András 
uram . . . Fijának Miklósnak tudgyai . . . a maga Com-
petens őrökségebeli jussát [Hsz; BLev. vk]. 1780: Mltgs 
Baro Branyitskai Jósika István Vr ő Nga engemet requi-
raltatván . . . kénszeritte hogy mennék el . . . Gyöngyösi 
Ianos Vramhaz . . . Várfalvának fungens Falus Hűtés 
Birájáhaz és . . . Certificalnam . . . a' Falutol sok izben 
el adagattatott hellyeket revidialtatni . . . azokbol com-
petens ratajanak kiadattatasat munkálódni el ne mulat-
ná [Asz; Borb. I]. 1807: Meg kévánnyak azért a Praeten-
dens felperesek hogj a fenn elé számlált külső és belső 
Jngo és Jngatlan Jokbol való Competens részek . . . ki 
szakasztassanak [Aranyosrákos TA; i.h. II.]. 1816: A' 
Nagy Laki Ioszágnak mivoltárol tehát kérem Édes Só-
gor Vr méltóztassék engemet Voltaképpen informálni 
kik birják? . . . egész competens Rátájakat birják é vagy 
tsak amivel Szemeket kiszúrhatták? [Kv; DobLev. 
V/1000 NSz Szigethi György lev.]. 

4. kötelező; obligatoriu; verbindlich, obligatorisch. 
1815: Küküllő V(ár)m(e)gyei Lunkai . . . paraszt sze-
méllyek u: m: Vonu Gábra, és Mihaila Gábra . . . jelen-
ték nékem hogy Tekintetes Bartók Ádám Ur mint Fŏl-
dős Urak látván ezen szűk Esztendőnek mostohaságát a 
Competens Tŏrŏkbuza Dézmát most rajtok fel nem vé-
vén illyetén egyezésre lépet vélleka [Lunka KK; i.h. 
V/980. — aKöv. az egyezség szöv.]. 

5. törvény előírta, törvényes; legal; gesetzmäßig, ge-
setzlich. 1739: méltóztassék az Generális Compu-
tusra való comparitionkat olly competens terminusra fi-
galni hogy szüntelen való bajoskodásunk között azan 
Computusra kevántato praeparatoriumakat perfi-
ciàlhassuk [Szentgyörgy H; Ks 39 Zeyk István lev.]. 
1761: ujjobb(an) folyando Causaban Hellyet, napot 
Holnapot kívántam volna praefigálni, de már tessék az 
Tit. Exponens Vr praepote(ns) Intentiojának competens 
terminussat designalni [TKl gr. Teleki Adám nyil.]. 

kompetíeló vetélkedés; concurenţă; Wettstreit. 1705: 
Ugyan ma magam is fel voltam a generál látogatására az 
úr szavával, az asszony is pedig fel volt a fejedelem-
asszonyhoz. Most pedig mind csak a két tornácnak a 
competitiója forog fenn. A miénknek szebb a prospectu-
sa, a fejedelemasszonyénak pedig szebb az apparatusa, 
most pedig mind azon competálnak [WIN I, 430-1]. 

kompetitor 1. trónkövetelő; pretendent la tron; 
Thronbewerber. 1657: Ezen időben pedig Lengyelor-
szágban Vladislausnak halála után az ország inter-
regnumban vala, és onnan az fejedelmet izgatják vala, 
hogy az királyválasztásra rendelendő gyűlésre is embe-
reit expediálná, s competálná az királyságot úgy lévén 

szokások az lengyeleknek, és noha fognának lenni né-
hány competitorok (kiváltképpen az megholt királynak 
két öccsei, Casimirus . . . ennek öccse Carolus . . . eze-
ken kívül reménlik vala, hogy competitorok lennének: 
római császár maga vagy fiai számokra, moszka cár, 
svéciai király . . . ) , de biztatják vala az fejedelmet, hogy 
feles pártjai fognának lenni [Kemön. 295]. 

2. ellenlábas; concurent, competitor; Gegenpart. 
1710 k.: Az a páter Szúnyog énhozzám jöve . . . expis-
cálni, mert . . . egy Czirka János nevű, magyar, deák ol-
vasást tudó, értelmes és tudós oláh papot (aki a püspök-
ségben competitora volt . . . ) megfogatott és vasban tar-
tatott a monasteriában: ez elszaladott vasastól a mü fe-
jérvári kollégiumunkba, és én titkon küldtem Enyedre 
[BÖn. 881-2]. 

kompilál kb. összesít; összeír; a aduna; zusammen-
rechnen/fassen/schreiben. 1701: akárkj, ă ki még Buza, 
Zab Magazinumb(a) lett administratiojárol való Német 
quietantiáját nem producalta, minél hamarébb . . hoz-
za Fejérvárra Etsedj Péter, és Karantsi Sigmond kezé-
be), hogj a' Commissiotol arra rendelendő Német 
Compilátorral edgjiütt had Compilállyák, és regist-
rállyák [UszLt IX. 77. 22. gub.]. 

kompilálás megszerkesztés, összeállítás; compunere; 
Zusammenstellung, Abfassung. 1668: Nyilván vagyon 
Kegyelmednél, az nemes ország radnothi közeibik kö-
zönséges gyűlésében több böcsületes híveinkkel együtt 
az articulusoknak compilálására miképpen delegálta lé-
gyen Kegyelmedet is; serio parancsoljuk . hogy 

compareálni el ne mulassa Kegyelmed medgyesi vá-
rosunkban, és valamire Isten segíti Kegyelmeteket, 
egyező értelemből az artikulusoknak compüálásában 
szorgalmatosan fáradozni igyekezzék [TML IV, 373 
a fej. Teleki Mihályhoz]. 

kompiláltat megszerkesztet, összeállíttat; a puné (pe 
cineva) să compună* zusammenstellen/abfassen lassen. 
1785: az I. Familiais , midőn a constitutiot compillaltatg 
ta a büntetésekben lévő authoritasokban conservalta 
[Torockó; TLev. 11/4.1b. — aA Thoroczkai família. A 
bírót]. 

kompílátor vmely írásbeli munkát összeállító/egybe-
szerkesztő; autor de compunere; Verfasser, Zusammen-
steller. 1669: Engem bizony föld gondja fogott ez miá a 
Kornis dolga miá, mert itt Vincze a diák azt mondja, azt 
nem írják articulusban, hanem az itélőmesterek pecsétek 
alatt vette ki Kornis uram az sententiát lm mégis 
szerencsére írattam egy parancsolatot a compillatorok-
ra, hogy articulusba ne írják [TML IV, 439 Wesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 1701: (A quietantiát) a Commis-
siotol arra rendelendő Német Compilátorral edgyütt 

Compilállyák és registrállyák [UszLt IX. 77. 22 gub. 
— A teljesebb szöv. l. kompilál al j . 

kompingái fest; a picta; malen. 1770: Ezen beszéd 
közben hozának egy chartát s egy címert, s ugyan a char-
tabeli verseket compingálva, melyeket nékem ajándéko-
za Bánffi Mihály úr, amint látá hogy nem se-
lyem . . . Az igaz, hogy adhatnak vala selyemre pingált 
címert is őnagyságának [RettE 236]. 
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kompingáitat beköttet; a da la legát; einbinden lassen. 
164311687 k.: Midőn ã Sz. Benedeki Ecclát visitalnok je-
gyezteté fel Szilágyi János Vr(am) hogy ă pŭspŏk vr(am) 
munkáját ă Praeconiumokat ő Kglme compingáltatta és 
maga költségén váltotta meg és conferálta ä Sz. Be-
nedeki Ecclahoz, hogy Papról Papra maradgyon éllyen 
vélle, de illy conditio alatt hogy . minde(n) esztendő-
ben) és visita(ti)ob(an) Esperes Vramék meg látogassák 
hogy valami mód nélkül valo rongálást ne tegyenek ben-
ne [MMatr. 96]. 1750: a Tabellákot mind ujjolag kellett 
compingáltatnom Angelicába igen szépen [ApLt 3 
Rétsia Ántos István lev. — aHsz]. 

komplaceál 1. kedvére tesz vkinek vmit; a face cuiva 
pe piac; jm etw. zuliebe tun. 1676: vagyon panasza Ke-
gyelmed ellen, de csak lássa, hogy Kegyelmed kiván 
complaceálni neki, jó affectióját látom [TML VII, 179 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1724: tudhattya az 
Uris hogy az Ur parantsolattya szerint, énis igyekeztem 
az Ur(na)k valamib(en) tudtam, és lehetet complaceálni 
[Born. Vegyes ir. I. 18 Naláczi György br. Bornemisza 
Józsefhez]. 1739: Ennek előte bizonyos Deákok iránt 
parántsolt volt Excellentiád az Néhai Üdvezűlt Asz-
szony Ioszaginak Inuenta†iojára hogy Exmittaltam vol-
na, örömest abban mingyárt akkor complaceáltam vol-
na Excellentiadnak de minthogy Deakim ide s tòva vol-
tak distrahalva nem lehetett exmittalnom [Kiskend KK; 
Ks 99 Kun Zsigmond lev.]. 

2. kedveskedik, készségesen/örömest szolgál vkinek 
vmivel; a face ceva de drágul cuiva, a face cuiva u ţ servi-
ciu; jm etw. zuliebe machen/tun, jm gefallig sein. 1705: 
A szász atyafiak a generálnak akarván complaceálni és 
magokat is akarván kímileni, egynéhány magyarokat 
beadtanak, hogy azoknak sok pénzek vagyon és a mili-
tiát segíthetik [WIN I, 574]. 1733: eddigis ob loci distan-
tiam Semmibe(en) Ngod(na)k szolgálni s gratifícalodni 
nem tudtunk . . karóra és támaszra menyib(en) lészen 
Ngodnak szüksége jo szivei lehetségŭnk szerént 
igyekezünk complacealni [ApLt 2 Miklósvárszék Apor 
Péterhez]. /7i6:Kaurmanné Aszszonyomat reqviraltam 
valami meleg ágyb(a) valo magokért, ŏkglme azt felelte 
hogy örömest complacealna Ngodnak, de igen késén 
reqviráltatott, és a ki vólt el osztogatta mások(na)k [i.h. 
Káinoki Mihály Apor Peteméhez Nsz-ből]. — L. még 
WIN I, 476. 

komplaceálhat kedvére tehet vkinek vmit; a putea face 
cuiva pe piac; jm etw. zuliebe machen/tun können. 
1704: Acton ekképpen replicála, hogy noha őneki ez-
iránt így nem izent volt az asszony, mindazáltal kívánt 
volna ebben már annak előtte is az asszonynak compla-
ceálhatni [WIN I, 300]. 1737: a Tisztek(ne)k minden-
ben) Szájok ize képpen nem Complacealhattam [Ks 99 
Apor Péter lev.]. 1752: Nsagod poroncsolatyat vévén 

en egesz igyekezetei igyekeztem hogy Nsagodnak 
conplacialhassak de halat Penzelis nem kaptam [Kövesd 
NK; ApLt 5 Nagy Zsigmond Apor Józsefhez]. 

komplakál 1. megengesztel; a împăca/îmbuna; ver-
söhnen, besänftigen. 1591: Az mi nézi az Czaplarok dol-
gát, vegeztek varosul eo kegmek, hogi semmi wdeoben 

itt ez varoson bort ne amihassanak, mind addig am-
megh az varost complacalliak [Kv; TanJk 1/1.165]. 
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1639/1650: Ezekre az búntetesekre Ceh Mester Vramėk-
nak szorgalmatos gondgyok legyen, hogy addegh Mes-
ter Remek teolleok be ne vetessek se ki ne adassék vala-
migh az beczűlletes Cehnek keduit ne(m) keresik es 
co(m)placalljak [Kv; öCJk]. 1666: Keővári János 
az D. A. eŏ kegme Udvarát megh gjalázta, vetkezve(n) 
egj Annok new szolgaloval, melyből az Nemes Vár-
megjej Tizt Vramek előtt valo Teŏrveny itileti szerént 
magat ne(m) expurgálta, noha mindazáltal eő kgmeket 
quomodo complacalta, az Ecclesiatis conciliálta [O.vá-
sárhely SzD; WassLt Gazdagh Sándor ns vall.]. 1688: 
Causa R. D. Michaĕhs Nemegyei: A sz: Partialis 
Nemegyei Mihály Uramnak ez egyczeri cselekedetiröl, 
részegeskedéséröl kardoskodasárol condonál de illyen 
conditioval, hogy a Vissai3 Ecclesiat complacallya meg 
kövesse, es obligallya magat . a'1 hogy ha többé e fele 
enormitasokba elegyítené magát . sz: Társaságtol re-
jicialtassék [SzJk 223. — aK]. 1701: Távul legyen s Isten 
oltalmazza ŏ kglmeket attól, hogy ŏ kglmét Tholdalaghi 
András Ur(ama)t azzal búsítsák, szomoricscsák, hogj ŏ 
kegjelmétől Törvényes Divisiot kivánnyanak, nemis az 
végre jŏttenek bé ez Városban, hanem hogj ö kglmét, 
Fiúi, és Leányi engedelmességgel complacalnak 
hogj igj az ŏ kglme Gratiaját s jo akarattját 
obtinealhatnak [Kv; SLt FG. 55]. 

2. megbékéltet/békít; a împăca; aus/versöhnen. 
1689: Dévai Jafios A sz: Partialistol admonealtat-
ván hogy Feleségét complácallya, a* békességen semmit 
nem munkálkodott, sőt Feleségének holt hirét költetett 
[SzJk 236]. 

3. megnyugtat; a linişti; beruhigen. 1667: ezalatt is 
intené, hogy szánná meg ez nyomorult országot, ne hoz-
ná több veszedelemben magára több átkot ne hoz-
zon esztendeig, két esztendeig való fejedelemségért 

hanem complacálnák, hogy jószágát megadják s 
adnának hütet neki, talám kicsalnák s kijőne s maga is 
azt mondaná ött, hogy nem fejedelemség keresni ment, 
hanem hogy jószágát visszaadják [TML IV, 88 Szilvási 
Bálint Teleki Mihályhoz]. 

O Szk: az állapotokat ~ja az állapoton/helyzeten 
enyhít/könnyebbít; a uşura situaţia; eine Lage lindern/ 
erleichtem. 1657: Ez állapatban, nékem úgy látszik, 
őnagyságának mindjárt convocáltatni kell országát, és 
azmint ide, úgy az portára is követeket kell küldeni, ott 
is az állapotokat complacálni [Kemlr. 325] * vki ke-
gyetlen szándékát ~ja vki kegyetlen szándékát csillapít-
ja/szelídíti; a potoli/calma intenţiile rele; js böse Absicht 
stillen/dämpfen. 1667: Kenszerittettunk azért ezen Va-
rosunkbelj Unitaria s Orthodoxa Ecclesiak jovaihoz 
nyulnunk, Azokkal azon hatalmas Nemzetnek utolso 
romlásunkra celozo kegyetlen szandekokat complacal-
nunk, s azzal Kgls Urunk s az Nemes Orszagh megh ma-
radására, szolgalattyara Varosunkat megh tartanunk 
[Kv; RDL I. 179]. 

komplakálhat ki/megengesztelhet; a putea împăca/ 
îmbuna; versöhnen können. 1601: Holott lattyak eo 
kgmek egez varosul az Jstennek nagy haragyat orzagun-
kon városinkon, mely eo zent felge nagy indulattyat 
semmy keppen nem c(om)placalhatny hanem keonieor-
gessel es Jstenes elettel [Kv; TanJk 1/1. 393]. 1659: megh 
értheti kegltek; minemű fel geijedet haragia legyen az 
feŏ vezérnek, ez szegeny megh romlot haza ellen, kit ha 
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nem complacalhatunk feleo ez úttal vegseö pusztulasa 
ne legjen ez szegeny hazának [UszLt 15 fej.]. 

komplakáltat enyhíttet, könnyebbíttet; a uşura, a face 
să fíe uşurat; stillen/erleichtern lassen. 1662: Ez állapot-
ban nekem úgy látszik, őnagyságának mindjárt convo-
cáltatni kell országát, és . . . a portára is követeket kell 
küldeni, ott is az állapotokat complacáltatni [SKr 388]. 

komplakáltatbatik ? megengeszteltethetik; a putea fí 
împăcat; versöhnt werden können. 1662.ñ Mondhatná 
valaki: generálisnak nem kellet volna kimenni, a po-
gányságnak hinni. Felelet: az zálogot urgeáltam, de nem 
obtineálhattam . . . de viszont a követek által tött vá-
lasztételekhez képest bízott is, hogy személyemmel, ma-
gunk oblátiónkkal, adományunkkal complacáltathat-
nak [SKr 381]. 

komplanáció 1. (el)igazítás; aplanare; Schlichtung. 
1657: Kérének mindazáltal, hogy vennék fel egy követ-
séget az fejedelemhez tőlök, s vinnék választ is köztök lé-
vő controversiának complanatiója felől [Kemön. 150]. 
1662: az helvética és augustana evangelica confessiók 
szabados gyakoroltatások végett Bocskai s Bethlen Gá-
bor jó emlékezetű fejedelmek által lett pacifícátiókban 
valaminémű, complanátiók, igazítások voltak, azok 
mindenestül felforgattatván, semmiben is azokra nefm 
hajtanának, hanem mintha azokról soha semminemű 
végzések, hittel tött ígéretek nem lőttek volna, csak nagy 
szabadosan megyen vala elébb-elébb a nagy persecútió, 
vallásbéli üldöztetés [SKr 204]. — L. még TML III, 378, 
IV, 481; WIN I, 551. 

Szk: jó ~ba vétetik eligazítódik/igazíttatik. 1669: 
Hogy azért az egész dolgok jó complanatioban vétesse-
nek, melylyel minden jó dolgoknak lehessen jó vége, el-
hiszem, Nagyságod mediatorsága által abban semmi el 
nem múlik ő felsége részérűl is [TML IV, 420 Teleki Mi-
hály gr. Rottal Jánoshoz] * ~ba vétetôdhetik eligazod-
hatik, elsimulhat. 769J:Bethlen Sámuel Vr(am) az Petki 
Árvák iránt Kgldel valo Controversiáját . . . Bethlen 
Sámuel vr(am) halasztotta ă közelebb esendő Nemes 
V(á)r(me)gye törvényes Gyűlésére, ugy hogj ha addig 
kegyelmetek között placidis medüs complanatioba ne 
(!) vétetôdhetik, akkor finalis decisioba vétetŏgyék 
azon Controversia [Fejér m.; Ks 67. 46. 21]. 

2. megegyezés, egyezség; înţelegere, învoială, acord; 
Vereinbarung, Übereinkunft. 1652: Ha ki pedigh . . . 
kòszulók comperealtatnek hogy ez mostani 
complanatio ellen vagy tanitojat3 vagy mast akar kit az 
Uraim kózúl imit amot affele dolgokért traducalna, 
gyalázná, szidalmazna, s ket vagy három hiteles tanuk 
altal megbizoniosodnek, az gyülekezet censuraja legyen 
ţajta [Kv; KvRLt X. A. 1. — aLelki tanító, azaz lelkész. 
Áz eklézsia tisztségviselői és az egyháztanács tagjai 

közül]. 1760: jovallottam eŏ Kglmének a Gróff 
Tóldalagi László Úrral való complanatiot [Cege SzD; 
Told. 42]. 1782: meltoztatott a Flgs Kir(ályi) 
Guber(niu)m ezen Tks Cont. Táblára maga rendelesit 
°Jy formán meg tenni, hogy azon Executionak végben 
vitelire az Inctusok ellen, hanemha . . . mi velünk 
complanálnának, a' Tks Cont. Tábla de sufficienti 
Gente Comitatus providéallyon, és az altal azon 
Executiot finaliter terminálya . . . az olta a' com-

planatiot néhány izben probáltukis de mind eddig jo vé-
git nem érhettük [DobLev. III/561]. 1818: mind vártuk 
hogy az executio végben menetele után 15öd napokig 
Szilágyi Adám és Felesége . vagy kész pénzel, vagy 
Complánátioval kezekhez viszszá veszik az exequálta-
kot [M.igen AF; KmULev. 3 Benkő Sámuel lev.]. 

Szk: ~ra lép egyezséget köt, megegyezik. 1816: mind-
két felek . . . önként való magak jó akaratjokból lé-
pének egy ilyen atyafiságos complanátióra és osztozás-
raa [Szárhegy Cs; RSzF 243. — aKöv. az egyezség részi.] 
* ~rű megy 'ua.' 1765: Borbereki Drusiána Aszszony 
. . . bizonyos nagy Summáig convincaltatott mely-
(ne)k pronuntiáltatása vtán kénteleníttetvén complana-
(ti)ora menni az adversariussal complanalt is in fh. 1100 
[Ne; DobLev. II/361.la] * ~ra visz megegyezésre/ 
egyezségre késztet/ösztökél. 7767:Halmágyi és Pálfi 
Uramék között levén valami Atyafiság, vagy Komaság, 
ezen Atyafiságok vitte ezen földel valo Complanatiora 
[Unoka MT; JHb IX/47]. 

3. kiegyenlítés, megtérítés; compensare; Ausglei-
chung, Vergütung. 1704: Ma adtam a török zlotok com-
planatiójára fl. ung. 2, kettő, ez pedig negyedszer va-
gyon, és így in universum tészen fl. 10,50, a zlotok pedig 
töttenek fl. ung. 30 [WIN I, 61]. 

4. kb. elfogadás/ismerés; acceptare, recunoaştere; 
Akzeptation, Anerkennung. 1784: (A) fiú a rendes 
idö előtt ä vilagra eló jöttnek lenni praesummáltatván 
tehát ä miatt Hatzegán Angyelnek és Feleségenek voltis 
bajaskadások melyet a Tisztek és a Papok előtt Fize-
téssel complanative sopialtanak, s consequenter Hatze-
gán Angyel mind házassági egyben kelések mind pedig 
Complanatioja által . . Avramat maga fianak lenni re-
cognoscalta s legitimalta; ki is az oltatol fogva mai napig 
hivattatik Hatzegán Avramnak [Fejér m.; BK ad nr 465]. 

komplanaáonális I. mn szk-ban; ín construcţii; in 
Wortkonstruktion: ~ levél egyezséglevél; scrisoare de 
convenţie/învoială; Konventionsbrief/schreiben. 1775: 
A gubernium parancsolt a szegény Sombori Jánosnak, 
hogy mindjárt compareáljon Szebenben. El is ment 
aholott eléadván a complanationalis levelet, a guber-
nium is Csernovitsot arestumba tétette [RettE 345]. 
1844: Nemes Váró Mihály, és Váró Iános complanatio-
nalis levelek 1830 [Ne/Nagylak AF; DobLev. 
V/1249]. 

II. fn egyezség; convenţie, înţelegere, învoială; Über-
einkunft, Vereinbarung. 1849: Dobai Sigmond és Bar-
tók Adamné Dobai Klára testvérek között végbe ment 
Complanationalis 1827 [Ne/Nagylak AF; i.h. V/1248]. 

komplanál 1. eligazít/rendez; a aranja; richten, in 
Ordnung bringen. 1629: Annakokáért hűségteket kgl-
sen intyűk, seöt hagyuk, és nékik igen serio paran-
czollyuk ha mi oly derekas fen álló controversia vol-
na az varga es Czizmazia mesterek kŏzŏtt, azt mox et de 
facto az igasságnac uttya szerint complanalván . . . tar-
cza az egy Cehbeli unió alatt eőkeöt hogy effele scis-
sio és, szakadozás kőzeőtteők végbe mehessen ennek-
utánnais megh ne engedgye [KvLt Céhir. I. fej-i rend.]. 
1651: Nagos Marko vaidane Azzo(nio)m Ngos Bogati 
Drusina Azzoni Es leania . . kerenek bennwnket, hogi 
az minemw Controversiak lehetnenek az leania vas Judit 
Azzoni Emaritatioia vta(n), azokat Eo kigmek kŏzŏt Jo 
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Egyessegh altal complanalnunk [WassLt]. 7654: ez dol-
got az ket fel keozt igy Complanaltuk [Kv; RDL I. 142]. 
1693: Akartuk azért kegyeidet levelünk által requi-
ralnunk s egyszersmind intimálnunk ne váija 
kegyeld az kővetkező tŏrvénjes széket, hanem az alatt 
ügyekezze dolgát Complánálni Bethlen Sámuel 
V(ram)mal [Fejér m.; Ks 67. 46. 21]. 1717: Kid azon 
dolgot vagy pro justitia accomodállya, vagy authen-
ticum Documentumokkal maga jussát comproballya és 
complanállya, ne busittassák többszőr . . . az Regium 
Gubernium [WassLt a gub. Nsz-ből]. 1721: Az meltosã 
gos Groff vr Branitskai Iosika Imbre ur(am) eŏ nga Pe-
relvén Belényesi Komaromi Lajos uramall . . bé-
kességre menének es Complanalak ezen pert illyen Con-
ditio alatta[Ingodály NK; JHb XXIV/20. — aKöv. a 
részi.]. 1798: könyörgésemre senki a Nemes Vármegye 
Tisztségiből kiadott Válasz mellett a Nevezett Udvar 
biro Úrral, dolgomat az ŏ Nagy Keménysége is Tör-
vénytelen Makrantzosságai miant ez ideig Complánálni 
nem merészlette [Déva; Ks 75. VIII/151—72 Nagyváradi 
Szent Leleki János pintér foly.]. — L. még BTN 223; 
Kemön. 157; TML I, 339-40, IV, 307, 309, VII, 210, 
VIII, 48; WIN I, 401. 

2. ki/megegyezik vkivel; a se înţelege/învoi; sich mit 
jm vereinbaren/verständigen. 1765: Az Borbándi tava-
lyi s. v. Sertés Pásztor . . . lamentált nékem egyszer, 
hogy eö néki valami húzódása vonódása lévén egy asz-
szony Emberrel . . addig nem absolválta Fő biro Kor-
nis Gábor uram, mig nem complanált [Marossztimre H; 
Eszt-Mk Vall. 222]. 1769: meg tekintvén . . . minékünk 
más betsületes Emberekkel együtt tŏtt tŏrekedésŭnket, 
véllek complánála, és mind két részről égygyezének meg 
irrevocabiliter illy Conditiok alatta [Koronka MT; 
Told. l l . — aKöv. a részi.]. 1784: Rosnyai Ur . . . az 
akkori Oñiciolatusra instántiát adván bé kentelenitet-
tem mindenekről Complánálni kentelen voltam 
mindenek iránt az Aszszonnyal megegyeznem [Msz; 
MbK XI. 71]. 1785: Fábján László és Kornis Gábor 
Uramék complánáltak volna 40. Rhenes Forintokban 
[Konca AF; Esz-Mk Vall. 270-1]. 1792: Rosnyai Iosef 
Umak az irt Ioszágának elfoglalása Musa János 
Sellére által hirré tétetett, és nekie által adatatt hogy 
Urának adja hirré, hogy 15öd Napok alatt compla-
naljan . . . külőmben . . a Mlgs Exponens Urnák birto-
kába által adatik [Msz; MbK XII. 87]. 1819: gondolom 
hogy igen könyü vélek Complánálni tsak Nsgdon ál az 
egész dolog [Kv; GyL. Székely István lev.]. — L. még 
RettE 240, 375; RSzF 154. 

3. ek megbékéllik vkivel; a se împăca cu cineva; sich 
mit jm versöhnen. 1761: (A tolvaj) Laposnyaki Mánya 
Sztépának egj kecskéjét el lopta . . . ez felett az én pin-
czémből almát, sos káposztát, diót s egjéb féle vete-
mény tis melyekért velem complánáltis [Fazaczel H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1776: Popa György és Blidár Martin 

Tyeji Szimán Mihálynak kormarájának (!) ajtaját 
étczaka bé törték, vagy rontották, pálinkáját és pénzit a 
mi volt el lopták, azután a Falu előtt ezen patratumo-
kott agnoscálták, és Complanáltak [Tyéj H; i.h.]. 1818: 
Mezei Stefán Maga hibás Cselekedetét önként meg is-
mervén, inkább kévánt mások közbe jövetele által a 
Tkts meg károsított Úrral Complánálni, mintsem a már 
follyamatba vett Törvény ki Menetelét Meg várni [Ko-
zárvár/Monostorszeg SzD; BetLt 6]. 

4. megfizet/térít; a plăti; zurück/bezahlen. 1754: A 
Ujbár Ursz exponállya az Feleségem, midőn estve haza-
felé jött volna, iffiab Matyé Juon Raphila nevű Leánya 
Testvér Etcsével Ilonával . . . az Falu közönséges utczá-
ján rája rohanván, lovárol le húzták, s verték, tagolták 
. . . meg kívánom, hogy . . . az feleségem meg verését és 
vérben esését complanállyák [Újbárest H, Ks 62/3]. 
1780: hallottam, hogy . . . Prekár András Complánálta 
volna az Pogán Miháj kárát [F.lapugy H; Ks 80. 
XLVIII. 4]. 1783: Még iffijab vala ezen Nanya Makavej 
tudom hogy a Földes Ura Gabonássát meg Fúrta volt a 
Fenekin, és unnat búzát lopott volt nem kűlemben 
. . . égy szalonnát de mindezekért a Földes Ura tőr-
vényt tétetvén rĕaja, tőrvényesen érettek meg lakolt és a 
károkat ugy tudom aszerént Complanalta [Faragó K; 
GyL]. 

5. (össze)paktál/szövetkezik vkivel; a pactiza, a se 
asocia/înţelege cu cineva; mit jm paktieren, sich verbün-
den. 1613: Koúacz János, Hada Istúan, Balog János és 
Zöke Mathé Zentkirált és Talas Pall Mogyorokereken 
Coloswarmegyeben lakók, kik ott Kalotaszegben, az 
meg tiltot marhakat fel zedik, es az Meszesen túl való 
Tőser emberekkel conplanalua(n), ugyan ő magok Or-
szágúnk tilalma s vegezesse ellen a Marhakat harmin-
tzad fízetes nélkül altal szöktetik és keserik [PLPr 35 
fej.]. 1776: Falunkba akkor Qvarterozo Ladányi neve-
zetű katonával complánált [Déva; Ks 111 Vegyes 
ir.]. 

6. kedvez; a favoriza/avantaja; jn begünstigen. 1780: 
a tisztek senkinek <ne> complanáljanak, hanem ha 
criminalis a vétek, exequáltassék, ha pedig nem az, 
pálcáztassék a parasztember [RettE 409]. 

komplanálás eligazítás/rendezés; aranjare, rezolvare; 
Schlichten, Ordnen. 1605: penig az Osztó Byraknak ed-
dig, való exeqŭútioiokba(n) ket aúagy haro(m) Cik-
kellyekbe(n) Akadalyok Volt, kit eme(n)daltatnj keúan-
nak; ö kme Biro Wram az Jöueo Szombatra gyücze be 
az Varost annak Complanalassara [Kv; TanJk 1/1. 499]. 
1630: mi Nemzetwnk(ne)k romlását es az kereztien 
Uerontast akarua(n) . . . el tauoztatni mikor ez mostani 
eleöttwnk fen allo diñerentiak(na)k complanalásáért az 
Tekintetes es Nagos Rákóczi György Ur(a)m(ma)la 

szemben löttwnk uolna, keöztwnk ualo sok tractatusok 
uta(n) ueghre illien ueeezesekre mentwnk [Törzs. I. 
Bethlen István nyil. — I. Rákóczi Györggyel. Köv. a 
részi.]. 1675: Öregh Rákoci Győrgj Fejedelem idejében 
. . . Fejervári Requisitorok exmittaltattak volnaa az ak-
kori Nemes, és Városi rend közőt való Controversianak 
Complanálására [DobLev III/651. llb-12a. — aNe-re]. 
1677: Boros Jenei Vég házban való alkalmatlanságok-
nak complanálása [AC 253]. 1708: Nagi Aitai Cserei 
Mihalj Ur(am) eő kglme . . a mi közöttünk fen forgó 
controversiak(na)k complanalásaban egiedŭl sokat 
munkalodot, és mind a belső jóknak mind a jószagok-
(na)k közöttünk való divisiojaban sokat faradot és szol-
gált [Eszt-Mk Cserei lev.]. — L. még TML VII, 38, VIII, 
537; UF I, 708. 

komplanálgat ? paktálgat; a pactiza mereu; paktie-
ren. 1765: Kizin (?) Banatusi Lopot Lovakot Cserél-
getett Milos Mihallyal edgyűtt, ezen Milos Mihállyis 
Complanalgatott [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ír.]. 
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komplanálhat eligazíthat/rendezhet; a putea aranja/ 
rezolva; richten/in Ordnung bringen können. 1604: 
Amy az Sattz adónak restantiaiat illethy . . . tettczet eo 
kgmeknek hogy biro vram az Jdes Vraimban . . . 
gywtessen be es tractaliak eo kgmek az dolgot s legenyek 
azon hogy menteol iobban complanalhattjak eo Nago-
kal ez Summát hogy az profontnak Summaya in suspen-
so ne maradgion [Kv; TanJk 1/1. 471]. 1632: Ninchy oli 
difficultas kit ne complanalhassunk ha kd akaria [Ks 41. 
D. 20 Lad. Bornemisza lev.]. 1654: hiszem Nagos 
Ur(am). ha I(ste)n már igy rendelte velaghj eletemet, hà 
szinten Diñcultast adnàkis kj Ratiomrä, ha Complanal-
hatom jó, Ahol pedegh nem . . . tartozom Natokat 
megh elegittenj [Gerend TA; KemLev. Maxaj István 
nyil.]. 

komplanálódbatik eligazodhatik/rendeződhetik; a se 
putea aranja/rezolva; sich ordnen/in Ordnung gebracht 
werden können. 1669: Mivel az ország békessége s az 
evangelicus status securitása nagyobb az privata perso-
na ellen való praetensiónál, azért az két első tisztessége-
sen és hasznosan complanálódhatik, méltó acceptálni az 
Rákóczi ház ellen való praetensióknak complanatiója 
nélkül is [TML IV, 481 Székely László Teleki Mihály-
hoz]. 

komplanálódik 1. eligazodik/rendeződik; a se aranja/ 
rezolva; sich ordnen. 1676: urunk ő nagysága mostani 
válaszára gyűlést hirdettem, hogy ott gyalulódjanak 
össze az elmék és complanálódjanak az ellenkezések 
[TML VII, 275 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1705: 
Az urak és Gyurkó úrfiú között lévén valami dolog . . . 
ma complanálódott általam [WIN I, 456]. 1722: remén-
lem első alkalmatosság(a)l az dolog mingjárt complána-
lódik [Sorostély AF; Ks 96]. 1736: félő hogy ha nem 
complanalodik ezen dolog gyalazattyát vallya Ngod 
[ApLt 2 Káinoki Mihály Apor Peteméhez Nsz-ből]. 

2. fedeződik; a fi acoperit; gedeckt werden. 1705: 
Azonban Bethlen László uram még a vexelt fel nem ve-
hette, mert minthogy a só-fundus, amelyből kellenék an-
nak a vexelnek complanálódni, másnál van, most azért 
difficultas nélkül nincsen [WIN I, 449]. 

komplanáltat intéztet; a aranja prin cineva; ordnen 
lassen. 1779: Most úgy hallottam, Váradon lakika keres-
kedőemberré lett s Erdélyinak hívatja magát, de pápista. 
Ezt nem sok ember tudja máig is, de nékem a procurator 
aki complanáltatta, Máté Izsák uram beszélette mint 
confidens emberem [RettE 401. — aGr. Bethlen László-
né Folti Máriának özvegységében született fia]. 

komplanáltatik 1. eligazíttatik/rendeztetik; a fi aran-
Jat/rezolvat; geordnet werden. 1619: mondám: Hogy lé-
Szen hát Lippa és Jenőadolga? Monda: Complanáltatik 
az is, mert római császár azért frigyet fel nem bont, tu-
dom én [BTN 257. — aErdély két délnyugati végvára; 
átadásuk ill. megszerzésük érdekében a török diplomá-
ciai tárgyalást folytatott]. 1677: (A) Controversia pedig, 
az ackori ki-bocsátott Commissariusok által köztök . . 
eomplanaltatot [AC 248]. 1681: Bor dézma az 1634 
esztendő beli Urbáriumot megh tekentvén, ot az iratik, 
hogi az mogyorosdiak borokbolis Tizedet tartoznak 
adni; mely miczoda okra nézve annihilaltatott nem tu-

datik; ha azért eleghseges ratioval, vagi földes Ur rela-
tiojaval ezen dologh nem Complanaltatik; ez utan is 
usualtatik [VhU 83]. 1720: A Kolosvári Reformata 
Tiszt Ecclesia es Ref. Collegium között nemelly dol-
gok iránt Sok es terhes difíicultasok Suborialodta-
nak vala . . . jţogy azok piacidé complanáltatnának; 
mellyek . . . bizonyos okokra nézve nem decidaltathat-
tanak [Kv; SRE 137]. — L. még Kemön. 153; SKr 138. 

2. kb. jóváhagyatik; a fi aprobat; genehmigt/bestä-
tigt werden. 1682: Jandruczki Györgi Vr(am) Ratioi . . . 
examinaltattak; Censura által revidealtatván Compla-
naltattak [Vh; VhU 680]. 

komplár szatócs; băcan; Krämer | üzér; speculant, 
afacerist; Spekulant, Schacherer. 1656: ide olyan szolga 
kell . . . nem komplár, pénzgyűjtő, sobrák, tudatlan, az 
ki csak azért jő, hogy gazdagúljon; az vra, s nemzete, ha-
zája méltóságának, jó hírének, nevének mocskolója 
[RákDiplö 458 Jac. Harsányi a fej-hez Konstantiná-
polyból]. — A jel-re nézve 1. CzF, NySz, TESz. 

Szn. 7602: Kompolár Ambrus [Telegdibacon U; SzO 
V, 292]. 1614: Komplár Balas benna pp. Komplár Jst-
úan lib. [uo.; BethU 104]. 

Vō. a kompolár kodhatik, kompolárné és kompolárság címszókkal. 

komplektál szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ magában magába foglal; a cuprinde ín sine; in 
sich fassen, enthalten. 1768: Vagyon egy . . . agyaggal 
mind két felől meg tapasztattott, és mészszel kívül belől 
fejéritettett épület, à mely complectál magában há-
rom Szobát, egy oldal Kamarát és egy konyhát [Backa-
madaras MT; Ks 74/55 Conscr. 75]. 1777/1780: vagyon 
egy Sővénybűl készült, kivül belül tapaszos oldalú 
Major Ház . . Complectálván magában egy lakható 
Szobát, és 1. kamarát [Alparét SzD; JHbK LII/3.89]. 
1783: Complectál ezen épület magában . . . Négy 
Házakat s egy Kamarát [Mocs K; i.h. XXXI/1.7]. 

komplektáltatik bele/bennfoglaltatik; a fi cuprins; in 
etw. eingefaßt werden. 1775/1802: ezen Doszul Máre 
Nevezetű Nagy Bükkös Erdőnek circulussába levő 
különös szakaszaira és tractussaíra valo nézve különes 
(!) vagyis particularísabb nevezeteiis vannak, ugy mint 
Doszul Tresznye, Doszul Maguritsej, Gyalu Goronyes-
tilor, és többekis . . . ezen Particularis nevezetei ezen 
nagy bűkkős Erdőnek complectaltatnak vagyis bé fog-
laltatnak a Doszul Mare közönségesebb nevezetiben | 
(A) Doszul máre Circulussában complectaltatik a 
Doszul Treznye nevezetű Erdõis [BSz; JHb LXVII/3.67, 
105]. 

komplementizáltatik kiegészíttetik; a fi completat; er-
gänzt werden. 1843: a' Tekintetes Úrnak es Ászszony-
nak néhai szülei . . . még 4825-be . . . hátra hagyott ked-
ves gyermeki számokra végső rendeléseket meg tévén, 
azon végső Testamentum, minden pontyaira nézve oly' 
formán complementizáltatott, hogy a' fiu Rosalia 
Testvérének fizessen 1500 ~ ezer ötszáz váltó Rftot 
[Uzon Hsz; Kp V. 379]. 

komplementum 1. megerősítés; întărire, confirmare; 
Ver/Bestärkung. 1646: immár sok ideje hogi ez az 
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ca(us)am fen al, Azért hogi engemet illessen az ă.Peres 
szeŏleŏ nagiob igassago(m)nak complementumara be 
adom igassagomot az mellett keuano(m) hogi az ă 
szeŏleŏ ennekem adjudicaltassek [Kv; TJk VIII/4. 167]. 
1674: Mind ezek(ne)k nagiob complementomara es 
erőssegere azon fen megh irt szemeliek kezeket is be 
adak [Szentdemeter U; Ks 90. — aKöv. a fels.]. 

2. teljesítés; îndeplinire; Erfüllung. 1677: a' Szent 
Mihály napi Gyűlés abrogaltatot, ugy mindazonál-
tal, hogy minden szükségének complementumára való 
contributiok .. az elébbi szokot terminusokra fel-vet-
tethessenek [AC 90-1]. 1765/1776: ezen Contractusnak 
Complementumat akar melyik felís ad effectum vrgeal-
hassa [Koppánd AF; DobLev. II/372.3b-4a]. 1772: 
A(nn)o 1772 Die 15to Marty Tabla járás alkalmatossa-
gával Blts Czehunk(na)k gjŭlése lévén, midőn fel álván 
Boros Sámuel és Visovathi András Eő kglmek emlékez-
tetek . a Blts Czéhot . . . instantiajok(na)k Comple-
mentumára [Kv; ÖCJk]. 1787: (A) Dispositio azt tartya, 
hogy minden Béldianumok az egy harmad részen kívül 
remittáltassanak, de ezen Dispositionak soha comple-
mentuma nem volt [Mv; BLt 6 tábl.]. 1805: Ungvári a' 
Contractus mellől nem akart el állani és annak Comple-
mentumát kívánta [Dés; Ks Thuróczy Károly lev.]. 

3. kiegészítés/teljesítés; întregire, completare; Ergän-
zung. 1821: midönn lettünk volna N Lakon 
mint . per közbeli egygyezésnek meg írására hivatta-
tott Regiusok, jelenvalának itten8 . még 1819be má-
jus 2kán bizonyos okokbol akkor tsak interimaliter tett 
egygyezésnek Complementuma végett, tévénn mi előt-
tünk . . meg hivhatatlannak vallott illyen ŏrŏkõs Tsere 
vásárt [Nagylak AF; DobLev. V/1041. — aKöv. a 
nevek fels. Köv. az ügy előadása]. 

komplevál tökéletességre/végbe visz; a împlini/reali-
za; durchführen. 1704: Azt is beszéli, hogy Szirmai se 
kéredzett volna, hogy a magyarok közt és őfelsége közt a 
dolgot compleválja, kitől a magyarok is nem idegenked-
tenek, hogy jó módok alatt meg ne békéljenek [WIN I, 
277]. 

komplex 1. bűntárs, cinkos(társ); complice; Kompli-
ce. Helfershelfer. 1776: Popa Györgye Tyei Szimán Mi-
hály(na)k kamaráját fel vervén egy nyihany mariásokat 
complexeivel edgyütt . elvit [Tyéj H; Ks 113 Vegyes 
ir.] | Ez dologb(a) sok Complexek láczanak bé jöni, azért 
mig azok is el fogattatnak ez két Detentus kemény őrizet 
alat tartassek [Déva; Ks 111 ua.]. 1840: Kardas András 
valami complesseivel Kővendrea el adat 7 gerendát és 5 
gŏmbŏjeg fat [Várfva TA; Bosla. — Szomszédos 
település]. 

2. kb. (segítő)társ; ajutor; Mithelfer. 1761: az elōttis 
feles gazdak marhai talaltottanak azon rétb(en) melyek 
causaltak azon szénabeli kárt, azért méltó hogy Tisza 
Laszlo Vr(am) maganak komplexeket keressen [Torda; 
TJkT V. 66]. 1782: a Dominalis Biro Illya . . egy szóval 
töllem halgatni nem akar fenyegetni kezdet Czine minte-
vel, mert meg tanit, s vgy Compleseket vévén maganak 
Rettegre ment, hogy ellenem Instantiat tsinallyon [Baca 
SzD; GyL. Molnár György nyil.]. 

komplexió kb. lelkiállapot; stare sufleteascà; Seelen-
zustand. 1670: Mit remélhessünk Várad s Jenő felől való 

állapotoknál, a mit kiváltképpen a fővezér comple-
xíojábol (senki egybet a sok egymást érő tanácsbúl ki-
ment panaszok miatt) haragnál nem concipiálhat [TML 
V, 297 Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz]. 1671: Gilányi 
uram most eléggé dúl-fúl. Lázár Imrét sem úgy ta-
náltam, az mint Kegyelmed beszél vala felőle, hanem 
búsabb complexióval [TML V, 636 Székely László ua-
hoz]. 

komplexség bűnrészesség, cinkosság; complicitate; 
Mitschuld. 1741: Constál az Inctanak Áz Sz Be-
nedeki KasteUynak meg hagasaban s onnat történt gya-
korlatos Buza, s Gabona lopásában az Férjével együtt 
való complexsége [Szentbenedek SzD; Ks 27. XVI]. 

komplex-társ 1. bűntárs, cinkos(társ); complice; Hel-
fershelfer, Komplice. 1612: Colosuarat lakó Czizar 
András ada erteswnkre . . . hogy Egy Buzas János 
new Ember, teob Complex tarsayúal edgiwtt Co-
losuar es Banybikj tayan hatalmasul igaz uttyaban ra ta-
madot volna, es minden jovaytol meg foztotta [Kv; 
PLPr 47 fej.]. 1655: Tudódé hogy valakik az Aranypor-
ral való kereskedèsb(en) egymásnak complex társaj lőt-
tek volna [Kv; CartTr II. 887 vk]. 1698: ettzakanak ide-
jen complex rósz tarsaival kiáltozott, szitkozodott lövöl-
dözött es garázdálkodott [Dés; Jk]. 1716: Tokai Istók 
más complex tarssaival edgjŭtt az szőlő Pásztort Pál Ist-
vánt rutul szidalmazta [Kv; TJk XV/1.157]. 1747: az J 
. . . Etszaká(na)k idején más Complex Tarsaival edgjŭtt 
a' Városon széllyel járván s, lappangván verekedett, vè-
rengezett, tolvajkodott [Torda; TJkT III. 134]. 1805: 
Pálosi Gyurka több complex Társaival el szököt de nem 
tudom meddig volt keringeibe [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 
1816: A Tekintetes Urak és Kigjelmetek Több Complex 
társaikkal edgjűtt . . nagy sokasággal őszve Gyűlvén és 
vérengező eszközökkel fel fegyverkezvén . . . a Sinfalvi 
Határan fekvő . . Marha Legelő heljét mera et ab-
soluta potentia mediante el foglalván, azt fel szántatták 
és Tőrőkbuzával bevetették [Asz; Borb. H Rákosi Bor-
bélly János a szék asszesszora nyil.]. 

2. (segítő/szövetséges) társ; ajutor, asociat; Mithel-
fer, Bundesgenosse. 1736: Éltető Ferencz Uram elsőben 
a szántáskor két pénzel tiltata volt a szántókat, de 
amidőn a kendert Nyŭték volna akar nem tiltatá ket 
pénzel, hanem maga hatalmával Complex Társaival 
reájok ment [Szentegyed SzD; WassLt]. 1794: az eŏ 
Nsgok akkori Tisztye meg ért Gabonámot Complex 
társaival hatalmasul gazoltotta tapodtatta [Ádámos 
KK; JHb XIX/41]. 

komplíces 1. bűntárs, cinkos; complice; Helfershelfer, 
Komplice. 1610: Az J . teőb complicesiuel egietem-
ben rah tamadua(n) verte [UszT 49a]. 1628: lattak Mat-
the vramatt ot iarni az Nagi Falui Praedicator ugian Bel-
ső Zolnok Var Megieben, mas Complicesivel egietem-
ben [SzJk 26]. 1637: citaltata én velem vice szolga bi-
roual, Balas deak. Vr(am) . . . oh Thordaban Thor-
da var megyeben lakó Papay Moysest Illyen dolo-
gért, hogy . hazara kwldeot absoluta potentia me-
diante, teob Complicesiuel edgywt, es potentiose pus-
kaiat es felesegenek geleznajat el vitték [MbK]. 1663: 
Rab Elekes Ferencz Derzen8 lakó, ada alazatoson 
értésünkre, hogy Tatarok rabsagaban Keserves ínséget 
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szenvedven, az alat lator Felesege szolgájához Szalanczi 
János Jobbagyahoz Dienes Balashoz adta magat gonosz 
veg alat, kivel, s tŏb complicessivelis minde(n) jovait dis-
sipalta [UszLt IX. 75. 50 fej. — aDerzs U]. 1679: Pro A 
Procurátor Stephanum Diószegi De Des . . . dicit 
kévanom à jure hogy az Jk . . vonattassanak Torturara 
azért hogy adgya ki Complićessit [Dés; Jk 4la]. 1730: 
Ezen Béres el szökött complicesse volt Csorá(na)k 
[Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV]. — L. még CsH 82; 
TML II, 473, 566, VIII, 175. 

2. 1696.Ĕ Lovász al(ia)s Marosán Jantsi nevű Szolgám 
•.. illegitime vŏtt maganak feleseget. Per hoc ezt kiva-
no(m) hogy . . az specificalt Art(iculus) continentiája 
szerént convincaltassanak Complicessével edgyŭtt 
[Dob/ WassLt]. 

komplices-társ cinkos(társ); complice; Helfershelfer, 
Komplice. 1677: Maroti Peter reá támadván, az ŏ 
Complices társával egj üt uttját meg álván, le taglotta, és 
verte, sebhette, halálra, igaz uttyába(n) minden igaz ok 
nélkül [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1695: Bámfi Mihály Uram-
(na)k egy . . . Szakács Inassa Tekei Tivadar több lator 
Complices társaival együtt az eö kglmek . . . Sz: Királyi 
pinczejét fel vervén, nem kevés karokat tőtt, melly 
tolvajsagok idővel világosságra jővén, deprehendál-
tatott es mint ollya(n) malefactor Complicessével 
eg(g)yűtt az Enyedi tőmlőczb(en) tartatott [Marossztki-
rály AF; WassLt Sz: Györgyi Mihálly sch. mester kezé-
vel] | Complicis társait mind it mind masut . . . adgya ki 
[Dés; Jk]. 1717: Varadi Márton . . . az el mult Revolu-
tiob(an) kuruczságra vetemedvén, égy akkori Zászló 
Tartó . . két jo lovátt . más egy complices Társaval 
egj üt el vitte kiért már keserves rabságb(an) tartatik 
[Kv; Ks 89]. 

komplicitás bűnrészesség; complicitate; Mitwisser-
schaft. 1747: (Pap Lászlónak) micsoda complicitassa 
volt azon Szathmari ökrök el Szikasztasaban? [KSz; Ks 
27/XVII vk]. 1775: Mihutz Tagyer, Dirzan Miklós, 
Hegsmas Juon az eŏ Excellentziaja Volczesti Kor-
tsomárossának meg öletetéséb(en) complicitással vádol-
tattak [H; Ks l 14 Vegyes ir.]. 

kompliment bók; compliment; Kompliment. 1811: 
Erkõltseid jók légyenek és szentek, El-maradhatnak a' 
száraz Complimentek [ÁrÉ 116]. 

komplimentesen hajbókolva; făcînd temenele; die-
nernd, katzbuckelnd. 1823-1830: oda érkezik egy ki-
tsiny fogatlan Német . . . szörnyű Complimentesen hol 
németül, hol frantziául köszönt [FogEK 166]. 

komplimentíroz hízeleg; a măguli/flata; schmeicheln. 
1821: A' ki az emberek* személyes hivságának kompli-
mentíroz, több barátokra tehet szert, mint a' ki az egész 
emberi nemzet' boldogságáért áldozza-fel magát [Kv-i 
Kai. Erk. Igazságok 31]. 

komplot szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruk-
tion: ~of tart vkivel összebeszél/esküszik vkivel; a com-
Plota cu cineva; mit jm ein Komplott machen, bündeln. 
1826: Magdas . . Bezdédrea ment Complotatt 
tartottak Vintzével s azt Tanátsolták, hogy Magdás 

engemet innen ki Hánnyan [Klic SzD; JHb Bálintitt lev. 
— SzD]. 

kompolárkodhatik üzérkedhetik; a putea face specu-
lă; spekulieren können. 1580: PÍz lesuitak is semmy 
vto(n) es semmy zin alat az be hozot borral, se az Clast-
romba se azon kyweol ne Compolarkodhassanak se 
semmy egieb vto(n) ne distrahalhassak [Kv; TanJk V/3. 
230a]. 

kompolárné 1566: Jbia Compolarne [Kv; Szám. 
1/X. 207 adóösszeírásban. — aOtt; értsd: az adóössze-
írás rendjén köv. telken lakik]. 

Az 1. csaplárné; 2. szatócsné; 3. korcsmárosné,"sôt esetleg más jel-sel is 
egyaránt számolhatni [CzF, NySz, OlclSz, TESz]. — Vō. a komplár címszó-
val. 

kompolárság üzérkedés; speculă; Spekulation, Scha-
cher. 1581: Ertyk eo kegmek eztis hogy az lesuitak hor-
dostul attak bort el It Coloswarat talalyak megh 
vrunkat rolla konyórógienek hogy efíele zin alat 
való compolarsagot wyonna(n) megh tilchio(n) tólllek, 
hogy tóbbe ez ne essek à my esset hogy hordoval Attak el 
It ben az varosba(n), es zin alat ki vytettek [Kv; TanJk 
V/3. 245b-6a]-

Szk: ~o/ indít kb. üzérkedik. 1605: Az dezman pe-
nigh senky hordajaúal es egyeb arantis konpolarsagot 
Vasart ne indichion kire az dezmasok viselyenek gondot 
tiztek zerentth [Kv; i.h. 1/1. 531]. 

kompona 1. karosmérleg; cumpănă; Hebelwaage. 
1681: Kompona fontokkal nro 1 [UtI]. 1683: Szállíta-
nak Kumpanat fontokkal no 2. Merczet no 2 [UtI]. 
1692: egy fa cseszejű kőteleken függő kompona [Gör-
génysztimre MT; JHb Inv.]. 1698: edgj fabol allo Kom-
pona [Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1769: jelen lévén D(o-
mi)nális Biránkis Delemerián Petru, superveniált Utri-
zált Bratyila Péter-is oda közinkbe igen részegen . . 
mondotta Bratyila Péter mit gondolog (!) én az Ud-
varbiroval mert anyi aranyom vagyon, hogy Componá-
bon tévén le nyomtotnám vélle az Udvarbirot [Vályeb-
rád H; Ks 81. 57/22 Béksza Vaszilia (65), Szabó Iuon 
(50) Kolcza Jákob (40) és Gyék Evucza consors prov. 
Kolcza János (26) vall.]. 1792: Kompona, mellyel a' Saj-
tokat megmérik [Éder, BenkőNyMunk. 181]. 1816: Egy 
nagyobb és egy kissebb komponák, hozzá tartózó két 
fontot nyomo mértekeivel [Varsolc Sz; Born. IV/41 Bor-
nemisza Krisztina conscr.]. 1821: Egy kompona . Es 
három mása kővel [Mezőméhes TA; HG Mara lev.]. 

Szk: aranymérő ~. 1845: Egy kis arany mérő kompo-
na nehezékeivel fa tokba [Ebesfva; DLt 499] * bécsi réz 

1720: egj Bétsi réz Compona rész fontjával edgjüt 
[HSzj bécsi kompona al.] * fonalmérő ~. 1824: egy fo-
nal mérő kompona [Erdőszengyel MT; TSb 43] * gya-
potmérő 1721: Egj gjapott mérő kompona [HSzj gya-
potmérő kompona al.] * húsmérő ~. 1680: az Tornacz-
ban vagyon hus vago szek no. 1 azon felyül kŏtelen es 
nyolcz vas karikakon fug le az padlasbol egy hus merő 
kompána [A.porumbák F; ÁLt] * mázsáló 1677: 
Vagyon ezen hámor házban vas rúdas, vas hevederes 14 
vas karikás másáló kompona, mel^ másához való vas 
fontok, mértékek e szerint vágynák [CsVh 49. — aKöv. 
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a fels.] * mérő ~. 1843: Mérő Compona 1 két réz Ser-
penyővel vas rudal, és járo(m)mal — mellyhez egy fontu 
vas nehezekis tartozik [KmULev. 2 km-i papirosmalom] 

papirosmatéria-mérõ ~. 1692: papiros matéria merő 
kompona nro 1 ſSzentimre MT; JHb Inv] * salétrom-
mérő ~. 1673: Égj salétrom mérő compana [Fog.; UF 
II, 541] * vasmérõ 1685: Vas mérű compona fél má-
sás hozza való vasas eszközeivel [Vh; HÉvk. XX, 153]. 

2. papirosmalom-mérleg; cîntar/cumpănă ín moara 
de hîrtie; Waage in der Papiermühle. 1840: Vagyon ezen 
rongy raktárban egy compona fából, melyei a rongy mé-
rettetik — ennek serpenyője helyett 2 fenyó detzka táb-
lája vagyon, és mind a 2 táblának 2 szélein őszvesen a 
kettőn 4 vas pánt nyúlik keresztül erősségűi Ezen ket 
táblák(na)k 4 szegeletei 4 kőtelek által akasztatnak a 
compona karjainak 2 végeibe ütött 2 vas horgokba a 
compona 2 karja 2 végein 2 vas karika vagyon a kompo-
na karja vagy rúdja egy vas tengellyen lipunkázik, mely-
nél fogva a compona nyakának alsó végén által szegez-
tetik a Compona nyakának felső végét hosszára öleli egy 
füles vas, mely a fához vagyon szegezve, ezen vas fülbe 
foglaltatik egy erős gömbölyű vas karika, melynél fogva 
egy vastag darab kötél által egy készitetlen tengelyfa 
vastagságú és hosszúságú bűkfához vagyon kötve mely 
fa a gerendákon keresztül álván a komponát tartya. 
Ezen Komponához tartoznak 7 darab kövek — melyek 
kõzzŭl egyik 47 font nehezékű es ebbe vas fül vagyon 
eresztve a fülbe pedig vas karika, a második kő 45 font 
nehezékű . a 3dik kő 10. fontos a 4dik 7 fontos az 5k 
6. fontos a 6k 4. fontos — a 7k 3 fontos és ezek mind ko-
vats kövek a 2k köven kivül [Km; KmULev. 2 a papi-
rosmalom lelt.]. 

3. mérlegsúly/nehezék; (măsuri de) greutate; Waage-
gewicht. 1797: két pár mérő font, vagy Kompana fából 
[Koronka MT; Told. 34]. 

4. súlymértékegység (kb. 50 kg); unitate de măsură 
(circa 50 kg); Gewichtsmaß-Einheit (etwa 50 kg). 1806: 
Három juhról ád egy kompona túrót és három ejtel or-
dát; a kompona pedig másfél véka tiszta és ép búzának a 
terhe, melyet a falusbíró hetedmagával készít és ád a 
bács kezébe; akinek is kötelessége lészen két kompona 
követ minden hozzávalóival készíteni, és amelyik tetszik 
a bácsnak, azt általadván annak, a mást magánál meg-
tartja, hogyha mikor valakit a bács kifizetend, egyene-
sen vihesse a bíróhoz (: az hová tartozik is elvinni:) meg-
méretés végett [F.rákos U; RSzF 199]. — Vö. a kompo-
nás címszóval. 

5. vhány komponányi; de un anumit număr de cum-
pene; von einigen Hebelwaagen (viel). 1734: Egj birócs-
káb(an)a compona turo tavalyi no — l/2 [Datk NK; 
JHbB D. 1 Gr. Bethlen Farkas inv. — aA bórrócska ol-
vasat is felvehető]. 1740: Tavalyi Túró egy Desaval circi-
t(er) Komp(ona) 1 1/2 . . . Uj Turo Desab(an) Komp(o-
na) nro 20 [Pálos NK; Ks 12. XLI. 32]. XVIII. sz. m.ſ.: 
egy kompana turo négy bőrbe [Szárhegy Cs; LLt]. 1773: 
hozának fél kompona turot [Héderfája KK; EMLt]. 
1781: egy darab hellységet énis meg vettem vala . . . egy 
kompona túróval [Gyszm; DE 3 Czepes Simon (50) jb 
vall.]. 1795: egy Kompona Turot is igirt vala [Szárhegy 
Cs; LLt]. 1806: Igére a' közönségis az irt Bátsoknak, a* 
régi mód szerént ezen Bért, t.i. Minden kompona turorol 
egy egy kenyeret, minden fejős Júhrol és meddőről nyári 
bért egy egy polturát, minden bárányról egy egy kraj-

tzárt, minden fejősről botskor pénzt fél fél polturát 
[F.rákos U; Falujk 19 Sebe János pap-not. kezével. — 
L. RSzF 200]. 

6. kútgém; cumpăna fíntînii; Brunnenschwengel. 
1798: Ezen kútnak ágassa Viz merő Vedre és Komponá-
ja készen vágynák ugyan, de mind eddig fel tsinálva, és 
az kúthoz accomodálva nintsenek [Vályebrád H; Ks 76. 
IX. 27]. 1799:A' Falu végin lévő kut gárgyával, Agossal 
és Kompanával [Mezőbodon MT; MkG Conscr.]. 
1807: elé vévén egy tensula Rudat abból Kompanát tsi-
náltanak [K; KLev.]. 

Ha. 1724: Kompona [Koronka MT; Told. 27, 29/12]. 
1753: Compana [Marossztkirály AF; i.h. 18]. 1754: 
Kompona [Ò.kocsárd KK; Ks 84]. 1816: Kampanáhaz 
[Bányabükk TA; MkG]. 

komponácska kis karosmérleg; cumpănă mică; kleine 
Hebelwaage. 1676: az külső safar hazban . . az asztal 
felett egy komponaczka tiz fontos golyobissal [Fog.; UF 
II, 712]. 

Szk: húsmérõ ~. 1680: Vadnak ket kisebb szerű hus 
es Turo merő kumponacskak is no. 2 [A.porumbák F; 
ÁLt] * túrómérő 1680: Turo merő komponacska 
[uo.; ÁLt]. 

komponafa fa mérlegkar; braţul cumpenei; Waage-
balken. 1676: az Porkoláb házokra fel szolgálo kerengő 
gradicz eleiben uagyon ott főidben ásott kőtéses fa osz-
lapan egi eőregh masa, melynek kétt felől vagion két mé-
rő őszve szegezet deszkája, azoknak nyolcz szegeletin 
vadnak nyolcz lánczoczkak, mellyek az kompona fához 
vadnak faglalva, az megh irt oszlapban czinált fának az 
vegibenis vagion egi vas horogh az melyben (: mikor 
mernek :) az lancz szokot járni [Fog.; UF II, 708]. 

komponakő kő mérlegnehezék; (măsuri de) greutate 
din piatră; steinernes Waagegewicht. 1806: (A bácsnak) 
kötelessége lészen két kompona követ minden hozzáva-
lóival készíteni [F.rákos U; RSzF 199. — A teljesebb 
szöv. kompona 4. al.]. 

komponál 1. egyezkedik, megegyezik vkivel; a se în-
ţelege/învoi; sich vereinbaren, übereinkommen. 1586: 
Deliberatur: Myerthogy az fogsagnak eleotteis 
componalni Akarta . az felperesekel es ekeppen az 
lelki esmeret furdalwan kenalta az Actorokat 
sat(is)factiowal karókról . . . Azért . Akazzak fel 
[Kv; TJk IV/1.560. — aA vádlott]. 1589/1590: a 
mykeppe(n) my eleottwnk . . itt Mehessen8 Vas 
Gieorgy es Zelemeri Borbara Azzony az Mehessi hatar 
es thook feleol componaltanak volna, arról . mind ä 
két félnek lewelet adank [WassLt. — aMezőméhes TA]. 
1600: Erdeody Imreh . . vallya: Engemet keres vala 
keotelwereo Thamas Az bathianak valamy kewes 
Adósságáért ky feleol egy Giras zablyaban c(om)-
ponalek velle [Kv; TJk VI/1.511]. 1613: En Fogaras-
ba(n) lakó Lezay Ferencz . . . Rechiei Bojer Peter Vram-
mal igy componaltam3 [Szád. — Köv. az egyezség 
szöv.]. 1621: illjen formán componalvan egjmassal 
megh bekellenek [Asz; Borb. I]. 1629: Azokat azért az 
vezekedeseket, sok iamborok teorekedesekre, mint 
attiafiak egimas keozwl ki akaruan zallittani illien 
keppen componalanak vegezenek mi elóttwnk 
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[Meggyesfva MT; DLev. l. II. 33. — aKöv. a részl.]. 
173511826: (A) Hoszszuaszoi Lutherana Ecclesia a* 
béli jussát kívánván defendálni, végre azon Lodormá-
nyiakkal vgy componáltanak, hogy egy darabját az 
Erdőnek kiirtásra és colálásra a Lodormányiaknaka en-
gedvén . . . Dézmát mindazonáltal magának reserválta 
[SzentkZs Lodormányi Dézma 68. — aLodormány 
(KK) lakosainak]. 1745: mint hogy Atţja, és gyermek 
kőzött orialodott ă causa, hogy ha az J intra 3um édes 
Attját quocumque tandem modo applacidallja, és véle 
componál, én is actiomat simpliciter remittálni kész le-
szek [Torda; TJkT II. 37]. 

2. (össze)paktál/szövetkezik; a pactiza, a se asocia; 
paktieren, sich verbünden. 1613: Koúacz János, Hoda 
Istúan, Balog János és Zöke Mathé Zentkiralt, és Palas 
Pall Mogyorokereken Coloswarmegyebe(n) lakók, kik 
ott Kalota szegben, az meg tiltot marhakat fel zedik, és 
az Mesesen túl való Tőser emberekkel componalua(n), 
ugyan ő magok Országúnk tilalma, s vegezesse ellen az 
Marhakat harmintzad fizetés nélkül altal szöktetik es 
keserik az mi fiscúsunknak Nyilua(n) való karara es fo-
gyatkozására [PLPr 35 fej.]. 

3. jóvátesz; a repara/remedia; (wieder)gutmachen. 
1593: mynden zemeliek vetkesek componalwan vetke-
ket es chelekedeteket penzel vagy egiebkeppe(n) compo-
nalwa(n) [Kv; TanJk I/l. 213]. 1752: az a' Iantsó Gábor 
igen Szarvas, és tzégéres paráznaságokb(a) egyelitette 
magát egy néhány esztendők alatt . . . és Titt. Lázár Mi-
hálly vr(am) ŏ kglme dolgát a mint lehetett Componálta, 
mivel hogy meg akkor ollyan Szarvason és tzégéresen ki 
nem adta volt magát [Dálnok Hsz; ApLt 5 Wass Gábor 
kézdi ref. esp. Apor Péterhez]. 

4. elintéz/rendez vmit; a rezolva/aranja (ceva); ver-
richten, besorgen. 1712: kérem nagi szeretettel, igyekez-
ze ugi Componálni, Az Gyórótt hagyott zálogom dol-
gát, hogi szivem sérelmével ne lehessek, azon alkalma-
tosságbannis [JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1739: 
nagyonnis hasznait Exciad Klmessege, mivel igerte 
Kiralj Biro Uram hogy Componalják velem az dolgot 
[Moha NK; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.]. 1742: az Vr Fŏ 
Posta mester vr(am) meghis parancsolta Sombori Posta 
mester Német András Vr(am)nak hogy dolgait 
componalja . mellyet akkor fogadottis, de. semmit 
nem efficiált [Zsombor K; Somb. I]. 1774: Jobb lett 
volna másképpen componálni köztök a dolgot [RettE 

5. szerkeszt, fabrikál; a construi/face; konstruieren, 
fabrizieren, basteln. 1817: (A deszkakapura) én magam 
egy ollyan fa zárt componáltam, melly . . . sok roszsz 
Embert meg fog akadájoztatni fel tett szándékjától [Hé-
derfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 

6. zenét szerez; a compune lucrări muzicale; kompo-
nieren. 1771: kedves sogar Uram láttam az hegedű húrt 
mostis úgy tudgya pengetni mind ennek előtte 30 eszten-
dõkel és egy vjj nottát csak túd most is Componálni 
[Csesztve AF; Ks 96 Haller Zsuzsánna lev.]. 1823-1830: 
Flótákat, pianofortékat sokat készítenek3, mert a Chur-
först Fridiik Augustus maga is igen szereti a muzsikát, 
az anyja még komponált is [FogE 187-8. — Drezdá-
ban]. 

komponálás1 1. egyezség, megegyezés; înlelegere, în-
voire, învoială; Vereinbarung, Ubereinstimmung. 1563: 

Ez az vegzes es Componalas leót Lazar Farkas eleöt 
[Gyszm; LLt Fasc. 133]. 7589; Az mint penigh az Anak 
az Iuel componalassa volt hogy minden hwz Iuh wtan 
kett Sos sajtott, ket teomleot egj vider ordatt ad az I bi-
zonitsa meg az A [UszT]. 

2. elintézés, rendezés; rezolvare, aranjare; Verrich-
tung, Ordnen. 1675 k.: en az Úrral nem akaruan izetlen-
kedni . . Ezen dolognak el igazitasara pacifice való 
componalasara condescendalni kesz vagyok ez ide 
alabb megh irt modok es conditiok szerint [Mezőméhes 
TA; WassLt Vass János conditiói]. 

komponálás2 (komponával való) mérés; cîntărire cu 
cumpănă; Wiegen (mit Hebelwaage). 1650:kz gyűtők 
rendtartásáról, tömlő komponálásáról, annak mértéki-
ről és hány adassék munkájukba [Csíkszereda; SzO VI, 
192]. 

komponálhat elintézhet/rendezhet; a putea rezolva/ 
aranja; verrichten/ordnen können. 1664: Most már lát-
ván a szegény magyar nemzet, hogy körös-környül 
oda az derék végházak mellőle, a melyekből oltalmaz-
tathassék, hanem csak mindenfelől az hatalmas nemzet 
torkának exponáltatott; én azt hiszem, mindjárt magá-
tól is kész lenne oly istenes mediatorhoz folyamodni, a 
mely dolgát az hatalmas nemzettel componálhatná 
[TML III, 190 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 1712: 
Aztis kész vagyok hútemuelis meg bizonyittani, hogi egy 
oráigis, magam dolgáért Béczb(en) nem mulatta(m), ha-
nem az kóltczég(ne)k nem léte miá, minekutánna kgmd 
dolgait Componállhadta(m) [A.szálláspataka H; JHb 
Jósika István Jósika Imréhez]. — L. még TML IV, 285. 

komponáló szk-ban; ín construcîii; in Wortkonstruk-
tion: ~ vashorog kompona/(karos)mérlegalkatrész; 
peisă de cumpănă; Eisenhaken der Hebelwaage. 1810: 
Egy komponálo vas horog xr 26 [Mv; MvLev. Trincseni 
Mihály hagy. 25]. 

komponált 1. szerzett; realizat; verschafft. 1757: Mü, 
előttünk való Altercatiojókot, mindenik félnek meg-
halgatván Controversiájokot tolláljuk, helyben 
hagyván tsak az A(nn)i p(rae)senti Die 18 Jan(uarii) 
componált Bekeségeket [Torockó; Bosla]. 

2. kb. beállított; aranjat; eingestellt. 1710 k.: A gene-
rális mindnyájan hívata, és csendességre componált áb-
rázattal fogada [BÖn. 972]. 

komponáltatik eligazíttatik/rendeztetik; a fi rezolvat/ 
aranjat; verrichtet/geordnet werden. 7760; Az Erdőbéli 
dificultasok pedig componaltata(na)k e szerint3 [Szava 
K; RLt 0.4 hív. — aKöv. a részi.]. 

komponamérő szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: sárgaréz ~ sárgaréz mérlegtányér/serpenyő; 
taler de cumpänă/balanţă din alamă; messingene Waag-
schale der Hebelwaage. 1849: Sárgo réz kompona mérő 
l [WassLt]. 

komponamester ? kb. juhkarám-felügyelő; suprave-
ghetor al stînii; Schafpferchaufseher. 1720: (A haldokló 
bács) elhivata az inassaval a' Compona mestert Követsi 
Györgyöt és meg monda hogj az esztenara visellye(ne)k 
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gondot, a Compona Mester Kotsis Istvánt és Bartalus 
Győrgyöt oda külde hogj szamot vegye(ne)k szamot ve-
nek (!), és a' Bats szamot ada fele turorol és őtt Tömlő-
ről, mi előttünk Molnár Thodor és István előtt [Magya-
ros U; BNB 10/240]. 

komponás vhány komponásnyi/félmázsásnyi; de un 
anumit număr de cumpene; von einigen Hebelwaagen/ 
Zentnern (viel). 1746: innen Szárhegjről8 a Castélybol 
két ládát feltevének egj Szekérre . . . három Désa Turot, 
mindenik volt egj egj komponás (: ~ Száz fontos :) [LLt 
Fasc. 150. — aCs]. 

komponatábla (karos) mérlegserpenyő/tál; taler de 
cumpănă; (Hebel) Waagschale. 1820: Egy kompona 
Tábla [Koronka MT; Pf IV]. 

komponatál (karos) mérlegtányér/serpenyő; taler de 
cumpănă; (Hebel)Waagschale. 1760: Compona tál 2 
[Szentdemeter U; LLt]. 

komportál 1. eléad, jelent; a prezenta un raport, a face 
o dare de seamă; vortragen, berichten. 1618: Sok szán-
talan-éktelen veszekedési után végre azt veté előnkbe, 
hogy mindhárman egy-egy athnamét írjunk, és úgy çom-
portáljuk, mellik lészen jobb, s azt adjuk bé [BTN 92]. 
1666: Molduua Orszaghi Dorman falui Nicora mint ju-
ris ordine keresi Kaszon Felső Faluj Birot Pál Mihályt 
tertio se Falu képiben gonoszul el uěszet louanak megh 
Fizětěsiert, miuel egi nehanj bizonisagh uilagoson com-
portallya hogi Jakabfalúaba(n) kõuĕtuĕn . . . az njo-
mot, egi Nagul neŭü Olah aszt mondotta hogi az Falu 
czak mennyen el az lo megh leszen ĕstuĕ, ugi ment el az 
Falu [Törzs. Emericus Kaszony jur. not. sedis sic. Ka-
szon kezével]. 1671: husz bizonyságok comportalliak 
. . . Bűbájosságát, kötözését Ember Czontnak zebiben 
hordozását [Kvh; HSzjP]. 1682: Elsöbennis megh es-
kudtetven azokat kik Üdvözült Berki Jstvan Uram hol-
ta utan az haznal es körülötte forgottanak hogy minde-
neket igazan comportalnak es az divisiora ele monda-
nak [Kv; RDL I. 161]. 1774: Ezen occludált kis De-
monstratiotskat Curiosusabbatskan comportaltam vol-
na de egész Confusioba voltam mert a mehes kertemet 
fel vertek [Sáros KK; SLt XL Kŏrmŏtzi Ioseff Suki Já-
noshoz]. 

2. jelentést tesz; a raporta; Meldung erstatten. 1737: 
Az Communis Jnquisitiokbul minden féle malitiosusok-
ra kik mi formán s hányan fatealtanak, azok(na)k excer-
pálására exmittaltatnak . . . Atyánkfiai eŏ kglmeka, kit 
minek Utánna excerpálhatnak extractusb(a) revisiora 
az Tektes Ne(m)es Tanács eleib(e) Comportallya(na)k 
eŏ kglmek [Dés; Jk 385a. — aElőtte a nevek fels.]. 

3. előállít; a prezenta; vorbringen. 1625: az Actor 
Comportala in facie sedis io igassagat es bizonsagit 
[UszT 16b]. 1629: Érti az Teorveny az ket fel peresek 
exmissiojok szerent michyoda bizonsagokat com-
portaltanak ez azok mellett mint qualificalljanak [Kv; 
TanJk VII/3. 179]. 1651: Az A Comportalván az Thor-
dai házról valo nylván valo bizonságokot; Teczik az 
Tórvennek hogy azis restitualodgiek az Anak juxta Ac-
tione(m) [Asz; Borb. I]. 

4. bead/nyújt; a înainta; einreichen. 1710: (A) quie-
tantiakat ad 15tu(m) futuri Mensis Xbr(i)s compor-

tállják ad Com(m)issaríatim [KvLt 1/198 a gub. Nsz-
bőIJ. 

5. kb. átad; a préda; übergeben. 1693: comportallya 
pedig az két Tutor az Relictaval az adossagrol valo Le-
veleket [Ne; DobLev. 1/38. 6b]. 

6. behajt/szed; a stringe/aduna; erheben, beitreiben. 
1601: kewantatik hogy az zeoksegnek my voltahoz 
kepest comportalianak pénzt minden heliekreol [Kv; 
TanJk 1/1. 378]. 1637: Miuel Colosuarat egi hazis Ado 
fizetis nelkwl nem lehet. Igi Azirt annak idein Vonás iga-
zító vraim kinek, kinek, az eo portioia szerent, az mi 
adot rendelnek tartoznak comportalni ha Eöreoksiget 
bírnak [Kv; KvLt IV/28]. 

7. összehord/szed; a aduna; zusammensammeln. 
1668: az nemes ország radnóthi . . . gyűlésében . . . az 
articulusoknak compilálására delegálta légyen Kegyel-
medet is parancsoljuk . . . valamire Isten segíti Ke-
gyelmeteket, egyező értelemből az articulusok compilá-
lásában . . . fáradozni igyekezzék és az articulus szerint 
mind azokat comportálván, az kiket illendőnek ítil, 
hagyja helyben, és az kiket illendőknek nem itíl, kihagy-
ván, az többit egy-egy corpusban az következő ország-
gyűlésében reportálja Kegyelmetek [TML IV, 373 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 

8. egybevet, összehasonlít; a compara; vergleichen. 
1803: A' Dominalis Bíróval azt is minden nap tétesse ro-
vásra8, hogy hány kalongya Gabona ^rattatott . . . el-
végezvén az aratást, azonnal az Ispány maga mellé vé-
vén a' ki-rendelt Regiust, és a' Dominalis Birót a' leara-
tott Gabonát földenként a' Regiusnak adgyák számba, 
ö pedig az egész termést . . . a1 mint találja ugy 
Consignálván, maga Consignatioját a' Curator kezében 
lévő Rovásokkal Comportálja, s vgy az Ispánynak 
adgyon hiteles Testimgniumot az egész termésről [Kv; 
AggmLt A. 117. — a— Az ispotály ispánja]. 

9. rég alkalmaztat; a potrivi/adapta; anpassen las-
sen. 1737: továbbra, az A. ő kglme maga Processusát a 
Nms Ország Törvényéhez illendőbben Comportállya 
[Dés; Jk 239a]. 

10. magát viselkedik; a se purta/comporta; sich 
benehmen/verhalten. 1740: ezen meg nevezett kezesekis 

kőtőlőzék magakat . Dobolyi István uram(na)k 
meg irt Feleségének . . hogj ha Oltyán Serbán magát 

az Fellyebb Deciarait Conditiok szerint nem Con-
portálná, annál inkább aufugiálna s gjermekeiis . . . au-
fugialnának . Tartazzanak . . . őket fel keresni, s . . • 
reducalni [Ne; DobLev. 1/129]. 1779: Ferentzi bi-
zony a1 Gyermeket- is tudja tanítani, 's nem kétlem fog-
ja-is a Méltóságos Vr Contentuma szerént magát mind 
erkŏltseire 's mind tanítására comportálni [Kv; SLt 
XXXIX Lázár István lev.]. 

Szk: jól ~ ja magát vkihez. 1732: Lejtman Ur(amna)k 
ismét igirtűnk hogy jo Commendot tartson s maşát hoz-
zánk hogj jol comportállya8 [Dés; Jk 431b. — Köv. a 
bor-, búza-, széna-, hús-, tyúk-, tojás-, sertésbeli ajándék 
részi.]. 

komportált 1. előállított/vezetett; înfăţişat; vorge-
fíihrt. 1675: Másodszor megh szollittatván az Bor-
bély Mihályné legényét az comportalt testisseknek fas-
sioitis exhibèálvan ellene, . . Teorvèny pénzt fizettünk 
f — d 45 | Mondré Pál akkor meg szollittat-
ván sententiojais pronuntialtatott exhibeälván az com-
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portalt ellene való testisek fassiojokatis, adtunk Teor-
vény pénzt . . d 15 [Kv; Szám. 34/XVI. 5, 10]. 

2. beadott/nyújtott; înaintat; eingegeben/gereicht. 
1688: Mint hogy Fazakas Kata, boszorkánsága miatt 
Féijét . . hitetlenül már két esztendoktúl fogva el hadta 
• •. és a' Férjis keresven sohul nem talalta, sem hirét 
sohul nem hallotta, Tetczett a? sz. Széknek, hogy Faza-
kos János infídelis boszorkány Felesegétòl Fazakas Ka-
tatol divortialtassek ita tamen, hogy valahol ennek 
utanna meg kaphattya, via juris persequallya mely-
nek bizonságára felesége ellen comportalt relatoriájátis 
kezében hadta a' sz: Szék [SzJk 222]. 

komportáltatik 1. elészámláltatik, jelentetik; a fi ra-
portat; hergezählt/berichtet werden. 1681: a' Connume-
ra(ti)o és Inventálás alkalmatosságával a' sok féle 
egyben jőhetŏ dolgok ebben a' formaba(n) nem Com-
Portaltattak [ÁLt Fog-i Urb.2]. 

2. összehordatik; a fi adunat/strîns; zusammengetra-
gen werden. 1665: érkezének fényes portáról leveleink 
Paskó Christoph uramtol melyekből úgy látjuk, fe-
lette szükséges az adónak megindítása, sőt Paskó uram 
úgy is tudta, hogy már az adó útban volna; azt peniglen 
Kegyelmetek közönségesen tudja, hogy ez óráig az adó 
nem hogy megindíttatott volna, de még egy bizonyos 
helyre sem comportáltatott [TML III, 516 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 

3. egybevettetik, összehasonlíttatik; a fi comparat; 
verglichen werden. 1775/1802: ezen Inquisitoriakbeli 
Tanúnak fassioi combinaltatvan s comportaltatván az 
oculatio alkalmatosságával adjuralt ezen Falukbeli La-
kosaknak Relatioival observaltatotta [BSz; JHb 
LXVII/3. 126. — aKöv. az észrevétel]. 

komportamentum magatartás; comportament; Be-
pehmen, Verhalten. 1719: Sok esztendőktől fogva való 
jo Comportamentumáért, és hasznos Szolgálattyáért, a 
Bellicus Fő Commisszarius Rosentzeig (!) Uram Számá-
ra rendeltetett Discretiot Kgltek ki adatni el ne mu-
íassa [Ks 83 gub.]. 

komposszesszor 1. rész/társbirtokos; coproprietar; 
Teilbesitzer, Kompossessor. 1712: Szentej Bálint Uram-
ls ComPossessor lévén . . . Pulyonbana nêm ráta Portíot 
akar birni hanem mind ben az Faluban s annál inkább 
kün az hatarjaban maga részenél többet Foglalt s Foglal 
[Vasassztiván SzD; WassLt. — aSzD]. 1713: midőn 
az korcsomálás felett, az nagy Rápolti és Aranyi Pos-
sessorok eő Ngok és eő kglmek kőzött disceptatio s 
egyenetlenség következett volna, annak Sopiálására, 
es . . . el igazítására . eő Nga admonealtatván 
egész Compossessorit . . . a Tiszteket . . . ki hozattya [H; 
JHb XXXI/5]. 1735: «enkiis az Falusiak kŏzzül 
• • • semminemű Bor, égetbor, ser vagy Méser és Pálinka 
kortsomát akanmi szin és p(rae)textus alattis . . tartani 
né mérészellyen, és ha kik affélékben deprehendaltatna-
^ k a* Ns Var(me)gye Tisztyei által az Árticulus szerént 
Poenaztatván refrænaltassanak akarmely Composses-
Ş*nak instantiajára (Mezőcsán TA; Born. X. 7]. 1760: 
Ttidam ezt, hogy . . . Groff Bethlen Lajos Ur ő nga na-
Ötobb részt biro Compossessor . . Arpáston [Dés; 
?K. Mich. Székelly alias Rettegi de Vágás (43) vall. — 
SzD]. 1793/1794: mivel a' Composs(ess)orok(na)k 

mindenkor jussa vagyon a commune Terrénumokhoz 
. . . a' ki . . . valamit fel foglalt ante divisionem, és azon 
akkár minemű industriát tett, az ollyan hely, ha ezen 
osztálynak alkalmatosságával más Compossessor(na)k 
jutna részében, a* kinek részében jut, az hellyen lévő in-
dustriát juxta conscientiosam aestimationem tartozik ki 
fizetni, minek előtte a* hellyet birodalma alá vehetné 
[M.bagó AF; DobLev. IV/739. 9a]. 

2. bérlőtárs; coarendaş, participant la arendă; Mit-
pächter. 1710 k.: Minthogy mü Erdélyül már azelőtt . 
per contractum celebratum compossessorok voltunk a 
kamarával a sócommerciumban . . vigyáztam, hogy 

az én hazám kárt ne valljon [BÖn. 922]. 

komposszesszorátos rész/társbirtokosság; coposesiu-
ne; Kompossessorat. 1735: Az Audits nevű Cserét . . a 
Compossessoratus kétfelé intézvén, közönséges Falu 
számara cedala [Szentjakab TA; DobLev. 1/160. 8]. 
1801: tetzvén az Conpossessoratusnak az föld mérővel 
ugy egyezni hogy az Föld mérésért minden 200 holdért, 
vagy 400 köböl alá valóért fizessenek 20 Rfor arranézve 
minten antiqua sessio után jutandó 92 kőből alá való 
földért, vagy annak fell mérésiért esik 4 Rfor 36 xár 
[M.nagyzsombor K; Somb. I]. 

komposszesszor-társ részbirtokos-társ; coproprietar; 
Kompossessor-Partner. 1783: ezen tzélunkat el nem ér-
hettyük, mert kivŭllŏtte a tobb Compessessor Tarsaink 
nemesek lévén egjmást azon Tanorok Sántza, Gyepüje 
conservatiojára es tilalmanak oltalmazasara ki ki magát 
le kötheti [Adámos KK; Pk 7]. 

komposszória (tanú)vallató parancs; poruncă pentru 
ascultarea martorilor; Zeugenverhörbefehl/order. 
1569: My felsiges kegyelmes Vrunk hozak My Nekünk 
az felsiged paranczolattyat Eg' Compossoriat, kyben 
felsiged paranczyol My Nekünk, Crazna waarmegye 
bely Jspanoknak es zolga byraknak hog az Wytezlő tot 
myhalnak az my nemw dolgay volnanok hog azt my 
megh Erteneók [BálLt 78]. 

kompótos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ iái befőttes tál; compotieră; Einmachschüssel. 
1847: Negy compotos Tál [MkG Conscr.]. 

kompóttál befőttes tál; compotieră; Einmachschüs-
sel. 7806; Két Kompot Táll fedeüvel [Bodola Hsz; BLt]. 

kompotus számvetés; decontare; Rechnen. 1822: N. 
Moros Vásár helyen a nemes Szék házánál a compotu-
son jelen voltanak egész estvejig a mig gyertyánál szobo-
dultanok meg [Kakasd MT; DE 2]. 

kompozíció 1. egyezség; înţelegere, învoială; Überein-
kommen/kunft. 1574: Akkoron allanak my Eleonkbe 
eggy feleol az Vytezleo zanyzloffy Báthory Elek pere-
cheny es mas feleol horwatt gereely zechy . Jeowenek 
my eleottwnk yllyen bekesegre . . . Az tereh fel wetel 
penygh wgy leott mynd az ket fel keozeott, hogy eggykys 
az masikat ez Composicioban megh nem hàborytyak 
[Somlyó Sz; WLt. — aKöv. a részi.]. 1579: my eo keoz-
teok ez ket feel akarattiabol meg oztottwk a iozagott, 
kyre mind az ket feel rea engede, io egenesseges compo-
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sitio zerent [Burjánosóbuda K; JHbK XXIII/40]. 1593: 
Eotweos András . . . vadoltatik hogy Criminalis caussa-
kat zarwas bwneokert Indítottak volna ellene, de eo az 
vetkeket compositio Altal sopialta volna fedte volna be, 
de az bwn vgia(n) fen Állana az eo zemelien [Kv; TanJk 
1/1. 211]. 1615: Mellj ezbeli egymás kŏzöt ualo Compo-
sitiot valamellik fel meg nem allana, az kötele f 100, 
mellyet az meg nem allo felen ezen leuelnek uigorauaí 
meg vehessenek [Cssz; BLt 4]. 1642: diuisioiokot, com-
positioiokot nem tudom eő kgmenek [Szentkatolna 
Hsz; BálLt 1]. 1764: valamelyik félt el áltattya hogy ha-
missan volt a compositio s ugy ingerli fel az annak előtte 
végb(en) ment compositionak fel bontására [Erdőcsinád 
MT; Told. 44/25]. 1835: Az Hatart valamint én 2 fordu-
lok szerént használtam, <a> Compositio kitelése ideje és 
terminált epochaja után . . . köteleztetik az Arendátor 
Ótsém is Hogy az Határt 2 fordulok szerent használja 
káros lévén az 3 fordulok szerént valo használása az 
hatarnak [Sófva BN; Somb. II]. 1868: A' makkolás 
marad a' régi Compositio szerint [Szu; Pf Gálffy Sándor 
lev.]. 

Szk: indul. 1593: Budai Tamasne azzonio(m) 
. . . vallia az megh holt vramnak, ferenczi Antalnak 
hazahoz hozak az zalagot, Seres Jstuantol, ammikor 
Eottues Jmrehel compositioba Indultanak vala meli 
zalag mind ez mai napiglan . . . mostis nallam vagion 
[Kv; TJk V/l. 376]. 1597: Dauid Jekel . . wallya 
Azután indúltak wolt walami compositioba, enis ot wa-
lek Lukach vrammal, ew kegme eleozamlala az condi-
tiokat [Kv; TJK VI/1. 126]. 1631: Bethlen Gábor mikor 
megh ertette volna hogy en annak az rész ioszagnak 
uraual Ballingh Janossal compositioban indultam 
volna tehát eö felseghe hatalmasul én teőllem azom 
ioszagot el ueŏue [Nagyteremi KK; JHb XXI/1.3 Sü-
kösd György végr.] * ~ra lép/megy. 1618: En Kowà-
choczy Istuan .. Melly dologhból az eó kgmek beó-
czwlletess teórekedesset megh tekentuen mentem eó 
kgmek altal illyen compositiora Barbelly Martonne 
Azzonyomal, hogy eó kgnek adok f 200 kez penzwl [Kv; 
RDL I. 105]. 1623: Anna azzony Compositiora 
mene az Vra attjafiavual es Compo(na)lanakjs egi 
massal illjen modo(n) [Kv; i.h. 120 Hannes Éppel kezé-
vel. — aKöv. a részi.]. 1761: Szénási Josephné 
Azzo(n)y(omna)k Circums(pectus) Dési István ŏ Klme 
ellen bizonyos arany munka béli kára proponaltatvan 
. . . léptenek illyen compositiora, hogy ezen esztendő-
ben esendő Sz György napjára tartozzék Dési István 
Vr(am) a praetendenst az Judicium szerint Contentalni 
tovább pedig ha az praetendenst vagy Expressussat fog-
ja fárasztani Dési ŏ Klme ã maga erszenyire farasztya és 
költeti [Kv; PolgK 43]. 1829: már ezt igy tudva sem nem 
adunk semmit a kezünknél lévő T. Halmágyi Károlina 
aszszony Vagyonnyaira, sem pedig semmi Compositio-
ra vele nem lépünk [A.esküllő K; RLt 0.2] * ~ / celeb-
rál. 1764: Dobolyi Josef Ur egy részről, más részről pe-
dig Nagy Enyedi Borbereki Iosef, és Szántó Sándor 
ŏ kegyelmek quâ Borberekianus Sardiano successorok 

magok és több condivisionalis Attyafiainak (!) és 
osztályos rokonságoknak nevekben és Képekben 
önként oelebrálának illen compositiot8 [Mv; DobLev. 
11/357. la. — aKöv. az egyezség szöv.] * ~r tesz. 1622: 
az Vitezleő Aranias széki Capitan Nouak Farkas Vram 
ada ertesemre . . . hogy . . . Thordan lakó Molnár And-

rassal es Szaz Janossal, illien Compositiot teőtt volna, 
hogy ha eo neki az Aranias vizin Molnot czinalnanak 
Munkaiokrol contentalna8 [Kv; RDL I. 14. — aÖket]. 
1650: Teönek miv eleottwnk illjen eôrôkós es megh al-
lando compositiot es Concambiomot, kik mw nekwnk 
kezwnkeőtis fogdosak [Maksa Hsz; Eszt-Mk Cserei 
lev.]. 7668: tőnek mü előttünk . . . illyĕn eŏrŏkŏs, es 
megh hihatatlan Compositiot [Impérfva Cs; BCs] * ~ t 
violái. 1588: mind asz ket feel szász forintra kóte magat, 
aszki violallia asz Compositioth, asz megh Allo feel 
megh uehesse rayta [Ne; Berz. 7. LXV/3]. 1650: megh bi-
zonittotta az Ax, hogy az Compositiot violalta [UszT 7a]. 

2. egyezséglevél, rég végezéslevél; actul convenţiei; 
Konventionsbrief/schreiben. 1573: Michael Thakach de 
Dees . . . fassus est Az mynt egbe alkwtattak eoket 
arról levelet attak pecetek alat . . Ez dolognak penig 
valamelyk lenne fel Bontoya fl 50 kĕtelet vetettek keo-
zykbe, pert az eleot Ne Indíthasson, Mint az c(om)posi-
tioba Irwa vagon [Kv; TJk III/3. 102]. 1747: ha bár tsak 
Copiaja volna azon Compositionak nállam, mivel ma-
gok eő Ngok violálták, én eddig tŏrvénnjel meg igazítot-
tam volna [O.csesztve AF; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1784: az mostani Vas vámolás modgyárol írott s' előt-
tünk . . . in ipsis originalib(us) exhibealt Compositio 
[Asz; TLev. 4/9. 18a]. 

Szk: ~t csinál. 1585: fllstich leorincz Buday Tamas, 
es Lakatos Ianos Valliak, Mikoron puskar Caspar megh 
haló felben vala, Hagiot volt . . . az eo Attiafianak Pus-
kar Balasnak es fíanak egietembe f. 500, De mikor Nem 
Akarna keonyen megh Adny Az Azzony f 500 vgy men-
tewnk oda, Es my eleottewnk megh Igire hogy megh 
Aggyá az f 500, kireol my vgy chinalank Comp(ositi)ot 
[Kv; TJk IV/1. 528a]. 

3. keverék; amestec; Mischung. 1789: 25 darabból ál-
ló nagyobb középszerű, és kisebb Crucibulumok, 
mellyek közüli egy középszerű valami Olvasztani valo 
Compositioval tele vagyon [Mv; ConscrAp. 20]. 

4. ötvözet; aliaj; Legierung. 1798: Nékünk . . . va-
gyon egy kitsiny Poharatskánk, a' mellyböl 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; az holott, a rezezés, vagy pedig talám 
aranyozás rolla le kopott, inkább tsak Compositionak 
reméljük [M.bikal K; RAk 30]. 

5. (zenei)szerzemény; compoziţie (muzicală); Kom-
position, Tondichtung. 1791: Szabatkának Kota írásra 
6/40 | Szabatkának a Compositioert 33/30 [WLt Cserei 
Heléna jk 37a, 38b]. 

6. felépítés, szerkezet; compoziţie, structură; Aufbau, 
Konstruktion. 1882 k.: Tudod te! dicsekedtem-e én ne-
ked valaha ? hanem most cselekszem. Arról beszé-
lek, ami most utoljára megjelent tőlem az Orsz.-Világ-
ban. — Gyulai Pál atyánkfia Azt mondta: „micsoda 
feneketlen rossz história, ez a pap-história Olyan 
borús, mint Turgenyev beszélyei csakhogy . . . ez 
jobb, mint a Turgenyevé" . Ez az, amivel neked eldi-
csekszem. S ha azt találtad volna mondani, hogy nem 
tetszik neked a kompozíciója, összeszidtalak volna 
[PLev. 103 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

kompozícióbeli egyezséglevélbeli; din actul conven-
ţiei; konventionsbrief/lich. 7650: megh bizonittotta az 
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Ax, hogy az Compositiot violalta, s az mi reszeb(en) ju-
tott megh ne(m) adta; Azért, az Compositiobali poenan 
patuaron tizenharmad fel forinton convincaltatot [UszT 
7a]. 

kompozíció-levél egyezséglevél, rég végezéslevél; actul 
convenţiei; Konventionsbrief/schreiben. 1570: Zegedy 
Georgh eskwt polgár . wallyaa hogy ew Irta az Dobo 
peterne composicio Lewelet [Kv; TJk III/2. 173. — 
Utána kihúzva: . . . ew Nótárius volt]. 1584: St(ep)ha-

nüs Pulacher Regius Judex fassus est . . . Pechy 
Jstwan . . . ereossen keonyeoreogh hog lennenk enge-
delmesek Adossaganak megh hagiasaba(n), kire vgia(n) 
azon Napon rea hailank . . . Es vy Comp(ositi)o lewel 
kele akor az eo Adósságáról es vgmint ket zaz f(orint)tal 
leon Ados az Comp(ositi)o Altal . . . az c(om)p(ositi)o 
eleot eoteodfel zaz forintnak talaltatik vala Ádossaga 
[Kv; TJk IV/1. 326]. 1596: Azért euocaltúk az Alperest 
hogy vala my nekeónk az eó megh holt Vraual Nagy 
Galambfalui Vduar helizeki Kouachj Andrassal 
uegezeseónk az hadakozo zerzam feleóll melyreól vege-
zes leveletis attak az fogott birak Im(m)ar az az ha-
dakozo zerzamok, vgyminth sisak panczel kópia es zab-
lya es egy lo fekbe nyeregebe kj megh ęrt tizenhat forin-
tot, ezeknek felęt magúnknak keua(n)nyúk az vegezes ki 
teczik az Compositio leuelbeol [UszT 11/35]. 1606: Az J. 
compositio leúelet p(ro)dúcal, meljbeól constal hogi 
Jobbagiúl keòtette magat az compositio leúelis 
ereötlen hogj fogsagban keóttette magat [i.h. 20/42]. 

kompozicionális 1. mn 1. egyezségbeli, egyezség szerin-
ti; convenţional; vereinbarungsgemäß. 1745: Melly fra-
ternalis és compositionalis Divisiot ă Parsok kézbé 
adással ratihabealanak magok és Successorok képekben 
[Torda; TJkT II. 5]. 1758: Hamar hittem, hamar 
reávettek hol mire, de nem olyan dolgokra mindazáltal, 
melyek lelkemismeretét megsértették, hanem egyéb, 
vagy cserélés, vagy vásárlás, vagy egyéb compositionalis 
dolgokra [RettE 81]. 

2. ~ levél egyezséglevél; rég végezéslevél; actul con-
venţiei; Konventionsbrief/schreiben. 1640: mivel az Se-
gesuari biro Vram leuelet, es az Compositionalis leuelet-
is megh oluastatuan es szorgalmatosson megh discu-
taluan teczet mi nekünk hogj az Compositio megh all 
mert szabad io akarattyok szerent fogott Emberek eleott 
csjak magokban alkuttanak megh [Kv; RDL I. 117b]. 
1818: Mely íllyetén edgy más kőzött vegb(en) ment 
Compositionak mind én a ki ado mind a ki vevő exaren-
dator Ur . mindenekb(en) meg alloji es meg tartoji le-
szünk arról adjuk ezen edgy más kőzött kŏltsönösŏn 
véghez vit Compositionalis Levelünket tulajdon sub-
scriptionk és petsetŭnk alatt [Nagylak AF; DobLev. 
V/1016]. 1843: Compositionális levél Dobolyi István Ur 
Enyedi és ahoz tartózó rész jószágának meg vásárlásá-
ról . . 1829 [Szentbenedek AF; i.h. V/1244 iratjegyzék]. 

II. fn egyezséglevél, rég végezéslevél; actul convenjiei; 
Konventionsbrief/schreiben. 1613: meli dologh vilagos-
ba(n) ki teczik az Compositionalisbol [Altorja Hsz; 
Borb. I Ioannes Istók (60) pp vall.]. 1771: a' kaszállo . . . 
két egyenlő részekre oszollyék, s mind két Félnek adat-
tassék által maga Competentiája, ezen közben ha miről 
a' Lugosianusok ezutánis producálhatnának valami 
Contractust vagy Compositionálist . . . a Lugosianu-

soknak ne légyen késő a' magájéhoz hozzá nyúlni, cont-
roversia nélkül [Fejér m.; DobLev. 11/428. 9a]. 1801: az 
erdő tilalom alatt tartassék, Mint ez a Compositionalis-
bol . . . bővebben es hitelesebben Meg tettzik [K; JHb 
LXVII/4. 7]. 1819/1831: Csongvai Andrásnak, és Gá-
bornak Hunyadi Sámuellel költ Compositonalissak va-
lamely praevaricatio dolgában . . . de 1779 d. 19na Sept 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1844: Jankó Peter uram-
mal valo Com Cambialt (!) Compositionalis [Ne/Nagy-
lak AF; DobLev. V/1249]. 

kompozíciós ? berakásos; marchetat, cu marchetărie; 
eingelegt, Einlege-. 1761: Egy pár Compositios Fűiben 
valo kőrűllette Gyémánt [Nsz; Ks 73/55]. 

kompozitor fogott/választott bíró, békebíró; arbitru, 
împăciuitor; Schiedsrichter. 1641: Mŭ ez dologh-
ban keozul eligalt birak es Compositorok, Aggjuk tut-
tokra az kiknek illik ez jelen valo levelünkben, hogy . 
teonek mŭ eleottunk illien eoreokeos Compositiot [Kp 
I. 53. — aKöv. a részi.]. 

komprehendál 1. összefoglal; a rezuma/sintetiza; zu-
sammenfassen. 1595: Az hentelerek dolgatis eo kegmek 
varosul ezen vegezesben comp(re)hendaltak [Kv; TanJk 
1/1. 257]. 

2. egybevesz, összesít; a aduna, a socoti tótul la un 
loc; zusammenrechnen. 1586: Comprehendallion amin-
den Diuersakat, keozeonseges Aprólék keolchegeket, 
Vgmint lowakra, zekerekre Es zolgakra valo keoltseget 

Ha ig' Szamot Nem Ad, tehát az Regestumot nem 
acceptalliak az Zamweweo Vraim [Kv; PolgK 21. 
aAz isp. m.]. 

3. magában foglal, tartalmaz; a cuprinde; enthaltén. 
1664: Tomilitza Boér deficialvan eorökséget bírja Popa 
Mány . . .Tomolicza Boernak boérságárul valo le-
velét producálá, mely ad virilem tantum sexum sónál, ki 
in utroque deficialt, ugy vágjon életében vallotta volt 
ezen Popa Manynak, miuel az felesege annya Tomolicza 
boerral egy testvér volt, de az donatio aztis nem com-
praehendállya [UF II, 279]. 

4. egyetértésre rábír, összehangol vkiket; a concilia, a 
puné de acord; in Einklang bringen, zusammenstim-
men. 1664: Azt a követet az vajda küldte volt ő felsé-
géhez Az alatt interveniálván az békesség, az úr ő 
nagysága feligazította ő felségéhez, holott ez a követ 
tractálta, őket is, mint szintén minket erdélyieket, com-
prehendálnák az békességben és intercedálna mellettek 
ő felsége. Azt felelték reá, mint comprehendálhatta vol-
na ő felsége őket az békességben, holott mindenkor no-
ha színesképen ugyan de jelen voltak az fővezérrel és el-
lenségnek denunciálták magokat [TML III, 298 Teleki 
Mihály a fej-hez]. 

5. tetten ér, rajtacsíp; a surprinde (pe cineva asupra 
unui fapt), a prinde pe cineva ín flagrant delict; ertap-
pen. 1745: en(n)ek előtte két héttel az Fiamat tűzi Fájért 
ki küldvén, talált menni Bretelini erdőre; az holot az 
Inctusok őtett Comprehendálván, tesollya végiről lévő 
Sikoltjumot, çs Lantzomot el vették ugy az Fejszémetis 
[Brettyelin H; Ks 62/16]. 1750: Kersecz nevü Faluja ha-
tárának advicinalo Aranjosi Praediumahoz tartózó Ti-
lalmas erdejében, Nevezetesen Vallye Bárbul nevű 
hellyét . . . Szinte Setét estvének idején aggredialván, ot-
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tan épületnek való fákot vágtál, és azokot hat őkrü Sze-
kérre fel rakván, más felé vinni Szándékoztál; ha azon 
Tilalmas Erdőnek Pasztora, tegedet nem Comprehen-
dalt, és incaptivalt volna [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

komprehendálhat egyetértésre bírhat, összehangolhat 
vkiket; a putea concilia; zusammenstimmen/in Ein-
klang bringen können. 1664: Azt felelték reá, mint com-
prehendálhatta volna ő felsége őket az békességben, hol-
ott . . . ellenségnek denunciálták magokat [TML III, 
298 Teleki Mihály a fej-hez. — A teljesebb szöv. kompre-
hendál 4 al.]. 

komprebendáló 1730: Decimae. Minden féle földi 
termésből az földes Vrok(na)k tized(d)el tartoznak. 
Azon kivŭl minen háznál comprehendálo Gazda min-
den háztol egy egy Karácson tyúkkal, egy egj kis kóból 
zabal [Szentlászló TA; JHbK XLIX/4]. 

Csak a minden háznál ~ gazda szószerkezet értelmezhető kb. így: min-
den telkes gazda. 

komprehendáltatik 1. összeſoglaltatik; a fi rezumat/ 
sintetizat; zusammengefaßt werden. 1595: Éghez Varo-
sul Birak vraimmal es eskwt polghariwal egietembe solem-
niter egybe gywlwen az Mezarosokrol illien p(er)petuumot 
vegheztenek . . Mely eoreokeos veghezesek illien Arti-
culusban c(om)prehendaltattak [Kv; TanJk 1/1. 258]. 

2. megfogattatik; a fi prins (asupra faptului); in flag-
rant delict; ertappt/erwischt werden. 1745: Minthogy 
Pojáni Veres Laczkó a Szék színin a Törők búza^lopást á 
Tordai Tóth István Ur(am) kertiből maga sem 
tagadgya, és in facto delicti is comprehendaltatott; 
tettzett ă Tőrvény(ne)k, hogy lO órától fogva 12. óráig 
in exemplum alior(um) à fa lóra ültettessék [Torda; 
TJkT II. 35]. 

3. vmely processzus alá ~ vmely eljárás alá/körébe 
tartozik; a se cuprinde într-o procedură; zu einem Pro-
zeß gehören. 1671: Az gyilkosoknak penig senki-is 
örökségét se egyebét meg ne vegye, mivel azzal alkalma-
tosságot szolgáltat a' büntetés előtt való eléb allásra 
Ezen processus alá comprehendaltassanak ab Anno 
1657. tőrtint gyilkosságok, valamellyek finaliter törvény 
szerént el nem igazittattanak eddig, és ez után kŏvetke-
zendŏk-is [CC 54]. 

komprímálja magát kötelezi magát; a se obiiga, a-şi 
lua angajamentul; sich verpflichten. 7682; exhibealanak 
Egy peczietes admonitoria leveletis, melib(en) compri-
malta magata ratioianak el igazi tassara [Kv; RDL I. 
161. — aEgy ház és jószág gondviselője]. 

komprobáció bizonyítás; dovedire; Beweisführung. 
1772: Ezen száz kalangya búzát néhai Apor Lázár és fe-
lesége Kapi Terézia qua pium legatumot conferálták 
volt a plebánusok számára, melijnek comprobatiójára a 
pap béadá az ecclesia protocollumát [RettE 265]. 7775/ 
1802: a Bezdédi Meltoságos Possessor Urak a Nyikita 
Pojánájáhaz praetendált proprietássaknak, és Pacifi-
cum Possessoriumaknak adaequata comprobatiojaban 
defictátoi láttatnak [BSz; JHb LXVII/3. 131]. 

komprobál 1. bizonyít, tanúsít; a dovedi; beweisen. 
1591: Vgj uagio(n) biszonsagra bochatott volth enge(m) 
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az teórúenj hogj bizonichuk, te az kiteól p(ro)cator hiua-
talt izentel, mj nekőnk Igj mo(n)dotta megh hogj valami 
dolgok eó nekiek nagj menjhartnak es Casparnak volth 
my velúnk mindenekből p(ro)catorth hittak aszert comp-
(ro)balliák hogj igj uagion [UszT]. 1602: Az en marham 
ot volt az hazba, vgy hanta ki hatalmasul penzemís 
oda vagio(n), Az mj ziksegh Comp(ro)balo(m), teó-
rúent(is) kerek [i.h. 16/71]. 1638: ket bizonisag Manifes-
te Comp(ro)balliak hogi az I(n)ctta az do(minus) Anak 
Istenben el Niugut elejt es Nemzetit gialazta es difſa-
malta [BSz; Ks 41. E. 15]. 1645: Az A uilagossan com-
probalîya hogy az ell lopot szeŏleŏnek szállást adott 
Soos Istua(n) ſTótőr3; Ks 42. C. 31. — aKésőbb: Tötör 
SzD]. 1736: exmittaltattam volt. hogy az Inctus ŏ Kglme 
nékem küldött missilis levelét Comprobállyam az ItŎl 
küldetettnek lenni, mellyet Comprobaltam [Torda; 
TJkT I. 101]. 1753: azért kŭldetet viszszá, hogj a mit 
praetendálna, Documentumokkal comprobállya [Gidó-
fva Hsz; Törzs. L. Balog (28) pp vall.]. 1765: Actiomat 
az I lelke esméreti ellen nem tagadhatja, de ha tagadnáis 

Comprobalom [GörgJk 200]. 1770: tartozik az A 
Comprobálni intra 8tavum, hogyha tul menté az I a ma-
ga határán avagy nem [Torockó; Bosla]. — L. még 
CsVh 108; FogE 344; RSzF 159, 208, 210, 218, 254, 271, 
278; UF II, 190. 

2. elismer; a recunoaşte; anerkennen. 1646: Azt . . . 
az Vrok es fia czielekűttek . . . ; melyet el szeokesekkel 
futasokkal es mind ez ideig oda lappangasokkal magok-
is Comprobaltanak, oda leue(n) mostis lappangóban 
[Kv; TJk VIII/4. 70]. 1648: Benkeo Balint contra 
honorem dignitatúque Magistratus Beczŭletes Feŏ Bi-
ra(n)k Kovaczi Gaspar Urúnkat, az haza(na)k s varos-
(na)k Biraiat illien szókkal diffamalta: hogy hamis . 
aztis mondotta, hogy Eb. An(na)k okaert megh ke-
vannyuk hogy szauait comproballia Alioquin a jure azt 
kívánniuk hogi nyelue kj vagattaszek [Kv; i;h. 325]. 
1683: hogy Loponak mondottalak kesz leszek ez szek 
előt comprobálni [Dés; Jk]. 

komprobálás bizonyítás; dovedire; Beweisführung. 
7680; Berbát Komsa A(nn)o 1662 Attestatiojatis 
producalta volt Boersaganak Comprobalasara [A.po-
rumbák F; KvÁLt Urb. 48]. 1699: artatlansagomnak 
comprobalasara exmissiot kivánok [Dés; Jk 292b]. 
1792: A panaszoltatott inctus Küs Miklós azt állítja, 
hog^ maga aki keresi, az vitte el azon elkárosodott or-
jost és üdő adatott mindenik félnek maga igazságá-
nak comprobálására [Árkos Hsz; RSzF 262. — aÉrtsd: 
orját]. — L. még CsVh 69. 

komprobálhat bizonyíthat; a putea dovedi; beweisen 
können. 1631/XVIIIŝ sz.: Zólyomi Thamás pert indított 
vólt azon Divisionak végbemenetele felöli az Léány ágh 
ellen, de semmit nem comprobalhatván ellenek, absól-
váltatta(na)k [Ks 65. 44. 1 lj. 1666: az D. A ez ellen sem-
mit nem Comprobalhat jouainak el praedalasa felöl 
[Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 1669/1726 k.: Ha 
valamely peres csak patvarkodásért, mások károsítá-
sáért citál valamely szegényt vagy ártatlant törvényre, 
akarván fárasztani és haszontalan költséggel terhelni 
. . . ha az Inctus Comprobálhattya, hogy az Actor mél-
tatlanul fárasztotta légyén . . . mind kőlcségét fáradsá-
gát fizesse meg [Dés; Jk 4]. 1739: az A. az Controversía-
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ban forgo széna fűb(en) hogy vagy maganak vagy Prae-
decessorinak divisiojok lőtt volna nem comprobál-
hattya [Torda; TJkT I. 164]. 

komprobáló bizonyító, igazolás; doveditor; Beweis-. 
1683: esztendőm terminálása utan három hettel minden 
kezemb(en) forgot és forgani szokot Fiscus jüvedelmek-
rŏl irott szamadasomat hitelesen instructiom szerent 
comprobalo documentumokkal . . . az Fiséalis Exactor-
(na)k eo kglme(ne)k be adom [UtI]. 

komprobálódik beigazolódik, megbizonyosodik; a se 
dovedi; sich erweisen. 1722: ha comprobalodik hogj 
olyat keres, a mi(ne)k biradalmab(an) vagyon, ha az ad-
versa pars közt nem tart hozzá, Calumniat intentál, mél-
tánis, mert birja, mégis ōtŏt keresi erette [Székelyko-
csárd TA; Ks Sándor Gergely lev.]. 1735: engemet a 
Deesi Tktes Nemes Tanács . . . Deliberatuma mellett 
olly dolgokkal vádolt . . . mégis zallogoltatott, mellyet 
midőn . . . docealtam, Zállagomat ki adta, melly dologis 
ha az Inek vállása szerint Comprobálodott volna a 
Tktes Nemes Tanacsot azon dologrol irt Constitutio 
szerint aggravaltattam es poenaztattam volna [Dés; Jk 
151b]. 

komprobáltathatik megbizonyíttathatik; a putea fi 
dovedit, a se putea dovedi; er/bewiesen werden können. 
1763: Tagadhatatlan mivel maga is fateallya az I. hogj 
az actionalt két ŏkreket ö lopta el, melyek most kezin ta-
laltatvan, véllek edgjŭtt fel fogatot, és fogságban téte-
tett, mely ezen cselekedetért . . . ha ebben volt szokasos-
sága comprobaltathatnék, halálra érdemes volna [Tor-
da; TJkT V. 176]. 

komprobáltatik bebizonyosodik; a se dovedi; sich 
er/beweisen. 1646: ha comp(ro)baltatik hogy hertelen 
kar lattatni kellet kj mennj, le szal az onus [Kv; TJk 
VIII/4. 105]. 1671: (Az aszszonyt) ha férje méltatlan ve-
rekedesevel, bocztelenitesevel szitkaval . . terhelne, 
gyilkoskodo szandeknak talaltassék illendő bizonysá-
gokkal comprobaltati<k> es a' Magistratusnak erde-
meit censurajat viseli [SzJk 115]. 1736: az is Comprobal-
tatik hogy minemű bűvös bájos mesterseget tartott ma-
ga Házánál: úgj . . . azis Comprobáltatik hogj, minemű 
Vén Asz(sz)onyhoz bizott az Incta [Dés; Jk 219a]. 1763: 
ezek mind hallamásokbol többire, és bizontalanakbol 
comprobaltatnak, sőt az pipazasrol ugj fatealnak, hogj 
az egés után látták pipázását, és nem az előtt [Torda; 
TJkT V. 158]. 1765: Ami pedig az A szeretetlenseget ille-
ti a nem elegendő ok az el válásra anyivalis inkább h(ogy) 
nem Comprobaltatott az h(ogy) erőszakoson adatott 
volna Ferje(ne)k [GörgJk 198]. — L. még RSzF 183. 

kompromisszió ígéret; promisiune; Versprechen. 
1713: Az Kgld gjakor jo akarattyárol tiszti szerent hoz-
zám való engedelmessegeről nem vagjok feledékeny, ha-
nem szüntelen ejjel nappal azon vagjok hogj az Asz-
szonyt eo Nságát kgtek tőtt compromissiom szerent 
contentállyam [Kadács U; Sf Kadatsi Nagjob Lázár Is-
tán lev.]. 1740: ha jo elkelhető Sereket főz Dettzel Ig-
nácz ö kglmeis, maga Compromissioja szerint minden 
fözés sertől tartozik adni, a' Nms Városn(a)k 10 :/: 10 
Veder sert [Dés; Jk 534a]. 

kompulzórium 

kompromittál 1. ígér; a promite; versprechen. 1692: 
Mi Galambadi Bán Ferencz és Fazakas János mind 
ketten Galambado(n) lakó Nemes emberek, adgyuk 
emlekezetre hogy . . . Alsó János Ur(am) a meg irt 
örökséget hagyá, fogadá újalag és compromittála vivis 
verbis hogy hólta utá(n) maradgyo(n) á Galambadi 
templom számára [Galambod MT; MMart. 420]. 

2. ~/ű magát a. ígéri/kötelezi magát vmire; a se obli-
ga; sich zu etw. verpflichten. 1693: eő kglmek Néhai 
Sárdi Susánna édes Annyoktol ádhato minden nével ne-
vezendő mobile és immobilé bonumok(na)k fel osztásá-
ra compromittályák magokat, melyhez képest mys in 
Toto annuálunk [Ne; DobLev. 1/37]. 1697: En Sepsi szé-
ki Killyeni Szekely Miklós ado(m) pro testimonio ez küs 
irasomot mindeneknek az kik illik, hogy tudnillik az mi-
képpen) Nemzetes Szekely Georgy Batyam Ur(am) cer-
tificaltatott volt Haro(m) szek Gyŭlésere az Vizrejaro 
uttzanak elfoglalasáert compromittaltam volt magamot 
Haro(m) szek Gyüleseb(en) arra hogy eo kglmivel atya-
fisagoso(n) meg alkuszo(m) [BLt 3]. 1700: En Darona 
(!) Mihálly . . . Compromittalom magamat ezekre l 
hogy Prédikátorommal ne(m) veszekedem 2 tellyes 
tehetségem szerént az régi Schola házat pusztulástul ol-
talmazom, 3 Senioromnak minden tiszteszseges depen-
dentiaval engedelmeskedem, 4 gyermekeket tehetségem 
szerént tanítok [SzJk 108]. 1738: alázatoson Compro-
mittáltuk magunkat, hogj a mi tehettségűnk szerint, 
igenis, az eppitendő Hidnak éppittésére Concurrálni kí-
vánunk, de hogj egészszen magunk meg-éppittessűk . . . 
arra magunkat semmiképpen nem igérhettyük [Dés; Jk 
495a]. 1746: az A in facie Sedriae litigalodván asseralta, 
hogy az I. tizennegy forintokkal adós légyen, és ugyan 
akkor magát compromittalta az A. hogy ha kűlőmben 
lészen a dolog és Interest vett azon pénzért az perben for-
gó egész pénze el veszszen [Torda; TJkT III. 81]. — b. le-
járatja magát; a se discredita; sich unmöglich machen. 
1710: A nyavalyás boldogtalan ifjú fejedelem, életinek 
conservátióját feljebb becsülvén lelkinek idvességinél, 
ijedtiben compromittálá magát, és . az igaz reformáta 
religiót . . . hitetlenül elárulá s pápistává lőn [CsH 80]. 

3. 1859: miért igeijek olyat a" mit meg nem tehetek, 
mert akkor betsület szavam lenne compromittalva [Szu; 
Pf]. 

kompulzória vallatóparancs; poruncă pentru asculta-
rea martorilor; Verhörbefehl/order. 1573: eo k. varos-
swl . . Zebenbeol vegenek Értelmet hogi ha volté 
valamykor keoztek az Compulsoriaual ualo uallatas, Es 
ha volt, my Móddal es my dologba volt [Kv; TanJk 
V/3.85b]. 1635: hozá minek(ün)k a' Ngod Compulsoria-
jat a' Ngos Zentersebethi Udvarhely szekbe(n) lakó 
Pęchy Simo(n) . . . melybe Ngod minek(ün)k paran-
czol hogy Pçchy Simo(n) . . . valahova minket kí-
vánna, oda mennénk, és a" melly bzo(n)ságokat mi 
eleónkbe(n) hina azokat ereóss hüttel meg esketneòk, és 
vallásokat meg irnók. Mi azęrt engedue(n) a* Ngod 
mandatumanak, el mentünk Magyar Sakodraa es 
azokat a szemelyeket, kiket mi eleónkbe hittanak megh 
vallattuk [KCs IV/127. — aM.zsákod U]. 

kompulzórium 1. vallatóparancs; poruncă pentru as-
cultarea martorilor; Verhörbefehl/order. 1666: Kültem 
Ur(am) Kgdk egj Compulsoriumot minutaja szerint 



kompungálódik 106 

[Fog.; BLt 9 Inczedi Peter lev.]. 1700: Hozattam egj 
Compulsoriumot attam Flór 1 Dnr 2 [Kv; Szám. 40/1. 
24]. 1727: Minden napon Várandó Cancelláristák mellé 
bizonyos Expressust aplicálnak, Rácz András Ur(a)mot 
vagi mást, illendó uttrumokkal, uti költségei, Requisito-
riának, 's Compulsoriumnak Taxájával [Déva; JHb 
XLII]. 1735: az A . a maga nevitis azon Compulso-
riumb(a) inseraltatta [Torda; TJkT I. 84]. 1752: az In-
quisitiot itt Motson az én Praesentiámban végben nem 
tudám vitetni, mivel se Cseszven3, se Motson Compul-
soriumunk nintsen expirálván az ideje; ha nem expiált 
volnais: haszontalan lett volna, mivel Szabó Győrgj 
Ur(am) nem az eo Excellentiája nevire, hanem a magáé-
ra iratta [Mocs K; Ks 83. — aAF]. 1783: Compulso-
riummal engemet is idéztek volt, Comparealtam vólt is, 
de hogy a' Sor nem került reám, én esketetlen és kérdet-
len maradtam [Kr; IB. G. Sombori (45) ns vall.]. 

2. idéző ~ idéző(levél); citaţie; Vorladungsschreiben. 
1783: ebben az Esztendőben én ezen Helységnek Fő Bí-
rája voltam az akkori Hetes Kis Birót Jósa Mártont 
küldöttem fel az Udvarba, azon idéző Compulsorium-
mal hogy az ő Nga Udvari Cselédgyeit kővetkező napra 
Somlyóra idezze bé Authenticatióra, ki is a mint mon-
dotta a dologban a parantsolat szerint el járt [Perecsen 
Sz; IB]. 

kompungálódik kb. ösztökéltetik; a fi îndemnat; an-
gespomt werden. 1699: Minthogy felette igen sok meg 
bantodott Bőtsűletes Atyankfiai terhes panaszszai na-
ponkint nem hogy fogynának; de sőt inkab naponkent 
szaporodton szaporodnak, kőtelessek is leven arra hogy 
senki igassagab(an) meg ne fogyatkozzék; mind kettőtűi 
compungalodván vigeztük, hogy a' Ret halogatas 
nelkűl felosztassek [Dés; Jk 280b]. 

kompungáltatik kb. unszoltatik; a fi stimulat, genötigt 
werden. 1657: Cseleküdte vala azt is a fejedelem, hogy 
Bethlen Gábortól az fejérvári collegium épületeire legál-
tatott néhány ezer forintokat kölcsönözésnek színe alatt 
azon öreg úrtól, Bethlen Istvántól extorqueálván, sem-
miképpen meg nem adá sok unszolására is. Kilencezer 
talléros medált is kezéhez vevé és az tokaji Hétszőlőket is 

elfoglalá megadásnak színe alatt, melyek még máig, 
úgy tudom, oda vadnak; ezek miatt is igen compungál-
tatott conscientiájában az nevezett öreg úr, urgeáltatott 
is az papoktól, mivel ő volt az főtestamentumos 
[Kemön. 168]. 

kompurizál kb. egyetért; a fi de acord (cu cineva); ein-
verstanden sein. 1703: én azt tudtam, hogy emberseges 
ember(ne)k egj Szavának kell lenni, az mi<nt> Donat 
Gyŏrgj Urammal compurizalt Kgltek [Ó-Torda; ApLt 
5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 

komputál 1. összeszámol, összegez; a aduna/totaliza; 
zusammenrechnen/zählen. 1586.ű Iria megh . az Zam-
wetel Napian Meny bora maradoth, egy Summaba 
c(om)putalwan, az Borok zámát Exprimallia [Kv; KvLt 
Vegyes III/19]. 1655: Mind ez fen specificalt jókat megh 
számlálván az mi megh talaltatot az Inventarium szerént 
azokat ide fel specificaltuk de mit az Dna Tutrix eleő 
nem adhatot azokat computálván teőtt egy summában f 
108. d. 70 [Kv; RDL I. 29]. 1668: mindenik faluban 

kvleon kvleon computalvan az eokreoket . . . Juhokot 
. . . lovakot azt is connumeralliak eo kegyelmek [HSzj 
kasméh alj. 1728: Nagy difficultasb(an) leven a Zalanyi 
Eccla(na)k interesre ki adott regi adossaga; az adosso-
kat elŏ hivatv(an) es ki ki maga is az adossagot recog-
noscalvan, talaltatott liquidum debitum szemelyes em-
bereknel computaluan negj esztendőtől fogva valo inte-
rest fl. 205//28 [Zalán Hsz; SVJk]. 

2. kiszámít; a calcula/socoti; ausrechnen. 7592: com-
putalni akarwa(n) Huniadi Demeter plebanosnak es 
Pwspeoknek az tiztbe allasanak ideyet. Bizonioson 
c(om)perialtak. Hogy Huniadi Demeter az tiztben 1579 
die 13. July valaztatot Halala penigh leott 1592 die 4 July 
[Kv; TanJk 1/1.200]. 1618: (Ibrahim bégnél) az kert mel-
lett láttam egy csudára méltó dolgot: egyik nagy völgy-
nek az oldalából mint viszik más völgybe egy bércen ál-
tal az forrást rettenetes munkával Azmint compu-
tálják vala az mesterek 25 ezer magyar forintjába felte-
lik az egy forrás [BTN 147]. 

3. számít; a socoti; rechnen. 1647: az Gerendi Uduar 
haztol Born(emisza) Thamas Ur(am) 12. kosarral vite-
tett3 az Borsai Joszagba, az nincz ide computalua [IB 
48/16. — aMéhet]. 1658: Az feo vezerteöl az Nemes or-
szagra Imponaltatott summaba(n) Lazar Gyeorgy 
Ur(am) eo kglme administraltatott kezemben Tizen egy 
Gira ezüstet Az Girat kilenczed fel Tallérra Compu-
talva(n) teszen Talléros Imperial(es) . . . No. 93 1/2 
[Nsz; WassLt Ughron András kezével]. 1692: egy köböl 
búzát adata nekiek ölit tizenöt pénzen computálván 
[Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1715: Erogaltanak búzát . . . 
Melly tészen Met 3074. Mellynek az árrát per d. 60 
Computalva tészen az árra fl. 1844„00 [Kv; KvLt I. 2/3]. 
1730: Szent Lászlón vagyon nyolcz ökrös Ember Nro 4 
hat hat ökrös Ember Nr. 5. Négj Négj ökrös Ember Nr. 
8. . És így az nyolcz és hat ökrös Embereket magok 
erejeken computálván tészen Nro 9. Négy eokrőssőet 
cimborával f(aci)t Nro 4 [Szentlászló TA; JHbK 
XLIX/4]. 1812: vettenek húszon égy s 1/2 véka zabat, 
vékáját ab 1 Rf 8 xr Computalva [M.köblös SzD; RLt 
Szakadáti Miklós assz. nyíl.]. — L. még CsVh 102; WIN 
I, 238. 

4. hozzáad/számít; a adăuga; (hin)zurechnen. 1592: 
Illyen teorwent pronu<nt>ialtak volt eok hogy ezen 
eoteod Nap az <t>eorweny naphoz co<m>putalwan 
Moni Mihalne Negyed Magawal Eskeggyek Meg azon3 

[Szilágycseh; Borb. II. — Köv. az eskü szöv.]. 1599: 
Mely Summakat mindenesteol egybe computaluan te-
zen f 1523/82 1/2 Ehez computaluan az tawaly borr arrat 
vgymínth fl. 6/90. melliet ky tudott eo maga az teoltelek 
borbol lezen így in Summa f 1530/72 1/2 [Kv; Szám. 
8/XV. 17 Dica-jegyzék]. 

komputális számvevő; socotitor; Rechnungs-. 1825: 
Szántó Sándorné Váradi Ágnes Asszony dativus Bono-
rum Curatora . . . Certificaltatta Dobolyi 'Sigmond 
Urat, a tekintetes Nemes Tanáts eleibe Computalis Biz-
tosokat kérő Instantia meg halgatására tettzett a Te-
kintetes Nemes Tanátsnak . . . azon Computus meg tar-
tására Biztosoknak bennünket rendelni ki [Ne; 
DobLev. V/l 127.1]. 

komputálódik számítódik; a fi calculat; gerechnet 
werden. 1702 k: az Árvák Curátoránál 40. forint marad-
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ván fel 15. Esztendők el folyása alatt, annuatim 4. 
forint interessévei edgjüt computálódat 108 forintra 
[Abrudbánya; Born. XXXIX. G]. 1797: Eget bor kél-el 
esztendőt által közép szerűleg fel-véve 10 veder, melynek 
vedre computálodik per H fr 3 mediocriter [Ajtón K; 
CU IX/2.47b]. 

komputált számba vett; luat ín evidenţă; in Evidenz 
genommen. 1673: Ez fellyeb meg irt Extractusban com-
putalt Bonumakat igen siecseggel kelletven computal-
nunk, Melyb(en) ha mi Difficultasok Talaltatnak, ne 
obstalhassanak [Fog.; UtI]. 

komputáltathatik beleszámíttathatik; a putea fí in-
dus; (hin)zugerechnet werden können. 1781: Csíkjenő-
falvi Kálmán Mihálynak és Józsefnek conroversiájok 
következett . . . Borbély Józsefnével, Kálmány Anná-
val, testvérhúgokkal a kiházasítása, perafernuma kifize-
tése iránt . . . Álíssák az báttyai, hogy egy marhát adtak 
volna neki . Ellenben azt mongya: az édesattyok nem 
azért adta volt néki a leányának, hogy perafernumában 
computáltassék hanem olyan elnyomorodott kicsid bor-
jú volt, meg akart dögleni, s úgy mondotta az attya, — 
fiam, legyen a téd, ha megél szerencsédre. Nem is com-
putáltathatik perafernumában Borbély Józsefnénak, 
hanem tartoznak a báttyai szoknyával, förevalóval, 
csizmával kifizetni hazánk törvénye szerint [Jenőfva Cs; 
RSzF 230]. 

komputáltatik (fel/bele)számíttatik; a fi socotit; (hin)-
zugerechnet werden. 1631: ualthassak meg magok Kó-
lómban Kerestesek uagy attiafiai azo(n) az somma(n)a 

hogy ennek utánna ualamit Kelemen János ur(am) keőlt 
Colomban Keresztesekre, computaltassek es azt in 
paratis deponaluan szallio(n) uisza az ioszagh [Szent-
györgy Cs; IB. — a20 ft-on az átadott belső örökséget]. 
1681: Lapos vas nro 10. (: az Csoroszlya 3 Masás vas-
b(a) szokot Computaltatni :) [VhU 62]. 1723/1729 u.: 
per Annum integr(um) erogalodat 141. szekér fa, ennek 
fele tudódik Teleki Sámuel ur(am) részére . . egy szekér 
fa Csak 72 penzre Computaltatott [TK1]. 1740: kilencz 
Posta szer lévén, kilencz Nemet forinttal Computáltatík 
[Torda; TJkT I. 182]. 1761: A Szopo borjukbol re-
dundalo Proventus áll abban, hogy Majusban Porko-
lább Uraimék connumerálván a Borjukat a szerént egy 
borjú után másfél fertály vaj, a mely is ejtelül computál-
tattván, minden ejtel vajért is paratis fizetnek Denaros 
36 [Törcsvár F; BrLt Conscr. Dom. Törtsvár 112. — 
Binder Pál kijegyzése]. — L. még FogE 234; RSzF 234. 

komputizál elszámol, számot vet; a face socoteala; mit 
jm abrechnen, Rechenschaft ablegen. 1822: gondoltam, 
hogy computizálunk együt, és tisztába hozzuk egy más 
aránti p(rae)tensioinkat [Hadrév TA; KCsl 5]. 

komputizálás számvetés, számbavétel; socoteală; Be-
rechnung. 1730: Furir(na)k buza Computizalaskor 1 
kupa bort Den. 10 [Kv; Szám. 56/XIX. 13]. 

komputizálhat elszámolhat, számot vethet; a putea fa-
ce socoteala; Abrechnung haltén können. 1739: azon N 
Regimennek Sietve lött ki menetele miatt Computust 
nem tehettünk már várnunk kell attól, mikor onnat az 

itten maradott egy néhány Militaris Tiszt Urak ordert 
magok N. Regimenektől vévén computizalhatunk 
[KSz; Ks 99]. 

komputuális kb. számvevő; socotitor; Rechnungsfüh-
rer. 1825: el határozva Határozásunkat (így!), a parsok-
nak nem pronuntialhattuk, Dobolyi Sigmond Ur részé-
ről Senki is jelen nem levén alázatos Szolgai Lostáj-
ner Jóseff Kis Károly ki rendelt Computualis [Ne; 
DobLev. V/l 127.2a]. 

komputus 1. számítás; calcul; Rechnen. 1628: Egy kis 
terpe ladaban Jo eőt penzes mostani garas flor. 50. d. 60 
Abrogalt garaz akkori conputus szerent f. 5. d. 66 [Gya-
lu K/Kv; JHbK XII/44.7J. 

Szk: ~ba vesz kiszámít. 1676: Mind azáltal ezen in-
choalt materiat ne(m) akarvan félb(en) szakasztani, 
computusb(an) vettük, hogy in genere az Dna Tutrix 
mennyivel maradna adóssá az Arvák(na)k [Kv; RDL I. 
155a] * vétet. 1667: Amint a marosvásárhelyi gyű-
lésben az adó felvettetett vala, alig hiszszük, hogy kitel-
jék; azt is computusban vétetjük [TML IV, 78 a fej. Tele-
ki Mihályhoz]. 

2. számvetés, elszámolás; socoteală; Berechnung. 
1700: Vas Dániel Uram pretendál az mint mostani 
Computusbol ki Tetczik 117 magjar farintakath [Mv; 
WassLt]. 1722: Végben menvén ezen két Processus(na)k 
Conscribalása, Szolga Biro Uraimékkal Computust 
inealván, a mi bor, hus el költ ugj fűszerszámra amit ex-
pendaltok parancsollyan Ngsd iránta honnan fizettes-
sem meg [Pókafva AF; Ks 95 Borsaj N. Pál lev.]. 1730: 
Attam Széna csinálásra Computusig Szabó Pál(na)k Hfl 
3 [Kv; Szám. 56/XIX. 20]. 1733: Trauzner Sigmond 
Ur(am) emergalt sok költsége . az mŭ előttünk 
valo computus és Calculus szerent Computaltatek in et 
ad fl. hung 52. et den. 40 ~ ötven ket magjar forintokra 
s' negjven pénzre [O.lapád AF; JHb XXIX/56]. 1739: 
Nemes Militiaval inealando Computusunkat terminal-
tuk ad lmum p(rae)fati Juny [KSz; Ks 99]. 1756: Com-
putus szerént Néhai Asztalos Gáspárné Asz(szony) . . 
hazbérben maradott Restans Mf. 60 [Déva; Ks 73. III. 35]. 

Szk: ~ra invitáltat számvetésre felszólíttat. 1795: a 
Mlgs Exponens Ur az atyafiságos, vagy Barátságos 
Tractára, s' Computusra ujrais invitaltattya, s' Tőrvé-
nyesenis inteti Ngytokat, hogy az atyafiságos edjezésre 
botsátkozni ne terheltessenek [JHb LXVI/44] * ~ t csi-
nál számot vet/elszámol vkivel. 1691: (Á komisszáriu-
sok) minden héte(n) valo erogatiokrol extrahallyanak 
quietantiakat, és igj mind(en) holnapokb(an) az 
utollyá(n) G(ene)ralis computust tsinállya(na)k 
[Kv; Törzs Instr.]. 1832: méltóztassék 8 véka búzát 
adatni méltóztassék fel írni s mikor Computust tsi-
nalunk mind fel tudodik [O.asszonynépe AF; DobLev. 
V/1184 Zabolai F. Pál Kŏkŏsi Dobolyi Zsigmondhoz] 
* ~ tétetõdik. 1816: A Mészárossal Computus tétetŏ-
det [Déva; Ks 102], 1817: Az Marha húsnak árra fel 
hágván a Mészárossal Computus tétetŏdet 177. Font 
hus a 13 xr f 38 x 21 [uo.; i.h.] * ~ t ineál vkivel számot 
vet/elszámol vkivel. 7757/mostanaban computust ineál-
ván az itteni quartéllyban lévő Granatiros Compániával 
bizonyos dificultasok . . . maradtanak [Mv; Ks 99]. 
1747: a* Parsok 100. marha börōk el adásaban edgj ke-
reseten volta(na)k mellyeket el adván Computust ineal-
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ta(na)k edgjmás kozŏtt, négj négj foríntyaval ki fizetvén 
a' bŏrŏkŏt [Torda; TJkT III. 121]. 1816: a Számtarto 
Úrral Computust ineálván Pro Mensibus Januario Feb-
ruario Martio [Déva; Ks 102] * ~ tart. 1840: a Ménes 
iránt Gomputust tartani [Görgény MT; Born. G. 
XXIVb] * tesz. 1778: (A felek) elŏnkbe terjesztvén 
2l . . . Falu kőzött lévő Toi Malmoknak meg igazítására 
tett költségeket, és kérvén . . . bennünket arra, hogy 
mindenikének azon közős Malomra esett Erogatiojit 
megnézvén, és szamba Vévén, Computust tennénk mind 
a két részről tett költségekről [Záh TA; Mk V. VII/20]. 
1780: Udvar Biro Uram . . . előttem tett velek igaz 
Computust [Baca SzD; TSb 24]. 1816: Számtarto Úrral 
Computust tévén adatott 2 Veder uj bor [Déva; Ks 
102] * generális 1691: Instructiojokban adatot az 
Statiobelj Commissariusok(na)k azis hogy mikor mi vic-
tualekat erogal(na)k az vitezek(ne)k .. mind(en) hol-
napokban) az utollyá(n) . . . G(ene)ralis computust tsi-
nállya(na)k [Kv; Törzs Instr.]. 1739: méltóztassék 

az Generális Computusra való comparitionkat olly 
competens terminusra figalni hogy szüntelen való bajos-
kodásunk kőzött azan Computusra kevántato praepa-
ratoriumakat perficialhassuk [Szentgyörgy H; Ks 39 
Zeyk István lev.] * militáris 1765: Vingárdon3 min-
den második Holnapban celebráltatván Militáris Com-
putusok, azoknak fel tartására vagy hét tyukat vittünk 
[O.girbó AF; Eszt-Mk Vall. 309. — aAF] * törvényes 
~. 1852: mi utánn Törvényes Computus nélkült a' kö-
vetlés Tisztába nem hozhato, könyörgöm a' követlő 
Aszszonyt vjjbol is a' Törvény rendes uttyára utasítani 
[Nagylak AF; DobLev. V/1351 Dobolyi Bálint nyíl.]. 

3. egy ~ bon egy összegben/summában; ín sumă tota-
lă; in einer Summe. 1609: Tiukot zedtem be Nro 84 
melliet zorgalmatoson igazan egibe zamlaluan kit mint 
vehettem megh Regestomo(m) tartasa zerenth tezen egi 
computusban az arra f 9 d 46 [Kv; Szám. 12b/IV. 327]. 

komputusi szk-ban; ín construclii; in Wortkonstruk-
tion; ~ írás elszámolás, számadás (elszámoló/számadó 
irat); socoteală (ín scris); Rechenschaftsschreiben. 
1841: A Gál Számadása dificultásait küldőm, s a felelge-
tések után, az edgyütt lett ujj meg visgalás után készült 
Computusi irást [Görgény MT; Born. G. XXIVb]. 

komputus-tantás számadás, számvetés; socoteală; 
Verrechnung, Rechnuiţgslegung. 1831: Alább irt meg 
esmérem azt: hogy a' mái napon percipiáltam Tekinte-
tes Dobolyi ''Sigmond Urtol . . . 100 ./• száz váltó Rfto-
kat, mellyeket a ' Computus tartáskor . . . az egész tarto-
zas depurátiojára imputálrii fogok [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1175 Gyulai Sáska Mihály aláírásával]. 

konak 1. szállás(hely): loc de popas, popas; Unter-
kunft, Herberge. 1663: az Kegyelmed kedvéért Prás-
márra rendeltük konakunkot [Veress,Doc. XI, 37 Az er-
délyi határról Grigorescu Ghica vajda Béldi Pál főkapi-
tányhoz]. 1672: Az lengyel ellen nagy készületi vagyon. 
Kamenyiczig hetven konakot rendeltek (TML I, 125 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1683: az Parásma-
riak az Konákra, lehet hat Szeker fa az kiít vittenek 
[Prázsmár Br; BK]. 1705: némelyek úgy is vélekednek, 
hogy a Porta engedelméből valamely regimentek jűné-
nek a mi segítségünkre . . . , hogy minden statióra — aki-

ket ők konákoknak neveznek — 100 tallért kellene őfel-
ségének adni [WIN I, 413]. 1710 k.: a tatár khám negy-
venezer tatárral általméne az országon, úgy mint 
barátunk . . . de a mü bolondságunk csak alighogy el-
lenségünkké nem csinálá, mert ő kívánt commissariuso-
kat, élést, konakokra ígért salvagvardiákat mindenüvé 

. . tisztességes követséget sem küldenek, nemhogy 
ajándékot a khámnak, sem konakokat, sem élést, sem 
semmit ügyiben nem rendelének [BÖn. 733]. — A jel-re 1. 
TESz konok al. 

2. bírságfajta; un fel de gloabă; Geldstrafe. 1617: 
Teoruenie penigh ennek az három falunak ez uolt hogi 
az három faluból három kert jaro bírott ualaszanak . . . 
Első Járáson mindenik falubeli kert járó biro, kiki 
faluiabon hadgia meg az reses embereknek hogi megh 
czinallja kertitt, elsőben meg ne bűntessek Második 
jaras minden res kett kett pénz . . . Harmadik Jarasis 
minden res kett kett pénz . . . Negiedik Iaras ha adigh 
semmi kepen megh nem czinallja az rest az kertes ember, 
konakon marad, az az három ueder boron [Msz; Torzs]. 

Talán olyanszerű būntetésnemre gondolhatunk, mint a kertbírság cím-
szó alatti adalékban (1. ott). 

konc 1. (húsos) csont; ciolan; fleischiger Knochen. 
XVI. sz. v.: Mikoron az asztalnál üla, szépen viselljen 
magát . . . az vitéz kappanban vagy pecsenyében legelői 
ne öklelljen sem alábravalo konczokkal ne vagdalkoz-
zék [Hsz; SzO VIII, 349. — aA diák]. 1710: Rákóczi3 

Forgács Simont cum plenipotentia küldé be erdélyi ge-
nerálisnak Gyürki Pál jöve be elsőben egy részhad-
dal . . mondja vala Pekri Lőrincnek: „Bizony, uram, 
kár a kenyérhéj is az erdélyieknek, mert eddig konccal is 
agyon kellett volna verni azt a kevés rossz németet, aki 
Erdélyben vagyon" [CsH 355. — aII. Rákóczi Ferenc 
1704-ben]. 

Sz: árnyékhoz kaptában elejti a ~ot. 1662: minden ja-
vaival felkelvén3 Erdélybe áítaljőni kénszeríttetett vala, 
és így ez is az árnyékhez kaptában a koncot elejtette vala 
[SKr 526. — 3III. Mihnea fej.] * disputálódnak, mint a 
kutyák a ~ on. 1710 k.: Ha ugyancsak öszve nem férhet-
nek, hagyják mint problematica quaestiókat a scholák-
ra, ám disputálódjanak felette, de szeretettel, nem úgy 
mint a kutyák a koncon [BÖn. 481] * miként két ko-
mondor. várják a ~ ot. 1661: Az két vajda is, miként két 
komondor, várják az konczot, melyiknek adatik, mivel 
egyik sincsen székiben, hanem mindenik táborban 
[TML II, 51 Lázár István Teleki Mihályhoz] * vmi 
olyan, mint Aesopus kuvasza szájában való ~nak az ár-
nyéka. 1710 k.: a világi hírnév, becsület . mi lehet 
egyéb állhatatlanságnál, tökéletlenségnél? Ez valójában 
az Aesopus kuvasza szájában való koncnak az árnyéka, 
melyhez mikor a világ kapdos, magát a valóságos becsü-
letet veszti el [BÖn. 419]. 

2. velős ~ velâsosont; os cu măduvă; Markknochen. 
1680 k.11715 k.: Csuprodat ugy forrald, hogy ki futni ne 
hadd, Velős kontzod siiját, mert ugy szophadd, nyaJ-
hadd [RozsnyaijHorTurc. 181]. 1710 k.: A csontunk 
ugyan talán az anyánk méhéből hozott, és mikor hozzá 
illendő növését elérte, valamivel állandóbb, de annak is 
a velejének nevekedését, apadását, újulását a kövér s 
ösztövér marha velős konca megmutatja [BÖn. 464]. 

3. a levágott marha combrésze; pulpă de vită; Keulen-
teil des geschlachteten Viehs. 
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Szk: hátulsó 1680 k.: Komanarol3 hajtőt Ekrőt 
nro 1. Ebből vittek . . Hátulsó konczot nro 4. Elő Kon-
czot [UtI. — aF]. — Vö. az elõkonc címszóval. 

4. (hús)darab, falat; bucăţică (de carne); (Fleisch)-
Stück, Bissen. 1663: Bandi Ferencz azt monda hogi 
halat feőzet szegillie(m) megh enni, en ott maradék, s la-
to(m) az halat hogi ualoba(n) nagi uolt mert nag' kon-
cs'okba(n) uagdaltak uala, es ige(n) nag' hozzu es temer-
dek cs'ontiaj ualanak [Mv; MvLt 290. 119a]. 

Az egyedi írásmód ellenére valószínűnek látszik, hogy az adalék a konc 
címszó alá sorolható. — Võ. a TESz konc és vénic alatti magyarázatát. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
*ról ~ra aprít ízekre vagdal; a tăia ín bucăţi, a face bu-
caţi; in Stücke zerschneiden. 1599: Akkor Király Fe-
rencz le waghwa wolt, Wargha Balasnal kett zablia wolt 
hogy konczrul konczra apricha de . . nem hagywk 
[Szentmihály U; UszT 15/196 Katalin Wargha Paine 
vall.] * ~ró/ darabol 'ua.; idem' 1657: Kátai Mi-
hály maga hiteles cancellariusa méregétetővel vesztette 
volt el, kiért őtet is hívei koncról koncra hányták, dara-
bolták, melyet német praktikából lőttnek lenni tulajdo-
nítottak [Kemön. 26] * ~ról ~ra hány 'ua.; idem' 
1591: Monda egi keozzwlleók Nagi Georginek, ha te 
ezekel nem volnál, ezennel ezeket konczrol konczra han-
nuk | Monda Paua Istuan Ceklasnak es Nagi Janosnak, 
Esse lelkek, ha ez embert nem neznwk, konczrol konczra 
hannank ezen helien [Kv; TJk V/l. 162-3]. 

6. átv haszon/nyereségbeli alkalom/lehetőség; profit/ 
cîştig gras; Nutzen/Gewinn bringende Gelegenheit/ 
Möglichkeit. 1585: monta, hogy sok varga kwrwafia 
teor eó raia de vgian senky nem vezy el az eo konchat 
[Kv; TJk IV/1.398]. 1662: Ali passa . . nagy szerencsé-
vel való győzedelmet a várból . megírta vala . hogy 
azt a nagy koncot, mellyre olly régen vágyódtak, most 
illy jó alkalmatossággal kaphatták volna el [SKr 
634]. 1678: az Kgd távul léte nekem valóban keserves, 
gyalázatos is, mert míg közel vala, addig nekem is 
vala illendő becsülletem, kedvességem is az mi kglmes 
urunknál, de azolta úgy elnyomatták azt magok konczát 
féltő emberek, hogy járni is szégyenlős mások előtt 
némelyikünknek [TML VIII, 242 Haller János Teleki 
Mihályhoz]. 1766: Lehet a* közös ususta tolálni s 
az enyimet a* Tiédtöl meg határozni, es a Kontzot fel 
osztani [Torda; TJkT V. 321. — aEgy jószág közös bí-
rását]. 

Szk: poros 1673: Az asszonyunk kegyelmességét 
Hunyad dolgábúl köszönöm. Bizony nem volna poros 
koncz, de abban nekem sok akadályim lehetnének, kire 
nézve ne íijon semmit ő nagyságának felőle [TML VI, 
428 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

Sz: elüti vki orráról a ~ot. 1667: Engemet urunk 
praesidensségre parancsolja Medgyesre menjek. Nem 
tudom ki szele lehet . nem igen barátom lehet, az ki ő 
nagyságának azt intimálta; félek rajta bizony, ha én tá-
vozom most Kolozsvártúl, elütik sok peresek orrárúl az 
konczot [TML IV, 200 ua. ua-hoz] * kivonja/vonssza 
vki szájából a ~ot. 1585: Anna Aztalos Imrehne vallia 

Monda Istua(n)nak a' Biro Mihály leania, Zereteo 
Istua(n) vram Nem Vonzuk ky Zadbol a' konczot Igial 
ha kel, Monda Istua(n) kurwa lelek Curwaneó megh az 
Curwa Aniad sem vonna ky zambol Az konczot, Ezen 
eozwe Menenek es egybe chompolodanak, valtigh vo-
nak egy mast [Kv; TJk IV/1.536]. 

7. az ívpapír mértékegységeként; ca unitate de măsură 
pentru hîrtie ín coli; als Papier-Zählmaß: 100 ív papír; o 
sută de coli de hîrtie, un top de hîrtie cu o sută de coli; 
hundert Bogén Schreibpapier. 1628: Pappiros konczial 
Nro 59 [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.1]. 1646: (Hoztak) 
pappirosat 4 konczot [Mv; AA11. 6]. 1676: Papiros 
vagion hat koncz [Fog.; UF II, 711]. 1691: papirossat 
vőttem egy konczot // 24 [PatN 16a]. 1756: ha még 
meg vehetni egy keues papírosat külgyen vagy 12 kon-
czot szamomra [Nsz; JHbK XXIV/11]. 1779: Mondják, 
hogy irtóztató sok productum volt mind a két részről, 
ötven koncra mentek az inquisitóriák [RettE 402]. 
1807: ket Kontzból allo Protocollumot készíttessünk, a' 
mellyben a' rendelések Extractussai bé írattassanak 
[M.bikal K; RAk 39]. 

8. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; attributiv 
gebraucht: vhányszor 100 ívnyi; de un anumit număr de 
topuri cu o sută de coli; je hundert Bogén. 1585: egj 
koncz papirosra Registromnak d 7 [Kv; Szám. 3/XIX. 
38]. 1598: Vottem 3 Koncz papirossat p(ro) f. — d. 36 
[Kv; i.h. 4/III. 44]. 1627: 18 koncz pappiros f. 3 [Kv; 
RDL I. 134]. 1683: Egy Egész kŏtes Becsi papyros 
Item Tiz koncz papyros [UtI]. 1743: vettem egy Koncz 
pappirossat Den. 24 [Szászerked K; LLt]. 1789: 8. Kö-
tés és 9 Kontz szürke Pappiross Rf 16 xr 54 [Mv; 
ConscrAp. 24]. 1794: Vett 1 Koncz Görgényi papirasat 
Rf — //20 [Mv; DE 3]. 1799: Vettünk egy kontz papiros-
sat negyven pénzen [Torockó; TLev. 5]. 1807: Vettem 
. . . Déván . . . 5. kontz Nagyobb Árkusu Papirossat 
Diárium és Szám adás készittesre [Dédács H; Ks 98]. 
1878: vetem Fél kontz papírosat 12 árkost [Etéd U; 
NkF]. 

O Szn. 1570: Konch gerg [Kv; TJk III/2.49]. 1578: 
Koncz lazlone [Eszt-Mk]. 1599: konch pal [Kv; TJk 
VI/1.327]. 1602: Konczj Máté [Szentmihály Cs; SzO V, 
226]. 1614: Koncz Istúan [Terdátfva U; BethU 143]. 
1633: Koncz Istua(n)ne [Mv; MvLt 290.130a/2]. 1659: 
Koncz András [UszLt 26 fej.]. 1681/1685: Koncz István 
[Nyárádszereda MT; SLt AF. 23]. 1688: Koncz István 
[Széplak KK, SLt AI. 64 Kerekes Marton (36) jb vall.] | 
Concz Istuan [Erdőcsinád MT; SLt AK. 6]. 1730: 
Koncz Borbála Aszony [Középfva SzD; SLt 28. J. 9]. 
1739: Providus Andreas Koncz Jobb(agis) [Szentlélek 
Hsz; HSzjP]. 1755: Konc András üdösb [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. 1785: Joannes Kontz (jb) [Torockó; 
TLev. 6/1 Transm. 28b]. 1837: Kontz Károlina [Burjá-
nosóbuda K; RAk 35]. 1847: Kontz Istvánné. Kontz Já-
nos [Bözöd U; Borb. II László István székely ns kezé-
vel]. 

O Hn. 1737: a Kontzföben [Magyarókereke K; KHn 
92]. 1744: Koncz vápájába [Szentdemeter U; EHA]. 

koncedál megenged; a permite; erlauben. 1667: Ma-
gyarországba való kiküldését valamely becsületes em-
bernek én ugyan jovallanám . . hogy még is többeknek 
concedáljuk, akármely emberséges embernek is, hanem-
ha az egy elmúlhatatlan szükség kénszerít, nem jovallom 
[TML IV, 48 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 

koncentrálódik összpontosul; a se concentra; sich 
konzentrieren/vereinigen. 1771: a' Melt. Supr. Consis-
torium sokszor emanalt, és más hellyeken már jŏ Praxis-
ba-is vett ordinatioji szerint, Kolosvárat-is . . . minden 
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Pecuniarius, és Oeconomicus Proventusoknak Admi-
nistratioja, Perceptioja, Erogatioja, egy Perceptor kezé-
be concentrálódjanak [Kv; SRE 228]. 

koncepció kb. gondolat; idee; Gedanke. 1664: Ke-
gyelmetek levelét nagy becsülettel vöttem, csudás con-
ceptioit Kegyelmeteknek csudálom, mintha nem voltak 
volna az hazában az mi kegyelmes urunk körül . . ö 
nagyságának . jovát kívánó szolgái [TML III, 305 Te-
leki Mihály a székelyhídi várkatonasághoz]. 1665: ne is 
legyenek Kegyelmednek olyan csudás conceptioi, ezt s 
amazt nem mívelem, mert arra nem esküdtem [i.h. 370 
ua. Boldvai Mártonhoz]. 

konceptus 1. kb. elgondolás/képzelés; închipuire; 
Vorstellung | gondolat; idee; Gedanke. 1618: Mind-
ezekről és több preambulumokból, Kegyelmes uram, 
ilyen conceptusom vagyon | Hogy egynéhány szóval, 
Kegyelmes uram, Nagyságodnak az én itt való concep-
tusim felől írnom kell, Nagyságod Kegyelmesen megbo-
csásson [BTN 109, 124]. 1678: Asszonyunknak írott 
Sárosi uramnak levelét láttam, alkalmasint tapogatja az 
dolgot, közelítette is azon conceptust az Keczer uramék 
követsége is [TML VIII, 273 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 1704: a császár jól ismeri mind az írását neki, 
mind conceptusát, mind őt magát, mert eleget forgott 
előtte [WIN I, 120]. 1773: Sok eféle híreket támasztanak 
ma is magoka között, nem akarván elébbeni conceptuso-
kat semmiképpen változtatni [RettE 308. — aA hiszé-
keny^ kósza híreken kapó köznép]. — L. még BÖn. 447; 
BTN2 109, 124, 133; TML VII, l l , 38, 51, 215. 

2. fogalmazvány; concept; Konzept. 1678: Az mina-
piban küldöttem vala én Kgldk egy conceptust portára 
való követség iránt [TML VIII, 53 Teleki Mihály Nalá-
czi Istvánhoz]. 1710 k.: (A generális) mindenekfelett én-
ellenem detonált, hogy nem a törvényt oltalmazom, ha-
nem az ő felsége ellenségeit. Osztán az ítelömester Si-
monfival íránk egy conceptust róla a gubernium akarat-
jából és az . approbáltatván küldetek hozzá [BÖn. 
977]. 1782/1792: magam jelen voltam mikor az Instantia 
írattatott, en formaltam Conceptusban, a' többeknek 
opinióját [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 338]. — L. még 
CsH 383; TML III, 376, VI, 80, VIII, 441. 

Szk: megtesz (véleményt) megfogalmaz/papírra 
vet. 1763: ő Nga Vatsora előtt vagy utánna a Concep-
tust meg tette, reggel osztán kivel parizáltatta nem tu-
dom [Koronka MT; Told. 33]. 

3. egyházi ünnepi szolgálatra kiküldött diák/teoló-
gus ajánlólevele; scrisoare de recomandare ce se dă ele-
vilor/seminariştilor trimişi ca ajutor la diferite parohii ín 
ajun de sărbătoare; Empfehlungsschreiben eines zu 
kirchlichem Festdienst entsandten Studenten/Theolo-
gen. 1870 k./1914: Conceptus: azon nyomtatott s az ille-
tő intézet igazgatója által aláirt ajánlólevél (charta), me-
lyet a legátusok vittek s visznek még ma is magukkal, a 
legatumot felajánlott jobb módú hívekhez, patronusok-
hoz és egyházakhoz | dárdásnak nevezték a legátust 
kisérő szolgatanulót . . a conceptus elhordása, a lega-
tum beszedése alkalmával ő is kapott egy kis fióklegatu-
mot (innen a sublegátus elnevezés . . . ) [MvÉrt. 7-8, 10-1]. 

koncernái 1. vkit vmi (meg)illet; a i se cuveni; jm ge-
bühren/zukommen. 1597: attuk es engettwk . . . minden 

tellies reszwnket ez meg newezeott három faluban az my 
minket concernalna [Kv; SLt évr.]. 1598: az relatoriat 

Mindzenthy Benedek wramnak, es az kiket annak 
az puzta haznak es eöreöksiginek dominiuma es prop-
rietassa az eö fel(se)ge Donatioia zerent concernallia 
ki adgyak [Szu; Ks 14. XXIV. 4]. 1603: Mikoron Opra 
Kolessa halala oraya volt volna elleottunk . tes-
tamentomot teot es mindennemw eoregsigit (!) es hazat 
Boyer Istuannak vallotta eorekbe, myert hogi wer ze-
rentis eotet s nem mast concernal [Fog.; Szád. Popa 
Kompsa (!) de Komana (40) vall.]. 1627: Az mi keues 
Jouaczikai maradtanak3 azokat az Gyermeki keözöt 
meg osztuan . . . az mi a Bekesi Gáspár uram Gyermekit 

concernálta azokatis az Inventariumban Czinaltuk 
[Kv; RDL I. 135. — aSimandi Janosne, Durko Asszon-
nakj. 1703: Király Istvanne Szekely Anna Aszszony ada 
Zalogban Uj Bandon levő . mindenemű jussát 
mellyek ab antiquo . . . Szekely Annát Concernalljak 
[Mezőbánd MT; MbK 101]. 1718: All-Csikon Sz. Már-
tonon lévén eó Kglmék(ne)k adosságok . . . flór. 38 . . . 
ezen adossagnak fele Concernalta az Aszsz(o)nt eó 
kglmit [Szentmihály Cs; Borb. II]. 1756: a' Jószág . . . 
de jure egjedül õtõt illette s concernálta [Kökös Hsz; 
Kp I. 199 Sam. Sigmond (65) pp vallj. 1763: Az Törők-
buza Földek(ne)k fel osztásakor, mindenkor egy égy 
nyil Concernalja, az Lippai reszt [A.detrehem TA; 
Bora. IX. 44]. — L. még BTN2 195; RSzF 226; UF II, 
704, 706. 

2. vkire/vmire tartozik/vonatkozik; a se referi la cine-
va/ceva; jn/etw. betreffen. 1599: az mj az Equalis divi-
siot Concernalna Aggianak Eőtuen forintot [Száva K; 
JHbK XXI/7]. 1667: eo kgl(me)k az Nemes Orszagh 
Gyűleseb(en) erkezwen ott . . . az mi az szegeny megh 
romlott haza(na)k meg maradasat reghi bekessege(ne)k 
helyre allatasat es egyeb kŏzónseges jovait concernallya, 
tehetsegek szerint azo(n) forgolodgya(na)k eo kgl(me)k 
. . . , hogy ollyant wegezhesse(ne)k, ne fegyvert hanem 
bekesseget vonván ez hazara [WassLt követi ut.]. 1671: 
a' Fejedelmektől Ország eleiben ki-adando Propositiok 

. mellyek az egész Országot concernalnák, az Fejedel-
mek Tanács Úr híveinek edgyezŏ tetszésekből, meg-
edgyezett akarattyokbol légyenek és rendeltessenek [CC 
25] | az praeceptorium elle(n) való contentiok ne(m) ez 
alsó Colos vari forumot illetik, hane(m) az felső Várme-
gye székit concernallyák [Kv; TJk Xl/l. 132]. 7677/ 
1681: Ezen Supplicatiora való valasz, nem azt az őrőkőt 
concernallya melyben most Jonasko lakik, hanem az kit 
el hagyott [VhU 472]. 1682: ime mégis le töt hűti után 
p(ro)ducal oly quietantiat, mely az egesz ratiot concer-
nallia [Kv; RDL I. 161]. 1739: Az Havasakról a Túró-
nak le szállítása is Concernalván ezen szegény Várost 
most asztis pénzül exigalljak rajtunk Cum Hf 8 [Hát-
szeg; Ks 83]. — L. még: BTN2 195; TML IV, 139, 469, 
VII, 198; WIN I, 141. 

3. nótát ~ hűtlenségi pert igényel/követel; necesită 
intentarea unui proces de infídelitate; Treulosigkeits-
prozeß beanspruchen/verlangen. 1677: a' mely Causak-
ban perpetuitas bonorum kerestetik, és Privilégium pro-
ductioja-is kívántatik, immediatè Táblán; és a' mellyek 
Nótát concernalnak, Generális Diaetan prosequaltassa-
nak [AC 178]. 1710: a hamis pénzverés is nótát concer-
nál, és az egész ország előtt director szokta az olyan cau-
sát prosequálni [CsH 345]. 
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koncernálandó illetendő; care i se cuvine; betreffend. 
1637: Simon Mihály ott Colosvarat kimúlt vol-
na az vilaghbol szeretettel kernem . . . hogy eötet 
Concernalando javait recuperalhassa [Kv; RDL I. 25]. 

koncernáihat 1. illethet; a i se putea cuveni; betreffen 
können. 1710: Csontos Bálint Ur(am) hagyá fenn azt a 
just Hogj mind ezekb(en) az determinált bonumokb(an) 
• • valami rész azokból eo kglmet concernálhatná sza-
bados dispositiója lehessen azokból disponálni eő 
kglmének vagy az Arvá(na)k vagy Annyá(na)k . . az 
maga acquisitumabol tudni illik [Küküllővár KK; Dob-
Lev. 1/67]. 1817: minden oljan Vásárba botsattando őss 
Jóknak a meljek minket Concernálhotnak meg Vételétől 
Solemniter el tiltunk mindeneket [Ne; i.h. V/1009, lb]. 

2. vkire tartozhat; a-1 putea privi; jn angehen/betref-
fen können. 1651: Deva(n) lakó Nemes Fileki Borbély 
Istva(n) . senki nem ketelenitéséből magára vállal-
va(n) Borbély Istva(n) fiainak léányinak ha kik lennének 
vagy volnának, mind penigh egjeb rokonságinak kiket 
ez alább megh irando dologh valami uton modon Con-
cernalna vagj Concernalhatna, vállá hogi bizonyos 
szükségeitől . . . kenszerittetet volt el adni egy Ne-
mes szölejet [Déva; JHb 53]. 

koncernáiható vkit (jog szerint) illető; care i se cuvine 
(legal); jn (rechtmäßig) betreffend. 1677: A' hol szabad 
örökségek, Lofŏjé Darabanté találtatnék, kiknek fiu 
ágon defectusok volna, azokat leányi jussal Jobbágy 
örökséggé a' Tisztek semmiképpen ne engedgyék tenni 

de hogy az ollyan Lofŏ vagy Darabant, leányokat 
concemálhato örökségekből semmissé ne legyenek, az 
ollyan örökséget jo lelkiismeretű hites emberek bŏ-
csŭllyék meg árrát a Leánynak vagy Aszszony em-
bernek, kŏzeleb való férfiú ember attyafia, tegye-le, 
s* légyen azé a joszag [AC 153]. 

koncernáló 1. vkit (jog szerint) illető; care i se cuvine 
(legal); jn (rechtmäßig) betreffend. 1669: édes szüleim-
től . marat engem legitimus haerest concernalo Josza-
gotskam . eõtet concernalo Joszágocskája eddigh 
csak veszendŏb(en) lett [Told. la]. 1691: mely meg irt 
bonumokat akarván meg nevezet Hosszutelki Eva 
Asszony mint igazán magát es maradékat concernalo 
just maganak appropiálni . . . folyamodván Sz. Pali 
Ferencz Uramhoz hogy eő kglme . . . vinne veghez azt, 
hogy azon Gyulai Mihályné Csongrádi Anna ellen való 
praetensioinak sopialására . Fejer Vár megyei Tiszte-
ket exmittallyanak [Vizakna AF; Törzs. Váradi Dániel 
kezével]. 1729: Fábján István Uram Abosfalvi Daczo 
részből concernalo rész Portioját által adná [Gyf; 
Ks 83 Ecsedi József lev.]. 1736: holta után . maradjon 
az meg irt gyermek, az házáb(an) mint őtet Concernallo 
mndussan unokája lévén [Algyógy H; BK]. 1753: obli-
gállyuk arrais magunkat, hogy másoknál Zálogban lé-
vő, és minket concernáló . . kaszáló és szántó földeket 
ki szerezzük, és ha el akarjuk adni, nem másnak, hanem 
° Ng(na)k adgjuk [O.szilvás AF; DobLev. 1/254. 2a]. 
1759: az engemet concernálo darab rész örökség Valóra 
refundáltassék nékem [Piski H; Ks 92. I. 99]. 7772: (A) 
Sessiok után concernálo szántó és kaszáló földeket kŭ-
Jön külön inquisitione mediante Conscribáltuk [Pocsfva 
KK; Ks 66. 44. 17c]. — L. még AC 41; MetTrCs 468. 

2. vmit illető, vmire vonatkozó; referitor la . . . ; be-
züglich. 1676: Leveleket sem találtunk egyebeket, ha-
nem holmi régi, Vitéz familiát concernáló leveleket 
[TML VII, 229 Sárosi János és Inczédi Sigmond Teleki 
Mihályhoz]. 1679: azt is szükségesnek látjuk, mind az 
magyar atyafiakkal most diskurálván, s mind pedig az 
magunk személyét s ez hazát concernáló dolgokat is 
considerálván, magában ne neheztelne punctumokat 
concipiálni [TML VIII, 458 a fej. ua-hozj. 1723: Tiszt 
Quartas Pataki István vram ŏ Klme Quartasi hivatallyat 
concernalo Ratiojat be adván és az Exactorian diligen-
ter ventilalvá(n) abban semmi difficultás . . . nem talál-
tatvan azért azon Ratio alol a T. Ecclesia ŏ kimet abszol-
vallya [Kv; SRE 149]. 1764: a N. váradi Balog just illető 
Levelekhez többet tud mint Jármi György Uram, mert a 
Balog just Concernalo Levelek nálla vadnak [Makfva 
MT; DLev. 5]. 

koncernens illetékes; competent; zuständig. 1807: vá-
doltatott Fitori Péter feleségével együtt tolvajlották az 
actor csűrét, hogy az elorozott búzát megfizesse, a bün-
tetés kiszolgáltatására a concernens tekintetes szolgabí-
ró úrnak általadattassék, ítéltetett [F.rákos U; RSzF 
169]. 1820: a' Tegnapi napon . a' Concernens Sz. Biro 
Ur a Tkts Tisztség Rendelését véllünk kőzlette [M .zsom-
bor K; Somb. II]. 1830: a' hibás betsüt ejtett betsüsők el-
len a' concernens Tisztviselők a Fenn irt Törvények 
világos rendszabása szerént minden késedelem nélkül 
reajók háromlandó terhes büntetés alatt procedalni kö-
teleztetnek [Borb. II a gub. Kv-ról]. 

koncert hangverseny, concert; Konzert. 1830: a' lovas 
és a' magyar komédia foly — Jónásnál minden héten 
Concert van engemis hivutt [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 1853: 3 Biliét egy concertre 2 Tallér1 [KCsl 3. 
— aBerlinben]. — L. még FogE 231, 245, 247; PLev. 
200. 

koncertáció vita; discuţie, dispută; Streit. 1753: Az mi 
az N. Doboka Var(me)gyeit illeti ittis csak Girás és nem 
Tŏrvenyes Szek lévén Kékesen3, nemis folytak semmi 
Tőrvenyes dolgok, hanem Commissiok olvastatak, 
Quartelyos hazak epitessi iránt való Concertatiok 
[Kecset SzD; TK1 Váradi Zsigmond Teleki Ádámhoz. 
— aSzD]. 1760: convocaltatván az Inctus Szavai 
Possessorokis mind az mi intercessionkra, mind 
pedig az atyafiságos igaz szeretetnek meg tartására 
nézve hoszszos egy más kŏzŏtt véghez vitt beszelgetések, 
es Concertatiok után menének illy allando meg 
másalhatatlan . . . ŏrŏkŏs Compositiora3 [Szava K; 
RLt 0.4. — aKöv. a részi.]. 

koncertál vetélkedik, viszálykodik; a se certa; strei-
ten. 1736: Néhai . . vitéz György ur(am) eő Nga ide-
jéig, eő Nga sokáig concertalt az Falusiakkal [F.detre-
hem TA; Born. XI. 7]. 

koncessza engedély; permisiune; Erlaubnis. 1670: Az 
két falunak kiváltására ím ű nagyságátúl concessát szer-
zettem Kegyelmednek [TML V, 23 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1702: Teleki Ferencz Ur(am) házánál lévő 
Nap számos adajanak Concessaja f 2 [Kv; Szám. 40/IV. 
2]. 
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koncesszál elenged; a remite; (Zinsen) nachlassen. 
1744: Mind az terméketlen Esztendők, mind pedig 
Házamban meg feneklett betegség sok rend kivŭl 
valo költést causalvan alázatosan Instálok az T. 
Eccla(na)k . . . bár tsak ez egyszeri obvenialo Jnterest fl. 
6 concessalni méltóztassék [Kv; Pk 6]. 

koncesszum ? engedmény; concesie; Konzession, Ver-
günstigung. 1619: categorice azt mondják, hogy semmit 
azon nem adnak, mert ők tudják, hogy az nem igaz, és az 
az conclusió nem teijed explicite Lippára s Jenőre, ha-
nem csak akkori concessumra, Tokaj- és Szakmár(ra) az 
Tiszáig [BTN2 202-3]. 

konciliáció szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: eklézsiai ~ *eklézsia-követés; cerere de iertare ad-
resată enoriaşilor; Kirchenbuße, kirchliche Abbitte. 
1736: in Anno 1719 . . Dési Nagj István kováts, Ördög 
Adta s' Teremtettével káromkodott vólt, 's akkor Cor-
poralis poenával nem lualtatott vólt; hanem Eklesiai 
Conciliatioval; most ismét újobban, in anno 1735 Com-
periáltatott Jó Istenét, hasonló káromlásokkal meg-
bántani . tettzett azért . . most elsőb(en) Corporali-
ter poenáztassék, in publica Loco, a Piatzonn, mások 
példájára, Tiz Páltzakkal száz ütéssel [Dés; Jk 215-6]. 

konciliál 1. megbékéltet; a împăca; versöhnen. 1667: 
az dolog félbehagyásával oflendálnák az Istent, lelkünk 
ismereteit, az törököt, az németet sem concilialnók, az 
magyart is disgustalnók [TML IV, 48 Bethlen János Te-
leki Mihályhoz]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ eklézsiának eklézsiát követ; a cere iertare ín public de 
la enoriaşi; Kirchenbuße tun. 1699: Gönczi Mihalynak 
.. Isten ellen valo káromkodása es paraznalkodasa vi-
lagossan es elegendőkeppe(n) nem constal tettzet 
azért a' Tŏrvenynek intra quindenam 7 mo se magat 
purgalhattya s absolvalodik, ha hol magát ne(m) 
purgalhattya a' piaczon palczaztassek meg; es . . con-
cilialljon Ecclesia(na)k [Dés; Jk 280a] * (az) eklézsiát 
~(ja) 'ua.; idem' 1666: Kőuáij János az expurgatiot 
negligálta, mind az által az Ecclesiat conciliálta [Cege 
SzD; WassLt Gazdagh Sándor ns vall.]. 1700: tettzet a' 
Törvénynek a' Nemes Ország A(nn)o 1697. esztendőbeli 
Articulussa szerint első vétkéért in loco publico a pia-
czon meg palczaztassek annakutanna conciliallyon Ecc-
lesiat [Dés; Jk 315b]. 1733: az . . A az fellyeb el mult 
időkben . magát lopásb(a) elegyítette volt, mellyek 
kőzzül némellyikert prosequaltatva(n) convincalodot 
. . de az Articulus szerént nem concilialt egyszeris Ecc-
lesiat [Torda; TJkT I. 3]. 

3. respiriumot ~ átv. vkinek lélegzetvételt enged/en-
gedélyez; a-i da cuiva răgaz; zu Atem kommen lassen. 
1738: hozzam tapasztalt gratiaja szerent méltóztassék 
Excellad ezen rationabile impedimentumommal annyi 
ideig respiriumot concilialni [Kudu SzD; Ks 99 Pongrác 
György lev.]. 

konciliáltathatik kb. megbékéltethetik; a putea íi 
conciliat; versöhnt werden können. 1759: igyekeztem, 
hogy efféle personalis Injuriák . conciliáltathatná-
nak, de minden igyekezetem gyümőltstelen volt [Mv; 
Told. 42]. 

koncilium zsinat; sinod; Konzil, Synode. 1562: Ezen 
1530-k esztendőben concilium lön Áugustában az ke-
resztyénség hite felöli, holott a keresztyén doctorok erős 
bizonyságot tőnek mind az egész concilium előtt az ő hi-
teknek vallásáról; de a római pápa annak semmit sem 
engede, hanem ugyan azon római hitben marada meg 
[ETA I, 13 BS]. 

A régiségben — a magyar protestantizmus nyelvhasználatában — az 
egyházkerŭletek-kōzi, sőt nemzetközi egyházi nagygyűléseket illették ezzel 
a latinból kölcsönzött szóval. 

Szk: ~o/ tesz. 1564: a papok conciliumot tőnek 
Enyedre a Kristus vacsorája felöli Ezen semmikép-
pen meg nem egyenesedhetének, mert a szász papok en-
nek nem engedének [i.h. 21]. 

koncinnál k?b. egybeállít, kialakít; a alcătui/forma; zu-
sammenstellen, ausformen. 1717: az Inventariumok-
(na)k s Urbariumok(na)k Seriessĕből kinek kinek leen-
dő rata portiojat ellaboralni s Concinalni, és az oda feli 
valo jószágnak asztozását akartuk volna [Nagyrá-
polt H; JHb XLVII. 18]. 

koncinnált egybeállított/szerkesztett; alcătuit; zusam-
mengestellt/gefügt. 1730: Fűzéry Györgynek Kolosvárj 
Generális Perceptor(na)k Concinnalt Ratioja [Kv; 
Szám. 56/XIX]. 

koncinnáltatik egybeállíttatik/szerkesztetik; a íi alcă-
tuit; zusammengestellt werden. 1762: Meg olvastatvan 
az Utrumok, melyeket in sui defensam peragaltatott In-
quisitionak végben vitele végett concinaltatott az I. 
constal hogj magat exponallya mindenik Punctumban 
[Torda; TJkT V. 142]. 

konció szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
halotti ~ gyászbeszéd, halotti beszéd; cuvîntare funeb-
ră; Trauer/Grabrede. 1687: Concludaltuk közönséges 
megh edgyezésbŏl, hogy a' halotti contiok után valo bú-
csúztatások a' Canon szerint abrogaltassa(na)k se 
Praedikator, se Mester meg ne merészellye cselekedni 
[SzJk 218]. 

koncionálhat kb. ítélkezhetik/ítéletet hozhat vki fö-
lött; a putea judeca pe cineva; über jn urteilen können. 
1783: a Birak . . . így szokták . . . akár melly nagy Male-
factort (: az egy halált érdemlőken kívül :) kezességen el 
botsátani, ugy hogy már két esztendők(ne)k el follyása 
alatt egy valoságos büntetést érdemlőtis nem Contional-
hattam [Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb kezével]. 

koncionátor egyházi szónoklattan-tanár; profesor de 
oratorie bisericească; Professor der kirchlichen 
Rhetorik, Redekunst. 1823-1830: Vagyon itt a több ins-
titútumok mellett a seminarium theologicum, melynek 
praesese az akadémia concionatora, most Ammon. Eb-
ben az institútumban . 15 hazai deákok vágynák, kik 
vasárnaponként az akadémia templomában prédikál-
nak, s minden vasárnap a professzor auditóriumába be-
menvén, ott ki-ki az elmondott prédikációról maga ref-
lexióját megteszi [FogE 238]. 

koncipiál 1. (meg)fogalmaz; a concepe/compune/re-
dacta; ab/verfassen. 1619: Azmi ittvaló actánkat nézi, 
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Kegyelmes uram . . magam könnyebbségemért halo-
gatnám . de énnékem ebbe belé kell elegyednem, hogy 
újabb levelet kell fingálnom és ha magam is mit tu-
dok, procedálnom kell, hogy ezek interim valamj 
contemptust Felséged ellen ne concipiáljanak [BTN 
337]. 1704: az urak egy memóriáiét is adván bé, me-
lyet is ugyan magam concipiáltam, beadák a Guber-
niumba [WIN I, 301]. 1742: Mi azért egy kis Particu-
lăcskät Sub Sigillo et subscriptione concipiălvăn aláza-
toson ell küldöttük Ngod(na)k [Kovászna Hsz; ApLt 4 
M. Sándor Deák Apor Péterhez]. 1776: holmi Contrac-
tus formátis concipiáltak vŏlt, aztis láttam [Szentdeme-
ter U; GyL. St. Henter (37) vall.]. — L. még BÖn. 927; 
TML IV, 614, VII, 426, VIII, 52, 458; WIN I, 167, 175. 

2. gondol, képzel; a crede; denken, sich vorstellen. 
1672: Kegyelmedet azért kérem, szemben levén ő nagy-
ságával, ne neheztelje az igazságot declarálni; ne conci-
piáljon abból ő nagysága semmi diñicultást magának 
[TML VI, 298 Baló László Teleki Mihályhoz]. XVII. sz. 
w./.; Mivel az fejedelemasszony valami okbúl azt conci-
piálta volt, hogy az igért pénzt az magok részekért Bánfi 
uram meg nem akarná adni, én bementem azt tudni, az 
Pénzt Bánfi uram hová küldje? [TML V, 424 Teleki Mi-
hály Naláczi Istvánhoz]. 

O Szk: haragot ~ vki ellen haragra gerjed iránta, a se 
supăra pe cineva; gegen jn in Zom geraten. 1758: Tu-
dom miért haragudt az öreg Kabos Ferenc reám, de ok 
nélkül. A dolgot ide nem irom, miért concipiált ellenem 
haragot [RettE 75]. 

koncipiálás (meg)fogalmazás; concepere, compunere, 
redactare; Abfassung. 1704: a tegnapi discursus szerint 
a memorialénak concipiálására választók3 [WIN I, 138. 
— aKöv. a fels.]. 

koncipiálhat 1. átv felfoghat, megérthet; a putea per-
cepe; auffassen/verstehen können. 1619: Ezt én, Kegyel-
mes uram, tovább ingyen sem írom . . mert Nagyságod 
jobban tudván nálamnál az itta való formát, concipiál-
hatja minden itt való formát [BTN 268. — aA török 
Portán]. 1699: egy levelet küldtem Kegyelmednek olva-
sásra, kiből is többet experiálhat Kegyelmed, mivel az én 
elmém igen tompa és nem concipiálhatja [TML IV, 611 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: minthogy a 
lélek a nincsen vagy semmi . nem láttathatik, tapasz-
taltat hátik: hajlandóbb a testi ember arra, hogy vagy 
nincsennek, vagy igen vékony testecskének . . higgye 
lenni, mivelhogy . . . nem concipiálhatja [BÖn. 439]. — 
L. még WIN 1, 196. 

2. gondolhat, képzelhet; a putea concepe, a-şi putea 
miagina; sich denken/vorstellen können. 1670: Á bi-
zony dolog, a készület a hadakozásra nagy, de merre 
fogjanak, míg a lengyel követet nem expediálják, keveset 
concipiálhatunk [TML V, 405 Rozsnyai Dávid Teleki 
Mihályhoz Drinápolyból]. 1746: Bortis kŭldek két kŭs 
Altalagotskával . . . nem erős, mellyet Mlgos ur gustus-
sa szerint Concipiálhaték [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sán-
dor lev.]. 1765: hogj a' Titt. Zejic Urak viz mentén szám-
tó főlgjök ezen kis darabotskát keresztül vágja soha sem 
hallottam, néfti is concipiálhatom hogy az több Posses-
s°r . ezen túl lévő főlgyők végekkel ezen barázdá-
ban) meg állanak [Kéménd H; JHb XXXIII/18]. 

koncipiált kiagyalt/eszelt; inventat, născocit; ausge-
klügelt. 1673: Az Istenért, Uram, refutálja a dolgok szép 
és istenes folytatásával Kegyelmetek az emberektől con-
cipiált hitván opiniokat [TML VI, 429 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz]. 

koncipiáltat (meg)fogalmaztat/szerkesztet; a puné pe 
cineva să redacteze ceva; verfassen lassen. 1738: Inst-
ructiot, vagj inkább Utrumokat . . Concipiáltasson 

. . ö kglmekkel [Dés; Jk 499 b. — aKöv. a nevek fels.]. 
1775: ezen Instructiot concipialtattam volt Váró Uram-
mal [Kissáros kK; JHb XIX/19 Árkosi Ferenc sógorá-
hoz]. 1783: Méltóztassék Excellentiád ezen nehéz Cau-
sat jol megh fontalni s egy szép Levelet méltóztassék Ex-
cellentiád concipialtatni [JHbCs Árkosi Ferenc Csáki 
Katalinhoz]. 

koncipista fogalmazó; persoană care face conceptul 
unei serisori; Konzipist, Konzipient. 1710 k.: rút levelet 
ír . . . tudtuk mü concipisták, hogy ugyan párt küldenek 
néki benne [BÖn. 917-8]. 

Szk: guberniális ~ főkormányszéki/guberaiumi fo-
galmazó. 1807: Guberniális Concipista Imreh Domo-
kos Ur [Kv; Somb. II.]. 1830: Gubernalis Concipista 
Tekintetes Palfi Ignatz Ur [Gyalu K; RAk 107] * udvari 

1823-1830: Zejk János udvari koncipista lett 
volt [FogE 209]. 

koncitál 1. felbolydít/kavar/zaklat; a răscoli; aufrüh-
ren/wühlen. 1672: az Feleki Trifon Simon az harangot 
az falu hire nélkül vonta megh, mellyel az egesz falut 
concitalta [Kv; TJk Xl/l. 181]. 

2. haragra ~ haragra gerjeszt/lobbant; a înfuria; 
zum Zorn reizen, erzürnen. 1761: hogy kel . revindi-
calni mind(en) dologra a Törvény utat preseribal de 
ámbár haragra concitalta is, azon illatiokat ezen 
Törvény szeréntis nem lehet vala veréssel revindicalni 
[Torda; TJkT V. 69]. 

koncitáló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: tumultust ~ nyugtalanságot/zavargást keltő/oko-
zó; care produce/provoacă nelinişte/agitaţie; Unruhe/ 
Verwirrung erzeugend. 1747: az Inctusok mint afféle tu-
multust ok nélkül concitalo vakmerő Potentiáriuskodó 
személlyek convincaltassanak [Torda; TJkT III. 
166]. 

koncivis 1. városi polgár; cetăţean al oraşului, conce-
tăţean; Stadtbürger. 1668: Szebemb(en) lakó Gomb kő-
tő János Szebeni Concivis [DobLev. 1/22]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; attributiv 
gebraucht: városi polgár; concetăţean; stadtbürgerlich; 
Stadtbürger-. 1718: Edgyűtt leue(n) a' Btes Ceh hozodik 
elő hogy . . . hozott volt ide varosunk Concivis Atyank-
fia Szilagyi Mihály Ur(am) valami Asztalos munkakat 
[Kv; ACJk 107]. 

koncsos 1638: az Thoroczkaj Sigmond Ura(m) ré-
széről való ki hordot koból, egy darab konczios (!) volt 
egy Sûvegni, el veve és az Thoroczkaj Lazlo Uram részé-
re rákot kő köziben vete [Torockó; Thor. XVI/1 G. Mó-
ricz (15) szolga vall.]. 
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konda ' . ' Szn. 1602: Konda Demeter (szabados) [Zá-
gon Hsz; SzO V, 193]. 1614: Konda Miklós ppix. Kon-
da János ppix [uo.; BethU 402-3]. 

Hn. 1781: A konda martya alatt [Szárazpatak Hsz; 
EHA]. 

kondamnál 1. kondemnál 

kondás disznópásztor, kanász; porcar; Schweinehirt. 
1751: a Nagyfalvi Jószágban lévő Kondás [Karácsony-
fva AF; Told. 25]. 1770: Ütő Dávid . . . kondásból lett 
tömösvári katonák között kapitány [RettE 245]. 1775: 
Valami idegeny Kondások [Haragosalja SzD; TSb 20 
Flórián Péter (50) ns vall.]. 1783: azt kérdezték . . . tu-
dom é, a* Szentmarjai György Ur Kondássát ki verte 
meg [Perecsen Sz; IB. St. Gergely (47) jb vall.]. 1796: én 
mint hogy Kondás Vagyok a Sertésekkel voltam [Gyula 
K; RLt Bonka Irimie (24) kondás vall.] | itten Béreseket 
nem tartanak, hanem tsak .. Bátsot, Majorost, Te-
hény pásztort, Kondást, Darabontot [Szentgothárd 
SzD; WassLt]. 1829: Az ártanokal ide jött kondás haza 
kéredzet [Hadad Sz; TSb 5]. 1840: A Csiplőknek adtam 
3 fél fertályt fizetetlen . . . Á kondás vitt 1 vedret fizetet-
len [M.köblös SzD; RLt]. 

kondásbalta kb. kanászfokos; baltag de porcar; 
Schweinehirt-Fokosch. 1815: egy kandás balta [DLt 
862 nyomt. kl]. 

kondásbojtár kanászbojtár; porcăraş; Schweinehir-
tenjunge. 1806: Kondás Bojtárnak fél Esztendőre Mfor 
12 Dr 24 [Berz. 8. 72]. 

kondáskodás disznópásztorkodás, kanászkodás; pă-
zirea porcilor; Dienst des Schweinehirten. 1822: Maro-
sán Tyirilla nagyon szokott kondáskodássával ditseked-
ni [DLt 537 nyomt. kl]. 

kondásszfir kanászszűr; suman de porcar; Tuchman-
tel des Schweinehirten. 1804: (A szökevény) Kondás 
Szűrbe, égy Ingbe, Lábravalóba, Botskorba szokott vólt 
járni [DLt nyomt. kl]. 

kondált kb. kiadott; editat' publicat; herausgegeben. 
1774: az jobbágyok és zsellérek szolgálaţja iránt a most 
condált urbáriumot vegyük bé [RettE 334]. 

kondekorál 1. megtisztel; a cinsti; beehren. 1697: 
nemzetes Jo Mihály uram az erŏtelenségh miat annyira 
levén hogy házábul ki jŭni veszedelmesnek tartya . . . es 
hogy ŏ Kglme azon Remek CoUatioban jelen nem lenne, 
azzalis a böcsülletes Czehet nem condecoralna szomorú-
ságára lenne [Kv; öCJk]. 1714: az B. Cehetis tartozzék 
ezen fellyŭll egy Tisztességes Collatioval condecoralni 
mint mikor remeket szokott tsinálni [Kv; ACJk 80]. 

2. átv felruház; a învesti; ausstatten, versehen. 1666/ 
1761: szegény Hazánk már annyira jutott, hogy Colos-
vár már veg Bástyája, melly nyomorúk sorsunkra nézve 
kénszerittettünk eō kgeket nemessi szabadsággal Con-
decoralni, hogy igy eō kgekis mind annak az vég hely-
nek, s mind ez nyomorodott Hazának szolgálattyokra 
alkalmatosb(an) megfelelhessenek [Kv; KvLt 1/188 
ogy-i végzés]. 

114 

kondekorált kb. ékes, pompázó; împodobit, pompos; 
geschmückt, verziert. 1744: azt irhattyuk Nsgd(na)k, 
hogy ollyan Bál nevezeti alatt follyo solennis pompák 
mennek végb(en) ejjeli solennis illuminatioval condeco-
ralt szankazasokkal edgyűtt, az melly(ne)k az ollyan szí-
nű Legenyek mint mű vagyunk, még eddig hirit sem hal-
lottuk [ApLt 4 Árkosi Benkő Ráphaël és Imreh József 
Apor Péterhez Nsz-ból]. 

kondekoráltatik felékesíttetik; a fi împodobit; ge-
schmückt/verziert werden. 1657: tractusra menvén az 
dolog, megbékéllett Bethlen Gábor császárral, de az ki-
rályi titulusnak cédálni, az koronát restituálni kellett 

.; annak felette az felséges név és princeps imperii ti-
tulusokkal condecoráltátott [Kemön. 35]. 

kondemnál 1. elítél; a condamna; verurteilen. 1704: 
(Szász Jánost) a szászok a magok statutumok szerint is 
condamnálták és megölték volna | Apor és Acton ura-
mék a generált úgy disponálták ., hogy Bethlen Mik-
lósnak mondjanak sentenciát és condemnálják JWIN I, 
118, 140]. 1710: Mikor már a magyar nagy urak kézben 
volnának, Bécsben a császár delegatum judiciumot insti-
tuála, kinek praesese vala egy Rottal János gróf német 
úr azok eleibe citáltatának a rab urak és sokszori 
exámen után condemnálák nyavalyásokat [CsH 82. — 
aZrínyi Péter és társai 1671-ben]. 1820: még Algíríában 
is a1 Bűnöst addig nem condemnallyák, mig maga 
mentségét meg nem tészi [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes 
ír.]. — L. még: CsH 82; WIN I, 165, 181. 

2. vmire ítél; a condamna la ceva; zu etw. verurteilen. 
1809: Hogy . . négy Lovakot el loptunk, azért 
. . az Nemes Fiu Bardotz Széki Tekintetes Törvényes 
Szék minket a Szamos Újvári Várban . . . Szorosabb 
fogházban kenyéren és Vizén tiz esztendőkig lejendŏ 
rabságra, esztendőnként mind a Négy Angárián 25-25 
kemény Páltza ütéseknek el Szenvedésekre condemnált 
[UszLt ComGub. 1668-9]. 

Szk: halálra ~ . 7660: Mivel penigh hét embernek 
vadlasara szoktak valakit halaira condemnalni lattatik 
ugyan hogy vagion suspicio hozzaia. Azért heted magá-
val tisztesseghbeli emberekkel expurgallia magat hogy 
nem cselekette [Kv; TJk X/3. 251]. 

kondemnálhat 1. elítélhet; a putea condamna; verur-
teilen können. 1710: A fejedelem penig Carafa intimá-
tiójából commissáriusokot küldvén Brassóban, akik in-
dítói valának a dolognak8, megfogdosák, törvényt látá-
nak rájok s fejeket szedek . . noha azért halált nem ér-
demelnek vala, mert hűtősök nem voltanak azelőtt a né-
met császárhoz . . ki condemnálhatta volna azért [CsH 
210-1. — aA császári katonasággal szemben 1688-ban a 
brassói Fellegvár védésében megnyilvánuló szász ellen-
állásnak]. 

2. halálra ~ halálra ítélhet; a putea condamna la 
moarte; zum Tode verurteilen können. 1704: noha 
egészben vétek nélkül valónak sem mondhatják a Beth-
len Miklós dolgát, de érette halálra sem condemnálhat-
ják [WIN I, 124]. 

kondemnált elítélt; condamnat; verurteilt. 1809: A' 
Tár szekerekhez assentálás végett bé küldött 2 Recruta 
bé nem vétethetik azon okbol, hogy condemnált áres-
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tansok [UszLt ComGub. 1706. — Sv-i átirat; németből 
való fordítás]. 

kondemnáltat elítéltet; a dispune să fíe condamnat; 
verurteilen lassen. 1613: az Captiuus fatealya ő ma-
ga in facie A Senatus, hogy arról vagyon gratiaja a miről 
Jöuendöben condemnaltatnj akarnok [Kv; PLPr 95]. 

kondemnáltatás elítéltetés; condamnare; Verurtei-
lung. 1784: Felettébb való lelkünk fajdalmával hallot-
tunk 's hallyuk fŭleinkelis naponként egész Városunk-
nak . . . a' Mágnások előtt tett, 's mostanis continuálan-
do vádaltatását 's conseqventer akasztó fára és 
nyársra való condemnáltatását [Torockó; TLev. 4/12]. 

kondemnáltathat elítéltethet; a putea dispune săfie 
condamnat; verurteilen lassen können. 1765: a D(omi)-
nus Terrestrisnek Tisztyeiis kezek alat lévő embereket 
Törvénnyel prosequalhatnak és condemnaltathatnakis 
hivatallyokra nézve [Torda; TJkT V. 280]. 

kondemnáltathatik elítéltethetik; a putea ñ condam-
nat; verurteilt werden können. 1736: homályos lévénn 
az hogj nős; vagy nőtelen paráznát keres az A. homályos 
az is, ha Condemnáltathatott-é; vagy nem | az Inctának-
is az ő Ferje, Felesége vétkéért nem Condemnáltathatik, 
nec in persona, nec in Bonis [Dés; DLt 217-8]. 

kondemnáltatik 1. elítéltetik; a ñ condamnat; verur-
teilt werden. 1704: Ezt a levelet tévén fel szegény rab úra 

.. Melyből azt concludalta, hogy minthogy az urak is 
ővéle együtt projectizáltak, őfelségének is ő csak valami-
vel írt többet, azért ha az urak nem, ő is ne condamnál-
tassék [WIN I, 172-3. — aA császár elleni szövetkezés 
vádjával Nsz-ben raboskodó Bethlen Miklós]. 1710: Ő 
magában sokat tanácskozván, nem tudá magát determi-
nálni . . ha fegyvert fog az ország ellen . . . valóban re-
bellisnek pronunciáltatik és condemnáltatika [CsH 118-

— aAz 1674. évi feljegyzés az ez év végén elítélt és ki-
végzett Bánfly Dénesre von.]. 1762: criminaliter . . az 
A nem condemnaltatott [Torda; TJkT V. 86]. 1804: az 
All-peres Rabok a' Levata szerint condemnáltassanak 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

2. vmire ítéltetik; a fi condamnat la ceva; zu etw. ver-
urteilt werden. 1762: Felette nagy intestinum bellum 
flagrál Muszkaországban . . a cár dethronizáltatván 
ad perpetuos carceres condemnáltatott [RettE 143]. 
1813: Midőn özvegy Tímár Újvári Sámuelné némellyek 
?ltal azzal vádoltatott volna, hogy némellyeknek Talp-
Jait el adogatna mire Condemnáltatott volt? [Dés; 
DLt 56. 4 vk]. 

kondemnáltatott kárhoztatott; condamnat; verur-
teilt/dammt. 1653: Ezek . . a három tudákos emberek, 
egyakarattal fel kezdek állatni azt az anyaszentegyház-
tol régen condemnáltatott tévelygést3, úgymint sabelia-
J)a» fotiniana és ariana haeresist [ETA 1,27 NSz. — aEz a 
feljegyzés az l540-es években kezdődő egyházpolitikai 
küzdelmekre vonatkozik. — L. még erre a fotinianizmus 
al. a jegyzetet]. 

kondemnérozott elítélt; condamnat; verurteilt. 1820: 
el szökött condemnérozott Rab Aszszony [Kv; DLt]. 

kondér (nagy)üst; căldare; Kessel. 1600: Veottem az 
ház szwksegére egy eöregh kondert [Kv; Szám. 9/XII. 65 
Igyártó Simon isp. m. kezével]. 1667: Polyik uramnak 
ma hozák levelét nekem is. Hal, tál, tányér, kondérok fe-
lől ír, de nekünk kondérink nincsenek [TML IV, 95 Vér 
Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 7684; Vadnak Kezem 
alatt az Tábori, Konyhabeli Szerszámok, Kondérok; 
Serpenjoka [UtI. — aFolyt a fels.]. 

Szk: főző ~. 1672: Az főző kondérok hány icéseknek 
kellene lenni, Kegyelmednek megírtam vala [TML VI, 
53 Teleki Mihály Kapi Gáborhoz]. 

kondeszcendál 1. megszűnik, ek leszáll/tétetik (a per v. 
peres eljárási cselekmény); a înceta (procesul sau un act 
procedual); (Prozeß od. Prozeßverfahren) einstellen. 
1588: Ahol Ázt mongia Az In causam Attractus, hogy 
en legittima Tutrixnak nem Iratthattam wolna maga-
mat, mert Báthory Chaspar Az en fiam legittime aetatis 
wolna . . . Ez ellen azt mondom, hogy Semmikeppen 
nem Condescendal, mertt Az en fiam Ákkor Jllegitime 
Aetatis volt [Somlyó Sz; WLt]. 1592: Miel hogj Nem ne-
wezte megh az Actor melj eztendeobe(n) teotte az tilal-
mat . . . Ergo Condescendal [UszT 10/79]. 

Szk: ~ az akciója vkinek megszűnik/ek leszáll a pere 
vkinek. 1614/1616: Az mi Gaspar Deák es Thar András 
dolgokat illeti . . . azt mondom sí Juris, hogy in hac par-
te condescendal Actioiok [Kv; RDL I. 100] * ~ a kau-
za/kauzája vkinek 'ua.' 1646: mostan ezt Urgealljak az 
giermeki . . . hogy . . condescendallion ez causa [Kv; 
TJk VIII/4. 125]. 1681: Mivel hogy az A eo kglme az Va-
ros Constitutioja szerent maga pecsetit az Citatornak 
nem atta . . . azért kivannyak hogy ezen Causa Condes-
cendallyon [Dés; DLt 50]. 1746: Azért minthogy az A. ő 
kglme elvétette à rendes Törvényes útat, meg kívánom, 
hogy causaja condescendallyon [Torda; TJkT III. 79] * 
~ a per 'ua.' 1835: Az ugy nevezett kis Andaházi Pusz-
tabeli Juss, mely meg most pereltetik, noha ezen per 
most condescendalt, de ha meg nyerödik, annak is két 
harmad részéből minket illető Jusst . . minden pör nél-
kül elereszteni kötelesek lesznek [Borb. II] * ~ a pro-
cesszusa vkinek 'ua.' 1746: meg kivánom hogy az Á. ő 
kglme processussa condescendállyon [Torda; TJkT III. 
98] * ~ a propoziciója vkinek leszáll/mellőztetik vkinek 
az előterjesztése/indítványa. 1628 u.: Kívánom aszert 
hogi az Áctrixnak ebbeli Propositioia Condescendallion 
[SzJk 32]. 

2. évényességét/hatályát veszti vmi; a pierde valabili-
tatea; Gültigkeit verlieren/erlöschen. 1700: Szabó Peter 
residentias nemes Ember lévén az A. certificaltathatta 
magat: per hoc a* Certificatoria Relatoria nem condes-
cendál [Dés; DLt 307b]. 

3. beleegyezik vmibe, rááll vmire; a fi de acord; mit 
etw. einverstanden sein. 1704: a levelekben is írják, hogy 
a magyarokkal való békességet Kecskemétnél tractálják 

és hogy őfelsége egynéhány punctumokra már ke-
gyelmesen is condescendált [WIN I, 183]. 1708: Nééb 
Marto(n) Ur(am) keri az Bts Cehet engedelmességre, es 
igj sok kereoire az B. Chae (!) condescendala arra Hogj 
keszŭllyŏn Tisztessegese(n) egj Eoreg Mester Asztal for-
maja szerent Collatiora, az mellyb(en) administralljon 6 
Vider bort [Kv; ACJk 67]. 1714: Sok disceptiok s alter-
catiok s adhortátiok után condescendálának arra, hogy 
bŏtsületes Arbiterek eleiben, készek lesznek magok dol-
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gokat adni és azok által finaliter azokat decidaltatni 
[JHb XLV a gub. Nsz-ből]. 1731: eŏ kglmek sem ezen 
dologb(an) sem egjebekb(en) a Ne(m)es Varosnak depu-
tatussi annális inkább Plenipotentiariusai nem voltanak 
azért Constitutionk, és eddig valo praxisunk ellen ezen 
materiaban3 Ne(m)es Varosunk hire nelkült akarmire 
Condescendaltanak az ellen solemniter Contradicalunk 
[Dés; DLt 409b. — aA számadásvizsgálatban]. 7782: 
Excellentiád arra méltóztatott condescendálni; hogy ha 
10 Aranyat deponál kár tételiert, Excellentiad . . . 
viszszá tészi az Joszágh Administratiojára [JHbCs Ár-
kosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 

Szk: ~ az atyafiságos pacifikációra rááll az atyafisá-
gos békességre. 1711: lévén ennek előtte az Fiak, és leá-
nyok között perlekedés; ő kglmek mi előttünk Atyafiu-
ságos pacificatiora co(n)descendálának [Altorja Hsz; 
Borb. I] * ~ a békességre rááll a békességre. 1755: a céh 
is atyai indulatjából az emiitett ifijak kérésekre con-
descendála a békességre [DFaz. 17]. 1758: mind az két 
fél Istenesen meg gondolkodván békességre condes-
cendalának [Asz; Borb. I]. 

kondeszcendálhat intézkedhet, tehet; a putea face/dis-
pune; anordnen/tun können. 1646: (Az alperes) azt 
mondgia hogi nem citaltathatta(m) volna mint hogi en-
nek eleotte ebbe(n) az causaban forghot az I. nemis con-
descendalhattam volna [Kv; TJk VIII/4. 167]. 1733: a 
Nemes Universitas effele idő kivül valo dolgok iránt va-
lo parancsolatra s intimatiokra nem Condescendálhat 
[Dés; DLt 435]. 1740: erre nem condescendálfcatván a 
Nemes var(me)gye a Felséges udvartol kell várnunk ez-
iránt determinatiot [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

kondeszcendáltat 1. letétet/ek leszállíttat/megszüntet 
(pert v. perbeli cselekményt); a face să înceteze (procesul 
sau un act procedúrái); (Prozeß od. Prozeßverfahren) 
einstellen lassen. 1645: azzal excipial az Ax az testisek el-
len hogj esztendejek ninczien specificalua Azért condes-
cendaltatnj kevannja hojgy perfecta aetasban vol-
tak3 [Kv; TJk VIII/4.30. — Á perben szereplő szemé-
lyek]. 1677: ha ki pedig vagy deponálni akarná régi fen 
lehető processusát, vagy magára condescendaltatni, af-
félékben az előtti mód observaltassék [AC 186]. 

Szk: a kauzát/pert ~ja a pert megszüntetteti/e/c le-
szállíttatja. 1735: A mostani Certificatiojaban tsak én 
ream condescendaltat ollyan dolgot a mellyet nem tsak 
én hanem mással birok és igy kettőnkre kellet volna 
condescendaltatni a pert, mert igy szomszedgya hibázik 
a joszág(na)k [Torda; TJkT I. 72]. 1740: az Ak ő 
kglmek, mostani Czéh-Mesterek, Nms Szatthmári Var-
ró Mihály Úr ő kglme, ezen ellenünk moveált Causat 
nem Condescendáltatta [Dés; DLt 331a] * propozició-
ját ~ja mellőztettetilek leszállíttatja előterjesztését/in-
dítványát. 1629: más teoruenj nem lehetne, hane(m) 
condescendaltatnj kewannya az A. p(ro)positiojat [Kv; 
TJk VII/3. 177]. 

2. a dost ~jaa. hitbért/özvegyi jutalmat elengedteti/e/r 
leszállíttatja; a dispune să fie remis; Morgengabe/Wit-
wenlohn erlassen/mäßigen lassen. 1688: Csutak Istvan-
ne Aszonjom holmi okokra nezve à dost condescendal-
tata, hogi nem keuan az eós ioszagbol dost [Ksz; BCs]. 

3. érvényteleníttet, hatálytalaníttat; a dispune să fie 
anulat; außer Kraft setzen lassen. 1614: Daroczj Janos-

116 

nenak Karolyi Catha Aszszonnak azokért az vetkes cse-
lekedetiert, hogy . . hütös Uran küül egyebekkel adúl-
teriomot committalt volt, Gr(ati)a és kegyelmi Levelün-
ket adták volt Mely Gr(ati)a Levelűnket Ty törúe-
nyetek szerent, neminemü ratiokkal erötlenne töttetek 
es condescendaltattatok [PLPr 1612-15.125 fej.]. 1700: 
I. protestat(ur) . hogj ha valami uton modon 
Praedecessori Citatoria Relatoriajat ne(m) deponalta, 
vagy egy vagy más uton, avagy ne(m) condescendaltatta 
meg kivanom . amovealtassek es perimaltassek eze(n) 
causa [Dés; DLt 314a]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: a 
kauzát ~ja a pert átháríttatja/ruháztatja; a transfera un 
proces; Prozeß auf jn abwälzen/übertragen lassen. 
1625: Az elseö Causat deponálták az Ak Ez Causat con-
descendaltattiak, ez mostani birora Bartha Istuanra 
Malomfaluira, es az Lengielfalui birora Teóreók Janos-
ra az elebbi bírókról [UszT 137b]. 1633: ezen Dobo-
kauarmegienek tōruenies szekere legitime condescen-
daltatta(m) uala mostani Causamat az vitézlő Almádi 
András uramról [Szava K; Törzs] * a kauza deſſenzió-
ját ~ja a per védelmét átháríttatja/ruháztatja; a transfe-
ra apărarea procesului; die Verteidigung des Prozesses 
auf jn abwälzen/übertragen lassen. 1758: az említett 
Caūsának továbra lehető defensioját mi áltálunk egy-
szersmind Kegyelmetekre is Condescendaltatya az Ex-
ponens eő Kglme [Hsz; Kp I]. 

kondeszcendáltatik szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen: az osztály vkire ~ az osztály/osztozko-
dási eljárás vkire szállíttatik; a fi transmis cuiva proce-
dúra împărtirii mostenirii; Teilung auf jn übertragen 
werden. 1829: Ezen osztály Méltoságos Groff Vas Mik-
lós Ur halálával édes Fia . Groff Vass Imre Úrra, 
Condescendáltatik [Cege SzD; WassLt] * a processzusa 
vkinek ~ vkinek a pere megszüntetődik/efc leszállítta-
tik; a fi stins procesul cuiva; js Prozeß eingestellt wer-
den. 1768: a* kōzōlōbb mult perioduson judicialit(e)r 
condescendaltatott az Exp(o)n(en)s Processussa [Msz; 
BetLt 6]. 

kondeszcendens I. mn beszállásolt; încartiruit; (ein)-
quartiert. 1737: Kelletett . . az Militia számara Zabot 
vasároltatni mellyetis el menő szándékára nézve a 
militia nem acceptalván, hogy a Város lovaira is az Con-
descendens Militia számára: erogaltassék determinalta-
tott [Torda; TJkT I. 144]. 

II. fn beszállásolt katona; militar încartiruit; (ein)-
quartierter Sóidat. 1738: Ha . . . Mltgs Generális Urunk 
ő Excellentiája Várasunkb(an) marad, bizonnyal tud-
juk, hogj minden terehviseléstől immunisok nem le-
szünk, kiváltképpen a feles Condescendensektől [Dés 
DLt 506a]. 

kondeszcenzió 1. félbeszakítás, megszüntetés, ek le-
szállítás; încetare, stingere, întrerupere; Einstellung, 
Unterbrechung. 1616: ez Incta ez Condescensionak pa-
riaiat keúanvan, hogy addig az Appelatio latas el halad-
gyon [Kv; RDL I. 100]. 7677:Voltak a' Székely Atyánk-
fiai nak-is illyen difficultasok az Approbata Constitutio-
ban tellyességgel a* Condescensiorol való exceptiokkal 
hogy ne élhessenek Articulus Íratott vólt [CC 59]. 1677: 
végeztetet, hogy a' mely Patronusoknak effélékből, vagy 
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ehez hasonló dolgokbol emergalt bántodások vagyon, 
ez illyen Falu vagy Város lakosit, nem per modum cita-
tionis, hogy abból contentiok, condescensiok, és egyéb 
processusok következhetnének, ammonealtassák, ha-
nem csak hogy a' jŏvendŏ Ország gyűlésére compareálni 
tartozzanak [AC 220]. 1803: Tessék Nagyságodnak 
azon Causát ezen Törvényes Condescenzio mellett ma-
gára summálni mert az Exponens ur azt ott tovább-
rais fojtatni el nem mulatya [Hsz; BLev.]. 

2. beszállásolás; încartiruire; Einquartierung. 1717: 
à sok Militáris nyári Statiok és condescensiok miatt na-
turálékbéli sok consumptiot alázatosson repraesentál-
ván eŏ Felségenek, kglmes reflexióját és ä Haza téli Quan-
tum béli Consolatiojat remellyük [KvLt 1/220 a gub. Kv-
ról]. 1721: az Útban való hellyek a' sok Militáris, és más-
féle Condescensiok miá elpusztulván, hellyeket annyéra 
el hatták hogj az Ország uttyáb(an) lévő hellyek, már tely-
lyességgel lakosok nélkül hagjattak [Ks 18. XCIII a gub. 
Kv-ról]. 1740: Háttzeg Várossá Lakossi jelentik 
hogy mind condescensiok, ugy más sok szinü Servitiu-
mok és Tereh viselésekkel volnának aggravaltatva [Ks 
83 a gub. Nsz-ből]. 1741: az a része ennek a vărmegyé-
(ne)k a mult nyáran és condescenziok alkalmatosságával 
leg többet patiált [Kéménd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 

3. leszármazás; descendenţă; Abstammung. 1796: 
azon praetendalt Privilégiumból, sem ä Vásár Vámhoz 
való Jussokot, sem az Austriacusoktol való condescen-
siojokat, mint parasztok meg mutatni nem tudják3 [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 51. — A torockóiak]. 

kondíció 1. feltétel; condiţie; Bedingung. 1584: Mar-
git Molnár Gergelne vallia, Ámikor megh Árult volt Bo-
kor Caspar Kos Istwannal ily Conditio volt benne, hogy 
ez Istwan a' Hazba bátor bele keólteozzek, de Bokor 
Caspart benne haggya Bodog Azony Napigh az eoreg-
bik zobaban [Kv TJk IV/1. 319]. 1624: illien Conditiok 
obserualtassanak, az zalogianak depositioiaban, es fel 
veteleben mely specifice meg uagion irua [Kvh; Borb. I]. 
1629: Toroczkay Zabo Jstuanys mind maga részit, mind 
az Hug részit, Ánnia Battia reszeyt keőte my eleőttŭnk 
es ada Bizonios summáig Asztalos Balintnak, bizonios 
Conditiokal megh corrobaraltük (!) [Kv; RDL I. 145]. 
1677: Aranyászás, maga határán s' Vizeiben, bizonyos 
conditiokkal, kinek kinek szabados [AC 251]. 1701: 
Mely dolog mü előttünk igy menven veghb(en) és mind 
két fél kezek be adásával kötelezvén magokat az fellyebb 
megh irt dolgokra, alkalomra, és Conditiok(na)k szen-
tül és igazán való megh állására sub poenâ Decretalis 
Calumniae [Nagylak AF; DobLev. 1/55]. 1748: Szalai 
András Uram kéz beadássalis magát az meg írt Con-
ditioknak szentül való meg állására mi előttünk obligálá 
[Mezőmadaras MT; IB]. 1757: Mü ezen Conditiojokot 
ratihábéálván ha valamiképpen egyik a Másik-
(na)k romlására ügyekeznék tartozzanak mind fejen-
ként kŭlŏn kŭlŏn . (a) meg állo Félnek Fit 12 ~ azaz 
Tizenkét Forintokot denumerálni [Torockó; Bosla]. 
1837: ezen Contractusban meg irt Conditiokra maga-
katt előttünk kőtőlőzik [Asz; Borb. I Fogarasi Huszti 
István nemes szem. Sinfva hites not. kezével]. 

Szk: a ~nak szatiszſaciál. 1782: mivel Bakó Sámuel 
Ur(am) nem satisfaciált a conditiónak, nem tartotta az 
annyát, per hoc a testamentum annihiláltatik [Árkos 
Hsz; RSzF 233] * ~ra lép. 1762: Minek utánna némely 

N. Enyedi Lakosok Toroczkó Várossának Határán 
ezüst Bányát kivántonak dolgozni . . . B. Thoroczkai 
István Famíliánk képében lépett illyen alkalomra és 
conditiokra3 [Torockósztgyörgy; TLev. 8/7. — aKöv. az 
egyezség részi.] * ~rû obiigálja magát. 1737: Órás Já-
nos Atyánkfia . . . ha pedig ő kglme insufficiens lenne, 
azonn munkának végb(en) vételére, tehát amennyi kárt 
órankb(an) ahoz értő Mester emberrel deprehendálta-
tunk, annyit ő kglmenn exigálhassunk 's exigáltathas-
sunk és maga személlyehez is hozzá nyúlhassunk; melly 
Conditiokra ö kglme magát kéz beadással obligálá 
[Dés; Jk 469-70] * ~ra rámegy. 1710: A rab urak .. a 
szükségtől s szabadulásoknak szerelmitől kénszerítet-
vén, készek lőnek több minden conditiokra rámenni 
[CsH 131] * ~ra szorít. 1699: én idegennye vagiok Do-
nath Mihaljnak de Soha lelkem rá nem vitt volna, hogi 
oly conditiokra szorítsam [Tövis AF; BálLt 1] * t ad vki 
elébe. 1629: Zekely Gyeorgyeot az Atyafiak tulaidon-
keppen hattak oreokeoseon az hazban, chyak illyen 
c(on)ditiot adua(n) elejben, hogy ha az haz el ado lenne, 
tehát eok azon az penzen magokhoz valthassak [Kv; 
TJk VII/3. 24] * ~t beteljesít. 1681: Keri Balas atyank-
fia, erős kŏtelesseggel keze be adasaval, magat kezesnek 
alitvan, ighire es kŏte mi előttünk magat arra hogy ez 
fellyeb be irt conditiokat be nem tellyesitenek . ott az 
hol eo kglme akaria meg fogathassa [IB. Thuroczi 
András fogott közbíró Désfalván lakó kezével. — aKK] 
~ í ejſektuál. 1730: kglmetek azon conditiokat Semmi-
benis nem efiectualta, meg nem tartotta [Ks 25. IV 22. 
M Kornis Zsigmond lev.] * ~f feltesz. 1671: Amaz tö-
kélletlen Gyerőfi ide vetette vala magát s bizony újon-
nan megigírtem vala neki, az pénzt le teszem, csak egy 
conditiot töttem fel, kire mindjárt reá ment [TML V, 646 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * ~ t megbánt. 1592: 
Az Erdély három Nemzetnek bekeseg lewele Meli-
ben megh iratik, michoda Conditiowal zaladhasson be 
a" warosokban theoreök Rablaskor az Nemessegh és ze-
kelseg, mely conditiokat ha ky megh bantana chak rez 
zerentis, erette megh eőlhessek, Dya három pénz legien, 
es minde(n) Joway ell veszszenek [Kv; Diósylnd. 43] * 

megtart ejſektuál * ~/ prestál. 1657: Ha pe-
dig Vas János Uram e conditiokot nem praestalna 
Szabad legyen elmenni az ŏ kegyelme főidéről, es neve 
alol Mező Gyeŏrgynek [Cege SzD; WassLt]. 1748: 
(Az alperes a házat) édes Anyámtol 45. m. forintokban 
meg arendalta volt bizonyos conditiok alatt, de az con-
ditiokat az I. eo Naga nem p(rae)stalta [Torda; TJkT 
III. 245] * ~t szab. 1776: Midőn már ä mátka Kis 
Aszszont az Exponens Urffi ŏ Nga az Anyaszent-Egy-
ház tartása szerint készült volna el venni, és . Dispen-
satiotis nyert vólna akkor mi némű Conditiokat, és 
kitsoda Szabott volt .? [GyL hív. ir. Nsz-ből] * ~ t 
véghez vihet. 1600: Inchedy Mathyas Deák . vallya 
. . . Sapy Benedek es Nestay Balas Attianak Albertnak 
Adott vala pénzt bizonios conditioual de azt az con-
ditiot Nestay Albert veghez nem vyhete [Kv; TJk VI/1. 
523] * jó ~vű//~ alatt. 1653: Mert bizony akkor, ha 
megviradott is, nem nyitották meg a kapukat mindjárt 

Beeresztek azért őket a kastélyba víradta után ta-
nács akaratjából, de jó conditió alatt [ETA I, 77 NSz]. 
7672; Az lengyel királyhoz való küldést én javallom, jó 
conditiokkal és titkoson hogy legyen [TML VI, 148 Te-
leki Mihály Bánfi Dieneshez]. 
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2. tbsz országlási/uralkodási feltételek; conditiones 
principis; condiţii de guvernare; Regierungsbedingun-
gen. 1661: conditioinkhoz tartózó kötelességünk nem 
szenvedheti touabb azon fö kapitansaghnak Tiztit 
Uacantiaban hadnunk; Melyre nezŭe fiunkat Kemeny 
Simont rendeluen azon Uduar hely Széki FeÖ Kapitan-
sag tiztiben hadni; Kegsen parancollyuk kegltek(ne)k 

feo Kapitannyanak ismerue(n) parantsolatinak 
my utannunk mindenekben obtemperallyon [UszLt IX. 
75. 35 Keméipr János fej. rend. Usz-hez]. 1662: A tizen-
hét condítiók szórói-szóra, mellyek szerint a magyar ki-
rályok ő felségek szoktak ab anno 1618. a királyi méltó-
ságra az ország státusitól választatni [SKr 118. — aA to-
vábbiakban a 119-24. 1-on — egykori teljes szöv-ű ma-
gyar nyelvű fordításban köv. a királyi kondíciók]. 1671: 
Ez hazának eleitől fogván valo szokása volt az Vá-
lasztandó Fejedelmeknek . . . Conditiokat-is . . praes-
cribálni, és azoknak a' Conditioknak helyben hagyások 
s' meg-változtatások, következendő Fejedelmeknek az 
ŭdŏ szokta hozni. Hogy azért némely Fejedelmeknek 
Conditioi nyilván legyenek, méltónak itiltük ide irni, El-
sŏben-is azért Néhai Barcsai Akos Fejedelem Conditioit 
le-irtuk | En Barcsai Akos Erdély Országának Fejedel-
me, és Székelyek Ispánnya; Esküszöm az élŏ Istenre, 
hogy én a' meg-mondott birodalomban lévő minden 
Rendeket, az mostani elŏnkben adatott Conditiok sze-
rént igazgatok, semmi újjitást az Országnak régi szokása 
és szabadsága ellen bé nem hozok [CC 5, 11]. 1677: 
Noha ez hazának eleitől fogván való szokása szerint 
a' választandó Fejedelmeknek szoktanak . . . Con-
ditiokat prescribálni . . . hogy az eddig választott feje-
delmeknek praescribált conditiok mindeneknél nyilván 
legyenek némelyeket azok kŏzzül az Articulusokban in-
seralni szükségesnek itéltetet. Legelŏbenis azért az 1607. 
esztendőben concludált akkori Articulusokbol az Néhai 
Rákoci Sigmond Fejedelem conditioi maga Fejedelem-
ségére valo juramentumában vadnak inseráltatva8 | Az 
Hadakozásnak, avagy Had indításnak, Pacificatioknak 
modgyárol, mint és hogy kellessék lenni, az Országnak 
Fejedelmi tartsák magokat Inauguratiojoknak idején az 
Országtol végeztetet, és azokra magokat kötelezet Con-
ditiokhoz: és magok indulattyokbol, authoritassokbol 
háborúságra és hadakozásra valo okokat ne adgyanak 
se keressenek | A' Székelységen Kapitányokat a' Feje-
delmek szoktak praeficiálni, magok conditiojokban spe-
cificalt mód szerint, a1 Fejedelmek authoritassának 
reservatiojával [AC 18, 39, 148. — aKöv. teljes szöv-
ében a fej-i eskü]. — L. még CC 11; CsH 106, 117, 158. 

Az uralkodó beiktatásának — közjogi szempontból — legfontosabb 
mozzanata volt az országlási/uralkodási feltételekre való eskütétel. Ezeket 
a feltételeket a királyok esetében — fejlettebb fokon — az uralkodói hitle-
vél foglalta magába. Az erdélyi fejedelmek közül Rákóczi Zsigmond, Bá-
thory Gábor, Bethlen Gábor és feleségeként utódja, Brandenburgi Kata-
lin, I. és II. Rákóczi György, valamint I. Rákóczi Ferenc fej-i kondícióit ik-
tatták be törvényként [AC 18—34]. A kondíciók egymásutánjában jól meg-
figyelhető, hogy az erdélyi rendek az idők és a fejedelmek változása során 
mennyire igyekeztek a fejedelemségben a jogállapotokat, a törvényességet 
fenntartani és — természetesen — a maguk kiváltságos helyzetét megoltal-
mazni. 

Szk: ~ hoz tartja magát. 1668: ő nagysága az ország-
nak olyan választ tött, nem tartja bizony conditiojához 
magát, mert . . . nagyobb az conditionál az török csá-
szár [TML IV, 265 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * 
~ra megesküszik. 1710: Az egész ország főrendeit s ne-
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meseit convocáltatván Fejérvárraa, az inaugurátió 
nagy pompával véghezmegyen, a fejérvári templomban 
fejedelmi székben ültetik ifjú Apafi Mihályt, ott esküszik 
meg a condítiókra, azután az ország is deponálja a ho-
mágiumot nekie [CsH 158. — a 168l-ben] * meg-
szeg. 1678-1683: Batori Gábor az maga letőt hitirűl 
megh nem emlekezwen . . sok keppen conditioit megh 
szegeszven (így!) . . . rendkűl valo faitalansagokra foka-
dot [Ks Komis Gáspár kezével] * violái. 1678: Ha 
ben voltál ă Szek gyŭleseb(en) hallottadé Lázár István 
vramtol, hogj azt mondotta volna . . . hogy Urunk eo 
Nsaga conditioyt violalta, azért immár eŏ Nsga(na)k 
kötelesseggel nem tartoznank [LLt Fasc. 120]. 

3. kb. egyezség/megállapodásbeli feltétel; condiţiile 
stabilite ín înţelegere; Vereinbarungsbedingung. 1704: 
Érkezvén commissio Szebenből a gubernátortól őnagy-
ságától és guberniumtól, melyet Hatházi Gergely ho-
zott, akit ennek előtte ide a gubernium mezei kapitány-
nak rendelt, és eddig is igen kényszergettek afféle lovazó 
embereket, tudniillik afféle excursióra alkalmatos embe-
reket, hogy írassák be magokat oly conditióra, hogy . . . 
port(y)ára menjenek Hatházi urammal [Kv; KvE 283 
SzF]. 1710: (A jezsuiták) a reformáta és lutherána relí-
gió persecútiójának praetextusával, a Bocskai István fe-
jedelemtől szépen felállítatott külső politiát is felfordí-
ták és mindazon condítiókat, melyeket Bocskai kötött 
vala az austriai házzal, felforgattaták [CsH 68]. 1743: 
adtam az ur eő Nagysága akarattyából a' kőmívesnek 
Conventioja felet discretioba egy pár kordován csiz-
máért H. fo. 2 Denar. 32 ugyan azon Conditioban egy 
pár talpért Denar. 34 [Szászerked K; LLt]. 1746: ă Par-
sok kőzőtt inealt vásárlásban vólt az boltnak által adá-
sa . . à Venditor à conditio Szerint az emptort, ă 
boltban meg nem tarthatta, és ã portékáknakis színe-
sebb részit vissza vette, maga a Venditor azon vásárt irri-
tummá tette [Torda; TJkT III. 24]. — L. még TML III, 
375. 

Szk: ~rű megy. 1651: menenk ez ide alab megh Jrt 
conditiokra [WassLt]. 1653: menenek ez ide alab megh 
Jrt conditiokra, mind ket rézről, megh hihatatlan kep-
pen [i.h.]. 

4. rendi/társadalmi helyzet/státus; stare/situaţie so-
cială; Standeslage, Status. 1680: protestál az I. hogy az 
ötödik vallónak conditioja nincsen meg irva, es az teőr-
venybe itilte ea ratione, mivel az egesz Szek tagjai ismér-
vén azon vallót bűcsűletes szabad szemelynek lenni 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1712: oda nem tŏtte azt 
hogy nemes szemely holot mindenkeppen maga nevét és 
Conditioját ki tészi [Torda; JHb IAV\. 1762: Ezek a Bi-
zonyságok legitime Citaltattak, mü általunk Jural-
tattak, és examinaltattak, kiknek aetasokat, Conditiojo-
kat, hitek után tett Fassiojokat Nagyságtok(na)k 
Kglmetek(ne)k alázatosson meg irtunk (!) [Usz; IB]. 
1783: Ezen fellyeb le írt 23. Számból állo vallok minyá-
jon Nemes Kolos Vármegyében . . . Faragon Commo-
ralok meg irtt Conditiojak szerént [Faragó K; GyL]. 
1793: (A jobbágyok) származásakat, és addig volt Con-
ditiojokat legjobban tudják a fatensek describalni [Ke-
restelek Sz; JHbT 13/34 Boska Togyer (80) zs vall.]. 
1831: Ezen 9. számból állo Vallok mindnyájon lak-
nak . . . SzErsébeten, kiknekis Aetassokat, Conditiojo-
kat hitek után tett Vallomásaikat neveik után le irtuk 
[Szenterzsébet U; Borb. II]. 
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5. anyagi/vagyoni állapot/helyzet; stare/situaţie ma-
teríală; Vermögenszustand, materielle Lage. 1761: a Si-
ménfalvi Jobbágyoknak conditioja, s abból emergálha-
tó haszon sokkal kevesebb mint ä több Nyilakban lévő 
Jobbágyoké [H; JHb XXXV/40.8]. 1771: Mikor én Bar-
csai Jánosnál laktam, akkor ő generális Gyulai István 
mellé ment volt, de conditióra nem kaphatott. Onnat 
ment Barcsai Gergely mellé, ki is Zaránd vármegyei főis-
pán lévén, szolgabírónak tette [RettE 256]. 1823-1830: 
Irtódzattam hát én egy ilyen alacsony kondíciótól, s nem 
akceptáltam, hanem az úrfi körülettem esik, kérni, biz-
tatni kezd, hogy áll jak reá fogadja becsületére, 
minden boldogságára, hogy engemet barátjának fog 
tartani, tőlem legkisebb szolgálatot sem kíván [FogE 
142-3]. 

6. kb. körülmény; împrejurare, circumstanţă; Um-
stand. 1636: ennek eleotte ualo wdeokben bizonios mél-
tó okokért conditiokert es szwksegekert kelletet uolt az 
Kozmasi . . . resz portioiokot magoktol abalienalni 
[Cssz; BálLt 53]. 1657: három conditiok kívül nem is 
szoktam vala bort innya, melyek ezek valának: 1. Az 
szükség, melyben egyéb italt nem kaphatnék. 2. Beteg-
ség, vagy csak félelme is egészségem bontakozásának. 3. 
Az uramnak prancsolatja [Kemŏn. 228]. 1789: Mais fen 
áll azon Malom? ha fen áll, azt ki, mi modon, mi condi-
tiok alatt, munkát tévén réá, indította meg ? [Kük.; GyL 
vk]. 1822: ha szeretem is a' Hazámat tiszteséges Condi-
tiok mellett akarnám szolgálni [Zilah; Borb. II Décsey 
György nyíl.]. 

kondícióbeli ? alk szk-ban; ín construc(ii; in Wort-
konstruktion: törvénytelen ~ regius kb. törvénytelenül 
eljáró hites/hivatalos személy; oficialitate care proce-
dează ilegal; gesetzwidrig handelnde beeidigte/amtliche 
Person. 1809: N. Kóhalom Széki Lakosok .. magok 
hellyet Katonai assentatiora fogadnak Személlyeket . . . 
9 Székŭnkbeli Személlyek tanáltattak kik rendkívül 
drága fizetésért engedték magokot conducaltatni . . . 
ezen Conductusok Jurisdictionkhoz in persona viszszá 
küldessenek hogy . Székünk Competentiáiába 
Tyroknak . . . Statuáltathassanak és azon törvéntelen 
Conditiobeli Regiusok érdemek szerint corripiáltat-
hassanak [UszLt ComGub. 1748]. 

kondíciójú (vmilyen rendi/társadalmi) helyzetű/státu-
sú; cu o anumită situalie socială; von irgendeinem Stan-
desstatus/irgendeiner gesellschaftlichen Lage. 1762: 
Ezek a Vallók mindnyájan a Specificált Nemes Marus 
Székben Gegesben Lakó s resideáló, neveik után meg irt 
Conditioju Személlyek [Geges MT; IB ifj. László István 
assz. kezével]. 1798: ezen . . 27 számból allo Nemes és 
nemtelen mind ket nembeli Vallok minnyajan . . . Ada-
moson residealo s Commoralo megirt Conditioju jo hirŭ 
s nevű szemelyek [Ádámos KK; JHb XIX/58.30-1]. 
1801: kik, mikor, hányon, mitsoda conditioju Szemé-
lyek praevaricaltak, 's Hatalmaskattak nevezzeki (!) és 
yallya-meg a Tanú [Msz; Told. 10 vk]. 1806: kik hányon 
es mitsoda conditioju személlyek voltanak ? [M.sáros 
KK; DLev. 4. XXXVIII vk]. — L. még RettE 312. 

kondíciós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ nemes ember '?' 768/;Zavidoczki Pál . . . Groff 
Ur(am) eŏ Nga részéről Conditios nemes ember, ma-

sokra nézve penigh usuálhattja a Nemességet [Vh; VhU 
7-8. — aGr. Thököly Imre]. 

kondkióz fejedelmet országlási/uralkodási feltételek-
re felesket; a lua jurămîntul domnitorului; den Fürsten 
auf Regierungsbedingungen vereiden. 1710 k.: Barcsai 
Ákos fejedelemmé tétetvén a fővezértől, Jenőnél jőve bé 
Segesvárra, ott lőn hogy már fejedelemválasztó gyűlés, 
ne látszassék mere csak töröktől obtrusus, ott azért vá-
laszták, conditiózák, esketek [BÖn. 553]. 

kondícióztatik ? feltételhez köttetik; a fi condiţionat; 
an (eine) Bedingung geknŭpft werden. 1671: Igeni vásár 
tolláltatik, az Fejérvári penig Conditioztatik [CCM]. 

kondimentum ? fűszer, ízesítő; condiment; Kondiment, 
Gewürz. 1701: azután minden condimentumot az szegény 
gazdák adatnak vajat, olajat, káposztát, túrót, sajtot, 
ordát, tyukmonyat [Szentdomokos Cs; SzO VII, 72]. 

kondító V Hn. 1805: a' Kondito és Nagy Palánt neve-
zet alatt lévő Allodiális Szőllők [Tasnád Sz; EHa]. 1812: 
az Ugy Nevezett Kondito Nagy Szŏllõben [uo.; EHA]. 
1816: Kondito nevü Szöllö [uo.; EHA]. 1818: Kondito 
nevezetű hely (szö) [uo.; EHa]. 

konditor kb. foglaló települő; persoană care ia ín po-
sesie/stăpînire (ceva); Besitzergreifer, Ansiedler. 1785: 
Citállyuk az Banyak(na)k Verőknek nevezeteket, 
mellyek . a' külső országakbol, e hellyben impopulált 
Páter Familiásoktol erigáltatván, s extruáltatván, mint 
első Conditorokrol 'a magok nevekre ugy mint Simon-
nak Göndölnek. Tobisnak etc. neveztettek, és azokat 
mint 'e mái napig aként meg tartatták s tartyák Nemet 
Nemzetből való Eredetekre (így!) [Torockó; TLev. 6/1 
Transm. 18b]. 

kondividens osztozkodó, osztozó, rég osztályos; care 
participă la o împărţeală; teilend, Ánteil habend. 1778: 
mivel . . . ezen Divisionak állapottyáb(an) in certis cir-
cumstantiis a Condividens Felek tsak különösön egy 
más kőzött meg nem edgyezhettek; erre nézve 
kivánának . . . magok keziben Divisor Bíráknak fel 
venni, s unanimi consensu arbitralni [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/513. lb]. 1782: ha valamelyik Condividens 
Fél, maga rátájában, az akkori Divisioban jútott 
Jószága iránt Törvénnyel impetáltatnék, és azt el-
vesztené . a' maga rész Jószágát el-vesztett Atyafiu-
nak a más kettő ä proportione bonificalni tartozzék 
[Kv; JHb V/8]. 1789: hogy a Szőllők el ne darabolódja-
nak, mégis osztályok igazságoson mehessen, ugy edgye-
zenek a Condividens Urak, hogy . . . azon hijánosság 
most pótlódik ki [Kük.; Kp II. 25/115]. 1793/1794: Be-
nedek Ferentzné Mogyorosi Susánna p(rae)tendálja, 
hogy mivel a régi osztályba, a Condividens Attyafiaival 
egyenlő capacitasu Nyil adatott Bagóban, és Ászszony 
népén, most pedig a* Kőz földek fel osztásával Bagóban 
a condividens Attyaíiainak Nyílja nevekedik, tehát ezen 
nevekedésből p(ro)portioja meg ítéltessék [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739.8b]. 

kondivizionális I. mn osztozó, rég osztályos; care 
benificiază de la o împărţeală; teilend. 1616: Bek János 
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Uram az házhoz mj is vçrek és Condíúisionalis 
Attyafiak leúen, hirünk 's akaratunk ellen Bek Pe-
ternek atta permútalta . az . haz meg vetelnek elle-
ne mondunk [Kv; KvLt Vegyes III]. 1695: láttatot min-
denik fel magha rata portiojara cedalando jussán kivül, 
más azon linean levő condivisionalis attyafiak jussát 
maghanak approprialni [Désfva KK; Pk 7\Ě 1759: Go-
nos Mihály . volt Condivisionalis attyafia továbrais 
mentionalando Néhai Nemzetes Gonos Istvánnak [Ne; 
DobLev. 1/293. la]. 1772: tessék Nságodnak, mint sze-
rető Condivisionalis jo Atyafiunak, a' Nms Kolos 
V(á)r(me)gyei Tkts Táblára illendő készülettel 
Compareálni, és a' p(rae)notált Portio birtokába . ö 
Nságát mint Condivisionalis Atyafi Evincalni, ne hogy 
ex neglectu defensionis az Exponens Vmak véletlen kára 
következzék [T; JHb XXXVII. 17]. 1775: az említett tíz 
esztendők el teleséig a vicinált Törők buza főidet se ma-
ga . sem Gyermekei, sem condivisionalis Atyafiai ki 
ne valthassak [Ne; DobLev. 11/474. lb]. 1802: Tessék 
azért az Urnák, e jelen valo Határ osztályt az Exponens 
Úrral, és több Condivisionális Attyokfiaival ugy accele-
ráltatni, hogy mentől hamarább, 'a Törvény és 'a Citált 
ítélet szerint valo végét el érhessék [M.zsombor K; 
Somb. II]. 

II. ſn osztozó/osztályos atyafi/társ; comoştenitor; 
Teil/Miterbe. 1754: Hova hamarébb mindenik Linea, a 
kik ezen Contractust Subscribállyák maga Condivisio-
nalisait admoneáltassa [Nsz; Born. I. 21]. 1762: mint 
hogy pedig semmi jussa nem volt, mindeneket kezéhez 
venni, tehát adgya elé, és abból az A. maga Condivi-
sionalissaval osztozhassék [Torda; TJkT^“V. 77]. 
1771: az emiitett Kis Aszszony Condivisionálissai, a Lu-
gosi Famíliából valo descendensek magok részekről 
Dobolyi Joseff Ur(amna)k fáradságáért semmi remune-
rátioval lenni nem akartak, s akarnak, mely miá el nem 
jővén, Procurátor Dobolyi Joseff Ur(am), ha mi kárt 
vall Mlgs Dániel Therésia Aszszony Condivisionálissá-
nak neglectussa miá, magának via Juris redingra(ti)one 
kérni, s keresni fen hadgya [Fejér m; DobLev. 
II/428.20b-21a]. 1786: 'a minthogy azon mostani exci-
sionak semmi részben nem annuálok, ugy egyebekben-is 
cum protestatione facultást reserválok magamnak és 
Condivisonalisimnak, hogy ha mik mostan bizonyoson 
meg nem tudattak, vagy ha mikben ezen Divisio vagy 
Executio által valamelly hibák irrepáltanak reformáltat-
hassuk 's meg igazíthassuk [Nagylak AF; i.h. 
111/607.12]. 

kondivizionalitás (együttes) osztozásra/osztályra valo 
jogosultság; dreptul de a benefica de o împărţeală; Be-
rechtigung zur (gemeinsamen) Teilung. 1807: Báronissa 
Bánffi Sándorné Aszszony ö Nagyságának az irt Szar-
vadi Familianak connexiojat es condivisionalitását jol 
tudom | a Condivisionalitast mutattya a Bíróság viselet-
is, az mely rendel, és mértékben viselte a néhai Baronissa 
része es az irt Szarvadi Família K: Iklodia resze a Bí-
róságot mivel ezen részek egy Csomoban vágynák [Den-
geleg SzD; Ks 80.21, 24. — aTőszomszédos település-
beli]. 

kondoláció részvétnyilvánítás; condoleanţe; Kondo-
lenz, Beileidsbezeigung. 1705: Végbemen vén pedig a ce-
remónia3, a fejedelemasszony az asszonyt hazavivé a 

maga hintaján, az urak pedig az generált felkísírvén és 
ott az alkalmatossághoz képest mind condolatiót, mind 
auguratiói aggratulációt tévén, onnan lejüvénk egy óra 
alatt [WIN 1,476. — aNsz-ben júl. 7-én az ez év máj. 5-én 
meghalt I. Lipót gyászmiséje]. — L. még i.h. 564. 

kondolancia részvétnyilvánítás; condoleanţe; Kondo-
lenz, Beileidsbezeigung. 1657: az fejedelem halála után 
római császártól condolentiának színe alatt főkövet né-
met gróf jüve, De Tristein nevű [Kemön. 111]. 1705: 
Bécsbe a leveleket már az urak mind készítették, az új 
császárnak is irtanak, mind condolantiát, mindpedig ag-
gratulátiót | Az úr postscriptában íratá meg velem a 
Cancellaria levelében, hogy József császárnak maga há-
rom dologról írt az úr: 1. condolentiát az apja haláláról, 
2. aggratulatiót szerencsés successiójáról [WIN I, 481-
2]. 

kondónál 1. adományoz; a dona; schenken. 1580: (A 
lábföldet) Eo fçlsege condonalta wolt Somlay Bá-
thory Christofnak . melljet Eo Nagisaga adot condo-
nalt hiwseges zolgalattyaert ezon vitezleo Zalanczy 
Györgynek [Pókafva AF; JHb XXVI/8]. 1619: Ugy va-
gion hogy birom azon rész eőreőkseget, mind Recze(n) s 
mind egiebwt . . nagy summa keőltsegem(m)el valtot-
tam es szerzette(m) . Farkas Istvántól, kinek Bathori 
Gábor Fejedelmünk condonalta volt [Fog.; Szád.]. 
1801: a' Kortsmáros Jol fog járni ha Nsád néki fogja 
condonalni azon szép sum(m)át [Koronka MT; IB. Fo-
garasi János lev.]. 

2. megajándékoz, ajándékként/adományként ad; a 
dărui/dona; beschenken. 1598: mostan amy (!) keges 
Vrunk eo felge az harminczaddal benneonket varosul 
condonalt [Kv; TanJk 1/1.526]. 

3. (tartozást) elenged; a remite (o datorie); (Schuld) 
erlassen. 1598: Talaltatott volt az soo dolgabol kilencz-
wen eot keo soó héja, kit eo kgk Jámbor zolgalattjat 
megh tekintwen, nekje condonaltak [Kv; Szám. 8/IV. 
29]. 1648: maga sem tagadgya Enyedi Mihály hogy Zel-
ler Martonne szaz forintot adot volt neki keolczŏn es 
husz forintiat condonalta az varosnak constitu(ti)oja 
szerent . . tartozik megh adni az fl. 80 [Kv; TJk VIII/4. 
313]. 1710: Eset buntetesb(en) Bagyoni János Ur(am) az 
Vásárhelyi András Ur(am) fel panaszlásáért mivel mél-
tatlan panaszolta fel azért esett bwntetésb(en) az Ceh 
Articulussa szerént in fl: 4 mellynek felet az B: Ceh con-
donálta felével penig tartozik cum fl. 2 [Kv; ACJk 76]. 
1719: Orbaj széki hilibi Vitajos Mihály, mivel én nekem 
kedvem kereső Modon szolgált valamivel ados minde-
neket Condonálok senki semmit rajta ne vehesse(ne)k 
[Imecsfva Hsz; Borb. I]. 1782: gondolván az Atyafisá-
gos gyűlölséget vétkes állapotnak lenni . . minden egy-
máshoz valo perekről le mondtak, egy más(na)k eddig 
lett költségeket Condonálták [Torda; KW]. 1830: Ne-
mes Váró Mihály és Fia Nemes Váró János . . . Bartók 
Ádám Urat sok kérések által arra a' Könyörületes-
ségre bírták volna, hogy a' Convictiva Summából 94 ~ 
kilenzven négy hasonló Conventios Rhforintakot, és 40 
xrkot condonállyanak, és igy fizetni valónak 100 ~ Száz 
Conventios Rhforintok maradtanak [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/1162]. 

4. megbocsát; a ierta; verzeihen. 1599: Forgott eo 
kgmek eleott Radnothy Jstwan, es Alczner Georgy dol-
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gok, myerthogy . in Anno 1597 ben Zam weweo 
vraim Ispansagbely tiztekben bizonios terhekkel sullio-
sitottak volt eoket, kikbeol valo expurgalasokra eo 
kgmek varosul eoket kys bochyatottak vala . . . emellet 
penigh keonieorgenek hogy ha myben thwdatlansagok-
bol vakmereosegekbeol es gondwiseletlensegekbeol vet-
keztenek azt gratis condonalljak nekyek [Kv; TanJk 1/1. 
334]. 1657: Szeszarmanyon lakó Szigethi Molnár János 
•. . proponallya En ugy vagyon, hogy Szent Andráson 
lakó Lévai Annát el jegyzettem volt, de ital közben ma-
soknak incitatiojara Megjozanodvan mingyart 
megbantam Ázert az goromba reszegsegbol löt cze-
lekedetemet condonallya az szent szek, es hozza valo kŏ-
telessegem alol szabadiczon fel az sz. Szek [SzJk 81]. 
1701: Kisari István(na)k a* Széki Schola Mesternek a' 
Sz. Partialis mostani fogyatkozásit condonállya, hac 
conditione hogy ŏ kglme magát corrigállya . . . magát 
mindenekb(en) tisztességesen visellye [i.h. 334]. 1745: 
Huszár Mihálly Deák Remekjét . . . az Becsületes Czéh 
. . . bé vötte aprolekos hibáit Condonalta [Kv; ÖCJk]. 
1765: elhagjott elébenni felesége nekie meg engedvén 
vétkét condonalta, s melléje ment lakni [Torda; TJkT V. 
280]. 

5. ~ vmirõl vkinek vmilyen bűnöket megbocsát; a 
ierta păcatele cuiva; jm irgendwelche Sünden verzeihen. 
7688: Causa R. D. Michaelis Nemegyei: A sz: Partialis 
Nemegyei Mihály Uramnak ez egyczeri czelekedetiröl, 
részegeskedéséröl kardoskodasàrol condonál de illyen 
conditioval, hogy a Vissai3 Ecclesiat complacallya meg 
kövesse [SzJk 223. — aK]. 

kondónáltat elengedtet; a face să fíe remis; erlassen 
lassen. 1723: Az Pestesi és Mányai ngd Jobbágji ellen 
valo praetensioját s processussátis V: Ispán ur(amna)k 
eŏ kglmével le hagjattam s Condonáltattam [Dés; Ks 95 
Dioszeghy Mihály lev.]. 

kondónáltatik 1. elengedtetik; a íi remis; erlassen wer-
den. 1721: Az Cziganyok(na)k pénz fejében adott buza 
hogy Simon György Úr(am) által condonáltatott ugyan 
eŏ Kglmétŭl producat Testimonium [Dés; Ks 26. XIV. 
1]. 1753: mind a templom, mind a harangláb repará-
lására ezelőtti visitatiokor az eklézsia serio praemoneal-
tatott . mindazokat elmulatta, melyre nézve most in-
dispensabiliter a méltó büntetésnek exequaltatni kelle-
nék, de mivel a ruinák reparálására magokat köte-
lezték, még most pro semper a büntetés condonáltatik 
[Mezőköbölkút K; ETF 107. 16]. 1756: Hadnagj Szűcs 
Avrám, mint hogj ezen Dévai taxalistaktól köteles bé 
szedni ă pénzt, és az Udvarb(a) administrálni, faradása 
recognitiojáb(an) régi usus szerint fundusa censusa szo-
kot Condonaltatni [Déva; Ks 101]. 

2. megbocsáttatik; a fi iertat; verziehen/entschuldigt 
Werden. 1710: Mert midőn szemekre hánnák, hogy a 
községet a császár ellen rebellióra izgatták volna . . . 
azon kezdek erőltetni, hogy legyenek pápistákká és így 
minden vétkek condonáltatik [CsH 95-6]. 

kondor 1. göndör; creţ; kraus. 1750: Ötves Bancsi ne-
vezetű Czigány fekete kondor hajú, fekete szemű 
[TK1]. 1769: Kozma Antal . . barna szeg ábrázatú. Fe-
kete kondor ősziben elegyedet kurta hajú [UszLt XIII. 
97a]. 1807: Jósef Jakab . . . szőke piros ábrázatú, kon-

dor gesztenye hajú, nevető forma kék szemű, tömött ba-
juszszu [DLt 101/1808 nyomt. kl]. 1821: Virts Szintion 
(!) kondor sárgás és kopatzodni kezdett hajú [DLt 
452 ua.]. — L. még RettE 287. 

Szn. 1813: Málnási Török János felesége Kondor Éva 
[Oltszem Hsz; HSzjP]. 

2. göndörszőrű; cu părul creţ; kraushaarig. 1717: 
Négy esztendős mettzet deres kondor gyermek lo [Múz-
Bethlen]. 1757: Egi Kondor kormos 5. esztendős bogár 
szarvú3 [Pusztasztmiklós TA; Berz. 3. 1/9. — aTehén], 

Án. 1821: Kondor (barna ökör) [Mezőméhes TA; 
HG Mara lev.]. 1823: A Kondor és Daru 4 Eszt. Szürke 
ökrök [uo.; i.h.]. 1843: az első vagy Tézslás ökrök a Da-
ru és Kondor Magos ökrök elő állo Magos Szarvuak 
[Dés; DLt 622]. XIX. sz.: Kondor (ökörbivaly) 
[Szentk.]. 

O Hn. 1658: Kondor Berekben (sz) [Borsa K; BHn 
109]. 1714: Kondor berekben (sz) [uo.; BHn 112]. 1797: 
Kondor To nevezetű helyben (sz) [Ájton K; EHA] | 
Kondor nevezetű helyben (k) vicinussa feljül Kon-
dor árka [Csehetfva U; EHA]. 1855: Kondor tójánál 
(: Őrhegy :) [Ajtón K; EHA]. 

kondorít 1. bodorít; a încreţi/cîrlionţă krausen, 
locken. 1825: Szárnyai Antal . gesztenye szinü sima 
hajú, (: a' melyet a' homlokán és a* nyakán sokszor fel 
felé kondorittja :) [DLt 464 nyomt. kl]. 

2. kb. nekikanyarít; a face o mişcare semicirculară; 
zu ihm hinschweifen. 1760: mihálj akkor is Le akarta 
vágni Jánost hozzá kondorítván a kaszát . . Mihálj 
mégis a kaszát Jánosnak kandarita hogy Le vagja [Ditró 
Cs; LLt Fasc. 149]. 

kondorocska göndöröcske, göndörke; creţ; Grüb-
chen. 1811: Togya Lapu fejér kondorotska hoszszu 
vágatlan hajú [DLt 495 nyomt. kl]. 

konduit-lista 1. kb. maga viseleti minősítő lap; foaie cu 
observaţii privitoare la purtarea elevilor; Benehmen-
qualifizierblatt. 1823-1830: A fenyíték pedig úgy ment, 
hogy a tanító által írt conduit-listát vitt be minden gyer-
mek minden estve Öexcellájának3, s amelyiknek hibája 
íratott be, azt egy inas felvette az hátára, és Őexcellája 
egy nádpálcával jókat vagdalt a farára [FogE 147. — 
aId. gr. Bethlen Pál táblai elnöknek]. 

2. isk érdemjegy-kimutatás/táblázat; tabel cu notele 
obţinute de elevi; Schulnotentabelle. 1870 kJ 1914: Con-
duit-lista az osztályoknak összesített érdemjegy 
szerinti kimutatása [MvÉrt. 8]. 

kondukál kb. (meg)fogad; a angaja; aufnehmen. 
1737: Varga Órás János ő kglmét Várasunk sokszor 
bontakozni szokot Órájának renovatiojára Conducálni 
fogjuk [Dés; Jk 469a]. 1773: (Az örökösök) vettek 12 
sessiót, az udvarházat is, mely a plébániáé volt, redimál-
ták, melyet szinte ezer forintra aestimáltak, holott lélek 
szerént nem érne többet 300 forintnál, de a plebánus, 
Benkő Mihály, valami céhből kicsapott ácsokat condu-
cált megbecsülésére [RettE 293]. 

kondukált megfogadott; angajat; angestellt. 1763: 
Procuratora el menvén Varosunkról az Novizáns Inak 
ki Cau(sajana)k defensiojat magára válolta vala, hogj 
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attól esett meg tsalottatasa, s' reménségében conducalt 
Procuratoratol lett jaczodtatása consideratioban vétes-
sék, illendő . . azért . . . ezen Cau(sana)k decisioja dif-
feraltatik [Torda; TJkT V. 145]. 

kondukáltat (zsoldosnak) besoroztat; a lăsa să fie rec-
rutat; ausheben/assentieren lassen. 1809: N. Kőhalom3 

Széki Lakosok Szer feletti "fizetéssel magok hellyet Kato-
nai assentatiora fogadnak Személlyeket . . . 9 Székŭnk-
beli Személlyek tanáltattak kik a* fell tett laistrom sze-
rint, rendkívül drága fizetésért engedték magokot con-
ducaltatni ezen Conductusok Jurisdictionkhoz in 
persona viszszá küldessenek [UszLt ComGub. 1748. — 
NK]. 

kondukáltatik kb. megfogad tátik, szegődtetik; a fi 
angajat; aufgenommen/gedungen werden. 1646: Daniël 
Bőrvey Somliorul Deczey3 Mestersegre conducaltatik 
keze be adasaual magat igerte [SzJk 64. — aM.décsei 
(SzD)]. 

konduktor kb. postakocsi-kalauz, rég szekérmester; 
conductor (la diligenţă); Postkutschenschaffner. 1823-
1830: (A postakocsiban) az első bakon volt még egy ma-
gosocska ülés Itt volt az ülése a szekérmesternek 
(Conducteur) . . Ez a konduktor vigyázott az utazók-
ra, portékákra és lovak változtatásokra [FogE 253-4]. 

konduktorság kb. irányítás, irányító tevékenység; 
conducere; Leitung, Führung. 1821: a kérelmes kíván-
ságának elég nem tétettethetik — Semmit sem âüffragal-
van a kérelmesnek azon álittása, hogy ö a Rectificator 
Commissariusokot szokta quietalni, amidőn bizonyos 
az, hogy az administratiok rend szerént nem a Rectifica-
tor Commissariusok conductorsága, hanem tsupán a 
Falusi közönségek küldöttei alatt szoktanak volt esni 
[Szászrégen; TLt Praes. ír. 65/1827 gr. Bethlen Imre fő-
ispán aláírásával]. 

konduktus I. mn felbérelt, lefizetett; cumpărat, plătit; 
gedungen, bestochen. 1807: A Kender főldetis . ele-
gendőleg ezen két valló vallomásokbol meg nem bizo-
nyíthatván maga acquisitumának lenni, meg kivánnya 
a' Novizata, hogy ezis oszlóra mennyen annyivalis in-
kább hogy erről ha acquisituma volna, valójában acqui-
sitionalis Contractust kénék mutatni, nem pedig vala-
mellj tétovazo s Conductus Fatensek Fassioival bizo-
nyíttani [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

II. fn (zsoldosnak) besorozott; persoană recrutată; 
(als Söldner) Assentierte(r). 1809: N. Kòhalom Széki 
Lakosok magok hellyet Katonai assentatiora fo-
gadnak Személlyeket . . 9 Székŭnkbeli Személlyek ta-
náltattak kik rendkívül drága fizetésért engedték 
magokot conducaltatni . ezen Conductusok Juris-
dictionkhoz in persona viszszá küldessenek hogy mivel 
katonaságra van kedvek Székünk Competentiájába 
Tyroknak Statuáltathassanak [UszLt ComGub. 
1748]. 

konfederáció, konföderáció 1. egyezség, megállapo-
dás; înţelegere, acord; Vereinbarung, Ubereinkunft. 
1618: az zsitvatorokbali confederatióban is expresse 
megvagyon, hogy tizenegy kővárat, kit akkor bírtak az 

törökök, semmi szín alatţ többhöz közöket ne mondják 
Magyarországban [BTN 134]. 1665: vagyon Bredfő-
ben három fertály szőlőm az fél fertályához nagy 
perlekedéssel jutottam Szeöreös János uram 
. . . végtére sok becsületes emberek intercessióra (!) en-
gedte őkegyelme ide az fél fertály szőlőt, mely szőlőcske 
miatt az velem való régi szeretetből való confederatióját 
is kész volt felbontani, hogy sem az puszta szőlőcskét en-
gedni [Kv; KvE 197 LJ]. 1677: Az confoederatióban le-
vő punctumot, melyben az vagyon* hogyha szintén por-
ta parancsolatjára nézve vissza kelletnék is térnünk, Ke-
gyelmedet mindazáltal véle lévő hadakkal nem revocál-
juk, igen urgeálta [TML VII 412 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. — L. még AC 25; BTN2 257, 262-5, 332, 336, 393, 
395, 406; CC 19; CsH 216, 218, 386; Kemön. 268; SKr 
649, 654; TML VII, 207. 

2. szövetség, alianţă; Bündnis | szövetkezés; coaliţie; 
Verbündung. 1595: Ádta erteniek eo kegmeknek varo-
sul Biro vram eo kgme, hogy Rodolphus chiazarral eo 
felsegewel, es Birodalma alat való vrakal, Az mi kgmes 
vrunk feiedelmwnk Bathori Sigmond, mind az poghan 
ellen való eggyet ertesben otalomban, es egieb hazank-
bely megh maradasunkat Nezeo dolgokban, bizonios 
transactiot, confederatiot teoth volna Elseoben 
azért az felseges Vristent kérik varosul eo kgmek hogy az 
kereztiensegh Confederatioiat egy ertelmet . . . ereossi-
che eo zent felsege, Aggion es gywkereztessen ighaz zere-
tetett az kereztien feiedelmeknek zywekben egymáshoz, 
hog" ami kgmes gondwisseleo Menniej zent Attiank az 
poghan ellen, az kereztien feiedelmek eggiessege altal ze-
relmes hazankban tarchion megh bekessegben [Kv; 
TanJk I/l.255]. 1615: Az kwlseo Segitsegekett az mi ille-
ti az kett Olah Vaida, Cziazar eo Hatalmassaga paran-
cziolattiabol es velwnk ualo Confoederatioiokbol oly 
kezen vadnak mint az magunk fizetet hadunk, Ottis lez-
nek ualahol az szwkseg kiuannia [Gyf; Törzs, a fej. Usz-
hez]. 1657: ezenekkel egy időben jüvének az svecusok-
nak is követjeik, kik invitálák az fejedelmet az vélek való 
confoederatióra, és azt ugyan conclusióban is vevék 
[Kemön. 190]. 1671: kŏvettséget ne instituállyon az Ta-
nácsoknak tetszése és meg edgyezett akarattya nélkül, 
confoederatiokat penig akarmely szomszéd avagy távul 
való Országokkal, Királyokkal és Fejedelmekkel nem 
külŏmben hanem az egész Országnak minden Statusi-, 
nak meg-edşyezett akarattyábol Ország Gyűlésében té-
szen ŏ Naga [CC 7. — aBarcsay Ákos fej.]. 1705: izene 

a generál, hogy a prusiai királyné, mely a Branden-
burgusé volt, meghalván, magának a svéd király húgát 
desponsálta volna, a svéd király viszontag az prusiai ki-
rály leányát jegyzette volna el magának, ilyen erős con-
federatiot csináltak volna egymással [WIN I, 382]. — L. 
még AC 28, 32; CsH 98, 206, 218; Kemön. 191, 278, 
310; SKr 627. 

konſederál 1. egyezkedik; a negocia; unter/verhan-
deln. 1619: Ma az divánba Ibraim csausz kezdé ebegni, 
hogy az az híre, hogy az lengyel főkövet Erdélyen jő által 
ide az főkövetségre; ő mondá, hogy sokat szólnak felőle 
az pasák, hogy nincs az ok nélkül, hanem Nagyságod3 

akar először véle confederálni [BTN 190. — Bethlen 
Gábor]. 1620: ha ezt megérti az török3, inkább s jobban 
is kezd confederálni az Magyarországgal is, hogy meg-
látja, mennyie nagy országok és fejedelmek segítői Ma-
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gyarországnak [i.h. 399. — aA cseh királynak a magyar 
királyság megszerzésére von. tervezgetését]. 

2. szövetkezik, szövetségre lép, szövetséget tart; a se 
alia, a încheia o alianţă; sich verbünden/konföderieren. 
1618: ha — úgymond — Bethlen Gábor római császár-
ral és az keresztyénséggel jól és tökéletesen nem alkoszik 
és nem confederál, tehát az keresztyén fejedelmek az 
linzi gyűlésbe in secreto teljességgel concludáltak arról, 
hogy az keresztyénségből egyszersmind nova coloniát 
hozzanak Erdélybe és ez mostanit teljességgel 
extirpálják [BTN 141]. 1657: őáltalaa confoederált vala 
és Basa Tamás által Lupul vajda [Kemön. 264. — h a r -
csai Ákos útján]. 1662: Az fejedelem azért porta híre, 
engedelme s az haza tanácsi megegyezett értelmek nél-
kül a svékusokkal, kozákokkal úgy confoederála, 
olly szövetséget szerzett vala: hogy maga személye 
szerént minden ország népével . . . melléjek menne s a 
lengyelek ellen társul mellettek lenne [SKr 348]. 1761: 
Azt is beszélek, hogy a prussus minden bizonnyal 
confederált a törökkel, a török pedig nagy erővel késziU 
a máltai ordóra a tengeren [RettE 122]. — L. még BTN 
400, 408; SKr 205; TML III, 315, 559, IV, 474, 497, VI, 
599. 

konfederált szövetkezett; aliat; verbündet, konföde-
riert. 1710: Zrínyi Miklós véletlen halálán, amint illett, 
felette igen megszomorodván a császár ellen confoederált 
magyar urak . . . Újobban tanácskozni kezdenek egymás-
sal, mit kellenék cselekedniek, tartván attól is, ha kitu-
dódik szándékok, egyenkint őket a német császár mind 
megfogatja és megöleti [CsH 74—5]. — L. még CsH 80. 

konfederárius szövetséges; aliat; Verbündete(r). 
1676: De az bavariai segítség ugyan csak igaz, mert Bel-
lavári is erős hittel ízente, mivel az austriai háznak köze-
lebb való eleitől valo confederáriusi [TML VII, 269 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

konfederátus l.ſn 1. szövetséges; aliat; Verbündete(r). 
1618: Ha oly ellensége vagyon őfelségének, kivel ők nem 
confederátusok, elmennek királyok mellett, de az cse-
hekre nem mennek általánfogva, hanem őfelsége menjen 
végére, azki oka és indítója a csehekkel való zűrza-
varnak, azt büntesse meg [BTN 306 a magyar rendek 
válasza V. Ferdinánd biztosainak arra a követelésére, 
hogy a csehek ellen koronás királyukkal együtt hada-
kozzanak]. 1657: az svéciai generál, Torstenson, az feje-
delemmel lött confoederatióban befoglalta vala az fran-
ciai királyt is és több ő confoederatusit is [Kemön. 267]. 
1704: ez a görög hozta hírül, hogy a franciát és a bava-
rust Donavecznél igen megverte az őfelsége hada, úgy-
hogy 18000 veszett el az ellenségben, holott is a hollandus, 
brandenburgus és a többi confederátusok hada igen erő-
sen viselték magokat [WIN I, 182-3]. — L. még CsH 207, 
398; Kemön. 33, 283, 288; WIN I, 163, 215,400,406, 566. 

2. biz barát; prieten; Freund. 1660: P. S. Én is Ke-
gyelmednek szolgálatomat ajánlom, mig élek s mind 
bennem az lélek élete fogytáig, koporsóm zártáig, édes 
Teleki uram, konfederatusom [TML I, 580 Bethlen Elek 
Teleki Mihályhoz]. 

II. mn 1. szövetséges; aliat; verbündet. 7620: Die 18 
Mártii voltunk az vezérnél Több sok beszédink-
tractánk közben . . . az követ uraim kévánák azt, hogy 

őnagysága bocsássa el őket, mert az hatalmas császár-
nak nagy kárára vagyon s leszen az ő ittvaló késések és 
mulatságok, mivelhogy az nyolc confederatus országok-
ból való követek addig meg nem jpdulnak, azmeddig 
ezek az követek hazamennek [BTN 406-7]. 1657: vala 
ilyen okoskodásunk: avagy hogy hajol az megengedésre 
az török, avagy nem; ha hajol, azt semmiképpen maga 
hasznának is keresése nélkül nem cselekszi . . . ha pedig 
nem annuál . az confederatus fejedelmek frustráltat-
nak [Kemön. 191]. 1693: 4. Octobris az galliai hadak 

megharczolván az ott lévő confoederatus hadakkal 
. . . őket az gallusok megverték [IIAMN 331-2]. 1710: 
Rákóczi azért a confoederátus magyarok jesuiták ellen 
való végezésit effectumban véteté, s kiűzeté a keze alatt 
való helyekről a jesuitákot [CsH 390]. 

2. összeesküvő; complotator, care participă la un 
complot; verschworen, konspiriert. 1710: a császár ge-
nerál Sporkot nagy haddal küldi le Magyarországba3, ki 
is mindenfelé szorosan kezdi vigyáztatni, hogy a 
confoederatus magyar urak el ne szaladhassanak [CsH 
81. — a l 670-ben]. 

konfekció egybe/összállitás; alcătuire, compunere; 
Zusammenstellung. 1787: Ide jőnn már azon Mobiliák-
nak Specificatioja, mellyeket ezen Inventarium confec-
tioja előtt a két Majorennis György, és Maria magokkal 
el vittenek, és Licitatio alá nem botsátották [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy. 15]. 

konfekt csemege, édesség; delicatese; Delikatesse, Sü-
ßigkeit. 1714: Confectnek való meg aranjozott réz Tal-
lotskak No. 12 2//40 [AH 46]. 1736: otta még láttál volna 
mindenféle liktáriumokot, portai s velenczei nádmézből 
csinált confecteket [MetTr 386. — aA régi erdélyiek la-
kodalmában]. 1746: Az úr ágya alatt egy tojokában kü-
lömb-külömbféle confektek [Vargyas U; DanielAd. 
257]. 1788: Konfect alá valo ezüstös pléh Tángyérots-
kák Tiz [MV; TSb 47]. 1790: Üveg Confectnek valo ta-
latskák 3 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c]. 1801: Tizen 
két Pár vékony ezüst nyelű Confecthez valo kiss Késets-
kék három ágú Vass évŏ Villákkal [LLt 106/1]. 1846: 
Két égy forma nagyságú de külömbozö virágú aranyo-
zott Szájú Confectnek valo tálotskák [SLt 17]. 

konfektes csemegés, édességnek való; pentru delicate-
se; fŭr Delikatesse/Sŭßigkeit (bestimmt). 1806: Huszon-
négy Confectes Tángyér [Bodola Hsz; BLt]. 1816: Veres 
virágos confectes tángyér 8 Rf [Kv; Born. IV. 41]. 
1847: Confectes üveg Tányér JMkG Conscr.]. 1848: 4 
darab Confectes tángyér [Kv; Ujf. 1]. 1849: 9 konfektes 
tányérok [Dés; DLt] | két Konfektes aranyas virágas 
Tángyératskák [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] | A For 
tzimerbe égy nagy veres olajos festékes krédentz kasztén 

. . belől égy poltz, ezen résziben voltak portékák 24 
tángyér 12 kissebb konfektes tángyér [WassLt]. 

konfekt-fogó kb. édességtartó/tálaló; tavă pentru de-
licatese; Delikatessentisch. 1750: Confect fogo Tábla N 
5 Etek fogó Tábla N 25 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

konfekt-kés ? gyümölcs/tortakés; cuţit pentru tăiat 
fructe/tort; Obst/Tortenmesser. 1849: Hat palló ezüst 
. . . Hat konfekt kés [WassLt]. 
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konfektum édesség; dulceaţă; Süßigkeit. 1657: az asz-
talon lévő sok szép confectumokat az klopcsek elkapdo-
sák [KemÖn. 266]. 1662: Az eledelek sok szép húsokbul, 
madarakbul, halakbul . habarnicának, austrigának, 
szplatajcnak, efféléknek bőségébül, különb-különb 
olasz confectumokból, confrejtekbül, nádmézes elede-
lekbül állanak vala [SKr 269]. 1705: Sokáig ülvén 
pedig asztalnál, a gyümölcsben igen sok szép confectu-
mokat hozának fel és egész gyümölcsasztalt [WIN I, 
628]. 1710 k.: Bécsben Antoni Ferenc nevű gazdag olasz 
kalmár megvendégele Étel és csemege, confectu-
mok és az üdőhöz képest gyümölcs is úgy volt, fejedelem 
is megelégedhetett volna olyan ozsonna vagy vacsorával 
[BÖn. 571]. 

konſeráció tanácskozás, tárgyalás; consfåtuire, dez-
batere; Verhandlung. 1662: Lengyelországba való me-
netelünk idegen nemzettel való conferátiónk hogy őke-
gyelme és tanácsink hírek s javallása nélkül lött volna, 
csudáljuk [SKr 463]. 

konferál 1. adományoz; a dona; schenken, spenden. 
1585: Buday Tamas Vram ez keoltsegh kjweolis 
Tulaidonabol keolteót es az Eghaznak Epwletire confe-
ralt teobetis, kit eó kgme Nem kewant megh a' Varostul 
[Kv; Szám. 3/XXIII. 16]. 1594: Badachion Portio 
Ezt az Portiot az feiedelem eö Naga Szikszai Andrasnak 
conferalta [Badacson Sz; UC 113/5. 90]. 1611: Bor-
nemizza Thamasnak Bethlen Gábor Vram Ţanacziunk 
Iambor szolgaianak conferaltuk . . . Dedradd neüw fa-
luban lewő portiot [JHbK VII/18 fej. — aK]. 1*36: Do-
bofalui Vitezleő Maroti Gyeőrgy az országgal leueő 
egjessegereől erős Reversalist adot; Mys minde(n) 
Ingho bingho marhájit, hahol valami találtatnék, 
mellyeket másnak my ne(m) Conferaltunk volna, min-
denik féle Jauait es mindeneket visza bocziatottunk [SLt 
XLIII. 4 fej.]. 1669: conferalt volt Barcsai Ákos Fejede-
lem Kŭvár vidékén egj kis Bozonta nevű Falucskát 
Donatiom lévén rolla, mostis manutenéálom [Ks 101 
Kornis Gáspár a fej-hez]. 1713: Biro György, Biro Mi-
hály, Tot Mihalyek conferáltak az Varadi Templom-
(na)k egy öreg Impressumot [Sóvárad MT; MMatr. 
211]. 1726: Az Kéméndi3 Ecclesianak conferalok fl 100 
[JHb XXXV/21 Jósika Imre végr. — aH]. 1780: Azt pe-
dig ugy tartom, soha meg nem engedik, hogy minden 
ember disponáljon a' Collegium jovatskaiból. A' Fun-
dator meg irta, hogy mire conferalt mindent, a' mit con-
ferált a Collegiumnak [Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor-
prof. lev.]. — L. még CC 72-3, 98-9; Kemön 49, 82; 
RettE 265; SKr 230; TML I, 526, III, 26, 397, V, 62-3, 
VIII, 80; WIN I, 85, 313. 

2. ad; a da/dărui; geben. 1643 U./1770 k.: Conferalt 
a' Méltós(ágos) Gróf Iktári Bethlen Domokos Ur a Pré-
dikátor számára egy rűdeg Sertest [Noszoly SzD; 
SzConscr.]. 1671: ha melly Folnagyok vagy Birák afféle 
saczoltatóknak valamit conferálnak, és az Napfény-
re jŭne es elucescalna a' Falu ne vegye az ollyan hely-
telen expensát számban, ne-is acceptáltassék, hanem lé-
gyen a' magok károk az ollyan Folnagyoknak és Bírák-
nak [CC 31]. 1737: Concludáltatott, hogy mostani Borg 
birálc . . a Nms Város Bor lucrumából, ezen dologra 
Conferállyanak 's adjanak flór. hung. 100 ~ száz M. fo-

rintokat [Dés; Jk 481b-482a. — aKöv. a nevek fels. 
Malomjavításra]. 

3. Jog átenged; a céda; übergeben/lassen. 1655: Az 
öreg Ràzmàny Istvánnál létemkor, hallottam enis illyen 
formán való szokat tőlle, láttya s tudgya nyilván, hogy 
az Kolosvári Birak nekie az Csepreghi Mihállyal levő 
dolgàb(an) igaz törvényt nem tesznek, de bizony abbéli 
perit, az Fiscusnak conferállya, keresse az Fejedelem 
erette, mègh sem nyugszik addigh, migh tőrvennyel el 
nem eri rajta az kétszáz aranyat [Kv/Gyf; CartTr II. 
893-4 Volfg. Cserej fej-i fizetőmester vall.]. 

4. beszélget, tárgyal; a discuta/trata; reden, verhan-
deln. 1572: Meghertettem en az kegd lewelet az Leken-
czey hatar foglalas feleol En megh Értettem es conferal-
tam myndenkeppen těrwyn twdo Emberekkel feo kep-
pen Director Wrammal es a teobbywel [Gyf; BesztLt 
3737]. 1605: Az Varossi keőwetekkel Io modgiawal con-
ferallianak Amenyre sine aliqua Süspicione potest [Kv; 
TanJk 1/1.513]. 161$ Ezekröl3 néha conferáltunk Ka-
muti urammal [BTN 109. — aA portai követeket érdek-
lő eseményekről]. 1717: Amely levelek rész szerént én 
nállom vadnak igen is ki adom, noha némely joszágok-
(na)k mi voltarol szűksegh lett volna kűlemben gondol-
kadni, és egy más kőzött inkab Conferalni [Nagyrápolt 
H; JHb XLVII/18]. 1779: A Méltoságos Ur Parancso-
lattya szerént å Profiánt officerrel conferaltam a buza 
iránt assecuraltam, hogy illendő Discretiot fog á 
Mélgos Ur adni [Kv; SLt XL Ágoston Márton Sqki Já-
noshoz]. — L. még BÖn. 916, 921, 928-9; BTN2 198, 
242, 259, 288, 316, 359-60; CsH 57; PLev. 168; WIN I, 
123, 127, 141, 163, 278. 

5. összehasonlít/mér vmit vmivel; a compara/măsu-
ra; etw. vergleichen, an einer Sache messen. 1580: Az my 
nemó Merteket tart Király biro vra(m) Ertyk eo kegmek 
hogy valamenyewl nagiobat Mútat hogy se(m) mint az 
Bek Ianos Merteke, keryk eo kegmet hogy conferallyak 
egy máshoz es igazechyak vgy el hogy Az zegenysegnek 
kara nelkwl legie(n) [Kv; TanJk V/3.230b]. /677; ha pe-
nig az Országban a' Fejedelmek Választó, és Pènz-verő 
házakat erigalnak, accomodaltassanak azoknak-is álla-
poti illendő modon, conferálván az 1618. Esztendŏbéli 
affélékről lőtt végezésekkel [AC 47-8]. 1733: A Novi-
zans fel producalvan Relatoriajat, magát tisztességesen 
enodállya az gyolts és káposzta lopás iránt való beste-
lenség alól, midőn bizonyos fatensek világoson impor-
tallyak hogy az kezéhez vett gyoltsot nem akarta el lop-
ni, hanem a maga vett gyolcsával akarván conferalni ha 
egyenlőe [Torda; TJkT I. 15]. 1823: (Az aranyakat) a' 
többivel conferálván az egyformaságot az első észrevé-
tellel mi is által láttyuk és annál fogva, mint simpla ara-
nyakot, az többihez számláljuk [Nsz; DobLev. V/1080. 
7a]. — L. még BÖn. 917. 

konferálandó adományozandó; ce urmează să fie do-
nat; zu schenkend/spendend. 1721: a dolog vgy ki-
vánnya hogy minden Consistorialis személy az ŏ facul-
tassa szerént ŏnkent contribuallyon azon Ádossag(na)k 
le fizetésére, illy remenseggel hogy príma occasione azon 
conferalando Summák az Ecclesiatul refundaltassanak 
[Kv; SRE 139]. 1738: A Tktes Nms V(á)r(me)gje, az 
Hídhoz Conferalando 200. Rh. forintok ki adattatásá-
nak bizonyos Conditiokat proponálván, Nms Vára-
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sunk(na)k, Nms Várasunkis Compromittállya magát az 
alább specificálandó Conditiokra [Dés; Jk 503a]. 

konferálás 1. adományozás; donare; Schenkung, 
Spendung. 1603: Megh ertettek eo kgmek egez Varosul 
az mostany feiedelmwnknek kegelmes Adományát az fel 
dezmanak Arenda fízetesęrt ez varosnak valo conferala-
sarol [Kv; TanJk 1/1. 447]. 

2. beszélgetés, tárgyalás; discutare, negociere; Unter-
haltung, Verhandlung. 1619: szóltam az jiocsával való 
conferálásról ő magával az vezérrel [BTN 303]. 

konferálhat 1. adományozhat; a putea dona; schen-
ken/spenden können. 1671: Vegeztetett Országul, hogy 
az Fiscalisokon kivŭl, valamely bonumok és joszágok, 
per Notam avagy defectum, aut virtute Articulorum 
qualitercunque Fiscusra devolvaltatnak, azokat az Feje-
delmek magoknál ne tarthassák, se feleségeknek, se 
gyermekeknek ne conferalhassák, hanem más bene me-
nta personának de facto el-adni tartozzanak [CC 75]. 
1674: Radnothon értettem lenni egy Nemes Fundust az 
Nagtok alsó kerte Tájékán . mely hely egyedül csak ál 
az Nagod Kglségéb(en), az kinek akarja conferalni con-
feralhattya [Törzs. Kállay Sámuel kérelemlevele Bor-
nemisza Annához]. 1720: Bur Laczk . Instäl Vram 
kegk(ne)k hogi valahova Collocaltassék edgi Pusztára 

neke(m) is Instált sokszor de čn magamtol nem Con-
feralhatt(am) nèkiè semmit [H; UtI]. 

2. beszélhet; a putea discuta/vorbi; reden können. 
1722: Az napokban irta vala Ur(am) kgd hogy Thamás 
Déák Uram(m)al conferalljak és Balàsfalvi szükségre 
kŭlgjŭnk fákat, de ŏ kglmével ne(m) conferalhatta(m), 
szememmel sem látta(m) régtől fogva [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 1724: En is Isten engedelméből, holnap ki 
fogok menni, csak Köleséri Ur(a)m(ma)l conferalhas-
sak, mivel az estve is roszszatskán vala [ApLt 2 gr. Hal-
ler János apósához, Apor Péterhez Nsz-ből]. 

3. megbeszélhet/tárgyalhat vmit; a putea discuta/dez-
bate; besprechen/verhandeln können. 1619: azmikor va-
lami derék discursusok lészen az dologról . . . magok kö-
zött conferálhatják az Felséged írását [BTN 338]. 

4. értekezhet; a putea discuta; konferieren können. 
1704: a Bethlen Miklós uram procatori mondották, 
hogy nem conferálhattanak a cancellariussal, ha-
nem ez okért máról elhalad a dolog és holnapra marad 
[WIN I, 129]. 

konferált adományozott; donat, dăruit; geschenkt/ 
spendet. 1630: Suki Benedeknek alázatos keőnyeőrgésé-
ſe megh engettwk, hogy iduezűlt feiedelem, prędecesso-
runktúl, és Vrunktul . . Colossi Sóaknánkrul Vitâ du-
ran(te) annuatim neki Conferalt . . . keő sókat . . . az 
Dési aknankrul . . exigalhassa [SLt A. 45 fej.]. 1641: 
Toroczkai Borbély István ada értesŭnkre alazato-
son, hogy . . az mostani el mult feiervárj Generális giü-
lesen (: nekie kegiel(me)sen conferalt Armalis Leuelŭn-
ket :) publicaltatni akarua(n), azonban hŭseghtek cont-
radicalt volna az Publicationak, ki miatt czyak in sus-
penso kelletett volna maradni, azon nekie conferalt ke-
gielmesseghünknek [Thor. XV/6 fej-i rend. a Torocz-
kaiakhoz]. 1661: Kenszerittettunk azért ezen Varosunk-
belj Isten dúczóssegere Alamisnaba(n) Conferalt, Uni-
taria s Orthodoxa Ecclesiak jovaihoz nyulnunk [Kv; 

RDL I. 179]. 1755/1797: Hát azt tudjaé a' Tanú hogy 
ezen Exponensek(ne)k . . . Praedecessori itten Kis 
Dobán és Nyirmon nevü Helységben Régi Fejedelmektől 
conferált Donatio és Statutio mellett hány Teleket bir-
tanak, és actu is hányat bírnak .? [Szság; Borb. II vk]. 

konferáltat adományoztat; a face să fíe donat; schen-
ken/spenden lassen. 1773: Mindenfelé elterjedtek3, nagy 
jószágokat conferáltattak magoknak a királyokkal s be-
nefíciumokat [RettE 313. — A jezsuiták]. 

konferáltathatik összehasonlíttathatik; a putea fí 
comparat; verglichen werden können. 1789: (A) 22. ezer 
Tserép adattassék által tseréb(en) a' Pallérnak olly 
conditioval, hogy a* midőn a' Collegium épületére szük-
séges lészen azonnal restituallya, még pedig éppen 
ollyan jo matériából készült és jol meg égetett tserepet 
adjon, a* melly végre a mostani tserépböl tétessenek el 
hogy ezek a' viszszá adandókkal annak idejében confe-
ráltathassanak [Kv; SRE 261]. 

konferáltatik 1. adományoztatik; a fí donat; 
geschenkt/spendet werden. 1671: Ab Anno 1657. a' 
melly Fiscalis joszágok a" Fiscustol, másoknak conferal-
tattak, azokrol producallyák az Possessorok Donatiojo-
kat [CC 88]. 1677: Kolosvár városában az Orthodoxa 
Evangelica religion lévő Papoknak bé-vitetések, etiam 
publico statuto végeztetett és azon reformata Evan-
gelica religion levőknek inter caetera Kolosváratt az O 
Várban lévő puszta templom conferaltatik in anno 1612 

Annak utánna penig ugyan azon Kolosvári Farkas 
utzai templomis hozzá valo Collegium helyével, és min-
den pertinentiajával proventusival [AC 4]. 1696: Idve-
zűlt klmes Fejedelműnktűl emanaltatott klmes Dona-
tioja szerentt Deési Soo Aknárúl Scholay Mesterünk 
számára conferaltatott, bizonyos Summa Pénz [Somlyó 
Sz; BK]. 1780: az Enyedi Domínium a' Collegiumnak 
conferáltatot vólt [Ne; Dob. II. Kováts Jósef rektor-
prof. kezével]. 1787: azt hogy vesztette el Béldi Pál Jó-
szágát s hogy conferaltatott másnak, nints miért olly 
gyakran reiterálni [Mv; BLt 6 tábl.]. 1796: azonn 
praetensioban forgo Privilegialis Levelet Magyarra for-
dittva magais látta 's olvasta András Királytol Confe-
raltatott [Mv; TLev. 5/16 Transm. 53 tábl.]. — L. még AC 
52, 58-9, 201-2, 206, 264; CC 48; CsH 105; WIN I, 566. 

2. adatik; a fi dat; gegeben werden. 1641/1687 k.: 
Mivel hogy illyen végezést töttenek volt hogy ä Temp-
lom ujjitása után ä Szék hellyeketis meg ujjitsák 
mind(en) ember fizetésiért fizesse bé à Széket (így!) ugy 
mint d 25. melly fizetés templom építésére conferáltas-
sék, lőn azért illyen végezés előttünk [Sóvárad MT; 
MMatr. 209]. 1737: a T. N. V(á)r(me)gjétől . . . éppiten-
dő Hidunkhoz Conferáltatott 500. Faragó Dolgos em-
ber és 300. szál fa [Dés; Jk 484a]. 

3. egybevettetik, összehasonlíttatik; a fi comparat; 
verglichen werden. 1681: Mint hogi ez mostani Urbá-
rium csinálasa, meg ujitasa, quo ad antiquitatem a' 
praecedens Urbáriumokkal conferaltatott es sok dol-
gokra nézve accomodáltatott is, azért ha ki valamely 
dolgot . . . tovab akarna investigalni, tekincse meg az 
előt valo Urbáriumokat [Vh; VhU 3]. 1739: Conferál-
tatván mind az A. 's mind az Ik(ne)k Relatoriái, világo-
son Constál az Ik(na)k ártatlanságok [Dés; Jk 313b-4a]. 
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konferáltatott adományozott; donat; geschenkt/ 
spendet. 1652: Wagyo(n) ezen Ládáb(an) egy allya nél-
kül való aranyas ezüst romladozott Halmagyi Ecclesia-
hoz való, vagy Conferaltatott pohárocska, tetejerŏl le 
romlott egy ember kep(p)el együtt [Nsz; IB X. 2 Bethlen 
István hagy.]. 1677: Valakinek legitimé conferaltatot és 
birattatot Vámos helyek vagyon, . . . a' hidakat, töltése-
ket, és arra egyéb szükséges helyeket igen jo gondviselés 
alat tartsák [AC 111]. 1696: méltóztassék Ecclesiánk 
mellett assistentiaval lenni, és annyi Gratiayatt mútassa, 
Donationk és Commissiónk szereztessék elő, és Scho-
lánkhoz Conferaltatott Patrociniumunkatt obtinealhas-
súk [Somlyó Sz; IB]. 1717: maradott az nzts Sipos Már-
ton vr(am)tul Conferaltatott Zöld gyontáros Lada az 
Somosdj Eccla(na)k [MMatr. 89]. 1741: Méltóságos El-
ső Appaffi Mihály Kegjelmes Urunktól Conferálta-
tott kegjelmesen azon Csatáni Jószágocskája szegény 
Városunkn(a)k . . . azért, tanquam Református Mlgos 
Legitimus Fejedelemtől, Reformatusok(na)k kegjelme-
sen Conferàltatott Joszágocskábol; hogj Catholicus 
atyánkfiai aequale Just praetendálhassanak nem lát-
hattyuk uttyát [Dés; Jk 547a]. 

konferencia 1. tárgyalás; dezbatere, negociere; Kon-
ferenz, Verhandlung. 1664: ő felsége fő plenipotentia-
riussát, méltóságos gróf Rottal János uramat ő nagysá-
gát ide alá küldte, kihez engemet felyebb megírt dolgok-
rúl való conferentiákra szükséges elégséges plenipoten-
tiával küldöttek az mi kegyelmes urunk ő nagysága és az 
nemes ország, valamint expediálták Stepán Fereftcz ura-
mat [TML III, 282 Teleki Mihály Boldvai Mártonhoz]. 
1697• conferenciára mentem az gubernátorhoz [AIN 
150]. 1728: Az Deputalt Plenipotentiariussi ã Famíliá-
nak . . pro 7ma Febr Szebenben legje(ne)k ã levelek há-
nyására és à Conferentiara, mint hogy . . . pro l2ma 
February a' productionak bé kell állani [Déva; JHb 
XLII]. — L. még BÖn. 873, 912-3, 971; TML III, 347. 

2. megbeszélés; discutare; Unterredung. 1678: vol-
tam 2. praesentis szemben az franczia rezidenssel azt 
írja . . . ha ürességem vagyon, menjek által hozzá confe-
rentiára és valamiben tud segíteni és szolgálni, kész le-
szen [TML VIII, 138 Bessenyei Mihály Teleki Mihály-
hoz Konstantinápolyból]. 1737: tettzett expediálni Ko-
losvárra B. Varallyai Simon István és Cs. Zabolai István 
ö kglmeket, Nztes Hunyadi Ferentz Urunkal lejendö 
Conferentiara [Dés; Jk 475a]. — L. még BÖn. 947; CsH 
84; TML IV, 47; WIN I, 464. 

3. tanári és tanítói értekezlet/gyűlés; consiliu profe-
soral; Professoren/Lehrersitzung/konferenz. 1870 k./ 
1914: Conferentia: tanárok, osztályfőnökök, jurátusok 
(esküdt osztálytanító) értekezlete, mely paedagogiai, 
tanügyi, néha fegyelmi kérdésekről tanácskozott s elő-
terjesztéseket tett az elöljáróságnak. Elnöke a tárgyhoz 
képest az igazgató (paedagogarcha) vagy a rector-pro-
fesszor volt | Sedria: iskolai törvényszék, mely fegyelmi 
esetekben Ítélkezett. Hivták conferentiának is; de ez in-
kább a tanári s tanítói didaktikai értekezletek neve volt 
[Mv; MvÉrt. 10, 43]. 

konferens adományozó; donátor; schenkend, spen-
dend. 1789: az Conferens neve . . Tsulak Martonne 
A(nn)o 1761 [Sepsisztkirály Hsz; Palotay 19]. 

konſesszárius gyóntató; confesor, duhovnic; beichti-
gend, Beicht-. 1657: Fileken két franciskánus barátok 

tanálkozának hozzánk az egyik . . Bosnyák 
Tamásnak is, az fileki kapitány s ŭrembernek is confes-
sariusa volt [Kemön. 117-8]. 1670: (Zrínyi uram) ángya 
s felesége és confessariussa [TML V, 244 Újhely Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1779: Volt pedig in ecclesiasticis 
Szebenben egy Griem nevű consiliarius pap . . magyar-
országi, felemagyar német fi, aki is confessariusa is volt 
egyszersmind az apácáknak [RettE 406]. — L. még CsH 
94. 

konfesszáriusság gyóntatópapi tisztség; funcţie de 
confesor/duhovnic; Würde/Amt des Beichtvaters. 
1710: És így férének be a jesuiták a császár mellé, s a 
confessáriusságot elkapák, s azóta a külső directióban is 
beléavaták magokot [CsH 94-5]. 

konfesszió 1. vallás; confesiune, religie, cult; Konfes-
sion, Religion. 1710 k: Religio nem azt tészi, amit ma-
gyarul vallásnak mondunk, mert a vallás, prédikáció-
hallgatás, templomba való járás, isteni tisztelet, imád-
ság, és minden jó cselekedet, virtus, Isten és felebarátod-
hoz való szeretet, igazság, olyan a religiónak, mint a le-
vél, virág, gyümölcs a fának; ebben majd az egész világ 
hibázik, mikor a confessiót, mely immár vallást tészen, 
religiónak elnevezi, s tartja [BÖn. 428-9]. 

2. hitvallás; confesiune; Glaubensbekenntnis. 1710 
k.: Keserves dolog kivált a római, augustai, helvéciai 
confessiók között: valami az Isten dücsőségére és a lélek 
üdvességére szükséges, abban mind megegyeznek, mégis 

mit követnek egymáson [BÖn. 432]. 1773: Elmentek 
az unitárius püspök, Ág István s a papok is. Kik is meg-
jelentvén kik legyenek, azt kérdezte3 tolok: „Est ne ve-
rum, quod non credatis sanctam trinitatem?" A 
confessiójokot odaadták, de az is hamisság, mert nem 
úgy hisznek magokban, amint ott vagyon [RettE 302. — 
aErdélyi látogatása során Kv-t tartózkodó II. József csá-
szár és király]. 1790: Ezer hat százban Mind szent Havá-
nak 25dik napján meg állított ország Végzésenek erejek-
kel Helvetiai Confessiot tartó Vallásunk a' több bé 
vett vallásokkal egyenlővé tétetvén, azon egyenlősítés-
ből önként következik, annak szabad gyakorlása [Kv; 
SRE 267-8]. 

konſesszor hitvalló; confesor; Glaubensbekenner. 
1710 k.: Keservesen szemlélem s gondolom, édes Iste-
nem, ezen hatalmasság tömlöcében mint járának nemré-
gen amaz nagy talentumokkal bíró confessor, próféta, 
Otrokócsi amaz nagy törvényeket igazgató politikus, 
Szirmai, és amaz Bukari tömlöcből vallások elhagyásá-
val szabaduló tíz prédikátor atyámfia? [BIm. 1014]. — 
L. még i.h. 1031; CsH 96. 

konficiál 1. készít; a face/confecţiona; verfertigen. 
1588: Az particariustis megh eskessek hogy minden zer-
zamokat a' beteghsegek ellen cum suis integris specie-
b(us) fogiatkozas nelkwl conficial, semmiben Ne(m) 
chalardkodik [Kv; TanJk 1/1.77]. 

2. összeállít, szerkeszt; a alcătui/întocmi; zusammen-
stellen, abfassen. 1747: az J . . sokakat hírekben nevek-
ben meg ölt, midőn azokrol famosus Libellusokat vulgo 
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Pasquillusokat conficialt, és azokat in vulgos sprengalta 
[Torda; TJkT III. 134]. 

konficiált 1. készített; făcut, confecţionat; verfertigt. 
1736 u.: most a nadrágjokban tartják ezek a poszomán-
tos ifjak keszkenőjŏket; részszerínt igen jó nátha ellen az 
olyan patika-szerszámmal conficiált ruha az orrok szá-
jok megtörlésére [MetTrCs 456]. 1765: Harangoztato-
Gazda Telegdi István Vram ö Kegyelme ratiot nem 
adott . . . végeztetett; hogy egy holnapra rendesen con-
ficialt ratioját bé-adja [Kv; SRE 220]. 

2. '?' 1718: Kŭlde Antos Gyŏrgj Ur(am)is edgj Speci-
ficatiot ä Conficialt Borokrol nro 10 De kérdeznem 
kel, ã mely O Borok itt vad(na)k azokat azon az árran fi-
zesséké ä Falusiak, mint ä Conficialt borokat ? [KJ. Ré-
tyi Péter lev. Fog-ból]. 1731: Kóródról hozott conficiált 
piros bor [Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 

konficiáltathatik elkészíttethetik; a putea fi fåcut; ver-
fertigt werden können. 1770: ha itt lett volna is Bátyám 
uram jobb modjaval a Regesstrum ratione sui nem con-
ficiáltathatott volna [Ne; DobLev. 11/422 Petrus Ficsor 
Fejér m-i not. Szántó Sándorhoz]. 

konfidencia 1. bizodalom; încredere; Ver/Zutrauen. 
1668: az nagy confidentiától viseltetvén, Kegyelmed ál-
tal minden igaz jóakaró uraimnak köteles és kész szolgá-
latomat ajánlom [TML IV, 301 Gyulaffy László Teleki 
Mihályhoz]. 1670: én megvallom, hogy ennyi megját-
szodtatásunk után többször ő felségét hasztalanúl meg 
nem találnám hogy ha peniglen urunk ő nagysága 
ezt az requisitiot elmulatja is, nem féltheti az confiden-
tiának elvesztését, mert olyan most nincsen egy csepp is 
[TML V, 382 Bethlen János ua-hoz]. 

2. bizalom; încredere; Zuversicht/trauen. 1670: a 
Kegyelmed jó akaratjára még ezután lesz derekasabb 
szükségem, próba köve is leszen a Kegyelmed s köztem 
való confidentiának, kötelességnek . . . Ez penig Torda 
körül egy kevés igen drága jószágnak szerzése, melyről 
• •. kérem igen, legyen silenciumba [TML V, 84 Bethlen 
Miklós ua-hoz]. 1796: némely rósz erkőltsü Cselédjei is 
a ' Panaszlonak azon Bornak meg italában reszeseknek 
találtatván. Ezen cselekedetéről T. Ambrus Gedeon 
Uram a Consistorium által megkérdeztetvén, azon Bor-
nak megitaláb(an) a' mennyibe részesnek esméri magát, 
nem valami különös málitiábol, hanem egyenes Barátt-
sági Confidentiábol v<al>lotta meg a' Petsétnek felsza-
kasztását [Récse Sz; KCs K. 1265]. — L. még TML V, 
254, VI, 423, VII, 328, 337. 

Szk: ~ alatt bizalmasan. 1619: énnekem az vezér ti-
hája nagy erős confidentia alatt mondá ezta [BTN 333. 

Köv. a nyíl.] * ~jában megtart vkit. 1678: Kegyel-
medet kérem, confidentiájában tartson meg . . ; hidgye 
el, míg élek leszek Kegyelmednek igaz szolgája [TML 
yill, 46 Teleki Mihály Kapi Györgyhöz] * nagy/teljes 

yal. 1668: Engemet, Uram, Gyulafi László uram . . . 
^áraljára hivatván igen nagy confidentiával ért levele ál-
tal s elmentem [TML IV, 302 Pelei Ferenc Teleki Mi-
hályhoz]. 1694: az generális . nagy confidentiával be-
szélt velem [IIAMN 333]. 7779:magamis jelen voltam, 
hogy midőn Vétsen3 Asztalnál teljes confidenciaval be-
széllett volna a néhai Groff Aszszonynyal, az Asztalan 
lattom hogy altal nyultt, s a Titulált Aszszony mondotta 

neki mennyen ked [Szászzsombor SzD; KŞ. Geor. Cs. 
Ajtai (58) de Vajasd isp.bon. vall. — aMT. Székely Fe-
renc gondv.]. 

3. titoktartás; discreţie; Stillschweigen, Verschwie-
genheit. 1678: En az ő kegyelme atyafiságában igen bí-
zom. Ezeket én Kegyelmednek írom, Kegyelmed igaz 
confidentiájára bízom [TML VIII, 31 Teleki Mihály 
Szepesi Pálhoz]. 

4. bizalmas viszony; raport de încredere (reciprocă); 
vertrautes/vertrauliches Verhältnis. 1669: Kérem Ke-
gyelmedet, édes Komám uram, ezen írását magyarázza 
meg jobban. Azomban Kegyelmedet követem, hogy ily 
bátran búsítom Kegyelmedet, de az confidentia csele-
kedteti velem [TML IV, 594 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 1677: lám engem a Kegyelmedhez való confi-
dentia sok bolondságra terjeszkedtet [TML VII, 507 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 7778: Míg Kolozs-
várt mulattam egy szegény Ormos nevű . . . tógásdeákot 
ezek az ambitiosus professzorok kicsapának Melyet 
meghallván, mentem mindjárt juris professzor Csomós 
uramra, kivel sógorság mellett nagy confidentiában va-
gyok [RettE 385]. 

konfidens I. mn bizodalmas (akiben bízni lehet); de în-
credere; vertrauenswürdig/verläßlich | bizalmas: disc-
ret; vertraut, vertraulich. 766J: kérem Kegyelmedet, ha 
mi hírei lesznek, tudósítson és engem mindenkor tartson 
elébbi confidens jóakaró szolgájának [TML II, 477 Tele-
ki Mihály Gillányi Gergelyhez]. 1726: Confidens s Ked-
ves Sogor Ur(amna)k . . . I(ste)ntől friss hosszú életet 
kívánok [M.orbóa; MbK 166 gr. Teleki Sándor Kovács 
Péterhez. — aKözéporbó AF]. 1761: Mint kedves Confi-
dens Io Uramnak! Ajánlam Simenfalvi Ur(amna)k min-
denkori köteles szolgálatamat [Cege SzD; WassLt Wass 
Miklós sk lev.]. 1764: Rhédei Pál Igen drága jó úri-
ember vala szegény, nem tudom, uramnak írjam-e sze-
gényt, vagy barátomnak, mert úrban soha confidensebb 
jó uram egy sem volt [RettE 175]. 

Szk: ~ embere vkinek. 1657: mivel énnékem igen con-
fidens emberem vala Balling, megizeném alattomban, 
hogy énnékem privátim más beszédem volna véle 
[Kemön. 123]. 1704: elmondotta azt a generál confidens 
embere előtt, hogy készebb maga tisztit resignálni őfel-
ségének, mintsem Bethlen Miklóst nem tollálni vagy tol-
lerálni [WIN I, 133]. 1779: Ezta nem sok ember tudja 
máig is, de nékem a procurator . . . Máté Izsák uram be-
széltette mint confidens emberem [RettE 401. — aA szó-
ban forgó személy hollétét]. 

II. ſn kb. bizalmi ember; om de încredere; Vertrauens-
mann/person. 1705: Collonellus Graven uram nem con-
siderálván azt, hogy Bethlen Sámuel uram Fogarast va-
ló commorálása alkalmatosságával (egy) hordó bort 

. . adott a magáéból neki ő is hat ökröt adván tavaly, 
afféle prédamarhát, ami hasznát veheti (minthogy igen 
confidense volt), most már egynéhány ízben impruden-
tissime kéri, hogy adja meg. Ez az ő barátságuk [WIN I, 
443]. 1803: A Conscriptio a meg irt Helysegekben az 
ott meg nevezett, és meg hitelt Confidensek vallomásai 
szerint, mindenekben a' meg irtuk modon ment végben 
[O.asszonynépe AF; DobLev. IV/862.34b]. 

konfínium határhely; localitate de (la) frontieră; 
Grenzstelle/ort. 1762: Azt mondják, hogy ezek3 lesznek 
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a passusokon, confiniumokban [RettE 143. — aAz ak-
kor felállított land-milícia, azaz határőrezred tagjai]. 
1767: Generális Hadik úr őexcellentiája a confiniumo-
kat megvisitalta [i.h. 211]. 

konfirmáció 1. megerősítés; confirmare, întărire; Ver-
stärkung. 1619: Csak ezen két hét forgása alatt Franciá-
ból, Angliából, Flandriából mind ezenformán való con-
gratulatoria és régi békességnek confirmatiójára való le-
velek érkeztek [BTN 271]. 1714: Enyedi János . . . re-
monstrállya Néhai boldog emlékezetű Mátyás Király 
Privilégiumát, és annak az Felseges Néhai Leopoldus 
Császártol lett Confirmatioját, mellyek szerint az Cont-
ributionak terhitől azon haznak lakossi a melyben most 
vágjon immunitáltattanak [KvLt 1/212 a gub. Nsz-ből]. 
1744: Mlgs Oláh Pűspők Ur(am) eo Nsga sollicitusko-
dik az unialt Olah Papokrol emanalt Diplomanak con-
firmatiójaban és publicatiojában [ApLt 4 Árkosi Benkö 
Ráphaël és Imreh József Apor Péterhez Nsz-ből]. 1796: 
más lévén az akkor Transumtumba elŏ adott Levél . . 
más pedig a mostan kért Andreanum Privilégium. Mely 
az előbbeninek restauratioja, és Renovatioja . . és még 
az azt meg előzőtt ususnak is Confirmatioja [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 40]. 

2. konfirmáció-levél, megerősítő okirat; scrisoare de 
confirmare; Bestätigungsschrift/schreiben. 1570: Megh 
Értettek varoswl eo K. az Mathias kyral parancholatyat 
az Jdegen Bornak beh hozasa feleol Azért eo felsege-
wel megh kellene c(on)firmaltatny Az my Regy zabadsa-
gunkat es zokasunkat Mellyet az Mathias kjwal lewele 
Mond, Es az c(on)firmatioba Megh kellene specificalny 
Mind hordot kwpat palazkot és egieb Edenth, hogy 
semmywel Beh Neh hozna senky [Kv; TanJk V/3.17b]. 
1592: Lazlo király Confirmatioia, az eztendeonkent 
való 52 Gira ezwst Adorol, es Hadkor az ket zaz Arany 
forintról [Kv; Diósylnd. 25]. 1673/1681: Leleszi Vojk 
Mihály es Successori levelének Confirmatioja a Sza-
badossagrul [Vh; VhU 401]. 1682: Az mi maga hivatal-
ja iránt az mi kgls uruntól (!) ő ngától impetrált con-
firmatiót illeti vagy de praesenti adja elő, vagy 
hozassa elő . addig pedig az monasterában legyen 
[EOE XVII, 304 Az erdélyi oláh püspök elítéltetésének 
ügye]. 

3. vall hitben való megerősítés; confirmaţie; Konfir-
mation. 1813: Confirmáltattak: ezek. De a* Confirma-
tio meg esvén, haza futottak s ezért nevüket nem tudván 
fel nem írhattam [Gyalu K; RAk 189]. 1829: Ezen so-
lemnis Confirmation betegsége miatt nem jelenhetvén 
meg Nztes Bakos Mária . Uj Sengei Communio al-
kalmatosságával confirmaltatott u.m. 23a Augusti 1829 
[Szucság K; RAk 121]. 

konfirmáció-levél megerősítő okirat; scrisoare de con-
firmare; Bestätigungsschreiben. 1570: Myert hogy Eo 
felsege confirmatio Leveleis vagion nala, Azért ha hwl 
oda alah Az Zamos Mentebe Talal Malom helt es hyrre 
Tezy eo kegmeh . Megh kely neky Engedny De Jde fel 
az varoson Nem akarnak Mas Malom helt adny eo k. 
varoswl [Kv; TanJk V/3.16b]. 

konfirmacionális szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ levél konfirmáció-levél, megerősítő 
okirat; scrisoare de confirmare; Bestätigungsschrift/ 

schreiben. 1629: Mely unioioknaka ereősségére, mind az 
boldog emlékezetű Sigmond fejedelemtűi confirmatio-
nalis leuelek, mind nekünk kglmes paranczolatúnk, s 
mind pediglen várastoknak peczéti alat emanaltatot 
leuelekis extalnak [KvLt Céhir. Bethlen Gábor rend. — 
aA csizmadia- és vargacéhé]. 

konfirmál 1. megerősít; a confirma/întări; bestätigen. 
1579: Eleosser eo k. varosswl az elymult Eztendeobely 
vegezesseket mely Leot volt Az Byronak valaztasakor 

Mostanis Eo k. varosswl vgian azon vegezest Ereye-
be haggyak es Confirmalliak Minden Rendyben [Kv; 
TanJk V/3. 690]. 1601: abban az haz helyben . . . min-
den Jussunkath Abbanis neki Attribualua(n), elebbi ne-
ki adoth levelwnk tartasa es ténora zerent Confir-
mallyuk libere [Szilágycseh; Borb. II. Lad. Giulafi de 
Ratot comes Zolnok aláírásával]. 1635: melj dolognak 
nagjub erossegere es bizonsagara mys attuk hitünk sze-
rent ez ielen ualo Leuelunket es peczetünkelis Confir-
maltuk [Drassó AF; WassLt]. 1710: (A főispán) Trauz-
ner Tamás uramat az inspectorságban nem confirmálta 
[SzZs 280]. 1712: hogy pedig ezen alkuvás erõseb és ál-
landob lenne kezeketis mind két részről mü nekünk be 
adák, és áldomás itallal confirmálák [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 1769: (Bartók András) kiváná, hogy azon 
Klme Vásárát Városunk Praxissa szerint meg írnok 's 
confirmalnok [Torockó; Bosla]. 1809: Instálunk aláza-
toson a Tktetes Tisztségnek, ezen alázatos mentségün-
ket a' Felséges Udvarhoz olly hathatos közben vetése ál-
tal ajánlani méltóztassék hogy ezen kőz Jora hozott 
rendelését Confirmálja s' abba minket manutenealjon 
[Szu; UszLt ComGub. l753u]. 

2. erősít, állít; a afirma/susţine; behaupten. 1597: 
Gellyen Imreh vram exhibuit fassione(m) Thot-
hazy Mihály vramis monda . az leannak Amireol 
panazolkodal ennekem ihon wadnak atiadfiay mond 
megh io Ersebet azok eleot, az leanys confirmala, hogi 
soha ennekeleotte eleteben Mihali vrammal nem zollot 
[Kv; TJk VI/1.58-9]. 1670: Ebeni Judit Aszszony con-
firmalta hogy töbszőr meg nem esküszik, mely(ne)k ha 
eő kglme nem áll; különben hamis hűtben fogna eo 
kglme magát ejteni [SzJk 108]. 1674: eő kgylme . Ver-
sendi Miklós Ur(am), erős hitelis mi előttünk Confirma-
la, hogj . . . mindenekben igy van, az mint előttünk refe-
ralta [Pókafva AF; JHb XXIII/9]. 

3. bizonyít; a dovedi; beweisen. 1580: tawaly vraink 
megh Attak erteny az varasnak Balassy Gergelnek 

wetket es engedetlenseget kyt kwlen-kwlen fele engedet-
len bezedywel It fen mah is nylwa(n) confirmala es eros-
syte seot vgia(n) wyeta is [Kv; TanJk V/3.218a]. 1600: 
allegaliak azt az Inctak hogy eo nallok az Tilalomnak 
Jdejen Gábor deaknak semmynemeo marhajok (így!) 
nem volt, kit hitekelis confirmalni akarnak [Kv; TJk 
VI/1.397]. 1628 u.: hozzam hittel keóteles igaz szereteti-
nek megh hűlesett evelis confirmalta, hogi . mas 
úttal bócziólletes ember altal megh fogattátua(n) az ke-
ze, oltalmaztattam megh hogi kesivel altal ne(m) vert 
[SzJk 30-1]. 1713: Hlyén Commoráló Bajk Groza nevű 
kormányos .. hitivei confirmála, hogy .. két Tö-
rökországi Artanyokat Illyei Udvarbíró Nemzetes Bu-
csi Miklós Uramtúl . pénzen meg vőtt [Marosillye Hí 
UtI]. 1762: Kannás Susanna oly szemely volt ki elei-
től fogva tolvajsagban, és paráznasagban éledezett, 
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mely életét confirmalta Várasunkon patralt cselekedeti-
velis [Torda; TJkT V. 89]. 

4. vall hitvallási konfirmációban részesít; a confir-
ma; konfirmieren, einsegnen. 1831: Coníirmáltam leg 
elsőben én Ifj: Szakáts Pál e kővetkezendőketa [Damos 
K; RAk 159. — aKöv. a nevek fels.]. 1834: Confirmá-
lám . . Török Katát és Ersokot égy hassal lett szépeket 
[Nagykapus K; RAk 37]. 1847: Damosi Sütő Bara Má-
risko 16 éves hajadon leány a mái napon a R. Catholica 
vallást el hagyván . . . Reformáltam, és az után Confir-
máltamis [Mocs K; RAk 167]. 

konfirmálás megerősítés; confirmare, întărire; Bestä-
tigung/stärkung. 1704: edgy Monostori Captalanbul 
költ Deák Priuilegium mostan Becsben vann a' Felseges 
Udvarban confirmalasnak okáért [Kv; ACJk 57]. 

konfirmálhat megerősíthet; a putea confirma/întări; 
bestätigen können. 1702: Boldog emlékezetű Rakotzi 
György Fejedelem látván a mŭ Eleinknek világos 
igazságokat meg ígérte volt nékik a szabadságot sŏt meg 
is íratta volt a szabad Levelet; de mivel hogy ez idejében 
háboruságos állapot volt . nem Confirmálhatta a Le-
velet, és igy a Jobbágyságra redeálni kenszeritettenek 
[Torockó; TLev. 4/3.2b]. 

konfirmálódik konfirmáltatik; a fi confirmat; konfir-
miert/eingesegnet werden. 1848: 1848. Május 28án Con-
firmalodtak Szakáts Miklós, Veres Sándor, Veres Lajos 
[Bádok K; RAk 257]. 1855: Confirmálodtak Damoson 

Nro 4 [Damos K; RAk 170]. 

konfirmált 1. megerősített; confirmat, întărit; bestä-
tigt. 1681: Mely dologh my előttünk igy menue(n) 
ueghjbe mys ennek bizonsagara attuk az my peczetunkel 
Confirmalt leuelunket [Homoródsztmárton U, Borb. 
H]. 7698; az mas recepta Relligiokon levő Papok ma-
radeki is az Hazának eŏ Felsegetŭl confirmalt Törvényéi 
és eddig valo szokasa szerint azzal hogy az Apjok Pap 
volt abbul fel nem szabadulhatnak [UszLt IX. 76. 63 
gub.]. 1726: Jósika Imre vram ép elmével dictalt 
Testamentaria Dispositioja e' szerint lévén, irtuk meg 
ezen kezünk írása és szokott pecsétűnkel confirmált Le-
velünkben [JHb XXXV/21 Jósika Imre végr.]. 1746: 
adom ezen kezem irasaval, es petsetemmel Confirmalt 
levelemet [Siménfva U; Sf]. 

2. vall hitvallási konfirmációban részesült; confir-
mat; konfirmiert/eingesegnet. 1862: A' Hitben megerő-
sített (: Confirmált :) Ifjak feljegyzése3 [Szucság K; RAk 
59-60. — aKöv. a nevek fels.]. 

konfirmáltat megerősíttet; a face să fie confir-
mat/întărit; bestätigen/stärken lassen. 1598: az méray3 
2abatsagrol leú vélet (így!) confirmaltatam fizettem f 12 
Kv; Szám. 8/III. 23. — *Mérát (K), a város jb-faluját il-
lető]. 1619: az lengyelek kévánják confirmáltatni csak a^ 
regi békességet, az török arra teljességgel kész [BTN 
258]. 1677: Mint hogy mostan ennyi hadaknak ez Or-
szágban létele alatt kelletett Fejedelmet választanunk: 
köteles légyen reá3, hogy a* libera electiot . . nem csak 
integrè meg-tartya, hanem a' Fényes Portával ujolag 
mennél job móddal Császártol ŏ hatalmasságátol Ath-
námé levéllel confirmáltattya [Ac 22. — aBethlen 

Gábor]. 1776: a' Constitutioknak is rendben valo 
szedésit meg vjitását munkában vévén edgy rövid 
terminusra el készityűk és az Méltoságos Famíliának 
ventilatiora bé adván • confirmáltatni kivánnyuk 
[Torockó; TLev. 7/5]. 

konfirmáltatás 1. megerősítés/erősíttetés; confirmare, 
întărire; Bestätigung/stärkung. 7662: Az fejedelemnek 
portáról való confinnáltatása, fejedelemségében való 
megerősíttetése . . . meglévén3 . . már a szegény ország 
magának pihenést láttathatik vala ígérni [SKr 142. — 
a1630-ban az I. Rákóczi Györgyé]. 

2. vall hitvallási konfirmációban való részesítés; con-
firmaţie; Konfirmation, Einsegnung. 1812: A Keresz-
tyén Vallásba valo Meg-erőssíttetések vagy-is Confir-
máltatások az Ifjaknak a' Gyalui* Ref. Ekklésiaba fun-
gens Ref. Pap Farnos György által [Gyalu K; RAk 189]. 

konfirmáltatik 1. megerősíttetik; a fi confir-
mat/întărit; bestätigt/stärkt werden. 1653: És így osztán 
ez a négy vallás ugy mint: pápista, lutherana, calviniana 
és ariana ez országban recipiáltatott és országgyűlésben 
confirmáltatott [ETA I, 34 NSz]. 1673/1681: Ezen Te-
ken(tete)s es Ngos Zolyomi Miklós Ur(am) Batyam vlad 
Tímárnak, es maradékinak adott Taxarol valo levele 
előmben producaltatvan in omnibus punctis conditioni-
bus tőlemis helyben hagyattatik, es confirmaltatik [VhU 
229]. 1677: A' Jesuitai szerzet ennek-előtte sok idöktŭl 
fogva ez hazából in perpetuum excludaltatott és proscri-
baltatott az 1588. 1607. 1610. esztendŏbéli articuhi-
sokban; mostan-is annakokáért azon articulusok con-
firmaltatvan ujobban-is végeztetet, hogy a' Jesuitai szer-
zet, és azon szerzetnek követői . in perpetuum ki-re-
kesztessenek [AC 8]. 1684: September . 18 Ifjú Apafi 
Mihály szerelmes gyermekünk confirmáltatott az erdé-
lyi fejedelemségben [AMN 275-6]. 1692: Jöttek az urak 
Szebenbe gyűlésre . . . Ezen gyűlésen confirmáltatott a 
diploma3 szerint Bánífy vram gubernátornak, Haller 
János vram thesauçariusnak [IIAMN 330. — aA Diplo-
ma Leopoldinum. Bánffy György, a Habsburg-uralom 
alá került Erdély első kormányzója]. 1700: Notariusnak 
es Malom Bironak ujjolag valasztott es confirmaltatott 
Szerenczj Ianos Atyankfia eő Klme | A praescribalt B. 
szoszollok pro A(nn)o 1700 hivatallyokba(n) confirmal-
tattanak [Dés; Jk 301-2a]. 7765: Meg halálozván in A 
1765 . . . Nagj érdemű Tisz. T. Püspek Verestói György 
Uram Kolosvárt . Ettől az üdötöl fogva réám szállá 
a* Püspöki nagj tereh . . Confirmáltatám Diplomaticĕ 
a' Királyi Felségtől 1766ban [ArJk 55-6]. 

2. vall hitvallási konfirmációban részesíttetik; a fi 
confirmat; konfirmiert/eingesegnet werden. 1824: Con-
firmaltattak jo examentyek adása után Gombár Anna, 
Muszka Anna . . . 15 Esztendősök [Burjánosóbuda K; 
RAk 34]. 1844: Confirmáltatott Devetserbe lakó Tktes 
Nagy Ferentz Ur' leánya, Rosália az vjj 'senge bé muta-
tásakor [Bádok K; RAk 257]. 1877: Ezen évben jött a 
rendelet, hogy csak is a* 15 évesek konfirmáltassanak 
[Vista K; RAk 149]. 

konfirmáltatott megerősíttetett; care a fost confirmat/ 
întărit; bestätigt/stärkt. 1608: Itt Feyer varat lakó Zabo 
Mesterek adgiak keónieŏrgeseknek altala ertiseonkre, 
hogy az w Priuilegiumok ellen, ez helyben sok kulŏmb 
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külŏmb Zabok zallananak, kiknek az w kóztŏk való mî-
uelisre semmi igassagok nem volna. Keŏnieorgettenek 
azért mi nekúnk, hogy az w Chehekben ki Jrt, es feiedel-
mekhel Confírmaltatot Priuilegîumokba(n) megh tarta-
nok [Törzs. Báthori Gábor rend. Gyf városához]. 1663: 
Minekokáért kegye(lmete)k(ne)k és hüségteknek had-
gyuk, és parancsollyuk serio, hogy azon házat mi tŏllünk-
is Praedecessorinktol adatott Szabadságban confírmál-
tatotnak értvén lenni, sem most, sem ennek utánna sem-
mi némü ado vévésre, paraszti Szolgálatra ne vesse 
[Borb. I]. 1677: A fen megh irt Confîrmaltatott dolgo-
katt . . ă megh nevezett két rendbeli Attyafiak ha vala-
mellyik fél . . . violalna tehatt az megh allo fel az 
megh nem allo félen az fen megh irt szaz Tallérokig 
plenaria executiott peragalhassan [Ne; DobLev. 1/25]. 
1736: attuk müis ez fide nostra mediante irt es szokot pe-
csetűnkel confîrmaltatott pátens Relatoriankot [Ász; 
Borb. I]. 

konfirmatória megerősítés, konfirmáció; confirmare; 
Bestätigung/stärkung. 1667: mindennap rám izentek, 
hogy íijam meg urunknak ő nagyságának, küldje meg ő 
nagysága ezt a pénzt kihez képest ezt kell Kegyelme-
teknek igen jól meggondolni, ha a pénzt, minek előtte 
meg nem lesz az confirmatoria, megküldje-e ? ne-e? Ha 
megküldi s kezekben kaphatják, azután azt cselekszik, 
az mit akarnak . . . ha meg nem küldi s az császár megjő 
s igíretek szerint Zólyomit kibocsátják s az confirmato-
riát s kaftánt megszerzik s az pénz készen nem leszen, ab-
ból is mi következhetik? [TML IV, 134 Nemes János Te-
leki Mihályhoz]. 

konfirmátus megerősített; confirmat, întărít; bestä-
tigt/stärkt. 1671: Kegyelmed bölcsen megitílheti, mi-
képpen adhassunk s contribuálhassunk privilégiumunk 
condiciói ellen, kiben eddig egy boldogemlékezetű feje-
delemtűl is meg nem háboríttattunk s annálinkább re-
méljük, hogy a mi kegyelmes urunktúl ő nagyságátúl ab-
ban confirmatusok levén, megtartatunk [TML V, 585 
Máramaros megye rendei Teleki Mihályhoz]. 

konfiskáció elkobzás, el/lefoglalás; confiscare; Kon-
fiskation, Beschlagnahme. 1705: Az Szász János szebeni 
királybíró belső javainak confiscatióinak alkalmatossá-
gával . . . minden ládáit elpecsételték volt [WIN I, 432]. 
1710: Kitek levelét vettük, az Szőllők Confiscatioja 
iránt való Instantiáját meg értettük, és in debitis locis 
promovealni is igyekeztük . . . ugy hiszszük nem lesz 
kiteknek háborgatása [KvLt I/199c gub.]. 1769: Ez Ne-
mes Erdély Országába külső Idegen Országaktol Fekete 
onot bé hozni Confiscatio büntetése alat bé hozni nem 
szabad [UszLt XIII. 97]. 1787: minden Verős Kováts a 
mennyi vasat a mivén tsinál, azt mind és egészszen tar-
tozzék a rendelendő Vas valto házhoz . . . meg mérés ve-
geit bé vinni . . . ha valaki ez ellen tselekednék 24 
paltza ütessel és vasának Confiscatiojaval büntettessek 
[Torockó; TLev. 9/25]. 

konfiskációbeli elkobzásos, el/lefoglalásos, prin con-
fiscare; von der Konfiskation/Beschlagnahme. 1809: (A 
puskapor-árus) sem puska port, sem golyobist . . akár 
vraságnak, akár nemesnek még annál kevésbé kőz em-
bernek vagy Parasztnak de még ónnal munkalkodo 

Mester embereknek-is . . . Confiscatiobéli büntetés ter-
he alatt adni ne merészeilyen [UszLt ComGub. 1697]. 

konfiskál 1. elkoboz, lefoglal; a confisca; konfiszie-
ren, beschlagnahmen. 1612: Itt Colosvarat löuö hazat 
. . . mj szamúnkra confiscalnak [Kv; PLPr 21]. 1615: az 
Orzagh vegezese szerint mi hiúwnk Banffi János, az Lip-
pay Generális expeditiokra, minden Jozagarol Tizenket 
Louast kellet volna bocziatani, miuel penigh cziak Ha-
tot bocziatot volt, ez okon minden Jozagat Confiscaltuk 
vala [Gyf; Told. 1 fej.]. 7620; Latvan eő kglmek varosul 
az Bor korcziomallasba(n) az sok abususokat, hogj ze-
genj borokat ige(n) draga(n) korcziomallanak ky . . . ha 
kit abba(n) kapnak . . . azt az Bort az varas Birak, Va-
ros zamara Confiscalliak [Kv; TanJk II/1. 295]. 1711: 
mind ŏkrŏkŏt, Menest, és egjebféle Barmokot, Gráven 
vr(am) Csíkban létekor Sz: Katólnai Elekes Sigmond 
vr(am) be jöve Gjergjoba, és Confiscálá ŏkŏt [Csomafva 
Cs; WLt]. 1827: a sellérek . . marháját Confiscalja a 
Biro, licitatio utyán adgya el és az Árát adgya kezébe a 
tulajdonosnak [F.rákos U; Falujk 162 Barnabás Áron 
pap-not. kezével]. 1837: Minden igasság nélkül a Czéh-
tol Monostorra ment Almási Sigmond ott Cantárkodott 
munkáját a' Városra bé hozta a' Czéh a Munkát confis-
calta [Kv; ACLev. Kül. Perc.26]. 

2. ~ vkit kb. vkit személyében tulajdonába vesz; a 
lua ín posesie pe cineva; jn in persönlichen Besitz 
nehmen. 1614: Varga Jakabot Confiscaltak volt Bartha 
István Deák kerte volt megh az megh holt Feyedelem-
teöl eö atta arro(n) Mihály Papnak tizen nyolcz ftert, 
most eö byria Arkosy Mihály Pap [F.falu Cs; BethU 
418] | Barabás Ferenczet Confiscaltak volt András had-
nagy valtotta meg [Szentimre Cs; i.h. 450]. 

konfiskálandó elkobzandó, lefoglalandó; ce urmează 
să fie confiscat; zu konfiszierend/beschlagnahmend. 
1781 k.: (A) Confiscalando vas meg gyűjtetvén és el 
adatván, annak árrának fele az Mlgs Família Cassájá-
ban mennyen, fele pedig a* szegény Communitas közön-
séges költségei pótlására fordittassék [Torockó; TLev. 
9/20]. 1787: (A rendeletszegő) vasának Confiscatiojaval 
büntettessek melly confiscalando vas a Communitas 
számára convertaltassek, és a közönséges Cassaban te-
tettessék [uo.; i.h. 9/25]. 

konfiskálás foglalás; confiscare; Besitzergreifung. 
1614: Gal Georgj, az confiscalaskor Balassi Ferencze, 
az vta(n) Palfy Ferencznek atta [Etéd U; BethU 152] I 
Primipili Zotiori András Beldj Kelemennek atta ma-
gat Confiscalas uthan Rabsagboll való meg Zabaditta-
sert [Lisznyó Hsz; i.h. 229] | Boda Esaias Kalnaki Bene-
dek Job(agia) Confiscalas uthan [Középajta Hsz; UszLt 
VI. 56. 187]. 

konfiskált I. elkobzott, lefoglalt; confiscat; konfis-
ziert, beschlagnahmt. 1625: erkezwen Varadról Hannes 
Gallért valami geőreőgh vrunk eő felge zamara Va-
rado(n) confiscalt marhakkal [Kv; Szám. 16/XXXIV. 
31]. 1629: en voltam egyik ki el segítettem az Confiscalt 
marhat vinnj [Kv; TJk VII/3. 77 Harmincadolásra von. 
vall.]. 1705: azt mondják, hogy én ezt-amazt cseleked-
tem, és még a confiscált és elpecsételt ládákhoz is hozzá-
nyúltam [WIN I, 640]. 1813: Veszsződröla ide hajtott 
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Confiscált Nagy Tehén 4 [Veresegyháza AF; Told. 18 
Toldalagi Kata lelt. — aNK]. 1821: ezek mind ollyan 
Emberek hogy az Confiscált Ketskéjeken kivűl Semmi 
marhával nem birnak [M.zsombor K; Somb. II]. 

2. foglalt; sechestrat; belegt/setzt. 1614: Kws Mar-
thon Confiscált Job(agi) Vrunk zamara valo [Bárót 
Hsz; UszLt VI. 56. 194] | Chiutak Geórgy Vrunk zama-
ra ualo Confiscált Job(agi) uolt; az uta(n) Nobilitaltatta 
magat [Kovászna Hsz; i.h. 353] | Balint Jstua(n) Kamu-
thi Far. Job. Confiscált Job. [Nagyajta Hsz; BethU 199]. 

konfiskáltat elkoboztat, lefoglaltat; a dispune să fie 
confiscat; konfiszieren/beschlagnahmen lassen. 1669: 
Kegyelmed azért írja meg Rádainé asszonyomnak ő ke-
gyelmének . . . megnyugodva legyen benne, minden jó-
szágit confiscáltatjuk és csak annyit hagyunk kezénél, a 
kiből elélhessen [TML IV, 535 a fej. Teleki Mihályhoz]. 
1682: Mikor az mi kgls Urunk eo Nga innét mind(en) ja-
vait confiscaltatta s el vitette, akkor mindenekről sza-
mot adot Tovab valo szamadassal nem tartozik [Kv; 
RDL I, 161]. 1749: en az Mgs Ur parancsolatya szerent 
mindenit az miit tudtam confiscaltattam [Noszoly SzD; 
Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 

konfiskáltatás elkoboztatás, lefoglaltatás; confiscare; 
Konfiskation, Beschlagnahme. 1612: az mint ertjük, 
tempore confiscationis Berekzazj Lúkatsnak Attyafiaj 
az mj Confiscaltatasúnknak Contradicalúan, arra ren-
deltetet Embereink az Confiscalastol meg zünúen 
Berekzazj Lúkacz és attyafiaj zamara tartatnak az . . . 
haz és öröksegek [Kv; PLPr 21 fej.]. 1825: minden az Ut-
tzákan a' Város praejudiciumára, a' Joszágok előtt ki-
tett Tutaj-fák, s egyéb . . . lehető Akadállyok Kinek ki-
nek Udvarára a' Város Számára léjendö Confiscáltatás 
terhe alatt bé-hordattatni parancsoltattak [Torda; TLt 
Közig. ir. 252]. 

konfiskáltathat elkoboztathat, lefoglaltathat; a putea 
face să fie confiscat; konfiszieren/beschlagnahmen las-
sen können. 1735: Hadnagy Atyankfia eõ kglme 
Pap al(ia)s Egetboros Joseph jovait . . . Inhibealtatta 
ollyan ratiokra nézve hogj Jobbagjnak hallatik lennie de 
minthogj meg senkitől nem repetaltatott jovait azon 
Inhibitio alol fel szabadittyuk, tali tamen Conditione 
hogj ha repetaltatik, ammi addig kezénél maradna, ak-
kor aszt a részt Hadnagj Atyánk fia eő kglme Confiscal-
tathattya [Dés; Jk 453b]. 

konfiskáltatik elkoboztatik, lefoglaltatik; a fi confis-
cat; konfisziert/beschlagnahmt werden. 1625: Ha pe-
nigh onnat8 valami marhat Magyar Orszagba vinnenek, 
tartozzanak megh harminczadlani affelereől; kit ha nem 
cselekednenek, az ollyanokra nagy vigiazas leuen, min-
den marhaiok Zazlonk ala be uitessenek és confiscaltas-
sanak [Kv; KvLt 11/19. — aKv-ról]. 1648: Enyedi Mi-
hály Ura(m) . azt mondotta, hogy minden esztendeö-
b(en) fel tettek, és fel szettek az adot houa teöttek 
ne(m) tudgya Azért az rebelliora valo szavaiért 
megh keuano(m) hogy re testimonys comprobata feje 
vetessek es minden jouai confiscaltassanak [Kv; TJk 
VIII/4.306-7]. 1677: A' Kereskedő rendek penig, ha a' 
határos és békességes szomszédságú helyekre és Orszá-

gokra mennek, elŏttŏk járó Tisztviselŏjŏktŏl vegyenek 
hiteles Testimonialisokat . . . Távollyab valo Országok-
ra . . Fejedelmek Salvus Conductussával mennyenek 

. . Kŭlŏmben cselekedvén, minden javok confiscaltas-
sék [AC 87-8]. 1769: Valakik titkon az országbol nagy 
és jo féle Monétákot idegen országra vinni találtatnak, 
30 darab monétáknak ki vitelire szabaditatnak, de azon 
felyŭl kinél tŏb találtatik confiscaltatik [UszLt XIII. 
97a]. 1771: senki is az maga Timárján kivul más Tímár-
jától Szarvat ne vásároljon, mert ha hir nélkül az más Tí-
márjától szarvat vásárol . az meg vásárlott szaru . . 
Confiscaltatik [Kv; FésCLev.]. 1825: Ha valaha es vala 
mikor a Blozsai kitsiny birtokosok a Méltoságos 
Groff Urak eö Nagyságok Köteles mezei Határokban, 
marhájokat be szalasztották, mind anyiszor példáson 
megbűntetődtek, s marhájok Confiscaltatott [Köteles-
mező SzD; TSb 47]. 

konfiskáltatott elkobzott, lefoglalt; confiscat; konfis-
ziert/beschlagnahmt. 1735: Concludaltatott hogj a N. 
Város számara Confiscaltatott borokat Hadnagj 
Atyankfia eö kglme Csatanb(a)a apró edenyekb(en) 
Korcsomaroltatasra egjmás után adgja ki [Dés; Jk 454a. 
— aCsatány, a város tőszomszédos jb-faluja]. 1759: Sz. 
Gothárdi Ferentz Uram Confiscaltatott Ásztagotska 
búzája el Csépeltetvén . . . találtatott Metr Nro 30 ~ 30 
véka [Branyicska H; Borb. II]. 

konfiskátor foglaló, konfiskáló; persoană care face 
confiscarea; Besitzergreifer, konfiszierende Person. 
1705: A Csáki István uram részére való gabonát is fel-
íratám, minthogy maga elment vala a kurucokkal, hogy-
ha az úr nevezeti alatt megtarthatnám a confiscatorok-
tól [WIN I, 658]. 

konfiskátus foglalt jobbágy; iobag sechestrat; besetz-
ter/legter Leibeigene(r). 1614: Jobbagiones. Confiscatu-
sok voltak ezek de megh ualtoztak magok penzen ugj-
mint Tórők Imieh Orbán Mathe [Hodos MT; BethU 52]. 

konfiteál 1. vall; a mărturisi, a face mărturisiri; geste-
hen. 1603: hiüa mi eleonkbe vgian Szekely Vásárhely 
Teoreok Istuan az eo igassaganak oltalmazasara kit 
mi . . . ereos hwttel megh eskettwnk es hite vtan meş 
examinaltunk, mely valló mi eleottunk igi confiteala 
[UszT 17/72. — aKöv. a vall.]. 1784: Egy Jankovics nevű 
commissariusnak confiteált mind a két (parasztvezér), 
de titokban [RettE 428]. 

2. gyónik; a se spovedi; beichten. 1770: 4-ta Maii 
költ levelét vettem a fiamnak Rettegi Zsigmondnak 
Bécsből, melyben írja, hogy pápistává lett Addig 
jártak reá Száva Sándor . . meg az az istentelen 
apostata Szilágyi Mihály, aki . . . kiesvén nyughatatlan-
sága és ambitiója miá az ecclesiából, Bánffi Dénesné ud-
vari papja lett s a múlt tavasszal . . . pápistává lett. 
Ugyanennek a miséje alatt confiteált a rossz disznó8 

[RettE 234-5. — aAz emlékíró hitehagyott fia]. 

konfiteálhat tanúsíthat; a putea mărturisi; bezeugen/ 
weisen können. 1765: nem igen sokra exurgált az Helly-
ségeknek költsége, mellyet magokis a Hellységek confi-
teálhatnak [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 300]. 
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konflagrálódik elég; a arde, a fí mistuit de foc; ver-
brennen. 1762: az A. Ur a bokor gyújtás és harap égés 
után valo napon immediate mingyárt mondotta me-
diocri calculo volt három jo szekér széna, a' mely con-
flagralodott [Torda; TJkT V. 104]. 

konfliktus 1. összetűzés; conflict; Konflikt. 7778: 
Mindazonáltal, jóllehet generális conflictus még eddig 
nem volt, mégis a mi népünkben portyázásokon felette 
soknak kellett elveszni [RettE 389]. 

2. ütközet; luptă; Gefecht. 1705: Glöckelsperg uram 
írja, hogy már Budán alul tíz mélyfoldnyire leérke-

zett, és eddig háromszor volt már conflictusa a kurucok-
kal, mikor is mindenkor győzedelmes volt [WIN I, 530]. 
1710: Carolus megbiztatván szép orátióval a német ha-
dakot, egyenesen rámegyen, és egynehány óráig való con-
flictus után keményen megverik a franciát [CsH 452]. 

Szk: ~ t ad harcba bocsátkozik. 1620: noha az ellen-
ség immár akkor is számmal superálta a mieinket; de az 
magyarok serénységektől félvén mezőn való conflictust 
nem akart adni az mieinknek [ETA I, 338 a fej. Dóczi 
István és Balassi Ferencz portai követekhez]. 

konfluál 1. egybegyűl, gyülekezik; a se aduna/întruni; 
sich versammeln. 1594: Lat van penigh ezt az raitunk 
ualo nagy ínségét, es el uiselhetetlen nagy igat, sokan 
keozwllunk külemb kwlemb fele refugiomokat keresuen 
magoknak, nymellyek keozwllek ide Nagyságodhoz 
conflualnak, es exemptiot auagy Nobilitatiott magok-
nak impetraluan immunisek lesznek azokis azjteozense-
ges tere uiselestol [Dés; Jk 247]. 1662: mivel . Med-
gyesi varosunkba(n) akarjuk az gyűlést ki szolgál-
tatni, akarjuk Kgltek(ne)k ertesere adni adgya erte-
sere, mind feo rendek(ne)k varosok(na)k, hogy oda 
Confluallyanak [UszLt IX. 75. 44 fej.]. 1720: az Bolgá-
rok dolga végett Conflualnunk kell itt Vinczen [Alvinc 
AF; Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 1721: Mi aláb Subscri-
bált Szemellyek . . . Nemes Belső Szolnok Vár(me)gye-
ben Kecsetben Confluáltunk ä Végre Hogj említet Cse-
gezi Iudith Aszszonytul reánk devenialt . . jókat Sub-
dividalnok [RLt]. 1744: Magamis láttam ã Cursust ã 
mellyben irták, hogy Confluállyunk ä Kŏpeczi Gyűlésbe 
[Szárazajta Hsz; INyR 54 Nagy Menyhárt (70) vall.]. 
1752: Midőn ä Communis Inquisitio ell készülvén vjjab-
ban Conflualtanak vólna tudgyaĕ ä Tanú hogy se 
Annust se Diest fel nem irtanak .? [Dob.; 
MvRKLev.]. 1779: már Szent István Király napig a' Te-
kintetes Tábla Törvényes dolgok fojtatására nem Con-
flual [Kv; SLt XL Mart. Ágoston Suki Jánoshoz]. 1810: 
jo lett volna egytzer atyafíakul akár hova Confluálnunk 

hogy mégis egytzer próbáltuk volna az osztálynak 
mind modgyárol mind idejéről . értekeződni [Nagy-
lak AF; DobLev. IV/927 Dobolyi Sigmond Bartók 
Ádámhoz]. — L. még AC 35, 56; CsH 461; Kemön. 93, 
142, 177, 287, 289; RettE 368; TML VI, 168. 

2. felhalmozódik/gyűl; a se aduna/acumula; sich an-
häufen, (an)sammeln. 1683: Ennyi, s — teŏb sok alkal-
matlansagi conflualvan továbbá valo betstelenségére es 
sereimere Sz: Tarsaságunk(na)k tetzet hogy Dobai Mi-
hály Atyánkfiát közötte tovab ne patiallyia [SzJk 194]. 

konfluálandó egybegyűlendő, gyülekezendő; care ur-
mează să se adune; zusammenzusammelnd. 1657: azon 

temetésnek alkalmatosságával . . . minden rendek 
confluálandók valának [Kemön. 113]. 

konfluálás gyűlés; adunare; Versammlung. 1663: 
Most az elmúlt szeredán volt az tizenhárom vármegyé-
nek Eperjesen consultatiojok. Az palatínusnak, Nádas-
dí uraméknak, Rottal és Zuza uraméknak ő nagyságok-
nak Trencsénben volt pro 10. hujus confluálások [TML 
II, 649 Teleki Mihály a fej-hez]. 

konfluálhat 1. egybegyűlhet/gyülekezhetik; a se putea 
aduna; sich versammeln können. 1657: noha házokhoz 
és szállásokra bocsátja őket az fejedelem, de kötelessége-
ket fel nem szabadétja, hogy mihelyen parancsolja, es-
mét mindjárt confluálhassanak [Kemön. 287]. 7723/ 
1770 k.: az Unitaria Religion való Papnak a' Mlgs Gróf 
Ur ő Nga Parochialis Fundust assignaljon, mellyre épít-
sen ö Nga egy jó Házat . . . a" hol a' Pap subsistalhasson, 
és az Ekla is conflualliasson [Vajdakamarás K; 
SzConscr. 143-4]. 

2. összeülhet; a se putea întruni; sich zusammenset-
zen können. 1789: ez az a mely nékem szegény Árvának 
keservesen esik, hogy Benedek Ferentzné Aszszonynyal 
mint mostoha Leányommal arbitrativára léptünk, ŏ 
kglme a maga pratensioit meg-tette, én pedig azokra 
rendre meg feleltem, ô klme . . . azon feleletemre azóta 
nem felelt, s a miatt az Arbitrativum Forum is nem con-
flualhatott s köztünk a dolgát el nem igazíthatta [Ne; 
DobLev. III/653. la Árva Szántó Drusiána Néhai Ma-
gyarosi Beniámin feleségének lev.]. 

konfluálódik gyűl, gyülekezik; a se aduna; sich ver-
sammeln. 1657: Ezalatt megértem azbéli practicájokat 
is, hogy Csákinak is több urakkal, császár tanácsi-
val és az . . . Erdélyből kivert Kovács Péter hadával 
mindezeknek oda kellett volna confluálódniok, és . . . 
bémenniek Munkácsban [Kemön. 143]. — L. még i.h. 
126. 

konfluált I. mn egybegyűlt; adunat; versammelt. 
1727: a Melgos Keresztesi Família, vgyan azon Jószág 
dolga véget Dévára confluált ide aláb Subscribált tagjai-
(na)k es legitimus Successorinak conclusumak [Déva; 
Ks]. 

II. ſn egybegyűlt (emberek/személyek); persoanele 
care s-au adunat; die Versammelten. 1657: egykorban 
hát egy úrfiat az több conflualtaknak conventiculumok-
ból expediálván hozzá az gyalog hadnagy, ki ott vi-
gyázott, bé nem bocsátotta [Kemön. 111]. 

konfluáltat egybegyűjtet; a face să se adune; sich ver-
sammeln lassen. 1740: a mint Hosdátrol irt levelünkben 
Nagd(na)k alázatossan notificaltuk vala az Quantum 
repartitiojára es Militia Dislocatiojára nézve . a Ne-
mes var(me)gyét confluáltattnunk kellett [Kéménd H; 
Ks 83 Zejk István lev.]. 1760: Szelistyei Szeben székbeli 
Petru Popa . . All-Gyogyra másodmagával le jővén 

Kéméndi s All-Gyogyi processusokbol mint egy öt 
vagy hat száz embereket conflualtatott alattomban 
[Dragomir, Ist. dezr. I, 191]. 

konfluáltatik kb. ülésre hívatik; a fí chemat la aduna-
re; zur/in die Versammlung gerufen werden. 1774: 
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Ugyancsak arra mentem, hogy válasszunk arbitereket, 
akik meghallgatván mind ő ellenem való praetensióit, 
mind engemet, tegyenek ítéletet . . Melyre magam is jó-
szívvel reáállván, delegáltuk arbitereknek Somai Sán-
dor, Keczeli Sándor, br. Diószegi István és Zsigmond 
urakat hogy a jövő tavasszal confluáltassam s adjuk 
elejekben dolgunkat [RettE 321]. 

konfluxus 1. gyűlés; adunare; Versammlung. 1727: 
An(n)o 1726 novemberben . . repartialt 600 forintak-
(na)k egyben szedésére deputáltatott Csulai Páll atyánk-
fia eo kglme .. nem compareált már kéczeri confluxu-
sunkra [Déva; JHb XIII]. 1736: Bálintit Uram csak 
roszszúl vagyon s nem is hiszem, hogy a mig a most be 
állandó Gubernium Confluxussa fog duralni, hogy a 
Guberniumb(an) comparealhasson erőtlensége miá 
[ApLt 2 Kálnoki Mihály Apor Peteméhez Nsz-ből]. 
1737; már arra jutottunk hogj nintsen ollyan Confluxu-
sa Szekűnk(ne)k s e Ne(me)s Három Szek(ne)k hogy 
mindenkor a sok alteratio ne legjen és a sok egjmást bes-
telenités [Szentiván Hsz; i.h. 4 Henter János Apor Péter-
hez]. 1740: az Hunyadi Erdőhàcsàgrais Nemes Vär(me)-
gye Confluxussán Quártellyos disponăltatott vala [Ké-
ménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

Szk: celebrál gyűlést tart. 1737: A Torotzkai Ve-
rŏs Kovatsi communitas confluxust celebrálván . . . 
gondolkozott mind maga, mind a több Contribuensek 
fel segettetesekre egy közönséges Vas valto hazat fel állí-
tani [Torockó; TLev. 9/25] * ~l csinál gyűlésezik. 
1705: Haller István uram hívatott vala tegnap ebédre. El 
is ígírkeztem vala, de az úr megizené, hogy el ne menjek, 
mert sokan lesznek ott, többek is, és arról izente a ge-
nerál a minap is, hogy a magyarok confluxusokat csinál-
nak és machinálódnak [WIN I, 578] * generális ~ a. 
széki v. megyei közgyűlés. 1712: Nemes Marosszek(ne)k 
akar holot közelőb celebralando Generális Confluxussa 
[Koronka MT; Told. 26]. 1755: Nemes Hunyad V(á)r 
Megyének akár holott és leg közelebb esendő Generahs 
Törvényes szekire avagy Confluxussara . . . panasz té-
telre Csapai Kun Sigmond Ur(am) ŏ kglme . . . L. B: 
Öranyitskai Jósika Moses Uramat, modo Legitimo Cer-
tificaltatya [JHb XXXV/74]. — b. főkormányszéki/gu-
berniumi tanácsülés. 1776: Nagjtságod azért ha az In-
seriptionalis Summát levállya, és ă nevezett Szŏlŏt ă Fis-
cusnak mint Proprietariusnak remittállya bene qui-
d(em) alioquin Nagytságodat . . Certificáltattya az Ex-
ponens ad Quindenam Nemes Erdélly Országi Méltosá-
6os Regium Guberniurnának közelebb Celebralando 
Mlgs Generális Confluxussára [Dob.; WassLt]. 1778: 
Most a generális confluxuson haliám, hogy az anglus bi-
rodalma alatt lévő americanusok rebelláltak holmi ke-
reskedésben rajtok tett injuriáltatások miá [RettE 389]. 
* guberniális ~ 'ua.' 1748: A mostani Guberniális 
C°nfluxuskor determinaltatott, mind a* Mlgos Regium 
puberniumtol mind a Kamarától, hogy a* Kovásiak el-
len való Causa decidáltassék [TKl gr. Teleki Ádám kezé-
vel] * katolikus státus ~a római katolikus státus-gyű-
ies. 1746: az M. Status Catholicus . . . confluxussán elő 
fordulván és fel olvastatván az Medgjesi T. Páter Piaris-
*ak igen meg szorult állapottyokról keservesen be nyúj-
tat instantiája teczet az Catholicus Statusnak concludál-

hogy . . . ki ki Istenes alamisnajat adgja [Somlyó Cs; 
ApLt l gr. Kálnoki Ferenc lev.] * város ~a városi köz-

gyűlés. 1783: a nagy praevaricatio a tilalmas erdők 
pusztítása iránt igen nagy lábait vévén, praetendalta a 
Város Confluxussa a Bíráktól hogy adgya fel kik volta-
nak a leg nagyobb praevaiicatorok [Torockó; TLev. 
10/3]. 

2. országgyűlés; parlament; Reichstag. 1709: szomo-
rán értettem, hogy az confluxus dififeráltatott [SzZs 267]. 

3. sokadalom; iarmaroc, bűd; Getummel, Jahrmarkt. 
1710: a Pestis miatt parantsallyuk igen seriō, hogy 
ez után ad Diem lmum Januar(ii) Anni 1711 usq(ue) 
suhultis sokadalmok ne celebráltassanak Mint hogy 
eddig is az afféle Confluxussok miatt esett az Pestisnek 
annyira való terjedése [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 

4. begyülés; întrunire; Versammlung. 1749 k.: már a 
Regálokis ki mentenek vólt az országban az Dietara va-
ló Confluxus iránt [H; JHb XXXIV/24]. 

konſormál 1. alkalmaz, vmihez igazít; a se conforma; 
anwenden/passen. 1652: Az itt való Reformata Eocle-
sianak Curatori es'Moderátori is ez ket dologra vigiaza-
nak ă melly vgy lehet ha mind ä Tanítok tisztekbe(n) 
szorgalmatoso(n) el jarnak s mind az halgatok az Is-
ten igeiehóz engedelmesek lesznek, eleteket az Isten teor-
venyehòz conformalljak es egymass szeretők lesznek 
[Kv; KvRLt X. A. 1]. 

2. ~ja magát alkalmazkodik, igazodik; a se adapta/ 
acomoda; sich an etw. anpassen/nach einer Sache rich-
ten. 1631 /XVIII. sz.: jőve mi elŏnkbe edgy felöli . . . Zó-
lyomi Ersébeth Aszsz(on)y Havasalföldi Gabrillás Vaj-
da Felesége, más felöli . . . Albisi Zólyomi Dávid Uram 
. . . harmad részről . . . Apa nagy falvi Apafñ György 
Uram . . . és nékünk kezeket béadvan, és minden visz-
szavonásokot perlekedéseket . . le hagyván, és 
csak az edgy atyafiságos szeretet(ne)k Regulájához 
akarván magokot conformálni . . edgyezének meg 
edgymás kőzött mi előttünk [Ks 65. 44/11]. 1681: (A 
makkoltatásra hajtott disznókból) Tizedet exigallyanak 

Az ideghen emberek disznaibolis Tized, es valtoja, 
12 pénz . melyhez Tiszt Vramis Conformallja magat 
[VhU 65]. 

konformálhatja magát alkalmazkodhatik, igazodha-
tik; a se putea adapta/conforma; sich an etw. anpassen 
können. 1744: minden Szombaton az Hadnagy Compa-
reállyon az udvari Tisztek eleibe, hogy ki vehesse az ud-
vari parancsolatokot, és ahoz magát Conformalhassa 
[Déva; Ks 78. XIX. 1.]. 

konſormáltat 1. alkalmaztat; a cere să fie adaptat; an-
stellen lassen. 1786: (A) Toroczkoi vas és régebben ezüst 
Bányák Cultoriis igyekeznének mostan visitalo 
Felséges Császárunk 's Királyunk által régi Privilégiu-
mokat olly formán conformaltatni, *s Confirmaltatni, 
hogy Statusok a* mostani Regiminis formához kepest 
accomodaltathatnek [Mezőmadaras MT; TLev. Medve 
Mihály prókátor lev.]. 

2. magát alkalmazkodik; a se conforma; sich an 
eine Sache anpassen. 1786: (A) Toroczkoi vas, és régeb-
ben ezüst Bányák Cultoriis . . igyekeznének a* Sty-
riai vas mívesek, és Ezüstbányászok Reguláihoz mago-
kat conformáltatni, és hellységekbe tzéllyokot kònyeb-
bitő officiumakat erigaltatni [Mezőmadaras MT/To-
rockó; TLev. 5/5]. 
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konformáltatik vmihez igazíttatik; a fí adaptat la . . . ; 
nach etw. gerichtet werden. 1681: Mint hogi Mogio-
rosd, Sz: Király, Alsó Nadasd, semminemű rendtartá-
sokb(an) nem külombeznek; azért itt ugi iratik le; hogi 
azo(n) két Falu Ususa, Ritusa, consuetudoja ehez con-
formáltassák [VhU 8]. 1722 k.: Mint hogy keresztelestől 
es Esketestől M Régenb(en) eddig fizetese az Pastor-
(na)k nem volt: azért a modo in posterum az tőb Ecclak-
hoz conformaltatik in hac parte vgy hogy az Copulatio-
ert az bér ado ember tartozik d. 24 az külső penig az mint 
a Pastorral alkhatik, leg fellyeb egy forintig [GőrgJk 
185]. 

konſormáltatott alkalmaztatott, igazíttatott; adaptat; 
an etw. angepaßt. 1695: Romai Császár Kglmes Urunk 
ŏ Felsége Decretumihoz conformáltatott, és ez jelén 
valo esztendŏb(en) Juniusban Fejérvár Várossában ce-
lebráltatotta, ă Nemes Ország Statussinak Regestruma 
[Borb. I. — aÉrtsd hozzá: országgyűlés. A cím után 
köv. a státusi rendek fels.]. 

konſormis (meg)egyező; care este conform/corespun-
zător (cu . . . ) ; übereinstimmend. 1642: az mikeppen ez 
el műit esztennap ugy mint 28 Septembris Anno 1642. 
Nemes Biroval admonealtatta, most immár Assonya es 
Arvai kepeben ielen leven praesentallya Ficz István ide-
jében léveo osztozo Levelekett es ha conformisok avagy 
nem igaziczak aequaliter el minden örökszegeket [Nagy-
meregyó K; JHbK XVIII/20]. 1681: Mind hogi penigh 
Sz: Király es Alsó Nadasd mindenekb(en) Conformis 
Mogiorosdal; azért azo(n) helyekenis hasonlo móddal 
observaltatvan leszen: Si: Kiralyonis á szaraz korczoma 
jövedelme f 19/20 [VhU 82]. 1697: Vagyon a B. Céhnek 
Previligiuma (!) Deák, es vgyan ez ennek paija . . Va-
gyon harmadik Priviligiumis a fellyūl valókkal Confor-
mis [Kv; ACJk 23]. 1737: Deliberatum. A Levatanak a 
Continuatával mint hogj Conformisnak kell lenni, itt 
pedig diñormisnak láttatik lenni a Levata és Continuata 
között. Azért mig a második A. ö kigjelmeis maga Do-
cumentumival el-nem készül (: az első Anak ö kglmének 
Continuatája Corruálvánn :) addig az első A. ö kglme 
Inquisitoria Relatoriájával nem élhet [Dés; Jk 234a]. 

konfráter atyafi; frate; Verwandte(r), Brúder. 1723: 
mi előttünk visitatorok előt vgj mint Musnai Miklós se-
nior, Galambodi Mihály Nótárius Halászi Marton As-
sessor Zagoni András Confrater Fodor Sámuel Seculare 
Prachiu(m) elöt a' mezó csávasi őreg emberek erős hittel 
meg eskűvé(ne)k és tőnek ily vallast8 [Mezőcsávás MT; 
MMatr. 43. — uKöv. a részi.]. 

konfrejt darabos édesség; dulceaţă; Konfitüre. 1599: 
Bekesi Jstwan Deák hozott 8 Forinthara Contfrey-
tet // 24 | Hannes Balk. Hozot Bechj Marhat 25. 
Font Cont Freytet — // 36 4 Fonnt Ort. Saffrant — // 60 
[Kv; Szám. 8/XIV. 13, 40 Hj]. 1662: Az eledelek sok szép 
húsokbul, madarakbul, halakbul . . különb-különb 
olasz conſectumokból, confrejtekbül, nádmézes elede-
lekbül állanak vala [SKr 269]. 

konfrontáció 1. szembesítés; confruntare; Konfronta-
tion, Gegenüberstellung. 1744: Az Actorral meg egyezet 
az Inctus, az 12 forint birság pedig difſeraltatik mig con-

frontatioja lészen Pakulár Miklós nevű emberrel [Ker-
sec H; Ks LXII/13]. 1749: Mihucz Peter . . . monda 
ne is gyanakodgyam reá, mert mikoron ők Confronta-
tiora mennek ki tudódik ki által vólt Serteseinknek ve-
szedelme [Vecel H; Ks 112 Vegyes irJ. 1765: a Confron-
tatiokor nemélly (!) falus Feleink holmi apróság facul-
tássokot celálván, azt észre vette . . . Regius Perceptor 
Uram, s minden Contributio alá valo Facultassain-
kat egybe gyűjtette, s deprehendáltais celatiokat [Ompo-
lyica AF; Eszt-Mk Vall. 14-5]. 1827: A Pap Fono kalá-
kájára nézveis qualificálja ezen Confrontatioval e sze-
rint igaz hogy ottan Ránta Vonuj meg jelent, de senkit 
sem nem szidott, sem senkivel semmi baja nem volt 
[KLev. Máris Juon (27) vall.]. 1831: Confrontatio. 
Szembesittetik Kovács Elek a Ferentzi Károly Ur ko-
tsissa, aki Degán Vonutz Magistratualis Rabnak ezeket 
mondgya szemibea [Dés; DLt 332.13. — aKöv. a nyilj. 

2. egybevetés, összehasonlítás; confruntare, compa-
rare; Vergleichung, Gegenüberstellung. 1795: ezen Ses-
siok(na)k közötte állo Sessioi hellyeknek mivolta, 's ál-
lapottya ugy jön ki azon hellynek szinén általunk véghez 
vitt Confrontatiobol hogy azon egész helly az 
Augustiana Ecclá(na)k örökös külső Appertinentiája 
volt [Gergelyfája AF; DobLev. IV/743.3a]. 1841: mind 
az ők egyűtti vallamások confrontatiojábol, mind az al 
őri tsordásnak, akire provocál hogy látta a casussát a 
tsíkomnak, szemtől szembe, amazok(na)k le hazuttolá-
sábol, nem egyéb fortéllyoknál jön nyilvánosságra [Dés; 
DLt 1541]. 

konfrontál 1. szembesít, szembesítést tart/végez; a 
confrunta; konfrontieren, gegenüberstellen. 1705: mivel 
hír nélkül jött bé azért az nem igaz ember, hanem 
spióka az ilyenek és az ellenség exploratori. Azért a töb-
bit is felkeresteti és őket megexamináltatja és confrun-
tálja, addig el nem bocsáttatja [WIN I, 602. — aSpió-
nok]. 1785: midőn Benkő György Uram eö kegyel-
mevei ketten confrontaltunk volna, az Alvinczi Uj-Kej 
resztények között találtunk celatiot, mellyet akkori Fö 
Biro Fábján László Uramnak referáltunk, s vgy értet-
tem, hogy Fábján László és Kornis Gábor Uramék 
complánáltak volna 40. Rhenes Forintokban [Konca 
AF; Eszt-Mk Vall. 270-1]. 1840: (A jelentés) nékem 
vissza adatván, hogy az abban Bizonyságul fel hozott 
Róth Pál Ur Béressét a' bé panaszlott pásztorokkal 
Confrontállyom [Dés; DLt 370]. 

2. egybevet, összehasonlít; a c o n f r u n t a / c o m p a r a ; 
vergleichen. 1704: Ugyan ma este adák bé a voxot, mind 
a statusoknak, melyet az úr, gubernátor úr maga szedett 
bé, és ugyanakkor mindjárt magában confrontált 
[WIN I, 133]. 1724: Adtam ki . . . huszodfél aranyat, 
melly írásommal confrontálvá(n) ezen írásomat, a 

mennyivel több lészen az arany annál, a mellyet az Asz-
(szo)ny ŏ kglme adott volt, azzal tartozik az Asz(szo)ny 
ŏ kgle, es az en irasomatis kiadni [Kv; WassLt Szŏlŏsy 
Gábor ötvös céhmester lev.]. 1777: Dominalis Székeken 

agitalt Causak Protocollumai, és külömb külömbféle 
Processualis Levelek(ne)k, Inquisitor(ia) Relatoriak, s 

egyéb Literale Instrumentumok Fasciculusokra regest-
ralva . . az időnek rövidsége egy felöli, más felőli pedig 
a' sokféle rendeletlensegek(ne)k igazítására való vigya' 
zás nem engedték, hogy azokat . . . a' Protocollumokka1 

. . . confrontaljuk [BK Inv.]. 
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3. igazít; a potrivi; richten. 1750: Más Birák Ratioit 
Vegyék elő és ahoz confrontollyák az enyimet [Kv; 
Szám. 69/XXVIII. l Pataki István fb kezével]. 

konfrontált szembesített; confruntat; konfrontiert. 
1809: Pataki István mostani bé adott Feleletében ki fo-
gást tészen . . . az Hitesek ellen; valamint a Panaszlo két 
Fél Communitas is Pataki Istvánnak . . . bé adott valla-
tó Levelében meg esketett és általunk confrontált és 
authentificált Bizonyságok ellen [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 

konfrontáltatás 1. szembesíttetés; confruntare, con-
fruntaţie; Konfron tation, Gegenüberstellung. 1831: 
Dregán Vonutz . . . közben jött Confrontáltatásával, 
mind tsak azt erossiti, hogy ö azon ejtzaka . . . mind a 
Guja mellett volt | te Gellérd Ábellel lett Confrontaltatá-
saddal . . . tisztán megvallottad hogy egy délután cir. két 
órákkor két font hust vettél Déés aknán [Dés; DLt 332. 
17]. 

2. egybevetés, összehasonlítás; confruntare, compa-
rare; Vergleichung. 1777: Literale Instrumentumok 
Fasciculusokra regestralva . . . az időnek rövidtsége . . . 
a sokféle rendeletlensegek(ne)k igazítására való vigyá-
zás nem engedték, hogy azokat a* Protocollumok-
kal confrontaljuk Recomendaltatik azért a* 
Successor Tisztnek hogy ezenn Protocollumok és Pro-
cessualis Levelek confrontaltatasa iránt legyen 
szorgalmatosabb mint Antecessori voltanak [BK 
Inv.]. 

konfrontáltathatik szembesíttethetik; a putea fi con-
fruntat; konfrontiert werden können. 1831: Tóth Péter 
Zilajra menven erre nézve nem confrontáltathatott 
[Dés; DLt 332.8]. 

konfrontáltatik 1. szembesíttetik; a fi confruntat; ge-
genübergestellt werden. 1746: Bulzest nomine Pagi . . . 
Méltgos Possessor vr ŏ Excellentiájanak ä Rusz Familia 
Conspirálván ŏt hat emberrel és mint hogy az Falu neve-
zeti alatt p(rae)sumálták hamis Instantiát iratni serio 
confrontáltatván comperiáltatott hamisságok [H; Ks 
62/10]. 1761: Convocaltatván ennek előtte a Mag(ist)-
r(at)us eleiben az károsok . . . az questioban forgo tolvaj 
szolgaloval . . . confrontaltottanak [Torda; TJkT V. 
47]. 1816: Confrontaltatvánn a nevezet kupta Udvari 
Szakáts Marosi Janossal Azt mondgya hogy . . a 
mit beszélt ezenn matériáról tréfából beszéllette [Gyéres-
szţkirály TA; TLt 1215]. 1841: mind Gale Györgyi, 
mind a szolgája Grosán Juon Confrontaltatik az alőri 
csorda pásztorral [Dés; DLt 1541.9a]. 

2. egybevettetik, összehasonlíttatik; a fi confruntat/ 
c°mparat; verglichen werden. 1762: Confrontaltatvan 

declaratiojak . . világosán kitettzik hogj Flóra To-
dor maga urgealta inkáb az lónak altal adását [Tor-
da; TJkT V. 124]. 1771: (A) katona fatensek közül is, 
akik különbözőképpen vagy értelemmel felelnek, hogy 
meg ne állhasson, megkívánom, hogy confrontáltassa-
*ak evégre a relatóriák [M.hermány U; RSzF 268]. 
IJ80: h a Conrontaltatnak maga a Fatenseknek 
Fassioi azokbolis ugj jő ki hogj a mit ex certa Scientia fa-
ealnak tsak . . . hallomásbol tudták [BSz; JHbK 
1-1V/25.21]. 1820: Várasvizi Juon Praeda panaszsza fel-

vétetik Hátszegi Mihály Bajes ellen egy Ketske kereseté-
ben) mely Nalla meg találtatott, és a több Ketskékkel 
Confroontáltatván mindenekb(en) az Jegye a' többek-
kel egyenlőnek találtatott mely még Nállok meg volt [H; 
JF 36 Prot. 4]. 

konſrontátor adóellenőr; inspector financiar; Steuer-
aufseher/kontrolleur. 1765: velünk kötöztették el Con-
frontator uraimék a Celatoroknak marháit a bünteté-
sért [O.girbó AF; Eszt-Mk Vall. 311]. 

Szk: ~ komisszárius. 1781: az közelebb elmúlt esz-
tendőben Szőkefalvi Sz Miklósi Sámuel Confrontator 
Com(mi)ssarius Uram Adot irogatott itten Adamosan I 
az adot iro, vagy Confrontator Commissariusok 
Midőn az Adámosi adozo Nepnek Adóját fel irták . . . 
igen durván, mintha részegek lettek volna, szörnyű ká-
romkadásokkal . . . aggrediáltak, kŭlŏn kŭlŏn a népet ? 
[Ádámos KK; Pk 7]. 

konfugiál 1. menekül; a refugia; fliehen, flüchten. 
'1602: Myerthogy az Nemessegh es keornyewllewnk le-
weo zomzedsagink, az mostany romláshoz kepest az 
megh maradasnak okaert confugialnak varossunkban: 
Tetczet . . . eo kgmeknek hogy az Zomzedsagban leúeo 
Jámbor Nemesseget . . . egy kewes ideigh lakoúúl be bo-
chassak [Kv; TanJk 1/1.412]. 1657: ha pedig megnyo-
mattatnék is, tudván az derék tábort épségben lenni, oda 
confugiálni [Kemön. 273]. 1670: Az vármegyékre ki 
izent az generális, hogy senki az császár földéről másuvá 
ne confugiáljon és ki ne menjen, mert valakit elérettet, 
mindenében sákmánt hányat és házait s jószágait felve-
reti [TML V, 266 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 
1677: Proscriptur avagy legitimé convictus foglyoknak 
szabadulásokban, ha kik idegen nemzetekhez confugiál-
nának [AC 266]. 

2. vkihez folyamodik/fordul; a se adresa cuiva; sich 
an jn wenden. 7642; inditatek ez okokra nezve az megh 
nevezet Trauzner Kata, az őrőgbik Battyahoz Confu-
giálni, vgy mint az Nemzetes Hád réven (!) laka-
zo Trauzner Ianoshoz, az Ugrón Andrásnál levő 
Jobbagyoknak el Zálogosításokért való Summajert 
[Hadrév TA; DobLev. 1/12]. 1659: nemzetes Szekel 
Georgi Killjeni3 nobilis, az lengiel orszagban való 1657 
esztendŏbeli hadi expeditiokor rabsagba esven, es 
mostan meg satztzolvan az valtsagert confugialt Nemze-
tes Bod István uramhoz azt az meg irt summát con-
ferala Bod István vram . . Szekeli Georgi vram rabsag-
bol való szabaditasara [BLt. — aHsz]. 1706: ketelenitte-
tet confugiálni utolso nyomorúságra jutott űgjeben 
[Tarcsafva U; Pf]. 1739: Nemes Várasunk, a' quantum-
n(a)k siettséggel léjendŏ administráltatására meg-szorit-
tatván Confugiáltunk s kértünk kölcsön, negj hetekig 
Sövényfalvi Mátyás kedves atyánkfiától ö kigjelmétől, s 
igere is ö kglme Rh. flór. 100 [Dés; Jk 5l2a]. 1779: sem-
mire se tudván menni a* pénzen lévő betűknek ki-tanólá-
sáb(an) ötveshez confugialtam az végett, hogy mind a* 
pénzt 's mind a' Csatt darabot vélle meg-tisztittassam 
[Kv; SLt XL Lázár István Suki Jánoshoz]. — L. még 
SKr 161, 643; TML V, 630. 

konfugiálás folyamodás; petiţie; Anwendung. 1671: 
Nagyságod meg itílheti bölcsen, mely szorosan 
akarja3 a magyar nemzetet igája alá vetni, a mint hogy 
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már a mennyi adót akar, szintén annyit vet reájok 
Az én vękony censurám, kegyelmes Uram, ez felől az 
volna . ., hogy Daczó uram után bé küldeni igen jó vol-
na és ő kegyelme tenne emlékezetet az vezérnek felőle, 
hogy többi között ő felsége a magyarok ellen való meg-
indulásának okát causálja a portához valo confugiálá-
sokat [TML V, 513-4 Teleki Mihály a fej-hez. — aA csá-
szár]. 

konfugiált menekült; refugiat; geflohen/flüchtet. 
1671: Szék Városában residealo, s' residealni akaró Ne-
mes Atyánkfiainak instantiajokbol értyük, hogy azon 
Városnak lakossi abban az helyben valo lakásokat, s' 
meg-telepedéseket nem akarnák: concludaltuk azért 
hogy ha oda confugialt Nemes Atyánkfiait meg-bánta-
nák, háborítanák, és kŏztŏk nem patialnák, eo facto pri-
vilégiumokat amittallyák.[CC 83]. 1674: Az elmúlt esz-
tendőkbeli magyarországi motusoknak alkalmatossá-
gával birodalmunkban confugiált magyarok közül né-
melyek nem kevés insolentiákot követvén . . . admo-
neáltatásokat Kegyelmed hűségére biztuk [TML VI, 551 
a fej. Teleki Mihályhoz]. 

konſundál 1. összetéveszt vkivel/vmivel; a confunda 
cu cineva/ceva; mit jm/etw. verwechseln. 1789: Csudá-
latos Dolog az, hogy a különös tilalmas erdőt, az 
allodialis erdővel3 confundálya a közönség [JHb II/7. — 
3Szentlászló (TA) határára von.]. 1807: Confundallya a 
Joszagotis a praetendens mert vgy érti mint azon 
Joszágok akkor adattattak volna mikor a Prímipillaris 
Level, de koránt sem hanem mar meg voltak | a 
Testamentum . . . az elein ugy vagyon írva hogy 
1802ben a vegin pedig 1807dik Esztendőben irattatot 
volna, de nem kelletik Confundalni es meg sem ütődni, 
mert volt a Testalás 1802dik, és iratot meg 1807dikben 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

2. összekever; a amesteca/încurca; vermischen/wir-
ren. 7696: a' melly Typographiat néhai Gilányi Jakab 
Uram vött volt, az Colosvari Eccla es Collegium számá-
ra, aszt noha kezéhez vŏtte Tótfalusi Kis Miklós Uram, 
mindazaltal eo Kglme az ország Typographiajaval ne 
confundallya, hanem . . kŭlŏnn tarcsa [Kv; SRE 47]. 
1770: Almádi Gáspárné Szilvási Zsófia volt És noha 
ök magok nevét confundálták, mivel volt egyszersmind 
két Szilvási familia, az egyik kecsetszilvási vagy légeni 
Szilvási, a másik Cseszelit-Szilvási, ehhez ragaszkodnak 
ők inkább . . . de valósággal szilvási vagy légeni Szilvá-
siak [RettE 236-7]. 

3. összekuszál; a încurca; verquicken/wirren. 1679: 
Én arra felelék: Tudja úgymond Nagyságod jól az né-
metnek természetit, hogy ha mit fegyverrel nem vihet 
véghez, practicával fog hozzá, azért ebben is az német 
nem egyebet akar, hanem hogy az magyar dolgokat ezen 
az portán confundálja és az magyarokat kedvetlenség-
ben hozván, avagy porta kárával való békességre vegye, 
avagy fegyverrel úgy bánjék velek, az mint szereti [TML 
VIII, 530-1 Sárosi János Teleki Mihályhoz]. 

4. meg/összezavar; a zăpăci; konfundieren, durch-
einander bringen. 1619: Messiássá akarja magát tenni s 
meg akarja ez világot ítílni. Hopp haja! így confundálja 
az Isten az embereket [BTN 223 Borsos Tamás Péchi 
Simon kancellárhoz]. 1762: Amint mondják, ígért őfel-
ségének harmincezer forintot csak vegye el ezt a nagy in-

fámiát róla3 így confundálja Isten az embert, aki világi 
dicsőségért a maga evangéliumi vallását elhagyja [RettE 
139. — aA reformátusból katolikussá lett főúrról az or-
gazdaság gyanúját/vádját]. 

5. zavarba ejt; a puné pe cineva ín încurcătură, a ză-
păci/încurca; in Verlegenheit bringen. 1705: Ugyan ma 
délest voltam Haller István uramnál, holott is beszé-
lé, a minap miképpen akarta a generál az urat confun-
dálni [WIN I, 395-6]. 7727: az a csuda hogy meg nem 
bolondultam miatta, mikor lattam hogy nimellyek nem 
hogy segitteni akartak volna, sőt minden igyekezetekkel 
confundalni akartak [Albis Hsz; ApLt 2 Bakori (!) Ist-
ván Apor Peteméhez]. 

6. ~jű magát zavarba esik/jön; a se zăpăci/încurca; 
in Verlegenheit kommen/geraten | meg/összezavarodik; 
a se încurca; sich verwirren. 1724: Naláczi László 
ur(am) is kargyát hívelyébŏl ki húzván az Pasko Sig-
mond feje felé ereszté és homlokban meg Sebhete . . . 
Azt láttam . . . hogj minekutánna ez igj esett volna hogj 
confundálodott s magát meg szégjenlette perceptibiliter; 
még én adanimaltam eő kglmét, hogj tréfa dolog ne con-
fundallya kglmed magát [Mihályfva NK; BK 984 Lad. 
Tordaj (35) ns vall.]. 1813: A midőn a' Czéh Házánál 
Czéh gyűlések szoktak tartatni szokott e' Baratossi Jo-
seff . . . azokban meg jelenni ? . . . nevezetesen egykor 
megjelenvén mitsada allapotba jelent meg s mint Con-
fundalta magát, kit gondolt Feŏ Czéh Mesternek, kit pe-
dig Komjának lenni s azok előtt mi modan Nyilatkoz-
tatta ki magát a Feŏ Czéh Mester ellen? [Dés; DLt 
56.3 vk] | Baratossi Joseff eŏ kigyelme haragot tart-
ván Nemes Doboi (!) Mihály eó kigyelmére 
. . . velem akarván beszélni, Confundalta magát, és Do-
bai Mihálly eó Kigyelmének beszéllett . . . : Te koma hol 
vagyon az ă Roska Dobai, hogy veijük meg [Dés; i.h. 41]. 

konfundálás meg/összezavarás; zăpăcire; Verwir-
rung. 1662: Bánfi Sigmond oda menetelinek oka praesi-
diumnak és vidékének ámítása, confundálása [TML II, 
258 Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 

konfundálódik 1. egybe/összekeveredik; a se ameste-
ca; sich (ver)mengen/mischen. 1759: Azt is beszélik, 
hogy annyira confundálódtak az őfelsége népei a musz-
kával, hogy végtére egymást ölték-vágták [RettE 82]. 

2. összezavarodik, zavarossá lesz/válik (a helyzet); a 
se încurca; (Lage) verwirrt werden. 1692: Gerebenesen3 

mikor az ur Haller Ianos vr(am) ŏ naga számára két hor-
dó Bort árulnák ki, ugyan az ur ŏ kglme számára is ket-
tőt kellenék ki-árulni . . . Kovács Jstván uram(na)k 
egyet; de most confundalodvãn az korcsomállás, az ur õ 
kglme Borára, mind az Haller János uram ŏ naga, mind 
Kovács Jstván ur(am) Borát rea kezdették mellyet-is 
megh-orvosolni szŭkségh [Mezőbodon TA; BK Inv. 
36-7. — aSzomszédos település az előbbivel]. 

3. zavarba esik/jön; a se încurca; in Verlegenheit ge-
raten/kommen. 1724: Naláczi László ur(am) is kargyát 
hívelyébŏl ki húzván az Pasko Sigmond feje félé ereszté, 
és homlokban meg Sebhete meg véresité . . . Azt láttam 
. . . hogj minekutánna ez igj esett volna hogj confundá-
lodott s magát meg szégjenlette perceptibiliter; még én 
adanimaltam eő kglmét, hogj tréfa dolog, ne confun-
dallya kglmed magát [Mihályfva NK; BK 894 Lad. Tor-
daj (35) ns vall.]. 1735: nem kevéssé confundálodtam, 
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micsoda nagy gyalázatb(a) ejtették Ngdatis engemetis 
[Lozsád H; Ks 99 Györffi József lev.]. 

4. kb. zűrzavarba/pánikba esik; a intra/cădea ín pa-
nică; in Pánik şeraten. 1707: Az német megyen hál-
ni Kocsárdhoz ; az mi hadaink is utánna, és ott éjjel 
őket megütik; az gyalogságnak csak egy része megyen 
be, az holott az ellenség confundálódik és sokakat ben-
nek levágának [SzZs 322. — aSzékelykocsárd TA]. 1710: 
De a hadnagyok és a nemesség, tartván jövendőtől, ké-
szek lőnek Bethlen Gergellyel elmenni, ő penig a somlyai 
katonákot küldvén a székely hadakra, mihelyt puskázni 
kezdenek a székelyekre, mint olyan fő nélkül való had, 
confundálódik s az erdőn általmenének, de azon éjszaka 
mind egyig elszökének haza [CsH 196]. 

5. megzavarodik; a se zăpăci/încurca; verlegen/ver-
wirrt werden. 1772: A szegény Butyka Péter is megholt. 
Ki is az elmúlt héten a vármegye tábláján productióra 
járt és midőn maga famíliáját vagyis genealógiáját igen 
fel, id est egynéhány saeculumra igyekezett volna felvin-
ni, a concatenatióban deñciált, mely miá a tábla nem ab-
solválta. Melyen confundálódván s különben is gyenge 
egészséggel lévén, accelerálta halálát [RettE 267]. 1773: 
A szegény Nyárádi elbámulván feleségének vallástéte-
lén3 . . . kezeit törvén lerogyik lábáról . . . harmadnapra 
meghal. Látván a felesége e véletlen halálát az urának, 
confundálódik s maga is meghal [i.h. 298. — 3Értsd: a 
házasságtörés vétkének bevallásán]. 1823-1830: Dósa 
Alsó-Fehér vármegyében regius perceptor lett volt, de 
•. . a felesége kicsapongása s vesztegetése miatt meg-
adósodván, mindenét elvették, melyen Dósa confundá-
lódott, s utoljára zsidóskodott, azaz az öltözete volt egy 
sokféle rongyokkal megvarrott lábravaló, ahhoz való 
ujjas köntössel, mely mint valami rongyos paplan úgy 
nézett ki [FogE 116]. — L. még RettE 245, 251, 379. 

6. átv megkergül (elveszti a józan eszét); a se zăpăci/ 
ţicni; den klaren Verstand verlieren. 1762: Itt mindenfé-
le gabonánk a Lábán vész, ugy a le kaszálo<dott> fű, 
mert az emberek annyira confundalodtak hogy nem bir 
az ember véllek [M.szentpál K; TL. Cseh Benjámin lev.]. 

konſundált összeelegyedett/keveredett; amestecat; 
vermengt/mischt. 1742/1760: Allodialis földek azon Ne-
mes ház után mik és minemű nevezetű helyekben légye-
nek, minthogy az Wass rész földekkel confundáltak dis-
tingvalni nem tudom [Szentegyed SzD; WassLt Fr. Élte-
tő de Zilaj (36) ns vall.]. 

konfundáltatik 1. összezavarta tik; a ñ încurcat; ver-
wirrt/konfundiert werden. 1735/1772 k.: A Mező Csani3 

Hatarnak birodalma is az időnek sok viszontagsági 
miatt egészszen confundáltatván annak valósaga, 
ugy az antiqua Sessiok sem régi Levelekből, sem pedig 
ex humanis Testimoniis . . . nem verificáltathatnak [T; 
DobLev. 1/160. — aTA]. 1798: A' Trauzner Jusnak 
Conscriptioját . a' Fel peres Aszszony nem ellenzi 
ezen móddal: Hogy az örökségek ne Confundáltassa-
nak, és kűlőn választásokat ne szenvedjenek [Gergelyfá-
ja AF; i.h. IV/797.lb]. 

2. zavarba esik/jön; a se încurca; in Verlegenheit 
kommen. 1657: az fejedelem tetteté, mintha az lóról 
leszállani akarna ő is, melyet az német generál is csele-
kedni akarván, lováról leszálla, az fejedelem pedig lova 
hátán marada, s amaz confundáltatván . . . gyalog ma-

rad, s úgy foga kezet az fejedelemmel [Kemön. 46]. 
1771: Productióra is kitétettem ez által a hamis lelkű 
Bogdán Dénes által. De ugyancsak az Isten nem hagyott 
minden vigasztalás nélkül, mert nemességem productió-
jakor igen szép deliberátumot kaptam a vármegye táblá-
járól ellenségeimnek bosszúságára és confusiójokra, mi-
vel találkoztak olyanok, akik örvendezve várták, hogy 
confundáltassam, de kedvek nem tölt benne [RettE 262]. 
— L. még Kemön. 117. 

3. kb. zűrzavarba/pánikba esik; a intra ín panică; in 
Pánik fallen/geraten. 1657: Faragó András mezei kapi-
tánt, ki egyébiránt híres vitéz ember vala . . . elfogták, és 
így az véle lévő had confundáltatott [KemÖn. 200]. — L. 
még i.h. 33, 76. 

4. átv felindul; a se agita/enerva; sich aufregen. 1777: 
Azokat, akiket nem szeretett3 s akadályára gondolta 
lenni, hivatalokból amoveálta; úgymint Kornis Mihály 
urat a bécsi cancellariusságból akarta promoveáltatni 
erdélyi provinciális főcommissariusságra ut amoveatur, 
de nem acceptálta és azért jubiláltatott, melyen annyira 
confundáltatott, hogy a guttaütésben esett [RettE 379. 
— aBrukenthal Sámuel br., 1777-1778 között erdélyi 
gubernátor]. 

konſundáltattatik összekeveredik; a se amesteca; ver-
mengt/mischt werden. 1696: Ezeken kivŭlis vannak 
bennek teŏbb examinata Ratios es amazokhoz való 
Commissiok . . . es holmi missilisek feles számmál, de 
confusé, mert a' mint az exactorok Fasciculusokba(n) 
kötözték kŏtejek vagy el rothadott vagy az égerek el rág-
tak és ide s tová hanjodta(na)k es az hanjăsba(n) Con-
fundaltattanak [Gyf; BfR]. 

konfúzió 1. (zűr)zavar; confuzie, încurcătură; Durch-
einander, Wirrwarr. 1621: Miüelhogj az Cédulák el iga-
zitatlanok, Azért hogj valami co(n)fusio Ne keowetkez-
zek, választottak eő kglmek negj Cédula lgazito vrain-
kat [Kv; TanJk II/1.323]. 1623: az kiknek supplica-
tioiokra illien valazt téottunk igazychia ell, de az 
kiknek illien valazt nem attunk, azoknak dolgokot nem 
szuksegh el igazyttany, mert az Regestúmba nagy confú-
sio lenne [Csíkszereda; Törzs]. 1671: Nyilván való ká-
runkat látván a* Vékának és ejtelnek nem egyenlő voltok 
miatt, kikbŏl-is nagy confusio vagyon az Országban: 
Azért concludaltuk hogy mindenüt az Országban mé-
ressék az ejtel és véka a* Colosvári ejtelhez és vékához, 
hogy ez iránt való confusio-is . . . tollaltassék [CC 88-9]. 
1676/1681: a Confusionak el tavoztatasaert adgyon 
mindenkor ã korczomaros(na)k Cédulát, mellyik bor 
mire ment [Vh; VhU 658]. 1735: Mező Csánbanis az an-
tiqua Sessioknak dolga . . . egész Confusiob(an) talál-
tatván és kinek kinek valóságos rata portioja pro hic et 
nunc nem erualtathatván az falunak antiqua sessiók 
útán léjendö felosztása és rectificaltatásais mostanra! el 
marad [Mezőcsán TA; Born. X. 7]. 1794: Engedjen meg 
énnékem édes kedves Hugóm Aszszony hogy eddig nem 
irtam mert szegény Napom betegsége és halála miatt a 
sok baj, és Confusio volt házamb(an) [Bolya NK; IB gr 
Toldi Zsigmond lev.]. 

Szk: ~ esik zűrzavar támad. 1681: Az vásár vámot 
penig az hites Porkoláb tartozik exigalni . . . kitûl mit es 
mennyit exigalt, az varos Birajaval hiti szerint ugi 
authenticaltassa, hogi karokra való Confusio ne essék 
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[Hátszeg; VhU 150]. 1705: Az pénznek pedig folyásá-
ban) hogy confusio ne essek, szűkségesnek itiltŭk ki 
irnj, mint determinaltatot volt az pénznek állapattya az 
elmúlt esztendŏb(en) ott Szebenben, mely mostis minde-
nütt observaltatni parantsoltatik [Nsz; KvLt 1/192] * 

hoz összekuszál/zavar. 1749: ugy találta a* Visita-
tio, hogy az Oltszemi Ekkla Megyebirai negligenter cu-
ralták, söt egész confusioba hozták a* Debitumnak ac-
crescentiaját, most azért minden confusiot tollálván ád 
által a* Sz: Visitatio Köcze Ferencz Megyebira ratioja 
alá Flr: Hung. 141 „84 [Oltszem Hsz; SVJk] * ~f csinál 
zűrzavart kelt/okoz. 1667: Látom, palatínus betegsége 
nem kevés confusiot csinált már is; mit fog csinálni halá-
la, Isten tudja [TML IV, 81 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 1773: Vészem . . . Mélintzki Levelit mellyben 
panaszol hogy Hatfaludi Ur confusiot tsinál nagyott az 
Almási loszágba, fel ültette volna ellene az embereket, 
máris szot nem akarnak fogadni [JHbCs Árkosi Ferenc 
Csáki Katalinhoz] * ~f kauzál 'ua' 1740: Szabó Gá-
bor . . . az restantiab(an) lévő Posta bért az előbbeni de-
terminatio szerint, ugy az inobedientíáért és hogy confu-
siot causalt ex speciali gratia sedis hat forinttal bűntetes-
sék iteltetett [Torda; TJkT I. 182]. 

2. zavar, tanácstalanság; încurcătură, nedumerire; 
Verwimmg, Ratlosigkeit. 7662: megíratott vala, mely 
nagy confúsióval, gyalázattal szaladott volna a fejede-
lem őfelsége ármádája előtt Tisza-Bodrog köziben [SKr 
225]. 7667: az urunk szolgája hozta levelekre való vá-
lasztételemnek idején teljes confusioban volt elmém 
[TML IV, 227 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz}* 

Szk: ~/>ű esik. 1776: Felesége volta amaz híres Gras-
salkovics Antalnak leánya, igen szép asszony, de máso-
kat is szeretett, úgyannyira, hogy most utoljára a miá 
confusioba is esett volt a szegény úr [RettE 363. — 
aGr.Haller Gábor generális és gub-i tanácsosnak] * 
~bű hoz. 1761: Bethlen Ádám urat őexcellentiáját mi-
dőn Fehér vármegyei főispán volt, maga pedig Belső-
Szolnok vármegyei, meg nem elégedvén azzal, kifaragta 
vala a főispánságból s igen nagy confusioba hozta volt 
[RettE 115-6] * jut. 1670: Naláczi uram késését 
nem tudom mire vélni, talám szegény ismét elbetegedett 

Ha az is elhal, bizony hamar confusioban jut az ő 
nagyságok udvara [TML V, 394 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz] * ~ban van. 1662: Azonban már az hada-
kat ütközetben kelletvén rendelni, valának nagy confú-
sióban, viszálkodásban a főrendek [SKr 173]. 1774: 
Ezen occludált kis Demonstratiotskat Curiosusabbats-
kan comportaltam volna de egész Confusioba voltam 
mert az mehes kertemet fel vertek [Sáros KK; SLt XL 
Körmŏtzi Ioseff Suki Jánoshoz]. 

3. kb. elmezavar; alienaţie mintală; Geistesverwir-
rung. 1761: Juniusban írtam vala, hogy holt meg a sze-
gény Endes Miklós. De ezen diaeta alatt holt meg s az az 
híre, hogy doctor Balika curálván, praecipitálta a 
curával, különben nem holt volna meg. Mely miá a 
szegény Balika is confundálta volna magát s abban a 
confusiójában meg is holt [RettE 127]. 

4. kb. összecsapás/zördülés; încăierare; Entzweiung. 
1618: 12 Junii lőş Kamuti urammal egy igen rút nagy 
confusiónk [BTN 87]. 1679: írtam vala bőségesen Ves-
selényi Pál uram rendetlen és urunk parancsolatja ellen 
lőtt az mezei hadak közzé való kimenetelérűl Kgk és 
hogy ő nagysága Íratott mind magának s mind az mezei 

hadaknak, ne nehezítsék és akadályozzák ez újabb-
újabb reméntelen confusiókkal az magyar nemzet dol-
gait [TML VIII, 491 Teleki Mihály Ruszkai András-
hoz]. 

konfúzus 1. zavaros; confuz, neclar; konfus, verwor-
ren. 1851: A Cigánytól küldöttem volt néked levelet, jo 
reggel álmatlan éj után írtam hiszem confuzus volt [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. hibbant, zavarodott (elméjű); smintit, zăpăcit; 
vertrackt, geistesgestört. 1844: a' le tartoztatott személy 

meg lött egy embert, nem tudom Confusus vagy ré-
szeg volt mert ép elméjű ember senkiis töltött Fegyvert 
nem czéloz másra [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1251 
Dobolyi Bálint Miksa János alispánhoz]. 

kong 1. döng; a pocni, a suna tare; dröhnen. 1796: 
ugy akartak hogy a Kotsist le vonyák a Lorol és rutul 
meg kinozzák, de a Kotsis a Lovakkal futásra Vévén a 
Dolgot el nem érhették, hanem Kövekkel hajgáltak 
utánnok Ugy hogy Ugyan Kongot a Kotsi Kassa [Gyu-
la K; RLt Oltyán Iuvon (46) szolga ember vall.]. 

2. kb. visszhangzik; a răsuna; widerhallen. 1823-
1830: Galatzi János nevezetes volt nagy kacagásá-
ról, mert olyankor az egész Kollégyom kongott [FogE 
139]. 

kongás kondulás; dăngănit; Geläut(e). 1811: Hallot-
tam az Harang' utolsó kongását3 [ÁrÉ 17. — tűzvész-
kor]. 

kongat a face să sună; wiederholt läuten. 1733: Vág-
jŭk le a' kis harang kötelét, ne kongassa(na)k véle, eleget 
kongattak eddig [Héviz NK; JHbT]. 

kongeneracionalitás szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: vkinek vkivel nincs ~a vki vkivel nem 
egy/azonos nemzetségbeli; a nu fi de acelaşi neam cu ci-
neva; jd ist nicht von gleichem Geschlecht/Stamm mit 
jm. 1781/1785: leg idősb Détsei Istvánnak . a Pacza-
laiano Somlyaianus Descendensekkel semmi ollyas vér-
sége, és Congenerationálitássa nem volt [Szentbenedek 
AF; DobLev. III/596. 101. Jos.Szabo de Pálfva (36) ns 
vall.]. 

kongerál (össze)gyűjt; a aduna; (zusammen)sam-
meln. 1657: Vala egy Kassai István vén ember ez a 
fejedelemnek legintimusabb, hitelesb embere ez go-
nosz embernek az fejedelem alatt oly continuus szüretje 
vala, hogy azáltal nagy kincset is congerált vala, úgy-
hogy akkor senki Erdélyben pénzesebb ember nem vala 
[Kemön. 254]. 1676/1681: Udvarbíró Vr(am) keze alatt 
lévő Urbáriumot . . maganak le pariallya avagi hiteles 
ember altal le pariáltassa, hogi à szerint percipialhassa a' 
Joszagbul jaro jövedelmeket; azokat Congeralvan 
fordicsa az e(n) szükségemre [Vh; VhU 656]. 1743.š én 
egj kevés pénzetskét . . . Borbol Congeráltam s pálinká-
ból [A.árpás F; TK1 Váradi Zsigmond Teleki Ádám-
hoz]. 1744: Kŏpeczi Nagy Márton és Bálás Istvánék 
Szebeni uttyokra 4. forintot congeraltanak, s administ-
ráltákis [Nagyajta Hsz; INyR 39 Péterffi István (32) 
vall.]. 1757: Vallyon igaz uton modon prosperálhatotté 
magának annyit, hogy annyi pénzt congerállyon, és 
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annyi Joszágot szerezzen mint a mivel ma bir [Fráta K; 
Ks 101]. 1782: Jobnak Ítélvén Kegyelmes Aszszonyom 
• •. egy kevés Pénztis congeralván, küldőm is Rflor 100 
[JHbCs Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 

kongerálandó be/összegyűjtendő; care urmează să fie 
adunat; ein/zusammenzusammelnd. 1762: (A) congerá-
lando pénz(ne)k effectiva ad(mini)stratiojatis admatu-
raltatni vgy igyekezze, hogy ezen fojo Holnapnak fogy-
tán vége legyen [Ks 18/XCIII. 6 a gub. Nsz-ből]. 

kongerálhat gyűjthet; a putea aduna; sammeln kön-
nen. 1789: De nemis lehet képzelni hogy Karácsonfal-
ván8 kevés ideig való Tiszttartoságbol Diringer Vram 
olyas tetemes Summát és Bonumokot congeralhatott 
volna [DobLev. III/658.1a — aAF. bDiringer Mihály]. 

kongerált 1. be/összegyüjtött; adunat; ein/zusam-
mengesammelt. 1727: Ezen Congérált közönséges kólt-
zíget Administrályák sietve [H; JHb XLII]. 

2. egybehordott; adunat/strîns la un loc; zusammen-
getragen. 1737: a Tktes Nemes V(á)r(me)gjékröl Congé-
rált magazinalis szénák(na)k örizetire, hogj strásák állít-
tassanak . . . tettzett a T. N. Tanátsnak és Universitás-
nak [Dés; Jk 472bJ. 1775: A magazinumokat már töltöt-
ték, a császár bagazsiája leérkezett volt, maga is Budáig 
lejött, de hirtelen megváltozott, úgyhogy az oda congé-
rált naturákat visszahordották, a császár is útból meg-
tért [RettE 356]. 

kongeráltatott be/összegyűjtetett; adunat; ein/zusam-
mengesammelt. 1787: Ezen tul specificalt Licitatio al-
kalmatosságával congeraltatott Summa . . . Hf 327 . . . 
és 34 pénz Interesre bizonyos hellyekre jo securitas 
alatt elocaltatott [Mv; MvLev. Csiszár György hagy.]. 

kongó 1. csengő; clopoţel; Schelle, Glocke. 1656: Egy 
Lo nyakara való kongo [Doboka; Mk Inv. 4]. 

2. '?' Szn. 1602: Kongó György lófõ. Kongó Péter 
[Lécfva Hsz; SzO V, 185]. 1643: Lakatos Mihali al(ia)s 
Kongo [Mv; MvLt 291. 392a]. 1872: Bálint (: Kongó :) 
János [M.bikal K; RAk 298]. 

kongratuláció üdvözlés; congratulaţie, felicitare; Be-
grüßung. 1595: 12 Decemb(ris) . . . vasaroltam, Wrúnk 
ö fgehez az Congratúlatiora mennj igyekezúen: 21 Na-
ranczot f 2 d 62 . . . 3 Örög Pomagranatot p(er) f 1 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 315 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1671: Az szakmári commendant is congratulatióval írja, 
hogy az franczia pompáson látta az ő felsége követét és 
az Lotharingusnak az országát vissza igirte [TML V, 
452 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kongregáció 1. gyülekezés, gyülekező; adunare, întru-
nire; Versammlung. 1736: volt egy közép rend faház, ott 
az rhetoricát és poesist tanították, abban volt ugyan az 
catechizálás is s az deákok congregatiója [MetTr 431]. 
1739: Arrólis szoross parancsolatunk lévén, hogy Vára-
sunkb(an) feles számú Congregatiók evitáltassan(a)k, 
vgjmint Halott temetéskor, keresztelőkor, és egjéb al-
kalmatosságokkal; kiváltképpen Tor, indiflerenter ne 
Celebráltassék [Dés; Jk 524]. 1870 k./1914: Congrega-
tio: iskolai szolgák gyűlése, melyre szerdán és szomba-
ton d.u. 3 órakor, cantus után, ad congregationem kiál-

tással a kis csengettyűvel hivattak össze. Ezen a felügye-
lő, curator, — a pápa számbavette, beosztotta, szolgála-
tokra (cursor, vigil) munkákra kirendelte, szóval igaz-
gatta és fegyelmezte a kollégiumban ingyenesen lakó, 
szolga cimen tanuló ifjakat. A régi ad congregationem 
famuli helyett l846-on innen ez volt a gyűjtő jelszó: 
gyülhelyre fiuk! Tehát a szolgaság hangsúlyozása elma-
radott [MvÉrt. 8]. 

Szk: ~ t indít egybegyűl. XIX. sz. köz.: Nem atollot-
ták . . tsupán az Ivás kedviert azon Fogadoban Cong-
regatiot indittania jol meg reszegedni, ez által Rebel-
liot s Ládzadást a Mesteremberek ellen, indítani [Kv; 
ACLev. — aA békétlenkedő mesterlegények]. 

2. céhgyűlés; adunarea breslaşilor; Zunftversamm-
lung. 1678: Az Beczwlletes Cehnek frequens congrega-
tiojab(an) nemzetes Huszár Peter Ur(am) fia, Huszár 
Mihály keovettette az Mesterremeket, Beczwlletes Bras-
sai Dániel és Monostori János Ur(am)ek által [Kv; 
ÖCJk]. 1759: Leven az Betsületes Cehnak Congregatio-
ja akari alkalmatassággal valasztatek vensegnek Kováts 
Győrgj uram meljre is az Isten segelje minnyajan ki-
vannyuk [Kv; FésCLev.]. 1771: Leven az Betsületes 
Cehnak Congregatioja akkari alkalmatasságal Szabó 
János Uram az avató Collatiojat meg atta [Kv; FésCJk 
63]. 1775: Lévén az B: C. Congregatioja és akkori alkal-
matassággal végezé egyenlő akarattal aszt hogy ha vala-
mely Betsülletes Mester legény Cehban akarna allani 
tartozik az Cehnak ŏszve Gjuléséért flór 1 id est egy fo-
rintokat le tenni az Tábla Járásért 12 pénzt [Kv; i.h. 51]. 

3. országgyűlés; adunare obştească/naţională; 
Landtag. 1666: Az hazának oly kiváltképpen való szor-
gos dolgai forogván fenn most előttünk, melyek miatt 
elmulhatatlanul kénszeríttetünk Kegyelmeteket egy né-
hány napokra való congregatiora convocáltatnunk 
[ŢML III, 607 a fej. Teleki Mihályhoz]. 7723: Conside-
rálvan Mlgos Commendáns G(ene)ralis Excellentiája az 
Hazához mutatott eddig való Szép affectioját és továb-
rais jová(na)k s consolatiojá(na)k promotiojára való 
hajlandoságat, igírtetett még Medgjesi congregatiokor, 
itt való Anticipatiokor pedig determináltatott is com-
muni consensu ŏ Excellentiája Számára bizonyos pénz 
[Ks 18/XCIII a gub. Kv-ról]. 

4. vármegyei közgyűlés; adunare judeţeană; Kreis/ 
Komitatsgeneralversammlung. 1748: azon kárnak meg-
becsüllésére ki menvén, hogy edgyszersmind Sz 
Egyeden lakó Szabó Pál Vramatis . . Potentiose el fog-
lalt Házában Nemes V(ár)megye Deliberatuma mellett 
restituallyuk, azon úttal compellaltuk a meg nevezett 
Falut hogy a Falu Marhaival el etetett Gabonáját 
refundalnák meg nevezett Sz Egyediek, és annakutánna 
midőn Executiora is ki mentünk a Falu Repellalt, és re-
portáltuk Ns V(á)r(me)gye G(ene)ralis Congrega(ti)ojá-
ra [Dob.; WassLt]. 

5. generális ~ székely széki közgyűlés; congregatio 
generális seu marchalis; adunarea generală a scaunului 
secuiesc; Generalversammlung des Szekler Stuhls. 
1756: akárholott leg közelebb celebrálandó G(ene)ralis 
Congregatio [Msz; VH]. 

6. városi közgyűlés v. tanácsülés; adunare orăşeneas-
că; städtische Generalversammlung/Ratssitzung. 1741. 
Ugy referáltatott előttünk, közönséges Congregatiónk-
ban, hogj egj valaki magunk atyánkfiai kőzzül, Tktes 
Alsó Mihály V. Ispán Uram előtt, Levele által, nagy dis-
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legálitással 's Törvénytelenséggel Criminálta vólna a' 
Dési Nms Tanácsot [Dés; Jk 551a]. 

Szk: ~ t gyűjtet. 1731: Hadnagj Nzts Dálnoki Dániel 
ur(am) solemniter Protestál hogj eŏ kglme maga köteles-
séget mind az dolognak Gát epitese körül valo praestal-
tatasab(an) el nem mulatta, mind sokszori Congregatiot 
gjujtetvén, holottis proponálta az Gatnak meg epittete-
set, melyei ha az Nemes Város nem gondol eŏ kgme 
oka ne légjen [Dés; Jk 415]. 

7. papi székülés; congregaţie; Kongregation. 1656: 
Stephanus Zabolai pastor Ecclesiae Buzeiensis protesta-
t(ur) Manyikon lakó Nemes Gaspar Ferencz az Ecclesia 
szekin en velem tŏrvenykezven, immár ket szeken nem 
comparealt . . . Az elŏt valo congregatiokor excusalta 
magat [SzJk 82]. 

kongregál egybegyüjt/hord; a aduna; zusammensam-
meln/tragen. 1705: Ándrásiné asszonyom megkérvén az 
Apor István részit, az mi zálogos jószáginkat, feles sző-
lőit szűrte is meg mind oda az úr házához congregál-
ta vala Kolozsvárott [WIN I, 636]. 

kongregált be/összegyüjtőtt; adunat; ein/zusammen-
gesammelt. 1731: Szaszaron congrégált Anslogos Taxa-
bor [Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 

kongresszus 1. congres; Kongreß. 1814: Bécsbe nagy 
Congressus volt3 . . Budárais le jöttek, és ott nagy ven-
dégséget ütöttek [Dés; KMN 275. — aAz ez évben szept. 
18-án kezdődő bécsi kongresszus]. 1823-183Q; Bona-
parte letétettetésével s meggyőzettetésével az európai fe-
jedelmek nagy kongresszust tartottak3 [FogE 196. — aA 
kongresszus 1815. júl. 9-én fejeződött be]. 

2. együtthálás; consumarea căsătoriei; Beischlaf. 
1692: A mi akadályt titokban az Asszonyi állat részéről 
forgatnak tudniillik Férfihoz valo alkalmatlanságát, 
nem érthettyŭk sŏt az Attya relatiojábul inkáb hisszük 
valami alã s fel járó servése testében, melly meg orvosol-
hato és a congressust perpetuo nem impediálhattya 
azért is redeállyon férjéhez [SzJk 261]. 

Szk: házassági 1691: Kováts Katha vadollya fér-
jét Illyés Petert, hogy velle a' hazassaghi egyessegb(en) 
congressusb(an) mod nélkül bánik ne(m) ugj mint ke-
resztyen) ember, nem szenvedheti; majd ugjan fejere áV-
lattja ugj fajtalankodik [i.h. 255]. 

konha-ſorma kannácska-forma; asemănätor unei 
căni; Käímchenform. 1714: Elseö Pintzetok foglal ma-
gáb(an) Egj Cseh Országi Koncha formara való Üvegett 
futraljotskab(an) [AH 56]. 

konjektál átv egyhe/összegyüjt/hord; a aduna; em/zu-
sammensammeln/tragen. 1618: bizony meghiggye 
Nagyságod, hogy Erdélybe Nagyságod körül bathoriz-
mus forog. Ennek eredetiről, fundamentomáról azmit 
conjectálok most Nagyságodnak még nem írok 
[BTN2 137]. 

konjektúra L kb. gyaníiás, sejtelem; bănuială, presu-
punere; Vermutung, Mutmaßung. 1618: bizony az Bá-
thori Ándrás felől való dolognak is jobban végére me-
gyek . . . Ennek indulatjáról, ha volt, üyen conjecturám 
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vagyon- [BTN2 146. — aKöv. a részi.]. 1672: Itt Uram, 
még Istennek hála elé nem fordula a Kigyelmed dolga, 
de a mint a németek fenyegetőznek, nem leszünk harag-
túl üressek. Én kötelességem szerint a Kigyelmed becsü-
letire mindeneket elkövetek . Válaszunk leszen ne-
künk is nemsokára . . . hagyok mindeneket akkorra, 
most csak conjecturákkal Kigyelmed füleit terhelnem mi 
szükség? [TML VI, 415 Rosnay Dávid Teleki Mihály-
hoz Drinápolyból]. 

2. következtetés; concluzie; Folgerung. 1670: A Vá-
rad felöl való dolgokat, úgy hiszem, gyengébben fogják 
illetni; a Jenő felől valók nėhezebbek . . a Halmágy vi-
zén túl való faluk . . . a Halmágy vizén belül is egyne-
hány oda lesz. Eddigvaló dolgokbúi az én conjecturám 
ez; adja Isten jobban, mindazáltal csak vennék egyfelől 
el, ne imitt-amott a sűrű panasz itt is ugy szűnhetnék 
meg s úgy is fog lenni [TML V, 397 ua. ua-hoz]. 

konjekturál sejteget, találgat; a presupune/conjectu-
ra; ahnen, vermuten. 1662: de mi formában esett ela, 
senki annak módját meg nem tudja ez mai napié monda-
ni, hanem csak conjecturálták [SKr 670-1. — Kemény 
János fej. 1662. jan. 22-én Segesvár tőszomszédságában 
Nagyszőllősnél vívott csatában]. 

konjekturális kb. felületes, hozzávetőleges; aproxima-
tiv; ungefahr, beiläufig. 1710 k.: Magamat sem fejérítem 
egészen; nagyobb buzgósággal és attentióval kellett vol-
na a tőlem Istennek fogadott dézma kiadására gondot 
viselnem, és hogy már uraságomban nem kellett volna 
csak tiszteimre bíznom, és morositásommal s üte-véte 
conjecturalis computusimmal talán néha meg is csonkí-
tanom [Bön. 893]. 

konjiciál 1. gyanítva/sejtekezve vél; a presupune/bă-
nui; ahnend/mutmaßend meinen. 1670: Hogy penig 
Bánffi Sigmond uramtól eshetett az szó, arról conjiciá-
lom, ő kegyelme mene ki s úgy esék az szó [TML V, 279 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 1673: Naláczi uram fe-
lől íija Kegyelmed, hogy nekem azt mondották, ü ke-
gyelme részegeskedett. Áz én levelembűi egyikbűl sem 
olvasott Kegyelmed olyat, hanem urunk csak conjiciált 
az ű kegyelme nyavalyájához képest, gondolván azt, 
hogy a miá ujult meg nyavalyája ü kegyelmének [TML 
VI, 532 Székely László ua-hoz]. 

2. becsül, hozzávetéssel megállapít; a aprecia/socoti; 
schätzen, annähernd feststellen. 1777: Csudálkoztam 
rajta, hogy erőtlen öreg ember ilévén (noha, amint conji-
ciálom, a 70 esztendőt sem haladta volt meg . . . ) £sak 
egy dgány kocsissal Csekelakára indult Kolozsvárról 
[RettE 382]. 1788: A szénákhoz hozzá vetőleg mind <Gu-
raszádán3 és Bradatzelen coujiciáltunk s reménlem 
ho^y ţgy anyi lészenis [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. 

ktnjkiálhit sejtegethet, vélegethet; a putea presupu-
ne; vermuten können. 1675: Úgy is vettem eszemben, a 
békesség dolgában urunkat is kérni fogják, a mint né-
mely kérdésekbűi conjiciálhatom [TML VII, 20 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1718: Húsvéton tul nékem 
Bor kel ä mint Conjiciálhatom [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-
ból]. 
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konjugáció igeragozás; conjugare; Konjugation, Beu-
gung. 7805; Délután 4kor egy fél Conjugatiot elmondot-
tam a Német Grammatikából [Dés; KMN 127]. 

konjugál 1. együvé számít/vesz; a socoti tótul la un 
loc; zusammenrechnen/nehmen. 1668: Ez két háznak 
estimatiója tött együtt f. 2800, id est huszonnyolc száz 
forintot, conjugálván ez két házat ekkori divíziókor 
[Kv; KvE 206 LJ]. 

2. ~ja magát egyesül; a se uni; sich einigen. 1704: 
Annak utána ismét conjugálni akarván magát a bavarus 
a franciával, Eugenius utánuk nyomult az őfelsége ar-
madájával [WIN I, 196]. 1705: Forgách uram pedig Sze-
bent oly dispositio alatt hagyta, hogy erősen bloquada 
alatt lészen, a több hadak pedig kitakarodnak a derékar-
madához, hogy azzal magokat conjugálják [i.h. 583]. 

konjugista kb. negyedosztályos elemista; elev din cla-
să a patra; Schüler der vierten Voksschulklasse. 1801: A 
Bálványos Váralyai Reff. Ekkla Oskola Rectorának 
Esztendőnként való fizetése . . . A Gyermekekre nézve 
Az Abetzistátol, Declinistátol fizetnek 34 Drt. A Com-
paristatol, Conjugistatol 68-t A Léányoktol 36-t [Bálvá-
nyosváralja SzD; SzConscr.]. 

konjungál 1. egyesít; a uni; einigen. 1662: Az fejede-
lem minden fizetett hadaival az országbul kimegyen, né-
pét Jánosdnál több népével conjungálja, Váraddá me-
gyen [SKr 409]. 1710: Béldi Pálra jővén a series, így kez-
dé el voxát . . . édes leányomot Wesselényi Pálnak 
adtam feleségül, és azzal magamot s egész házamot szo-
ros kötelességgel coniungáltam vele [CsH 108]. 

2. ~ j a magát a. egyesül; a se uni; sich einigen. 7644/ 
7675: Mivel Gergellaki Ianos es Miklós hivsegünk 
mellől el álván, magokott Ellensegeinkel conjungaltak, 
es mostanis Rebellioban vadnak ellenünk; Ez okon min-
den nevel nevezendő Ingó bingo Jovakat es Joszagokatt 
• . . Nemes es Vitézlő Trauzner János Hivŭnk(ne)k ad-
tuk [DobLev. II/460.9b-l0a fej.]. 1704: Még ugyan ed-
dig a generál mindenkor szerencsésen járt . . . Az éjsza-
ka ugyan conjungálja magát Gravennel, valamint lehet 
[WIN I, 295]. — b. társul; a se asocia; sich zu jm gesellen. 
1753: Constál azis hogj mikor az Instans Lázár István-
hoz magát conjungalta, edgj marhája sem volt az Ins-
tansnak [Keresztúrfiszék; Sf|. — c. egybeesik; a conci-
de; zusammenfallen. 1760: (A határvonal) az Motsi ha-
tárt el hagyván conjugallya magát az Kamarasi Határ-
ral [Novoly K; BLt]. 

konjungálhatja magát egyesülhet; a se putea uni; sich 
(ver)einigen können. 1657: Máté vajdaa azért, noha nem 
conjungálhatá magát vélünk, de a szilisztriai pasát meg-
tartóztatá [Kemön. 174. — aMatei Basarab, havaselvi 
vajda] 1677: küldöttek elöljáróban a litváni tatárokban 
mintegy hatszázat és a dragonok közzül háromszázat, 
kik 23. conjungálhatták is magokat velek [TML VII, 
516 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. — L. még Kemön. 
191. 

konjunkció 1. egyesülés; unire; Vereinigung. 1657: 
Midőn azért Palánkhoz érkeztünk volna, ott akarván 
megvárni az conjunctiót az törökkel, az fejedelem csatát 
bocsáta Érsekújvár felé Egri István nevű . . . vitézi kapi-
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tány emberrel [Kemön. 67]. 1677: Az lengyel hadakkal 
való conjunctiót penig minthogy soha nem javallottam, 
úgy most is nem javallom [TML VII, 528 Teleki Mihály 
Tökölyi Imréhez]. 1679: Én az muszka és lengyelek con-
junctiója felöl értek; igaz-é, nem-é, nem tudom [TML 
VIII, 418 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

2. szövetség; alianţă; Bündnis. 1677: Egyáltaljában 
azon volnának itt némelyek, hogy includálhatnák az ha-
dakat a lengyel hadakkal való conjunctiora [TML VII, 
423 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 1678: az francia 
haddal való conjunctio (kit tud Kegyelmed, nekem soha 
nem tetszett) nem lett volna, az bujdosó magyarságnak 
eddig az német gratiájára vissza kellett volna menni 
[TML VIII, 45 ua. Bessenyei Mihályhoz]. 

3. összekapcsolás/kötés; legare (printr-un canal); 
Verbindung. 1710 k.; Ekkor projectizálta volt, nem 
tudom kicsoda, az Odera és March (magyarul Morva) 
vize coniunctióját per certos canales [BÖn. 921]. 

konjunktika a középiskola vmelyik alsó osztálya; una 
din clasele inferioare de liceu; irgendwelche untere Klas-
se der Mittelschule. 1823-1830: Tanulták pedig a con-
juncticába a Langius Colloquiumát s Eutropius Histó-
riájának első könyvét; a grammaticában Eutropiust és 
Phaedrust; a syntacticában Corneliust és Cicerónak né-
mely leveleit [FogE 125]. — L. még i.h. 79, 124. 

konjunktúra 1. körülmény; împrejurare, circumstan-
ţă; Umstand. 1704: A minap felhívatván3 a Generál elei-
be, szólott neki a generál, hogy . . mindenekben az 
őfelsége szolgálatját, a maga hűségét s kötelességét te-
kintse, s az mostani conjuncturákat is meggondolván, 
maga kötelességének feleljen meg és ne hagyja magát 
corripiálni [WIN I, 137. — aAz ítélőmester]. 1716: szin-
tén most akarnék valami élésettskét, s buzácskát szállít-
tatni vellek Szebenbe, az mostani Conjunkturához ké-
pest [Kiskend KK; Ks 95 Bíró Sámuel lev.]. 1739: sem jo 
sem rosz híreket nem halhatni de külömben az mint az 
Conjunkturákot látom, és beszédeket hälom, az jo sze-
rencsékhez nem sokat biszhatunk [Ks 99 Kornis Antal 
lev.]. 

2. kb. (vmely időpontban) a dolgok (vmilyen) állása; 
conjunctură; (irgendein) Stand der Dinge (zu irgendei-
nem Zeitpunkt). 1710 k.: Ez volt az én voksom erről 
az akkori conjuncturáról [BÖn. 761]. 

konjuráció összeesküvés; conjuratie, conspiraţie, 
complot; Verschwörung. 1662: Az mi illeti az puskás-
ságnak, nemességnek conjuratioját . akarván eleit 
venni, kellett Kegyelmedet . oda küldenünk [TML II, 
250 Kemény Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 7677; A' 
Kik a" Fejedelmek személyek, méltóságok ellen, és az 
Hazának kárára s' romlására, veszedelmére ártalmas 
Conjuratiokat, ŏszve való kötelezéseket cselekednének 

bŭntetŏdgyenek [AC 42]. 1710 k.: az ö ellenségi régi 
conjuratiójokat . . . nemhogy letették volna, sőt megújí-
tották [BÖn. 694]. 

konjurál összeesküszik; a - conjura/conspira/complo-
ta; sich verschwören. 1619: erősen conjuráltak az ma-
gyarok titkon egymás között, hogy senki jószágában ha-
dat ne hadjon fogadni s gyűjteni [BTN 307]. 1620: Prá-
gába gyűltek volt 40 főurak, követek mind az keresztyén 



konjuráló 142 

fejedelmektől, kik akartak confederálni és conjurálni az 
austriaca família és Ferdinándus ellen [i.h. 400. — "II. 
Ferdinánd császár és király]. 

konjuráló vki ellen összeesküvő; care participă la un 
complot; konspirierend, verschwörend. 1678: böcsülle-
tesebb nekem vallásom, nemzetem szolgálatjában élete-
met elfogyatnom, mintsem ellenem conjuráló uraimtúl 
disznó módjára agyon veretnem [TML VIII, 142 Teleki 
Mihály Haller Jánoshoz]. 

konjurátor kb. esküt tett/rég meghitelt tanú; martor 
cu jurămîntul depus; vereidigter Zeuge. 1586: 18 Aprill: 
az olah peterre való Conjuratoroknak hatanak 12 ket 
pénzt —/72 [Kv; Szám. 3/XXIV. 17]. 1619: az zsidó 
doktor perire is költöttem mindazzal, azmit az conjura-
toroknak fizettem, 600 oszporát [BTN 286]. 1629: ex-
purgallya magat az Incta hogy eo nem boszorkanj es az 
boszorkanj bübajossaghoz semmit nem tud nem ert 
Iuramentumat conjuratorival tartozik p(rae)stalni ad 
octavum diem [Kv; TJk VII/3.207]. 1747: az A. eo 
kglme ad 9na 7bris maga Conjuratorival 14to se compa-
reallyon [Torda; TJkT III. 137]. 1766: solemniter Laszlo 
Vaszi elŏt ra esküttem magam Conjuratorival a lóra 
[uo.; i.h. V. 299]. 

konjurátor-társ esküt tett tanútárs; celălalt martor cu 
jurămîntul depus; vereidigter Mitzeuge. 1737: Miért 
kellett énnékem az Jket Juris Ordine p(ro)sequálnom Ci-
tatoria Relatoriámbol világosonn Constál, h<jgy enge-
met . . . minemű Diffamatiókkal illettenek, és mellettem 
való Conjurator-társamat, Hamis-hitüek(ne)k, Hamis-
san esküvők(ne)k pronunciáltanak [Dés; Jk 253a]. 

konjurátus esküt tett jrég meghitelt tanú; martor cu ju-
rămîntul depus; vereidigter Zeuge. 1648: oda menvén az 
egész falut elő gyűjtőttűk és bizonyos személlyeket ä falu 
közönséges javallásábul erős hittel meg esketvén ă meg 
nevezett veteményes kerteknek igaz határát ki járattuk 
. . A' Conjuratusok(na)k penig nevek ezeka [Sóvárad 
MT; MMatr. 210. — àKöv. a fels.]. 1655: A' Conjuratu-
sok vallyák Nagy Istvá(n) Templom jobbagya lévé(n) 
maradtanak két árvái Jstok és Gyurko [Nyárádtő MT; 
i.h. 9]. 1700: Ezeket3 a' Conjuratusok vallyák ugy mint 
Balogh Jstván Bán István, Szőts Sig(mond) [Szereda 
MT; i.h. 251. — aAz előzőkben felsorolt földeket]. 1788: 
Investigaltatvan a' B. Madarasi3 Ref. Ekl. Ingatlan 
Fundussai . . adtanak fel a' Conjuratusok egy Főidet 
[i.h. 100. — aMT]. 

konka vmilyen súlymérték-egység; unitate de măsu-
ră; irgendeine Gewichtsmaßeinheit. 1711: 71 Concha 
Arany konkája — //12 fa(cit) 8//52. 35 Concha festék 
konkája —//06 fa(cit) 2//10 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

konkambiál (el)cserél; a schimba; tauschen. 1627: 
Swkeósd Gergy vram eö kglme felesege Borsonay Erse-
bet es Tarnoczj Sebestien my eleottwnk cze-
relenek Concambialanak Iure perpetuo et Irrevocabili-
ter picsősztmárton; Ks 19. V. 7]. 1630: mely Tot falu-
beli portio Jószágát, mellyet concambialt uolt aszszo-
nyom eo Nagaual uissa ada Haller Sigmondne aszo-
nyo(m)nak [Doboka; TGsz 51. — aSzD]. 1638: egi feleol 

Kolosuarot lakó Nemzetes Ionas Deák Vram, mas fe-
leol Vitezleo Nylas Marton Vra(m) . . . my eleot-
tunk comcambialanak ioszagot illienformana[Kv; RLt 
1. — aKöv. a zálogcsere részl.]. 1705: Pollyánban lévő 
Nagy Pál jobbágyomot jószágával edgyŭtt concambiál-
tam Néhay T. Nmzs Szent Iváni Hentel (!) Pál Uramtól 
őrőkkősőn [Altoija Hsz; Borb. II Alsó Toijay Mihálcz 
Miklós senior nyil. Nic. Márton scholae magister pp ke-
ze írásában]. 1741: eö Nga admonialtat tégedet . . . 
Hogy . . . Dali István nevű Jobbagyátol Concambiáltal 
. . . a Maros vize mellet egy darab szántó földet . . . 
azért a mit magad érette Concambialtal kész remit-
tálni [Hodák MT; Ks 14. XXXVI. 15]. 

konkambiálás csere, (el)cserélés; schimb; Tausch. 
1627: Mely hazaknak concambialasaban, az felliűl 
megh irt Néhai Hünyadi Nagy Andrasne, Kende Margit 
Azzony, conra quos libet legitjmos impetitores, Euic-
tiotis uőn fel magara, proprys suis expensis; az Brassai 
Georgy rézéről, es mind ket Aghon ualo Successori re-
zekről, ugian my eleottünk [Kv; RDL I. 130]. 1677: a* 
régi végezések szerint is ujobban communi omnium voto 
concludaltatot; hogy akarmely Natiobéli, Statusokbéli 
Regnicolaknak szabados házak és örökségeknek vétele, 
adása, vevése, concambiálása az alkuvás szerint le-
hető akarmely időre meg-engedtessék [AC 161]. 

konkambiális szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ levél zálogcsere-irat; act care dovedeşte 
schimbarea unor ipoteci; Pfandwechselschreiben. 1640: 
Az az Concambialis leuel mellyet Ketek most mutat, az 
mely emanaltatott in Anno 1638 die 10 Men(si)s Juny 
Ionas Deák Ur(am) es Magiar Patai Nylas Marthon 
uramek keözeött Nadasi es Magiar Reödi portioknak 
Concambialasa feleöl [Kv; RLt 1]. 1753: hallottam . . 
hogj egj oláh Boldisár nevű ember birt vólna Gorbóna, 
és annak jussát néhai Grg>fF Csáki István cserélte vólna 
meg a maga oláh Nádasi portiojával . nem láttam a 
comcambialis levelet [JHb XXX/9 Joh. Simon Comita-
tum Colosiensis et Dobocensis Jur. a(sse)ssor (64) vall. 
— ^bK]. 

konkambiált elcserélt; schimbat; getauscht. 1844: 
Jankó Peter urammal való Com Cambialt (!) Composi-
tionalis [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

konkambiáltatik elcseréltetik; a fi schimbat; ge-
tauscht werden. 1677: assecurallyuk mind mostani, s' 
mind jövendőbeli Professorokat, s' Mestereket . . hogy 
az ekkédiglen manuteneált joszágokban őket meg-
tartyuk . . hogy ha valamikor a* Collegium keze és ne-
vezeti alol annak hasznával és épületivel, valami más al-
kalmatosb hely concambialtatnek in tali casu tartas-
sanak Fiscalisoknak [AC 17]. 

konkambium 1. csere; schimb; Tausch. 1630: az Nem-
zetes es Uitezlö Kiralihalmj Pettkj Istua(n) Ura(m): es 
Csikszeki Csicsai Nemzetes es Uitezlö Petkj Farkas 
Ura(m): Fö emberek: mv elöttvnk ez keppe(n) tőnek al-
kalmat, es Concambiumot [Cssz; Ks 67. 46.24a]. 1650: 
Teönek mw eleottwnk illjen eòrókós es megh allan-
do compositiot es Concambiomot kik mw nekwnk ke-
zwnkeòtis fogdosak [Maksa Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 
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1656: Tőnek mü előttünk illyen eöreökős megh allando 
Concambiumot es uegezest ada Czutak Mate Czutak 
Peter uram(na)k Imperfaluaba(n) egy darab ben ua-
lo eőrőkseget mely eőrőksegért Czutak Peter Vram-
is ada Czutak Matenak . . eötuen haro(m) forintot 
[Impérfva Cs; BCs]. 1701: jo akarattyok szerént tőnek 

illyen allando Compositiot es ŏrŏkŏs Concambiu-
mot [Petek U; Hr 1/19]. 

2. cserejószág; bunuri schimbate; Tauschgut. 1618: 
ezeket penigh illien Conditioual chyerelek, hogy ha Za-
lanczy Lazlonak az chyapai hazban maradasa ne(m) 
lenne, ez az Concambium visza szalion mind(en) per 
patuarnelkul [Csapó KK; JHb XXVI/12]. 1689: Ezéken 
kvl tudok egj Concambiumotis, mellynek mindenikét 
szegeny maga birta, melyről valo Csere level lehet az fjai-
nal [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János nyil.]. 

konkludál 1. dönt, határoz; a hotărî; entscheiden | vé-
gez; a decide; verfügen, beschließen. 7605: Megh ertet-
tek eo kegmek varosul biro Vramtol az ellensegnek 
keomywllewnk valo letet . . . kewantatnek, hogy eo 
kgmek egyenleo akaratból Tanachbol concludalia-
nak minden dolgokrol [Kv; TanJk 1/1.442]. 1671: Nagy-
ságod Kegyelmes Annuentiajábol concludaltuk, hogy 
soha se Magyar, se Szász, se Székely Nation lévők, az 
Várakból és Városokbol senkinek se magok se javok az 
Fejedelmek parancsolattyára ki ne adattassanak [CC 
67]. 1689: Noha sok izbén Concludaltunk az Barany hus 
Limitatioja felől, de semi añectumat vegezesünknek 
nem lattyuk, sőtt orunknal fogva hurczolnak az Mészá-
rosok, melyhez kepest Concludaltunk igya [Dés; Jk. — 
Köv. a hat.]. 1700: Mint hogy Szász Lakatos János 

Atyánkfia, Leánya miatt sokszori illetlen s hivatallyát 
nem illető botránkoztato dolgokban ejtette magát, tett-
zett a' T. Consistoriumnak concludálni, hogj ő 
kglme többé Egjházfiui tisztiben ne maradgjon sokak-
nak botránkoztatására [Kv; SRE 70]. 1739: közöttünk 
elegjes hirek foljnak keves marhaink iránt ha valami lar-
ma talal lenni . . . Ugy Concludaltunk hogy hajtassuk 
Korondra minden marhainkot [Petek U; Ks 99 Nagy 
Boldizsár lev.]. 1791: vgy Concludáltam volt az akkor 
nállom lévő Assessor Urakal hogy hetfün látasam el az 
Tőrvént [Nagyteremi KK; SLt évr.]. 

2. befejez/rekeszt/zár; a conchide/încheia; be/ab-
schließen/endigen. 1619: Ezt az particulát ugyan sokáig 
tractálúk Görcsi urammal, de rövid szóval csak azzal 
concludálá Görcsi uram, hogy ők semmit nem tractál-
nak az hajdúság felől, mert övék azok, valamikor akar-
ják, de ha úgy nem akarják, vagyona szablyája az hatal-
mas császárnak őellenek is [BTN 207]. 1667: Asszo-
nyunknak szóló levelét Kegyelmed úgy concludálja, 
hogy ezután az magyar dolgokhoz Kegyelmed nem szól. 
Ez nem jó. Est contra realitatem et Christianitatem. Igen 
is szóljon, Uram [TML IV, 51 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 1744: az Querulans . . . Instantiáját azzal 
concludallya hogy Excellentiatok és Nagyságtok com-
mittallyon Nemes Doboka Vármegye Fő és Vice Tisz-
teinek hogy praetensivĕ el praedalt Gabonáit . . . Sz: 
Egyeddel3, refundaltassák, kárait restitualtassák 
[WassLt Czegei Wass Ádám lev. — aSzD]. 1765: Már 
ezen 1765. esztendőre többet nem írok, hanem ezen 
esztendőnek járását megírván, concludálom [RettE 
194]. 

3. következtet, megállapít; a conclude/constata; fol-
gern, feststellen. 1745: az J . . . minekutánna . . . órra el 
vágattatott, . . . hogy addig el nem megyen à Városról 
mig órra elvágatásáért boszszút nem áll, sok helyeken 
fenyegetődzótt mellj fenyegetődzésére uijabban incapti-
valtatván feles tapló is találtatott nálla, az honnat bizo-
njoson concludálom, hogj órra el vágatását égetéssel, 
gyujtogatassal kívánta meg boszszullani [Torda; TJkT 
II. 95]. 1763: Josi maga fatealta volna az Háznak tõlle, 
vagy általa lett fel gyujtatását, melyekből concludallya, 
hogj . . . Farkas Josi . . . causalta a' fen forgo háznak el 
égetését [uo.; i.h. V. 157]. 

4. megegyezik vkivel; a se înţelege/învoi; sich verein-
baren, einig werden. 1618: Az cserge sátor kész és szép 
. . . itt volt az sátorcsi . Arról sok veszekedésünk volt 
véle, minthogy Kamuti uram reám vetette vala, hogy 
concludáljak valahogy véle, én meg is assecuráltam, 
hogy az sátort el ne adja, mert Nagyságod rajta nem 
hadja [BTN 112]. 1657: Szombathelyi tractában in-
dula vélünk . . kivel concludálánk, és az fejedelem ke-
gyelmessége felől assecurálók [Kemön. 91]. 

Szk: békességet ~ a békére nézve megegyezik vkivel. 
1710: (A császár) generál Aeneas Caprarát nagy ajándé-
kokkal küldi a török császárhoz3, hogy akárminemű 
conditiok alatt a török porta elméjit csendesítse meg, és 
a békességet több esztendőkre is concludálja [CsH 164. 
— 31682-ben, Thököly Imre felkelésének sikerei láttán]. 

konkludálhat 1. dönthet, határozhat; a putea hotărî; 
entscheiden können | végezhet; a putea decide; 
beschließen können. 1621: Mennel hamareb Jdes 
vrajmat Biro vram eő kglme Giwczie be hogj vala-
mennel iobban lehet az Tanaczial eggiwt wegezhessenek 
es Concludalhassanak vgy, melj mind az mi Kglmes 
Vrunknak eö felgenek megh engeztelesere, mind az ze-
geny hazanak megh maradasara Jowara lehesse(n) [Kv; 
TanJk II/1.325]. 7643: teczet . . . hogy az szokot Termi-
nusnál az Zent György napi Gyűlést eleb Zolgaltatnank 
ki kegtek(ne)k. Minekokaert paranczollyuk 
ielen lenni Feieruarott el ne mulassa, hogy kegyelmeddel 
egy ertelembŏl, minden közönseges haza jauara nezendő 
dolgokat concludalhassunk [Thor. fej.]. 1722: Úgy lá-
tom Ngod intendalya a ket ns Var(me)gye Tiszteit ki 
vinni ex ambar(um) partiu(m) consensu vei assensu 
Tiszt vraimek concludalhatna(na)k valamit [Székelyko-
csárd TA; Ks Sándor Gergely lev.]. 

2. befejezhet/rekeszthet/zárhat; a putea conchide/în-
cheia; abschließen können. 1619: Kegyelmes uram, ez 
mostani két rendbéli leveleknek egynéhány articulusi-
ban írott instructióját most csak ezzel concludálhatom, 
hogy azmennyiben itt az embereknek animusát látom, 
csak az Tóth Mihály uramtól küldött demissióval írott 
levele is Nagyságodnak nagyot nyomott az embereknél, 
és ugyan mitigálta az embereket [BTN 185]. 1690: vege-
zetre ezt az punctumot azzal concludalhattya; Hogy az 
specificalt varosokon falukon kivűl marad meg Quar-
telynak város falu negyvennél több az kik eleb le írattak 
[Ebesfva; Törzs. fej.]. 

3. következtethet, megállapíthat; a putea conclude/ 
constata; folgern/feststellen können. 1674: Mindazok-
búl, Uram, senki jót nem concludálhat [TML VI, 563 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1733: a Novizans A 
semmi ollyas documentumot nem exhibeal a melyből a 
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Nms Szék Concludalhatná azt a mi a Levatjaban (!) 
Specificalva van [Torda; TJkT I. 15]. 1762: ha szintén 
eczaka lévén nem lathattais nyilvánoson senki tolvajsá-
gokat; de concludalhatni hogj ŏk légjenek az Templom 
felverők [uo.; i.h. V. 121]. 1779: Báró Kemény Mik-
lós, és Sigmond vrakkal ment bé Marus Vásárhely-
re Protestatiott tenni de hogy a fellyebb irtt Urak 
indították volna azon Protestatio tételre füleimmel 
nem hallottam, hanem az kőrnyül állo dolgokbol, s 
edgyütt váló különös conversatiojakbol concludalha-
tom hogy eó Ngok munkások voltak benne [Szászzsom-
bor SzD; KS. Georg. Cs. Ajtai (55) insp. bon. de Vajasd 
vall.]. 

konkludálódik befejeződik, záródik; a se încheia; 
schließen. 1690: ez boldogtalan ó esztendő concludáló-
dott [IIAMN 328]. 

konkludált 1. megállapított/határozott; stabilit; fest-
gestellt/gelegt. 1673/1681: Alazatos Suplicatioja 
Ngdhoz az Vajda Hunyadi Magyar Eccla Lelki Paszto-
ranak Tanitojanak Pércsy Istvannak . . . bizonyos re-
quisitomokban concludalt Conventioja annuatim jár-
ván az Tanítónak ezenekrül lévén az Nemes Orszag-
nakis Articulare conclusumaya [Vh; VhU 465]. 1677: az 
1607. esztendőben concludált akkori Articulusokbol az 
Néhai Rakoci Sigmond Fejedelem conditioi maga Feje-
delemségére való Juramentumában vadnak inseraltatva 
[AC 18]. 

2. átv megkötött; încheiat; geschlossen. 16^7: Ez do-
logban igen az mi tetszésünk mellett cooperálnak vala az 
franciai királnak mivelünk járt s az confoederatiót con-
cludált követjei is [Kemön. 278]. 

3. kb. befejezett, lezárt; încheiat; abgeschlossen. 
1668: Kegyelmeteknek kemény terminusokkal conclu-
dált levelét engedelmesen vettem [TML VIII, 247 Teleki 
Mihály lev.]. 1711: közöttünk lőtt s meg edgyezŏ akarat-
bul Concludalt dolog [Dés; DLt 489]. 

4. ~ végzés hozott végzés; decizie; gefaßter Be-
schluß. 1621: Az mi penigh egieb dolgokban illethj az 
keőzseget, ezeknek dirigalasaban, es bwntetesebe(n), ke-
ressek eő kglmek az 1611 Eztendeőbelj Die 20 Jüly con-
cludalt vegezest [Kv; TanJk II/1. 334]. 

konkludáltat végzést hozat; a puné pe cineva să deci-
dă; Beschluß fassen lassen. 1677: Lám ugy vala az be-
szélgetés, hogy ő nagysága egész országot convocáltassa 
s egy helyen ott concludáltasson ő nagysága ezen dolog-
ról; de ugy látom abban is változás esett [TML VII, 384 
Nemes János Teleki Mihályhoz]. 

konkludáltatás szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: a békességnek ~ a a békekötés; încheierea pă-
cii; Friedensschluß. 1662: Az békességnek concludálta-
tásaa, diplomának kiadattatása sub bona fide christiana 
et verbo regio, annak punctumi [SKr 267. — aAz 1645-i 
linzi békekötésé]. 

konkludáltatik 1. elhatároztatik; a fi hotărît; ent-
schlossen werden | végeztetik; a\ fi decis; beschlossen 
werden. 1662: (A) conditiok mindkét részrül keresztyéni 
igaz hit alatt concludáltattak és végeződtek vala [SKr 
392]. 1677: mostan-is ujjobban pro perpetuo Decreto 

concludaltatot, hogy soha senki egy privatus ember-is 
ingatlan semminemű jókat, Ecclesiákhoz se éltében örö-
kösképpen ne adhasson, sem penig Testamentumban ne 
legalhasson: . . . az ollyan adás, legálás . valamely 
Successoroknak, vag' penig a* Fiscusnak praejudical 
[AC 13]. 1726: Concludaltatott az is, hogy az . . . eretne-
kek, a kik pápisták között laknak, tartozzanak a pápis-
ták ünnepit megülleni sub poena fl.3 [Somlyó Cs; SzO 
VII, 324]. 1733: concludaltatot volt hogy ez jelen való 
Tavaszig, rá készülvén ki ki p(rae)tensiojára, veris Do-
cumentis edocealja [Kiskerék AF; JHb XXVII/44]. 
1737: Az Hurubákb(an) 's nem uttza szerb(en) lakók 
iránt azis Concludáltatott, hogj ha decedálnak, vagj ela-
báln(a)k; az ollyanok(na)k nyilok immediate a Városra 
redeállyon [Dés; Jk 478a]. 1767: A' Salaristáknak bor fi-
zetések ki nem telvén concludaltatott hogy mostan res-
tantiájok ki fizettessék pénzül, 8 sustakjaval [Kv; SRE 
223]. 1782: valamelj legénjek az hat esztendőt ki nem töl-
töttek, addig az Ché bé állo pénze bé nem vétettetik és 
mesterré nem tétetŏdik mig az hat esztendőt legénjŭl ki 
nem tölti Concludaltatott [Kv; ÖCJk]. 

2. kb. határozatilag kijelöltetik; a fi stabilit (prin de-
cizie); (beschlußmäßig) designiert/bestimmt werden. 
1727: concludáltatott azan repartialt pénz(ne)k Investi-
gatiojára Zejk Miklós és Naláczi Laszlo Átyankfiai eo 
kglmek [Déva; Ks]. 

3. határolódik; a fi mărginit; angegrenzt werden. 
1767: A' Hersa Rét melyis az Orbora menő úttal és 
Hersa erdővel in reliquo a kŏrulette folyo patakkal Con-
cludaltatik [Ne; DobLev. II/380.4a]. 

konkiudáltatott hozott, végeztetett; decis; beschlos-
sen, gefaßt. 1662: az üldözést az országban leginkább 
azok gyakorolnák, kiknek tisztek szerént is az ország 
törvényinek legfőbb oltalmazóinak és az relígió dolgá-
ban concludáltatott erős articulusinak fő executorok-
nak lenni kellene [SKr 677]. 

konklúzió 1. döntés, határozat; hotărîre; Entschei-
dung, Bescheid | végzés; decizie; Beschluß. 1619: 17 die 
Julii másodszor szemben lévén az vezérrel, tractáltuk az 
végbéli dolgokat és az Jenő dolgát, kiről való conşlusiót 
teljességgel hadtam én Mikó Ferenc uramra [BTN 287]. 
— L. még i.h. 400. 

Szk: ~ba vesz. 1657: az gubernátor4 Rákóczi 
Györgynek adott fejedelemségre való vocatióţ és az dol-
got conclusióban is vötték [Kemön. 126. — aI. Bethlen 
István]. 

2. záradék; încheiere; Schlußsatz, Klausel. 1665: Ke-
gyelmed dátum nélkül, új forma stílussal, csudás conclu-
sióval írott levelét tegnapi napon vettem [TML III, 383 
Teleki Mihály Bánffy Zsigmondhoz]. 

3. megegyezés; înţelegere, învoială; Übereinkunft, 
Vereinbarung. 1619: vagyon ilyen conclusiónk őnagy-
ságával, hogy őnagysága innét megindulván, az fe-
jérvári derék útra menjen, és Mikó Ferenc uram innét az 
Átalútona menjen [BTN 292. — aA legrövidebb de ne-
héz út Konstantinápolyból Erdélybe Nikápolyon és a 
Krassó-szörényi havasokon át]. 1654: Egi mas kŏzŏt 
semmi Conclusioia nem lehete hane(m) el estüeleduen az 
üdŏ czak Marada re infecta az dologh [Szamosfva K; Ks 
90]. 1662: Tömösvári passával való őkegyelme conclú-
sioja nem volt titokban . . . nálunka [SKr 466. — aII 
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Rákóczi György vádja a vele szemben fej-mé választott 
Barcsai Ákos ellen]. 

4. következmény; urmare; Folge. 1705: Acton uram 
feljött vala az úrhoz, és a tegnapi izenetit a generálnak 
reiterálá, kin az úr igen szabadkozott és esküdt, hogy 
nem tudta azt az depositumokat Alvincziéknél. Úgy hi-
szem pedig, hogy a több magyarok deposituma lészen 
vége és conclusiója a dolognak [WIN I, 575]. 

konklúzum 1. döntés, határozat; decizie, hotărîre; 
Entscheidung, Beschluß. 1655: Az Tatrang vizének pe-
nig ŏrokŏs, és egy helyben valo folyásároll lŏn illyen 
Conclusu(m), hogy azon Viz folyást à réghi veszekedő 
gáttol fogva . tartozzanak az Prásmárj vrajnk, és La-
kossi az Nyényi és Prásmárj határoknak szélin bizonyos 
árokban bé venni [Brassó; BLt 3]. 1723: Uzoni Kis Pál 
Gyŏrgjnek leven any Jobbagy hogj az maga marhait in 
duplo adaeqvalljak azért maga' examinaltatik az nemes 
szek Conclusuma szerentt az Jobbagj supportallyak az 
adot secundum Calculos [Kp I. 128 Sam. Szekely sepsi-
széki not. kezével]. 1729: mig mas Conclusumunk lészen 
iranta az öreg Marha Húsnak fontya két két penzen mé-
ressek [Dés; Jk 387b]. 1749: Institutio pro Connumera-
tione Á(nno) 1749 Az Controversianelkül immuni-
tasb(an) levő Nemes Ember(ne)k az Nms Ország es Sze-
kelly Natio Conclusumi szerint Birajok, oszkotarjok en-
gedtessek [Hsz; ApLt 3]. 1803: jövendőre nézve e Nap-
tol fogva egy Czéh Mesternek is Czeh Mesteri fizetése ne 
legyen el alván (!) . Protocollumban irt azon Con-
clusum ., hogy a Czeh Mesternek 2 Rf. fizetése légyen 
[Kv; FésCJk 24]. 

Szk: ~ tétetik. 1794: A Protocolum első Punctumá-
nak bővebb meg világositására és meg határozására ezen 
Conclusum tétetett, hogy a régi szokás szerént a' plénum 
Consistorium Tagjai légyenek a' Curatorokon, Papo-
kon és Professorokon kivül a' Városi elő kelőbb Civisek 
és azok között a Centum páterek [Kv; SRE 295-6]. 

2. egyezség; învoială; Vereinbarung, Übereinkunft | 
megegyezés; înţelegere, acord; Einverständnis. 1665: 
holnapután idején megindulok s azon igyekezem, hogy 
13. praesentis minden ok vetetlen bemehessek Székely-
hidba, mivel úgy is vala a conclusum, hogy 12. vagy 13. 
praesentis ott lehetnék [TML III, 372 Bánfi Sigmond 
Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: (A) conclusum szerént én 
ezt titokban akartam tartani tavaszig [BÖn. 751]. XVIII. 

v.: a Nagy Grofne maga már Ngtokkal megbé-
kéltet, hanem gondolkozzék az Ifiu Grofnéis a* Békes-
ségről. Ez a Gyujto vrral valo titkos Conclusumunk ef-
fectuma [GyL. N. Solmosi Kontz József lev.]. 

3. kb. lényeg, vminek a veleje; esenjă; Wesen, Essenz. 
\710 k.: De hogy a vádak és azoknak conclusumára tér-
jek, úgy találták a vádlók, Mikes, Bethlen Gergely és 
Székely László, hogy az atyámat is megfogják, noha ví-
zibetegségben halálosan feküdt [Bön. 676]. 

konkoly 1. Agrostemma githago; neghină; Korarade. 
1730: ä régi asztagbol . . . ã buza fereg mind meg ölte a 
búzáját Csak az rosa 's konkoly maradót [Noszoly SzD; 
ApLt 4 Só János deák Apor Peteméhez]. 1772: Ami a 
földi termést nézi, búza szerteszéjjel az országban igen 
kevés termett, ami gyűlt is többire vadborsóból vagy 
zabból, konkolyból állott [RettE 292]. 1811: Mert vala-
miképpen a' szép 's szemen szedett Buzába-is égy égy 

konkoj elegyedett, Ugy nintsen Ménes-is oly* szép 's pal-
lérozott, Mely vagy egyszer Csitkot ki-vetöt nem hozott 
[ÁrÉ 152]. 

Szn. 1584: Konkoly Demeter [Kv; Szám. 3/XI. 84]. 
1588: Konkol Demeter. Konkoly Demeter [Kv; i.h. 
4/III. 52-3, 60]. 1591: Konkoly Demeter. Konkaly De-
metter. Kankoly demeter [Kv; i.h. 5/1. 75-6, 5/X. 37]. 
1654: Mocsi Konkoly György [Ks 70 Szám. 51]. 

Sz: ~ t hint viszályt szít. 1662: Azalatt őkegyelme 
minden tekintetét félretevén, a tömösvári passa által sol-
licitálta ura székibe való ültetését, sokaknak az ország 
közül szívekbe konkolyt hintvén elidegenítette tőlünk 
[SKr 462. — aII. Rákóczi György vádja a vele szemben 
fej-mé választott Barcsai Ákos ellen]. 1664: Itt, Uram, 
az ördög hinti az konkolt [TML III, 341 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1666: Keczeli Gergely ma érkezek 
meg Patakról; beszéli, hogy az ördögök közikben kon-
kolt hintettek [i.h. 560 Ebeni István ua-hoz] * elveti a 
~r 'ua'. 1710 k.: De nézd az észvesztő sátán dolgát; 
amíg én aluszom, elveti ő a konkolyt [Bön. 924] * más 
ember búzájában is talál ~ t másnak sincs rendben a szé-
nája. 1661: Úgy veszem eszembe édes sógar uram, ha jól 
megvizsgálnók, az más ember búzájában is találnánk 
konkolyt [Mv; SzO VI, 230 Petki István sógorához, Gá-
vai Péterhez]. 

2. átv konkolyhintés (egyenetlenség/viszályszítás, 
visszavonáskeltés); provocare de zîzanie/discordie; Un-
krautsäen. 1657: még az magunk erdélyi és fizetett ha-
daink közt is sok konkolyok valának, de kiváltképpen 
az magyarországiak csak erőszakból voltak felülve, ah-
hoz képest nagyubb résznyire az ellenséghez vonsznak 
vala [Kemön. 205]. 1664: Csak itt ezaránt azon kérem 
Kegyelmedet most is; arra legyen nagy szemeskedések, 
hogy a külső szomszédos inimicusoknak konkolyok 
kárt ne tehessen Kegyelmetek között, az egymás között 
való simultasnak, gyŭlölségnek imez-amaz dolgokból 
való gyanónak, bosszúérzésnek hagyjon békét Kegyel-
metek [TML III, 188 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 

konkolyfalvi a Konkolyfalva (SzD) tn -z képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului 
Konkolyfalva/Negreni; mit dem Ableitungssuffix -/ ge-
bildete Form des ON Konkolyfalva. I. mn Konkolyfal-
ván lakó; care locuieşte ín Konkolyfalva, din Konkoly-
falva; in Konkolyfalva wohnend | Konkolyfalváról 
származó; originar din Konkolyfalva; aus Konkolyfal-
va stammend. 1777: egy konkojfalvi Tibojodott Ember 
Csatlós Pintye kezdett itten irtogatni [Resztolcs 
SzD; JHbK LVHI/28] | ideis pedig a mely kaszállo Irto-
ványba most vagyunk bé jött volt a Konkojfalvi Bajo-
kás Ember s itten irtani s szénát tsinálni kezdett volt 
[Ködmönös SzD; i.h.]. 

II. ſn Konkolyfalva lakosa; persoană care locuieşte 
ín Konkolyfalva; Einwohner von Konkolyfalva. 1725: 
az Rognaiaka az még nevezett Határ kőzött levő kutig 
hozták az nyomot és ott atták fel hittél az Konkolyfal-
viak(na)k az nyomot [Ködmönös SzD; Ks. — aA tő-
szomszédos Rogna lakosai]. 1777: hallottam . . . hogj a 
Konkojfalviak bé bimak a Ködmönösi határb(a) [Resz-
tolcs SzD; JHbK LVIII. 2Ş]. 

konkolyhintő viszálykeltö; persoană care face zîzanie; 
Zwietrachtstifter. 1664: igen szemeseknek kell lenni Ke-
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gyelmeteknek úgy induljon afféle begördétett kon-
kolyokból egymás ellen való gyanoságra, annál inkább 
gyűlölségre, egyenetlenségre, hogy abból is az olyan kon-
kolyhintő szegény haza aemulusinak s inimicusinak az 
olyan egyenetlenségből várandó reménségek lábat ne kap-
hasson [TML III, 185 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 

konkolyos L mn konkollyal szennyezett; neghinos, 
plin de neghină; mit Rade verunreinigt. 1609: maradót 
uala a kazaltatastol az konkolios zegeny buza liztiben 
megh, mely meg moliosodot uala | Razmany Jstuan 
vram az varos tarlaia(n) termet zegeni konkolios búzá-
ból adot Cipó swtesre cub 14 [Kv; Szám. 12b/IV. 361, 
413]. 1813: a midőn vitték a Búzát ki a mezőre kádak-
ban, tanálkozám 's meg Nézém, hát, ollyan üszöges, 
konkojos, és Rosnyokos Szegény Buza [Killyén Hsz; 
MvRKLev.]. 

II. fn (eredetileg) konkolyban gazdag hely; (odinioa-
ră) loc acoperit cu neghine; (ursprünglich) an Rade rei-
che Stelle. Hn. 1673: az Konkollyos nevü hellyben (sz) 
[Dombó KK; EHA]. 

konkordál 1. kiegyezik; a se înţelege/împăca; sich aus-
gleichen, übereinkommen. 1655: Rázmány én velem 
concordált, perit le tötte [Kv; CartTr II Ozdi Thamás 
nyil.]. 1669: My Daczo György Doboka varmegienek 
Fŭ biraia es Thorday Ianos Ezen varmegyenek vice Js-
pannya: Adgyuk ez Testimonialis Cedulankat pro Fu-
turo Cautela magiar kóblósy Monar Ianosnak mivel 
Lopasb(an) Talaltatot melyről karossaval Cpncordalt, 
mi velunkys Tiztekkel az mulctarol satis Facialt [Szék 
SzD; RLt l Thorday Iános kezével]. 1670: az A . ez 
előt keves napokkal bekességgel kenálta, és concordalni 
akart velle [Kv; TJk XI/1. 22]. 1734: Citatoriambol Vi-
lágoson Constál húsokat és egyebeket el lopott, az-
mellyet maga sem tagad meg kívánom a jure hogy 

ha az Károsokkal nem Concordált fel akasztassek, 
meg maradott javaiból penig az Károsok excontentál-
tassanak [Dés; Jk II. 132b]. 1735: Kosztin Mitret penig 
tudom hogj vérenkezó veszekedő ember sokakat meg 
vert, véreket ki bocsátotta de soha Senki vele nem Con-
cordált [Rogna SzD; Ks 27. XVI]. 1759: Grohoti Docz 
Petru el veszet ökre tudom njilván hogj Topanfalvi Kiri-
la . . . nevü embernél talaltatott, a kiis szavatjassát nem 
adhatván a márhat a1 káros(na)k szőrin viszszá adta, és 
mind az károssal kŏlcségirŏl s faracságárol Concordált 
[Bulzest H» Ks 101]. 

2. megegyezik vkivel; a se înţelege cu cineva; sich ver-
einbaren. 1679/1783: a' Néhai elejek Henke János és 
Hari Annáról maradott Fejér Vármegyebeli Hari Nagy-
laki, és Henningfalvi Portiok felett, azok végett ŏkgyl-
mek Atyafiságoson concordáltanak [Mártontelke NK; 
DobLev. III/574]. 

3. vmi egyezik vmivel; a concorda/corespunde cu ce-
va; übereinstimmen, im Einklang sein. 1650: ha . az 
Statutio jol leott, vgyan nem concordal az Statutoriaúal 
mert mi nem egesz falut, hanem portiot, es nem perpetuo 
jure, hanem Incripticio statualtuk [Kv; Ks 4. VI. 2 St. 
Pallfy nyíl.]. 

konkordancia egyetértés; înţelegere, armonie, concor-
danţă; Einverständnis. 1619: Soha mi nem éljük az ke-
resztyénségnek az olyan concordantiáját. Vajha azt ér-

hetnük, akkor láthatnúk meg oztán az concordiának és 
conscientiának constantiáját, de félek, hogy azt is nem 
mi kezdhetjük el. Ugyanis az volna az igaz oztán, hogy 
concordia parit, discordia perdita [BTN 223. — aJegy-
zetben a ford.: Az egyetértés teremt, a viszálykodás 
pusztít]. 

konkordia 1. egyezség, megegyezés; învoială, înţelege-
re; Übereinkunft, Vereinbarung. 1579: mingyarast az 
feyedelmet talallyak megh, es keonyeorogyenek hogy eo 
Naga interponallya magat, ertwnk es a dolgot halazza 
az Concordianak megh letere [Kv; TanJk V/3.20lb]. 
1677: az igaz Unió és Concordia azt-is kívánván . . • 
concludaltatot; hogy akarmely Natiobéli, Statusokbéli 
Regnicolaknak szabados házak és örökségeknek vétele, 
adása, vévése . . meg-engedtessék [AC 161]. 

Szk: hoz megegyeztet, megegyezésre juttat. 
1567: Az w felsége paracholattia zerent my töruen ze-
rent illien Concordiaban hoztuk mind a ket felt3 [Vízak-
na AF; TT 1881. 191. — aKöv. a vízaknai folnagyot és a 
város közönségét egyeztető ítélet] * ~ra megy meg-
egyezésre jut. 1579: Kakas Mihály dolga felól Eo 
kegmek wegeztek ezt, hogy semmy bekessegre es con-
cordiara eo kegmek ne mennyenek hane(m) teorwennyel 
procedallianak ellene [Kv; TanJk V/3.192b]. 

2. egyetértés; înţelegere, armonie; Einverständnis. 
1619: Felette való ellensége Hispánia Galliának, Ang-
liának, Belgiumnak, Velencének, ezek azonképpen an-
nak Nem lehet az concordia költök, ha minden 
egyéb dolgokat complanálnak is [BTN 223]. 

konkordiálás egyezség, megegyezés; învoială, înţele-
gere; Übereinkunft, Vereinbarung. 1670: az ötven fo-
rintrolis Plenipotentiajok szerent contrahaltak azon B: 
Plenipotentiariusok, az iránt nemis revocalhatod az ôt-
ve(n) forintról való concordialásokatis azon B: Plenipo-
tentiariusok(na)k . . . mivel uyobba(n) velem való megh 
edgyezéseddel confirmaltad contractusodat [Kv; TanJk 
II/1.722-3]. 

konkredál 1. rábíz vkire vmit; a încredinţa ceva cuiva; 
etw. jm anvertrauen. 1673: Moldvai követ van itt . . . de 
Lengyelországban megyen követségben az török dispo-
sitiojábúl. Úgy értem, az békességre nyújtanak általa al-
kalmatosságot. Itt Nota Benében vehetni, nekünk az tö-
rök vagy nem hiszen, vagy szégyenli tőlünk, semmit nem 
concredálván urunkra [TML VI, 547 Bánfi Dienes Te-
leki Mihályhoz]. 1704: a kolozsvári ember, Szegedi, ki-
nek a leveleket mind az úr, mind én concredáltam vala 

. tegnap el nem ment [WIN I, 268]. 1754: Groff Kor-
nis Antal Atyánkfiának azon causának p r o c u r a t i o j á t 
Concredáltuk, és Concrédállyuk is, hogj az magánál 
lévő Levelekkel procedállyon inchoálván az Causakot, 
decisiojat accelerállya [Nsz; Born. I. 21]. 1783: azon Pe" 
rek(ne)k folytatását principáliter megedjezett A k a r a t b ó l 
bízzuk és Concrédállyuk Baro Toroczkai Joseff Úr-
ra [Torockósztgyörgy; Thor. 21/25]. 

Szk: keze alá ~ vkinek vmit. 1705: Azután pedig ki-
menvén Rákóczi uramhoz, valami hadat concredálta-
nak volt a keze alá, hogy valamely helyet obsideáljon ve-
lek [WIN I, 636]. 

2. megbíz vkit vmivel; a însărcina pe cineva cu ceva: 
jn mit einer Sache beauftragen. 1662: az becsületes atya-
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fiak . . . albákat küldvén minden helyekre alkalmaztat-
hatókat, concredálták Bethlen Farkas uramat is, hogy 
velünk egyetértvén . . írassuk meg az leveleket, az 
minthogy egynéhányakat itt úgy írtunk magunk, az töb-
bit továbbra bíztuk az ő kegyelme prudentiájára [TML 
II, 252 Kemény Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 7828: a 
Mlgs Ur ötöt concredálta mindenekbe [Martonfva Hsz; 
BetLt 1]. 

3. (át)hárít vkire; a puné ceva ín socoteala cuiva; auf 
jn abwälzen, jm übertragen. 1793/1794: recognoscalak 
azt a' MBagói Possessorok közönségesen, hogy ezen 
osztályos Processusra tejendő költséget az meg fordit-
tasn(a)k ígérete alatt a' Processusnak kezdetével concre-
dálak Titt. Kőlőnte Josef Úrra, mint Mlgs Groff Ke-
mény Farkas Ur ő Exja Inspectorara [M.bagó AF; 
DobLev. IV/14-5]. 

konkredált rábízott; încredinţat; anvertraut. 1744: 
Veczeli Kocsis András Panaszképpen mongya, hogy az 
el mult őszkor . . keze alatt Concredált Sertések közül 
egyik az udvarból el szaladott volna [Kersec H; Ks 
LXlI/13], 

konkredáltatik rábízatik vkire vmi; a ñ încredinţat 
ceva cuiva; etw. jm anvertraut werden. 1670: Bethlen 
János kére, két dologrúl írjak Kegyelmednek. Első, 
hogy akármirül, de most legközeljebb bárcsak az oda ki 
valo atyafiak dolgárúl concredáltatnék valami reá, hogy 
ne lenne csak nude az maga dolgáért oda fel való utazása 
[TML V, 377 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1740: 
Mester Pais László és Kántor Lamatai Sámuel atyánk-
fiai ő kglmek fabéli restantiajokat hogj Hadnagy 
atyánkfia, ő kglme szekerét à Dr 24 :/: 24 meg fizethese 
íacultáltatik, és ő kglmének Concredáltatik is Mester 
Pais László Ur(amna)k Curr. nro 22 [Dés; Jk 535a]. 

konkumulál egybegyüjt; a aduna; (zusammen)sam-
meln. 1731: azon Szoross útb(an) az Ágyagas és Iszopos 
Sárt ä Viz annyéra concumulálni szokta, hogy Marhá-
jok(na)k nem kicsind erőltetésével vontattattyák azon 
ált(al) â terhet [Kv; Pk 7]. 

konkurrál 1. kb. részt vállal/vesz vmiben; a lua parte/a 
participa la ceva; teilnehmen. 1702: a' Kgltek Székire re-
partialtatott Pénz és Buza Quantum dolgát, minden 
Rendekre vgj repartiállya, az mint az közönséges igas-
ság kivánnya . . minden ember pro sua qvalitate et fa-
cultate concurrallyon az Contrubutioknak praestálásá-
ra [UszLt IX. 77. 45 gub.]. 1717: Hasonlo képpen a Va-
rost ott quartelljban levő Generális palisadaval kőrnjűl 
akarvan venni, kegjelmetek ebbenis concuralljon [Kv; 
ApLt 1 gub. rend. Hsz-hez]. 1736: Nem lévén immúni-
saivá Szabó Gábor ur a' Contributiotol az Quartelyos-
nak fizetendő Zab széna pedig hasonlo dolog lévén tar-
tozik masokkal annak administratiojába(n) Concuralni 
[Torda; TJkT I. 118]. 1741: eddigis concurralni kelett 
volna minden terehviselésekb(en) segítvén a több Falu-
kat [Kéménd H; Ks 99 Zejk István lev.]. 1776: most újra 
a Makrai Família indított két faluk iránt pert, melyre 
nékünk is kell Concurrálnunk [Mezőbánd MT; MbK 
45]. 1784: Az Querulansak panaszsza . . az elé számlált 
Hazakb(an) levő lakosok ellen abból all, hogy a közön-
séges tereh viselésben leg kŭssebbennis nem concurral-

(na)k [Torockó; TLev. 4/9. 19a]. 1808: ítélet Vége-
zetre a' mi a költséget nézi tartoznak az osztozo három 
Atyafiak egyaránt Concurrálni [Asz; Borb. II]. 

2. közreműködik; a conclucra/colabora; mit/zusam-
menwirken. 1782: a Szöllök épittéseben, s conservatio-
jában nem de nem a Küköllövári Ioszág concurralt, ne-
vezetesen Küküllövárrol hozván Tő Szöllöket [Kük.; 
JHb XIX/22.5]. 

3. egybe/összegyűl; a se aduna; sich versammeln. 
1751: az Generális Girás Szék itten curralt az közel 
hellysegbeli nemesség utcunq(ue) concurralt vala, de 
meszebb valók nem tettek tojongást [Abosfva KK; Ks 
83 Borbándi Szabó György lev.]. 1756: tartoznak . . . 
Széna és Gabona egjbe takarittására midőn Krájnik 
vr(am) kiványa concurrálni [Mihalyesd H; Ks 101]. 

4. összefut; a se strînge/aduna; zusammenlaufen. 
1747: A szolga tolvajkiáltassal kételenittetett salvalni 
magát, melly Tolvajkialtasra ötön haton az Tordaiak 
kŏzzŭl concurralta(na)k volna . . . az A eo kglme töb-
bed magaval az aranyason ált(al) kételenittetett segijt-
ségre accurralni [Torda; TJkT III. 165-6]. 

5. egybefut, összetalálkozik; a se întîlni; zusammen-
laufen. 1724: a Doboka Varmegyei Gyekei hatar(na)k 
métái concurálván a Kolos Varmegjei Légeni határrál, 
melly két határ kőzöttis nem keves inconvenientiák, és 
egjéb dificultasok is Sub oriàlodtak [Ks 7. XV gub.]. 

6. (időben) egybeesik; a coincide; (zeitlich) zusam-
menfallen. 1657: in anno 1643. concurrálának ily hatal-
mas dolgok. Egyik, hogy litvániai herceg Janusius Rad-
civilnek érkezének követjeia [Kemön. 189. — aFolyt. a 
fels.]. 

konkurrálhat egybe/összegyűlhet; a se putea aduna; 
sich (zusammen)sammeln können. 1669: kérem kigyel-
medet, alkalmaztassa úgy útját s jövetelit Kigyelmetek, 
hogy . . . az nemes vármegyék követe is concurrálhatná-
nak [TML IV, 456 Bocskay István Teleki Mihályhoz]. 

konkurráló egybe/összegyülekező; care se adună; zu-
sammensammelnd. 1768: Péter István most Biroi hiva-
talban lévén egyébb szolgálatot nem tészen, hanem az 
Usorásokat a' Szollőbe hajtani, és azokkal 's másŭnen 
concuralo Jobbágyokkal, és Napszámosokkal ottan 
Lenni tartozik [Backamadaras MT; Ks 74/55 Conscr. 
85]. 

konkurráltatik egybe/összegyűjtetik; a fi adunat; zu-
sammengesammelt werden. 1748: az midönis . . . az vá-
sári Strására ki rendeltetet eő Excellentiaja Puskasi, 
azon potentiariusoknak el fogottotásokra, és az Sérel-
meseknek el szabadítására Concuraltattak volna ő 
kglme . . . (a) Görőgőkőt insurgáltotta, ellenek nógatta 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

konkurrens vetélytárs; concurent, rival; Rivale. 1838: 
töllem ugyan már többen tudakazodtak ezen joszágam-
rol, kiknek szándékjak volna meg venni, de tudván aszt, 
hogy mennél több concurrcnse vagyon a' kereskedőnek, 
vásárja is annál jobb, és bizonyosabb . . . kívántam 
tudósítani [Nagyrápolt H; Bosla. B. Miske Ferenc lev.]. 

konkurzus 1. pályázat; concurs; Preisausschreiben, 
Wettbewerb. 1767: A kolozsvári papi állomásokra a 
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Concursus ideje Jan 3l-ig meghosszabbittatik 
[M.gyerőmonostor K; RHAk 18 esp. kl]. 

2. kb. részvétel; participare; Teilnahme. J 772/1802: 
Interveniálván a Bezdedieknek ilyen concursussak vagy 
manuductiojak a jegyes fáknak ki mutatásában hogy 
amint mentünk a Cometaneusakkal edgyütt az Erdőn, a 
Bezdédi Lakosak közül hol kettő, hol három el menvén 
előre az Erdőben a Jegyes fáknál meg vonták magokat 's 
a velünk lévő Cometaneusak meg látván őket vgy 
mentenek es vgy vittenek minket a jegyes fákhaz [BSz; 
JHb LXVII/3.140]. 

konnektál 1. csatol/kapcsol vmihez; a anexa de ceva; 
beischließen/legen. 1770: tessék a Producens eo kegyel-
mé(ne)k maga nemessi immúnis statussat . Armalis-
sal vagy Donatioval legitimálni, és ahoz magát legitime 
connectalni, ha penig magat Contumacil(ite)r a Produ-
cens absentalná, még kivánom ex offo . . hogy Contri-
butio alá irattassék tanquam de immuni Nobilitate sus-
pectus [UszLt IV. 49]. 

2. összekapcsol/szerkeszt; a îmbina; verbinden, zu-
sammenstellen/fügen. 1803: Trauzner Familia Genealó-
giája Thordaival Connectálva [Ne; DobLev. V/1061 
Reg.]. 

konnektálódik csatlakozik; a se uni; sich anschließen. 
1828: ha az Uram Bátyámék ezen Földünk mellett levő 
Fŏldgyek connectalodik szinte hasanlo kész Curiát lehet 
tsinálni [Marossztgyörgy MT; Pfl. 

konnexió 1. rokoni kapcsolat; legătură de rudenie; 
verwandtschaftliche Beziehung. 1670: Trifán Demeter-
nek az Fiat fel kereste, és az Atya fisagat vélle meg 
űsmertette, mint hogy unoka Gyermekek voltanak 
Bogdány Vaszilly mais recognoscalja az atyafisagot 
de az együt való connexiojakat nem tudgyuk [F.köhér 
MT; Born. XL. 184]. 1781/1785: Détsei István Uram-
nak . a Felesége az öregebbik Foszto Leánya lévén 
annak volt verség szerint való Connexioja ezen Famí-
liákhoz [Szentbenedek AF; DobLev. III/596.181 Rosz 
György (70) jb vall.]. 1807: Ezen Szarvadi Familianak 
connexiojat néhai Liber Baro Banffi Sandorné Ke-
mény Ágnes Aszszony ő Nagyságával magától né-
hai Báró Bánffi Sándor Ur ö Nagyságától hallottam 
[Dengeleg SzD; Ks 80. 19]. 1823: Gonos Famíliának a' 
Dobolyival való Connexioja genealógiába [Ne; Dob-
Lev. V/1061 Reg.]. 

2. egybe/összekapcsolódás; conexiune; Verbindung/ 
knüpfung. 1760: (A határ) le száll, éppen la kapu Seszu-
luj, az holott el végződvén az Totházi határral lévő Con-
terminiuma, el kezdi az Novaji Határral való Connexio-
ját [Csehtelke K; BLt]. 

konniveál I. elnéz vkinek vmit, szemet huny vki vétke 
fölött; a trece cu vederea, a fi indulgent; jm etw. nach-
sehen, ein Auge zudrücken. 1677: Mind Vármegyéken, 
Székelységen, Szászságon és egyéb helyekben is a' mely 
Tisztek hivatallyokban szántszándéckal vagy 
negligensek lennének, vagy igaz törvényeket nem 
szolgáltatnának, igasságos Executiokat nem peragál-
tatnának, gonosz tévőknek connivealnának és patroci-
nálnának, mind azok hogy . . . meg-büntessenek, végez-
tetett [AC 115]. 1681: vadoltatua(n) Borsai Nagy Kata 

aszony, Komlosi Ur(am) felesege paraznasag nemeivel 
Tiszteletes Esperest Ura(m) tiszte szerint solennis in-
quisitiot per agaltatot (!) ellene . . . Komlosi Uramis lát-
tatik kedvezni és connivealni felesegenek ez dologban 
[SzJk 153). 

2. kb. összefog/paktál; a face cauză comună, a se aso-
cia (cu cineva); zusammenhalten, paktieren. 1722: ez ã 

Jobbágj vgj látom Connivealt az Boërral, ne(m) 
mond edgyikis a' másik elle(n) semmitis [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 

konnivencia elnézés (elnéző magatartás); trecere cu 
vederea, indulgenţă; Nachsicht. 1710 k.: Késő és rendet-
len öszvegyűlése a guberniumnak a tanácsban való 
sok haszontalan beszéd, maga a gubernátor uram rend-
kívül való hallgatása, conniventiája . . . ista sunt causae 
malorum [BÖn. 973]. 1750 k.: Az erdőköt tartsa krajnik 
uram oly tilalomban, hogy se maga, se puskások, se do-
minalis birák vagy falusiak conniventiája által az erdő 
ne pusztíttassék [Fog.; ErdO II, 118]. 1756 k.: Gyakorta 
meg történik hogy 'a Stompárok(na)k vagy vigyázatlan-
ságok vagy conniventiájak miatt a' Gazdák kárt valla-
nak Stompjaik körül [Born. XXXVIII. 8 az abrudbá-
nyai bányászok törv.]. 1766: Hogy ha bé hunt sze-
mekkel nézvén a Birák valakinek a' Connstitutio ellen 
történt hibáját és vétkezését tehát világosságra jővén a' 
Biráknak ezen vigyázotlanságok vagy conniventiájok, 
méltó animadversio nélkül vigore harum Contractua-
lium ne maradgyanak, el vévén Hivatalokban való Rest-
ségeknek illendő jutalmát [Torockó; TLev. 9/11]. 

konnotáció 1. feljegyzés; însemnare, notare; Auf-
zeichnung. 1765: eő kegyelménél maradott több része az 
a féle connotatioinknak, s kétség kivül eddig el tévelyed-
tenek, mellyekből lehetne eliciálni a költséget, ha meg 
volnának [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 24]. 

2. jegyzék, kimutatás; notă; Verzeichnis, Ausweis. 
1740: facultaltatik Nótárius atyánkfia ő kglme, hogj 
ezen Vacantia2 alatt, meg eső Perceptumokról, és Ero-
gatumokról Substitutus Hadnagj atyánkfia ő kglme 
p(rae)sentiájáb(an) Connotatiokat tehessen; és az hová 
kívántatik, ugjan Substitutus Hadnagj atyánkfia híré-
vel, quietantiákat, Commissiokat, ab officio suo expe-
diálhasson [Dés; Jk 532a. — aA város hadnagyának be-
tegsége idején]. 

konnotál jegyzékbe vesz/feljegyez; a însemna/nota; 
aufzeichnen, in ein Verzeichnis aufnehmen. 1595: Ez 
Zamwetelkor . leltenek és connotaltanak az zamwe-
weo vraim illien iokata [Kv; Szám. 6/XI. 24. — aKöv. a 
fels.]. 1740: Hogj pedig meg-tudattassék, mennyi ide-
gen, 's mennyi Dési borok légjenek, injungáltatik Borbi-
rák atyánkfiainak, hogj minden pinczéket, járjanak el és 
külön külön Connotálván 's az idegeneket elpecsételvén 
reportállyák a' Nms Varosn(a)k [Dés; Jk 539b]. 

konnotálhat jegyzéket készíthet; a putea în semna / no -
ta; ein Verzeichnis anlegen können. 1748: midőn a'kor 
a'ra rendeltetendŏ két becsületes Fiscalis Deákok jelen 
lesznek az Ur parancsolatjából investigálhatnak és con-
notalhatnak, e'ben és minden bajaimban, Uri assisten-
tiáját az Urnák Director Vramnak imploráljuk [TKl gſ-
Teleki Ádám lev.]. 
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konnotált összeírt, feljegyzett; însemnat, notat; aufge-
zeichnet, zusammengeschrieben. 1767: A Hatadik can-
notált Sellér [O.sályi KK; Berz. 3. 7. C. 6]. 7775/7802: a 
Tabla is Reflexiojakat satis superq(ue) ruminálván, 
azon Reportatioban elég világosan meg magyarázatt, s 
fundamentaliter connotalt minden differentiakat 
ezen törvényes Táblais approbálja ratihabealja [BSz; 
JHb LXVII/3. 150]. 

konnotáltat feljegyeztet, jegyzékbe foglaltat; a puné 
pe cineva să noteze (ceva); aufzeichnen/in ein Verzeich-
nis aufnehmen lassen. 1754: A Causara Kévántato 
Költségre Ki ki Lineája szerént aequaliter Concur-
rállyon és az emiitett Procuráns Atyafi Kinek Kinek 
Költségeit Connotaltassa [Nsz; Born. I. 21]. 

konnotáltatik feljegyeztetik; a fi însemnat/notat; auf-
gezeichnet werden. 1787: egy Magazinumnak valo épü-
letet kelletik tsinálni a' hol Buza, Zab conservaltassék 

Ezen Falusi Magazinum mennyisége a' Falu Libel-
lusába bé irattassek és a' midőn Katonaság, vagy a' Ns 
V(á)r(me)gye számára széna, Zab Portio, és kenyér 
adattatik ide connotáltassék, és Quietaltassék [Toroc-
kó; TLev. 3/2. 2b-3a]. 

konnumeráció 1. adóösszeírás; recensămînt fiscal; 
Steueraufnahme. 1580: Megh ertettek eo kegmek az Is-
pántól az három falwna valo zegensegnek nagy terhes es 
swllios adayat az Connumeratio myat. Keryk azért hogy 
az wy eztendókór az Ayandek mellet teorekeggienek az 
vraim annak leh zallytassaba [Kv; TanJk V/3.232b. — 
A város három jb-faluja: Asszonyfva, A. és F. füle 

(TA)]. 
2. birtok/vagyonösszeírás; cens de proprietate; 

Eigentumszensus. 1671: A' connumeratiora penig bo-
csáttassanak bizonyos számú Fŏ rende(n) lévő haza 
Fiac kik-is connumerallyák az Orthodoxa és Unitaria 
Religion lévők praesentiajokban, Templomoknak, 
Scholáknak, és egyéb azokhoz való minden nével neve-
zendő proventusoicnak és accidentiaknak alkalmatossá-
gokat az connumeratiorol való Regestum szerént, 
melly-is annak módgya szerént adassek-bé a' Convent-
ben [CC 47]. 1681: a' Connumera(ti)o és Inventálás al-
kalmatosságaval a' sok féle egiben jöhető dolgok eb-
ben a' formaba(n) nem Comportaltattak [ÁLt Urb. 

3. lakosságösszeírás; recensămîntul populaţiei; Be-
völkerungszusammenschreibung/konskription. 7 703: 
Az országban connumeratiót indítván, lengedez a hír, 
hogy ide is, Kolozsvárra is eljőnek Azért ezt látván, 
magunk között indítottuk a connumeratiót fertályon-
ként, gondolván azt, hogy ha ugyancsak eljőnek is, talán 
contentusok lesznek ezen mü connumeratiónkkal. 
Amelynek alkalmatosságával hívatván a n(emes) tanács 
engemet, imponálják rám az óvári fertálybeli connume-
ratiót, amelyet én nem akarván cselekedni, igen fenye-
gettek [Kv; KvE 275-6 SzF]. 1744: Tiszt Vraimek eleget 
erőltetek ă Falukot hogy állyanak elŏ ä Connumeratio-
ra, de hogy az egész Kŏsség fel Zendült volt, nem állot-
tak elŏ [Bölön Hsz; INyR 34 Mikó András (40) vall.] | 
Mi adozo Rendekŭl kŏzŏnségessen meg edgyeztŭnk 
hogy ä Connumeratiora elŏ ne állyunk, s ehez képest 
minden Faluból vállasztottak voltt edgy edgy Embert, ä 

Kik meg mongjak, hogy ã Connumeratiora ä kŏsség bé 
nem Járul [Hsz; i.h. 55-6 Fabján András (70) vall.]. 

konnumerál összeír; a inventaria; zusammenschrei-
ben. 1595: Kérik Biro vramat varosul hogy . . . az Jkta-
taskort az harmad nap alat Az Jozagot Nominanter fias-
tol Marhastol Connumeralliak [Kv; TanJk I/1.249]á 
1654: Nemzetes Losonczy Banffy Anna Aszony, Rucsya 

házhoz valo Joszagan(a)k Urbariuma, mellyet . . az 
mint az hutteös Birak es Polgárok hittek szerent elünkbe 
attak, Fide n(ost)ra media(nte) diligenter connumeral-
tuk es fel Irtuk rend szerent [Ks Bánfly Anna urb. — 
aRücs K]. 1671: Iffiabbik Rákóczi György Fejedelem 
idejében, mikor tudniillik a* Fiscalis joszágok connume-
raltattak volna, Nemzetes Borsai Nagy Thamás 
Atyánkfia Suplicatiojában jelenti, hogy két faluját Fe-
jérvármegyébe(n), ugy mint Wladházát és Nyirmezŏt 
akkor Fiscalisoknak connumeralták volna [CC 73-4]. 
1675: My parancsoltunk két Hadnagy allya katona me-
gyein) Colosvarrol connumerallyatok Mező Szilvást*1, 
harmad napot ott tölcsetek, azonban el érkezek két zász-
ló allya Katonaság, mys vellek elmenénk Mező Szilvás-
ra Inventálánk, s connumeralank, negyed napra kel-
vén my onnat el jövénk [Vajasd AF; JHbK XX/2. 
aK]. 1761: Emolumenta Törtsvariensia . . A Szopo 
borjukbol redundalo Proventus áll abban, hogy Majus-
ban Porkolább Uraimék connumerálván a Borjukat, a 
szerént egy borjú után másfél fertály vaj, a mely is 
importált H fl 102, 24 [Tőrcsvár F; BrLt Conscr. Dom. 
Törtsvár 112. — Binder Pál kijegyzése]. — L. még CC 
46. 

konnumerálás összeírás; înregistrare, inventariere; 
Zusammenschreibung. 1669: mikor Balogh Laszlo Ura-
mot Vasárhelyi Gyűlésén meg Szolitotta az Fiscus én 
mondám Praesidens Uram(na)k hogy az Országh szol-
gálattyáb(an) vagyon az kapuk connumerálasáb(an) 
[Gyf; SLt 30. A. 9 St. Déczei de Thorda (35) ns vall.]. 
1681: Baja Mihalj Bája János őrőkős jobbágiok 
most Bajomi János Connumeralasakor sublevaltak Ta-
xát f 6 [VhU 27-8]. 

konnumerált összeírt; recenzat, înregistrat la recensă-
mînt; zusammengeschrieben. 1623: Az jozagboll vala-
honnét valameny ember ell budosott mindenwnet 
reducaltassa . . . hogy jgy az Vrbariumban connumeralt 
jobbagysagnak hea ne legyen [BGU 119]. 1639: Popa 
Radul az felliül connumeralt jobbagi fia [UF I, 675]. 

konnumeráltat összeírat; a puné pe cineva să recenze-
ze ceva; zusammenschreiben lassen. 1663: igen bizodal-
mason kérem Kegyelmedet, ott Kővárhoz közel vagyon 
két falum, egyik Fölső-Fentősa, a másik Nagy-Körtvé-
lyes , mutatná Kegyelmed annyi jóakaratját, ahhoz értő 
igaz hű emberekkel connumeráltatná Kegyelmed külön-
külön mindenik faluban mennyi házas ember és özvegyek 
vannak? [TML II, 464 Gillányi Gergely Teleki Mihályhoz. 
— Szt]. 1705: Az egész városon a generál a borokat a 
szászok pincéjekben connumeráltatja [WIN I, 569]. 

konnumeráltatik összeíratik; a fi recenzat; zusam-
mengeschrieben werden. 1623: Az melj nemes embernek 
lovas legenie, zakacza, beresse es monara vagion az 
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lofeo embeerekis az mellyk rend vagion supplication 
hogj azok ne connumeraltassanak [HSzj szakács al.]. 
1731: Testvér Bátyám Kis Pál László Connumeraltatván, 
midőn remonstralta volna az eleink(ne)k Donatioit . 
hasznos szolgalattyárol való recognitioit s grationaleit 
egynéhány Fejedelemnek . ki hagyattunk , mint prí-
ma plánán lévők [Kp I. 131. — aAz adózók közül]. 1785: 
CítáUyuk . második Uladislaus Királly Decretumá-
nak 1514-ben költ Articulussait, holott minden némü 
Bányaszkadások Proventusaikkal az Fiscale Bonumok 
közzé connumeráltatván vgy Circumscribáltattak; hogy 
azokat soha örökösön senki a' Sz: Koronátol nem aba-
lienálhatta, mellyek közzé .. Thorotzkois bé foglalta-
tik [Torockó; TLev. 6/1. 17a Transm.]. — L. még CC 73. 

konnumerátor összeíró (tisztviselő); recenzor, persoa-
nă care face înscrierea; Zusammenschreiber, Konskri-
bent. 1681: a' Connumera(ti)o és Inventálás alkalma-
tosságaval a' sok féle egiben jöhető dolgok ebben a' for-
maba(n) nem Comportaltattak . . most a' Connu-
merator cselekette azért; hogi a' D(omi)nus Terrestris-
nek uradalmat el távoztathassa [ÁLt Urb. 2]. 1694: Ha 
szolgaitatta az mivel tartozik az Connumeratorok fizes-
senek meg bonumibol [Törzs. Moldovai Karaczon ma-
joshegyi (KK) jb supplicatioja a gub-hoz]. 1744: A Con-
numeratio alkalmatosságával mikor Közép Ajta bejára 
a Connumeratiora; el érkezének ä Bŏlòniekis az alatt, s 
Listátis csinálának hogy bé adgyák Connumerator 
Vraiméknak [Középajta Hsz; INyR 7]. 

V. 
konnumerátus nyilvántartott, összeírt; luat ín eviden-

ţă, recenzat; in Evidenz gehalten, zusammengeschrie-
ben. 1650: ha tagadnak hogi az Atiam connumeratus 
Jobbagia, az Jobbagiokrol való vrbariummal megh bi-
zonyttom [UszT 8/64. 74d]. 

konok makacs (magát megmakacsoló); încăpăţînat; 
starrsinnig, dickköpfig, hartnäckig. 1687: ha az fen 
megh irt Személlyek kőzüla valamellyik személy vagy 
megh erőtlenednek vagj megh konakodnék ki mia az 

malom .. hanyatlani kezdene az megirt malom 
akkori álapottjában bõcsültetődgyek megh; es az te-
hetetlen vagj az konok szemellyeknek az ő része szerint 
való bőcsüt az tőb epitheto (!) személlyek adgyák meg és 
igj az malombol tegyék ki hogj az közönséges Malom egj 
avagj tőbb konak vagj tehetetlen emberek mia el ne 
pusztullyon [Sóvárad MT; Sóváradi Bíró lev. — aA kö-
zös malomtulajdonosok közül]. 

konokság makacsság; încăpăţînare; Hartnäckigkeit. 
1817: nem egyéb semmi konakság, vagy vakmerőség 
[Szabéd MT; Told. 7]. 

konokszik '. 1662: Ezek a kilenc vétkek az országok, 
népek, városok stb. romlásinak . derék igaz okai . . . 
I. jegy a testi bátorságban felettébb való bemerülés. 
Mellyre egyre inkább nem konokszik az bűnös ember, 
minthogy Isten nem mindjárt büntet [SKr 711]. 

konolál 1. kununál 

konoros vmilyen ötvösmunkával díszített; împodobit 
cumva de un giuvaergiu; mit irgendeiner Goldschmiede-

arbeit verziert. 1624: Egj Eöregh Sarga rez medenche, 
konoros az keozepj bechultek ad f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 
123]. 1629: Egy Konoros Eöszue iaro kupa, az mely 
nyom m. 3. p. 6. aestimåltuk tt ff. 56 d. 20 [Kv; i.h. 131]. 
1637/1639: Egy mereo aranyas Eőszue Jaro bokor kupa 
nyom M. 3 p. 6. astimaltatot ad f. 62 d. 40 . Egj fel 
kupa mereo Aranjas konoros M. 3 P. 40 f. 76 d. 60 I 
Keouetkezik az onszerszam Egj mereo Czifras 
Eöregh tál . 1. mas cziffras konoros tál [Kv; i.h. 1 l l]. 
1732: Egy Vizes konoros Csésze belől arannyos Lot. 18 
[Kv; Ks 10 Kornis Zsigmond lelt.]. 1761: Vagyon egy 
pikkely nélkül való konoros Aranyos férfi mentére való 
Gomb Nro 75 [Kv; Pk 6]. 

konor-ŭllő ötvösüllő-fajta; un fel de nicovală folosită 
de giuvaergii; Art Goldschmiedeamboß. 1622: Uagyon 
egj teöke wleo beczwltek f 2. d. — Mas teöke wleö f. 1 d. 
— Egj Zaruas wleö f. 4 . . Egj fél agu szaruas wleö es 
ket konor wleö f. 1 d. 50 [Kv; RDL I. 119 néhai Tótházi 
Eötues Mihály hagy-ban lévő ötvösműszerek lelt.]. 

konprovincialísta vkinek vidékebelije; persoană care 
este din acelaşi ţinut cu o altă persoană; js Landsmann, 
Person aus der gleichen Provinz. 1822: magunk mellé vé-
vén Sebesi Károly és Szabó Josef Conprovinciálistákot 
Commetáneusoknak, respective becsüsöknek .. el-
sőbbenis a néhai Foszto Sándor MKoppándi Curiája 
megbecsűllésére vittük [Koppánd AF; DobLev 
V/1057.7]. 

konsciencia lelkiismeret; conştiinţă Gewissen. 1557: 
Albert pap Borsarol Ezth walla az ew conscienciayara3 

[Szentmártonmacskás K; SLt ST: 5. — aKöv. a vall.]. 
1574: Cratter Georg p(rae)dicator, Azt vallia c(on)cien-
tiaiaraa [Kv; TJk III/3.372. — aKöv. a vall.]. 1605: Peter 
Rector Vram igerte magat igaz Conscientiaiara hogy 
semmy idege(n) es penzen veott bort nem wgyekezyk be 
hozatny [Kv; TanJk 1/1. 496]. 1749: Csegezit recom-
mendalom lmo Catolicus az Conscienciajahoz nem fer-
het anji hamisság mind az eretnekeknek [Noszoly SzD; 
Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 1806: ezért vagyon miért 
B. Henternek ellenem motskolodni és va-
gyon miért Simon Eleknek hekegni és Socinus Faustus 
conscientiája szerint hamis tanátsot adni [Mv; Ks 101 
Thuroczy Károly lev.]. 

Szk: ~jában jár vkinek vmi lelkiismereti kérdés szá-
mára. 1619: őneki conscientiájában jár ő conscien-
tiája ellen nem cselekedhetik [BTN 384] * ~/a ellen lel-
kiismerete ellen. 1679/1681: (Udvarbíró uram) az enyi-
met az en szamomra meg tartván, illetlen es ideghen 
uto(n) hogi Constientiaja ellen joszagomat szaporicza, 
aszt én nem kévano(m); nemis adom Tanaczul [Vh; 
VhU 679] * ~ t csinál vmibõl lelkiismereti kérdés számá-
ra, lelkiismereti kérdést csinál vmiből. 1823-1830: Már 
én nagy nyughatatlanságok közé jöttem, conscientiát 
csináltam belőle, és harmadnapig az orvossághoz nem 
nyúltam [FogE 131] * furdalja a 1759: Portugáliá-
ban fejedelmi személyeknek számtalan kincsét con-
fiscálván a király . . . a római pápától kérdezte meg, mi-
tévő legyen vele. Hihető a conscientia is furdalta miatta 
[RettE 83] * pungálja a ~ bántja/furdalja a lelkiisme-
ret. 1653: vagyon Vér hozza az kit illet az Joszag es 
ha akartuk volna idejen meg bolygattuk volna, de em-
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berseg volt bennünk . . . nemis pungal Constientiam 
[Sófva BN; Ks 41. E. 31] * szalválja ~ját (meg)menti 
lelkiismeretét. 1672: Az ki pedig ilyen remediumot tud s 
eltitkolja, az Isten büntesse meg. Kegyelmed pedig ha 
tud, Istenért, jó szerencséjéért el ne titkolja, salválja con-
stientiáját [TML VI, 189 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz] * terheli ~ját. 1675: Ójon penig Isten . hogy 
•.. csak egy szó is arra czélozó forgott volna előttem 
Kegyelmed vagy más akárki ellen is azzal 
conscientiám sem terheltem, sem nem követtem [TML 
VII, 55 Béldi Pál ua-hoz] * vádolja a ~. 1662: Magamat 
bizony nem mentem, mert nem vádol conscientiám 
[TML II, 359 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

konscienciájú (vmilyen) lelkiismeretű; cu (o anumită) 
conştiinţă; von . Gewissen. 1760: Ö pedig tététől fog-
va talpig (főbíró lévén akkor is) nagy és nem jó conscien-
tiájú emberhez illő interessatióval folytatván a contu-
macián végbevitt hivatalát, máig sem absolváltatott 
[RettE 102]. 

konskribál 1. összeír; a conscrie/înscrie/inventaria; 
konskribieren. 1675: Mi Diosi Gáspár, és Gyarmathi 
István Fejérvári Requisitorok Midőn el mentünk 
volna Nagj Enyedre . . . , hogy ot az Nagj Enyedi Hatá-
ron kik hol és mennyi Exempta földeket, es szőlőket bír-
nának arról való igasságokat . igen diligenter meg ru-
minalnok, és fidel(ite)r Conscribalnok [DobLev. 
Hl/651]. 1706: (A bónumokat) adatott Instructionk sze-
rent Conscribaltuk [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1737: 
mostani Borbirák Atyánkfiai ö kglmek a Ns Várost 
egeszszen el-járván(n) Conscribállyák mennyire való Dési 
Borok találtathatnak, és mennyi külső Borok, és re-
vidiállyák ha az idegen Borok Hordói bélyegeseké; vagj 
nem? [Dés; Jk 468b]. 1753: (A nagyanyámnak) volt . . . 
egj néhány nem tudom bizonnyal hány Sessiobol állo 
portioja . most nem régen Conscribaltuk [JHb XXX/9 
St. Rettegi de Kis Budák jur. not. com. Dobocensis (39) 
nyil.]. 1761: Az Utrizalt napon en Conscribaltom Melgos 
B. Principális Urammal a mit ott kaptom [Branyicska H; 
JHb XXXV/45.8]. 1774: Már I(ste)n jovoltábol az Kas-
télyt minden encsenbencs portékaival edgyŭt conscribál-
tuk [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 1830: szüreti alkalma-
tossággal . . a' Ns Collegium exmissus Deákjai a' szőllő-
ket conscribálni szokták [Ne; DobLev. V/l 169.4a]. 

2. leír; a scrie; abschreiben. 1619: Startzer urammal 
eleget discurráltunk. Markó vajda uram is ott volt. 

Az mit arról feltaláltunk, maga manusával conscribálta, 
kinek páriáját én Nagyságodnak küldtem [BTN 162]. 

3. (össze)toboroz; a recruta; (an)werben. 1657: (A 
fejedelem) nékem imponálá hogy az fizetett hadakban 
csak kevés számúakat marasszak meg, az többinek 
búcsút adjak mely oly bajos dolog, hogy nem sok-
kal bajosb az hadat conscribálni, mintsem minden ext-
raordinaria contentatio nélkül eloszlatni [Kemön. 
286-7]. 

konskribálandó toborzandó; care urmează să fie re-
crutat; (an)zuwerbend. 1671: ha hol . . a' szükségnek 
kívánsága szerént hadait a' Fejedelmek szaporittyák, 
valamint a* mostaniakról ugy ez után Conscribalandok-
rol-is assecuralni méltóztassanak, hogy . azokkal ha-
zánk szabadsága ellen nem élnek [CC 37]. 

konskribálás összeírás; înregistrare; Zusammen-
schreibung. 1722: Végben menvén ezen két Processus-
(na)k Conscribalása, Szolga Biro Vraimekkal Compu-
tust inealván, a mi bor, hus el kőit . . parancsollyan 
Ngsd iránta honnan fizettessem meg [Pókafva AF; Ks 
95 Borsaj N. Pál lev.]. 

konskribálatlan I. mn összeíratlan; neînregistrat; 
nicht konskribiert. 1794: mi akkor nem vettük észre 
hogy maradott volna ki valami conscribalatlan vagy fel 
méretlen közönséges hely [M.bagó AF; DobLev. 
IV/734.3b]. 

II. hsz összeíratlanul; neînregistrat; nicht konskri-
biert. 1767: én . . . kŏtŏlŏsségemet kévánván Contestal-
ni Condivisionális Atyamfiait Legitimo modo Ad-
monealtattamis hogy az már régen el kezdett s itten M. 
Köblösön alloboralt Communis Conscriptionak hátra 
maradott részitis vitessük véghez ha meg Conscribalot-
lan valahol volnának [RLt Pataki István lev.]. 

konskribáló összeíró; recenzor, (persoană) care face 
înscrierea; konskribierend. 1761: (A lovakat) az 
Hunyod varmegyei Joszagokot Conscribalo Titt. 
Cancellista Vraim eő kegyelmek Conscribalták [Spring 
AF; JHb XXIII/31.36]. 

konskribált összeírt, înregistrat, inventariat; konskri-
biert. 1687: Itt azonban az dologhnak volta képpen kű-
lőmben vigire menni nem lehet, hanem azon rész joszag 
Divisioja Celebraltatása alkalmatosságával Conscribált 
levleekett meg keresgetvén [WHJ. 1789: 2 rendbeli 
Stellási, a' mellyeken ezen conscribált Edények állanak 
[Mv; ConscrAp. 7]. 1830: Ezen fennebb specificalt, és 
Conscribált Vagyonokat . . . nem tsak Conscribáltuk, 
hanem egyszersmind az irt Commetanéusok Személlyes 
jelenlétekben Sequestráltukis [Nagyikland TA; TLt 
Közig. ir. 1748]. 

konskribáltat 1. összeírat; a puné pe cineva să facă 
conscriptia; konskribieren lassen. 1715: a minapiban 
. . . Rhedej Laszlo Ur(am) az egész Erdő szakálli Rhedej 
rész Portiot conscribaltatta [Erdőszakái MT; WH. Gr. 
Bálás (80) jb vall]. 1753: szabadság adatot nekie hogj a 
Rikán belől valo székelységet Conscribaltassa [Árkos 
Hsz; WLt 41 Mich. Barabás (32) pp vall.]. 1767: az édes 
Atyám . . . bBazedotta conscribaltattais, ha fel érié az 
Andrasfalvi es Sellyei0 Joszágok(na)k felét [Szentistván 
MT; Ks 20 XIV. 9. — a—CMT]. 1770: a mi a Bagói 
Osztályt illeti, vgy beszéltettünk volt hogy Sogor Vr(am) 
két Regiusokkal conscribaltassa, 's annakutanna 
felosztjuk [Mezőbánd MT; DobLev. II/421]. 1807: 
Második Joseff fejedelmünk ő Felsége a Föld népit 
Conscribáltatta [Ilencfva MT; DLev. 4. XL]. 

2. leltároztat; a puné pe cineva să facă inventarul; in-
ventarisieren lassen. 1749: Apor Péter . . . az üveg csű-
rünköt conscribaltatni akarja [Bodok Hsz; DánielAd. 
274 Hídvégi Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel István-
hoz]. 1761: Az Utrizalt Udvarban tanaitatot Mobilia-
kot, Naturalekat mi keppen s kik által conscribaltotta 
M. B: Imre Ur eŏ Nga nem tudom [Branyicska H; JHb 
XXXV/45.14]. 1826: nem mulatta el . . Deési szállásán 
tanaltato Házi felkelhető vagyonnyait conscribáltatni 
[Dés; DLt 243]. 
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konskribáltatás összeiratás; inventariere, înregistrare; 
Zusammenschreibung, Konskription. 7800; a' Kereset 
alá hozott Köz helyeket fel mérettetések, és Conscri-
báltatások után.. fel osztottuk [Mv; TSb 24]. 1826: Az 
égettek el éget Jovaik(na)k Conscribáltatásakor a Con-
scriptor Urak Intertentiojokra 48 xfr [Szkr; Borb. I]. 
1827: a' Kereset alá hozott kőz helyeket fel mérette-
tések és Conscribáltatások után fel osztottuk volna 
[Erdősztgyörgy MT/Mv; TSb 51]. 

konskribáltathatik összeírattathatik; a putea fi inven-
tariat; konskribiert werden können. 1793/1794: NEnye-
di Szántó Sándor ur kéri az In(clyta) Commissiot, 
hogy még . . három napi idő engedtessék hogy a' maga 
Leveleit producalhassa, addig pedigh a' Nyilaknak ki 
vonása marasztaltassék el, annyival is inkább, minthogy 

. még feles kőz hellyek maradtanak ki azon Conscrip-
tiobol . . . tehát azon el maradott Terrenumok is, az kí-
vánt idő halasztásával, vjjabban is Conscribáltathatna-
n(a)k és fel mérettethetnének [M.bagó AF; DobLev. 
IV/l3b-l4a]. 

konskribáltatik összeíratik; a fi inventariat; konskri-
biert werden. 1732: egyéb nem végződet semmi meritŭ, 
hanem hogy . . minden külső belső dolog Conscribal-
tassek [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc Kornis István-
hoz]. 1752/1785: leg előbszőris minden Atyai, és Anyai 
ingó, és ingatlan Jok Conscribáltassanak, annak-
utánna arra Convocalando, s ahoz értő Divisorok által 
mindenek igazságoson fel osztassanak [Szentbenedek 
AF; DobLev. III/596. 266]. 1761: A Jószág Conscribál-
tassék, és annak edgyik Authenticuma maradgyon . . 
Baro Jósika Imre Úrnál, másik Authenticuma pedig 
maradgyon Baro Jósika Antal Urfinál [Branyicska 
H; JHb XLV]. 7766; amidőn Conscribáltottak az Gál-
falvianum Bonumok Nem eskettek meg [Tompa MT; 
SLt XLI. 6 Emericus Botos (43) ns vall.]. 1815: az Alsó 
forduló fel osztattatván a Possesorok kŏzŏtt, az ezen vjj 
osztálly szerént conscribáltatott [Bálványosváralja 
SzD; Ks 11. l9 Conscr. 857]. 

konskripció 1. birtokösszeirás; cens de proprietate; 
Eigentumzensus. 1743: Nagy Ferencz és Mihálcz Elek 
Cancellista Uraimék Conscriptiora ide érkezvén óta Ja-
nuary 743 Continuáltak Conscriptiojokot usque ad 22 

Ismég Viszszá jővén purizalasra 9na February tar-
tott az munkának végbe vitele usque ad l3 Marty 1743 
[Szászerked K; LLt]. 1750: Az hosszasson tartó Con-
scriptio mián az Motsi' Gondviselő Dávid Péter iránt 
való Inquisitoria későtskén készülgete el [O.csesztve 
AF; Ks 83 Casp. Szatsvay lev.]. 1766: ezen főidet . . az 
harmad ideji Conscriptiokor is egy níhányon ezen belső 
fundus után valónak lenni attuk fel [Ikland MT; SLt 
XLVI. 6 Mich. György (34) ns vall.]. 1782: A Jószág 
Conscriptiojának .. vége volt, tsak purizatio héjjá 
[Szu; Ks 94 Vegyes lev.]. 1843: ha a ho engedné folytas-
suk tovább a' Conscriptiot — hogy bár a' Tavasz eleivel 
osztozhassunk [Veresegyháza AF; DobLev. — V/1245 
Bartók Sigmond öccséhez, Bálinthoz]. 

2. katonai összeírás; conscripţie, recrutare; Militär-
zusammenschreibung/konskription. 1657: meghalván 
lengyel királyné .. annak neve alatt kellett volna az 
lengyel had conscriptiojának lenni [KemÖn. 212]. 

3. összeírás (kézirata); inventar; Konskription (Li-
ste). 1718: az elönkben adatott Jószágoknak és Domi-
niumoknak Inventariumát, Conscriptioját kezünkben 
vévén . kinek kinek maga részire háromlott nyilait ke-
zekbenis assignáltuk [Nagyrápolt H; JKb LXXI/3. 483-
4]. 1732: Az Conscript(iohoz) Ténta Porért d 14 [Szent-
benedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 1769: Már az Itĕlŏ mes-
ter most 15 napok alat revidealtatya az Ioszag Conscrip-
tioját hányan holtak meg és születtek két esztendő alatt, 
és annak utánna az nyilakat ki dolgozza [Szentmargita 
SzD; Ks 99 Kornis István lev.]. 1784: Mü Udvari Tiszte-
kül semmit ezen kérdesre nem felelhetünk, mivel ha a 
szolgálatnak különös meg határozattya volt az előtt 
azt mutattyák meg a régi Conscriptiok Urbáriumok 
[Torockó; TLev. 4/9. 11a]. 1806: Conscriptio Taxája 

. . Az Első Foliusért xr 50 . . . Az azután következő 62 
Foliusokért fel vévén egy foliust a xr 24 teszen in Summa 
Rfl. 27 xr 36 [Mv; Ks 92]. 

konskripcióbéli összeírásbeli; din înscrisul; Konskrip-
tions-. 1830: azon darab helly a régi Conscriptiobéli 
quantumnális sokkalta több [Kajántó K; KmULev. 2]. 

konskriptor összeíró (tisztviselő); persoană care face 
inventarul; Konskribent, Zusammenschreiber. 1722: a 
Conscriptor Vrak . . immár azt p(rae)tendallyak hogj 
egj hellyet denominallyok az holotis lehessen egj holna-
pi Subsistentiajok a purizálásra [Pókafva AF; Ks 95 
Borsay K. Pál lev.]. 1775/1802: a Bezdedi lakosak . . a 
Bezdédheza tartazo Erdőket a Titt. Conscriptoroknak 
feladták . . ezen kis resz Erdőtskét feladni . . meg fe-
lejtkeztenek [BSz; JHb LXVIII/3. 978. — aSzD]. 1820: 
leg fundamentomosabb tselekedet lenne az, ha . . a' 
Mlgos Uradalom . . a' felmérést tsak egy hellyen kez-
detné el az idegen Conscriptorokkal is [Vályebrád H; Ks 
111 Vegyes ir. Gentsi Aloysius krájnik nyíl.]. 

konskriptor-társ összeíró-társ; celelalte persoane care 
fac inventarul; Konskribentpartner/gefahrte. 1722: az 
Conscriptor Társaim tseledjeikkel úgj alkudtak, hogj az 
ser és éget boron kŭl napjában egj egj személlyre den. 9. 
fizessenek bor pinzt [Uzon Hsz; ApLt 1 Intzédj Jósef 
lev.]. 

konspektus kb. kimutatás; situaţie, tabel; Ausweis. 
1741: Titt Perceptor Pataki Mihály Urnák committálta-
tik, hogy készítsen az Eklésia és Collegium külső Jószá-
gaiknak egész állapottyokrol egy Conspectust, olly 
móddal hogy abból könnyű szerrel meg lehessen látni a' 
szolgálo Embereknek számokat, tehetségeket, szolgá-
lattjok mennyiségét, és egyéb Urbarialis jövedelmeket 
[Kv; SRE 278]. 

konspiráció 1. összebeszélés; conspiraţie, înţelegere 
(secretă); Komplott, Verschwörung. 1645: magát tertio 
se mentse az fogoly, hogy nem volt az vraual titkon való 
Conspiratioja az megh holt ember ellen [Kv; TJk VIII/4. 
35]. 1773: egész estig arról a szörnyű dologról4 volt a dis-
cursus. Én mind szüntelen azt állítottam, hogy nem kirá-
lyi, annál inkább a császár parancsolatjából hanem 
conspiratióbol lett azon gonosz cselekedet [RettE 307. 
— aÁrról, hogy a jb-ok elfogták és megcsúfolták földes-
urukat, br. Inczédy Sámuelt]. 
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2. szövetkezés; coaliţie; Bündnis. 1710: Mert vala-
míg az ország lakosainak reménségek lesz, hogy még va-
laha békesség által a római császárra visszaszáll a 
magyar királyság, addig mindenkor a státusok között 
visszavonás leszen, és alattomban a német császárral 
való conspiratió [CsH 385]. 

3. összeesküvés; complot, conspiraţie; Konspiration, 
Verschwörung. 1662: Rákóczi fejedelem pártjai, hasz-
nos szolgálatjok, katonaság a vártul elpártol, várbéli 
tisztek ellen conspirátió [SKr 500 Tartalomjelző fejezet-
címből]. 1710: Barcsay Mihály Thököly Imrével conspi-
rált a fejedelem ellen3 . . Azért a fejedelem, míg jobban 
a conspirátió egyben forrana, fogassa meg Barcsait 
[CsH 177. — a 1684-ben]. 

konspirál 1. összebeszél; a se înţelege (ín secret) cu ci-
neva; komplottieren, konspirieren. 1597: Ifiabik Zigior-
to Balint Coloswary vallia. Amy az fogoli maga 
mentseget illety hogy az menyegzeon walo wendegek ew 
ellene conspiraltak wolna es az vegre egimassal sokat ta-
nachkoztok suttogtak wolna, hogi megh eolliek hi-
teom vtan mondom hogi ackor semmi tanachkozas ew 
ellene nem wolt [Kv; TJk VI/1. 29]. 1646: az fogoly 
Koczkás Gergely . . Kovacz Mihallyal Conspiralt 
egyet ertet az teomleocz tartónak megh eolesere kit 
ugyan mégis eoltek | az fogolys doceallya hogy nem 
Conspiralt Forrai megh eolesere sem nem consentialt 
[Kv; TJk VIII/4. 63]. 

2. szövetkezik vki ellen; a se coaliza împotriva cuiva; 
sich gegen jn verbünden/zusammenschließen. 1676: 
most érkezek hírem az végbeliektül, hogy a Tiszán túl 
való Ónadnál levő hadak által költöztek s Túrra igye-
keznének . Korponai, lévai kapitányok mind conspi-
ráltak [TML VII, 292 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

3. összeesküszik; a conspira/complota; sich ver-
schwören, konspirieren. 1710: Most penig Bethlen 
Miklóssal conspirálván, és az egész székely nátiót ma-
gok mellé vonván, azon practicálódnak, hogy a fejede-
lemségben Béldi Pál collocáltassék [CsH 126. — a1676-
ban]. 1772: Néminemüképpen volt gyanú, hogy Pekri 
Lőrinc is részes lett volna abban a factióban, melyben 
conspiráltak volt a német régimén ellen [RettE 274]. 

konstál 1. áll, bizonyos/igaz vmi; a fi sigur/cert/adevă-
rat; etw. ist wahr/sicher. 1584: constal hogj azzoniom 
procatora es gongia viseloie beteg, ez okaiért Zichy Ja-
nosnak beteg haladékot kiwanok [Mv; BálLt 80]. 1586: 
a ' f(a)ctum Ne(m) Constal, de a' Zandek mindenkepe(n) 
megh volt [Kv; TJk IV/1. 609 Zekesfeiervary Mihály hi-
teos zolga drabant vall.]. 1591: constal hogy az háború-
ságnak tw voltatok oka [UszT]. 1649: constal hogy 
egyenetle(n) eletet eltenek egy massal Kerekes Thobias 
es Geongyeŏsi Katha [Kv; TJk VIII/4. 418]. 1680: Ko-
ţ[ats Joseph mátkájától Rebechatol diuortialtatni kiva(n). 
Deliberatum. Absolvaltatik et ad secunda vota fel bo-
csáttatik, mivel constal hogy ferje vagyon matkajanak 
LŞzJk 151]. 1736: Constál, hogy másokkal, fizetésért, fe-
jér mázat, egér követ és szőrös férget Férje elvesztésére . . . 
kerestetett [Dés; Jk]. 1759: Gyarmati Jánosné constal 
hogy bűvös bájosokhoz fojamodott holmi elkárosodott 
Portékáinak meg találások végett [Altorja Hsz; HSzjP]. 
1766: minthogy több lopogatásai nem constálnak, most 
egyezer haláltol menekedik [Torda; TJkT V. 399]. 

2. nyilvánvaló (vmi); a fi evident; offensichtlich sein I 
kiderül/világlik; a reieşi; sich herausstellen/zeigen. 
1614: Ezeket Barbely Christoph hogj Magyarorszagba 
nem menth volt megh kerte vala Bathori Gábor fejedel-
münktől, de nem constal ha vagjone Donatioja mert 
nem iktatta magat [Agárd MT; BethU 61]. 1629: Az 
Inctus bizonsaghra nem keredzet noha most azt 
mondgya, de nem constal sohonnat [Kv; TJk VII/3. 
149]. 1721: világosson constál Gergely Ersoknak házas-
sági kötelessége ellen hites ura Kőpeczi Gyeőrgj mellől 
való el szökése, és . . koborlása [Kv; TJk XV/3. 36]. 
1747: Nemes Nyikoláj Véresitést és bestelenitést prae-
tendal, de az Véresetis ex fassionib(us) nem Constál mi-
kippen esett, ha volt is [Dés; DLt Liber Inventationis]. 
1756 k.: Kis Mihálly Vramis . Vraság korcsmárossa 
lévén Adott vólt az udvarba maga borát egy hordó-
val, de hány veder, nem constál [Déva; Ks 94. 24. 3]. 
1760: ã mi nézi az édes Anyánk p(rae)tensioját hogy né-
hai férje decessussán valamelyeket hozott vólna édes-
Atyánk házához p(rae)cisè mobilekot azok kézinél ma-
radná(nak) ha constálni fog mik azok . azokot nem 
Controvertálhattyuk [Oroszfalu Hsz; BLev.]. — L. még 
CC 58-9; RSzF 165, 167, 215, 290. 

Szk: ~ vmibõl. 1578: az eo felsege Mostan lengiel ki-
rály Báthory Jstwan leweleből wylagosson constal my-
choda Rendet szabót legien eo felsege Tanachywal az 
Mezaros Vraim dolgaba [Kv; TanJk V/3. 163b]. 1681: 
az Collateralis attestatiokbulis világoson constalt La-
torsaga, Orv gazdasaga [Dés; DLt] * ~ vki előtt vmi. 
1587: (A száz férfiak) Elseoben az Alsó tanachot megh 
kerdettek volna ha constalna eo eleotteok, hogy Eot-
weos Andrást az Zék zynin Mordalnak monta volna va-
laky [Kv; TanJk 1/1. 51]. 1646: Nem (con)stal ă teor-
ueny eleot hogy az A. mas biro eleot perlette volna ez fo-
goly Aszont [Kv; TJk VIII/4. 52]. 7732; Mely ki adott 
Summának mennyisége azért nem annotáltatott, hogy 
előttünk nem Constált annak valósága, s bizonyos szá-
ma [Szászsztjakab SzD; TSb 51] * ~ vki szájából vmi 
saját szavaiból kiderül/világlik vmi. 1625: az magok 
szaiabolis Manifeste Constal, hogy az potentiat ne(m) 
tagadhattiak [UszT 143a]. 

3. megvan (írva); a fi seris; geschrieben sein. 1766: Az 
falu törvényiben constál, hogy Esztena nevü helyen alól 
foglalni csereerdőt nem szabad, mivel marha élő hely 
[M.hermány U; RSzF 134]. 

4. ~ vki ellen vmi vki ellen szól vmi; a fi o dovadă îm-
potriva cuiva/a ceva; etw. spricht gegen jn. 1763: Boros 
Miska ellen constál az, hogj Gazdáját annak utánna ége-
tessel fenyegette, a patralt malitia ellene manifestaltatik 
[Torda; TJkT V. 157]. 

5. áll/összetevödik vmiből vmi; a se compune; beste-
hen, etw. aus etw. zusammengesetzt sein. 1585: A penz-
nek kyth be keöldeönk summaya az Zaz ezer forintot, 
eött ezerrel es walamennywel teöbbel megh halagya, ky 
mind ynkab Sahynbçl es Ozporabol constal [Bathory-
ErdLev. 271]. 

konstálhat 1. ismert/tudott lehet; a putea fi cunoscut; 
bekannt sein können. 1677: (A haltolvajt) a' Tisztek fló-
rén. 12 büntessék . . . ha annak mennyisége nem con-
stalhatna-is | (A limitációkról) Fejedelem parancsolati 
menvén-ki, mindenütt promulgáltassanak . . hogy 
mindenek ahoz alkalmaztassák magokat, végeztetet. 
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Mely hogy constálhasson az embereknél exemplarokis 
nyomtattassanak [AC 110, 229]. 7775/7802: Hogy pedig 
azís constalhasson hogy az emiitett Dumbráva Fácza 
Maguritsei nevezetű kis rész Erdőtskén mak 
termésnek idején hány darab Sertés hizhatik meg 
vgy intéztetett, hogy ad Summum hatvan Sertés meg 
hizhatik [BSz; JHb LXVII/3. 91]. 

2. kivilágosodhatik/derülhet; a putea reieşi; hervor-
gehen/sich erhellen können. 1634: (A kalangyákról) az 
Biro igaz rauast czinallyon . az Udvarbíró no-
tallya, az bírónak cédulát adgion rólla, hogy igy 
constalhasson meny kalongiabol meny szemet kellyen 
várny [UF I, 332]. 

konstancia állhatatosság; constanţă, statornicie; Be-
harrlichkeit/ständigkeit. 1619: Soha mi nem érjük a ke-
resztyénségnek az olyan concordantiáját. Vajha azt érhet-
nük, akkor láthatnúk meg oztán az concordiának és con-
scientiának constaiUiáját, de félek, hogy azt is nem mi 
kezdhetjük el [BTN 223]. 1710: Csak meg nem dühödté-
nek a jesuiták, látván az Isten confessorainak nagy bátor-
ságát és constantiáját [CsH 96. — 1964-re von. feljegyzés]. 

Sz. 1710 k.: Tanuld meg, fiam, prókátortól publiká-
nustól in arduis constantiát ne várj, mert megcsalatko-
zol [BÖn. 910]. 

konstáns állhatatos, szavatartó, rég (szava)megálló; 
constant, statornic, de cuvînt; beharrlich, worthaltend. 
1664: ezzel csak próbálják az országot és urunkat, ha 
constansok-e és ugyan realitassal tractaln^k-e? 
most igazán nagy híre-neve van urunknak s nagy tekin-
tet reá, reális és constans embernek tartják [TML III, 57 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 7777: Ha penig vala-
mellyik fél ez mostani alkalmot egymás kõzot fel bonta-
ná, meg változtatná es turbálna; tehát ä Constans fel, az 
Inconstans félen Száz Imperialis egész tallérokat 
exequalhasson [Kv; DE 2]. 

konstantinápolyi isztambuli; din Istambul/Constanti-
nopol; von/aus Istanbul/Konstantinopel. 1677: Kapu-
szám után valo segítség, a' Vég házak, es Constantinápoli 
Háza építésére [AC 261. — dAz isztambuli Magyar ház, 
azaz az erdélyi portai követ és személyzetének lakhelye]. 

konstelláció 1. (egészségi) állapot; stare (a sănătăţii); 
(Gesundheits)Zustand. 1669: Még azért az emberek 
odafel mindegyig azon régi jó operatioban és constella-
tioban vannak és maradnak [TML IV, 421 Farkas Fá-
bián Teleki Mihályhoz]. 1749: adgyon Isten látnom edes 
Felesegem jo Constellaciob(an) hamar időn [Buzd AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1750: engedgje Isten 
minél hamarab látnom Nagyságt(o)k(a)t minnyajon jo 
Constellatioban [Folt H; BK. Bethlen Gergely lev.]. 
1760: A sógort, Áczél uramat, alkalmas constellatiójá-
ban találtuk [RettE 102]. 

2. hangulat, kedélyállapot; stare/dispoziţie sufleteas-
că; Stimmung, Gemütsstimmung. 1704: De akkor én 
meg semmit sem tudtam benne, hogy ő rossz constella-
tioban vagyon, mert Graven felől olyan hír jött, hogy 
Porumbáknál megszorították volna a kurucok, kikkel 
nem bírhatna, hanem segítséget kért volna [WIN I, 295]. 
1705: Ma a generált nemigen jó constellatioban ta-
lálám [i.h. 381]. 

konsternálódik felháborodik; a se indigna; sich ent-
rüsten/empören. 1704: Ma felhozván a szegény rab urat, 
a deliberatumot elolvasák, kin nyavalyás miképpen 
consternálódott, akárki elgondolhatja [WIN I, 184-5]. 
1718: Mltgs Generális Ur(am) ŏ Excellentiaja előtt pro-
moveallja az en Memorialisomat ., hogy ez a licen-
tiatus njelvŭ ember refraenalodnek, Kŭlŏmben éppe(n) 
Consternalodom hogy illj szabadon mocskoltatom [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1823-1830: A praefectus 
maga szállására hívattat engemet, s általadja a kon-
venciót, s egészen konsternálódom, mert az egész uni-
formis nevezet, melyet az udvari inasokra nézve libériá-
nak neveztek, utálatos volt előttem [FogE 143]. 

konstituál 1. vkit vminek állít, rendel; a numi/pune pe 
cineva într-o funcţie; jn für etw. bestimmen. 1657: 
(Bakos Gábort) az fejedelem is, és én magam az hadak 
eleiben constituálám fejedelem pátenslevele mellett 
[Kemön. 263]. 1677: A' Fejedelmek oly Prefectusokat 
constituállyanak, kik zálogos Hazafiaibol állok legye-
nek és az Országnak törvénye általok meg ne bán-
tassék [AC 236]. 1705: írják Dániából, hogy valamely 
Etting nevü episcopatus, melyben egyszer a dániai király 
tészen püspököt és akkor Dániához való lesz, az de-
cedálván, ismét a császár constituál, és akkor a császár-
hoz való lesz [WIN I, 638]. 1710: Béldi Pál az ő hírek s 
akaratjok ellen se országgyűlésit ne convocáltasson, se 
tanácsurakot maga mellé ne constituáljon [CsH 141]. 

Szk: plenipotentiariusnaklplenipotentiariust ~ teljha-
talmú megbízottat állít. 1733: Nms Tordai Biro Pal 
ur(am) Constituallya Plenipotentiariussanak Ns Tordai 
István vrt bizonyos adosságinak meg vetelében [Torda; 
TJkT I. 20]. 1734: Lőcsei Jánosné Demeter Ersok és Pál 
Istvánné Ungvári Borbala Kolosvariak Constituallyak 
Plenipotentiariussok(na)k Szivacs Marton vr(a)t mos-
tan detentiob(an) levő Város Majornejanal levő adossá-
gok(na)k meg vetelere [uo.; i.h. I. 45]. 1806: El kelletvén 
mennünk plenipotentiariust kelletett constitualnunk 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

2. vkit vminek alkalmaz/megtesz; a angaja pe cineva 
într-un post; jn zu/für etw. bestellen. 1719: Vass Dániel 
Ura(m) . exturbalván más molnárát az malombúi 
Tamás Pétert hellyében molnárosságra Constitualta . . 
Tamas Peter . meg eskűvék, hogy . . azon molnári 
hivatalba(n) mellyb(e) az Ur eö kglme Constitualta igaz 
hűséggel szolgál [Császári SzD; WassLt]. 1720: T.Na-
szállyi János vramat constitualtuk Ecclesiánk és 
Consistoriumunk Nótáriussá(na)k [Kv; SRE 135]. 1750 
k.: A districtusban négy puskás resolváltatott volt az in-
spectorátustól . ezeket változtatni vagy többeket con-
stitualni krajnik uramnak a provisorátus híre nélkül 
nem szabad [Déva; ErdO II, 118]. 1752: ha tetzik õ Ex-
cell(entiájának) az én szolgalatom, saltem in eő: bibelő-
gyem az Ratiokal; meg mutatom ha élék azakbol, hogy 
mitsada praeda volt az szolgálatyak, Tiszteinek; Paron-
tsal ŏ Excell(entiaja) Antal Mihály és Boer uraimék 
hellyekb(e) masakot constituallyák [Mocs K; Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. — L. még CsH 166. 

3. prokurátornak/prokurátorrá/prókátort/prokurátort 
~ prókátort/ügyvédet vall; a desemna pe cineva ca avo-
cat; für einen Anwalt/Advokaten aussagen. 1604: Kan-
dó Tamas az A. p(ro)curatoiTa constituallia ez Causa-
ba Jlkey Zaz Gergelt [UszT 20/255]. 1655: nehez beteges 
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niavalljas allapottja miat . nemzetes Borsos Anna Asz-
szoni kenszerittetek Maros szek(n)k ket hüteos Vice 
király biray élőt procuratorokot Constitualni az Nagod 
meltosagos szemelje elejben, es Tablajara [Mezőkölpény 
MT; TSb 21]. 1663: Mükosŏn Torda varmegieb(en) lakó 
kalugier olah Jakab constituallia az B: Birak élőt 
Procuratoranak Bori Mihalit [Kv; TJk X/4.90]. 1671: 
Darabant Istv(an) Procatort constitual .. felesege Boros 
Margit ellen [SzJk l 14]. 1682: Nemzetes Henter Istva(n) 
Procuratoranak constituallyia Sámuel Deákot [i.h. 168]. 

4. fejedelemnek ~ vkit fejedelemmé tesz vkit; a ridica 
pe cineva la rangul de principe; jn zum Fürsten machen. 
1710: De Csáky és a több pápista főemberek, irigyelvén 
Béldi Páltól a fejedelemséget, mert elhitetik vala magok-
kal, hogy a porta egyáltaljában őt constituálja fejede-
lemnek, nem akarván promócióját azon valának, 
hogy pápista fejedelem lehessen [CsH 143]. 

5. leányt fiúággá ~ fiúsít; a fa unei fiice drepturi de 
fiu; präfizieren. 1644: vilagosso(n) Constall az Anak 
szekbeőll Emanaltatott Leuelebeőll hogi eő a' Leányt 
Fiu Aggá Constitualta volt [Berz. 17. XII/36]. 

6. alkot, képez; a constitui/alcătui/forma; bilden. 
1817: Fö Biro, tizenkét Senatorok, és Notariusok con-
stituálván a' Magistratust, ezek előtt follyanak, a' Ma-
gistratualis gyűlésben ezen városban elé adandó minden 
nével nevezendő perek [Szu; UszLt VIII. 68]. 1839: a' 
Paczolai famíliát nem az én házom népe Constituálya — 
többekből áll [Szentbenedek AF; DobLev. V/123]. 

7. vmi kitesz vmennyit; a face, a ajunge la un totál de 
• ; etw. ausmachen, betragen. 1771: 7dik Tábla 

melyis hoszszára a' Falu felé meg mérettetvén öl számra 
constituál 330 ölet [Fejér m.; DobLev. 11/428. 13b]. 

8. kb. intézkedik, rendelkezik; a dispune/hotărî; ver-
fögen, bestimmen. 1582: eo kegmek tablara Iarwa(n) 
Malombirakat valaztottak keryk Biro vramat ta-
nachyawal hogy hywassa be eoket, es å my lob vagy 
Mester tartas vagy a mint ekedigh volt, es 
constituallyanak az kóssegnek Iawara a mynt Iobba(n) 
lehet [Kv; TanJk V/3. 249b]. 

konstituálandó alkalmazandó; care urmează să fie an-
gajat/numit; (Sache, Mensch) anzustellend. 1657: Faga-
rasföldi minden rendbéli fö és kissebb rendö tisztvise-
lőinknek penig, nevezett szerint penig Gyerö Monostori 
Kemény János Vramnak Fagarasi fö kapitányunknak, 
eonstitualando praefectusunknak, fö udvarbirainknak, 
Porkolabinknak, jspánoknak hadjúk es parantsol-
Juk, hogy ez rendelésünket . meg tartsák [UF II, 189 
Lórántffy Zsuzsanna rend.]. 1770: Constitualando Re-
veszeim tartozzanak az Aszszony õ Exja Dévai Ud-
varához tartózó Jobbágyait, Sellereit es Mandatarius-
sait, mora et Taxa nélkül altal hordozni panasz nélkül 
lDéva; Ks 78.20/8]. 

konstituálás betöltés; ocupare (a unui post); Beset-
*ung. 1667: Az főispanságnak constituálásáról pedig, én 
ügy tudom, bőséges instructojaa vagyon Bánfi uramnak 
® gróf uramnak kívánsága szerint [TML IV, 214 Naláczi 
Jstván Teleki Mihályhoz. — aígy, de nyilvánvaló sajtó-
hiba a kiadványban!]. 

konstituálhat (prókátort/ügyvédet) vallhat; a putea 
desemna (pe cineva ca avocat); (für einen Anwalt/Advo-

katen) aussagen können. 1660: akarvan a fogolj jo Pro-
curatort Constitualni, Contendal ellene az Actrixnek az 
Procuratora, nem constitualhat az mert idegen vagy 
nem eskűttel idè be . es az Varosnak szokasa ellen ide-
gen procuratort admittalni [Kv; TJk X/3.272]. 

konstituáló 1. alkotó, képező; care formează; bildend. 
1752: mü Triduale Forumot Constitualó Bírák azt Pro-
nunciálok: hogy ha méri valaki Hüte után magáénak 
mondani azon őkrőköt defendálhattya [Vice SzD; 
MvRKLev.]. 

2. (vmennyit) kitevő; care face, care ajunge la un totál 
de .; etw. ausmachend. 1761: Ezen Felső Gezési Por-
tiob(an) Vadnak tizen Nyóltz darabból állo, de egeszet 
csak tized felet constituáló colonikalis populosa Sessiók 
[F.gezés NK; JHbK LXVIII/1.403]. 

konstituált 1. kirendelt; desemnat; bestellt. 1640: So-
mogi Gergeli Botthazan Lakó kolosuar megienek, Égik 
uice solga Biraja, es Feô Biro vra(m)tol Reődeőn kolos 
uarmegieben Lakó Somlaj Gaspar vra(m) Maga kepe-
ben Constitualt Szolga Biro [SLt I. 22]. 

2. ek megbírált (döntőbírónak tett); desemnat ca ar-
bitru; zum Schiedsrichter gemacht/bestimmt. 1657: 
Constitualt Papai Georgy vr(am) Kamuti susanna 
azoni rezerúl teon jllen allando es meg marada(n)do 
vegezesta [Felvinc TA; JHbK XXIV/20. — aKöv. a 
részi.]. 

3. ~ potenciárius teljhatalmú megbízott; însărcinat 
plenipotenţiar; bevollmächtigte(r) Beauftragte(r). 1737: 
az Inctának az elsőbb Sedriánnis volt Constituált Pleni-
potentiariussa [Dés; Jk 252a]. 

4. protokolációban ~ jegyzőkönyvileg meghatáro-
zott; stabilit/fixat ín proces-verbal; protokollarisch be-
stimmt. 1775: Harangoztato Gazda Darko Marton 
Ura(m) ő kigyelme, a' Protocolatioba(n) Constitualt 
terminusnál, vgymint két Esztendőknél tovább viselvén 
Hivatalát, tudniillik négy Esztendőkig, már most Can-
didaltatànak a' Harangoztato Gazdaságra hárman3 

[Kv; SRE 23l. — aKöv. a nevek fels.]. 

konstituáltatik 1. állíttatik, rendeltetik; a fi angajat/ 
pus; bestellt/angeordnet werden. 1743: A Biro Farkas 
Vaszily meg maradott, Krájnik(na)k constitualtatott 
Tamás Von [Dés; DLt Liber Inventationis], 1746: Az 
Grohoti Dominális Gornyik Pavel János el betege-
sedvén ki botsattatott. Constitualtatott Gornyik(na)k 
Pirva Petru [H; Ks 62/6]. 1750: Hogy hellyemben más 
Gondviselő Constitualtassék instaltam Mlgos Groff Vr 
eő Exel(lentiajana)k is [O.csesztve AF; Ks 83 Szabó Ist-
ván lev.]. 1776: Minemű Instantiát adtanak bé a' Táblá-
nak a' Bukuresdi Contribuens Lakosok, az oda való 
Dominális Biro ellen, azt kívánta a' Tábla commu-
nicalni jobbnak itilne a' Tábla ha más Dnlis Biro 
Constitualtatnek és tsendesebben a' dolog sopialtat-
nek [Körösbánya H; Ks 74. VII. 140 1/2]. 

2. kineveztetik; a fi numit; ernannt werden. 1710: 
Minekutána a magyar királyságot Ferdinándus el-
kapta volna . a magyar fiak a magyarországi tisztsé-
gektől amoveáltatának, és idegen német tisztek consti-
tuáltatának [CsH 67]. 1761: holt meg gr. Mikes István 
úr Fehér vármegyének főispánja . s az veje br. Bor-
nemisza Pál úr constituáltatott helyette [RettE 115], 
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3. előállíttatik; a ñ adus ín faţa instantéi; vorgeführt 
werden. 1816: Constitualtatik Szia nevezetű . . . konyha 
Szolgálo . Szelid vallomásra Szoríttatván [Gyéres-
sztkirály TA; TLt 1215]. 1831: Constitualtatik Albert 
Marton az Eszenyei János tavallyi Kepellyes Kotsissa 

meg hüteltetese után ki kerdeztetven és confrontál-
tatván szemébe mondgya Dregán Vonutznak ezeketd 

[Dés; DLt 332. 4. — aKöv. a nyil.]. 

konstituáltatja magát szk-ban; ín construcţii; in 
Wortkonstruktion: plenipotenciáriusnak ~ vkivel tejha-
talmú megbízottnak állítattja magát vkivel; a face să fíe 
numit ca însărcinat plenipotenţiar al cuiva; sich mit jm 
zu bevollmächtigtem Beauftragten machen lassen. 
1758: (Diószegi Mihály) plenipotentiariusának consti-
tuáltatta volt magát Aczél urammal [RettE 72]. 

konstituáltatott alkalmaztatott; care a fost angajat; 
angestellt. 1757: constitualtatot udvari Bátsnak Lázár 
Máténak lészen fizetése egy véka kukuruza, egy 
hold kukuruza föld [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 

konstitúció I. szabályrendelet; regulament, statut; 
Satzung, Statut. 1587: Atta eo kgmek eleyben, Biro 
vram tanachawal egie(te)mbe Az Mywes embereknek, 
meg hazasult Ifñaknak az varos keonywebe valo be Ira-
tasokat hogy Ne(m) kellene az Aros Rendreol Irt Con-
stitutiohoz foglalny ez illie(n) Mywes Rendet Teczet 
azért eo kgmeknekis Varosul, Amit Biro vra(m) tana-
chaual egye(te)mbe vegezet Es . Mostany^gywlesek-
ben az Vegezest Ratificalliak [Kv; TanJk 1/1. 45]. 1767: 
Toroczkó városb(an) a' Biroság háznál, a' Bányák 
colálásárol az alább specificált Constitutio Tiz Punctu-
mokb(an) állíttaték fel [Torockó; TLev. 7/1]. 1780: a 
Mlgos Nms Famillia méltóztatott egy Universalis 
Tŏrviny Könyvet Constitutionak Tytulussa alatt Vára-
sunknak ki adni es ahoz mind Communitásunkot mind 
a' Nms Famillia érdemes Tagjait Autentice szorittani 
[uo.; i.h. 9/19]. 

Szk: a szék ~ja. 1722: Az Egyházi Személyeknek tisz-
tességeket minden adja meg, és ha ki . . ŏ kglmeket 
gyalázná, vagy szidalmazná . . . tartozzék a' Megye . 
az ollyan embert a* Nemes Szék Constitutioja szerint 
meg-büntetni [HbEk] * a vármegye ~ja. 1797: az Urak 
és eŏ Nsga kőzött valamelly meg hibásitottnak 
p(rae)tendalt borozdát igyekeziké kijártotni . s a Ne-
mes V(á)rm(e)gye Constitutioja szerint meg igazittani 
[Kük.; JHb XIX/57] * a város ~ja. 1611: mosta(n) az 
giermekek tartassokra semmit ne(m) rendeltw(n)k 
Jeöuendeöben az melj bechwlettes vraink leznek az va-
ros constitutioja szerent el igazitiak quod dignu(m) et 
Justu(m) accepta legie(n) [Kv; RDL I. 88]. 1680: az eo 
Kglme jobbagya sem egyszer, sem maszor, sem a Varas 
Constitutioja szerentis nem elegetet megh engem, seőt 
mégh fenyegetodzőt IDés; Jk]. 1742: Városi embernek 
penig Várós Constitutioja Szerint akar Nemes akar 
Nemtelen Joszaga légjen [Mv; Told. 16/6]. 

2. törvény; lege; Gesetz. 1640: Constitutioiais vagion 
az Orzagnak, hogi az olian eoreoksegben, iozagban, az 
Nemes Ember megh maradhasson az Zekelysegen [Mv; 
DLev. 5]. 1657: hallatlan hűséget viselt Erdély Báthori 
Zsigmondhoz; innen tanult magok káros példájokból 
lőttek volt az országnak azok az constitutiói, hogy soha 

gyermek-fejedelem ne választatnék [Kemön. 24]. 1677: 
a' Joszágoknak el-foglalása nem kŭlŏmben, hanem Tör-
vénynek decisioja után, avagy a' Joszágoknak, és dol-
goknak mivoltához képest az Országnak effélékről irot 
Constitutioinak rendi és modgya szerint legyenek [AC 
200]. — L. még AC 47, 104, 116, 221; CC 2, 45. 

Szk: ~ t statuál. 1677: ennekelŏtte valo idŏkben-is az 
Ország affélékről constitutiokat statualt volt, mely-
re a' mint privatus akár mely rendek, ugy a* Fejedelmek-
is kötelesek [AC 33]. 

3. rendelkezés; dispoziţie; Verfügung. 1671: a' Co-
losmanostori Harminczados . . a' Constitutiok szerént 
exigallya a' harminczadot [CC 25]. 1677: Az Ecclésiai 
directiokban és rítusokban magok az Egyházi ren-
dek-is concludalhatnak, és constitutiokat csinálhatnak, 
de azokat-is közönséges Generális gyűlésekben [AC 2]. 
1780: Eleitől fogva a' Vasnak, mind Kohókban, mind 
Verőkben való mértékéről a' Verŏs kovácsi társaság-
ban, olly nagy dissensio vólt, hogy e' miatt Néha magok 
között 'sibongván, gyakortább pedig a' Mlgs Familiat 
busittván, Constitutiokra Constitutiokat ujjitottak, 
ezekkelis neméllyek a' telhetetlenség, mások, a' terhes 
cselédes Ház tartás, mások pedig a' szegénység miatt 
meg nem maradhattak [Torockó; TLev. 5a]. 1792: a 
Papi Tisztre és vallásra s annak tisztán valo meg 
tartásara tartózó dolgok, az Ecclai Tőrvenyek Canonok 
Constitutiok es az Ecclanak igazgatására valók 
[M.bikal K; RAk 11]. — L. még AC 65, 147, 177; CC 34. 

Szk: ~ t tesz. 1804: a Teriget mezein bé biro és Tőrök 
buza Földnek fel szan<tott> heljnek Birtokossai az azon 
heljnek tilalamban jobb <mód)dal valo fenn tartása vé-
gett . tettünk illy állandó meg másolhatatlan Consti-
tutiokot [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

4. alaptörvény; lege fundamentală/de bază; Grund-
gesetz | alkotmány; constituţie; Verfassung. 1625: (A 
szökött jb-ot) tollem az ország Constitutioia szerint 
megh kerete [UszT 30]. 1677: A* törvénytelen Aresta-
tiok dolgábol a' Hajdú vitézek-is az Ország közönséges 
Constitutiojához tartsak magokat, azon kivűl cseleke-
dők ellen, a' Váradi Kapitány székin légyen az Articulu-
sok szerint valo brevis processus, és executio-is [AC 
172]. 1705: (Ketskeméti István) ha ezen dolgát csak mi 
kicsib(en) ujjitya és Isten ellen káromkodik, megbiza-
nyosodva(n) a dolog, két vagy három szava bé vehető 
emberek által, az Ország Törvényé és az Constitutio sze-
rint halállal büntettetik meg [Dés; Jk 349a]. — L. még 
AC 128. 

5. céhszabályzat; statut/regulament de breaslă; 
Zunftsatzung/statut. 1757: (A) fazakas céh praesentála 

egy die <15ta> Julii 1756 költ constitutiot | eze(n) 
egymás között tett constitutióját a nemes fazakas c(éh-
nek), mint olyaténokat, melyek más nemes céhok 
(rend)tartásival is megegyeznek confirmáljuk, (corro)-
boráljuk tulajdon subscriptiónkkal s usualt pecsétünk-
kel [Dés; DFaz. 18, 19]. 1768: a* Czéh eddig usuált Ma-
gyar nyelven lévő Constitutioji [Kv; ACJk 36]. — L-
még DFaz 25. 

6. kb. szokásjog; drept cutumiar, obiceiul pămîntu-
lui; Gewohnheitsrecht. 1794: meg kévánom a Jure hogj 
a regi meg rögzött Constitutionk szerint foljan a Törvénj 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

7. falutörvény; lege a satului; Dorfgesetz. 1766: Ha 
egj hejségbéli nép Constitutiot tsinálhat . . . miért nem 
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egj Ház népe, és miért nem két szomszéd is [Torda; TJkT 
V. 325]. 1808: Kötelességévé tétetik a Biraknak az hogy 
Mind a Bányász gazdákat mint (!) a Béreseket szorítsa a 
Constitutionak tartasara és a Constitutio el mellőzésével 
be tsuszot Tőrvenytelen miveles modot egesszen irtsa ki 
[Torockósztgyörgy; TLev. 7/lO]. 1848: A tilalmas Bük-
künkből minden embernek szabad légyen 4 szán fát 
elhozni; de úgy, hogy fennállót senkinek nem lészen sza-
bad levágni . mert aki azt cselekedné, a constitutiónk 
szerént büntetődjék meg [Jenőfva Cs; RSzF 116]. — L. 
még RSzF 104, 109, 119. 

Szk: a falu ~}a. 1716/1793: A Falu Constitutiojárol 
irott régi articulussait melyeket akkor praedecessorink 
írásban hagytanak és protocoláltanak a Falu könyvei-
ben mindenekben helyben hagyunk és approbálunk 
[A.csemáton Hsz; SzékFt 30]. 1805: erre nezve, amint a 
nemes falunak az constitutiója szerént az ilyen potentiá-
riusok az potentia calumniájáért . . előre három ma-
gyar forintokot letenni tartozzék Oláh János. Itiltetett 
[Szárhegy Cs; RSzF 99]. 

8. ügyvédvallás; desemnarea avocatului; Anwaltaus-
sage. 1836: tudom a perünk leg job ágon van de a consti-
futioanaelkul (!) nem tudtuk bé adni [Kv; Pf Mátéfi La-
jos lev. — aConstitutio procuratoris]. 

9. (emberi) szervezet; constitutie, organism; Konsti-
tution, Physikum. 1749: az hideg időt alkalmatlan utat 
az en hitván Constitutiom nem Szenvedheti . egy né-
hány Szebeni útban az miatt nagy nyavalyakot kellet 
szenvednem [Futásfva Hsz; ApLt Dombi János szb 
lev.]. 

10. állapot; stare; Zustand. 1765: fel vévén azt, hogy 
a' kiirt tselekedetei mi üdŏben tŏrténtenek, és maga ak-
kor mitsoda Constitutioban volt, ezt kŏzensegesen infe-
rállják mind két rendbeli . fatensek, hogy a boritaltol 
el nyomottatott lévén felettébb, midőn másoktol impe-
dialtatott volna, fel haboradott, mint olyas borral el tölt 
es elméjétől a* miatt már mintegy meg fosztatott ember 
[Torda; TJkT V. 265]. 

konstitucionális (városi) szabályrendeletbeli; din re-
gulamentul (oraşului); aus/von der (städtischen) Sat-
zung/dem Statut. 1813: Meg kivánnya azért a felperes 
hogy alperessi külön külön Constitutionalis kissebb ha-
lalom büntetésen marasztaltassanak [Dés; DLt 162]. 
1840: Alázatoson Instálom a' Tekintetes Tanátsot mél-
tóztatik nekem is el engedni azon Constitutionális bün-
tetést8 [Dés; DLt 921. — aLovaknak tilalmasban járá-
sáért]. 

konstruál (meg)épít; a construi; konstruieren, bauen. 
1808: a' Nagy Szamos Ujj Hidgya igen gyenge mo-
don lévén építve le-szakadatt s minden Vánkas Ge-
rendák nélkült volna Construalva [Dés; DLt 105]. 

konstruálódik épül; a se construi; er/gebaut werden. 
1694: Gabonas haz . . kinekis az Fundamentuma Tég-
lából rákot kemeny erős Tölgy fa Talpokra construalo-
d°t [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

konszekrál felszentel; a tîrnosi/sfinţi; (ein)weihen, 
konsekrieren. 1713: A Torboszlai Templomot Consec-
Jálták in Anno 1713 die 13 xbr(is) [Torboszló MT; 
MMatr. 237]. 

konszekvál 1. konzekvál 

konszekvencia 1. konzekvencia 

konszenciál 1. beleegyezik vmibe, egyetért vmivel; a 
consimţi; mit etw. einverstanden sein. 7580; azon pos-
sessioban Eormenzekesson8 lakok pariformi(te)r con-
sentialtak azmy dividalasunknak męly diuisionak 
Eorokke walo meg allasat meg Tartasat minden fel Eon-
no(n) magokra Liberę assu(m)alak [Pókafva AF; JHb 
XXVI/8. — aÖrményszékes AF]. 1591: wegeztek volt 
hogy Miért Balogy Farkast Az vriste(n) Magzattal ze-
rette volna az tiztebe, Az szent Ersebetbely Espotalt pe-
nigh soha gyermekes emberók tiztwl nem bírtak 
Consentialt Baloghy Farkas vram is az eo kgmek io 
wegzessenek, es . tiztit tiztessegesen Resignalta [Kv; 
TanJk \/\. 156-7]. 1677: Abrug Bányán lakó Nemesség, 
Személyeket és Nemessi örökségeket illető dolgokban 

a' Nemes Vármegyén tartozzanak meg-felelni, és 
nem ott való Városi Birák élőt; melynek consentialta-
nak az Ország Gyűlésén lévő magok Kõveti-is [AC 90]. 
1732: már eczer meg let volna az Divisio de láttam 
rósz ki menetelit . . azért ki jüvék és nem consentialtam 
nekie [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 1763: ha 
továbrais sine contradictione Nsgtok Kgyltek bé hunt 
szemmel nézi8, tacendo consencéál, ugy el romlik végre a 
Nsgtok Kegyltek Statussais [Hsz; UszLt l6. — aA tör-
vényszegést]. 1791: Ugy esett értésére hogy Nagysá-
god és Kegyelmed . a* Seszurakb(an) osztatlan Erdő-
ben foglalást és tilalmat akarnak tselekedni . ez lévén 
Tőrvény ellen, semmiképpen nem consentiálnak az Ex-
ponens Urak [Nagyrápolt H; JHb XXXI/30J. 

2. megegyezik; a conveni, a se înţelege; übereinstim-
men. 1590: Amy Az karokat illethy es a' Sendelt, mely-
ben az eghesz Coloswarmegiej Nemessegh, consencial-
wan, Az varosnak ereot Adot, hog' az Sendelt a' Nemes-
segh es Jobbagy három Araznyra chinalliak, Az karó-
nak penigh hozzat eot singhre [Kv; TanJk 1/1. 125]. 
1592/1633: keozeonseges akaratból uegeztek egymás 
keozeott es mi eleottwnkis mindnyaian (: vgy mint Ves-
selyeni Gaspar, Horvát Gaspar, Kerezturi Thamas, Zil-
uassi Peter, Torma Sera Uramek :) consentialtak, hogy 
mostan eoreokeossen fel oszlassek, mindenwt ualo zan-
to feold, reth, es széna fw [Gyeke K; Ks 90]. 1641: az ha-
zas papok . szabad io Ákarattiok zerent Consentiala-
nak, es subscribalanak [Szentkatolna Hsz; BfN Joh. 
Lenkes (50) rector vall.]. 1771: A Falu számára hagya-
tott rétről elébb már consentiáltanak a' Lugosiánusok 

tehát nem revocálhattyák magokot ebbén ís elébbi 
Consensussok ellen [Fejér m.; DobLev. 11/428. 12b]. 

Szk: ~ vmi ellen közös megegyezéssel tiltakozik vmi 
ellen. 1648: Enyedi Mihály Ur(am) azt mondotta, 
hogy minde(n) esztendeŏb(en) fel tettek, es fel szettek az 
adot, az Praelatusok es Executorok houa teŏttek ne(m) 
tudgya, Vad(na)k mar eŏk ket szazan s teŏbbenis az kik 
mar az elle(n) consentialta(na)k, Azért az rebelliora való 
szauaiert megh keuano(m) hogy re testimonys compro-
bata feje vetessek es minden iouai confiscaltassanak 
[Kv; TJk VIII/4. 306-7]. 

3. együttműködik vkivel; a colabora/ċonlucra cu ci-
neva; mit jm zusammenwirken | egyetért vkivel/vmivel; 
a fi de acord cu cineva/ceva; mit jm/einer Sache einver-
standen sein. 1593: Mierthogy penig az megh holt pleba-
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nosnak halala vtan az plebanossagh vacalt . . . noha lat-
tatnek hogi Erasmus vra(m) valami ciccelekben nem 
consentialna az Synattal mindenesteol egienleo suff-
ragiumal valaztottak Erasmus vramat az plebania tizti-
nek viselesire [Kv; TanJk 1/1. 222]. 1629: Ázért az Inctu-
sok küleon kűleon heted magokkal expurgallyak mago-
kat hogy eok semmi uton nem consentialtak az gyilkos-
sal . . Eczken Janosnak megh eoleseben [Kv; TJk 
VII/3. 163]. 1675: étszakának idején az Béres Legénjek 
hozzá jár(na)k lopnak . . . az gonosságb(an) véllek 
consentialt mint egy orv gazdaiok volt [Kv; TJk XII/1. 
103]. 1739: Csizmadia Nagy János látván a' Levátá-
b(an) specificált személlyeknek gonosz Conversatiojo-
kat Házából ki-rakta, el-küldötte; de a Felesége Kaszó 
Kata Asz(szo)ny . . viszszá bocsátotta, véllek Consen-
tiált . . gonoszságokat subticeálta [Dés; Jk 315b And-
reas Böszörményi jur. not. kezével]. 1752: Hogy mások 
Consentiáltak volna, azon bor(na)k el hordásáb(an), 
vagy italáb(an), igaz lelkemre fateálom, hogy senkit nem 
látta<m s n)emis tudok [Algyógy H; BK. Juáná cons. 
quondam providi Alb Lup (63) jb vall.]. 

4. (egyetértőleg) elfogad vmit; a accepta ceva; etw. 
(einhellig) annehmen. 1778: ezen . . . Divisionak vég-
benvitelére megy birálának és arbitrálának minkett olly 
formán: hogy mind azoknak, a mikb(en) egy más 
kőzött mű előttünk atyafiságosan meg egyezhetnek, 
mind pedig azoknak, a mellyekben egy más kőzött meg 
nem edgyezhetvén Judiciumunknak Submittalni fogják, 
ugy a mint mű determinálni fogjuk consentialnák, meg 
állói lesznek [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. lb]. 

konszenciálhat megegyezhetik vkivel; a putea cădea 
de acord; mit jm übereinkommen können. 1744: ă több 
Falukkalis . ha . . . Consentialhatnak . . . minden 
hellytelen Expensákrol inquiraltassanak [Bölön Hsz; 
INyR Raphael László (40) ns vall.]. 

konszenciáló együttműködő, care colaborează; zu-
sammenwirkend, mitarbeitend. 1677: Latorral consen-
tiálo Nemes pari poena puniatur [AC 262]. 1761: Kan-
nás Susanna tudta azt hogy azon szemellynek olyan por-
tekaji nem volt, s nints (így!) az milyeket oda vitt. Ergo 
vagy orgazda, vagy az gonosztévővel consentiálo tudva 
[Torda; TJkT V. 45]. 

konszenciált 1. egyetértő; care este de acord; einhellig 
| egyezségre jutott; care au convenit; zum Ausgleich ge-
langt. 1657: Ez vala pedig az practica, hogy az gyűlésben 
véle consentiált uraknak cooperatiójok által az respubli-
cát inducálni tentálja nyilvánvaló hadakozásra az po-
gányság ellen [Kemön. 291]. 

2. elfogadott; acceptat; angenommen. 1657: harmad-
nap is ezek alatt eltelék; s megizeném palatínus uramnak 
és az generáloknak az tractán lévő követek által, hogy az 
induciáknak az mi részünkről is consentiált ideje már 
eltölt tovább az induciát tartanom nem merészlem, 
mert énreám fegyver, nem tracta bízatott [i.h. 224-5]. 

konszencîens 1. ~ vkivel egyetért vkivel; a fi de acord 
cu cineva; mit jm einverstanden sein/in Einvemehmen 
sein. 1657: engemet pedig az öreg Bethlen Istvánhoz 
Ecsedbe expediála az fejedelem, megtudni, ha consen-
tiens volnajé Zólyomival . . . magam pedig az ecsedi 

utat megjárám, s Bethlen István declarálá magát, hogy 
nem consentiálna véle | Ezek azért mivel nehéz perse-
quutiókat szenyvednek vala az clerustól, mindnyájan 
Radcivilheza igen ragaszkodtanak . . . azok közül is 
azért sokak voltak consentiensek Radcivillel [Kemön. 
157, 296.— aRadziwill Janusz herceg litván főnemes, a 
lengyel disszidensek vezére]. 

2. ~ vmiben egyetért vkivel vmiben; a fi de acord cu 
cineva cu privire la ceva; mit jm in einer Sache einver-
standen sein. 1672: kérem tudósítson mirűl mond-
hatják ők azt, hogy Kegyelmed consentiens ebben? 
[TML VI, 155-6 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] | az 
magyarországiak azt mondották ő nagyságának, con-
sentiens voltam dolgokban. Hogy ördöggel lehettem én 
consentiens, mikor nem is tudtam? [TML VI, 171 Teleki 
Mihály Székely Lászlóhoz]. 

3. együttműködő/részes vmiben; a fi părtaş la ceva; 
zusammenwirkend, (mit)beteiligt (an einer Sache). 
1677: Nyomát mint kel követni el-veszet marhájának 

Vitézlő nép lévén városokban, ha azoknál találta-
tik, s' ha a' gazda-is consentiensnek találtatik a' kato-
nával; Processusok [AC 264]. 1762: Karsai Anna . . . 
consentiens volt azoknak ellopásában [Torda; TJkT V. 
85]. 

konszentálódik megelégszik; a se mulţumi; sich zufrie-
dengeben/begnügen. 1782: Mi modon az olyan nyomo-
rult özvegy, és más tsak nem Alamisnával elő személlye-
ket kikhez ennek előtte az Groff Ur Gratiaját mutatta, 
vagy némellyeknek Jobbágyi szolgálattyát hivséges 
Tisztyeinek Sáfárlására bízván azzal consentalodott, de 
azokatis mostan az emiitett Praefectus Ur(am) expiscal-
van, mind el viselhetetlen szolgálat ala szorította [Toroc-
kó; Thor. XX/4]. 

konszenzus 1. beleegyezés, hozzájárulás; consimţă-
mînt; Einwilligung | jóváhagyás; aprobare; Genehmi-
gung. 1588: az Zaz vraim ala kewldwen az Jdeós vraim 
keozzewl, Bornemiza Gergelyt Az Alsó tanach 
vraim eleybe, megh kerdeny ha Eottweos András az Al-
só tanach Consensussabol ertelmebeol hagiasabol mon-
tae Vrunk feyedelmewnk eleőt hogy Nem ertene eggiet 
seŏt zakadwa volna az alsó tanach az zaz emberekteol 
vagy Nem [Kv; TanJk 1/1. 69a]. 1590: az varos consen-
susawal eo kegmeknek Biro vram(n)ak egez Tanacha-
wal kewansagokra valazt teznek [Kv; i.h. 123]. 1668: En 
statualtam vala Erkedet8 es Solymost . Lázár Jstván 
Vram fassioja, es arra Idősbik Rakoci Fejedelemteol 
adatot Consensus mellet [LLt. — a K.]. 1767: Ha hol 
a' bányák(na)k a' szomszéd bányákkal aemulatioiok 
vágjon illyen helyen a* bányászok reggel az arra szabott 
és egy más Consensussábol tett bizonyos lel által kezd-
jék és Végezzék munkájokot [Torockó; TLev. 7/1]. 
1776: Ha tudtára téhat consentiáltak a Tselekedetek-
nek, nem is revocálhattyák Consensusokat; mert . . • 
Dobai Klára libere disponálhatott maga Jószágából 
[M.köblös SzD; RLt O. 1. 3]. 1805: parantsoltatik, 
h(ogy) a' házasság által ŏszve kelni akarókat addig meg 
ne eskessük, mig mind a' két részről valo Szülék(ne)k 
meg egyezésekről bizonyosokká nem leszünk. Es ha a 
Consensus a* Szülék részéről denegáltatik, akkor a' 
dolgot T. Esperest Urunk(na)k jelenteni tartozunk 
[M.bikal K; RAk 37]. — L. még CC 44. 
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Szk: ~ t ad/~át adja beleegyezik, hozzájárul. 1570: 
az Byro vram azt Ielenty, hogy Annak az Ayande-
kozasnak Es keolchegnek fyzeteset az Varas magara 
veotte volna, Es consensust adot volna Rea [Kv; TanJk 
V/3. 6a]. 1783: az Utrizált Csűrnek rontásáb(an) és szé-
jel hányásában magam consensusomat is a több Falu-
siaknak consensussához adtam, de se én se Gyermek-
kem, oda nem ment, segétsegekre [Grohot H; Ks 113. 
Vegyes ir.]. 1819: Dobolyi 'Sigmond 's több Testvérei 
kérik . . . Hazas Telkek kertyének a' Maré Lászlone Ha-
za szegeletéig egyenes Lineáb(an) való vihetésére Con-
sensust adni [Ne; DobLev. V/1026] * szerez vkitõi 
1632/1720: adtam eŏ kglmé(ne)k Osvát Orbán ház 
hellyétt pro f. 32 . igirvén penig arrais eŏ kglmének 
magamat, hogj ezen Venditiomra az mi Klmes vrunktul 
Consensust Szerzek eŏ kglmé(ne)k . . reája [Cege SzD; 
WassLt] * vesz vkitől. 1577: Itylik eo kegmek zwk-
segesnek lenny hogy haladeknelkwl eo kegme Byro 
vram tanachiawal lellye meg az feyedelmet es vegien 
c(on)sensust Rea az feyedelemteol [Kv; TanJk V/3. 
147a] * híre és ~ a nélkül. 1737: (A mészárosok) mos-
tan(n) is húsokat fellyebb árúllyák, mint annak limita-
tioja volt serió impingáltatik, hogj töbször a Nms 
Város Consensussa 's hire nélkül olly dolgot pertentálni 
ne mérészellyenek [Dés; Jk 479a] * híre ~a nincs 
benne. 1716: oculatorok(na)k Solicitatiojaban Sem hi-
rem, annál inkább consensusom nem volt [Sövényfva 
KK; MbK lll]. 

2. határozat; hotărîre; Beschluß. 1710/1770 k.: (Egy 
földet) az Ekla consensusából engedtünk Feldtói, vagy 
Nyirmezői Máténak tiz Esztendeig [SzConscr. 41]. 
1722: a' mi Consensusunkból vagyon a' gát(na)k el vá-
ßattatása, nem is supersedealúnk, mig el nem vágattyúk 
[Sövényfva KK; MbK 137]. 1737: a Tktes Nms Tanács 
és Universitas Consensusa ez vala, hogy Nms Vára-
sunk nagj Réte ujolag fel-osztassék; kaszállás ideje előtt 
[Dés; Jk 481b]. 

Szk: egyenlő ~ból egyhangú határozattal. 1594: Az 
wasarbirakis tizteoket az varosnak le tewen, varosul eo 
kgmek egienleo consensusbol Iowallottak hogy ez esz-
tendeobenis tizteokben maradgianak ez ket vraim: Paul 
Wildner, es Chiszar Ferencz [Kv; TanJk I/l. 229]. 1666/ 
1701: Mivel eö kgek mosta(n) incorporáltatnak az Co-
losvári reális nemes emberek közzé vármegye Gyű-
lésein) Feŏ Ispán és utánna való Tisztek jelen létéb(en) 
egyenlő Consensusbol Hadnagyot, Assessorokat vá-
laszszanak [KvLt 1/188 ogy-i végzés]. 1785: Az méltósá-
gos királyi gubemium és az méltóságos Armorum Prae-
lecturának egyenlő consensussokból publicáltatott 
vala, hogy valakik eleven erdőből irtásokkal szénafühe-
lyet akarnának felfogni, szabad lészen [Taploca Cs; 
RSzF 137]. — L. még CC 47. 

Szk: egy ~ ban van vkivel egyetért vkivel; a fi de 
acord cu cineva; mit jm einverstanden sein. 164lš Gir-
giay János pap Egy Consensusba vala Esperest vrammal 
akkor, de az hazas papokkal nem [Nyújtód Hsz; BſN 
pr. Kelemen (36) rector sch. vall.]. 1670/1740: minket 
kezek bé adásával megbírálának mind Nemessek Lo Fe-
jek Lovas Puskások, és az Három Urak ő Kgylm(e)k 
Gondviselőji és Jobbágyi a Jobbágyokkal égy Consen-
susban lévén . mindenek valakik Szt Pálon lakós, és 
ßiros Emberek [Homoródsztpál U; WLt]. 

konszerál szk-ban; ín construcpi; in Wortkonstruk-
tion: vkit becsületében ~ vkinek helyre/visszaállítja be-
csületét; a restabili/repara onoarea cuiva; js Éhre wie-
derherstellen. 1762: Minthogy penig én már kárban va-
gjok, mert a Juhom oda van, bestelenségb(en) is vagyok, 
mivel a Lopott Juh, nállam tanáltatott tehát a Iure meg 
kivánom, hogj nékem az I. Juhom hellyib(en) más Juhot 
adgjon, engemet azon juhnak kereseti aloll absolvállyon 
betsűletemb(en) Conserállyon költségemet fáradtságo-
mat meg fizesse [Mezőmadaras MT; BK]. 

konszesszus ülés; adunare; Sitzung. 1710 k.: Kis Má-
té, Koncz András, Mikes Mihállyal is a fiscalis produc-
tiókon gróf Seau és egész consessus előtt igen méltatlan 
veszve öszve, Mikes sem hagyá magán sülni , én csitítám 
őket [BÖn. 964. — aA becsmérlést]. 

konsziderábilis 1. jelentős, számottevő; considerabil, 
însemnat; bedeutend, beträchtlich. 7667; tudom, oly 
considerabilis személy nem vagyok, hogy egy ország 
gyűlése én nálam nélkül könnyen végbe ne mehessen 
[TML IVk 142 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1750: 
az Valkai Keletzeli és Újfalvi0 Havasok elesíben illyen 
abusus observaltatott, hogy magok az meg irt három 
Faluk, az Szamoson tul való Havasokat sine situ, és a 
Possessoratus hire nélkül, mintedgy zallogb(a), conside-
rabilis summa pénzt fel vévén, vetettek [Bora. II. 31. — 

2. fontos, nyomós; important; wichtig, triftig. 1723: 
ezen accludalt Memorialisomot az N. Varmegye előtt el 
olvastatni ne terheltessék, és az Dilationak Considerabi-
lis okat protocolaltatni [O.fenes K; JHb Mikola László 
Jósika Imréhez]. 

konszideráció 1. megfontolás/gondolás; chibzuială, 
chibzuire; Überlegung. 1670: Nekem irt Kegyelmed le-
velét . meg olvastam. Bizonyos dolog nagy considera-
tiora való materiák benne [TML V, 381 Bethlen János 
Teleki Mihályhoz]. 1676: írtam vala is egynehány consi-
deratióra való dolgokat ő kegyelmeknek [TML VII, 134 
Rhédei Ferenc ua-hoz]. 1734: Azis Consideratiora való 
dolog hogj se Mészáros Atyánkfiai Hentes Atyánkfiait, 
se Hentesek a Meszarosokat semminemű bestelenitő 
szókkal s injuriakkal ne illessék [Dés; Jk 445b]. 

Szk: vesz megfontol. 1634: ezen exponens 
Aszonnak dolgát, vegje Istenes consideratioba(n) es iga-
zicza el minde(n) haladeknelkűl . ., hogy teõbzeõr ezen 
dologh véget ne busittassunk [Ks 33. I. 13 fej.]. 1711: 
méltóztassék az Ur eő kglmé mint biszodalmas nagj io 
Urunk es Patronusunk dolgunkot melto Consideratio-
ba venni [Vacsárcsi Cs; BCs] * vétetik. 167l.ű Mél-
tó consideratioban vétetvén Medgyes széknek el-pusz-
tult állapattya, s Bárcza, Sink és Kőhalom Székeknek 
éppeb állapottya; Végeztetett azért hogy kötelesek 
legyenek. Medgyes széki Atyánkfiai köziben adakozni 
[CC 94]. 1765: minthogy még eddig semmi ellene nem 
docealtatott hogy jozon korában affélékre velemedet 
volna, tehát ezen állapattya most egyezer consideratio-
ban vétetik, és az elébb ellene irt Sententia mitigaltatik 
[Torda; TJkT V. 265-6] * vétetődik. 1702 k.: ha 
Istenes Considerá(ti)ób(an) vétetődik Számadásom 
[Abrudbánya; Born. XXXIX. 6 Sebesi Benićmin kurá-
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tor nyil.]. 1794: Dipsai Pálné Csipkés Mária Aszszony 
arra aszt feleli, hogy azon elő számlált Marhák kö-
zül mégis dőglőttenek . . azért hogj mind azok conside-
ratioban ne vétetődgjenek aszt kiványa [Szind TA; 
Borb. I] * ~ba vétetteíik. 1702: Az Oláhfalviakon 
praetendálván az Nemes Szék harmad idei 780 // forint 
restantiat, mint hogj akkori sok tereh viselések s aggra-
viumok consideratioban vétetetvén azon restantiajok 
relaxáltatot, Kgltek ne háborgassa őket érette . . . pa-
rancsollyuk [UszLt IX. 77. 43 gub.]. 1796: a' Torotz-
kaiaknak, azonn Interessatus, és hitelt nem érdemlő 
Fassioján fundált assertumok, Consideratioba se vétet-
tessék, hanem Simpliciter rejicialtassék [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 91 tábl.]. 

2. megfontolásra érdemes/megfontolni való dolog; 
lucru care merită chibzuială; zu überlegend, eine zu 
überlegende Sache. 1618: Kegyelmes uram, itt látok egy 
consideratiót ilyent, hogy ha Nagyságod ezt hamar 
üdőn beküldi . . itta ezek .. Nagyságodnak absoluta 
resolutióját várják Jenő felől . és ha absoluta resolu-
tiója nem kezd lenni Nagyságodnak meghiggye 
Nagyságod, hogy maturálják az ellen való machinátió-
jokot [BTN 124. — aA Portán. Erdély egyik jelentős 
délnyugati végvárának, Borosjenőnek török kézbe való 
átadása felől]. 1672: Mind ezeket Kegyelmed nálamnál 
jobban érti; ezekrűl Kegyelmed gondolkozván, kérem, 
tovább is adja tetszését . De abba is nagy considera-
tiok vadnak [TML VI, 14 Teleki Mihály Kapi Gábor-
hoz], 

3. belátás; înţelegere; Einsicht. 1668: szívemnek pa-
naszát búsulásom könnyebbítésére akartam ^Kegyelmed 
eleiben terjeszteni, Kegyelmed istenes consideratiojára 
hagyván dolgomat [TML IV, 343 Baló László Teleki 
Mihályhoz]. 1773: Sem barátság, sem egy mákszemnyi 
prudentia vagy consideratio benne nem volt [RettE 297]. 

4. tekintet; consideraţie; Rücksicht(nahme). 7775/ 
1802: Mely modo praevio subjungált consideratiokra 
nézve a Bezdédi Meltoságos Possessor Urak ductussak 
szerént oculaltatott jegyes fák, törvényes hatar Jegyek-
nek, és métáknak nem ítéltethetvén, azok szerént a Bez-
dédi Határ a Nagy Kristolczi Határtol nemis Separaltat-
hatik [BSz; JHb LXVII/3. 142]. 1784: (József császár) A 
religiót annyira vitte titulo sacrae tolerantiae, hogy az az 
szörnyű gyűlölség, mellyel viseltettek a pápista atyafiak 
a reformátusokhoz, megszűnt, a tisztségek iránt sincs az 
az consideratio, mely eddiga [RettE 423. — aAddig ti. a 
reformátusokat a magasabb tisztségekbe való kineve-
zésből kirekesztették]. 

Szk: ~ba jõ tekintetbe vesz vmit, tekintetbe vétetik 
vmi. 1737: a jő Consideratioba, hogj midőnn a Nms Vá-
ros in negotio Oppidi, valakit delegált maga Érdemes 
Tagjai kőzzül, mindenkor denominált melléje egj szol-
gát, pro Viatico [Dés; Jk 246b]. 1777/1780: Üveg Kari-
kakbol Készült Ablak lévén Nro 15. Consideratioban 
jővén romladozott, és héjános volta aestimaltatott ad Hf 
50 [Alparét SzD; JHbK LII/3. 14]. 

5. figyelem; atenţie; Aufmerksamkeit. 1671: (A) sup-
plicatiót az vezérnek beküldöttük, kit is maga sok consi-
deratióval olvasott el kétszer is s mondotta: Nehéz írás, 
nehezen olvashatom el [TML V, 660 Nemes János Tele-
ki Mihályhoz Drinápolyból]. 

6. méltó számbavételre érdemes, számottevő; 
important, demn de remarcat/luat ín seamă; beträcht-

lich, bedeutend. 1676: Hiszem nem vagyok én olyan 
felettébb való consideratióra és félelemre méltó nagy 
ember [TML VII, 238 Bethlen Miklós ua-hoz]. 

konsziderál 1. tekintetbe vesz, megtekint; a lua ín con-
sideraţie, a considera/examina; in Betracht ziehen, be-
trachten. 1595: az zwret dolgarol . ez mostani 
wdeonek allapattiat consideralwan, egienleo voxal ve-
geztek, hogi ez Ieowendeo hetfeon Jspotali Mester vram 
kezgie el az zwretet [Kv; TanJk 1/1.263]. 1606: Kegme-
tek azért ne cziak az dolognak az eleyet hane(m) az vtoll-
jatis considerallia [UszT 20/14]. 7777: Considerálván az 
Major Cancellárián Lévő Cancellistáknak Szebenben 
Szüntelen valo Continuuskodásokot . . eddig valo 
Pénzbéli fizetéseket az Anticipatio alkalmatosságával 
cum fl. Rhb(u)s 250 // augealtuk [Ks 83 a gub. Nsz-ből]. 
1721: Az Commissariatus dolgában votorum pluralitást 
szokták volt eddig attendálni, az Religiot sem conside-
rálták az masunnan valo Intimatiokat is, vagyis re-
com(m)endatiokat csak annyiban attendállyák 
nemellyek az mennyiben nékik tezczik [Gyf; Ks 95]. 
1731: ha az Nemes Város . . ennyi kárátt s munkáját 
nem Considerallya solemniter Protestál eő kglme 
[Dés; Jk 415]. 1759: melto panaszimot az Ns Három 
szék Consideralta s ventillalta s porontsolt voltis . de 
meg ez ideig Semmi Consolatiom nem lévén kételenittet-
tem volt Albisi Ns Bod András Uram házához szorulni 
[Albis Hsz; DobLev. I/292.4bj. 1800: Erre nézve instal-
lom Te(kintetes) urat Nemes indulattyára, hogy Consi-
derálván az én Sorsomat, minél hamarabb, ha valami 
Superdificultások lennének tégye meg, mert kész vagyok 
Solválni [Perecsen Sz; IB]. 

2. megfontol/gondol; a chibzui; überlegen. 1742: Ti-
zennyolcz esztendősön alatt valókat, negyven esztendő-
sön felül valókat pedig ő kglmek ne acceptaljanak, job-
bágyot se vegyenek, de megnézvén és considerálván ő 
kglmek hogy valami beteges debilis emberek ne legyenek 
[Usz; SzO VII, 416]. 1763: az Isten kedvijért tsak bőltsen 
Considerája Natsád menyi időt állattanak azak az 
barak [Kóród KK; Ks CII. 18]. 1780/1784: Considerál-
ván mind azan által az Atyafiak, és fő képen vigyázván 
arra, hogy a menyiben lehet tsoportosotskán jussanak 
kinek kinek a Joszágak [Koronka MT; Told. 29]. 

konsziderálhat átláthat, megítélhet; a-şi putea închi-
pui; beurteilen/etw. durchschauen können. 1730: Mivel 
a G(ene)ralis Perceptor(na)k Militaris Főbb és alsóbb 
Tisztekkel sokszor kell Conversalkodni, énnékem is 
accomodalnom kellet hozzájok magamat sokszor mind 
nappal, de kivált éjjel el jöttek hárman negjen hozzám, 
ugj Furiorok Strasa Mesterek etc. . consideralhattya 
a Tisz. Exactoria a két Esztendők alatt, mennyi borom 
kelhetett el az illy accomodatiokra [Kv; Szám. 56/XIX. 
29]. 

konszideráltathatik tekintetbe vétethetik; a putea fi 
luat ín consideraţie; in Betracht gezogen werden kön-
nen. 1741: Accedalhat és méltán Consideráltathatik ezis 
hogj a Bethlen Eva Aszszony földinek . . a közepe el ta-
pottassék a más Possessor úré pedig Semmit Se érezzen 
[Retteg SzD; Ks 14. XXXVIII/11]. 1767: Minthogy . • 
ezen Cserében mind a két félnek commoditássa conside-
ráltathatik ugyan, de a Curialis helly . . . többet ér .. 
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még ezen Cserére superaddálni . . tartoznak Belavári 
Tatár Josef Uramnak Hung flor l 50 ~ száz ötven ma-
gyar forintokat [Káptalan AF; DobLev. 11/382. lb-2a]. 

konszideráltatik 1. tekintetbe vétetik; a fi luat ín consi-
deralie; in Betracht gezogen werden. 1737: Érsek Újvári 
Szabó Sámuel atyánkfián(a)k, tavaji 4. Rh (!) Portioja, 
akkor vámossági Hivatallya Consideráltatván(n) a T. 
N. Tanátstól in totum relaxaltatott [Dés; Jk 474a]. 1761: 
az I . . mint ház felverő érdemes volna az Akasztófára 
mindazonáltal Consideraltatván majd gyermeki álla-
pattya élete meg hagyatik [Torda; TJkT V. 30-1]. 
1763: consideraltotván . . . az, hogj az károsokkal com-
planált, az el vett portékákot restitualta szabadtság 
nekie engedtetik [uo.; i.h. 171]. 

2. vminek tartatik/tekintetik; a fi socotit/considerat; 
gehalten/angesehen werden. 1749: tsak mint egy közön-
séges Nyilas Sessio oljbé consideraltassék [Árpástó 
SzD; CsV]. 1769: Az Kis és Nagy Boglyos, Wápa, Alsó, 
Felső és Kováts vágása, egyenlő természetű helynek 
Consideráltatott [Bos MT; EHA]. 

konsziderátus megfontolt/gondolt; chibzuit; überlegt, 
bedacht. 171311730: Hadnagj Dalnoki Dániel Atyánk-
fiának Hadnagjságbeli hivatallyának fojtatasabeli fo-
gjatkozásit . láttya az Tktes Nemes Tanacs nem szan-
szandekosnak lenni; arra nézve: amit praetendalhatnais 
a Tktes Ne(m)es Tanács Condonállya eŏ kglmének illy 
remenség alatt, hogj ennek utanna ez illy dolgoknak foj-
tatásáb(an) Consideratussabb lészen eŏ kglme [Dés; Jk 
395b]. 

konszignáció 1. (urbariális) összeírás; înregistrare ur-
barială; (urbariale) Konskription/Registrierung. 1637: 
Boyerok. Iuuon Dan. Ztoyka Dan. Opra Tophlan. 
Ezeknek productioiok az Boyerokrul irtt Consignatio-
ba(n) uagio(n) be irua [Mondra F; UC 14/42. 102] | 
Boyerok es Zabadosok. Opre Algye. Alde Nyagh. Alde 
Ianos. Kurtán Mihály. Lezay Ferentz Ittem fiay György 
es Gaspar. Sándor Bika depositus. Az desertak seriese-
b(en) vagio(n) be irua. Ezeknekis allapattiokat, eŏ Naga 
az Boyerokrul irtt consignatiobul megh ertue(n), mi-
be(n) hadgia őket, az ö Naga keglsege [Posorita F; i.h. 
i25]; 1640: Ztreza Dragumir senior . . . Ztreza Dragu-
mir junior külo(n) hazban vadnak de edgy Boer eoreok-
spget bírnak ketten . productioiak az Boerak produc-
hoiakrul irt Consignatioiakb(an) vagion megh irva [Dri-
dif F; UC 14/48. 109]. 

jegyzék; registru, catastif; Verzeichnis. 1656: 
Anno Domini 1656 die 9 Juny Néhai Veress Thamas 
Uram csobotfalui nemes hazahoz birattatot szanto föl-
deknek szénafű helyeknek consignatioia Somljo fele for-
duló mezőben [Csobotfva Cs; CsÁLt F. 28. 1/1]. 1722: 
Ide érkezvén olvasgatám aszt az epületre való fák Con-
sjgnatioját [KJ. Rétyi Péter lev. Porumbákról (F)]. 1736: 
Következik az Határok felszaggatásanak Consignatioja 
[Záh TA; Mk V VII/10]. 1803: A" Dominális Bíróval 
aj1 is minden nap tétesse rovásra3, hogy hány kalongya 
Gabona arattatott . a' learatott Gabonát földenként 
a Regiusnak adgyák számba, ö pedig az egész termést 

a' mint találja ugy Consignálván, maga Consigna-
í10ját a' Curator kezében lévő Rovásokkal Comportál-
Ja, s vgy az lspánynak adgyon hiteles Testimoniumot az 

egész termésről [Kv; AggmLt A. 117. — aAz ispotály is-
pánja]. 1826: Consignatioja Azon Déési Lakosaknak a 
kik . . . Katanákat szállásolván a Schlaf Xr. illet [Dés; 
DLt 866]. 

Szk: ~ba ír jegyzékbe foglal. 7642; Adossagokat pro-
ducaluan Veleo Jstuan eleo, kikett ugian Consignatio-
ban is irt . . acceptaltatik, es annak Tertiumat az Le-
anianak Veleo Borbaranak tolleralnj kel, es megh kel 
Teritenj [Kv; RDL I. 128]. 

3. leveleknek ~ja iratjegyzék; registru de documen-
te; Register. 1637/1639: Az Leueleknek consignatioia 
[Kv; i.h. 111]. 

4. feljegyzés; însemnare; Aufzeichnung. 1619: Úgy 
mentem az lengyel követhez, és . én vittem véghez 
szépen az egész békességet köztük^ kiről való minden 
consignatióim is jelen vadnak [BTN 26l]. — L. még i.h. 
137, 148, 297. 

5. bejegyzés; notă, însemnare; Ein/Verzeichnung. 
1735: exhibealvan ugyan A(nn)o 1720 sonalo égy Calen-
dariumat azon Calendariumb(an) tészen Consignatiot 
az Asztaltartás iránt való Conuentiorol, de curiosë azon 
signaturat az Szék investigalvan, pro primo láttzik vj 
írásnak lenni [Torda; TJkT I. 96]. 

6. kb. utasítás; indicaţie; Anweisung. 1623: Az Istál-
ló faytt foragtassa bordoltassa megh . hyuasso(n) egy 
feö mestert es Annak eleyb(e) Adua(n) az Istalok-
nak fondalasat Épületinek formayatt Vgy a" mint Mw 
Consignationkb(a) kj attuk [Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 

konszignál 1. jegyzékbe foglal/vesz; a înregistra; re-
gi strieren, in ein Verzeichnis aufnehmen. 1621: Szemek 
elejekbe weőve(n) eő kglmek azt, hogj giakorlatossaggal 
az hadj expeditiora Gialogokat kewannak teőllûnk 
az kik alkomatosoknak talaltatnak az Szabados Dara-
bantsághra, negjvenigh vonás Igazító vraim consignall-
ianak, es valazzanak olliakat az kik Szabad akarattiok 
szerint fel veszik az Szabadsagot [Kv; TanJk II/1.308]. 
1623: Az mely faluban menye lófeo drabantot 
Eózuegyet aruat Eoreokseget occupalnak annak szamat 
neueket szorgalmatosso(n) consignallyak Regestumba 
chenalliak [Csíkszereda; Törzs]. 1747: Magyarosi 
Beniamin U(ramna)k . . . a Csűrös kertet is . . . enged-
tem, consignálván, és ki járván a mostan szabadba lévő 
Buza és Tőrőgbuza földeket [Asszonynépe AF; 
DobLev. 1/225]. 1753: meg értven . . Ratoni Sámuel eö 
klme irásb(an) le tett kŏlcségeit hellyes(ne)k itiltŭk ĕs 
Consignaltuk è szerint [Kraszna Sz; Borb. II]. 

2. összeír; a nota/consemna; registrieren, konskri-
bieren. 1627: az mi peniglen az ket Aruara, az edes Job 
Attioktol, Eoreg Kanta Mihalirol marattanak Azokat 
az Jókat, mind Jngokat Es Ingatlanokatt Ezen Inuenta-
riumban Consignaltunk [Kv; RDL I. 134]. 1636: Min-
den egyeb dolgokatt Instructionk(na)k rendi szerent fi-
delissime Consignaltunk, es ez reòuid delineationk sze-
rent Ngodnak kegls Urunk Regestaltu(n)k s be attuk 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 1637/1639: Iffiabbik Stenczel 
András vram halala utan ualo Diuisiokor keolt Regist-
rum melyben valamj adossagok vadnak consignalua 
[Kv; RDL I. 111]. 

3. feljegyez; a însemna/nota; aufzeichnen | írásba 
foglal; a aşteme pe hîrtie; niederschreiben, abfassen. 
1605: Vegeztek ö kk hogy . . . Az Jöúe Hetföre Biro 
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Wram o kket fel gyücze hogy azokat az Akadalyakat 
discútialúa(n) és consignalua(n) Értelmeket irva a Jöúö 
Szombatra az Egez Varos eleiben hozzak [Kv; TanJk 
1/1. 500]. 1728: Vágjon edgj libellusa is az Ecclán(a)k a 
kiben min (!) perceptumokot, es erogatiokot consignál 
[Angyalos Hsz; SVJk]. 

4. kijegyez; a nota, (her)ausschreiben. 1782: A meg 
irt szemül találtatott Gabonának számát, a hites udvari 
Bironak Ravássibol, s . vallásából Consignáltuk 
[Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]. 

5. rájegyez; a nota (pe ceva); (dar)aufzeichnen/ 
schreiben. 1792: a Tisztek . midőn a Guberniumnak 
Relatiojokat bé küldik, annak meritumát, vagy a Coper-
tara, vagy kivŭl informatiojokra rövideden és értelme-
sen Consignállyák [JHb LXVI/30 gub.]. 

konszignálhat feljegyezhet; a putea însemna/nota; 
aufzeichnen können. 1721: Mint hogj eddig az időnek 
mostohasága miá Városunknak adósságit Sem rendb(e) 
nem vehettük Sem peniglen kinek mit fizettünk nem 
Consignalhattuk, Azért a kik még in recenti memoriae 
vadnak ezen Könyvet rendőltűk arra, hogj ez után mind 
aszt kinek mit fizetünk, és kitől mit kérünk ide fel irat-
tassek [Kv; PolgK 47]. 

konszignált be/feljegyzett; notat, însemnat; eingetra-
gen, aufgezeichnet. 1619: 29 die Januarii kezdénk 
derekasképpen az tractatushoz az consignáţţ memó-
riákból igen bő szóval adtam eleibe3 [BTN 199. — 
aA török vezírnek]. 1735: az Actor . az fellyeb specifi-
calt bórôket, Süveget és egyeb Calendariumb(a) consig-
nalt adomanyit sem doceallya hogy valami taxáb(a) ad-
ta volna, hanem inkàb a jő ki az I. documentumokbol 
hogy sokszori szolgalattjanak compensatiojab(an) adta 
az Inek [Torda; TJkT I. 95]. 

konszignáltat 1. összeírat; a puné pe cineva să scrie 
într-un registru; konskribieren/registrieren lassen. 
1677: a' Méltoságos Fejedelem3 in Anno 1635. kŏzikben 
menvén, mellette lévő Tanács Ur híveivel az egész Szé-
kelységnek állapottyát szorgalmatoson perlustralta, 
minden Székekre Nemes, Lofŏ és Darabanti renden lévő 
Vitézlő népeket fel-iratván, kŭlŏn kŭlŏn bizonyos Urbá-
riumokban consignaltatot, és jŏvendŏ örök emlekezet-
re, minden rendeket gyermekeivel és örökségeivel regist-
raltatot [AC 152. — I. Rákóczi György]. 

2. feljegyeztet; a puné pe cineva să noteze ceva; auf-
zeichnen lassen. 1679/1681: Mikor I(ste)n à Mak(na)k 
termesét adgya, valaki marhait à Tisztek reá fogadgiák, 
az Urbariumb(an) specificalt jövedelemre jol rea vigyáz-
zon41, minden ember marhaiat Partialeb(an) Consignal-
tassa, az szerint percipialtathassek abbeli proventus 
[Vh; VhU 675. — ^Az ub.]. 1737: Amit pedig kelletik de 
necesse Hadnagj Atyánkfiának . erogálni ő Excellen-
tiája számára, mind azokat Consignáltassa ő kglme, Ad-
ministrans atyánkfiai által, hogj annak idejéb(en) árrát 
Erogatumink(na)k meg-kivánhassuk [Dés; Jk 481a]. 

konszignáltatik összeíratik; a fi trecut/scris într-un re-
gistru; konskribiert werden. 1732: Az örökös Jobbá-
gyok a kik hazasok ambar egj kinyéren s szolgalaton lé-
gyenekis mind in particulari specificaltattak egy Co-
lumnaban, unokái es nőtelen Attyokfiai másban akar 

egy kenyeren, akar külön legyenek ugyan egy Columná-
ban consignáltattak [Tancs K; Told. 11/70]. 

konszkribál 1. konskribál 

konszoláció 1. vigasz, vigasztalás; consolare, mîngîie-
re; Trost. 1705: Hogy az itt benn lévő magyaroknak 
odaki való cselédjek akik még a kurucoktól megma-
radtanak, hogy azokra mások felett való respectus lé-
gyen, hogy ennyi szenvedésink és káraink után avagy 
csak ez a consolatiónk lehessen immár [WIN I, 605]. 
1768/1771: minthogy mások közülünk ő Kglmé(ne)k 
elegen panaszolkodtanak, de Semmi Consolatiójok nem 
lévén, énis tsak el halgattam3 ekkoráig [Bukuresd H; Ks 
114. 61. — a A panaszt]. 

2. kb. megnyugtatás, megnyugvás; liniştire, calmare; 
Beruhigung/friedigung. 1711: itt Háromszéken azt az 
Szolgálatot az Ráczok viszik végben, Consolatiojára 
lenne Vr(am) az Nemes Széknek ha ott is azok suppor-
talnak és az Széket nem aggravalnak vélle [Réty Hsz; 
Born. XXXIX/52]. 1776: B. Henter, Gróff Lázárt meg 
kínálta, hogy ha Gróff Lázár Catholizál, a' Kis Asz-
szont, Viszszá botsáttya és én egész Consolatioval me-
gyek Szebenbe [Egrestő KK; GyL. Joan Tompos de 
Csik Sz. György (66) vall]. 

3. megelégedés; mulţumire, satisfacţie; Zufrieden-
heit. 1726: Quartas Szőlősi Gábor vram ŏ klme 
Quartasi és Malom biroi hivatallyát dicséretesen és az 
Ecclesianak consolatiojara veghez vitte [Kv; SRE 151]. 
1773: alázatoson könyörgök, méltóztassék elébbi ke-
gyes reflexióját nékem tellyes consolatiomra, ellen-
segimnek pedig confusiojokra meg tartani [Borb. II Mo-
tok András lev. Nsz-bőlj. 

4. támogatás; sprijinire; Unterstützung. 1723: Con-
siderálván Mlgos Commendans G(ene)ralis Excellentiá-
ja az Hazához mutatott eddig valo Szép affectioját és to-
vábrais jová(na)k s consolatiojá(na)k promotiojára valo 
hajlandoságat, ígírtetett . . õ Excellentiája Számára bi-
zonyos pénz [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 1759: sok izb(en) 
kételenitettem mint Tktes Király Biro Uramot; mind a 
Tktes. Ns Háromszékét búsítanom mely melto panaszi-
mot az Ns Három szek Consideralta . s porontsolt 
voltis kiért az Arvak(na)k s őzvegyek(ne)k jo Istene 
algja meg Ngtokat s kglmeteket, de meg ez ideig Semmi 
Consolatiom nem lévén kételenittettem volt Albisi Ns 
Bod András Uram házához szorulni [Albis Hsz; 
DobLev. I/292.4b Albisi Bartók Mihályné a királybíró-
hoz]. 

5. kárpótlás; compensaţie; Entschädigung, Schaden-
ersatz. 1719: A várhoz való nagy, súlyos és némely sze-
génységinknek irtóztató romlásokkal valo szolgála-
tunk, költésünk sokszor lamentabiliter remonstrál-
tatott és igyirtetett is consolatio, de mindeddig is nem ta-
pasztaltuk . ezekről minket valamivel consolalni mél-
tóztassék [Cssz; SzO VII, 261]. 1732: Nztes Keresztúri 
Istva(n) és Pap Ferencz Atyánkfiai eö kglmek . Váro-
sunk három holnapi bor fojtatása Borbiroságunkrol 
valo Ratiojokat ad Ventillandum be adván Diószegi 
Mihály Atyánkfia eŏ kglme meg maradott bora iránt lé-
szen Consolatiojok eŏ kglmek(ne)k az el nem kőit s raj-
tok maradott tíz veder borral [Dés; Jk 429a]. 1742: nem 
kétlem hogy Nemes Hazánk Törvényén fundált Jussom 
s kedves Bátyám Uraimék előttis nyilván lévő nagj ká-
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raim, jussom(na)k s praetensioim(na)k meg hányására, 
jol meg fontolására, és következésképpen azokért enge-
met illető egész Consolatiora ne hajtsák s indittsák ked-
ves Bátjám Uraimékat [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes 
lev.]. — L. még RettE 152. 

Szk: ~ / nyújt. 1729: méltóztassék maga Patrociniu-
maban venni ezen ügye fagyot gyámoltalan Vármegyét, 
és Consolatiot nyújtani néki [Csicsókeresztúr SzD; Ks 
83]. 1737: az J. ő kglme nem hogj valami Consola-
tiot nyújtott vólna; de még tsak jó szótis nem adott [Dés; 
Jk 253b]. 

konszolál 1. (meg)vigasztal; a consola; trösten. 1774: 
Azután is, hogy pápistává lett3, a reformátusokat igen 
szerette, papjaikat is igen szerette, morsum quoque 
conscientiae sensit , mely miá nagy nyughatatlansága is 
volt, úgyannyira hogy néhai püspök Deáki Józsefre0 

reáment, hogy quoquo modo valamivel consolálja. 
Ugyancsak az Isten nem hagyta vigasztalás nélkül, de 
azt az elhagyott vallásában találta fel [RettE 338-9. — 
Gr. Kemény László. Lelkifurdalást is érzett. c 1740-től 

haláláig (1748) ref. püspök]. 
2. elégtételben részesít; a da cuiva satisfacjie; Genug-

tuung geben/leisten. 1762: mostan is inhaerealvan Leá-
nyímmal azonn kegyes Resolutiohoz Instálunk alázato-
son, méltóztassék a Tktes Ns Szék a maga Executorit, 
kiket egyszer denominált, a fel tett dolognak el igazításá-
ra ki küldeni, és minket tovabrais nem fárasztani, hanem 
benigne Consolalni [Hsz; BLev.]. 1776: méltóztassanak 
illy nagy méltatlanul lett meg kénoztatásomat, s felesé-
gem meg verettetesetis, Atyai könyörülő szivekre fel 
venni és oknélkül lett szenvedésünkért gratiose Conso-
lálni [Mezőmadaras MT; BK. Molnár István molnár 
folyj. 

3. kárpótol, ek megelégír; a compensa; zufriedenstel-
len, entschädigen. 1742: ä Branyitskai Jószágot Pacificë 
birtam volna, s Via facti propria Saltem Auctoritate ex-
turbaltattam belőle, akkor el vett és elfoglalt Gabonám, 
mindenféle Bonumaim mellyek de Jure Emgemet con-
eernaltak, Énnekem restitualtassanak . . Kedves Bá-
tjám Uraimék . . illy nagy káromban Consolallyanak, 
mivel magam és Posteritasim Jussokat nem negligálha-
tom [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes kérése]. 

4. gyámolít; a proteja; jn unterstützen. 1756: aláza-
tosan remenkedem az M. Úrfinak méltóztassék engemet 
consolalni egj néhány marjasok(na)k kŭldesevel [Meleg-
földvár SzD; SLt XXXVI Illyefalvi Ianos Suky János-
hoz]. 

5. támogat; a sprijini; jm beistehen. 1733: ha az 
Mgos Fő Ispán Ur(am) intimatiojat a Nemes Universi-
tas respectálná, s kívánságának satisfaciálna az Mgos 
Fö Ispán Uris igirte Atyai Gratiájat . . de ha nem Cse-
lekszi az Nemes Universitas, hogj abb(an) Consolállya 
az Mgos Fő Ispá(n) Uratt az Universitas semmi szüksé-
gib(en) sohais ne requirallya Az Mgos Fő Ispán Urat, 
mert minden Consolatio nélkül való választ obtinealnak 
[Dés; Jk 435]. 

<>. kb. megnyugtat; a linişti/calma; beruhigen. 1670: 
Az hosszas írásrul demisse követem Kegyelmedet s ké-
rem, ne difficultálja instantiámra való rövid írásával 
consolálni [TML V, 247 Újhely Pál Teleki Mihályhoz]. 
1856: Instálunk mind ezekre nézve és reménkedünk alá-
z(a)t(o)san méltóztassék a' Mltgs Királlyi Directiva 

Commissio megterhelteletétt igyŭnket Atyai kegyes szi-
vére vénni, és terhünknek kŏnnyebbedése aránt való jo 
válaszszal gratiose consolalni [Torockó; TLev. 9/8]. 

konszolálódik 1. kb. kárpótlódik; a fi compensat; ent-
schädigt werden. 1716: méltóztassék . oly modot ta-
lalni, hogy azon utolso pusztulásra jutandó falu, had 
consolalodgyek [Ks 95 Apor Péter Kornis Istvánhoz]. 

2. ? megnyugszik; a se linişti/calma; sich beruhigen. 
1736: Mindenik vármegyében két főispán volt .; ez 
egyikért azért volt, hogy egyik gyakrabban az fejedelem 
mellett volt, az másik az vármegyét igazgatta, vagy mi-
vel akkor sokat táboroztak, egyik az hadban ment, az 
másik otthon maradott Azért is volt az vármegyé-
ben az két főtisztség, hogy az nagy emberek inkább con-
solálódjanak és hogy egyik az másik miatt ne épen azt 
cselekedje az mit akar [MetTr 411-2]. 

konszoláltatás kb. megnyugtatás; liniştire; Beruhi-
gung. 1730: (A) propositiomnak meritumát, az mint 
hogj bizom az Tisz. Exactoria kégjes assumtiojára, vgj 
consolaltatásomat is alazatoson várom, a Tisz. Exacto-
riátol jo Uraimtol | Ratioimat . commendalom az 
Tisz. Exactoria szokot irgalmassággal és igassággal 
folytatando Ventilatiojára meg eshetett fogjatkozásaim-
rol, jo Uraimat devotō követvén, és consolaltatásomat 
tellyes bizodalommal Várván [Kv; Szám. 56/XIX. 27, 
29 Füzéry György foly.]. 

Ha. 1846: Consaláítatásakat [Nyárádmagyaros MT; 
MvRLt]. 

konszoláltathatik 1. kártérítésben részesíttethetik; a 
putea fi compensat; Entschädigung teilhaftig werden 
können. 1740: Nemes Városunkbéli becsülletes atyánk-
fiai széna Réttyek, az I. Stáb Lovai számokra ad pas-
cuandum adattatván, hogj az ollyanok Consoláltathas-
sanak, tettzett, hogj a melly becsülletes atyánkfiain(a)k 
személlyekre adattatott vólt széna rét, és már decedálta-
n(a)k . vétettessenek el, és fordittassan(a)k a karosit-
tattak számokra [Dés; Jk 537a]. 1764 k.: Grohoti Pirva 
János, Román János Junior és Román Adám Kí-
vánják . a falut adstringáltatni hogj vagj a Tolvajt ki 
adják, vagj p(edi)g a meg lett károkat fizesse (!) meg. A 
falu appromittállya igyekezetit a kártévőknek ki puha-
tolására és mihent manifestáltathattják kézbe adására 
hogy a károsok consolaltathassanak [H; Ks 62/3]. 

2. gyámolíttathatik; a putea fi sprijinit/protejat; un-
terstützt werden können. 1738: Hogy mind ő Excellen-
tiája konyhájára alkalmasabb Administratio lehessen; 
mind a' Szegénység rész szerint Consoláltathassék; ő 
Excellentiája kegjelmes Parancsolattya szerint, Piacz 
Hejnek rendeltük, az Városon kívül, az Hidon túl, a két 
Viz között lévő Hejet [Dés; Jk 506b-7a]. 

konszoláltatik 1. megnyugtattatik; a fi liniştit; beru-
higt werden. 1715: A Tiszteletes Eccla Tiszt: Deáki Io-
seph Ur(am) kŏzinkb(e) való transponaltatását tovább 
is munkálodvá(n) teczczet azért a Tiszt: Consisto-
rium(na)k hogj eŏ kegjelme után mennél hamarébb el 
küldjünk hogj eŏ kégjelme el Jővetelivel sok botranko-
zása uta(n) Ecclank consolaltassék [Kv; SRE 125]. 

2. kárpótoltatik; a fi compensat; entschädigt werden. 
1782: méltoztassan . . . modjátt találni, hogy ezen Tőr-
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vénytelen tselekedet in posterum interdicaltossék, és az 
emiat el nyomorodott szegénység consolaltossek [To-
rockó; Thor. XX/4]. 1783: Székelyhidi István ŏ kglme, 
mint hogj addig serinyen Curálta a Tekintő alatt levő 
Lŏrincz kúttyát; azért . . azon szénafű . . . ő kglmének 
remittáltatik Enyedi Gergelly atyánkfia pedig . . 
valamely vacans nyilból fog Consoláltatni [Dés; Jk 
499b]. 

3. ki/megelégíttetik; a fi satisfăcut; zufriedengestellt 
werden. 1737: Ha . . . az Osztájnak véginn, valamelly 
betsűlletes atyánkfiának nem találna jutni Szénafű, az 
ollyak a puszta ház-helyekre excindáltatott Rétből Con-
soláltassanak [Dés; Jk 480b]. 1753: mivel már egyne-
hány esztendők alatt tsak a' Nemes Magyar Natio visel-
te a' Quartasi Hivatalt, ezután azon Quartasi Hivatallal 
a' Nemes Szász Nátio-is illendőképen consoláltassék 
[Kv; SRE 189]. 1764: Hogy ha pedig valamelyik3 ezen 
eleiben tétetett Conditiot bé nem töltené, tehát . . . az ár-
tatlan fél . . . égy ideig valo kŭlőn vetéssel Consoláltatik 
[Kv; SRE 211. — aA házastársak közül]. 

4. gyámolíttatik; a fi sprijinit/protejat; jm beigestan-
den/jd unterstützt werden. 1736: Kŭlemben ha mostis 
ezenn jo igyekezetünkben frustralodunk, és nem Conso-
laltatunk, jövendőben ne causaltassunk, kentelenittet-
ve(n) ügyünket ad altiora (?) promovealni, és ottan ala-
zatoson detegalni [Ne; DobLev. 1/159 Szántó Mihály 
kezével]. 

konszt mintarajz; desen model; Musterzeichnung. 
1589: Wagion egj Eóregh constos keónyw harthias vad-
nak constok benne kupa rayzolasok Mely keony egiem-
be megh Eme f. 4 [Kv; KvLT Vegyes 1/2.47 Joh. Desy 
ötvös hagy.]. 

konsztos szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ könyv mintarajzos könyv; carte cu modele; 
Buch mit Musterzeichnungen. 1589: Wagion egj Eóregh 
constos keónyw harthias vadnak constok benne kupa 
rayzolasok Mely keony egiembe megh Eme f. 4 [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2.47 Joh. Desy ötvös hagy.]. 

konsztringál szorongat, kényszerget; a presa (pe cine-
va), a exercita presiuni asupra cuiva; zwingen, drängen. 
1741: Pénz iránt az Mlgs Urat éppen nem biztatom reg-
oltatol fogva Constringaltam az korcsmarosakat de a 
bor roszszul kelvén, éppen Semmi pénz nem gyűl [TK1 
Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 

Szk: számadásra ~ számadásra szorít. 1700: Iuon 
Szurdul sive Siket a Csemai Malomban molnár lévén, 
azonn Molnarságában Néhai Csonokosi Balint uram eö 
kglme számadásra Constringálván Circiter nyolczvan 
veka buzaig tette s marasztatta adóssá [Rusor H; Szer. 
Ioannes Pap de Maczesd (40) ns vall.]. 

konszulál 1. konzulál 

konszumáció 1. befejezés, végződés; încheiere, sfîrşit; 
Schluß. 1705: azt beszélték, hogy . az angliai és hol-
landiai oratorok mostanság nemrégen lementenek vol-
na Rákóczi uramhoz a békesség traktájára oly véggel, 
hogy addig fel ne jüjjenek, mig consumátiója nem lesz a 
békességnek Adja az én Istenem jó consumatióját 
[WIN I, 417]. 1737: Nms Várasunk külső Hidján(ak) ep-

pitésére 's Consumatiojára fogadtuk meg Karasznai 
Pap Tamás és Dési Tót Győrgj atyánkfiait ő kglmeket, 
igérvénn ő kglmek(ne)k fizetést kész pénzt fl. hung 150 
[Dés; Jk 487b-8a]. 

2. véghezvitel; îndeplinire; Durchführung. 1729: 
Fábján István Vram Abosfalvi Daczo részből con-
cernálo rész Portioját . . . által adná és parancsolván az 
M. Groff vr, mentest eŏ kglme az alkalom(na)k consum-
mátiojára fel menne [Gyf; Ks 83 Ecsedi József lev.]. 

konszumál véghezvisz, végrehajt, megcsinál; a execu-
ta/efectua/face; durch/ausführen. 1717/1781: Jósika 
Imre Uram eö Nagysága kéré a Condivisor Uraimékat, 
hogy eö kglmek a Materno Aviticum Joszágoknak 
osztozását ne praepediallyák, hanem a mint az osztozást 
inchoalták és rész szerint consummaltak is az oda fel 
valo Joszágokban, ezt is egyenlŏleg per sortem Divisio-
nis ki ki amplectallya és végye magához [JHb LXXI/ 
3.479]. 1756: Mely dologh iránt nem incomodaltam vol-
na annyiszor ha ezen sullyos nyavalya illyen hoszszason 
agyb(an) nem feketet volna, mostis nem feketne hanem 
in ipso termino azan dolgott consumaltam volna [Lő-
rincfva MT; Kp III. 135]. 1761: az praetitulált Meltosa-
gos Vrak ŏ Nagjságok Szebenben a Sessiokrol és Jobbá-
gjokrol valo osztályt consummálván kiki ő Ngok közüli 
a maga nyilához tartotta magát [Branyicska H; JHb 
XXXV/46.16]. 1781: tegnapi Napon az Adámosi dolgot 
a1 Méltosagos Fő Curator Horváth Ferentz Ur jelen léti-
ben consumalok, de igen nehezen lehete végben vinni, 
mellyről valo Contractus kezemben vagyon [JHbCs Ár-
kosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 

A régiségbeli szõv-ek leírói nemegyszer összekeverték a lat. consumo 
igéből alakult m. konsumál formát a lat. consummo igéből származó m. 
konsummál alakkal. 

konszumálás véghezvitel; executare, efectuare; 
Durch/Ausführung. 1736: Melly Határbeli subdivisio 
consumálásának rendi es mogya, mi előttünk és álta-
lunk e szerént menvén végben irtuk meg miis e szerént 

ennek szentül való meg állására sub Vinculo 
Flór Hung 200 [Mezőcsán TA; DobLev. 1/160.21]. 

Szk: házasság ~û. 1670: Tekintetes Nemzetes 
Kalnaki Mihály Ur(am) tőn illy kérdést előnkb(en); 
Nemzetes Ebeni Judit Ászszony N(emzetes) Földvári 
Ferencz Ur(am) megh maradót őszvegie méltosagos 
Urak(na)k szolgalattjok által Hazasságra el jedzvé(n), 
Uri s Nemesi szokás szerint ugj<an> akkor Copulaltat-
va(n), holmi fogjatkozások estenek az hitles dolgába(n) 

Azért kellessekké ujjolagh valo hittel eo kglmeket 
egyben kötni, avagy hogy ezen hazassagnak con-

summalására a' meg löt juramentu(m) elégh lesze(n) 
[SzJk 107-8]. 

konszumálódik megvalósul, végbemegy; a avea loc, a 
se realiza; zustande kommen, sich vollziehen. 1718: ha 
két holnaptol fogva igy dolgoztak volna az egész opus 
Consummalodot volna [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
1769: kiki azt, a mi Sorté Divisio obvenial akar Mobile s 
akár immobilé Bonumokbol mihellyen a Divisio consu-
málodik az Arbiter Urak determinatioja szerint imme-
diate kezéhez vegye [Mv; Kp III. 178]. 1795: in procina-
tu lévén a Subdivisio, mig nem consumalodik, Sem egy 
sem pedig más Pos(ses)sor Semmi szin és praetextus 
alatt foglalásokat . . . tenni ne merészeljen [Ádámos 



165 konszummáltatik 

KK; JHb XX/18]. 1845: Én ezt gondoltam hogy már ed-
dig consummálodván a Csere az ezen őszi vetés ala való 
földeket is által adom most; de ez el halasztódván, instá-
lom utasítsa ezen fiút hogy valamit kapjon belŏlle [Ipp 
Sz; Végr.]. 

konszumáltat befejeztet/végeztet; a puné capăt; zu 
Ende führen lassen. 1831: Hogy meddig foly a Csekelaki 
per aszt nem tudom, ha rajtam állana holnap Consum-
máltatni fognám [Nagylak AF; DobLev. V/1174]. 

konszumáltathatik végbe/véghezvitethetik; a putea fi 
realizat; durch/ausgeführt werden können. 1737: Igen 
feles szekér ág és töviss kivántatván(n) ezenn Gát restau-
ratiojára, mint hogj ezen fenn specificált summákkal 
sem Consumáltathatik azonn munka, tettzett azis és 
Concludáltatott hogj minden betsűlletes marhás és 
lovas atyánkfiai . . hozassanak 's hozzanak 2:/:2 sze-
kér Tővisset és 1:/: 1 szekér veszszőt [Dés; Jk 482a]. 
1768: ezen Jószág és Sessionak által adásával, a* re-
gen Projectalt, és el intézett Cambium consummaltat-
hatnék [Ne; DobLev. 11/392. lb]. 

konszumáltatik befejeztetik/végeztetik; a fi încheiat; 
zu Ende geführt/abgeschlossen werden. 1781: Én penig 
inctus azt mondom erre, hogy mikor számot vetett az ac-
tor velem, nem consumáltatott finaliter3, mivel olyan 
praetensiói voltanak, melyek nem voltanak törvényesek 
[Árkos Hsz; RSzF 272. — aAz elszámolás]. 

konszummál (el)fogyaszt, felél; a consuma/mînca; 
verzehren, auf/verbrauchen. 1732: (A lovakat) mihent 
vevője találkozik el adatni kételen vagjok, mert sokat 
consummálnak [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 
1745: Tatár Mihálj Ur(am) pedig ha à házamnal lakott 
és ha valamit dolgozott, többet consumaltanak, az ő 
kglme cselédi Felesége, gyermekei, az ő kglme acquisitu-
mánál [Torda; TJkT II. 12-3]. 1754: Mlgos Urak Med-
gyesre menvén a' Lovak Consumáltak Met. 2a | 
Csős Tŏrŏk buza erogatio . Hét hizo Sertés Consu-
mált Cub 33. A Ridek Sertések Consumáltak Cub 
51 [Mezőgerebenes TA; BLt 7. — aZabot]. 1768: A 
Praebendára Specificált Gabonák korpáját a Serté-
sek és egyéb minden féle Majorságok mind Consummál-
ták [Ne; DobLev. 11/390.5b]. 1776: a' Szárnyas Major-
ság consummálta a' Perceptumba fel tett harmad Búzát 
[Mezőméhes TA; WassLt]. 1826: a Néhai Dobolyi Ist-
ván Ur szállásán ki nyúzták, consummálták [Ne; Dob-
Lev. V/l 114.6a]. 1848: (A) 17 kal(angya) dézma Zab-
szalmát Consumálták a Tiszt marhái [Bezdéd SzD; 
LLt]. 

A szöv-ekben váltakozó konszummál és konszumál írásmódra nézve 1. a 
konszumál címszóhoz csatlakozó jegyzetet. 

konszummálhat elfogyaszthat; a putea consuma/mîn-
ca; verzehren/auf/verbrauchen können. 1814: ez nagy 
Sárok miatt eretlen Törokbúzáínkat a Vízből és Sárból 
alig tudtuk ki szedegetni, melynek következése a lett, 
hogy Törokbuza kassaínkban s Ház hijjainkban ugy 
annyira meg romlott, hogy még Sertéseink sem Con-
summálhatták [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 1816: azt 
mondottad, hogy hazunnan . . . egy fél által vető 
krumplit hoztál, hogy lehet a' mégis, hogy szinte két he-

tek alatt azt nem consumálhattad ennyi ideig [uo.; Ks 
116 ua.]. 

konszummálódbatik elfogyhat, elhasználódhatik; a 
putea fi consumat; ver/aufgebraucht werden können. 
1735: a fen meg irt első utrumban anotalt Esztendők-
(ne)k el folyásak alatt mennyi fa consummalodhatott én 
azt nem tudom [Kendilóna SzD; TKl Beniamin Cseh de 
Akna (29) ns vall.]. 

konszummálódik elfogy/használódik; a se consuma; 
ver/aufgebraucht werden. 1735: Téli időkben a Colle-
giumban) a Kamaraba tudnillik és Classisban, vgj hi-
deg őszszel feles fa consumálodott három hellyt tü-
zeltek egész esztendő által [Kendilóna SzD; TKl Benia-
min Cseh de Akna (29) ns vall.]. 1747: Ket Fazék hájjal 
edgyik tele, a másikban kevés Consummálodott 
[Szpring AF; JHb XXV/88.5]. 1754: Medgyesre az 
Urak számára Vittek orját nro 2. . . . Itten Consumálo-
dott Oija nro 3 [Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1775/1781: 
szénát száz öreg szekérrel tsináltottam . . de a sok 
Marháktól consummalodik [Algyógy H; JHb LXXI/3. 
439]. 

konszummált elfogyasztott; consumat; verbraucht/ 
zehrt. 1826: ez e' Cselekedete az Alp(ere)snek nem 
egyébbre való, hanem hogy színlett okaival a' Keresetett 
hátráltatván . . . mint akinek nem fáj ugy hadgya hátra 
élete fogytával a' Joszágot — mint a' sejem eresztő Bo-
garak a* Consummált Eperfát [Ne; DobLev. 
V/l 114.7b]. 1829: ezen 11 kalongya szénákból kétt ka-
longya Szénát nevezett 'Sursán Kretsun és Pakulár Da-
nyila consumáltattakis; de a többi kalongya Szénát 
pusztulni oda hagyták és az árrát sem fizették bé a Con-
summált két kalongya Széna árrán kívül [Milvány K; 
Somb. II]. 

konszummáltat elfogyasztat, felétet; a face să fie con-
sumat; verzehren/aufessen lassen. 1754: zab, Széna nem 
maradott mert az Asszony Lovaival mind consummál-
tatta [Buzd AF; Ks 22/XXIa]. 1763: A Balka Nyikuláj 
őtsinek is maradott egy szekér szénája ezt is . . . maga 
marháival Consummáltatta [Záh TA; Mk V. VII/l.20 
Pun'se Gyorgyitza (30) jb vall.]. 1767: A szénát pedig bé 
takarítván néhánykor, magok szállították Ernyében, 
néhánykor pedig a Curialis marhákot le hajtván Ernyé-
böl azokkal consummáltatták [LLt Fasc. 129]. 

konszummáltatik elfogyasztatik; a fi consumat; ver-
zehrt werden. 1718: Szintén expirálván ă két hybernalis 
holnapok, mellyre ă téli qvartélyban localt Militiánakis 
anticipált Quantuma consum(m)áltatik, illendő, ujjabb 
Dispositiot tenni [Ks 83 a gub. Kv-ról]. 1749: az itt Való 
Búzákban buza féreg miat feles kár vagyon, holott a 
nyáron Vas rostán eresztettem, szellőztettem, de mégis 
elég féreg benne abból bizony soha ki nem tisztul jól, 
mig nem Consummaltatik [O.csesztve AF; Ks 83 Szabó 
István lev.]. 1774: (Az ellopott tyúkok) hol Consumálta-
tanak légjen azt nem tudhatam [Oprakercsesora H; TL. 
Ilije Nán (48) jb vall.]. 1829: azt hallattam hogy 
Sámsondrol 15 kupa bort hoztak volna huszasan kupá-
ját . . s ott Consummaltattanak [Mezőkölpény MT; 
TSb Barabás István (54) ns vall.]. 
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konszumpció 1. fogyasztás; consum, consumaţie; Ver-
brauch/zehrung. 1739: az Consumptiok és administra-
tiók az fundust superálták vala három ezer és bizonyos 
számú forintokkal [T; Ks 99]. 1834: Tengeri Szedéskor 
'Sukon 10 Napot mulattam 3 czipos cseléddel, eze<k-
ne)k is consumtiojok 1 1/2 véka ki vonodik [Somb. II]. 

2. pocsékolás, pusztítás; risipă; Vergeudung/wü-
stung. 1765: Korda György sem tanula a tavalyi Kárán, 
amidőn Kolozsvár körül irtóztató consumptiót tett va-
dászival, melyért nagy inquisitio lett, s mind vissza kel-
lett fizetni a szegénységnek. Csak Bósban ötven forintra 
ment az kenyér, bor, pálinka, kopóinak málé, amelyet 
vettek az falun [RettE 193]. 

konszvetudó szokásjog); cutumă; drept cutumiar, 
obiceiul pămîntului; Gewohnheitsrecht. 1580: eo 
kegmek az wenseg erről nylwan emlekezyk hogy Az Mw 
eleinktwl . Reaiok igy zarmazot hogy valamykor 
valamy iozagh diuisiora ozlasra Megie(n) . ha ket fele 
harmadot kel ky zakaztany tehagh Az elseo Anyay 
harmadot ky tuggyak Annak Akinek illik. Ez vtan az 
massodyk harmadot vgy aggyak ky azoknak kiknek 
competal, vegezetre vgy ozol megh az ket rez azok keozt 
a kiket illet . . Ez volt az Consuetudo Inueteratu (!) 
azok keozt kyk valamy Testame(n)tum vagy egieb 
contractust nem p(ro)ducalhatnak hane(m) simpliciter 
chyak Az waras teorwenyere hattak magokat [Kv; 
TanJk V/3.227b]. 1599: miuel patronj prędecessores few 
Maiorsagokat Álparethon tartottak az dezmaya azok-
nak az feoldeknek oda Jart. Mostis az Regi ccţpsuetudot 
obserualua(n) oda Iar az dezmaia [Dés; Eszt-Mk]. 
1614/1616: vadnak az aknas hellyeken oly Condjtiok az 
melyekben nemünemü adomanyban nem kell missilis8 

mert azfele immár az regi Consúetudobol, annyira 
úsusba ment, hogy mindenkor hellye vagyon az szama-
dasbanis [RDL I. 100 Mich. Literátus Nyilas rationista 
salis fodinae Thordensis kezével. — aA fej-tői]. 1634: az 
z. zéknek . . . regi meg rőgzeot be vott Consuetudoia 
azt kiuannia hogi in prima Instantia personalis Compa-
ratio legien [SzJk 42]. 1681: Mint hogi Mogiorosd, Sz: 
Király, Alsó Nadasd8, semminemű rendtartasokb(an) 
nem külombeznek; azért itt ugi iratik le; hogi azo(n) két 
Falu Ususa, Ritusa, Consuetudoja ehez conformáltas-
sék [VhU 8. — aMindhárom H-ben]. 7777: tudván 
a' Localis Consuetudoval valo élést a szerint ezen Cont-
roversiát Törvényesen elébb magok lássák el, és tegye-
nek itelletett [T; Bosla]. 

kontágió dögvész, pestis; pestă, ciumă, epidemie, con-
tagiune; Pest, Pestilenz. 1718: Hogy ha penig történnék, 
kit Isten távosztassan, valamelly olly lakós es számos 
bŏcsŭlletes Emberek maga Háza népe, vagj Cselédin 
contagio, az olly Házat vagy egeszszen, vagj azon részét 
az mellyben történnék az Casus Separalni kell és bé zár-
ni, az beteghez látó égj cseléddel eggjűt [KvLt 1/225 a 
gub. Kv-ról]. 1738: az mostani mind haboru mind con-
tagio miatt valo separatiojara es egymastul valo el reke-
désere nezve az haza belieknek sem craeditumra sem Jo-
szagra most pénzt nem kaphatni [Kudu SzD; Ks 99 
Pongrácz György lev.]. 

Szk: pestinenciålis 1719: ha olyan remotus helyt 
indul a pestinentiális contagio, a mint plerumque meg is 
történt . . . remotus helyt levő alacson házakban . . . 

primo azokat kell elégetni és nem a sok házakat és drága 
költséges épületeket [Kv; SzO VII, 270 a gub. Cssz-hez]. 

kontár 1. céhen kívüli kézműves; meseriaş care nu face 
parte din breaslă/în afara breslei; außerhalb der Zunft 
arbeitender Handwerker, Fretter. 1573: Paisos Istwan 
azt vallia hogy eo talalta volt Ionast az uchan Mond 
hogi myert haborottal meg chysar ferenchel azt hallot-
ta(m) hogi Lwcchanak (!) akaztofanak Montad volna 
Mond hogi eo Engemet kontarnak Mondot es 
Bonchidan Nem hattanak arwlny az chisarok keoztek 
[Kv; TJk III/3.266]. 1589/XVII. sz. eleje: Az Cehbeli 
Mesterek keőzwllis ha ki effele kantarokkal, neőssel 
vagy neőtelennel, valahol eőszsze tarsalkoduan, 
miuelne, egienlŏ haszonvétel szerent, epitment czinalna, 
Tehát minden ok uetetlen az Ceh Mesterek tiz forintot 
vehessenek raita [Kv; KőmCArt. 23]. 1592: Azért 
kegielmes Vrunk azt kiwanniwk egez Eotwessegh, ez 
orzagban hogy Elseóben myndenewth valók elegendeó 
Mester remeket chinallianak es hozak Nagod 
eleyben es Eotwesekkel Twdos emberekkel ytyltesse 
Nagod ha elegh Mesterek . mertt mygh ezt nem 
chielekedik my Kontaroknak mongiuk mynd azokat 
kyk ezt nem chielekedik . az my zolgaynkat nem 
engeggyewk nallok mywelny, ha ky mywelne megh 
bewntetthiewk eretthe, mert my ygaz Chehek vagiunk 
[Kv; öCLev.]. 1655: A' mely Legény pedig egyszer 
Kantárhoz mégyen és visszá kívánkozván, akkor a B: 
Czéh meg büntetvén a' B. Czéh gratiájában vészi, olyan 
conditioval, hogy ha mégis kantárhoz mégyen a' B. 
Czéhben bé nem vétetődik [Kv; ACArt. 12]. 1674: 
Kontárokatis égy néhány versen űzetvén maid három 
annyit keölteottünk el miattok mint az mennyi bé jŭtt 
beleolle [Kv; SzCLev.]. 1725: Szent győrgji Boldisár 
nevű kántár(na)k az Hásongárti kertben lévő ház(na)k 
csinálásaért fl. h. 9. Denar 8. Brassai és Szalantai ide 
valo Cehbeli Ácsoknak fizettem, ă Monostori majorban 
lévő Házak . . fel állításáért 11. h. 40 . . Oláh kántá-
roknak adtam fl hung 4 Denar 14 [Kv; Ks 15. LIII. 
5]. 1838: Cantár Fekete György Confiskált müszeret 
viszszá nyeré . . . a Fuserek ellen a Nms Tanátshoz egy 
instantiaert 2 Fl 30 xr [Kv; ACSzám. 119]. 1847: a ké-
relmes . . Czéhunk alap szabályai tilalmára alattomos 
utakon több legényeket őszve szedett és azokkal mais 
mint Kantár dolgoztat [Kv; ACProt. 23]. 

A céhek kontárnak tekintették a céhbe inasnak be nem iratkozott, vagy 
beiratkozott, de az inaséveket szabályszerűen 1c nem töltött, elfogadható 
remeket nem készített, legénységre fel nem szabadított és a céhen kívül dol-
gozó kézművest. Kontárnak tekintették azonban az olyan, a céh szabályai-
nak megfelelően felszabadult mcsterlegenyt is, aki céhen kívüli, kontár-
kézművesnél és nem céhbeli mesternél vállalt munkál. 

2. ~ munka a. céhen kívüli kézműves készítette mun-
ka; lucru facut de un meseriaş care nu face parte din 
breaslă; von einem außerhalb der Zunft arbeitenden 
Handwerker verfertigte Arbeit, Fretterarbeit. 1655/ 
1754 k.: Ha pediglen a* Kantár munkát ki hozván, 
akármelyik Czéhbeli társunk is észre venné, tartozzék 
mingyárt el-venni, és a* Czéh Mester házához vinni, és 
ott meg-betsŭlvén, harmad része a* T. Tanátsé, két része 
pedig a' Czéhé légyen [Kv; ACJk 12]. — b. fuser munka/ 
hozzá nem értéssel készült, hitvány munka; lucru de cîr-
paci; Pfuscharbeit/nicht sachkundig verfertigte schlech-
te Arbeit, Fretterarbeit. 1842: (A) malom árka torko-
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lattyánáli Zugó egy átalyába oly minden állandóság nél-
küli kontár munkával 3/4 zollos deszka oldalbérléssel el-
látva, hogy azt tsak az ige tartya, következőleg a' leg első 
áradás martaléka könnyen lehet [Km; KmULev. 2]. 

3. ~ hely kontár-kézművesnél való munkahely; loc 
de muncă la un meseriaş care nu face parte din breaslă; 
Arbeitsstelle bei einem Pfuschhandwerker/Fretter. 
IS 19: ha pedig valaki . . kontár hellyről Levélelis jött 
volna, az illyennek a Czéh munkát adni köteles ne légyen 
[Kv; MészCLev.]. 

4. fn-i v. mn-i jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; 
gebraucht als substantivisches od. adjektivisches Attri-
but: céhen kívüli dolgozó, kontárkodó; care nu face 
parte din breaslă, care exercită meseria ín afara breslei; 
außerhalb der Zunft arbeitend/pfuschend, Fretter-. 
Szk: ~ ács. 1725: két szász kantár ácsnak, az el égett 
aszaló fel álitásáért adtam fl: hung: 2 d: 40 [Kv; Ks 15. 
LIII] * ~ asztalos. 1655/1754 k.: Ha pedig Várasunk 
határára Kantár Asztalos jŏne Czéhünkön kivül való, 
akár Áts, akár Molnár, ne mivelhessen . . . sem senki 
házánál, sem kulso örökségekben gyaluval, enyvel és 
festékkel készitett munkát ne mivelhessen [Kv; ACJk 
ll]. 1700: A(nno) 1700. die Xbr: Orosz Jánost Kantár 
Asztalost fel veruen jött pénz bé d 68 . A(nn)o 1701 
Mense Januar: Ennek előtte egy néhány hetekkel fel ver-
uen Szaniszlo neuü Kaitár Asztalost es eddigh itt álván a 
műszere most váltotta ki [Kv; i.h. 37] * ~ asztalosle-
gény. 1700: Egy kontár Asztalos Legény [Kv; Szám. 40/ 
III. 6] * ~ legény. 1807: kantár-legény [Dés; DFaz. 34] 
* ~ mesterember. 1807: Jenei János, Köteles István, 
Kováts György a márjásokat bétévén bé is kövedzette-
nek Nemes Céhünk közé, kiknek is legénykedési idejek 
szorosson megvizsgáltotván világosságra jött Jenei Já-
nosra nézve, hogy ő ugyan a legénykedésre kiszabott há-
rom esztendőknél sokkal többet töltött, de nagyobb ré-
szét falusi kantár mestereknél . . . nóha még 1800-ban 

. protokolláltotott, hogy itt helyben mesterembereink 
műhelyében tartozzanak három esztendőket legénkedni 
azok, akik céhunkba bé akarnak álloni, hogy azon há-
rom esztendők alatt magokat megesmértessék. De 
azért most a békövedzés megengedtetett [Dés; 
E>Faz. 36]. 1808: sajnoson érezzük, hogy ámbár Czé-
hunk erőss Privilégiumon fundáltatik, mégis annak 
nagy romlására Kontár Mester Emberek támadnak, kik 
Legényeinket sokkal nagyobb Bérre tőllŭnk el tsalo-
gattyák, ugy annyéra, hogy nékünk az egész Czéhon 

Legényeink vágynák [Kv; ACLev.]. 

kontárkergetés-pénz a kontárüldözésből befolyó jöve-
delem; venit obţinut prin persecutarea meseriaşilor care 
nu fac parte din bresle; aus Pfuscherverfolgung einge-
hendes/laufendes Einkommen. 1738: Az becületes che ig 
vigze hogy az Kantar Kergetes pinz mindenkor Az be-
csületes Cse számara Tartasseg (!) meg [Kv; KCJk 10b]. 
, Céhkiváltság volt a céhen kívül dolgozó kézművesek, kontárok felkuta-

ssa, termékeik, sőt szerszámaik lefoglalása. A lefoglalt termékek és mű-
terek váltságdíja részben a céhet, részben a városi tanácsot illette. 

kontárkodás kontárként/céhen kívüli kézművesként 
működés; exercitare a meseriei ín afara breslei; Tätig-
keit des außerhalb der Zunft arbeitenden/pfuschenden 
Handwerkers/eines Fretters. 1685: Cziszár Gŏrgy 
Atjánkfia iffiu legeny allapottyába(n) való Kontár-
kodásáéra az Czehtŏl réja vetet vinculumrol conveniall-

jon [Kv; ÖCJk]. 1701: ha felolle valami hallatott uolna, 
mind kantarkodás iránt es mind egjébmaga viselese 
iránt [Kv; ACJk 44]. 1837: a Czéhtol Monostorra ment 
Almási Sigmond ott Cantárkodott . . . ő maga meg es-
méri tulajdon contárkodását [Kv; ACLev. Kül. Perc. 
26]. 1845: utosittattak . a kantárkodással való felha-
gyásra [Kv; ACSzám. 159]. 

kontárkodik kontárként/céhen kívüli kézművesként 
dolgozik; a exercită meseria ín afara breslei; als Pfu-
scher/Handwerker außerhalb der Zunft arbeiten, fret-
ten. 1641: Hogy ha walamely Kowácz Mester legény 
awagy inas az Czéh kívül kontárkodnék minden mw 
szeret es eszkeozét Biro Vramnak és à Tanacznak ere-
jeuel el vitethessek [Kv; KovCLev.]. 1655/1754 k.: Ha 
valamely legény kantárkodik, nem a* legényi társaság, 
hanem a" Ché büntesse meg, mivel nem az Társaságnak 
tŏtt kárt hanem a' Chének; büntetése flór. 6 [Kv; ACJk 
14]. 1716/XVII. sz.: Ha valamely Mester Ember vagy 
Legény ki már Céhban be állott, és elmenne idegen hely-
re Kantárkodni Céh Hire nélkül s annak utanna Cehot 
akarna követni tehát tartozik az Cehnak . . hat forin-
tokat minden haladék nélkül le tenni Ezek felet valaholy 
(!) Esztendőt vacalna vagy kantarkodik minden Eszten-
dőre egy egy forintot le tenni [Kv; FésCJk 48]. 1829: A' 
Füsüs és Esztergáriusak kőzött találtattván ugy Neve-
zett Kantárok, kik nem tartván sem a' Zállaglástol, sem 
az Törvényes meg Intetéstol magak el átalkadott szán-
dékjakbol éppen a' Ns Czéhnek ellenére kívánnak kan-
tárkodni s . . . dolgazni [Torda; TVLt 992]. 1837: Min-
den igasság nélkül a Czéhtol Monostorra ment Almási 
Sigmond ott Cantárkodott munkáját a* Városra bé hoz-
ta a* Czéh a Munkát confiscalta [Kv; ACLev. Kül. Perc. 
26]. 1843: Mészáros János mesterségét illő uton nem 
gyakarolta maga Kezire Kontárkadott . utasittatik a 
Czéhtol Kirendelt Mester társunk műhelyében mester-
ségbéli gyakorlása ki mutatására [Kv; ACProt. 11]. 

kontárkodó I. mn kontárként/céhen kívüli kézműves-
ként dolgozó; care exercită meseria ín afara breslei; als 
Pfuscher/Handwerker außerhalb der Zunft arbeitend, 
frettend. 1814: az ide való Asztalosoknak Cehalis Arti-
culussaiban nyilván meg légyen tiltva, hogy egy Kantár-
kodo vagyis Czéhon kivül lévő Asztalosnak se légyen 
szabad az Asztalos mesterséget maga kezére folytatni 
[Kv; ACLev.]. 

II. fn kontár (kontárságot folytató kézműves); mese-
riaş care nu face parte din breaslă/în afara breslei; Pfu-
scher. 1808: Mi feletébb meg sértetŏdve érezzük magun-
kat abban, hogy Kontárkodók támadnak Privilégiu-
munk ellen, nem tsak, hanem majd Minden Legényein-
ket magokhoz édesgetik, holott ha a Felséges Rendelés-
nél fogva Kontárkodni szabad is, azon tisztelt Rendelés 
is tsupán a maga kezére való dolgozhatásra való Just en-
gedte meg kinek kinek [Kv; i.h.]. 1842: a Kontárkodok 
felkeresésére kőltődőta [Kv; ACSzám. 141. — JKöv. a 
fels.]. 7850; a' Kontárkodók össze hívásakor a' 'Sándár-
moknak 5 Rf [Kv; i.h. 28]. 

kontáros kontár (céhen kívül* dolgozó); meseriaş care 
nu face parte din breaslă/în afara breslei; Fretter-, fret-
tend. 1806: Végeztetett közönséges akaratból, hogy sen-
ki is kantáros legént ne hozassan magánok, műhelyt an-
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nak ne adjan [Dés; DFaz. 34]. 1811: Már a' Virág-ház-is 
mind kettő meg-épült . . . Ennek Áts munkáját mig 
meg-készitettem . . . Sokat főtt a* fejem, sokat gondol-
koztam Akár ki itélje merem próducálni, Kantáros-
tól ki fog többet prétendálni?a Kantárosnak hivatik az 
olyan Mester Ember a' ki nintsen Czéhba [ÁrÉ 123-4. 
— aAz ezután köv. szövegrész lapalji jegyzetben]. 

kontárság 1. céhen kívüli művelés; exercitarea mese-
riei ín afara breslei; Pfuscherei. 1570 k.: végeztük 
őfelöllök, hogy valamely me<ster> legény céhes helyről 
kantarságra ki mégyen <tart>ozzék három forinttal 
bejövetelkor [Dés; DFaz. 9]. 1650: Bakos Istuan . . sz: 
Georgieon Contarkodott . . ki ha haza jeouen miuel it 
valo fiu, it Céhben akar allani az Contarsagert kúlón 
valo búntetese leszen [Kv; ÖCJk]. 7665: Ezenb(en) 
Contarsagnak vetkevelis vadoltatvan eo Kege, 
imponaltatott fel ghira ezwst bwntetes rea [Kv; i.h.]. 
1665/1754: Ha más Városról ide Legény jő, . . . a* Le-
gény valami Szin alatt valo mesterséggel kantárságra te-
kergésre akarná magát adni s tudtára lészen a" B. Társa-
ságnak büntetése flór. 1 | Hogy ha pedig valamelly Le-
gény az Kantárságból hozzánk jőne fizessen másfél 
Rhenens Forintokat [Kv; ACArt. 17-8, 20]. 1729: Ho-
ránczki Gjõrgj Mester kantárságért meg dulattván az 
műszereit el hozatta az B Chéé T. Biro Ur(am) peczetivel 
és Város szolgájával [Kv; ACJk 141]. 1748: Áz Kekkely 
Marton és Vagner István Deák Kantarsagáért valo bŭn-
tetese Suspendáltatott [Kv; ÖCJk]. 

2. ? kontár munka/termék; lucru facut de un 
meseriaş care nu face parte din breaslă; Pfèscharbeit, 
Pfuscherwerk. 1657: Kolczos mester Elek János Vram 
Chemester Vramek paranczolattyabol ki menüen. 
Vyheli marto(n)hoz hogi ha valami kontarsagot talal-
nak (!) nalla. accor Elek János vramat rutul szítta az töb 
mesterekkel edgiut [Kv; ÖCJk]. 

kontat bujtogat, belelovall; a instiga/aţîţa; hetzen, jn 
in etw. hineintreiben. 1628: Áz A. igh Replical az J. el-
len. Im hallom mivel vado<l> engem az en felesegem 
de en azt tagadom, mert . . minden idegensegnek az 
Attiad az oka . . . Az z. Ecclianak ezek feleöl illien vege-
zese vagio(n), mivel semmi el valasra valo ok keózteók 
nincz: hat egiben bekelljenek es az Attiais az Me-
nieczkett semmi ideoben ne kontassa; hanem ha egiszer 
neki adta felesegõl hat hadjon bekett nekik [SzJk 21]. 

kontemnál 1. semmibe vesz; a desconsidera/nesocoti; 
außer acht lassen, sich nichts aus einer Sache machen. 
1657: az fejedelem sátorát az hol felvonáka, ebédhez 
ülvén sátorán néhány muskéta golyóbis járt által; sokan 
tanácslották, félbenhagyná, hogy tovább költöztetnék, 
ue csak contemnálá [Kemön. 42. — aBethlen Gábor 
1623. évi hadjárata alkalmával]. 1680: Dorko Kata, 
Tiszt: Csernátoni János Uramat . mocskos szókkal 
infestalta hitetlenül elis hadta, Gyűlésünkét is con-
temnalta, annak okáért Csernátoni János Uram, hitet-
len fugitiva Feleségetői divortialtatik [SzJk 145]. 1681: 
Valakik Kgls Fejedelem Urunk eŏ Nga paranczolattyát 
nem Contemnaltak, hanem producaltak Leveleket, Re-
solutiojokat, mind azok igassagosso(n) parialtattak; 
ezen Urbariumb(a) inseraltattakis [VhU 42]. 1760: 
Minthogy Pallagi István részegeskedésétõl meg nem 

szűnik, és egyébként is magát sok admonitiók után-is 
meg nem jobbította . . . Feleségétől külön vettetik, mind 
addig, mig magát valósággal meg nem jobbittya; és a* 
Venerab. Consistoriumot meg nem követi arról, hogy 
contemnálta parantsolattyát [Kv; SRE 194]. — L. még 
CsH 101, 175; Kemön. 213; RSzF 98; SKr 619; TML 
III, 561, IV, 527, V, 130, 376. 

2. lenéz; a dispreţui; geringschätzen, verschmähen. 
1710: Bánffy Dénes azalatt naponként nagyobb-na-
gyobb splendorral kezdé a maga udvarát nevelni, úgy-
hogy a fejedelem udvarát adaequálja vala . . . A több 
urakot, főrendeket pedig contemnálni kezdé [CsH 112]. 
1778: (Rádai Klára) kisasszony természet szerint vont a 
némethez. Sok jeles magyarok kérték, de contemnálta 
őket3 [RettE 388. — aNémethez is ment férjhez]. 7823-
1830: egy Proviánt Officirnek Gyermekeit tanítván, az 
adott neki Selyem Kaputot, lájblit, Nadrágat, melyek-
ben öltözvén, el kevélyedett, engemet contemnált, mind 
több több fizetést praetendált, osztán én is meg untam 's 
egy mástol meg váltunk [FogEK 167]. — L. még CsH 
125, 214; KemÖn. 15; RettE 95, 146, 397; SKr 388. 

3. lebecsül, a subaprecia/deprecia; unterschätzen. 
1657: Azelőtt hat esztendővel . . offerálta vala nékem 
az szenterzsébeti jószágban való successiót, melyet meg 
kellett köszönnöm, mert félek vala, hogy neheztelle-
ni fogna érette, ha láttatnám contemnálni [Kemön. 
274]. 1710: A török, contemnálván a keresztény hadat, a 
folyóvízen janicsárságát és lovashadának egy részit által 
költözteti [CsH 59]. 

4. kevesell; a considera puţin; für wenig/ungenügend 
haltén. 1670: Egy Izsák effendi immár egynehány-
szor izent ajándék felől. Hogy gonosz akarónk, tudjuk 
. . . de minthogy tisztihez képest akadályt sokképpen 
csinálhat . kellene adnom egynéhány tallért 
Azonban minthogy 50—60 tallért, százat is csak con-
temnálna inkább, mintsem kedvesen venné . . . inkább 
semmit ne adjunk, mint keveset [TML V, 403 Rhédei 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

kontemnálás semmibe vétel; desconsiderare, nesocoti-
re; Nichtachtung. 1690: Mert Urak fő, s, nemes Embe-
rek özvegy Aszszonyok Arvak udvarházaira, Papok 
hazaira valo szállás absq(ue) omni respectu meg volt; 
akar mi rendbeli Emberek és az Szekely vitézlő rendek 
Lovainak, marhainak postara valo el vivese, utonja-
rok(na)k es egjeb artatlan emberek(ne)k fosztasa, vere-
se, vagdalasa, protectiok(na)k contemnalasa, es az sok 
ingjen élődés . . . à G(ene)ralnak ŏ kgel(ne)k p(rae)-
sentaltatni fog [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i 
instr-ja]. 

kontemnálhat semmibe vehet; a putea desconside-
ra/nesocoti; etw. für nichts achten können. 1674: Hogy 
penig az fejérvári consultatiora be nem jűne, én azt sem 
jovallom, mert a magyarországi dolog sem olyan, hogy 
ember azt privatus indulatért contemnálhassa [TML VI, 
581 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kontemnáló semmibe vevő; nesocotit, care dovedeşte 
nesocotinţă; etw. fíir nichts achtend. 1671: Bethlen Já-
nos uramnak nem első dolga az tanácsot ily contemnáló 
cselekedeti [TML V, 504 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 
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kontemnáltat semmibe vetet; a face să fie nesocotit/ 
desconsiderat de cineva; etw. für nichts achten lassen. 
1657: Ezen Imrefi több hasonlókkal az törököt, néme-
tet, azoknak császárokat contemnáltatták, az regnico-
lákkal öszvevesztették [Kemön. 28]. 

kontemnáltathat semmibe vétethet; a putea face să fíe 
nesocotit de cineva; etw. für nichts achten lassen können 
I lebecsülhet/nézhet; a putea face să fíe dispreţuit de ci-
neva; geringschätzen/mißachten können. 1619: (A dol-
got) nem egyébnek ítílhetjuk, hanem német practicának 
•. . , hogy így is mindenképpen contemnáltathasson 
bennünket [BTN2 368]. 

kontemnáltatik lenézetik, megvettetik; a fi dispreţuit; 
verachtet/schmäht werden. 1779: Gr. Toldalagi László 
•.. Ez nagy törvénytudó úr és assessor a Királyi Táb-
lán. De meg is ártott a felettébb esziben való bizakodás, s 
minthogy tudta, hogy tud valamit, elatus ember volt s 
másokat contemnált s ő is contemnáltatott [RettE 397]. 

kontempláció (meg)szemlélés/tekintés; privire, con-
templare; Betrachtung/sichtigung. 1736: (Á) Terminus-
ra a Pàrsok conparealván . . . lett illyen amabilis conpo-
sitio szorgalmatos intézések contemplatiok, mensura-
tiok, és per consequens Nyil vonások által lett subdivisio 
[Mezőcsán TA; DobLev. 1/160.17]. 1814: Kis László és 
Posoni Áronn Urak Oculatoris Contemplatiojak 
hellyesnek találtatván, a pataknak a Contemplatio sze-
rént való hellyen Árok ki nyittatása parantsoltatik 
[Kövend TA; Borb. II]. 

kontemplál (meg)szemlél/tekint' a privi/contempla; 
hetrachten/sichtigen. 1657: Legált pedig külön temeté-
sére és monumentumi epitaphiumra is külön való nagy 
summát. Koporsóját maga éltében meghozatá, és con-
templálta jó ideig, várván nagy erős férfiúi bátorsággal 
••• utolsó óráját [Kemön. 101. — aBethlen Gábor], 
1769/1802: a Conscriptor Regiusak tempore Conscrip-
tionis magok nem contemplálták az Erdőnek mivoltát 
[BSz; JHb LXVII/3.57]. 1772: a Vidékből őszve szerkez-
tettett egy néhány ahoz értő malom mesterekkel3 együtt 

a controversias helyre ki menvén, vgyan a perben for-
gó két maimat . . . meg járván, contemplálván mind 
a két malomnál Lévő hibákat nékünk sincere decla-
mllyák [Kük.; i.h. 388. — aKöv. a nevek fels.]. 1773: Má-
sodik József császár őfelsége . . . Hunyad vármegyében 
nemcsak mulatott, hanem az havasra felmenvén, akarta 
Havasalföldét szemeivel contemplálni [RettE 299]. 

kontemplálás szemlélődés; contemplare; Kontempla-
Üon, Betrachtung. 1662: Az oda rendelt lövőszerszámo-
kat . nagyon kezdek lőtetni úgy, hogy a vicekapi-
tany, Zoltán Józsa azon bástya szárnyán való erkélyben 
eontemplálás kedvéért alig találna kilépni, hogy az er-
kély ellőtetvén, maga is ott nem veszne [SKr 208]. 

kontemplálódik szemlélődik; a se contempla; kon-
femplieren, beschauen. 1704: Ma láttam elsőbben az 
ldén fecskét, midőn naplemente előtt ablakomon kicsin 
eellácskámnak kikön^ölve3, mint fogoly contemplálód-
nám [WIN I, 73. — Minden bizonnyal sajtóhiba kikö-
nyökölve h.]. 

kontemplált megszemlélt/tekintett; privit (cu atenţie); 
betrachtet. 1769/1802: ezen Contraversiaban lévő ream-
bulalt contemplált Erdők . . . ezen Bezdédi3 Lakosaktol 
. . . pacifice birattattak usualtattak, s colaltottak [TJkT 
III. 25. — aSzD]. 

kontempláltat kinézet/jelöltet; a puné să indice ceva; 
festsetzen/bestimmen lassen. 1766/1802: A Méltóságos 
Actorak Inquisitoriajakban más metalis ductust előbbe-
ni ki menetelekkel Commissarius Uraimeknak ugyan 
most, utolbszori ki menetelekkel pedig ismét kűlőmbező 
ductust adtanak fel és contemplaltattanakis [BSz; JHb 
LXVII/3. 8]. 

kontempláltatik megszemléltetik/tekintetik; a fi vă-
zut/examinat; betrachtet werden. 1735: bolducznak régi 
Falu hellye Contemplaltatván ex Communi Composses-
sorum consensu circulaltatott az kŏrŏdŏs körül levő 
Bérczekig, és a' nagy Tó felöl való torokig alá [Mező-
csán TA; Born. X. 7]. 1769/1802: Hogy Inquisitoriajak-
ban más metalis ductust mostan pedig külembezőt ad-
tanak fel, contempláltattanak [BSz; JHb LXVII/3.57]. 

kontemptus kb. lenézés, megvetés; dispreţ; Verach-
tung/schmähung. 1618: Kire Kamuti uram szántalan 
hosszú históriákot előhozván és nagy contemptusra val-
ló ratiókat, sok szóval mutogatá azt, hogy őnéki elég sok 
főszolgái vadnak, régi igaz nagy nemből való nemes em-
berek gyermeki, nem mostan lőtt nemes emberek; ha 
akarná, azoktól is eleget izélhetne, de ugyan csak az 
csausztól akart izenni [BTN 87]. 1662: Ezekre a kapi-
tány csak contemptusból, megutálásbul-e, vagy mitől, 
viseltetvén semmit nem felelvén, csak nagy dúlva-fúlva 
kezdett írását continuálni kezdte vala [SKr 396]. — L. 
még BTN2 90; TML V, 529. 

Szk: ~òa jut megvetés tárgyává válik. 1657: nékünk 
elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi ke-
gyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál 
az az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar feje-
delem hallatik ñoreálni, azontúl mindjárt contemptus-
ban jutván, gallérink alá pökik az német [KemÖn. 100] 
* megy lekicsinylésben/megvetésben van része. 
1619: Azmiképpen Felséged parancsolja hogy az 
Ferdinándus dolgát, azmint lehet, untassam az pasák-
kal; meghiggye Felséged azt, hogy most annyira con-
temptusba ment, hogy valamikor az vezér vagy Görcsi 
apánk adversa fortunáját hallják a németnek és Çerdi-
nandus uramnak, de ugyan repesnek rajta [BTN 324. 
— aII. Ferdinánd] * ~ba vétetik semmibe vétetik, leki-
csinyeltetik. 1657: kezde kiáltás hallatni az sáncnál, kit 
elsőben Alla kiáltásoknak . . . alítánk, mely már oly 
szokásban és contemptusban vétetett vala az vitézlő 
rendnél, hogy fekvésekből is arra alig kelnek vala fel 
[Kemlr. 318] * ~ t szerez kb. neheztelést szül. 1619: azt 
gondolta meg, hogy immár Felséged Magyarországban 
lévén, ha most megcselekszi, akármint mentse Felséged 
magát Magyarország előtt, hogy nem Felséged akarat-
ja, de el nem hiszik, és Felséged személye ellen nagy con-
temptust fog szerezni véle [BTN 368-9]. 

kontenció 1. civakodás, kötődés; gîlceavă; Zank, Ha-
der | vita, vitatkozás; discuţie; Streit, Auseinanderset-
zung. 1599: Nob: Lucas Trauzner . . . fatetur Mikor az 
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Danchyak Lórincznek és Geletit Istwannak Statualtuk 
Az Daroczy Peter . hazat Magiar uczaba(n) Akkor 
eode(m) tempore Mind a ket fel oth volt, senkinek sem-
my prioritást Az massík elót ne(m) Attribualtunk ha-
ne(m) kinek kinek az eo Summaya zerent Iktattuk, 
Nemis volt Mw elottwnk semmy c(on)tentio az ket fel 
kozt de prioritate [Kv; TJk VI/1.354a]. 1654: Sok con-
tentiok utan a dolgot keoztuk per sortem Diuisionis va-
ros teőrueőni szerint, es magok jo akaratiok szerintis igy 
kezdetük és igy vituk vegbenis [Kv; RDL I. 142]. 1657: 
Midőn Marchiában érkeztünk volna . . az két fő követ 
úr között hasonlás és sok contentio lön ugyan gyülölsé-
gesen [Kemön. 57]. 1694: esett büntetésben Regeni 
György Ur(am) az Attyaual, vagy Ceh Atyauql valo 
contentióért d. 60 [Kv; ACJk 15]. — L. még BTN 93-4, 
428; Kemön. 62. 

Szk: ~ alá jõ vita/vitatkozás tárgyát képezi. 1822: az 
is Contentio alá jővén a perlekedő felek kőzött hogy 
azon Malom Esztendőn által hány holnapokot forogha-
tott [Koppánd AF; DobLev. V/1057. 5a]. 

2. jog is kifogás, ellenvetés, obiecţie; Einwand. 1671: 
az praeceptorium elle(n) valo contentiok ne(m) ez alsó 
Colosvari forumot illetik, hane(m) az felső Vármegye 
székit concemallyák [Kv; TJk XI/1.132]. 1675: Másod-
szor megh szollittatván az Borbély Mihályné legényét, 
az comportalt testisseknek fassioitis exhibèálvan ellene, 
Szeoleosi Gáspár procurátora sok contentioi és excep-
tioi miatt Teorvèny pénzt fizettünk f — d 45 [Kv; Szám. 
34/LVI. 5]. 173511772 k.: Boldutzn(a)k és Mező Csán-
nak Birodalmát egyik fél is . nem e^ocealhatta 
volna Végtére hoszszas contentiojak pro et contra tett 
disputatiojak utan . tőnek illyen interimalis composi-
tiot [T; DobLev. 1/160. — aKöv. az egyezség szöv.]. 
1772: nézettessék meg elébbeni folyása ezen Causanak 
ott van az exceptio és Contentio, irásbanis fel tétetett 
[Kük.; JHb LXVII/247]. 1826: Az Alperes Özvegy a 
Felpereseknek a dolog valósága és az illendőség ellen 
tett contentiojokra replikái ezekben3 [Ne; DobLev. 
V/l 114. 7b. — aKöv. a felelet]. 1836: (A per) mivel 
tsak az 2ik Felperes Aszszony részéről folytattatik, a Re-
vocáns özvegy az Revocatio ellen tett Contentiokra felel 
ezekben0 [Fejér m; i.h. V/1213. — aKöv. a felelet]. 

3. ki/megelégítés; satisfacere; Befriedigung, Zufrie-
denstellung. 1664: Veres Laszlone Aszszonyomat Eőt-
ven forintal kellet volna excontentalni azo(n) Contentio 
az buzaban tudódat [Mv; MbK]. 

kontendál 1. kifogást emel, tiltakozik; a obiecta; ein-
wenden, protestieren. 1592/1593: Zolgaj es Ispannia po-
tentiay feleol mostan en semmit nem contendalok [Dés; 
Ks 35. V. 12]. 1593: Az Keomiwes Leorincznewel az 
dualitas feleol hogj Contendálunk vala, hogi az testa-
mentum tetei zerent valo Acquisitiot meg niertuk attunk 
tiztasagert f — d 12 [Kv; Szám. 5/XX. 171 Éppel Péter 
sp kezével]. 1607' Az J. kjual keppen az Actor ellen con-
tcndal azo(n) hogj az mikor az eoreoksegeót Megh veót-
te, latta az Á. hogy epiteótte es vetementh veótet s nem 
prohibcalta akkor s immár keseo [UszT 10b]. 1629: az A 

az feleleo nap adas ellen contendal [Kv; TJk VII/3. 
204]. 1735: Cum p(rotes)ta(ti)one el varom a Dnus 
Anak exhibitait, és legyen salvum azok ellen excipial-
nom Contendalnom, ex adverto nekemis exhibealnom 
[forda; TJkT I. 94]. 1752: Midőn az Incta Pars ?rocu-

ratora contendált volna azon Communis Inquisitio ellen 
Tudgyaĕ ä Tanú hogy még meg sem halgatták? [Dob.; 
MvRKLev.]. 1775: ugy értém hogy Dobollyi urgeallya 
ellenem a* Repulsios Causaját . ne sajnallya Sogor 
Ur(am) ellene contendalni, allegalván aztat, hogy én 
hon nem vagyok [Kissáros KK; JHb XIX/19]. — L. még 
AC 181-2; RSzF 268; WIN I, 146, 148, 152. 

2. vitázik, vitatkozik; a se disputa; streiten, sich mit 
jm über etw. auseinandersetzen | vetélkedik; a se întrece; 
wetteifern. 1573: Zent Miklós Maszod Napian het feon 
Az Zek zinen az Tanach Eleot mikor az 33 flnt feleol 
valo p(er)ceptoriat hozot volna Executiora Nyreo Kál-
mán es arról c(on)tendalnanak Kalmar Peterel, Monda 
Kalmar Peter hogi Neky Egieb Ninch egi zeolenel hyaba 
vegie ely azt [Kv; TJk III/3. 414]. 1584: akkoris Conten-
daltunk egimassal Capitan Vram eleot es az eskwt As-
s(ess)orok eleot, kiket mind ket feleol meg biraltűnk mi-
kor Capitan Vram ide az zekre Jeot volt mind az ket feel 
meg biralta volt [Mv; BálLt 80]. 1619: Zabo Mihalj . . 
Az Aniaj harmadot ki ne(m) atta uolna, melj harmad 
fellet . sokot contendalanak egj massal [Kv; RDL I. 
107 Andr. Junck kezével]. 1777: Halmágyi Istvánnal, 
aki most marosszéki főkirálybíró, de a nagyapja egy 
Kosta pap volt, contendálván ezen Brukenthal, azt ob-
jectálta Halmágyinak, hogy pap-maradék [RettE 380]. 
— L. még BTN2 73, 88, 235. 

kontendálbat 1. kifogást emelhet, tiltakozhat; a putea 
obiecta; einwenden/protestieren können. 1677: A' ki pe-
dig prohibitával nem akar élni, éllyen Nóvummal a' per 
non venit Sententia ellen; s' mind Sententia, s' mind 
Evocatio ellen contendalhat, cxcipialhat az ollyan [AC 
181]. — L. még AC 195. 

2. vitázhat, vitatkozhatik; a se putea disputa; strei-
ten/sich mit jm auseinandersetzen können. 1634: 
Kakoni Ersebet Azzoni, mostan hazaia kivól exiliom-
ba(n) leven, es az z. zek eleőtt Legitimus Procurato-
rokatis nem Comparealhatua(n) az z. zek . megh 
némította auagi varia az Inak personalis Comparicioiat, 
auagi menien oda, ă hol personaliter contendalhat velle 
[SzJk 43]. 

kontentáció I. ki/megelégítés; satisfacere; Befriedi-
gung, Zufriedenstellung. 1659: Igen méltónak ítéljük az 
Nagyságod propositioja szerént, hogy az portuson valo 
kereskedés és jövedelem, az porta contentatiójára for-
dittassék [EOE XII, 224 ogy-i végzés]. 1682: Az mi pedig 
a p(rae)tendens Atyafiak dolgát illeti mivel ingeral-
tak magokat ezen dologb(an) ha mi az meg hólt szám 
ado szolgá(na)k jovaiból ki nem telnék magokéból le-
nien contcntatio, es az difficultasokatis eők igazítsák 
[Kv; RDL I. 161], 1718/1719: néhai Vass László Ur, 
Léány Testvérei contentatiojokra . idősb Orbán Elek 
Úrtól levált Flór Hung. 200 [Mezőméhes TA; WassLt]. 
— L. még Kemön. 64; SKr 273; TML IV; 265, 494. 

Szk: tesz megtérít. 1666: ha magok eö kglmek 
megh találnának halni posteritássok is eö kglmek(ne)k 
paratis pecunys tartozzanak az két száz negyuen forin-
toknál contentatiót tenni és megh fizetni Kőuér János 
Ur(amna)k [Altorja Hsz; Borb. I]. 1720/1770: Ha mi 
kárt és injuriáltatást követtek eddig a' széplakiakon 

Bethlen Ferentz Uram a' széplakiaknak contenta-
tiot tėgyėn [SLt évr. Transm. 236. — aKüküllőszéplak 
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(KK) lakosain] * tétet megtéríttet. 1671: az melly 
Rabok elégtelenek az ŏ adósságoknak, adossokon való 
meg-vételekre, azon hellybéli Tisztek azon adossok-
nak mindennemű javokbol . tartozzanak contenta-
tiot tenni vagy tétetni [CC 63]. 1681: Inczedi Pal Ur(am) 
az hatra maradót husz forintrolis kesz contentatiot tenni 
vagy tetetni [Alvinc AF; Incz. V. 3] * vehet. 1669: az 
haz leve(n) Statualtatva Tiszteletes Pal Istva(n) Ur(na)k, 
el adva(n) annak superfluumábol . ante omnes alios 
Creditores maganak Szabó Miklósnak obligatoriaja 
szerént száz tiz forintról cum duplo vehessen contenta-
(ti)ot [Kv; TanJk II/l.437]. 1694: Nagj Páll Ur(am) ve-
hesse(n) vagy vétethessen Contentáciott maga ŏ kglme 
[Moha NK; JHb XXIX/6] * vesz. 1675: Én Haller-
keoj Haller Páll adom bizonságul ez irasomat arról, 
hogy az minemő Controversiám orialtatot volt Nemze-
tes Czegej Vas János es György Uraimekkal az Puszta 
Sály . . . határról be hajtott . Eökreim felöl . azon 
Eőkrőknek az arrárol . plenaria Contentatiot veot-
tem [Darlac KK; WassLt]. 1697: jovaibol . . vegyen 
contentatiot [Dés; Jk] * ~ / vétethet vehet. 

2. kb. kártérítés; despăgubire, compensaţie; Scha-
denersatz, Entschädigung. 1667: contentatio nélkül 
penig Gyalut kezembül kiadnom sem Isten, sem az haza 
törvénye nem dictálja, mert ha kételen elvenni is ő 
nagysága tűllem Gyalut, de contentatio nélkül elvenni 
nem kételen ő nagysága [TML IV, 225-6 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1677: Udvarhely Városán 
kiknek földök vagy rétek Fiscus számára applicáltattak 
volt, ha eddig nem restitualtattak, contentatio, vagy a' 
földeknek s' réteknek restitutioja igirtetik [AC 241]. 

3. kiegyenlíteni való; lucru care trebuie compensat; 
auszugleichende/zu begleichende Sache | kiegyenlítés; 
achitare, compensare; Ausgleich, Begleichung. 1631: 
hol mi adossaghink es szolgainknak fyzetesek, es egieb 
akármi contentatiok es rea maradnak, az eghez ioszag-
nak jeouedelmebeol contentalhasson mindeneket 
[Nagyteremi KK; JHb XXI/1.4 Sükösd György végr.]. 
1654: Csepregi Mihály Uram adosagarol való Conten-
tatio . . . f. 317/92 . . . Restalt megh . . szász kilencz-
uen ket forint eőtuen het pénz . . . Melyről . Conten-
taltuk Csepregi Mihály Uramot [KV; RDL I. 142]. — L. 
még WIN I, 511. 

4. megelégedés; satisfacţie, mulţumire; Befriedigung. 
1663: (A dolgot) Nagyságod megígérte, hogy eligazít-
tatja az én contentatiommal [TML II, 630 Teleki Mihály 
Lónyai Annához]. — L. még SKr 272; TML II, 316, IV, 

kontentál 1. ki/megelégít vkit, a mulţumi/satisface pe 
cineva; jn befriedigen, zufriedenstellen. 1595: Somborj 
Sándor az eochjejwel Farkassal es Gaborral az eo rezek 
zerent az Relictat contentaltak az zegenj Somborj Lazlo 
vram legatumirol az testamentum contine(ntiaja) zerent 
'nindenekreol [Zsombor K; Somb. Sombori László 
reg ]. 1608: hahol . . egimast meg nem menthetnek 
masut valahun hasonlo ioz;.^gal égik az masikat Con-
tentalni tartozik [Uzon Hsz; Kp I]. 1623: Keg(yelm)etek 
az Creditorokot contentaltassa ha marhayok annyra 
valo lehett hogy szynten ehel haloka ne maradgianak de 
eoreoksegel Kegetek senkit ne contentallio(n), mert az 
orszagh fundussa ne(m) Abalienalhatnj [Csíkszereda; 
Törzs]. 7658; kiuaná azt Bela Ersebeth Aszony hogy az 

Bela Georgy jussából, az obligatoria leuelek continen-
tiaja zerent azon specificalt három szaz Tallerokrol eő 
kglmet contentalnak elsőben [Ne; Incz. II. 8a]. 1713: Az 
Kgld hozzám valo engedelmessegeről nem vagjok 
feledékeny, hanem azon vagjok hogj az Aszszonyt 
eo Nságát . . contentállyam [Kadács U; Sf Kadatsi 
Nagjob Lázár István lev.]. 1764: Madarasi János 
őkglme a nemes céhmestersége elviselésével és azon hi-
vatalnak szokott és szabott onussa befizetésével ne-
mes céhét contentálta [Dés; DFaz. 22]. 7870; tessék ke-
gyelmednek az Exponens Urat 'a fenn irt Summáktol és 
adott legális Interessekről elsőbben egészszen Conten-
talni és 'a maga kézit azután tenni reájok [Egerbegy TA; 
Tolvaly lev.]. — L. még AC 162. 

2. kárpótol; a despăgubi; entschädigen. 1653: (Ozdi 
uram) nekem eztt mondotta Csepreghi Ur(am) aranyit 
nem tartya el, mert nekem . . soha egy pénz kárt nem 
tőtt, hanem Rázmàny Istvánét ki nem adgya ad-
dégh, még ötet nem contentállya az eő káráról Rázmàny 
Jstván [Kv; CartTr II. 871 Casp. Veres Marti past. eccí. 
orth. nyil.]. 1670: ha . . az eő kglme adósságát 
megh nem adnám tehát szabadoson prosequal-
hasson megh foghasson fogtathasson, míglen eő 
kglmét kararol plenarie contentalom [Kv; TanJk II/1. 
762]. 1681: vilaghoson constal az Inek lopasa azért 
az karost contentallya karáról [K; Ks 7. XX. 33]. 1787: 
Mihálj István és Nyaskuj Jánosék között . . volt 
valami júbeli vásár . . . oly formán, hogy ha a metel 
miatt elkárosodnék, akármikor kontentálja Nyaskuj Já-
nos Mihálj Istvánt [Jenőfva Cs; RSzF 281-2]. — L. még 
AC 124, 154, 238; CC 87. 

3. kedvez; a avantaja/favoriza; jn begünstigen/vor-
ziehen. 1634: az Uduarbiro . . . ha . maga hasznát ke-
resy, inkab hogy nem az my jöuedelmünket, valamy ha-
szon szerzést az szám vételkor aranyozhatnak hogy el-
negligalta, uagy maganak contentalt akar penigh az my 
házunkból másnak indulgealt, rea iryak es meghis ve-
szik rçiyta [UF I, 337 I. Rákóczi György gazd. ut.]. 

4. kb. ellát, tart; a aproviziona; versorgen/sehen. 
1594: Orbannak az vrunk kolcziaranak attam keth Tal-
lért, mierthhogi az vtolso vaczoran az Vrunk aztal Borra 
ell fogioth volna, es megh seppreoseodeoth volna, Czak 
hogi mas hordo Borth ne vetetetessen hanem eo Nagho-
kath vgian azo(n) borral contentalya [Kv; Szám. 6/X. 
20]. 

kontentálás ki/megelégítés; satisſacere; Entschädi-
gung. 1634: Miuel azért, oda fel, az Olomuczy, es Pra-
gay Conuictusnak marattam volt ados Ázert az 
negy szaz Tallérig obiigalom, es keoteom az ket Conuic-
tusnak contentalasara Doboka Varmegyeben leúeo 
Joszaghimat [WassLt 73/1 Cegei Vass János végr.]. 
1653/1655: solicitáltam ŏ kglmet, hogy az aranyomat 
adná ki, mert Creditorimnak contentalasara kelletik de-
putàlnom [Kv; CartTr II. 874 Igaz Kàlmany Kolosvari 
Orthodoxus Schola Mester nyil.]. 1677: Ez jelen valo 
Gyűlésben az Ország, a* Fejedelmek sok rendbéli expen-
sáit, és a' fényes Porta contentalását előtte viselvén, Ka-
pu Szám után valo adóban rendelt contribuálni Kapu 
Szám után husz forintot [AC 71]. 

kontentálhat ki/megelégíthet; a putea satisface/mul-
ţumi; entschädigen können. 1648: mikor az fizetcő nap 
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el ieŏ Szent mihaly napia, akkor labas marhaual se más-
tól keőlczion kert penzel . . . Kamutyne Azzoniomat eő 
Nagat ne Contentalhassa [Szilkerék SzD; JHbK X/131. 
167911681: minden féle veteménj annyi legyen bennek , 
hogi à mi à várbeli szükségtől megh marad benne, aszt 
adhassák el, es à kerteszt Conventioja szerint Contentál-
hassák azzal [Vh; VhU 675. — aA veteményeskertek-
ben]. 

kontentálbatik ki/megelégíttethetik; a putea fí satisfa-
cut/mulţumit; entschädigt werden können. 1679/1681: 
Három Major ház lévén eze(n) jószágb(an) azokhoz oly 
majornekat tarczo(n) eó kglme hogi mindenik mutat-
hasso(n) szép hasznot à majorsagbol elis adhassa-
nak annyit benne, a' mellyek(ne)k arrával Contental-
hassanak fizetésekről a' majornék [Vh; VhU 671 Thö-
köli Imre ut. — aAz ub]. 

kontentálódik 1. ki/megelégíttetik; a fi satisfacut/mul-
lumit; entschädigt werden. 1700: az igasságis azt ké-
vánnya hogy contentálódgjék az a kinek földéből Papai 
Sigmond és Szent Királyi Ferencz Uramek(na)k sza-
kasztottak [Gyula K; SLt AH. 12]. 1761: Igenis jelen 
voltam az osztozó Urak ő Ngok kőzött és tudom hogj 
mind a két részről valo Mlgos Urak contentálodtak ma-
gok részekre jutott Sessiokkal Jobbágjokkal, Sellérekkel 
[Branyicska H; JHb XXXV/46. 19]. 1769/1802: eő 
Nagysagok Conscriptioban inseralt Erdejekkel . . . 
judicialiter contentálodgyanak [Torda; TJkT III. 40]. 
1770/1771: ha a' nyilakon nem edgyezhetnének a' Pos-
sessorok nyil vonással akár mellyik rész contentálodjék 
[Fejér m.; DobLev. 11/428. la]. 1801: ha a fenn emlí-
tett Contractust elő nem tudnám vagy elŏ nem akarnám 
mutatni, abban a történetben a most megfizetett 200 
vforintal én Contentálodgyam [Havad MT; Told. 21]. 

2. megelégszik; a se mullumi; sich begnügen/zufrie-
dengeben. 1657: Meggyesre jüve az fejedelem, és Cathe-
rinával mü is . ott megegyezének akkor mindenik 
fél contentálódva, eloszlánk [Kemön. 140]. 1758: az Re-
licta azzal nem Contentalodik, hanem továb mé-
gyen . az Ŏss Jószágból estimalni kell Dosához illen-
dő jövedelmű részeczkét, és az Férje Házában meg kell 
hadni [Asz; Borb. I]. 1760: azon Pars . . lemondatt eb-
béli pr(ae)tensiojárol, hanem contentalodék az Határ-
ban) az Tertialitassal [Szava K; RLt O. 4]. 1812: Amint 
a' Tkes Ifjú Aszszony Panaszolja nem contentalódott a' 
reménytelenül és minden előre valo meg-visgálása és vis-
gáltatása nélkül esett . . nyil kihúzáson [Dés; BetLt Ba-
jó László Osdolai Vass Antalhoz]. 

kontentáltat 1. ki/megelégíttet; a face să fie satisíacut/ 
mulţumit; jn befriedigen lassen. 1601: Myerthogy az fi-
zetett nep ho pinzekert felette igen Sollicitalnak ken-
zerittetwnk magunk keozött pinzt zedni . kegedre is 
rendeltwnk eött zaz foríntott . . Assecuralliuk kegde(t) 

hogy . . . az elseõ keöuetkezendeö adobol . . . con-
tentaltattiuk, az Jspannakys tanusagot attunk feleölle 
hogy kegd(e)t contentallia [Gyf; Ks 100 fej.]. 1617: mi az 
kegd eőzwegi allapattiat, es apro arwait tekyntwén feye-
delmi kegyelmessíggewnkbeől, semmisse nem akartuk 
hadny, hanem byzzonios summaual akariuk contental-
tatny [Ks O. 26 fej.]. 1677: a miveltetõ ember panaszt té-
vén a' Bíráknak, mindgyárást a' panaszlo embert con-

tentaltassák [AC 219]. 1678: Nemzetes Czegei vas János 
Ur(am) al(á)z(atos) requisitiojabul értyŭk hogy . . . 
Nyerges András levé(n) adoss hét száz negyven forin-
tokkal Parancsollyuk keglsse(n) H(űsé)gtek-
(ne)k . . . contentáltassa meg nevezett vas János Ur(a-
ma)t [WassLt fej-i parancs Beszt-hez]. 

2ě kárpótoltat; a face să fie despăgubit/compensat; 
entschädigen lassen. 1677: Afféle érdemes Haza fiait pe-
nig . . . kiktől immár joszágok ad rationem Fisci foglal-
tattak volna, a' Fejedelem illendőképpen contentáltassa 
. . . , hogy se magok, se maradékjok meg ne nyomorod-
gyanak [AC 43]. 1727: az én keserves, és illy sok időktől 
fogván valo költséges szenvedésem . . . hassa meg kö-
nyörülő szivét Nsgtok(na)k Kglmetek(ne)k és engemet 
. . . méltóztassék . . . Káromrol Contentáltatni [Ne; 
DobLev. 1/129]. — L. még AC 76, 108, 111. 

kontentáltatik 1. ki/megelégíttetik; a fi satisfåcut/mul-
ţumit; befriedigt werden. 1639: az Istenben el nyugot 
Batiamnak . . . mind addigh nem nyúlhatnék jouaihoz, 
ualamigh az adossi nem contentaltatnanak [Kv; RDL I. 
117 Szakmari Marton Segesvár mellett Szent Lázion 
lakó nyil.]. 1666: Myndeneket Eö kgmek Eggjűt oltal-
mazzanak, ha mi, kéziből kj megjen Akar mellik felnekjs 
masbol Contentaltassek [Altorja Hsz; Borb. I]. 1671: a' 
kiknek penig jószág nem adatott contentaltassanak, 
vagy pénzel vagy jószággal [CC 66]. 1722: az Üvegeket 
administraltam, az árokrol penig mind ez ideig nem 
Contentaltattam [A.porumbák F; BK]. 1738: Ha pedig 
a p(rae)figált terminusokra nem Contentáltatnék az A. 
tehát a p(rae)scribált Summát csak Hadnagj atyánkfia ő 
kglme assistentiájával is az I-n desummáltathassa s de-
sumálhassa [Dés; Jk 269b]. — L. még AC 242. 

2. kárpótoltatik; a fi despăgubit; entschädigt 
werden. 1607: Mert hogy az Vásárhely gywlesben el 
viúek az Colosuariaktol az Aknakot . . . Keonyeor-
gwnk Ngodk az Varos mellet talallyo(n) modot 
benne honnan conte(n)taltassanak [Kv; RDL I. 80]. 
1673: Brethalmi Viasz Giőrgy . . . keván contentaltatni 
faratságárol és kőlczégéről [Kv; TJk XI/1. 265]. 1748: az 
I . . . menek előtte halállal büntetnék több Complex tár-
sainak ki adására Tortura alá subjicialtassék, és halála 
után el maradandó javaiból a praetendens károsok con-
tentaltassanak [BSz; Ks 80]. 1769: Valaki Másnak Ta-
norok kértéit titkon és alatomban Marhájaval eteti és 
praedaltatya . . 12. forintra bŭntetŏdik azon Ember és 
azon felyül a káros Ember is Contentáltassék [Zetelaka 
U; UszLt XII. 89]. 

3. vkinek elégtétel szolgáltatik; a fi dat satisfacţie cui-
va; jm Genugtuung verschafft werden. 1677: Ha kik . . 
Praedikátort, és Schola Mestert vernének, vagdalnának, 
vagy csak meg-kergetnének-is az ollyanok két 
száz forintal büntettessenek, és azon fellyŭl, sérelmekről 
contentaltassanak [AC 11]. 

kontentum1 1. megelégedés, elégedettség; mulţumire, 
satisfacţie; Zuſriedenheit. 1677: Az mi az ellenem való 
panaszát illeti Kegyelmednek, bizony bánom, ha mégis 
egész contentumára nem vagyok Kegyelmednek [TML 
VII, 541-2 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 7739: ez 
Jelen valo maga Sz. patrónusa napját irhese sok szá-
mokkal egyetemben *. . méltoságos uri Contentoma bé 
telyesitisire [Csesztve AF; Ks 99 gr. Esterházi Kata alá-
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írásával]. 1776: hitlésa után is semmi contentumát, jó 
Kedvét, nem tapasztaltam ă Kis Aszszony ŏ Nganak 
[GyL. Albertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva nunc 
f^sidens in Pago Csokfalva vall. — aEgyházi esketés. 

Szk: ~ a lehet vkiben/vmiben megelégedhetik vkivel/ 
vmivel. 1779: magam . . fel-mentem a' Collegiumba, 
hogy ollyas Legényt találhassak, kiben a Méltoságos 
Vrnak Contentuma lehessen, de . . . ugyan bajasan me-
hettem elŏ szándékomban [Kv; SLt XXXIX Lázár Ist-
ván lev.]. 1789: Nem el hiszem (így!) hogy Nsgodnak tel-
yes contentuma lehessen ebbe a székely asszony gazd-
asszonyságáb(an), mert ha a kezeis olyon lenne mint a 
nyelve sokat érne de el hiszem hogy a székely asszonyok-
(na)k tsak a Salakja [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] 
* nagy ~a van vmiben nagyon meg van elégedve vmi-
vel. 1786: a Kocsiban nagy contentumom vagyon . . 
mert egy ollyan gála kocsi, hogy akarki járhat vélle 
[M.régen MT; DobLev. III/615. lb Szántó Sándor lev.] 
* semmi ~a nem volt vkiben egyáltalában nem volt 
megelégedve vkivel. 1763: Még az örökös jószágát is, ha 
a törvény megengedte volna, nem hagyta volna az aty-
jafiainak, kikben semmi contentuma nem volt [RettE 
150. — aGr. Bethlen Farkas generális] * teljes ~ot talál 
vmiben tökéletesen meg van elégedve vmivel. 1778: En a' 
ked szorgalmatos fáradozásáb(an) a* Gyermekeim mel-
lett, telyes Contentumot találtam [DLev. l. 11/23 egy 
gróf Dósa Gergelyhez, fiai praeceptorához Nsz-ből]. 

2. ki/megelégítés; satisfacere; Befriedigung, Abferti-
gung. 1782: Ha valamely kártékony embernek marháját 
vagy zálagját az határpásztorok megkapják, adják a ká-
ros embernek, és az is tartozzék elvenni, maga contentu-
máig kezest vetvén róla [Oroszfalu Hsz; RSzF 151]. 

Szk: tehet megelégíthet vkit. 1766: Király Biro 
Uram meg indula hogy bé menjen a kapun és az De-
überatumok szerint az Exponens Aszszonynak exe-
cutioni mediante contentumot tehessen, de Bŏlŏni 
Ferentz nevü Udvari Birájok repellála [Msz; Ks 20. 
XIV] * ~ot tesz megelégít. 1699: Ujfalusi Sámuel 
Uram ŏ klme maga adossaga meg fizetese felöl meg ta-
lálván a' Tiszt: Ecclesiát . . vegeztetet . hogy a' 
dato esztendeig varakozzek ŏ klme után, ugy hogy ak-
korra õ klme contentumot tegyen [Kv; SRE 55]. 1721: 
Tartariand penig hogy meg fogatott menten szegődőzni 
kezdett a karossal . marhaiból a károsnak contentu-
mát tett [Ne; Ks 95. — aAF]. 1788: A magamra vállalt 
Földmérés béli munkát, mellyet eddig . hibáson 
vittem meg jobbítom . mind addig a meddig a fel 
vett Summáig munkámmal Contentumot teszek [Dés; 
BLev. 10] * ~o/ tétet az adósságról az adósságot ki-
egyenlítteti/rendezteti. 1740: a' világosságra jött adóssá-
gokról serió injungáltátik, hogj a* Biró Contentu-
mot tetessen [Dés; Jk 349a] * ~o/ tétet a kárról megté-
rítteti a kárt. 1695: Eddégis sok panaszok voltanak és 
sok kárai az Ecclesianak, a szolgak(na)k rósz ŏrlesek 
miat, azért minden meg karositot embernek dolga tör-
vény szerént . . igazittassék el, és . a' kárról conten-
tumot tétessen8 [Kv; SRE 41. — aAz eklézsia] * ~ot té-
tethet vki javaiból és jószágából kielégíttetheti magát in-
gó és ingatlan javaiból. 1719: kételenitettem kölesen 
kérni Tiz magyar forintokat Boër Simon Uramtól 

ha ö kglmét contentalni nem akarnám, tehát 
Boër Simon Ura(m) ŏ kglme . . . minden nével nevezen-

dő javaimból és jószágomból contentumot tétethessen a* 
fellyeb meg irt summa pénzig [Fog.; Berz. 17a. LXXI/4] 
* ~0f vehet ki/megelégíttetheti magát. 1732: ha nem 
vólna annyi érő bonumak; magak személyekhez is hoz-
za nyúlhassan, s foktathassan usq(ue) ad plenariam Sa-
tis Factionem, és Contentumát vehessen, és vétethessen 
[Dellöapáti SzD; Ks 25. B. 12]. 1792: az osztozo Felek 
. . . magoknak az Károsadasig Contentumot vehesse-
nek vagy vétethessenek [Aranyosrákos TA; Borb. I] * 
~ot vétet ki/megelégítteti magát. 1723/1761: Néhai Tot 
Jeremiás sok adosságat rakván fel egytől is mástól is, és 
nem lévén a Creditorok(na)k honnan magok(na)k con-
tentumát vétetni az Creditoroknak ŏrõkõs Jussal ce-
dála azon Ház [DobLev. 11/329. 14b] * teljes ~o/ vétet-
het magát ki/megelégíttetheti. 1778/1786: a Sz: Ec-
lesia a fenn irt Summáig telyes Contentumát vehes-
sen s vetethessen az ne talántám hátra lévő Interesnek 
költségnek, és fáradcságnak refusiojával edgyüt [Toroc-
kósztgyörgy; i.h. III/517. lb]. 

kontentum2 tartalom; conţinut; Inhalt. 1705: Ma reg-
gel beküldé a generál az úrnak Forgách Simon uram 
pátens levelét . . melynek a ténora ez, avagy contentu-
ma3 [WIN I, 373. — Köv. a tartalmi ism.]. 

kontentus I. mn elégedett vmivel, beéri vmivel; mulţu-
mit/satisfăcut cu ceva; zufrieden. 1567: mind az ket fela 

ielen leuen, my elettünk ezen megh irth zentencian-
kat es wegezesünket elöttek ky pronuncialtuk, es reaya 
kértük, ha contentusok leznek wele [Vízakna AF; TT 
1881. 191. — aA vízaknai folnagy és a város közönsége]. 
1584: nagy Deueczerbe egy kys ręzt ky leant nem Jlletne 
abol ky Elegitek Tholdalogy Ferenczet es my Eleotunk 
Contentus leon rajta [M.fráta K; SLt I. 18]. 7604; wes-
sunk zamat egi massal es fizesse az buza arrat enneke(m) 
megh en azzalis Contentus lezek [UszT 18/43]. 1640: 
semmit az Ik nem nouizalanak hane(m) láttatnak az 
elŏbbeli teorueni nel contentusok(na)k lenni [Mv; 
DLev. 5]. 1683: Ha az Lovat Kallyan Istva(n) szőrin 
ele nem allittya az Czigany bőcsü szerent valo araval le-
gyen Contentus [Dés; Jk]. 1710/1792: ugy componálanak 
ő kegyelmek hogy Etzken Sámuel Pap Uram Contentus 
lészen Zálagjaval azon földnek [Albis Hsz; BLev. 30]. 
1761: azt mondotta ö Nga hogj a kinek miként jut legjen 
contentus bonificatio nékűltis mert ő Ngais contentus lé-
szen [Branyicska H; JHb XXXV/46. 14]. 1792: A szántó 
földek közzül fél hold Zálogos lévén mellyetis Josef önként 
magának elvett . . Sub hac Conditione hogj ha ki váltyák 
is azon fekvő Zálog Summával Contentus lészen [Ára-
nyosrákos TA; Borb. I]. — L. még AC 23, 104, 180. 

A hazai latinság nyers nyelvi hatásaként nagyon ritkán előfordul nőre 
vonatkoztatva a nőnemű contenta forma is. Pl. 1669: a1 száz tiz Magjar fo-
rintokai legjen Cont(en)ta Tokai Anna Aszszony [Sárd AF; JHb 
XXXVll/3]. 

Szk: tesz vkit ki/megelégít vkit. 1572: az my 
atyuktul maradót marha volna Hadriui Ferencz 
vram Saphar Pal vramat3, contentussa teotte minde-
neokbeol [Gerend TA; BK. — aA sógorát]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: ~ban van meg van elé-
gedve; a fi mulţumit/satisfăcut; zufrieden sein. 1620/ 
1754: mindenik fél contentusban lévén, nyughassék meg 
[Gyf; Told. 22]. 
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konterminál 1. határolódik, határosodik, szomszédo-
sodig a fi vecin/mărginaş/limitrof; angegrenzt werden. 
1760: vagyon egy nagy Láb főid mellynek alsó részes 
conterminal â Pokolé nevezetű völgyben egyik vege az 
Sármási útban | (A határ) mégyen az Fratai Cziklára 
mindenütt az Hegyen, holott conterminál kitsiny 
hellyen az Magyar Frátai Határral itt conterminalván, 
és meg egyezvén az Méhesi Határralis | Nagy Sármás, 
Novaj, Csetelke, Magyar Fráta és Méhes hataraival 
. . . Báldnak határa conterminál illyen nevezetű hellyek-
bena [Báld K; BLt. — aKöv. a fels.]. 

2. határol; a mărgini/delimita; begrenzen. 1680: Ez 
falu határát napnyugatról. . az Alsó és Felső ucsai 
határok Conterminallyak [Korb F; ÁLt Urb. 74]. 

3. határosít, szomszédosit; a fi limitrof; angrenzen. 
1756: A . Kornétz3 ez vészi eredetitt Lungsorárol, és 
mindenütt kerülőleg ezen Hunyad Vármegyei Határt a 
Zaránd Vármegyei határral conterminállya [Branyicska 
H; JHb LXX/2. 42. — aPatak]. 

konterminálandó határos; limitrof, vecin; angren-
zend. 1782: Tudgyae a' Tanú . . hogy . Álso 'Suki 
Lakosok az Nemes Suki Határban némely privatus 
paraszt Embereknek az Alsó 'Suki Határral Contermi-
nálando s Contributio alatt lévő Földeikben Kaszálloik-
ban Marhájok által igen feles kárakat okoztanak volna 
[K; SLt XLII. 5. 5 vk]. 1803: Tudjae a' Tanú . . . hogy 

Nemes Gyergyo szék Határaival conterminálando 
Toplitza vagy Topolotza nevű Falunak, Gyergyói (!) 
Remete és Gyitró nevezetű Faluk határaival njiitsoda ne-
vezetű hellyeken rug őszve ? [Born. XVc vk]. 1826: 
azon Commissio azt határozta volt: — hogy azon 
árka ductussa és meatussa3, a' mely . a' két faluknak 
conterminalando határaik kőzött volt, azokat egymás-
tol distingvalta tovább^is maradjon meg, — hanem 
a' panaszlo Kelementelkiek által tisztittassék 's hányat-
tassék ki [Msz; GyL. — aA pataknak. MT]. 

konterminálás határ; hotar; Grenze. 1843: Más Con-
terminálása ugyan ezen meg nevezett Erdőnek, Sárd fe-
löl, ugyan tsak a' Preluka nevű helytől az élen jön le 
[Ompolyica AF; EHA]. 

kontermináló határos, tőszomszédos; vecin, ̂ limitroţ 
angrenzend, daranstoßend. 1735: a Sz. Jakabi3 és Bői 
Határokkal conterminálo ^olgalok Gödrök [Mezőcsán 
TA; DobLev. 1/160. 5. — d Mezősztjakab és Mezőbő 
tőszomszédos Mezőcsánnal]. 

konterminálódik határolódik, határosodik (vmi hatá-
ros vmivel); a fi limitrof/vecin; begrenzt werden/sein. 
1655: Az Tatrang vizének penig ŏrokŏs, és egy helyben 
valo folyásároll lŏn illyen Conclus(um), hogy azon Viz 
folyást az holot az Bodolaj4 határ szélj tájat a Nyé-
nyi határ conterminálodik, attól fogva tartozzanak az 
Prásmáric vrajnk és Lakossi az Nyényi és Prásmárj hatá-
roknak szélin bizonyos árokban bé vennj [Brassó; BLt 
3. — a cPrázsmár (Br), Bodola és Nyén (Hsz) a két me-
gye határán egymással tőszomszédos település]. 1732: 
Erdő Szengyel . határa Conterminálodik illyen neve-
zetes Faluk határival, vgymint . . . Gernyeszegi, Sarom-
berki, Csinadi, és . . Iklandi, és Ernyei határokkal [Er-
dőszengyel MT; TSb 51]. 1769: az akkori határ ki járás 

szerént 'a Kolosvár megyei Puszta Szent Miklósi Határ 
. . . az Nap nyugott felőli valo oldalban conterminálo-
dik [Dezmér K; JHbK XLVI/26]. 1777: a Vale Kodmi-
nusuluj a mint őszve szakad a Vale luj Kratsun Vaszij 
Nevű Patakkal azon tul Nem tudom meg mondani hol s 
mitsoda helyeken conterminalodnak a határok [Búza-
mező SzD; JHbK LVIII/28]. 7825: ezen Köteles Mezei3 

Határ ezen . patakokon, völgyeken Hegyeken, és 
Métakon Conterminálodik [TSb 47. — aSzD]. 

konterminálódó határolódó, határos; vecin, limitrof; 
angrenzend/liegend. 1769(1802: a hegy éllin N Kris-
toltz3 felől valo Erdővel conterminalodo Bükk makkos 

. . rész szerent devastált bükkös Erdő [TJkT III. 42-3. 
— dSzD]. 1775: Mi mind heten az utrumban Circumscri-
bált kaszalot és azzal Conterminàlodo oldalban fel 
fogott szŏllŏ hegyetis ahoz3 tartozandonak tudgyuk 
lenni [Topasztkirály K; JHbK LVII/21.4. — aA Mikola-
jószághoz]. 1788: a Tikos teriben a Poklostelki határ 
széllel conterminálodo szántó főidét adá Somai 
Gergelyné Kolosvári Susánna Aszszonyom(na)k 
őrőkős Cserében [M.köblös SzD; RLt]. 

kontermináltatik határoltatik; a fi delimitat; begrenzt 
werden. 1775/1802: a fatensek distingválják, és descri-
balják, hogy ezen Doszul Tresznye nevezetű Erdő mitso-
da nevezetű helyekig extendálodik, és a Doszul Ma-
guritsej nevezetű Erdővel hol, és mi nemű helyeken 
koincidál, és contermináltatik [BSz; JHb LXVII/3. 108]. 

kontermínium határvonal; linie de hotar; Grenzlinie. 
1760: (A határ) le száll, éppen la kapu Seszuluj, az holott 
el végződvén az Totházi határral lévő Conterminiuma, 
el kezdi az Novaji Határral való Connexioját [Csehtelke 
K; BLt]. 

kontesz 1. grófkisasszony (ka); contesă; fiică de conte; 
Komtesse. 1812: (A) Groffné . akkor a kis Con-
teszhez jött volt ki a Doctorral, mivel beteg volt [Héder-
fája KK; IB. Gothard Sigmond (25) grófi számtartó 
vall] | 'Sofi Jungfer mondotta nékem, hogy őszve vesz-
vén a' Groffné a Gróffal kiszaladt a festett Házból és a' 
Grófon boszszuját a' kis Contesznek nyaka kitekerésé-
ben akarta kipotolni [uo.; IB. nemes Jánosi Ersebeth 
Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje vall.]. 
1851: Gróf Komis Kláris a' Bánfi Miklosné első férjitől 
valo leánya . próbálták hogy a' Contes hadja el a val-
lását de nem akart [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

2. grófnő; contesă; Gräfin. 1830: Kegyes kezeítt Ex-
celentiádnak és Groff Künn Contesz Ö Nagyságoknak 
Csokolva maradtam és vagyok alázatos szolgája Thott 
Dániel [Mezősztgyörgy K; HG Gr. Künn lev.]. 1849: 
szállást fogadtam a kis sátánnak3 és lakhatik ott mint 
égy kontesz [Kv; Végr. Vall. 15. — dA szeretőjének]. 

O Hn. 1847: a Grof Kun konteszek erdeje [Méra K; 
EHA] 

konteszi grófkisasszonyi; de contesă/fiică de conte; 
von der Komtesse | grófnői; de contesă; von der Gräfin. 
1849: a' Groff nő ŏ Nagysága Konteszi szabájakba 
van ezen Konteszi szabába, égy ŏntŏtt vas kis kementze I 
(A) Konteszi szabábol — nyillik égy más ajtois a' szaba 
Lányok házába [Szentbendek SzD; Ks 73/55]. 
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kontesztáció bizonyítás, rég bizonyság; dovedire, de-
monstrare; Beweis. 1678: írtam ezekrül az mi Kegyel-
mes urunknak ő nagyságának bővebben s tudom ő 
nagysága közli kegyelmesen Kegyelmeddel és újabb erős 
reversalisomat is hűségemnek állhatatosan való contes-
tatiójára beküldvén ő nagyságának, kiben ő nagyságát, 
az nemes országot is egészen bizonyossá tettem hűsé-
geimül [TML VIII, 104 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 1761: a miket ki ítélt a Tekintetes Nms Szék min-
denkor, hozza allani készek voltunk és vagyunk in eo 
parte és ki itéltetet részünknek el vételére elé is állunk, 
mert a mit egyszer meg ítélt a Tekintetes Nemes Szék a 
mindenkor megiteltetik, a mint hogy ennek Contestatio-
jara exequutorokat is kertünk ki Tekintetes Király Biro 
Uramtol . . Nóvumunk el latasanak alkalmatossagá-
val [Hsz; BLev.]. 

kontesztál (meg)bizonyít, tanúsít; a dovedi/demon-
stra; beweisen. 1694: vagjo(n) egj Vetemenjes kert . . . 
Ezt az néhai üdősbik Bpataki János Ur(am) vette volt 
eőrőkős jussal Bóldis Miklós nevű emb(e)rtől: az mint 
erről contestal fide median(te) Juon Danila nevű Bpata-
ki Ur(am), régi Bírája [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bál-
pataki János kúria-leír.]. 1717: requirálván engemettis 
az Úrral Ittilő Mester Tektts Nemzetes Olasz Mihály 
Uramal, hogy keresztenyi kőttelességűnket és 
Tőrvenyes devotionkat Contestalván az Nemes Haza 
usuált törvénye szerent leendő megh asztoztotásokatt 
perrágalnánk [Nagyrápolt H; JHb XLVII/18]. 1726: A' 
Strása Mester magais recognoscálta, hogy Rettegen 
lakó Szilágyi Anna Béres Mihály Relictája és ugya(n) 
Rettegi Dercze Ilona nevű Léány nyilván valo Kurvák, a 
mint szállásokon lévő Némettel valo rosz 
Conversátiojokkal csokolodasokkal egymás ölében 
valo ülesekkel italokkalis Contestálták [Dés; Jk 19a]. 
1730: nékem Mlgs Groff Vram parancsolni ne terheltes-
sék, tartom nagy nyereségem(ne)k Mlgs Groff Vramhoz 
valo igaz kötelességemet contestálnom [Kendilóna SzD; 
JHbK L. 24]. 1747: Senator Idősb Pataki István . a' 
mint eddig . szives indulatját mind Ecclesiánkhoz, 
mind Collegiumunkhoz, hasznos szolgálatjàval contes-
talta, ugy ezután-is hasonlo, igaz és kegyes Adfectiojá-
ban ő Kglmének mindnyájan örvendezhessünk [Kv; 
SRE 180-1]. — L. még CsH 146. 

Szk: háládatosságot ~ háládatosságot mutat/tanúsít. 
1755: Kelemen János Ura(m) ŏ kglme maga Nemessi 
szabadságat producalván a Melto(sá)g(o)s Táblán ac-
ceptaltatot es Confirmáltattatott, akarván a Szent Mi-
nisteriumhoz háladatosságot contestalni, maga önként 
ajanlá, h(ogy) ez utan a Szekesi Refr. Ecclesiab(an) Pat-
rónus lészen és a 15 kalongya buzat esztendőnként 
administraltattya [Székes MT; MMatr. 284]. 

kontesztálás bizonyítás, rég bizonyság; dovedire, de-
monstrare; Beweis(führung). 1719: Vass Dániel Ura(m) 

•. exturbalván más molnárát az malombúi Tamás 
Pétert hellyében molnárságra Constitualta; minek 
okáért Tamás Peter is adá és köteleze magát és Fiait . . . 
örökös Jobbágyúl melly(ne)k Contestálására mi előt-
tünk erős hűttel meg esküvék, hogy . azon molnári hi-
vatalba(n) . . . igaz hűséggel szolgál [Császári Szd; 
WassLt]. 

kontesztált (meg)bizonyított, tanúsított; dovedit, de-
monstrat; bewiesen. 1739: Sokszori tapasztalt affectioja 
s ezen Szegény Vármegyéhez contestált Patrociniuma 
Excell(enti)adnak inducál hogy ez ſőldhőz ragadott és 
minden tehettségiből exhaurialtatott Szegénységnek 
Státussá iránt Excellentiádat iterató molestálni p(rae)-
summálom [Nagysajó BN; Ks 99 Kemény Sámuel alá-
írásával]. 1755 k.: Szent Egyedi Jószágról Exhibeallyák 
az Titt Wass Urak hogy Vitézi Fegyverekkel és ak-
kori Boldog Emlekezetű Felséges Királyhoz Contestált 
hivségekkel nyerték [WassLt]. 1764: inkább lehetett vol-
na Bátyám Ur(amna)k az én Contestált Sinceritásom-
hoz, mintsem az ő hamis lelkéhez, s paraszt tudatlansá-
gához bízni [Középlak K; BÍR]. 

kontextus szöveg; text, cuprins; Text. 1776: ă M. 
Praepost Urnák, az idő rövidsége nem engedvén, hirte-
len egy tzedulát irtam, Mellének Contextussa, a' mint 
mostis jól emlekezem ez vólt [Szentdemeter U; GyL br. 
Lud. Révai (40) vall. — aKöv. a részi.]. 1780: A' Divisio-
nak contextussa szerint jutott volt . egy Mojsza To-
dor nevű Jobbágy [Ne; DobLev. III/546.2b]. 1798/ 
1799: a* Processus follyamatjában . . az Al-Peres Báró 
Úr a kért Privilegialisnak Betűit, Charactereit, Contex-
tussát, idejét, Adóját egyszóval Circumstantialis voltát 
declarálta [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 424]. 

kontignáció 1. (épület/építmény) szint; cat, ni vei; 
Bauniveau. 1638: vagion eggj fa labokra epittetett ket 
contignatiobol allo, sendelyes vitorlás philagoria [A.po-
rumbák F; UF I, 611]. 1662: (A) kastély8 . négy szeg-
be béllett árokkal lévén . . . abban való házak körös-
környül három contignátióban vannak, de azok mind 
alsó, felső, középső rendek . mesterséges aranyas kü-
lönb-különb képírásokkal ékesítettek [SKr 259. — aA 
morvaországi Lichtenstein hercegi várkastély]. 1676: 
vagyon kö labokra csinálva egy uj kötéses gabonás ház 
két contignatiokra . . melynek alsó resze 4 szakaszban, 
az felső része két szakaszban vagyon [Fog.; UF II, 704]. 
1681: Vajda Hunyad vára Nap nyugot felől valo 
szegelet Bástyaja Ez alsŏ felső Contignatiojaval 
együtt kőből eppettetett [Vh; VhU 502-3]. 1761: a Cu-
rialis Nap kelet felőli valo része közepette táján . va-
gyon két Contignatiora épített régi udvarház 
[Siménfva U; JHbK LXVIII/1.40]. 

Szk: alsó ~ földszint. 1679: 1. Bastya Alsó Con-
tigna(ti)oja, gerendás, deszka padlasos tapaszos 
Felső Contigna(ti)obul ide járó garadicz fábul eppette-
tett [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv.]. 1736: alatt 
az háznak3 az dereka és alsó contignátiója kőből való 
volt, az felső része sövény [MetTr 436. — 3A két páter 
gyf-i lakóházának]. 1761: Az alsó Contignatioban va-
gyon egj egj németes oldalú egj contiguitásban lévő Stu-
katurás három kisded alkalmatosság, mellyek . Bol-
totskáknak neveztettnek [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1.211] * felső ~ emelet. 1637: ez nyári haznak 
. . . felseö contignatiojan leueö aytaya vas sarkas pántos 
[UF I, 422]. 1681: Vajda Hunyad vára Nap keletről 
valo . kő bastyaja az Palank(na)k Felső Contig-
natioja kar faso(n) van csinalva [Vh; VhU 502, 504]. 
1745: a' felső Contignatiokra fel járó karjos ujj grá-
dits [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1785: A Felső Trac-
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tuson vagyis Contignation nagyobb, és kissebb ház 
Nyóltz vagyon . . . egy Nappali Palota elől, más ebédlő 
Palata hátul a tőbb házak kissebbek [Kv; Born. XXIXb. 
20/47 Kornis Krisztina conscr.] * középső!második ~ 
emelet, emeleti szint. 1637: Az második contignatiojara 
az malom haznak, nylik egy . . . vas sarkas pántos ayto 
[UF I, 420]. 1662: a fejedelem3 fenn a második con-
tignátióban . országgyűléseire csináltatott vala egy 
nagy öreg palotát [SKr 301. — aI. Rákóczi György Gyf-
ott]. 1681: Fejérbástya Ezen középső Contigna(ti)o-
ból a' forgo garadiczra nyilo ajtó [Vh; VhU 548]. 1681/ 
1748: a második Contignatiora vágjon égj bolt [Balázs-
fva AF; KvAkKt Mss lat. 236]. 

2. emelet; etaj; Stockwerk. 1823-1830: Itten3 volt 
egy Reichers nevű gazdának két rendbeli háza két-
contignatiós ház, holott a földszínen s mind a két contig-
natióba diákok laktak . az első contignatióba volt az 
úrfinak három nappali s két éjjeli szobája, itt lakott a 
doktorral [FogE 224. — aGöttingában]. 

3. helyiség; încăpere; Raum. 1658: (A háznak) az al-
só rendit mind az haro(m) Contignatiot hagiom Szabó 
Ferencz fiam(n)ak pinczestól, Az felszó felet peneghlen 
mind az haro(m) Contignatiot hagyom Szoecz Ismaelne 
leanyomnak [MV; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1681: 
Malom .. A keő Pad mellett, az vizes kerék felett, va-
gyon egi kis Contignatio; Az vám buzat itt szoktak tar-
tani | Vajda Hunyad vára A' Kapu kőzi keő boltos 

Ezen kapu kőzöt keöböl rákot tömlöcz ket Contig-
na(ti)oban vagyon; mindenik feli gerendás [Vh; VhU 
507, 508-10]. * 

4. rekesz, rekesztek, osztat; despărţitură; Verschlag. 
7679; Galambducz Ennek alsó Contigna(ti)oja 
Tyúk ól . Felső Contigna(ti)oja, Galambok lakó 
helye [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 95-6]. 
1681: Pohár szek . ennek alsó Contigna(ti)ojan, vas 
Sarkos, hevederes kis Ajtó [Vh; VhU 521-2]. 1694: Al-
márium) melljnek belső resze ket contigna(ti)okra 
szakasztatott | három Contigna(ti)okra szakasztatott 

Pohár szék [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki 
János kúria-leír.]. 1745: a' Folyoso alatt két Contigna-
tiob(an) rekesztve Sövényből font, a' Folyoso alatt desz-
kából tsinált Szárnyas Majorság hizlaló hellyek vadnak 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 

kontignációjú 1. vhány emeletü, szintű; cu un anumit 
număr de niveluri; mit/von einigen Niveaus. 1692: ezen 
rend ket Contignatioju hazaknak az kŭ kiminnyi jok 
[Szentimre MT; JHb Inv.]. 

2. vhány osztatú, rekeszü; cu un anumit număr de 
despărtituri; mit/von einigen Verschlägen. 1744: Alsó 
Suk3 nevü faluba vagyon udvarház, melynek . 
zsendellyel fedett két kontignatiojú galambbúg alatt 
gyalult fenyődeszkákból csinált ajtó [ETF 108.11. — 
K]. 1753: Az Vr hazában ket kitsiny író Asztal A 

Néhai Aszszony házában vagyon más Asztal . . me-
lyen vagyon egy három Contignatioju Gyalog Theka 
rajta levő réz horgaival edjütt [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 1754: az ajtó Szemöldöke felett Deszkából al-
marium formán a' Falban tsinált ket Contignatioju kis 
rekesz (!) régen puskapor tartó vólt [Uzdisztpéter K; 
CU]. 1761: bal kéz felöli valo szegeletben, regi Magjaros 
három contignatioju, festetlen Pohárszék [Spring AF; 
JHbK LXVIII/1.500]. 

kontignációs 1. (vhány) szintes, szintű; cu un anumit 
număr de niveluri; mit/von einigen Niveaus. 1761: (Az 
udvarház) épületnekis Észak, és Dél felöli valo végeinek 
közepeken két két contignátios . . . Torony formájú 

. . Bástyák vadnak [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 40]. 
1823-1830: Ahol most a kollégiumnak három contig-
nátios épületje vagyon, ott volt egy sor boronafából ké-
szült ház [FogE 97]. 

Szk: egy ~ ház. 1779: az egész épületnek falait minél 
tisztességesebben lehet, s egy Contignátios házhoz ké-
vántato elégséges Magosságára fel viszi [Déva; Ks 
78.20/11 kőműves-szerződés]. 

2. (vhány) osztatú, rekeszü; cu un anumit număr de 
despărţituri; mit/von einigen Verschlägen | vhány pol-
cos; cu un anumit număr de poliţe; mit einigen Gestel-
len/Pulten versehen. 1761: (A) falban . diófa festékű 
vas sorkokon fordulo jo vas zárú ajtójú négy contigná-
tios Almárium [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/l. 
207]. 

kontiguitás folytatás; continuare; Fortsetzung. 1750: 
Ezen nagy Erdőnek Contiguitássában lévő Erdősség 
[Koronka MT; EHA]. 1757: Ezen somlyai határ conti-
guitásában vagyon egy Hoszszuaszoi Praedium 
[Hosszúaszó Sz; EHA]. 1760: Vagyon . . . â . . Curia 
contiguitássában egy Veteményes kert [Novoly K; 
BLt]. 1763: ezen Controversiában lévő Rétetske Conti-
guitásáb(an) Más Mlgs Possessor Ur nem bir [Széplak 
Sz; Ks 92]. 1781: (Egy föld) A Bértzén Ugyan ennek 
contiguitássában a Kis Kekets nevezetű Csere Erdővel 

. a kimaradatt3, ez is megmérettetvén . tészen 150 
ölet [Mogyorós MT; EHA. — 3Értsd: föld]. 

Szk: egy ~ban levő (birtok) egy birtok-testben levő. 
1769j1802: azon Contiguitasban lévő Mak termő Erdők 
nem devastaltattanak a Bezdédiektől3 sőt azon contiguig 
tásban lévő Erdőnek egy része . a Salamoniakhaz 
tartazik [BSz; JHb LXVIII/3.24. — aBezdéd és Salamon 
(SzD) tőszomszédos település]. 1783: (Az) Uraságok egj 
Contiguitasban lévő négj rész erdejek edgjütt a' meddig 
extendalodnak, azon heljségben kiket látott a' Tanú 
Erdő predalokat, s tolvajkodokat? [Kük.; JHb XX/8.3 
vk] * egy ~ban van egyben van. 1757: Vágjon a Csű-
rös Kert a régi Akoly kertel, mely most a Csűrös 
Kertel egjben foglaltatvan egj Contiguitásban vágjon, 
nem lévén semmi Kert Közötte [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129]. 1761: Ezen Istállókkal egj contiguitásban 
. . . Szekér vagjis Hintó szin vagyon [Siménfva U; 
JHbK LXVIII. 34]. 1807: a' Hirtza nevezetű erdő . . 
egy Contiguitásban vagyon ugyan, de sok tsorbaság 
lévén benne, azok bonificaltatni fognak [F.gezés NK; 
Told. 30]. 

kontineál 1. tartalmaz; a conţine; enthalten, fassen. 
1609: Biro Vram adot Vrunk eo F. Zamara egi hordó 
Fenesi Bort mely continealt Vrnas 105 [Kv; Szám. 
12b/IV 385]. 1655: Egy bort Aroltattunk ki az Conti-
nealt Ur. No 45 [Kv; SzCLev.]. 1750: mutatá(na)k 
Nagj jo Karimás ősz buza Asztagokat . az Első conti-
neal Gelinas 250 [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 2-3]. 
1756: Vágjon . Tŏrŏk Búzás kas mellette vá-
gjon más hasonlo Törők búzás kas mellyek mennyét 
Continéállya(na)k maga Seriessiben meg iratik [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2.13]. 
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Szk: ~ magában. 1758: (Kezemhez adta) A Kolosva-
ri Kaptalannak Transumptumát két articulust conte-
neálván magában [Ks; 93. 22.5 Sándor János fisc. Can-
cellista (mp)]. 

2. magában foglal, áll vmiből; a se compune; fassen, 
aus etw. bestehen. 1763: a Fogado . . contineal két tü-
zes Házat és egy kamarát [Hortobágyfva Szb; Born. 
XXIXa. 19 néhai Hortobágyi Gergely György conscr. 
26-7]. 

3. átv (vmely irat/határozat) mond, tartalmaz vmit; a 
cuprinde/conţine; (eine Schrift/ein Beschluß etw.) bein-
halten. 1588: az Árticulus . azt Continealtia az Vnio-
ba, hogy ha ky az Zaz emberek keozzwl zarwas bwnbe 
megh tapaztaltatik az heliebe mingiarast mast Valazt-
hassanak [Kv; TanJk 1/1.91]. 1597: ez mostani vasarbi-
rak Egieb hiwatalliokbanis azzerint p(ro)cedallia-
nak amint az ew Instructioiok contineallia [Kv; i.h. 296]. 
1619: Ferdinandus király levelét magam transferál-
tam magyarul azt contineálja, hogy azmely békessé-
get és frigyet elvégeztek . . őfelsége Ferdinándus is 

akarja observálni [BTN 27l]. 1674: az dolgok(na)k 
realitassághára nezve teőtt Nemes Tanácz deliberatuma 
azt contineallya, hogy Szőrös András Ur(am) 
- tartozzék megh czináltatnia[Kv; TJk XI/l.333. — 
A csatornát]. 1677: A' Mely elbudosot Jobbágyok me-

dio tempore az igaz Földes Uroknak manumissiojok 
nélkül nobilitaltatták volna magokat ennek előtte, ha-
sonlóképpen invalidaltatva legyenek, mint a* mostani 
végezések contineallyák, ennek-utánna nobilitálandók 
felől [AC 105]. 1700: mind a' Novu(m) Judicium mind 
penig a' Tripartitum Decretu(m) Continentiaja azt 
contineallya hogy a' Novu(m) Judiciumnak emanatioja 
után a leg kőzeleb valo szeke(n) elő vetetódgyek [Dés; Jk 
313a]. 

4. kitesz vmennyit; a se cifra/ridica la .; etw. aus-
machen. 1642: Az megh holt Baalk Mihalnak ados uolt 
Veleo Jstuan, meljreol ados leuel is uagion, az adossagh 
Contineal f 8 d. 98 [Kv; RDL I. 128]. 

5. ~ j a magát tartózkodik vhol; a şedea/a se găsi un-
deva; sich (irgendwo) aufhalten. 1750: Benczenczi pa-
raszt szemelyeka kézek bé adássával valolának ke-
zességet magokra Olosz Ferencz ur(am) . Ben-
czenczi Dinksarán Szimediju nevü Jobbágy Forrejtá-
ráért Sub his Conditionibus az utzákot nem rovja, 
hanem magát a lovak melet és ben az Udvarb(an) conti-
neálja [Bencenc H; BK ad nro 1105. — aKöv. a nevek 
fels. Á feltételek közül csak az ide vonatkozó utolsót 
idézzük]. 1778: A' Doctor intézése szerint még 6. vagy 7. 
nap a' Házban kell magamat contineálnom [TL gr. Szé-
kely Ádám lev.]. 

kontineáltatik találtatik; a fi găsit; gefunden werden. 
1688: Annak felette az melly leginyel vadoltatot Varadi 
Kata az tisztek inquiraltatva(n) felŏlle paraznasagba(n) 
continealtatott [SzJk 189]. 

kontinencia 1. tartalom; conţinut; Inhalt. 1648: Az mi 
az leuel(ne)k allapottiat illeti, mi deaktalanok leue(n) 
nem tuttuk az leuel(ne)k co(n)tinentiajat [Kv; TJk 
VIII/4. 268]. 1718: Kgd szomorú levelit vettem alázato-
so(n), de Continentiajat szomoruán értettem [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-ból]. 7800; betses Levelét a' Betsületes kö-
zönségnek Szeretettel vévén azonnal Szorgalmatos vol-

tam, hogy a* Felséges Montanisticus Thesauráriátusrol 
a' Resolutiot kikaphassam és el-küldessem, de ki nem 
nyerhetvén . . . nem lévén még expediálva, continentiá-
ját tsak vgyan láttam [TLev. 5/17.17 Kőpetzi Nagy Josef 
lev. Nsz-ből]. 

2. (vmilyen irat/határozat) értelme/tartalma; sens, 
conţinut; Inhalt (irgendeiner Schrift/irgendeines Be-
schlusses). 1570: Zegedy Gérgh vallya hogy 
Sentecianak c(on)tinenciaia feleol mynt volt ely feleth-
kezet [Kv; TJk III/2.3]. 1577: Meg Értettek eo kegmek 
Byro vram zawabol az Mezaros vraim felöl valo panazt 
eo kegmek azért az Regy vegezest az feyedelem lewele 
c(on)tinentiaja es rendtartassa zerent minde(n)be he-
lyein) haggyak [Kv; TanJk V/3.l45b]. 1595: Sombory 
Susanna azzonnak menjegzeiere deputalt marhak az 
Testament(om) contine(ntiaja) zere(n)t [Zsombor K; 
SL. Sombori László reg.]. 1613: my El menenk az fe-
yedelem Leuelenek Continentiaya tartasa szerent Intro-
ducalok es Statualok Chiwtak Gyeörgyeott [Ksz; 
BCs]. 1620: az felseged paranczolattianak Continentiaja 
szerint Ammonealok Kouacsoczi Istua(n) uramat 
[Körtvélyfája MT; BálLt 51]. 1633: Mi . az kótes 
leuel continentiaia mellől el nem állunk. Hanem a . . 
Jobbagiot . megh keuanniuk [Szava K; Törzs]. 7663/ 
1695: az eo kglk elsőszőri Contraktusoknak és levelek-
nek Continentiaia is azt tartya, Hogy Thuri Ferencz 
Uram Mihalcz Mihály Uram ellen masnak Semminemű 
bonumit . . . el ne adhassa [Hsz; Borb. I]. 1792: ma hol 
és kinél vágjon azon Contractus s mi annak a tartása 
vagyis Continentiája? [Aranyosrákos TA; Borb.]. — L. 
még AC 25, 28, 113, 154, 176, 226, 264; SzO VI, 201. 

kontingál kb. illet; a privi; betreffen. 1742: minden 
szolgalatok, és praestatiok mellyek kőzőnsegesen tán-
gálták Nemes 3szeket, sine controversia három részre 
repartialtattnak vala, egj harmad Sepsit, más Kézdit, az 
másik harmad rész pedig Orbaj és Miklosvár széket 
aequaliter contingalta [Hsz; ApLt 4]. 

kontingáló kb. esedékes; actual; faliig. 1738: a quar-
télly dolga iránt . a Nms Vármegyével . meg 
egjgjezzűnk . 'A Forspontok, és egjéb Contingaló 
szolgálatok 's Gravaminakból magunkat nem sub-
trahálhattyuk [Dés; Jk 507a]. 

kontinuáció folytatás; continuare; Fortsetzung. 1678: 
Parancsollyuk kglsse(n) és ige(n) serió . rendeltessen 
az ŏ Kglme Szekerei eleib(en) s Szolgai alá elegendő jő 
erőss posta lovakot Udvarunkig valo uttyak continua-
tiojara fogyatkozás nélkull [WassLt a fej. Beszt-hez]. 
1735: azon Causam(na)k továb valo Continuacioját, as-
sumptioját és decisioját nem urgealhattam magam es le-
gitimus Procuratorom bizonyos akadállyi miatt [Torda; 
TJkT I. 76]. 1737: publicaltassa kglm(e)d, hogy az Or-
szág Gyűlése Continuatiojára Szent Marton napra 
ide a Fŏ Tisztek a Deputatusok, Királyi Tabla Fiai, Itélŏ 
Mester, minden Regalisták, és Taxás Varosok Expres-
sussi conflualni tartsák szoross kŏtŏlŏségek(ne)k [ÁpLt 
1 a gub. Apor Péterhez]. 1771: Minthogy ezen Divi-
sionak continuatiojára compareálnia nem lehetett 

nem lévén tempestive hirévela ezen Divisionak conti-
nuatioja [Fejér m.; DobLev. 11/428.20. — aId. Kornis 
Gábornak]. 1793 k.: . . . néhai Tordai László vivén a per 
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folytatást abban az üdőben . . . jol lehet hoszszas ŭdőkig 
jártunk, fáradtunk, instáltunk a Cont. Táblán érette, de 
a Continuatiora nézve Terminusokról Terminusokra 
halasztatott ügyünk fel vétele, miglen osztán A(nn)o 
1779. Die 3a Xbris Azon második Repulsio mellettis a 
Causat Continuáltuk [T; i.h. IV/730.2b]. — L. még 
Bön. 538; CsH 173; Kemön. 183, 267, 306; RettE 62. 

kontinuál 1. folytat; a continua; fortsetzen. 7620: Az 
Arok ásáshoz kezdgienek az Jeőveő hetfeőn, mindennap 
continualliak az megh veghez megie(n) [Kv; TanJk II/1. 
294]. 1646: Transmittaltatik ez Causa az Jnctusnak rep-
licatioja szerent az kulseo Forumra, es az holot keztek es 
az kik eleőtt volt, ez utannis azok eleőtt continualliak 
Actiojokatt [SzJk 64]. 1731: Szuszik András mar Ka-
rolyvárt is hóhér kezén forgott s füle is lopásért el vágat-
tatott s meg is ugjan csak continualta lopogatasat, azért 
Akasztófa süttetik homlokara [Kv; TJk XV/8.10]. 7756 
k.: Fel hagyott avagy pusztán állo Bányát a' ki fel akar-
na fogni és dolgoztatni, azon Bányájának előbbeni Gaz-
dáját admoneáltassa legitime, kik ha félben hagyott 
munkájokat continuálni nem akarnák, a' más ugy dol-
goztathassa [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányá-
szok törv.]. 1769: mig riájok figyelmeztem hallattam 
. . . tovább is continuálták a veszekedést [Bukuresd H; 
Ks]. 1829: az nap sem a Tekts Executor Ur, sem én az 
executiot continuálni nem érkezvén, az egész substernalt 
Jószág a' Dnalis és Falusi Birák Gondviselése alá rendel-
tetett [Felfalu MT; DE 2J. 

Szk: ~/ű a dolgot dolgozik. 1633: vueges voltam es en 
ott Continualtam az dolgot [F.komána F; Sfcád. Brotie 
Cikorie (40) vall.] * ~ja folyását (a víz). 1757: Bethlen 
Miklós Ur . . . a' Vizet maga szokott árkából azon hely-
ről el vétette, és vitte oda hol most Continuállya folyását 
[Balkács KK; BK] * ~ják a házasságot folytatják a há-
zaséletet. 1677: Mivel mind ket szemelyek habilisek az 
házásságra tiszt Uraimék admoneállyak, hogy házassá-
gokat continuallyak [SzJk 131] * ~jû lakását lakik. 
1647: October Die a 11. ingressus Claudiop. holott 
lakasom Atya(m) Ur(am) hazanal continualta(m) ad 
2dum Ian(ua)r(ii) A 1675 [PatN 11b]. 1680: azon ház-
ban melyben most az Tisztek szoktak lakasokat conti-
nuálni, nyilik arra bellet ajtó [A.porumbák F; ÁLt 
Inv. 5] * ~jű útját folytatja útját. 1653: Legottan meg-
hallotta császár, hogy Sigmond elhagyatta Tömösvárát 
vitatni; continuálta útját Eger vára felé [ETA 1,48 NSz]. 
1751: vgy inteztem dolgaimot hogy azan napra innét 
magamis le mennyek . annat fogom continuálni uta-
mot Mots felé [Abosfva KK; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.] * szolgálatot!szolgálattal ~ szolgál. 1666: 
Tavaszi szántáson Ugarláson kaszálason Aratason ószi 
vetésen el vegezetigh tartoznak az Urnák minden nap 
continuálni szolgálattal Ezeken kivúlis az mit fogh-
nak poroncsolni elŏttŏk jaro Tisztei, tartozzanak Conti-
nuálni [Királyfva KK; Ks 67. 46. 24a]. 7680: Szántáson, 
Vetésen és derék tarodas(na)k idejen mind addig míg az 
munka végb(en) mégyen az sellyerekkel edgyütt szoktak 
szolgalattjokat Continuálni [A.porumbák F; ÁLt Urb. 
48]. 

2. ~ja magát tartózkodik vhol; a şedea/a se găsi un-
deva; sich irgendwo aufhalten. 1705: Balázsfit, mint-
hogy eddig is ártatlan volt fogva, elbocsátották sub cau-
tione, úgy mindazáltal, hogy széjjel ne járjon, hanem 

szállásán continuálja magát és ott benn ül mindenkor 
[WIN I, 465]. 

O Szk: ~ja feltett céljátIszándékát vki feltett szándé-
kát/kitűzött célját követi; a-şi urmări scopul propus; js 
festen Entschluß/Vorsatz befolgen. 1757: Az Erdõalljak 
. . . continuálván fel tŏtt czélljókat szándék jókat, azon 
Sombori Uramtol coláltatott fŎldireis réá menvén, négj 
eŏkrit ekéstől onnan fogák fel [Pócsfva KK; Ks 66. 44. 
17g] * vki parancsolatját ~ja vki parancsát követi; a 
respecta/urma porunca/ordinul cuiva; js Befehl befol-
gen. 1717: kesz leszek alapatam szerint Ns(go)d paran-
csalatyat Continualnam [Harangláb MT; Ks 96 Szarka 
Sigmond lev.]. 

kontinuálandó folytatandó; care urmează să fie conti-
nuat; fortzusetzend. 1784: Felettébb valo lelkünk faj-
dalmával hallottunk (!) 's hallyuk füleinkelis naponként 
egész Városunknak némelyektől a' Mágnások előtt 
tett 's mostanis continuálando vádaltatását [Torockó; 
TLev. 4/12]. 

kontinuálás folytatás; continuare; Fortsetzung. 1677: 
A' Vég házaknak épitése-is nem utolso szükséges dolog 
lévén ez Hazában, signanter penig a' Jenőben el-kezdet 
épületnek continualása; ez okon e' szŭkségre-is igirtetik 
. . . Kapu Szám után egy egy forint [AC 72]. 1710: Maga 
Felséged a zágrábiai püspök által csalhatatlanul 
ígírte elébbeni kegyelmességinek continuálását [CsH 
83]. — L. még AC 273. 

kontinuálhat folytathat; a putea continua; fortsetzen 
können. 1657: immár az fejedelemnek megírtam volt 

. . hogy elbágyadtam s betegesedtem is, és tovább sem-
miképpen az hadakra való gondviselést nem continuál-
hatom [Kemön. 250]. 1702: az Vice Tiszt Atyánkfiai, az 
Fő Tiszt vrak(na)k hiré tévén . az specificált Munká-
sokat rendellyék ugj el, hogj házas, tüzes, lakos, 
és az munkára alkalmatos emberek legjenek, kik az 
munkát continuálhassák [UszLt IX. 77. 47 gub.]. 1739: 
Tiszts Baczai (!)a Mathé uram . . . igen beteges állapotai 
lévén, vgj hogj már eŏ kglme eddig valo hűséges szolgá-
lattyát az I(ste)n Házában nem continuálhattya [Kv; 
SRE 169. — aAlább helyesen: Baczoni]. 1749: nyilván 
lévén az Jnctusnak nyilván valo házfelverő szokásos tol-
vajsága, hogj továbis azon gonoszságát ne continual-
hassa mások(na)k károkra, itiltetett hogj fel akasztassék 
és meg hallyon [Torda; TJkT III. 267]. 

Szk: ~ja útját. 1669: Ez levelem, mutató Poporicz 
Istvám nevű beczülletes ifiu legeny . . hogy nagyob se-
curitassal uttyat continualhassa kivána teőllem, a d n á m 
ez uti levelemet néki [Kv; RLt 1]. 

kontinuálhatás folytathatás; posibilitate de continua-
re; die Möglichkeit der Fortsetzung. 1654.ĕ jelentette azt 
is megh említtet capitányunk eö Kglme hogy az törvé-
nyeknek az regi szokás szerént valo folytatásábanis 
helyben valo lakásának nem continualhatasa miat • • 
nem keves fogyatkozások volnának [UF II, 901]-

kontinuálkodik folytatólagosan tevékenykedik; * 
activa continuu; fortlaufend tätig sein. 1702: A die l* 
Augusti Török Sigmond Attyánkfia Commissiárŭskod-
gjék, usq(ue) ad 15. Septembr(is), akkor Janosfalvi J a ' 
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nos Attyánkfia 15. 7bris bé álván, usq(ue) ad 15 8bris 
continuuskodgjék, és ismét váltsa ki Tŏrŏk Sigmond 
Attyánkfia, s continuálkodgjék egj holnapig, et sic per 
consequens folytassák hivatalyokat egj egh holnapig, és 
vgj váltsák ki egymást [UszLt IX. 77. 47 gub.]. 

kontinuáló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: lakását vhol ~ vhol lakó; care locuieşte undeva; ir-
gendwo wohnend. 1715/1722 u.: Minthogj a Szász-Fül-
pősi Ref. Eccla majd végképpen evertalodott, azért con-
ferálom azon Szász-Fülpŏsi Ecclába menendő, és laká-
sát continuálo Református Pap(na)k . . . Beresztelki* 
határonn, Lutz Patakán mostan három köre forgo, régi 
os malomnak decimáját irrevocabiliter [GörgJk 86. — 
MT]. 

kontinuálódhatik folytattathatik, gyakoroltathatik; a 
putea fi continuat; fortgesetzt/ausgeübt werden können. 
1662: az hús árúltatás jó időtűl fogva Nagyságtok részé-
rül nem continuálodhatott, mivel az németek nagy res-
tantiát praetendálhattak, feles húst hordottak el rovás-
ra, restantiára tudván, és igy nem jövedelmét, hanem ká-
rát látván az udvarbíró, félben hagyta volt [TML II, 402 
Teleki Mihály Lónyai Ánnához]. 

kontinuálódik folytatódik; a se continua; fortgesetzt 
werden. A. időben. 1673: miképpen kezdődött, Conti-
nualodott, és Végződött, azon megh bántodasom és ka-
rositatásom ha kevántatik . . szóval elő számlálnom 
kesz vagyok [WassLt Haller Pál nyil.]. 1679: Az máso-
dik Parochialis haz epitese continualodgyek [Dés; Jk 
39b]. 1681: ä Banyak munkai mindenkoron az üdőtűl 
függenek . gyakrabban, kezdetik el ă munka, ă 20 
Mart. es szokot Continualodni ad 23. Novembris [VhU 
61]. 1701: az hátra lévő Exactiobéli munka continualod-
gjek [UszLt IX. 27. 29]. 1750: az mi az Transmissiona-
lis Causaknak Seriessit nézi, az fojni fog post Domini-
cam Reminiscere, ugy mint 23tia incoalodík8, és azon 
egész hétben continualodik [Medgyes; ApLt 3 Székely 
Elek lev. — aAzaz febr. 23-án kezdődik és 29-ig folytató-
dik]. 

B. térben. 1694: vágjon egj Ló-Jstállo . . . Ezzel egj 
rendib(en) Continualodik, mellette lévő egj szeker szín | 
az . Udvarhaz fele continualodik, a' Gjümőltsős kert 
[Kisenyed AF; BÍR]. 

kontinuált 1. átv vki iránt táplált; nutrit faţă de cine-
va; gegen jn gehegt. 1670: Tudom, ezen hazafiak kegyel-
mes urunkkal eddig continuált keresztény indulatjokat 
tovább is tehetségek szerint kegyelmesen fenntartani 
méltóztatnak [TML V, 414 Keczer Menyhárt Teleki Mi-
hályhoz]. 

2. kb. megszokott; obişnuit; gewohnt. 1730: a Bolya 
völgjen le jövő Kalba nevü vizét az maga ennek előtte 
sok száz Esztendőktől fogva Continuált Alveussárol, fo-
lyamattyarol más felé vetették [Fejér m.; JHb 
XXIII/46]. 

kontinuáltat folytattat; a face să continue; fortsetzen 
jassen. 1657: Midőn tizenöt esztendős volnék . az fe-
jedelem Bethlen Gábor maga parancsolta az atyámnak, 
adjon udvarában, mert látta, hogy már az scholát is nem 
continuáltatta vélem [Kemön. 37]. 1662: Az vár lőteté-

sét az urak s főképpen Rákóczi Zsigmond . . . nagy szor-
galmatosan continuáltatják, szüntelenül míveltetik vala 
[SKr 241]. 1734: Minthogy az Inctusnak sok rendben 
engedtetett dilatio Consideratioban vetetŏdvén hogy 
kereskedő ember, és sok excursussi vadnak . . . mig oda 
járt nem engedte az szek Causajat ellene continualtatni 
[Branyicska H; JHb XXXV/51. 24]. 

kontinuáltathatik folytatódhatik, folytattathatik; a 
putea fi continuat; fortgesetzt werden können. 1644: 
Hogy ha pedigh valami hadas ideo talalkoznek (: kit I(s-
te)n tavoztasso(n):) hogy az Teorvenyek mi(n)d Varme-
gyeken nem continualtathatnak, tehát utrinq(ue) em-
berseges Embereket fogvan azok adiudicaliak es diri-
maliak azon Controversiakot [Mv; IB VI. 225/12]. 
1681: Az őszi megh allatasta is usualtak fél susztnak; 
ezis fundamentum kivül valo; . . . hogi ha az váratlan 
hirtelen jővö hidegh jeges üdő ugi érkezik, hogi az eghesz 
heti munka nem Continualtathatik, elégh oka lészen à 
fél Susztnak [VhU 61. — aA bányászásét]. 1743: Már az 
nemes Erdélyi uj militia is készen lévén, verbungamat 
folyvást véghez vihetem, az rémunda lovak meg szerzése 
is jobb(an) continualtathatik [TL. Teleki Ádám a gub-
hoz]. 1771: a' pársok meg edgyeztenek azon, hogy ha 
mindnyájon az exmittált Co(mmiss)áriusok nem conpa-
reálhatnánakis, leg alább hárman ha jelen lesznek, álta-
lok a' Divisio folyhasson, és continualtathassék [Fejér 
m.; DobLev. 11/428. 18a]. 

kontinuáltatik 1. folytattatik; a fi continuat; fortge-
setzt werden. 1632: minden falukon ualo bor korczio-
mallas indesinenter continualtatott [Persány F; UC 
14/38. 9]. 1640: Ennek előtte minden koron szabados 
uolt vasarnapokon az külső falukrolis az Zék hust piacz-
ra be hozni: Mely mostan .. continualtatik [Fog.; UC 
14/48. 11]. 1724: a Marsruták expeditioja ne Continual-
tassék [Ne; Ks 83 a város hadnagya a főispánhoz]. 1737: 
az örökös Rétek szorosan Circumscribáltassanak 

meg-merettetvén hogj hány Rudasok légjenek, és 
osztánn, ugj Circumscribáltatvánn, ugj Continuáltassék 
az osztás mellettek [Dés; Jk 480]. 1794: Continuáltatatt 
ezen Inquisitio [Koronka MT; Told. 42/1]. 

2. folytatódik, tart; a se continua; fortgesetzt wer-
den, dauern. A. időben. 1656: Májusban és juniusban ö 
nagyságához lengyel, svéczia és kozák követek igen so-
lemnis legatioval jöttek, és egész karácsonig continuál-
tatik a sok követek járása [ETA I, 161 NSz]. 1668: Úgy 
adatik értésünkre, hogy birodalmunkból sokan . . . 
mennek ki Magyarországban, mely az hazának nem ki-
csiny kárára lévén, ha continuáltatik . . parancsoljuk 

ha hol afféle Magyarországban . . . kimenő embe-
rek találtatnak . . . kötözve hozzák őket vissza [TML 
IV, 384 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

B. térben. 1694: az Eőkőr Pajta . . . Ajtaja előtt kez-
detik, és a* Csűr kapujáig continualtatik . . . tapasztalat-
lan, ujj Disznó ol avagj Pajta [Kisenyed AF; BfR néhai 
ifj. Bálpataki János urb.]. 1746: a Kendermező fele valo 
Balásházi határ Szély . . . onnan egyenesen mégyen az 
hátar, la Fontine Kornyi nevezetű forrás Kútban, és on-
nan maga métájáb(an) továbis continuáltatik [Balázs-
háza Sz; WH]. 1816: Innét continuáltatott a' köz Terré-
numnak metalis ductussa La Pestyerike nevü helyre 
[Létka SzD; EHA]. 
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3. a hír ~ tartja magát a hír; persistă ştirea; die 
Nachricht hält/behauptet sich. 1762: az I(na)k eŏke-
gyelmenek ex illicito concubitu meg viselésedése 
ez kŏzenseges hir volt eŏkegyelmenek ma is conti-
nualtatik [Torda; TJkT V 92]. 

kontinuáta folytatólagos kereset/per; acţiune ín conti-
nuare; fortlaufender Klagebegehr/Prozeß. 1737: két 
Tsizmadia Zabolai István vágjon, Iffjú és Ifţjabb; ha pe-
dig az Iffjabb neve alatt Íratott az Actio, annak neve 
alatt kell vala fojni a Continuáták(na)k is | Deliberatum. 
A Levatának a Continuatával mint hogj Conformisnak 
kell lenni, itt pedig difformisnak láttatik lenni a Levata 
és Continuata között. Azért mig a második A. ö kigjel-
meis maga Documentumival el-nem készül (: az első 
Anak ö kglmének Continuatája Corruálvánn :) addig az 
első A. ö kglme Inquisitoria Relatoriájával nem élhet 
[Dés; Jk 224a, 234a]. 1739: a' mostani Continuata 
mint hogj nem jól superaedificáltatott, ezen Continuata 
Corruál, és Cassáltatik [Dés; Jk 316b]. 

kontinuáztat folytatja a pert; a continua procesul; den 
Prozeß fortsetzen. 1735: meg kivánom Cum poena in-
debitae Vexae Corrualtassek et p(rotes)tatur. Delibera-
tum. Az Inctus jol és helyesen praetendállya hogy az A. 
eŏ kglme hites Társa admonealta és Citaltatta, most pe-
nig Sallaj János eŏ kglme Continuaztat most penig-
len Nemes Sallaj János ur(am) eŏkglme irattya magat 
Praetendensnek, azért Aszszony — Szathmári Ersebeth 
Aszszony neve alatt levataztatott nem SallajtJanos eŏ 
kglme neve alatt, sem ugy mint Ura, sem mint Plenipo-
tentiariussa neve alatt, azért ex Gratia Sedis simpliciter 
Corrual az A: eŏ kglme Citatoriaja Levátaja es Conti-
nuatája [Dés; Jk 173a]. 

kontinuitás folytatás; continuitate; Fortsetzung, 
Kontinuität. 1619: 15 die Septembris lőn utolsó audien-
tiája az követnek az búcsúra, immár elment. Látom, bö-
csületes öreg emberek maradtak itt az continuitásra 
[BTN 327-8]. 1657: az békességben nem tarthatni fenn 
az háborúságban gyűjtött hadakat, az űzetett szolgaság 
continuitast kéván [Kemön. 287]. 

kontinuus 1. állandó; continuu, permanent; dauer-
haft, ständig. 1647: Az Szolgalat reitok continúús: Az 
Jabbagyoknak nem gazdalkodnak [Drassó AF; BK 
48/16]. 1680: itt az Korcsoma nem Continuus. sõtt bő 
bornak idejen korcsomárlásra szoktanak az három In-
nepekre esztendők által három Földes borokat adni, de 
mikor bort nem adnak reajok, az Korcsomat szarazzon 
szokták meg fizetni [Szkorej F; ÁLt Urb. 70]. 

2. vmivel (állandóan/folyamatosan) foglalatosko-
dó); care se ocupă continuu/neîntrerupt cu ceva; sich 
mit etw. fortlaufend/dauerhaft beschäftigend. 1621: 
Gubernátor Vrunk az keoueteket vendegelue(n), mjuel 
hogi sok melto es meltatla(n) keuansagi voltak; Byrak 
Vrajmnak, continuusoknak kellett az Tanaczj haznal 
lennj mind estig hordattam eo kemek zamara bort [Kv; 
Szám. 15b/IX. 207]. 1635: Keglsen hadgyuk azért s pa-
rancziollyukis hwseghteknek . . . valameddigh 
Nagy Thamas hiwünk Szekelyhidi Udvarbirosagaban 
leszen continuus, mind addégh . . . mindennemű Cau-
sait . . . ne levallya, hanem mindenek legyenek in silen-

tio hüsegtek elöt [Törzs. fej.]. 1679/1681: mikor à Szőlő-
ket mivelik, à vinczelerek mellett Continuus jo palléro-
kat a Vinczelereken kivűl is rendelven eő kglmea, magais 
gyakorlatossaggal hozzájok latogasson [Vh; VhU 670. 
— aAz ub]. 

kontinuuskodás állandó szolgálat; serviciu neîntre-
rupt; dauerhafter Dienst. 1671: Nemes es Vi(tezlő) Tor-
dai István es Szent Miklósi Sigmond nevű Udvari szol-
gaink udvarunkb(an) valo continuuskodások miat jelen 
a Mustrán nem lehetnek [SLt AU. 1 fej.]. 1688: Az mos-
tani allapothoz keppest szüntelen valo continuuskodasa 
kivantatva(n) az Tanacsi rendnek es Deputatus Hi-
veink(ne)k ő Kglk(ne)k . Teczett a Nemes Orszagnak 
mostani Gyűleseben közönségesen hogy bizonyos sum-
ma pénz vettessek fel keghetekre [JHbK XXXII/5 fej.]. 
1717: Az sütők mellett szüntelen négj embert tartunk, 
kik oljan nagj igának tartják az ot valo Continuusko-
dást hogy sokan mán el is bujdostak miatta [INyR Cssz, 
Gysz és Ksz nyil.]. 

kontinuuskodhatik (katonaként) szolgálhat; a putea 
servi/face serviciu (ín armată); (in der Armee, als Sóidat) 
dienen können. 1657: (A katonák) nagyubb részre há-
zastüzes emberek házaktól távol csak az kis fizeté-
sért continuuskodhatnának [Kemön. 287]. 

kontinuuskodik 1. (vmilyen munkában) buzgólkodik/ 
forgolódik/szorgoskodik; a lucra (undeva) föră întreru-
pere; (in irgendeiner Arbeit) sich beeifern/eifrig sein. 
1668: Juda Ngod Tolmacsa alazatoson Könyörög Ngk 
mint Kegls Ur(ána)k. Kgls Ur(am) miolta I(ste)n Nago-
dat ebben az meltosagos allapotban allitotta, mind 
Ngod szolgalattyaban Continuuskodtam egy néhány-
szor búsítottam Ngodat ho penzem felöl, de megh 
eddegh tsak semmiben maradott [UtI]. 1689: a Ngod 
sz(olgála)tyab(an) kelletik continuuscodnom [Incz. VI. 
26 Inczédi Pál a fej-hez]. 1723: szorgalmatosson conti-
nuuskodott volna az Parochiának reparálásában [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 164]. 1728: Vegeztűk hogy ezután a 
gát építésé el vegezeseig Tizedes Atyankfiai ki ki maga ti-
zedgyivel napestig ott Continuuskodgyék s pallerkod-
gjék, edgjik Város szolgája is ott Continuuskodgyék 
[Dés; Jk 38lb]. 

2. szolgál; a servi; dienen. 1703: Acsok(na)k, Kőmi-
vesek(ne)k, mikoron continuskodnák napjabán jar czi-
pojok -4 -4 | már két hete hogj Continuuskodunk ma-
gunk Terhes költségünkön [Fog.; UtI]. 1740: Nemes 
Várasunk Malma Gáttya nagj ruinában lévén, Conclu-
dáltuk, hogj . . . 'A Gyalog szeresek . két kéta ezen ág 
és tŏviss feldolgozására tartozn(a)k elmenni akik 
p(e)d(i)g több napis akarnak azon munkán Conti-
nuuskodni, minden napra meg adattatnak Den 2l :/: 2l 
[Dés; Jk 540a. — vétségből utána kimaradhatott: 
nap]. 

3. tartózkodik vhol; a şedea/a se găsi undeva; sich ir-
gendwo aufhalten. 1665: Az küváriak be jüvén, ez egész 
télen continuuskodjanak benn [TML III, 525 Teleki Mi-
hály a fej-hez]. 1707: Újólag parancsod nekem a táborra 
való menetel felől. 15 Augusti. Megindulok, és ott conti-
nuuskodom egynehány hétig [Kv; KvE 250 VBGy. — 
aPekri Lőrinc, kuruc generális]. 1777: En gyermekse-
gemtöl fogva a' Mlgs Lonai Házban nőttem nevekedtem 
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. . Lonanis laktam, azután is A(nn)o 1748 . . . Groff 
Teleki Ádám Ur dispositiojábol . Szent Pálra men^ 
tem, s egész haláláig . ottan Continuuskodtam [Ken-
dilóna SzD; TL. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 

kontinuuskodó (vmilyen munkában) buzgólkodó/for-
golódó/szorgoskodó; care lucrează (undeva) fåră între-
rupere; (bei irgendeiner Arbeit) eifrig. 1691: 6 Conti-
nuskodo Béres . . . Continuskodo Kádár [Ebesfva; 
UtI]. 1703: Udvarbiro ur(am) mellet Continuskodo 1 
Radnothi Kantor Inásnak . . . 2-2 A(sztali) Czipōja. 
Egy Continus Barkásznak napjaban kőz czipo nro 4-4. 
Egy Continuskodo Hűtős Merő Polgárnák A(sztali) czi-
poja — 2. 1 Continuskodo, vagy Pallérkodo lspány-
nák mikoron continuskodik kőz czipoja P(er) d(iem) 4. 
Egy Continuskodo Kadarnak Kőz czipoja nro 4 [Fog.; 
UtI]. 

kontó 1. számlaadósság/tartozás; datorie, debit; 
Rechnungsschuld/soll. 1788: fŏkŏtŏ tsináloné regi Con-
to 8/40 [WLt Cserei Heléna jk 16a]. 1794: Modi szabó-
nak contoba 44/50 [i.h. 65a]. 1795: Rezmives regi conto 
26 [i.h. 77a]. 1814: még ugyan marad valami fizetni valo 
a Schütz Contoján fejül, meljet magával találkazván átal 
adak [Apanagyfalu SzD; TKhf gr. Bethlen Sámuelné 
Fekete Klára Bartalis János inspektorhoz]. 1805/1808: 
Szabónak Contót fizettem rft 5 x 30 [RLt]. 1816: Viasz 
Gyertya Mártó Eder Ignatz Contoja szerént 335 Rf | Az 
óvári P. Franciscanusoknak a' P. Gvardian Contoja sze-
rént 138 Rf 30 xr [Kv; Born. IV.,41]. 

Szk: bolti 1842: Hátzignak (?) bolti contoba fizet-
nem) 52 ft 45 x [Dés; KvNJ 41] * patikai 1826: a 
Néhai Férjemről maradott adosságok vágynák ugy 
patikai Contok [Ne; DobLev. V/l 114. 4b]. 

2. ~ba/~ra kb. folyószámlára; pe cont curent; auf 
Konto/laufende Rechnung. 1765: Brassób(an) a konto-
ban ados marattam 35 . Német forintal [Torda; Pk 2]. 
1789: Bé várandó és fel szedendő Adósság . . Kontora 
ki adott orvosságok árra . Az hátulsó Házokba szál-
láskodo Boër tartozik felesztendőr(e) Rf 20 [Mv; 
ConscrAp. 94]. 1812: mihelly (!) a tisztelt Groffné Asz-
szony eŏ nsga valamelly ujj modi Köntöst látott mind-
járt kénszeritette a Grófot annak meg vásárlására 's, ha 
valahogy megnem vásárlotta maga a Groffé eŏ nsga el-
ment és hitelbe vagy Contora megvásárolván meg tsinál-
tatta [Héderfája KK; IB]. 1819: Görög Joseftől vásár-
latt Contora3 [Mezőmadaras MT; MRLt. — Tornai 
László kijegyzése. — aKöv. a fels.]. 1830: vett . . . két 
má'sa vasat Kontora [Dés; DLt 1012]. 1831: az általunk 
boltjából Contora vásárlott 47 váltó Rftbol és 4 xrokbol 
állo tartozásunk(na)k . . megfizetésére kötelezzük 
magunkat [Ne; DobLev. V/1166]. 

3. számla; factură; Rechnung. 1785: Nem győzvén 
Kolozsvárrol küldött Levelemre válaszodat várni, mely-
be) accludáltam vala egy német contot is, én mindene-
ket meg vásárolván a Kotsidhoz imé küldöm a' Contót 
mely szerint tsipj 60 Rforintokat es 30 x 's azonnal ko-
tsidba ülhetz [Torda; DobLev. III/601.1a]. 1791: a kes-
tyŭsnek Contoját fizetem 30/50 [WLt Cserei Heléna Jk 
40b]. 1846: ki tetszik . . . a' kifizetett Contokbol, ami 
épitést tettem . mely is 3000 Rf Conventios pénz, azaz 
háromezer Német forintamnál többe áll [Kv; Végr.]. 
1850: (A) Dobolyi Josef Urtol maradót Contokat fizet-

nék ki [Nagylak AF; DobLev. V/1287 Pap Tódor jegyző 
kezével]. 

4. vkinek a ~jára a. vkinek a számlájára; pe socotea-
la cuiva; auf js Rechnung/Konto. 1823-1830: az húgom 

hírem nélkül kontómra bundaprémet, selyemruhát s 
egyebet is vásárlott [FogE 280]. 1849: Krizsán Mária 

a' Kelemen Béni Contojára vagy kétszer vásárolga-
tott [Kv; Végr. Vall. 66]. — b. vkinek a terhére; ín contul 
cuiva; zu js Last. 1828: a' szerentsétlen Felperes(ne)k 
Contojokra rovodik az Interes [Ne; DobLev. 
V/l 129.2b]. 

kontóbeli (folyó)számlabeli; de pe cont curent; aus 
der (laufenden) Rechnung/dem Konto. 1820: adom 
ezen kötölezö Levelemet arról; Hogy . . . számba vévén 
ide valo Kereskedő Biro Sándor Uram által Néhai Do-
bollyi Joseff 'Sogor Contobeli Adósságáért egy pos-
ta Kotsi, két Kalongya széna, és a Vég her'sai Gyümöl-
csösünk foglaltattak vala ell, az emiitett Contobéli 
Adósságnak . . . fele része . . . Interessel és költséggel 
edgyŭtt hágott 186 ~ száz nyoltzvan hat Rfra és 30 xra, 
mellybŏl meg adván 100 ~ száz Rftot, maradtam 
adóssá 86 ~ Nyoltzvan hat Rftal és 30 xral, melly . 
Summának meg fizetésére kötölezem magamot [Ne; 
DobLev. V/1038]. 

kontózik kb. igényt tart, pályázik vmire; a pretinde 
ceva; etw. beanspruchen/anstreben, sich bewerben. 
1812: ha valami modi köntös jött bé a Groffne azonnal 
ra kontozott; néha Zugalódott a Groff hogy igen drága. 
Mind arra a' Groffné azt felelte: Hijába mert ennek 's, 
amaz Gróffnénakis ollyan van 's, én sem akarok alább-
való lenni [Héderfája KK; IB]. 

kontra1 kb. (vám)ellenőrző hely/pont; punct de con-
trol; (Zoll)Prüfstelle/punkt. 1742: Kolos vármegjében 
Somboron van egj vámos hidunk ., az vámja tészen 
egj terhes szekertŏl denar(um) 8 ürestől 4 vgjan 
Somboron vágjon egj Contra mellyet . . az Somboron 
lakó Posta mesterek szoktanak tartani idegen és irresi-
dentiatus emberek Ns Vármegjénkben, kikis megh 
nem elegedvén az NS Haza törvénye szerint két pénzel 
az visa czédulajért vésznek denar(um) 12 melyis az 
vámott is megh haladgja, mely nagj extortioja miat az 
Contrasnak minden utazók és kereskedők el kerülik 
azon vámos hidat nagj karunkra es praejudiciumunkra 
[Somb. I.]. 

kontra2 diákny kontraszkriba; monitor, elev care răs-
punde pentru ordine şi disciplină ín internat; Wäch-
ter/Wärter der Kollegiumsordnung. 1823-1830: Azután 
a professzoroknak egy mérges instanciát vittenek, hogy 
választassanak contrascribát, tovább Székely Mártont 
ne tartsák. Még azt mondják, hogy azt is írták volna be-
lé, hogy ha contrát nem választanak eddig s eddig, Szé-
kely Mártonnak keservesebb napja lesz, mint a Krisz-
tusnak nagypéntek [FogE 138]. — Vö. a kontraszkriba 
címszóval. 

kontra3 1. ellenes, ellen tartó; opozant, oponent; Geg-
ner, Widersacher. 1670: ha ő nagyságok ártalmára valo 
dolgokat látnék benne, contra lennék az dologban 
[TML V, 357 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
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2. ellenkező; contrar, opus; gegensätzlich, konträr. 
1618: (A hírt) én el nem mertem hallgatni, hanem jó 
vagy-é contra lészen .. azmicsoda actióink voltak 
őnagyságokkal az vezérekkel, . . azmint consignáltam 
historice, kiküldöttem [BTN 124]. 

kontraágál 1. kb. vki ellen dolgozik/munkálkodik 
vki; a acţiona împotriva cuiva; gegen jn arbeiten/tun. 
1619: Startzer urama monda . írd meg serio 
őnagyságának bízvást . . . hogy légyen őnagyságának jó 
correspondentiája Gáspár vajda urammal ne nézze 
azt őnagysága, ha eddig ott fenn létébe valamiképpen 
láttatott őnagyságának contrariusának lenni s contraa-
gálni; az akkor úgy volt, de most . különben viseltetik 
őnagyságához [BTN 257-8. — aPortai német követ]. 

2. kb. ellentétes álláspontot véd v. vitat; a susţine un 
punct de vedere opusă altora; einen entgegengesetzten 
Standpunkt verteidigen od. bestreiten. 1710: A pap a 
professorral és a praeceptorral együtt, felvévén az én 
szavaimot, és közülök egyik valamint tudhatta, mintha 
pápista lett volna, szintén úgy tueálván, a többi pedig 
conraagálván nagy fervorral disputáltak előttem 
[CsH 140]. 

kontraágens kb. ellenőr-munkatárs; colaborator la 
controale; Mitkontrolleur. 1794: Meg határoztatott 
hogy ezen tul az Harangoztato Gazdának légyen egy 
olly Adjunctussa, a' ki annak mint egy Contra-Agense 
légyen, ez percipiálja mindenkor és administrálya a1 

pénzt a Communis Cassába [Kv; SRE 298]* 

kontraband, kontrabont 1. csempészáru; marfă de 
contrabandă; Schmuggelware, Konterbande. 1590: az 
vamosnak az vam pinznekis tizede Jár, amellett az 
Contrabantnak harmada eówe [Km; GyU 13]. 1677: 
Contrabant mind azon által az harminczadnak alkalma-
tosságával itt teöbb eshetik mint az hámoron [CsVh 64]. 
1678: En Palogiaj Mihalj az Desj Rationistasagban 

az harmiczadon sémit . . az Contrabantban 
magamnak titkon el ne(m) tartok [Gyf; KaLt Apor Ist-
ván ir.]. 1681: Vámot is az igaz vectigal szerént per-
cipialjon, és azt meg gyűjtvén annak idejében tárhá-
zunkban administralja minden contrabantoknak két 
részszével egygyütt [CsVh 108]. 1685: Ha valakik pedig 
az 3czadot el kerülnék vgj marhajokat dugatnák es 
Contrabont talaltatnék, az illyeneketis Uram(na)k eő 
Kglme(ne)k értesere adom [BfN St. Prosa de Szék 
széki rationista kötelezvénye]. 1823-1830: 10-ikén osz-
tán elértük az ausztriai gránicot, s itt egy nagy csűr-
be vivén a kofferemet, mindent kihánytak belőle, meg-
vizsgálták, és nem kapván kontrabándot, portékáimat 
visszaraktam [FogE 256]. 

2. ? kb. szabálytalanság; neregularitate, anomalie; 
Vorschrifts/Regelwidrigkeit. 1701: az csinálása penig az 
Posztoknak az regi rend szerent légyen szélyességere 
nézve, és ha mi Contrabont tanáltatik, ä Nemes Tanács 
hírével igazodgyék el [Kv; PosztCArt. 2]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcîie atributivă; attributiv 
gebraucht: csempészett; de contrabandă; geschmug-
gelt, Konterbanden-. 1632: Contrabont juhak . . . 
Eöregh juh uagion . no. 279 [Fog.; RákGIr. 454]. 
1672: adtam az PinczeTok csinálására az Contrabont 
vasból két szalat s egy darabat [UtI]. 1674: Bulzesti 

Contrabont Tehen no 4 [UtI]. 1675: egy mázsa s tizenhe-
tedfél oka contrabont kéneső lévén praefectus uramnak 
[AUt 160 zalatnai jöv.]. 1765: a' praecedens Ratiom-
b(an) restal(na)k ezen Ratiora a* Malom hizlojáb(an) 3 
kontrabont Sertések [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 
1774: nekik valami contrabont lovak vagyon, azakbol 
edgyet pénzért adnak [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

kontrabandái 1. csempész- v. tiltott áruként lefoglal; a 
sechestra ca marfå de contrabandă; als Konterbande/ 
Schmuggelware beschlagnahmen. 1741: Szirb Mihály 
Falunba jött . az szegeny Aszszony jol is tartotta pa-
lacsintákkal, de mind ezzel nem gondolván más felől ne-
ki került; mind az egész egett borát Contro bandalta 
[F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

2. '?' 1678: Egy Sido(na)k Por arant contra bontal-
ván f 10// [UtI]. 

kontrabandáltatik lefoglaltatik, elkoboztatik; a fi se-
chestrat/confiscat; beschlagnahmt werden. 1671: Vala-
ki hatalmasul, hír nélkül éli ă havas erdejét, és ott ta-
lallyák, minden véle levő java, marhaja Contrabontalta-
tik [JHb XXXII/57]. 

kontrabandáztatik ? (csempészáruként) lefoglaltatik, 
elkoboztatik; a fi sechestrat/confiscat; beschlagnahmt 
werden. 1794: Tustyánt Juon tízennégy számból állo 
kecskeit a Krivínai nyomáson taxa mellet Josziv Gor-
nikkal valo meg edgyezése szerint jártotván, elfogatatott 
melyért fizetett nékie, amellet ketskéi elfogatattván 
mind a tízennégy Contrabontráztatott [F.lapugy H; Ks 
XLVIII/9 Keresztúri Báár György ns nyil.]. 

kontrabandáztatott ? (csempészáruként) lefoglalt/el-
kobozott; sechestrat, confiscat (ca provenit din contra-
bandă); (als Konterbande) beschlagnahmt. 1756: Cont-
rabantban bejött fehér Juh 24. Áz Vraság Batcsátol 
contrabandáztatott öreg Fejér Juh [Ks 92. I. 32 Dévai 
kúria-leír.]. 

kontradikál 1. jog ellentmond; a contrazice; wider-
sprechen. 1570: Zeoch fabian(n)ak (con)tradical Mert 
vey Az masiknak [Kv; TJk III/2.2]. 1574: mikor néhai 
Lázár István Ur Statualtatta magát, a Falu Contradicált 
volt [Mezőbánd MT; WassLt Mart. Sodos sen. (67) ns 
vall.]. 1591: Akkor se(m) contradicaltak annak az testa-
me(n)tomnak mikor megh holt az en atiam fia Lukaczj 
Imrene [UszT]. 1597: Hersenczy Istwan wallia 
mikor veseleny Gaspar zolgaya valek engemet kwldeot 
ide hogy el foglalliam az Elek János hazat az vram zama-
ra . .de az varos Contradicala az foglalasnak [Kv; TJk 
VI/1.8]. 1633: az Felseo Veneczey Boerok adnak eo keg-
nek, az Malom helt . az aldomasbays ott uoltam, de 
senky nem Contradicalt [A.venice F; Szád. Sztancziul 
Zagania (60) Esküt Boer vall.]. 1735: Ammi . . . a Testa-
mentum(na)k el romlását illeti a Divisio alkalmatossá-
gával kellett volna Contradicalni p(rae)tendens Tiszt. 
Baczoni mihály Vram(na)k [Dés; Jk 153a]. 1744: az 
Adozo Rend meg edgyezett volt, hogy ä Connume-
rationak ne engedgyenek, s ugy Contradicáltanak ă 
Connumerationak [Köpec Hsz; ÍNyR 4l-2 Benkŏ Já-
nos (60) vall.]. 1800 k.: Én B. Jósika Miklós a Vene-
rabile Fejérvári Captolan előt Contrádicálak solemni-
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ter, atyáimnak és Eleimnek minden Jussaim ellen tett 
Contractussainak Cambiumainak, el adásaknak 22 
Esztendős Koramba [JHb XLVII/30]. 

2. maga magának ~ önmagának ellentmond; önma-
gával kerül ellentmondásba; a se contrazice pe sine; sich 
widersprechen, mit sich selbst in Widerspruch geraten. 
1780: némelyek azok kőzzül magok magoknak contra-
dicalnak fassiojokban [BSz; JHbK LIV/25.9]. 

kontradikálás jog ellentmondás; contrazicere, contra-
dictie; Widerspruch. 1634: Utrum Tudgiak az Szek 
eleòtt Mircziett az Contradictioert hogi az tőrueny Con-
uincalta es Birsagbanys eytette az méltatlan Contradica-
lasert [Récse F; Szád.]. 

kontradikálhat jog ellentmondhat; a putea contra-
zice; widersprechen können. 1610/1621: Both Gábor 
per notam Bogdani Ferencznek donalta volt iozago-
mot, ki be iktattais uolt magatt, mely Statutionak Cont-
radicalok mindenkeppen . mert ackor tauol leuen az 
statualaskor nem Contradicalhattam [Gerend TA; JHb 
XXXIX/2]. 1621: (A házat) felesegem Attiafiay Miuel 
hogy most keoltsegekkel tehetsegekkel mellettem uad-
nak, Jussanak hozzaia es uehessek megh, senki ne Jut-
hasson ahoz az rend házhoz, az en Atíamfíays Ne cont-
radicalhassanak ellene [Kv; RDL I. 112]. 

kontradikáló jog ellentmondó; care se contrazice; wi-
dersprechend. 1805: A Feliperesnek Törvényes Szoszol-
loja Létzfalvi Várhegyi János ki által bé adja a 
Transmissio egész Corpussát, mely a' Királyi Físcusnak 
a' Biro defectus publicatioja után a' contradicalo Biro 
successorok ellen való Perében költ [Mv; DobLev. 
IV/893 la tábl.]. 

kontradikáltat jog ellentmondat; a puné pe cineva să 
facă o centestaţie/întîmpinare; widersprechen lassen. 
1571: Chyany Ferencz ez okat aggya az contradictionak 
Gheòchy Jakabnak es hazanak azért contradicaltat-
ta(m), hogy Gheochy Jakabot . . . az en Eleim tartottak 
Neweltek fel az en Eleymeth zolgalta, soha falw keozeot 
ne(m) zolgalt [Szentgyörgy MT; BálLt 78]. 1669: Szin-
ten az estve Ur(am) Mikola Sigmond Ur(am) mi forma-
ban Contradicaltatott, Kgd ez minutabol . . megh ért-
heti [Ádámos KK; BLt Szent Györgyi Mihály Uzoni 
Béldi Pálhoz]. 1782: Minekutánna én haza kerekedtem, 
s meg tudtam . ezen tsalárd vásárt, mindjárt Contra-
dicáltattam . . . a' vásár ellen [Torda; KW Vall. 12-
3]. 1835: az Expns Birtokasak ezennel altalam Contradi-
caltatvan Cum protesta(ti)one inhibialtattyak Klmete-
ket . . hogy . az Alsó Sinfalvi Határan le follyo akar-
melly Szabad viz fojamatott vagy annak hasznát, Sem 
arendájára sem dézmálására . . . az Expnsek praejudi-
ciumara kiadni ne merészellyék [Asz; Borb. II]. 

kontradikció 1. jog ellentmondás; contrazicere, con-
tradicţie; Widerspruch. 1571: Nyerges Marthon ez okat 
aggya az contradictionak3 [Mv; BálLt 78. — aKöv. a 
részi.]. 1575: feirwary Ambrus Kathona Mate altal elle-
ne monda az Iktatasnak . De mywelhog az Ngod pa-
ra(n)chiolattia Jg tartya vala hog se repulsio se Inhibicio 
se co(n)tradictio se semmi tilalom ellen ky ne allwnk (!) 
es az Joszagbul ky ne mennw(n)k hanem bikessiges vra-

sagaba haggwk Jankafi Kathalin azzonth my az na-
god paronchiolattya tartasa szerint chelekettwnk es ha-
ro(m) Napot teólteóttwnk az Joszagban es mi(n)denek 
ellen bikesiges vrasagaba hattwk az feliül megh Jrt 
co(n)tradictiok keóweoly [Simontelke BN; JHbK 
XIX/24]. 1578: Mely Contradictiokatth és ellene mon-
dasokatth, mykor my megh ertetteonk volna, leg ottan 
. . . tyzen Eoteod napra az Nagod tablayara es Ze-
kyre, nagod eleybe Inteok eoketth okadasra, hogy ez Je-
len valo Rezbely Contradictionak adnayak bizonyos 
okatth [Jobbágyfva MT; BálLt 79]. 1616: ha penigh va-
lamelly keozzűlünk megh nem allana es az vegezest fel 
bontana, az Nemzet hat forintra Zalagalhassa es büntet-
hesse . mely ellen se Inhibitio, se Repulsio sem Cont-
radictio, es semmi teorvenibeli Remedium ne hasznai-
hasson [Lozsád H; Törzs]. 1791: Az Hazasulandok 
publicaltassanak . . Tsak egyszer Vasar napon, vagy 
ha a' kőrnyülállás kivánja mives napon 3szor de az öszve 
esketes a' Publicatio után harmad nappal elébb ne lé-
gyen minthogy ez a* Contradictionak Törvényes határa 
[M.bikal K; RAk 9]. — L. még AC 153. 

Szk: ~ban levő jószág vitatott jószág. 1665/1675: az 
Fejedelem ki izené hogy soha azo(n) Joszágot a 

Contradictioba(n) leuŏ joszágok köze Íratni nem engedi, 
hanem az purĕ Fiscalisok kőzze irattya [JHbK XXIV/4 
Mart. Sárpataki (51) vall.] * ~t annihilál tesz * 

kasszál ellentmondást semmisnek nyilvánít. 1598: 
Sofalwy Gyeorgy, Malomfalwa(n), Vdwarhely zekben 
lakozando . teon illien vallast . az eö felge embery 
eleőtt, kik az Witezleö Mindzenthy Benedek Wramath 

. egy puzta hazba statualtak, annak az puzta haz-
nak es eöreksiginek contradicalt wolt, azt a contra-
dictiot mi eleötteönk zabad akarattia zerenth, retractal-
ta, cassalta, remittalta es telliessiggel semmie teötte [Szu; 
Ks 14. XXIX. 4] * ~ra hí ellentmondás/ellentmondó 
vitatkozat-tételre törvényre hív. 1592: Az en fogságo-
mért penigh az nagy Potentiat varo(m) rajtad, Azt 
mo(n)dom hogy ahoz kellet volna tartanod magadat az 
mint en az Contradictiora hittalak [UszT] * ~ t elkövet 
ellentmondó nyilatkozatot tesz. 1744: Mikor leg előb-
szŏr Vládházát bizonyos Lakosok meg ülték . és 
azon controversiában forgó erdŏtt vagy határt ma-
gok(na)k elfoglalták, colalni, s usualni kezdették akkor 
az IK eŏ k(ne)k Praedecessori az ellen nem contradical-
tak, melly Contradictiot vagy Inhibitiott el kellet volna 
eo k(ne)k követni [Incz. X. 11b] * remittál ellent-
mondást/ellentmondó nyilatkozatot visszavon. 1681: 
Gyerőfíi Győrgj Tholdalaki (!) János és András Ura-
mék az Asszony(n)ak eő Nag(an)ak offeralt condi-
tioit meg tekintve(n) contradictiojokot simplicit(er) re-
mittálak [Nagysajó BN; Born. I. 8]. * ~ í retraktál 

tesz * tesz ellentmond, ellentmondó nyilatko-
zatot tesz. 7666: az miképp(en) néhay Nemzetes Kézdi 
Széki Alsó Toriay Rheti Istuán Ur(am) statualtatta uólt, 
néhay Alsó Toriay Török Mihálj része iószágban (!) 
magát az mellyben Contradictiot tött uólt néhay 
Nemzetes Tassaly Györgi Deák Ur(am) ugi mint ple-
nipotentiárius, Köuér János Ur(na)k képében [Altorja 
Hsz; Borb. I). 1701: Ennek előtte valo Esztendőkben itt 
az Kolosválj Káptalanban ă melly Contradictiot, Pro-
testatiot az Aszszonj, Tholdalaghi Mária Aszszony õ 
kglme tött volt, édes Áttyának jövendőbeli Fassioja, 
Dispositioja ellen, tehát aztis retractalya, annihilallya 
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[Kv; SLt FG. 55]. 1786: Contradictiot is tetteneké azon 
vásár ellen avagy nem . . . ? [Karácsonyfva Mt; Told. 76 
vk]. 

2. (írásos) ellentmondó nyilatkozat, ellentmondó 
irat; declaraţie contradictorie; (schriftliche) Wider-
spruch einlegende Áußerung. 1591: Az hatar dolga fe-
leol vegeztek eo kegmek hogy e heten Biro vram eo 
kegme az ven vraimban giwcheon be, es eo kegme megh 
lattassa az leueleketis, ha vagion Contradictio benne 
vagi ninch [Kv; TanJk I/l.166]. 1615: kegtek az uitezleó 
Sarkeozj Jstuan vramat az Vayda Geörgj hazaban 
kezdette iktatny Contradicalok . . mely Contradic-
tiot kegtek az Jktatasrul valo relatoriaban de verbo ad 
verbum Inserallion es az massat az Relatorianak mys 
kegtekteöl megh kiuanniuk [Szásznyires SzD; Ks 35. I. 
Kereszthury ir. Gr. Kauassy de Deés nyil.]. 1775: Az ed-
dig valo hibás operatiojoknak . . solemniter Contradi-
calunk, és ezen Contradictionk improtocollaltatván 
Nékünkis sub extradato Notariali ki adattassék [Fejér 
m.; DobLev. 11/464.lb]. 1819: a Nemesség az egész vi-
dékben kereste a Statutorokot a Contradictio páijáért 
de soholt sem talalhatták meg [Berkeszpataka Szt; Ks 
67.47.28]. 

kontradiktor jog ellentmondó (személy); protestator, 
oponent; Widersprecher. 1571: Mind feyenkent az cont-
radictorok azt kewannyak hogy az Ewekteol az donata-
rius, wres legyen [Szentgyörgy MT; BálLt 78]. 1575: 
Mostan az Donatariusok es Contradictorok keoziben 
egebet Nem zolunk, hane(m) ty kegek Eleot Solemniter 
p(ro)testalunk, hogi akar Mint forogion eo keoztek az 
per, De Minekwtanna az genealógia dolga keoz-
twnk veghez megien Meg keresswk teorwenyel [Kv; 
TanJk V/3 118c]. 1597: az Contradictorok az eomagok 
Reteyt kertben Tartanak es az chak magoké volna az vr 
feoldet penig elny akarnak [Ipp Sz; Ks]. 1607: az Cont-
radictoro<k)nak mi igassagok leuen az iozaghoz az melj 
ellen Contradicalanak mi nem tudgjuk . az Contra-
dictorok keressek suis módis ha mi igasagokat praeten-
dalliak hozza [Cssz; BLt 3]. 1677: (A) deficialt joszag-
nak appraehensiojában és collatiojában e' mód obser-
valtassék, hogy a' Fiscus . . . az Ország Törvénye szerint 
a Joszágot legitime publicaltassa: és a' Contradictoro-
kat evocaltatván, procedaltasson ellenek ha a' Tör-
vény a Fiscusnak itili, per manus conferalhattya a' kinek 
akaija: . . . a' Donatarius ha senki Contradictor nem 
találtatik, a* Joszágot apprehendalhattya; de ha Contra-
dictorok találtatnak, èo facto cedalni tartozik, és extra 
dominium keresse, juris ordine [AC 203]. 1733: az elébbe-
ni Contradictor és Jnhibitor . . . Semmi Documentumo-
kot nem producala(na)k [Kiskerék AF; JHb XXVI/44]. 

kontradiktória jog ellentmondás; obiecţie, protestare; 
Einspruch. 1577: Bęldy János Bodolarol3 Es az Ne-
hay Beldy Kelemennç Lazar Anna aszszon' Vzonbol 

my eleottwnk vgyan erre keotek magokoth eggyk az 
masyknak, hogy az el rendelt es el osztott Joszagokban 

ęltekygh megh nem haboryttyak eg'masth semmy-
ben: Es ha mellyk fçl eszt megh nem allana . ezen le-
welnek ereyçwel my byrak igazat vehesswnk azon a' 
ky megh nem allana, minden repulsio ellen, Jnhibitio, es 
Contradictoria ellen az satisfactio megh lehessen [Uzon 
Hsz; BLt 7. — aHsz]. 

kontradiktórium jog ellentmondás; obiecţie, protesta-
re; Einspruch. 1798/1799: a' Iuramentum oblatioja-is 
magában Contradictoriumat foglal [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 426]. 

kontradisputál vitat, vitásnak tart; a contesta; bestrei-
ten. 1823-1830: hadd tudhassam meg, Erdélyben mi-
csoda gondolattal vágynák irántam, s vajon nem cont-
radisputálják-é az én pappá leendőségemet [FogE 214]. 

kontradiszpozíció ellenrendelet; contraordin; Konter/ 
Gegenorder. 1740: az bé jövő Philippianum Régimén-
nek csak az estve contra dispositiok érkezte(ne)k e 
Bellico Co(mmi)ssariatu, hogy Szászváros Széket által 
ugorgyák, és ismét ebbe(n) az v(á)r(me)gyéb(en) 
légyen Statiojok [Hosdát H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

kontradoceál ellenbizonyítékokat hoz fel/terjeszt elő; 
a prezenta o dovadă contrarie; Gegenbeweise anführen/ 
unterbreiten. 1788: kőnyüd lesz nékem Contradocealni 
[Komjátszeg TA; Pk 6]. 

kontrafagott contrafagot; Kontrafagott. 1844: (A 
szökevény) countra-fagoton tud musikálni [DLt 1399 
nyomt. kl]. 

kontráié képmás; portrét; Eben/Abbild. 1756: az Kis 
Palota, vagy Audentiás házba . A falon . . . néhai 
nagj emlékezetű Kegyelmes Vrunk eő Excellentiája 
Contraféje, avagj le írott képe [Déva; Ks 92.1. 32]. 

kontraſakt szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ kő kb. ékkő-utánzat; imitalie de pietre preţioa-
se; Dublette, Simili. 1561: Senky eg' mesteris hamis ara-
nyat: Es sarga rezet meg' ne mereszelyen aranyazni . . 
hamis Contrafact kouet se merezlyen be foglalni . . Ha 
penig valamely mester hamis kçuet foglalna Be, az 
cehnek eg' gira ezwstçn maraddion [Kv; öCArt.]. 

kontrahál 1. szerződik, szerződést köt, szerződésre lép 
vkivel; a încheia un contract; einen Vertrag/Kontrakt 
schließen. 1649: en az Ur(ama)t se egi se mas uton 
ollia(n) plenipotentiarius(na)k ne(m) vallotta(m), hogi 
ueled, es akar kiuelis componallio(n) contrahallio(n), es 
valamit uegezzen [Kv; TJk VIII/4. 368]. 1668: Contra-
haltak volt eő kglmek egymassal hogy eő kglme Ke-
resztesi Ferencz vram maga boczattana azon Joszago-
kot eő kglme kezeb(en) [T; JHb XIV/2]. 1670: Mivel ugy 
vagyon tudtomra, hogy Kudua nevü falu felől 
. . . Haller György, Pongracz Marton, és Kollatavits 
György Uramék eo kgmek bzonyos Contractust 
akarnanak tenni, celebrálni és csinálni, vagy csinálták, 
celebrálták és contrahaltakis . . . akarmi modon valo 
fassiojok, vegezessek, alkalmok . ellen . . . contradi-
calok [JHbB I. 5. — aSzD]. 1677: végeztetet hogy min-
den rendek kereshessenek, és készíthessenek Kéne-
sőt, ily módok alat mindazonáltal; hogy ha kinek hatá-
rán találtatik, a' Földes Úrral contrahallyon, a' mint 
alkhatik a' Kénesőt kereső ember [AC 48]. 1748: én ă 
Contractust nem violaltam, sőt à melly Jószág iránt ő 
Kglmével contrahaltam azt realiter et effective kezéhez 
vette [Torda; TJkT III. 229-30]. 7807; senkiis Dosa 
Ádám eő klmének Jószágaira sem költsön semmi szin 
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alatt pénzt ne adjon, vélle ne contraháljon [Mv; DLev. 4. 
XL]. 

2. adósságot ~ adósságot csinál; a face datorii; 
Schulden machen. 1774: Azalatt 15 ezer forint adóssá-
got contrahálván . . halála után azon 15 ezer forintot a 
fiának, Teleki Károly úrnak kellett megfizetni [RettE 
320]. 1797: adosságok vagynaké ? azoknak Interesse 
esztendőnként pénzül, dologul, Gabonául, fizetődiké ? 
azokot ki, mikor mi okbol miképpen Contrahálta és 
azokrol a' Contractussok, hol, kinél, vágynák ? [Dob.; 
WassLt vk]. 

3. összefoglal; a rezuma; zusammenfassen. 1766: Vé-
gezetre ugj látom Ra(ti)ojit az A. ö Kegjelmének, 
mellyekkel éngem debellálni akar öt Positiokba Contra-
hálta [Torda; TJkT V. 328]. 

kontrahálandó szerződésre lépendő, szerződést köten-
dő; contractant; vertrag(s)schließend. 1731: Mi aláb 
meg irt Nemes Személyek az aláb meg irt dologban 
Contrahálandó Felektől, mind két részről Fogot kőz Bí-
rák, adgyuk tuttára Mindeneknek, a kik(ne)k illik [Ve-
resegyháza SzD; Ks 25 sub B. 7]. 

kontrahált szerződést kötött, szerződésre lépett; care 
au încheiat un contract; einen Vertrag/Kontrakt ge-
schlossen. 1677/1681: mint hogy nagy káromat abban 
nem latom, nem bánom, ha az Csere megh àllis az ket 
Contrahalt felek kőzőt [VhU 480 Thököly Imre válj. 
1798: Hogy a' fen irt Contractusban Contrahalt 
személjek a' fennebb îrt mod szerént contrahaltanak, 
arról énis adom ezen tulajdon kezem Írásával lévő super-
scriptiomot Vass Mihálly mpria Sinfalvi Unitárius 
Parochus [Asz; Borb. I]. 

kontrahens I. mn szerződő, szerződésre lépő; contrac-
tant; vertrag(s)schließend. 1711: Evictiotis fogadának 
az Contrahens felek ŏ kegyelmek egy másnak [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 34]. 1778: a' Csere is aequalis légyen 
Super addála Kováts Ferentz Ur . . a ' Nemes Me-
ző Bandi Graeciritus unita Ecclesianak, 20 ~ Husz Vo-
nás Forintokat, mellyet Kováts Ferentz Ur Szép 
Follyo Márjás pénzül le is olvasa és az Contrahens . . . 
Eccla . Curatora Levála is [Mezőbánd MT; MbK 
X. 51]. 1780: (A) Joszagokatis a' meg irt Contrahens 
Szemellyek adak egy masnak örökösön Fiurol Fiúra, 
Maradvanyrol Maradvanyra [Tarcsafva U; Pf]. 1799: 
Mely fel tételeknek meg állásara a' Contrahens felek ma-
gokat jobb jobb kezek bé adásával mi előttünk kőtőle-
zék is [Mezőcsávás MT; Kp 54]. 

II. ſn szerződő fél; contractant(ă); Kontrahent, Ver-
tragsschließender. 1650/1667: Mely alkalom és végezés, 
az fen meg irt Contrahensek kőzött igy menvén végben 
mi előttünk kezeket ezen vtrinq(ue) minekünk beis adák 
[Kelementelke MT; Ks NN. 25]. 

kontrainstancia kb. ellenbeadvány/kérés; contrame-
moriu; Gegeneingabe/gesuch. 1780: ámbár találtattak 
légjen Communitásunkban némely Emberek óllyanok, 
kikis ezen Kŏz Jónak elŏ mozdittását Contra Jnstantiá-
jokban Ngtok által akadályozni kivánt volna; De az 
Mlgos Nms Famillia . . méltóztatott egy Universalis 
Torviny Könyvet Constitutionak Tytulussa alatt Váro-
sunknak ki adni [Torockó; TLev. 9/19]. 

kontrakaríroz meghiúsít; a contracara; vereiteln. 
1806: most . . valamelly atyafiságos szíves, oknélkül 
előre Levélere (!) tett válasz, ártana, és contrakarirozná 
jo Projectumunkat [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

kontrakció 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion; vhol ~ban van kb. vhova be van szállásolva, 
vhol helyőrségben van; a fi încartiruit undeva; irgend-
wohin (ein)quartiert sein, in Garnison stehen/liegen. 
1770: 1-ma Julii a Bethlen regimentje Jádhoz Beszterce 
vidékin kiszálla kantonirungba. Hála Istennek. Fél-
svadront a felső járás nyakába vetett volt a főispán, kik 
is Szentmártonban és Vicében voltak contractióban 
[RettE 237]. 

2. katonai ~ kb. helyőrség; gamizoană; Garnison. 
1820: katonai kontració [UszLt VIII. 8/68]. 

kontraktizál 1. szerződik, szerződést köt; a încheia un 
contract; einen Vertrag/Kontrakt schließen. 1736: Ugy 
latom Competentiajat égy Contractussal akarja edo-
cealni az A ŏ Kglme, de én az Aval soha sem contra-
haltam . . . a kivel contractizalt avval lássa pereljen 
[Torda; TJkT I. 104]. 1766: az én Praedecessorom és a 
Tiszteletes A. ō kegyelme Praedecessora, Consequenter 
müis tacite contractizáltunk és mutuo meg edgyeztŭnk 
abban, hogy köztünk Meta ne erigaltassek, hanem to-
vábráis azon Vdvar birattassék közre [uo.; i.h. V. 304]. 

2. ~ja magát ígéri/köti magát; a se angaja; verspre-
chen, auf etw. bestehen. 1850 k.: véllem téendŏ kegyes-
ségiért pénz vagy munkabéli interesre magom nem tsak 
ajánlom hanem Contractizalom is magam [Szászújős 
SzD; TSb 35]. 

kontraktizált szerződéses, szerződött; prevăzut ín 
contract, contractual; kontrakt/vertragsgemäß, ver-
traglich. 1847: ara kéri újból a Czéhot hogy legenyeít el 
nem bocssajthattya mig a Contractizalt munkáit tökei-
le tesen be nem végzi [Kv; ACProt. 22]. 

kontraktuális I. mn szk-ban; ín conştrucţii; in Wort-
konstruktionen: ~ bíró szerződéskötő fogott bíró; ju-
decător la contractare; einen Vertrag schließender be-
vollmächtigter (Schieds)Richter. 1718: vett Néhai Sán-
dor Mihály Vram Pető Andrástol egy földet . . ebben 
magam voltam Contractualis Bíró [Szentmihály Cs; 
Borb. II Fel Csik Széki Sz. Mihályj Búzás András major 
(64) pp vallj | ezen fóld(ne)k vásárlasaban jelen voltam, 
mivel Cont<ra)ctualis Biro voltam benne [uo.; i.h. Kosa 
Peter pp vallj * ~ írás szerződés; contract^ Kontrakt, 
Vertrag. 1754: Mi minnyájan Alvinczen Residealo 
Nemes személyek adjuk ez Contractualis írásunkat jö-
vendőbeli bizonyságul [Incz. XI. 4a. — aAF] * ~ levél 
'ua.; idem' 1655: Béldi Pál úram . . az mely nyéni er-
dőt az prásmári uraiméknak az arról valo contractualis 
levél szerént engedett . . békességgel birniok megenge-
di [Uzon Hsz; SzO VI, 202]. 1746: egy Házról való 
Contractualis Levél [Torda; TJkT III. 18]. 1844: A Végg 
Hersai Besztertzei Tamásné pusztájáról valo Contrac-
tualis levél 1768 [Ne/Nagylak AF; DobLev. 
V/1249]. 

II. fn szerződés; contract; Kontrakt, Vertrag. 1740: 
ezen Levelnek más oldalán valo Contractualis [Gyertyá-
nos TA; Bosla]. 1744: Mi Nemes Torda Vár(me)gyében 
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Torotzkó Várossában lakó Hŭtŏs Személlyek Melly 
dolog, és alkalom mü előttünk ekképpen menven veg-
ben irtuk mü is rolla ezen Contractualist fide nostra me-
diante [Torockó; i.h.]. 1766: Liber Báró Jósika Joseff Vr 
eŏ Naga adatt erette Lápos Debreken bizonyos 
szám ház Jobbagyokat . örökös Cserében, melly meg 
Tetczik az arról kőit Contractualisbol [Fejér m.; JHb 
XXIII/32]. 1777' ezek bővebben meg tedzenek az ezek-
ről ineält Contractuálisbol [Dés; Borb. I]. 1819/1831: 
Kabos Gábornak Stentzel Andrással kőit Contractua-
lissa a' Kolosvári határon a' To nevü hellyen meg vásár-
lóit helly iránt 1680 [Aranyosrákos TA; i.h. II irat-
jegyzék]. 

kontraktus 1. szerződés; contract; Kontrakt, Vertrag 
| egyezség; convenţie; Konvention, Übereinkunft. 1635: 
Fejedelem Vrunk eŏ Naga paroncziolattjat ueuen 
Érti abból hogy . Admonialia eo Naga hogy az mely 
contractus keŏzteők az Balasfalui Jozagh vegett 
leótt, abban defectus leót volna [Szászrégen; VLt 
17/1603]. 1641/1648: ez utóiban vittem haza az en felese-
gemet Desffalui Susannat az Eoczeuel Desffalui An-
naual az mikor az Attiok Contractussanak ellene 
mondottanak az Feyeruari kaptalanban [Mihályfva 
NK; JHb XXII/37]. 1664: az Attiafiak keőzeőt valo 
Contractus ellen Bojer Simonne Aszoniom Contradicalt 
[Fog.; Berz. 17. XII/36.]. 1717: Senki eőkőt nem kénsze-
ritette magam voltam Regius a' Contractusban mely 
volt illyen Tenorral hogy a mig eben az Országban 
laknak Sohuva másua magokat ne kötelezhessek 
jobbágyságra [Martonos Hsz; BetLt 7 Mathias Szőcs 
(38) pp vall.]. 1820: a Falu Contractussa azt tartya hogy 

más egyébb nvavalyaktol is tartoztak volna a 
pásztorok orvosolni [F.rákos U; Falujk 102 Barrabás 
Áron pap-not. kezével. — aAz ökröt]. 1821: Melj 
Kőtelező kontrektus Hogy általiunk Mindenekb(en) a 
fen irt Modon Ment vegb(en) oszt irtuk meg mü is az Mü 
igaz Hitünk szerent [Asz; Borb. I]. 

Szk: ~ba/~ra megy vkivel. 1670: az Eŏ kigyelme fiaj 
menenek az Attjokal Contractusban Illyen modon 

[Kv; RDL I. 153]. 1782/1799: Praefectus Dési Uram 
Valamit fel talál, Méltoságos Földes Uraim hasznokra, 
azt meg jelenti, s az iránt Contractusra is mentek volna 
Földes Uraink, hogy annak meg álloji lesznek [Toroc-
kó; TLev. 5/16 Transm. 331] * ~Aoz tartja magát. 
1641/1775. az Colosvari vagy Fejervari Captalanokban 
tartozzanak be vinni az Attyok es Annyok gyermekekett 

es ott(an) Juramentumott deponaltattni velek az 
Kaptalanok előtt, hogy mindenekben az attok es 
annyok Contractussahaz tartjak magokott . ŏkis Ju-
ramento confirmallyak az Attyok es Annyok Contrac-
tussokott [DobLev. 11/460.13]. 1666: Arrajs obiigalak 
magokot hogy ha mellik fel . Ehez Az Contractushoz 
ne(m) tartana magat, az megh ne(m) Allo fel, Decretalis 
Calumnia(n) maradgion Az megh Allo fel Ellen [Altorja 
Hsz; Borb. I]. 1821: A Contractushaz tartam magamat 
[Aranyosrákos TA; Borb] * ~ mellé áll. 1833.ĕ állyak 
az Contractus mellé és ugy tőstént ki fizet [M.nagyzsom-
bor K; SL] * ~on/~t megáll. 1674: a fen deciarait sze-
mellyekkel ezen megh irt dologrol valo Contractust min-
denekben) az Vr Banffi Sigmond vram megh allya [Ha-
vadtő Msz; BLt Isák György keze írása]. 1690: Mü 
egyebet nem kevanna(n)k hanem kevannok csak azt : 

hogy eö kglme . azan Contractussan allana meg 
[Fog.; Szád. Boêr Thamas es Peterek Postulatumi] * 
~ra lép vkivel. 1785: mennyi ideje már annak, hogy 
Contractusra lépett ezen Hellység az Földös Urasággal? 
[T; TLev. 6/1.2a vk]. 1801: az özvegy Zsidoném igaz Ple-
nipotenciáriusát hozzám küldvén, azzal más contractus-
ra léptem [Kóród KK; Ks 68.49.41 gr. Kornis Gáspár 
nyíl.] * ~ / ad vmirõl. 1709: adott Öcsém Ur(am) . . . 
edgy tiz aranyról valo contractust [BálLt 91]. 1814: ins-
tálok Ngod(na)k méltóztasson Contractust adni azon 
örökségről a fiam kezéb(e) [M.gyerőmonostor K; GyL. 
Varga Pál dominális bíró lev.] * ~t bontogat. 1671/ 
1796: ha peniglen valamellik fél . ezen Contractuso-
kat háborgatnák, bontogatnák, másolnák, vagy másol-
tatnák . tehát szabadoson exemtiot és Satisfactiot té-
tessenek [Nagyida K; LLt 61/1686]. 1690: Nemzetes Sa-
rosi János uram eö kglme Szegeny Atyankal tőtt 
Contractusat bontogatya [Fog.; Szád. Boer Thamas es 
Peterek Postulatumi] * ~t csinál. 1725: mikor Hal-
ler Laszlo elvete az Asz(so)nyt Contraktust csinált 
hogy ha lėjanya lehet legyen az Asz(szo)ny valasan [Dar-
lac KK; ApLt 2 Apor Susanna édesanyjához]. 1770: az 
Exponensnek betegeskedése, hogy Contractust csi-
nállya(na)k nem engette [Gyertyános TA/Torockó; 
Bosla. Gr. Kontz rector nyil.] * ~ t felbont. 1637: ha va-
lamelyk fel ez Contractust fel bontana az fel bonto felen 
az megh alo fel . Ezen levelnek vigoraval megh keres-
hesse [K; SLt D. 10] * ~ / ineál egyezséget/szerződést 
köt. 1718: 0 Naga veletek ugj mint az emiitett Szász ve-
sződi egész Paraszt lakosokai Contractust ineált volt 
[Szászvessződ NK; JHb XXIII/14]. 1744: Azt is hallot-
tam hogy két száz Arany Vinculum alatt a Néhai Pos-
s(ess)or Vrak egymás kőzzőtt inealtak volna Contrac-
tust [Tóhát TA; JHb XI/17.8] * ~t ír. 1742: fel tettek 
hogy azon dologról Contractustis Írjanak . . azután 
mire mentek nem tudom [Torockó; Bosla. Vernes 
Ferenc (26) jb vall.]. 1839: Contractustis irtak rolla, de 
pénzt sohult nem láttunk [Angyalos Hsz; HSzjP Ferentz 
László (58) vall.] * ~ / megszeg. 1656: Aztis tudom 
hogy Ozdy Tha(m)as vr(am) Batyam(na)k irasba(n) 
adot contractussat még szegte [Kv; CartTr II. 907 Mich. 
Futasfalui (16) vall.] * ~ t prestál szerződést megáll/tel-
jesít. 1666: ha pedigh az contractust nem praestálná 
akar mellyk félis, az megh nem álló fél, Decretalis Ca-
lumnian maradgyon [Altorja Hsz; Borb. I] * ~ / rekan-
tál szerződést visszavon. 1742: (A) Contractust En ta-
pasztalván magamnak és Posteritasimnak káros(na)k 

lenni, azon Contractust En . . . retractaltam, recan-
taltam, és revocaltam [JHb XXXV/32] * ~t retraktál 

~ t rekantál * ~ t revokál ~ t rekántál * ~ t tesz 
szerződést köt. 1670: Kudu nevü falu es haszon Ve-
vó helyei felől Haller György, Pongracz Marton, és 
Kollatavits György Uramék eo kgmek . . . bizonyos 
Contractust akarnak tenni [JHbB I. 5. fej.]. 1674: jöué-
nek mi elönkb(en) ab una Tiszteletes Marto(n) Pap 
Ur(am) Esztelneki, ab alia ueró parte Nemz Apor Far-
kas Ur(am) Alsó Toriay és tőnek eö kegyelmek mi 
előttünk illye(n) alkalmat es contractust [Ksz; IB]. 1695: 
tönék előttünk illyén még hihatatlan contractust [Impér-
fva Cs; BCs] * ~ t violái szerződést megsért/szeg. 1635: 
eó Naga azt a Contractust semmiben nem violalta Nem-
is akaria violalni [Szászrégen; VLt 17/1603]. 1745/1760^ 
(A) Contractust nem Kisfaluda, hanem Náznánfalva 
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violálta [Berz. 17b. — MT] * eláll/megy a ~ mellől 
lemond a szerződésről, fel/lemondja a szerződést. 1667: 
Volt ugyan Barkóczy uramnal való végezése Zó-
lyomy uramnak, de ahhoz ő nagysága nem akarta ma-
gát tartani s elmentünk azon contractus mellől [TML 
IV, 21 Keczer Ambrus Teleki Mihályhoz]. 1718: nem jo-
valhatom, hogy klmed el aljon az contractus mellől, ha-
nem ha az Ur Haller Laszlo vr(am) sponte az maga részi-
ről, az első Contractustol el állana [Ks 96 Apor Péter lev.]. 

2. szerződéslevél; contract; Kontrakt(s)schreiben. 
1663/1695: az eo kglk elsőszőri Contraktusoknak es le-
veleknek Continentiaja is azt tartja, Hogy Thuri Fe-
rencz Uram Mihalcz Mihály Uram ellen masnak Sem-
minemű bonumit ell ne adhassa [Hsz; Borb. I]. 
1679: Alkálmasint tugyuk mellyek az Nemes földek, 
mellyek az varasiak abban Confusio nem esik az Cont-
ractust országh eleiben is nem mindgyart producalyuk 
[Dés; Jk 40a]. 1739: Szabó Ferencznek adtam flór. 12 d 
24 az nagy rétben valo résziért . Erről contractus va-
gyon [Torockó; Bosla]. 1761: Mind ezen Contractusban 
expressált Punctumoknak meg másolhatatlanul valo 
meg állására magokat . le kötelezik sub Vinculo 
Aureorum két száz [Branyicska H; JHb XLV]. 1802: 
Ollyan nyílvanságosan hitelesíttetik a Contractussal 
az adósság, hogy annak igaz volta iránt leg kisebb kétség 
sem lehet [Torda; TLt Közig. ír. sztlan Gálffi Joseff vice 
ispány nyil.]. 1814: Minden Contractusnak Copiaja is 
legyen [Nagykapus K; RAk 27]. 

kontraktus-fél szerződő fél; contractant(ă); Vertrags-
partner/Kontrahent. 1676: Elsŏbennis . Barcsaj Dru-
ziana Aszony fel tévén azt hogy ne láttatodgyek és 
ne esmertessék . Vra Testamentaria Dispositioját vio-
lálni inkáb az fen Specificalt contractus felekis vigore 
p(rae)sentium literar(um) Contractualiu(m) helyben 
hadgyák es confirmállyák [Sv; Törzs]. 

kontraktus-forma szerződésféle; un fel de contract; 
Art Kontrakt/Vertrag. 7776: holmi Contractus formátis 
concipiáltak vólt [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) 
vall.]. 

kontraktus-írás szerződésirás; contract; Kontrakt(s)-
schreiben. 1742: Énis az Jstalljosi Béres lévén magam je-
len voltam az bekellesnek egyezésnek alkalmatosságá-
val Contractus Írásról beszelgettenek, lévén ez Pen-
tek nap, hogy Szombaton megh Írassák [Torockó; Bos-
la. Finta Jakab (34) vall.]. 

kontraktus-író szerződéskészítő/szerkesztő (személy); 
persoană care redactează contracte; Kontrakt(s)schrei-
ber. 7800: az Alperes Ns Barthos Sámuel . a Fel-
peres3 eokegyelmit . . minden igaz ok nélkül szidta ha-
mis Lelkűnek, hamis Contractus s Testamentum ironak 
[Hsz; BLev. — aAlbisi Ifjabb Baktsi Joseff Uramat]. 

kontrakvietáltatja magát ellennyugtát állíttat ki/sze-
rez magának; a-şi cere contrachitanţă (despfe ceva); 
sich eine Gegenquittung ausstellen lassen/erwerben. 
1803: Az Ispány . . mindenféle bé-vett pénzről magat 
az administránsok által Contra Qvietaltassa, a' kiadott 
pénzről ellenben a' percipiensekkel Quietáltassa [Kv; 
AggmLt A. 117]. 

kontrakvietancia ellennyugta; contrachitanţă; Ge-
genquittung. 1826: Contraquetantia (!) 3. 63 Az az Hat-
van három Rforintokrol melljet mi 1825b(en) a Székellj 
Keresztúr városi Allodialis Perceptor Kováts Imre eő 
kegyelmének a két országos sokadalombol gyűl (!) vá-
sárvámott administráltunk légyen igaz Hitünk szerént 
bizonyittyuk3 [Szkr; Borb. I. — aKöv. az aláírások]. 

kontrái ellentmond; a contrazice; widersprechen. 
1610: az J. Wdeö mulasra tarthja az dolgot Az A penig 
Contral hogj nem teolteot wdeot3 Was Istuan tutorsagal 
birta azt az peres Jozagot [UszT 43a. — aÉrtsd: Nem 
volt birtokában a törvényszabta ideig a peres jószág]. 
1673: Az Szőlő őrőksegeknek dolga felől . . . lön az osz-
tozo felek kőzött edgy kis controversia akarvan az idei 
termését el venni mindenik Szőlőnek közönsegessen az 
két reszesz, az harmados penigh contralvan, mint hogy ő 
faradott es . . . ő gondoskodott volna eddegh velle [Kv; 
RDL I. 154]. 

kontramandál 1. visszavon; a contramanda; aufhe-
ben, widernifen. 1797: Szolga Biro Szabó János Uram-
hoz botsátott fellyebi rendelését contramandalni, és 
visszakéretni méltóztassék [Déva; Ks 73. 74. VII. 125]. 
7806: Az uniformisokrol írhatom hogy Gubemialiter 
contramándálvá lévén az Insurrectio a' Csako viselés-
nek vége, és már vége a' Capitányságnak, a' Hadnagysá-
goknak . vége vagyon mind ezeknek, mint a' Pünkös-
di Királyságnak [Mv; Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

2. ellentmond; a contrazice; widersprechen. 1737: az 
A . arra eskűtt meg hogj, a Nms Város Hadnagjával 
egjgjet ért, tőlle dependeál; de . juraméntumát violál-
ta akkor, mikor mind Hadnagj mind Nms Tanáts dispo-
sitiojának Contramandált, és a Communis Consensust 
transgrediálta [Dés; Jk 246]. 

kontrapátens ellenrendelet; contraordin; Gegenor-
der. 1710: Senki, aki okos ember vala, nem ada hitelt 
Pekri pátensének, mert ismerték jól, hogy minden-
kor hazug ember volt . Azért a Gubernium contrapá-
tenseket külde ki Szebenből, remonstrálván, hogy Pekri 
Lőrincnek minden írási hazugságból állanak, senki 
azért meg ne bolonduljon, s a császár hűsége mellől el ne 
álljon [CsH 375. — 31706 -ra von. feljegyzés]. 

kontrareflexió ellenfejtegetés; contraargument; Ge-
genausführung/darlegung. 1822: minekutánna a perle-
kedő Felek . magok reflexiojokot és Contrareflexio-
jokot meg tették . . ugy találtuk: hogy az Allperesek 
hosszas allégátiojokba elő adott argumentumaiknak na-
gyobbára a Derekas ítélet előtt lett volna helyek és ide-
jek [Koppánd AF; DobLev. V/1057. 3b]. 

kontrárium 1. vminek az ellenkezője; contrarul; Ge-
genteil. 1585: Bemard Schuler Endres Velczer Es Bor-
bély Ianos, El kwlde minket Leorincz Mester hogy az 
keotelwereoket el Iarnok, meg kerdeznj ha eo Aka-
rattiokkal leotte az lada el vitel3, De ez három Tamas 
Georgy es János az felele Nekewnk hogy eo Akarattiok 
es a' czeh Akarattia, De mikor Az teobbit ez haro(m) 
kyweol el Iartuk volna, hat mind contrariumot vallanak 
es meg wallak hogy Ne(m^ wolt semmy Akarattiok ben-
ne [Kv; TJk IV/1.440. — Értsd: a céhládának vhonnan 
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való kifogásolt elvitele]. 1619: Mikor ezeket sok szóval 
eleiben adtam volna igen örült neki3 semmj contra-
riumot nem disputált, mint annak előtte [BTN 311. — 
aA Portán a török vezér]. 1750: a Só székig egy dara-
botska Rétet és oldalt praetendálnak a' Szabad Rendek 
Falu közönséges Réttyinek lenni, de a' Mlgs Groff Urak 
Contrariumot allegalván, mint hogy magok kőzött azon 
Hellyeket mind őssőket mar fel is osztották [Koronka 
MT; EHA]. 1763: meg eskettetvén az más Ius Böször-
ményi Ur(am) részérŏlis egészen contrariumat fateal 
[Torda; TJkT V 158]. 

2. kb. ellentétes rendelkezés; dispoziţie contrară; ge-
genteilige/sätzliche Anordnung. 1664: azt írtam Kob 
uramnak, hogy olvassa meg az urunknak szóló levele-
met, ha ü nagyságának tetszik, küldje el urunknak 
Azt izente ü nagysága reá, hogy neki is tetszik és menten 
elküldte levelemet, maga is írt urunknak. Azután osz-
táng soha nem íra urunk egyebet, hanem contrariomat 
íra inkább ü nagysága [TML III, 294 Boldai Márton Te-
leki Mihályhoz]. 1705: a commissariusok is azt ígírék, 
hogy mivel nekik Kolozsvárról Martin Commissarius 
nemhogy azt írta volna, hogy az úr búzájának békét 
hagyjanak, de söt contrariumot irtanak, mindazáltal, 
más semmi egyéb nem maradván egy rozsasztagnál, azt 
ígírék, hogy meghagyják az úr szükségére, a többiről pe-
dig quietantiát adának [WIN I, 656-7]. 

kontrariál ellenkezik, ellentétben áll; a contraria; 
(einer Sache) widersprechen/zuwiderlaufen. 1672: De 
mit tehet Kegyelmed? Elég az, keresztyén*kötelessé-
ginek eleget tött s teszen nem is méltó keresztyén 
névre, valaki ezután ennek s ebben contrariál [TML VI, 
188-9 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1769/1802: A 
sana ratiovalis contrarial az, hogy a . . . Doszul Kristol-
czuluj, vagy Doszu máre . nevü Erdő . Nagy Kris-
toltz felől eshetnék [BSz; JHb LXVII/3.45]. 1773: Mit 
irjon légyen Groff Mikes István Ur eo Nga látom Ke-
gyelmes Aszszonyom, de nékem ugy tettzik a' Levelivel 
contrarial a' Parantsolattya [JHbCs Árkosi Ferenc Csá-
ki Katalinhoz]. 1775/1802: ezen Objectiois contrariálni 
láttatik a Contraversiában lévő Erdőnek már praemit-
tált oculatiojarol valo relatioval [BSz; JHb LXVII/3. 
102]. 

kontrárius I. mn névszói áll-ként v. igei-névszói áll. 
névszói részeként; ca predicat nominal; als Nomenprä-
dikat od. als Teil des verbo-nominalen Prädikats: ellen-
kező, szembenálló; potrivnic, opus; entgegengesetzt, 
konträr. 1692: Sárközi Ur(am) tön illye(n) valaszt 
felesege kepeb(en); hogy . . eő kglmek(ne)k az Scisio 
teczik, és semmiben nem lesznek Contrariusok [Ne; 
DobLev. 1/37]. 1710: Midőn Teleki Mihály ennyire vitte 
volna Bánffy Dénes ellen való dolgot, tudván, hogy ha 
Béldi Pál contrárius leszen, semmire nem mehetnek 
miatta, alattomban a fejedelemmel úgy végeznek, hogy 
a fejedelem Bánffy Dénes ellen való akaratját tegye írás-
ban suscriptiója s titkos pecséti alatt [CsH 115]. 1730: 
Requiraltam volt az M. Bellic(us) Fő Com(mi)ssarius 
urat ŏ Ngát is ezen dologról, de ŏ Nga relegalt Ngodra 
hogy ha ngod ugy disponál felŏlle nem contrárius benne 
[Vízakna AF; Ks 83]. 

II. ſn 1. ellenség; adversar, duşman, vrăjmaş; Feind, 
Gegner. 1619: ha eddig . . . valamiképpen láttatott 

őnagyságának contrariusának lenni s contraágálni; az 
akkor úgy volt, de most különben viseltetik őnagy-
ságához [BTN 258]. 

2. (al)peres fél; parte adversă; be/geklagte Partei. 
1743: Rotar Balint Exponállya, hogy in A(nn)o 739 
innét Banatusb(a) által menvén házát itt hadta, az alatt 
pedig akkori krajnik Andreseszk András azon Puszta 
Házat ide valo Hers Pászkulnak által adta, most az 
exponens viszszá jővén a Házat p(rae)tendállya, mellyet 
Hers Paszkul viszszá adni nem akar. Á Contrárius Hers 
Paszkul Replicállya, A Krajnik adta néki által . . . azért 
a Vándorló épicsen másutt házat [F.lapugy H; Ks 
62/11]. 

kontráriuskodik egyenetlenkedik, torzsalkodik; a se 
învrăjbi; uneinig/eins sein, in Zwietracht leben. 1704: a 
generál azt mondotta, hogy ez a rebellió mind katolikus 
emberektől koholtatott, és ebben a dologban is a katoli-
kusok contrariuskodnak inkább [WIN I, 142]. 

kontrás1 1. kb. vámszedő; vameş; Zolleinnehmer. 
1740: kételenítettem ă Ruszi Contrástól, nagy interesre 
kölcsön kérni hat forintokat [Kornislaka SzD; Ks 54/72 
Kosztin Mitre (36) jb vall.]. 1746: faluvégi Krátson Der-
si Contrás iránt, à Har(min)czados(na)k Levelet irni 
[Torda; TJkT III. 29]. 1751: Opra Csizmadia itt járt 
láttam hogy Czimer vólt a' Mellyen, s ŏ azt mondotta 
hogy Kontrás, és akkor a* Király pénzit vitte Szebenbe 
de hunnon hozta, és hol lakik azt nem tudom meg mon-
dani [Alamor AF; BfN VII/3]. 1800: Horváth Mihály 
Beretzkben lakó Ojtózi vámház szolgálatra tartozó 
Contrás, 38, Esztendős [Bereck Hsz; HSzjP]. — L. még 
RettE 373. 

Szk: harmincadi 1798: Volkányi Harminczadi 
Contrás Vass György [DLt nyomt. kl]. 

2. sólerakat- v. sóskút-őr; supraveghetorul depozitu-
lui de sare; Revisor eines Salzlagers/Salzbrunnens. 
1797: A Déési határon a . . . Szamos partján . . Só De-
positorium mellé . Kontrásnak rendeltetett a Felséges 
Erdélyi Kamarától meg öregedett szabadságos Katana 
Déési Cívis Beretzki Sámuel [Désakna; DLt]. 1817: 
Contrásnak hogy ide visábad meg tétetett az Exponens 
eö kegyelme . . a' maga idejébe mindenkor meg jelent, 
és soós vizet nékünk, ki osztogatván, vgy Kötelendre a' 
falujába viszszá utazott | Soós vizet minden héten a* ma-
ga idejébe ki adni meg jelent, ha maga nem tehát szemé-
lyesse altal is melynél fogv^ fogyatkozást nem szenved-
tünk [KLev. — Visa K. Az előbbivel tőszomszédos 
település] | hogy pedig a' Soós kut sokszor bé zárva 
volt . . . mindennek(ne)k a' Contrás légjen fundamen-
tális oka [i.h.]. 1825: A Sos kut Contrássának juxta 
Doc. Cum Rf. 5 [Szkr; Borb. I]. 1832: a' Déési Sós Kút 
Contrássa Kántor István nagyon elöregedett [Dés; DLt 
330]. 

kontrás2 al doilea violonist; der zweite Geiger. 1843: 
ki fogadták ujj paraszt Jobbágy Grékuj Iosit 
minden héten vasárnapokon musikálni egy melléje meg 
kívántató Kontorassal [Náznánfva MT; Berz. 21]. 

kontráskáplár ' 1833: (Az ügynek) valoságos igy lé-
téről Bizonyságot teszünk irtám én Motok János 
mp. Contrás Káplár és Nemes [Szeszcsora F; TL]. 
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kontraskárpa a vár védőárkának külső, ellenség felőli 
lejtője; versanta exterioară dinspre inamic a şanjului de 
apărare a cetăţii; der äußere, zum Feind hin liegende 
Hang des Schutzgrabens der Burg. 1664: (A kapitány) 
Az innepek után az contraskárpához akar kezdetni, 
mint vihetjük végben, csak az Isten tudja [TML III, 95 
Katona Mihály Teleki Mihályhoz Kővárból (Szt)]. 

kontraskriba diákny a kollégiumi rend őre; monitor, 
elev care răspunde pentru ordine şi disciplină ín inter-
nat; Wächter/Wärter der Kollegiumsordnung. 1705: 
Azt is mondá, hogy egy jóra menendő fia, aki Enyeden 
contrascriba volt az enyedi veszedelemkor ottveszett 
[WIN I, 376]. 1714: A kŭlsŏ Templom annyira meg 
épülvén hogy az I(ste)ni Sz: Szolgalat itt el kezdődhet-
nék addig mig harmadik Papot hozhatnak Sz: 
Szolgálatra rendeltetett a Collegium(na)k mostani 
érdemes Contrascribája Viski Pál [Kv; SRE 123]. 1763 
u..è (A kántálás jövedelméből) dupla portio a' Seniore, 
egy a' Contrascribájé a' többi proportionaliter a' Cántá-
ló Deákoké [Kv; BK Kv-i ref. koll. lev.]. 1823-1830: 
Székely Márton csudálatos természetű ember lévén 

az ifjúság nem szerette, s beszélni kezdették, hogy 
nem választják meg contrascribának s nem votizálnak 
reá [FogE 137]. 1870 kJ 1914: Contrascriba: a jurátériá-
nak — esküdt köztanítók testülete — egyik idősebb, eré-
lyesebb tagja, a kollégiumban a rend őre, kisebb kihágá-
sok rögtönös büntetője. A hetvenes évekig a contra-
szolga volt a tanulók réme, mert naponta 5-6, 8-10 
alkalommal suhogott kezében a székre fektetett nebulók 
nadrágfenekén a hajlós nádvessző [MvÉrt. 8]. — L. még 
FogE 96, 107, 138. 

kontraskribaság kontraskribai tisztség; funcjie de 
monitor; Stellung eines Kontraschreibers. 1823-1830: 
(Székely Mártont) az ifjúság nem szerette, š beszélni kez-
dették, hogy nem választják meg contrascribának s nem 
votizálnak reá. A professzorok tartván ettől, nem bátor-
kodtanak votizáltatni azért minden megválasztás 
nélkül folytatta a contrascribaságot [FogE 137]. 

kontraskriba-tétel diákny kontraskriba-választás; 
alegerea monitorului; Wahl eines Kontraschreibers. 
1823-1830: Május-nak 13-ik napjánd egy levelet veszek 
Marosvásárhelyről rektor professzor T. Csernátoni V. 
Sámueltől, melyben azt írja, hogy . menjek be, hogy 
szombaton jó reggel bizonyos dologról megkérdettes-
sem gyanítottam, a contrascriba-tétel miatt való re-
volúció dolgában hivatnak [FogE 136. — a 1795-ben]. 

kontráslegény harmincados legény; flăcău însărcinat 
cu taxarea mărfurilor care trec prin vamă; Bursche beim 
Dreißigstzoll. 1742: Néhai Postamestereknek . . . en-
gedtük volt az harmadik haz hellyetis melynekis az 
szeliben Magner András Ur(am) epitet volt egj hazacs-
kát melyben egj contras legényt tartott [Zsombor K; 
Somb. lj. 

kontrásság sóskŭt-őri foglalkozás/szolgálat; serviciul 
de supraveghetor la un depozit de sare; Wachdienst/tä-
tigkeit beim Salzbrunnen. 1817: Hogy Contrasnak a' fa-
lu hírén és akarattyán kívül tette volna meg a' Mlgs Ka-
mara az Exponens eŏ kegyelmét, az nem igaz . . . hogy 

pedig a' Soós kut néha néha bélett légyen zarva, akkor 
midőn Soós vizet ki osztogatni az Exponens tartozott 
volna, azis igaz látván ötet a' Fiscus helyén Contrásságâ 
után nyugadalomba élni, annyival nagyobb irigyei tá-
madtak [K; KLev.]. 

kontrástárs partenerul unui violonist cu rol de secun-
dant; Partner des zweiten Geigers. 1767: En vagyok He-
gedűs, vagyis Contrás Társa Ráduj Gyurkánok azért 
mindenkor mindenütt jelen Lévén vélle, vélle edgyütt 
mindeneket . Láttoma [Betlensztmiklós KK; BK. — 
aA falusi legények táncbéli verekedésére von. vall.]. 

kontraveniál 1. kb. akadályt támaszt vmiben; a face/ 
crea dificultăţi, a puné piedici; in einer Sache Hindernis-
se verursachen. 1756: Árkalján Péter Fiától el szökések 
után hallám . . . hogy ők hét máijásokot adtak 
Molduán Vonyának azért hogy el menetlekben (!) ne 
contraveniáljon [Galac BN; WLt]. 

2. ~ vmi ellen kb. tiltakozik vmi ellen; a protesta îm-
potriva unui lucru; gegen etw. Einspruch erheben. 1775: 
(A) szŏllŏket . meg dézmaltuk, s nemis contravenial-
tanak az Dézmálás ellen [Topasztkirály K; JHbK 
LVII/21. 10]. 

kontraveniens a rendelkezés ellen vétő (személy); 
contravenient; Kontravenient. 1739: parancsoljuk ke-
gyelmeteknek, publicáltassa vjolag ezen edictumota A 
kik e prioribus nem observalnak notálja . a contrave-
nienseket poenázza, magok pedig praeealjanak inasok-
nak bono, vendégség, táncz, musika absolute tiltassék 
meg, nem lévén a mostani időhöz valg [SzO VII, 399 
gub. — aA bojt szigorú megtartásáról. A tisztek]. 

kontribuál 1. adót fizet, adózik; a plăti impozit; Steuer 
zahlen. 1592: Hogy az feiedelmek eztendeönkent ez Va-
rosson teöbbet ne vehessenek, 52. Gyra ezwstnęl Es ha 
hada (!) lezen, czak ket zaz Arany forintot Contribual-
lion ez varos [Kv; Diósylnd. 16]. 1598: In Anno p(rae)-
senti, az Commissarius vrak parancholattiara attanak es 
contribualtak volt . f 2000 [Kv; Szám. 7/XVI. 87]. 
1619: Vaida Marto(n) penigh es Bradi János is termiszet 
szerint valo nemes emberek voltanak, nemis tudo(m), 
hogy az Eóreóksegektwl valakinek valamit Contribual-
tanak volna [Abrudbánya; Törzs. Taricza Thoma in 
Abrugifalua (80) jb vall.]. 1623: Az Desi Birak, es eskwt 
Polgár Vraim adak ertesemre . Jelentue(n) hogy az 
Varosnak minde(n) Nemw keőzeőnseges szolgalattiatul 
magatokat megh uonuan, hidak es utak czinalasara 
semmikeppen ne(m) akarnatok contribualni, hanem 

. . minden fele dolgok(na)k tereh viseleseteől immuni-
sok akarnatok lenni Intlekis s hagiom paranczio-
lomis serio twnektek twis . . contribualni tartozza-
tok es kötelesek legyetek [DLt Bethlen István gub. 
rend.]. 1632: Ez falubeliek annak eleotte a' Persanjakkal 
contribualtanak vago baro(m) dolgabol es edgiwtt atta-
nak egy vago barmot [Grid F; UC 14/38.4]. 1742: tsak 
bé kell Sánczolni a nemes házakot, ha közinkbe nem 
Contribuálnak [Mv; Told. 15/23]. 1775/1802: azon Sa-
lamoni3 Ember usualta ezen Irotványt, de a Nagy 
Kristolcziakis praetendálván, hogy az ő Falujakba 
contribuáljan rolla, ellenben az Bezdédiekis praeten-
dáltak, hogy Bezdédre Contribuálján [BSz; JHb 



kontribuálás 190 

LXVI1/3. 122. — aSalamon SzD; b ^ A z előbbivel tő-
szomszédos Nagykristolc és Bezdéd lakosai]. — L. még 
AC 143, 239. 

Szk: ſelirejfeliről 1711: az Birak Polgárok 
felire Contribuàlnak | Penteki szolgák . . . azok is, 

az adozasbol nem immunisok hanem felire Contribual-
nak | Pénteki Szolgák .. mindenben feliről Contribual-
nak [Somlyó Cs; Born. XXXIX. 50, 52 Cssz és Ksz tisz-
tei és rendei] * kapuról!kapuszám után 1671: A Ro-
vatlan Faluk és Városok, Puskások, minden Fiscalis Vá-
rakhoz való Darabantok, kik kapuszám után nem cont-
ribualnak .. adgyanak, Tall num. 1 [CC 96]. 1676: Or-
szagh adayaban egy Kapuról szoktak contribualni [Je-
genye K; EFiscLt IV/259. A. — Tornai László kijegyzé-
se]. 1711: Király Tamá<s> öröksége féle . . . eztis 

az nehéz portiozásban a midőn Kapu szám után kel-
lett Contribualni mind maga adózta . Szabó János 
vram [Ingodály NK; JHb XXIV/19]. — L. erre az adó-
nemre kapu 10. al. 

2. szolgáltat; a da (dijme); leisten, liefern. 1642/1722 
k.: ha pedig a Praedicator fel fogna azon főidet vagy 
egeszszen, vagy annyi reszet a menyit õ nem colaihatna, 
es azt masnak sem engedven Colalatlan maradna tehát a 
menyit a mellette levő akkora Colalt föld terem, annyi 
dezmat tartozzék a Praedicator az Ekklesianak contri-
bualni a Colalatlan földről [Beresztelke MT; GörgJk 
81]. 1694: a' sebeseliek, az eő magok majorsagokbol ju-
tandó Dézmát, kiki kőzzüllők az eő magok földes urok-
(na)k contribuallják [Sebesel AF; BfR néhai ifj. Bálpa-
taki János urb.]. 1736: az Küküllőn által epittetett egy 

jo tágas palló . a' Csávásiak pedig Conthbualnak 
érette hogy rajta altol 's meg által járjanak, kevés épület-
re 's gátra valo fát [Mikefva KK; CU XIII/l. 180]. 

3. kb. (pénzt) beszed; a încasa/percepe; (Geld) ein-
nehmen. 1753: a kitől lehetet két ket sustakot akkorban 
contribuált is, gjült volt circiter Negjed fél Mforint 
[Márkosfva Hsz; Törzs. Paulus Orbán (40) pp vall.]. 

4. átv hozzájárul; a contribui; beitragen. 1710 k.: bár 
csak tü igazgatók ne contribuálnátok sokat a magatok 
hazája romlásához, a tü negligentia, gondviseletlenség-
tek és veszekedéstekkel [BÖn. 972]. 

kontribuálás hozzájárulás; contribujie; Beitrag. 1736: 
Lévén egy Nagy Gyalmos Tó . azon Tónak Gáttyát 

a' Mlgs Pársok . . . tartoznak Conservalni, és pro-
curalni negyed résziben az Ur Bánffi Sigmond Uris 
igéri Contribuálását procurálására [Záh TA; Mk V. 
VII/10]. 

kontribuálhat 1. adózhat; a putea plăti impozit; 
Steuer zahlen können. 1671: ő nagysága Kegyelmednek 
írt méltóságos leveléből . . értjük a soldpénz felől való 
parancsolatját . . De Kegyelmed, Uram . bölcsen 
megítílheti, miképpen adhassunk s contribuálhassunk 
privilégiumunk condiciói ellen [TML V, 584-5 Mára-
maros megye rendei Teleki Mihályhoz]. 1710: Rabutin 
Szebenben bemenvén, mivel a milítia számára az ország, 
mint azelőtt, nem contribuálhatna, megparancsolja a 
Guberniumnak, hogy százezer rhénes forintokot mind-
járt szerezzenek a hadak számára [CsH 343]. 

2. szolgálhat, tehet; a putea face ceva; leisten/tun 
können. 1744: itt a káptalanban szüntelen valo a dolog 
. . . hanem mikor szŭkséges(ne)k látya Ngod, én örö-

mest udvarlok s, ha valamit contribuálhatnék Ngod ré-
szire el nem mulatom [Kv; Ks 40. XXVIIIc Endes Péter 
lev.]. 

kontribuáló adózó, adófizető; care plăteşte impozit; 
steuerzahlend. 1737: az A .. juramentumat violálta, 
mikor a város terhét supportáló szegény emberek(ne)k 

borokat bé nem vette . hanem ezenn Városon ki-
vül Commoralo és itt nem Contribualó betsülletes em-
berek(ne)k meg-fordúlt roszsz borait vőtte bé . . a Nms 
Városnak közönséges kárára, mivel a Nms Város kor-
tsomája ugy mint kellett volna nem is fojt [Dés; Jk 
47b]. 

kontribúció 1. adó; impozit; Steuer | adózás; plata im-
pozitului; Steuerleistung. 1591 k.: feoldi Gabonanknak 
Nem termise Zeoleo hegienknek el vezise Az Nemessig-
nek zamok eoregbeolise miat el fogyatkoztwnk Az zegin 
megh romlot atiankfíay el fottanak akar my kichin 
Contributiot(is) Nagy zaccoltatassal es fogsagal exigal-
nak [Dés; DLt 233]. 1593: Miűel hogi ez ostor ado 
hazanknak, feiwnknek, es eletwnknek megh maradasat 
nezy mind kiral birak, polgár mesterek, eskwdtek 
zabadosok ez contributiotol ne lehessenek hanem eo 
kegmek ez mostani tereh viselest velwnk es zegini keos-
segwnkel egietembe viselliek [Kv; TanJk 1/1.218]. 1632: 
Vdvarhely varasunkbely híveinknek alázatos keönyör-
gesekbeől ertyük hogy nagy sokan megh nemesedte-
nek, melybeöl kevesedven az Varasi rend, az annualis 
Contributio sulyosodot rajtwk [UszLt IX. 75. 2 fej.]. 
1671: Abrug Bányán civilis fundust biro nemesség dol-
gábol-is végeztetett, hogy ha házok nem exempta, azzal 
hogy magok személlyekben Nemessek, ne vonhassák-ki 
magokat az városhoz valo contributiobol, hanem tar-
tozzanak contribualni az civilis fundusokrol [CC 83]. 
1681: Minden ember annuatim . . őszszel tartozik adni 
két két forintára bort . . . eze(n) Contribu(ti)obol ki vé-
tetnek szabadosok Falusi Biro, virrasztok egi szóval à 
várhoz valo szolga, valaki a* szolgalatot Continuallya 
[Mogyorósd H; VhU 80]. 1721: a' közönséges Contri-
butiok kinek kinek tehecsége szerint valo proportio-
val, vettesse(ne)k fel [Ks 18. XCIII a gub. Kv-ról]. 1804: 
Contributiojak . be hajtasara a Vajda mele Hitesnek 
vagy Gornyiknak Botsátatik a Vajda hirivel Bortsa 
Szojka (!) [Bos K; Ks 92]. 

Szk: ~ alatt van (vki) adóköteles. 1754: hogy . . 
Komjátszegi Sámuel Vr(am) valaha Contributio alatt 
lőtt valna nem tudom nem hallottam [Asz; Borb. II. 
Joh.Árkosi de Szind (69) ns vall.] * felhajtat. 1765: 
kárt okozó Executiokkalis hajtatta fel a mü Falunkból 
eö kegyelme a Contributiot [Szeszcsor H; Eszt-Mk Vall. 
254] * ~t felszed. 1702: porontsollyuk . . . , hogy a meg 
irt mindenféle Contributiokat kegyeltek idején procu-
rallya, fel szedgje [UszLt IX. 77. 55 gub.] * ~t felszedet. 
1765: Mikor Fábián László akkori Fő Biro vram szedet-
te fel a contributiot egy Domesticus Executor által, még-
is semmi vexánk nem volt [Ompolyica AF; Eszt-Mk 
Vall.] * ~f (meg)ad. 1710: minden Contributionak fe-
lit még kél adnunk, mind mas kŏszonseges Némes Em-
berek(ne)k szombati szolgai, holot mas szekekbé a szám 
ado es gond viselő szolgák sem(m)it ne(m) Contribual-
nak [Újfalu Cs; BCs]. 1785: (A zsellérek közül) Contri-
butiotis többire tsak föröl adnak [Torockó; TLev. 10/5] 
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* ~t (meg)fizet. 1765: Egy aránt concurráltanak az 
Executiokra tett költsegekbe azokis akik előre magok 
contributiojokot meg fizették, valamint azok, akik res-
tantiariusok voltak [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 283]. 
1828: ez ideig ő fizette egész háza népével a Szŏllŏ után 
haromlo contributiot [DobLev. V/1148] * prestál. 
1671: kwlseó emberek bîrua(n) Desen eoreoksegheket 
* •. semmi nemw keŏzeőnseghes Contributiott, szolga-
latott, az varos szwkseghire, nem praestalnak [Dés; 
Borb. I ogy-i bizottság jel.] * főről való 1723: az ud-
vari Birák, az kik falu szeriben házatt tarta(na)k az fŏrŭl 
valo Contributiorul ne immunitaltassanak [K; Told. 2] 
* királyi 1786: ha az Thoroczkai Lakosak az Bá-
nyaszságtol es Vass mivelestol el rekesztettnék 
(így!), itten ä Város nem Subsistálhattna . . . sŏt az 
kirallyi rendes Contributiot sem fizethetné [Torockó; 
TLev. 4/13. 14]. 1847: (Varga Katalin) minden füstre 
egy-egy ezüsthúszast rótt, mit sokkal örömestebb s ha-
marább fizettek ki az emberek is, mint a királyi contri-
butiot [VKp 198] * perszonális 1703: nemellyikünk 
mind az Personalis Contributiok miatt, mind az Kobor-
lo Kuruczok miat elége megh Romlotunk [Fog.; 
UtI]. 

2. szolgáltatás; contribuţie; Lieferung, Leistung. 
1677: Az vámnak penig és eőr hellyeknek vigyázására 
ezek mindnyájan kötelesek Ezeken kívül semmi 
egyeb contributiokkal (: az egy ország adóján kívül :) 
nem tartoznak [CsVh 63]. 1706: Az Jobbágyok megh az 
Vár hányástolis immunisok akar(na)k lenni, egjeb 
Contributiokb(an) se(m) akarnak contribualni [UszLt 
XIII. 94]. 

kontribúcióbeli adófizetési; de plata impozitului; 
Besteuerungs-. 1710: Vala holot azért Örmény, vagj 
aféle Kereskedő ember, az maga lakó házán vagj 
szálássán kívül az Falŭkon arulna, marhája elvétessék 

.. meljnek harmada legyen azoké a kik el veszik, két 
része penig fordittassék azon helynek, az hói el vétetik, 
Contributiobeli szükségére [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 

kontribúció-pénz adópénz; sumă realizată din impozi-
te; Steuergeld. 1765: az administralando Contributio 
pénzt . az hŭtŏsŏk előtt újra ismég meg számláltuk 
azért, hogy vallyon a Commissarius előtt valo számlálás 
nem esett é hibáson [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 25]. 

kontribúciózás adózás, adófizetés; plata impozitului; 
Besteuerung. 1699: itt valo Praedicator Békési Ferencz 
ur(am) sellereket nro 16 a Portiozasbol s egjéb féle 
mind(en) contributiozasbol Taxazasbol, es Varos s eŏ 
ngokat illető szolgalatból eximalta [Hátszeg H; UtI]. 

kontribuens I. mn adózó, adófizető; care plăteşte im-
Pozit; steuerzahlend. 1721: abból is a' Servicz, és egyébb 
bonificatiokkal a1 Contribuens Varmegyeknek és Szé-
kek(ne)k notabilis Summa fog redundálni [Ks 18/XCIII 
a gub. Nsz-ből]. 1741: én nem tudom massuva hovă 
rendellyek Quartéllyt, mivel Gyogynál jobb Falunk az 
egész vár(me)gyében nincsen ezelöttis mindenkor Kapi-
tanyak s Colonellusok Assignáltattak oda, az Kapita-
nyak mindenkor az Contribuens embereknél magak-
(na)k Commoditast találtak [Kéménd H; Ks 101 Zejk 
István lev.]. 1744: mi kŏzŏnségessen Falusi Lakosokul 

Contribuens Személyekŭl résolválok m^unkot, hogy 
elŏ nem állunka mig vállaszun£ nem jŏ [Bölön Hsz; 
INyR 37. — aAz összeírásra. A gub-tól]. 1802: nem 
akarván az Ur nyughatatlanságai miatt Contribuens 
embereit, jövendőre éhei halásra juttatni, s magának is 
illy Szenvedhetetlen kárt szerezni [M.zsombor K; Somb. 
II]. 1818: a' szegény Contribuens Embereken eröszaka-
san huzat vont [M.fráta K; KLev.]. 

Szk: ~ nép. 1765: oly sokszor, és csoportoson jőtte-
nek az Executorok az hellységekre, hogy magamis tsu-
dalkoztam hogy subsistalhat szegény contribuens nép 
[Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 47]. 1787: ha az Falus Biro és 
Nótárius ezen Rendelést el mellőznék . . in duplo visz-
szá fizettetik a' Contribuens népnek [Torockó; TLev. 
3/2.2]. 

II. ſn adózó, adófizető (személy); contribuabil; 
Steuerzahler. 1751: A' mi pedig a* kõsséget Contribuens 
népet illeti ha paraszt Contribuens Puskát, ko-
pot tapasztaltatik tartani Puskájáért Contri-
buállyon öt Rforintokat; kutyájától két Rhe. forintot 
[TLev. 11/1 gub.]. 1765: az egész Borbándi contribuen-
seket . vexállya eö kegyelme [Borbánd AF; Eszt-Mk 
Vall. 322]. 1799: mind az valamit a* Collectorok a' falu 
közönséges szükségére a' Contribuensektŏl fel-szedte-
nek a' Bironak jelen létében meg-számláltassék, a1 meg-
számlált pénz a* falu Cassájába tétettessék [AszLt 2007 
nyomt. gub. körrend. 6014 és 6463]. 1824: az Felsőbbség 
engedelméből menő Csoportoknak kevés pascuum, és 
háló helly szakasztothatik annélkűlt hogy . igen kevés 
számból álló Contribuensek Marhájok számára, meg 
kívántató pascuum meg szorittothatnék [M.zsombor K; 
Somb. II]. 

kontrolléria ellenőrzés; control; Kontrolié, Prüfung. 
1791: Vidékünk béli Krájnyíkunk Eö kegyelme, a Te-
kintetes Urnák Porontsolattyábol, egész Uradalom, 
Dobra vidéki hellységeit, Contralérozván melly 
Contralériának végbe menetele szerint . sokan hibá-
soknak tanáltatunk, hibáinkot . . meg ismérven . . . ér-
demünk szerént ne büntettessünk [Ks 75. VlIIb. 121]. 
1843: A' Szováthi — Gyermek erdőt fel mérve az 
egész le mappirozva van én czélszerübbnek gondo-
lom nyilakra darabolni, s ugy eladatni. — Király Pál ál-
tal a' pap contralleriája mellett. — ebbe bajoson vegyül-
het tráfica [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi Cs. Zsigmond P. 
Horváth Ferenchez]. 

kontrollíroz ellenőriz; a controla; kontrollieren, über-
prüfen. 1791: Vidékünk béli Krájnyíkunk Eŏ kegyelme 

egész Uradalom, Dobra vidéki hellységeit, Contra-
lérozván sokan hibásoknak tanáltatunk [Ks 75. 
VlIIb. 121. — A teljesebb szöv. kontrolléria alj. 1849 u.: 
a ház, melynek törvényes hivatása törvényeket hozni és 
a ministeriumot controllirozni a kormányzásba, mihelyt 
maga elegyedne bele a kormányzásba, túl csapong e tör-
vényes szabta határokon [EM XLIX, 547 Zeyk Károly 
kezével]. 

kontrollor ellenőr; controlor; Kontrolieur. 1780: két-
féle tisztséget ne viseljen senki, mint Doboka vármegyé-
ben ez bitang Ketheli postamester, contralor s viceispán 
[RettE 409]. 7807: a Kamara Ispánéka, a kontrollor 
[Dés; KMN 264. — a(Désaknai) bányaigazgató]. 1847: 
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Az uradalmi tisztekről csak annyit hallottam, hogy 
mondott Varga Katalin az embereknek: „Mi nékem az 
ispány és controllor, számba sem veszem őket!" [VKp 
263]. 

kontrollorság ellenőrködés; fruncţie de controlor; 
Amt des Kontrolleurs. 1839: Áz Isputály fundus Jöven-
dő pertractatioja. lr Tétessék egy ara valo fel ügyelő 
Iputály (!) Atya név alatt. 2r Ennek tétessék 
kötelességévé ezen felvigyázat 's a' jövedelmekről és ki 
adásokrol valo számadás minden esz(ten)doben . 
számadása az egyik Czeh-mester Controllorsága alatt 
essék [Kv; ÖCLev.]. 

kontrovertál 1. ellenez; a fi împotrivă/contra; gegen 
etw. sein, etw. widerraten. 1699: Egeresb(en) vad(na)k 
valami Zalagosittot feoldek .. az oda jutót Jobbágyot 
ki akarjak hanni beleolle, kgld eszt se tselekettesse mert 
ha oda jutót ne(m) lehet meg haborgatni, ha akkor senki 
se(m) Controvertalta [Szőkefva KK; Ks 96 Sárosi János 
Gyerőfi Borbálához]. 1711: ö Excellentiája . csak ne 
controvertállya ha ők más uton el foglallyák, és belé 
szállanak3 [Gyf; Ks 95. — aA jószágba]. 7778: tudjuk 

Hogy a' Falusi Contribuens Comunitásnak volta-
nak őt darab erdeji, melyek(ne)k bírását . a Mlgs Pos-
sessoratus soha sem controveltalta (!) [Bányabükk TA; 
BLt 11]. 1796: Azon Szilos nevezetű hellyet a Mlgs 
Miko Udvar Bírta a' kinek teszett (!) annak adta 
Esztendőnként mikor a Berszányok el fogadták azok-
nak, mikor azok el nem fogadták miis el fogadtuk a más 
birtokosok közül edgy is nem controvertalta [Üvegcsűr 
Hsz; Mk II. 3/88. 5]. 1812: (A berket) az Eklésia mint 
magájét szabadon élte, a nélkül hogy valaki turbalta és 
Contravertálta Volna [Csúcs AF; DobLev. IV/943.24a 
Kotsis Petru (60) col. vall.]. 

2. kifogásol; a obiecta; beanstanden, bemängeln. 
1671: aztis controvertallia az J. hogi eő ne(m) volt kezes 
[Kv; TJk XI/1.32]. 1736: Mind felső alsó rendbéli ember 
mihelyt megházasodott, az szakállát meghagyta s hol-
táig úgy viselte; az egy Béldi Pál szüntelen beretváltatta 
az szakállát, s hogy controvertálták azt mondotta, mi-
kor tatárok rabja volt, nagy szakálla lévén, az tatár ura 
ha megharagudott annálfogva hurczolta, akkor tett volt 
fogadást, ha megszabadúl, soha szakált nem visel, s nem 
is viselt holtig [MetTr 349-50]. 1755: aztat sok ízben hal-
lottam eö Excellentiajátol controvertálni, s panaszolni 
sokaknak, hogj akarattya ellen az Joszágokat a' Fiai el 
foglalták [Mezőkölpény MT; TGsz 51]. 1823-1830: Ezt 
a hallgatók közül sokan is contravertálták azt mond-
ván, hogy nem tudtak neki megfelelni, hanem csak ki-
nyelvelték onnan [FogE 289]. 

3. kb. helytelenít, kárhoztat; a dezaproba//condam-
na; tadeln, mißbilligen. 1765: mikor a1 lövések éstenek 
eö Nga contravertálta azonn játékos lövöldözést hogj 
miért tselekszik akkor mikor Útra indul az Aszszony 
[F.gerend TA; KS]. 1767: Amely dolgot kétszer találtam 
leírni ne controvertálja a kegyes, istenfélő olvasó, mert 
feledékeny az embernek elméje, hamar felejt, amit meg 
kellene is tartani elméjében [RettE 214]. 

kontrovertálbat 1. ellenezhet; a putea fi împotrivă; ge-
gen etw. sein können. 1760: ä mi nézi az édes Anyánk 
p(rae)tensioját hogy néhai férje decessussán valamelye-

ket hozott volna édes Atyánk házához p(rae)cise mobi-
lekot azok kézinél maradná(na)k ha constálni fog mik 
azok azokot nem Controvertálhattyuk [Oroszfalu 
Hsz; BLev.]. 

2. kifogásolhat; a putea obiecta; tadeln/mißbilligen 
können. 1726: Mint hogj tőbb sokkalis az Acquisitum 
mint az Aviticum, arra czélozok benne, hogj az gjűlőlsé-
get kõzőttők inkább eltávoztassam, azért edgjik sem 
controvertalhattya kőzzűllők hogy az Aviticumbanis 
Dispositiot tettem, és az mellyik controvertalna, annyi-
valís inkáb violálna az én Dispositiomat . . seminemŭ 
Acquisitumimbol ne participalodgjék [JHb XXXV/21 
Jósika Imre végr.]. 

kontrovertáltatik 1. elleneztedk; a fi controversat; ge-
mißbilligt/widerraten werden. 1677: A' Néhai nagy em-
lekezetŭ Bethlen Gábor Fejedelemtől a' Fejérvári Colle-
gium számára, avagy annak építésére legaltatott husz 
ezer forint summának állapottya-is . . controvertaltat-
ván az 1636. esztendŏbéli disturbium alat valo tractatus-
ban . mostan-is azon szerént helyben hagyatot az Or-
szágnak azon summáról valo assecuratioja-is [AC 16]. 
1764: az denominált Commissariusok ki menetele, nem 
controvertaltotván akkor az la Párstol, s pro tunc meg 
sem disputaltatott, az, valyon az A p(rae)tensioi helyese-
ké és meg alhatoké, vagy nem [Torda; TJkT V. 233]. 
1807: A Rákosi Határon levő Törők buza főid nem 
controvertáltatik . tsak hogy a Munkája a praetensus 
Fiúnak fordittassék meg [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

2. vita tárgyává tétetik; a fi adus ín discuţie; zum Ge-
genstand eines Streites gemacht werden. 7683 k.: az ak-
kori visitatorok előtt Controvertaltatott volt ha az Jove-
veny es ne(m) ott Lakosok Tartoznak az borért Fizetni? 
[Bagos Sz; SzVJk 50]. 

kontroverzál kifogásol, sérelmez; a lua ceva ín nume 
rău; tadeln, beschwerlich finden. 1749: Juczit nem kö-
szöntetted nagyon controversálja, mivel betegségedet 
hallván, azólta fekete rokolyát visel [Bodok Hsz; Da-
nielAd. 275]. 

kontroverzálkodik perlekedik, viszálykodik; a se în-
vrăjbi; streiten, rechten. 1699: tudom bizonyoss(on) 
hogj az mely Kapusj hatar szelben levő főid felől Cont-
roversalkodik Kováts István vrammal Bandj Égerházi 
Mihály Vr(am), en Kováts Ist(van) vramenak tudom 
lenni [Mezőkölpény MT; MbK 90 Kölpényi Kovács 
Ianos (40) jb vall.]. 

kontroverzáltatík vita tárgyát képezi; a face subiectul 
discuţiei; Gegenstand des Streites bilden. 7687: Levén a' 
Koronkai határ szélben Vaczman nevű Praedium; mivel 
controversaltatik annak à falu helynek környéké ahoz 
tartoziké? vagy a Koronkai hatarhoz? [Koronka MT; 
EHA vk]. 

kontroverzáns perlekedő; implicat ín controversă; 
prozeßführend. 1767: Ha valamelly bányász el kerűlhe-
tetlen . okoktol viseltetvén nap számokkal maradna 
el; az ilyenek a' tőbb controversáns bányáb(an) munkál-
kodó Vás bányász Cimboraságnak consensussábol, az 
arra rendelt időb(en) . . potolyanak maradott nap-sza-
mat [Torockó; TLev. 7/1]. 
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kontroverzia 1. nézeteltérés, vita; controversă; Mei-
nungsunterschied, Streit | vitás kérdés; problemă cont-
roversată; Streitfrage. 1591: Perniezzy vram megh 
Jzente az bironak hogy ez ket Ágensek keozeot valo 
controuersiat el Jgazichak, feoldeoket Jamborokkal 
mind ket felnek megh meryek [UszT]. 1593: Nagi 
Demeter vallia: ne(m) tudom az volté az lo az ki 
feleol vagion az controuersia vagi mas volt [Kv; TJk 
V/l.313]. 1628: Ha penigh valami controversia esnek 
Azhul is mellyek varosban az vagi hataron esik 

tartozék el igazíttani [Kvh; HSzJP]. 1640: kívánván 
. mi tollünk a fenn specificált személlyek mindenik 

részről, hogy ezt az controversiát elsőben ha lehetne 
békesség szerint, ha penig nem lehetne Törvény szerintis 
igazitanok és szállitanok ki közzüllök, Mi azért . . így 
alkatok meg öketa [Berekeresztúr MT; DLev. 2. XII. 8. 
1- — aKöv. a részi.]. 1728: ha azon adosságok iránt 
valami Controversia orialodhatnék, azokott is 
tartozzanak eŏ kgk hárman edgjmás között el igazíttani 
és edgjik az másik(na)k bonificalni [M.dellő TA; IB VI. 
225/14]. 1791: nincsen-é a' Szomszéd Falukkal 
Contraversia? [BSz; Ks 74/56 vk]. 1798: egy versen Sz 
Biro Uram ki jött volt, hogy meg tekintvén a kereset alá 
vett hellyet a Felek közt el igazittsa a Contraversiát 
[Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Anna-Mária lev.]. 
1818: Sz. Udvarhelyi Tit. Hajdú János Ur . . ezen 
Contraversiának meg határoztatása végett a Tekintetes 
V. Székre Instantiat akar bé adni [Újszékely U; Borb. 
H]. 

Szk: ~ alá jő. 1804: ez előtt valami két Hetekkel a' 
Kortsomán voltunk, ott vólt Kádár is, ott vólt Bozin-
tánis, hallottam hogy pántolodtak egymással a' kerdes-
be forgo dolog felett, mindenik megáénak tartván a' föl-
det a' melly Controversia alá jött [F.berekszó Sz; BfR 
III. 12/7 Ilutz Zahari (40) col. vall.] * ~ alatt van. 1807: 
azon szántás pedig mellyrŏl fellyebbetske emlékezetet 
tettem, az én üdŏmbe is Controversia alatt vólt 
[KmULev. 3 G. Bakos (77) mákóia ns vall. — aK] * 
^ba hozódik/hozatik. 1775/1802: (A) nagy bükkes Erdő 

. a Nagy Kristoltzi . . . Possessorak által contraver-
siaban hozodatt [BSz; JHb LXVII/3.104]. 7797; A 
paraszt Lak Házak után künn és benn akármi névvel ne-
veztethetendő appertinentiákbol sem egyszer, sem 
másszer senki által el-nem foglaltatott, sem Controver-
siaban nem hozatott [Göc SzD; WassLt Conscr. 720] * 
~~ban forog. 1675: Az J nem appellalhattya mert ne(m) 
az zálog valóra forog itt controversiab(an) [Kv; TJk 
XII/1. 76]. 1762: Aranyos Fŏ nevezetű Erdős Helly(et) 
melly controversiában forog . . . az mű határunk-
hoz tartottuk és bírtuk [Szentlászló TA; EHA]. 

2. ellentmondás; contradicţie; Widerspruch. 1671: 
az mely fundusokba(n) penítus deffectus vagyon, az 
fellywl említtet Orszagh Articulussa, es az my kegls 
Urunk eŏ Ngha priuilegialis Donatioja világoson conti-
neal arról. Azokba(n) Controversia nem lehet [Borb. I 
ogy-i bizottság: Béldi Pál, Haller János Kornis Gáspár 
nyil.]. 1772: csak ezen egj Controversiabolis a' Szemes 
Biro által láthattja hogy ezen mostan exhibeált Inquisi-
toriainak az I. Groffnénak melj nem lehet hinni [Kük.; 
JHb LXVII/26l]. 
. 3. ellentét; opoziţie, contradicţie; Gegensatz. 1662: 
És a vallások dolgában ezután is ha mi controversiák, 
versengések következnének, hogy azok . . . mindenkor 

eligazíttatnaka [SKr 272. — aA linzi béke cikkelyeiből]. 
1710: Harmadik s nehezebb ok, amiért Bethlen Miklós s 
Apor István veszekedtenek, a relígiók között való cont-
roversia [CsH 300]. 

4. ellenkezés; împotrivire; Widersetzung. 7666; akar 
mely jozagaban akarna salletania (!) oda is mind(en) 
controversia nélkül el sall [Fejérd K; ApLt A. VII. 4. — 
aA jb-ot]. 

kontroverziácska kies perpatvarkodás, villongás; 
ceartă, neînţelegere; Hader, Zänkerei. 1764: Hoszszu 
Gligorás azon Széna-füvet eddig birta bé-
kességben, hanem ennekelőtte két Esztendővel volt va-
lami controversiátska iránta, de aztis magok kőzött So-
piálták [Buza SzD; JHb IV/13]. 

kontroverzíás 1. peres; care formează obiectul unui 
proces; Streit- | vitás; ín litigiu; strittig. 1671: benne la-
kasat ne(m) kellet volna szenvedni hanem 

just kellet volna . in Ius attrahalni . . . mellyet 
hogy posthabealt és az controversias örökséget edgi-
szer idegen kézre menni engedte, tulajdoniċza magának 
[Kv; TJk XI/l. 58-9]. 1689: az controversias szántó föld 

. edgyik darabját, ő irtogatá ki, ő szánta vete, s béke-
ségesen birá mind halalaigh most a maradvant vgy lá-
tom haborgattya bírásában Bethlen Sámuel vr(am) [Ku-
csuláta F; Ks 67. 46. 21]. 1733: minyájan a kik ott voltak 
a hatar járásb(an) azon egjeztek meg hogj csinályo-
nak valami jegjeket, azon Controversias hely(ne)k, hogj 
ne veszekegjenek anyit felette [Hévíz NK; JHbT]. 1762: 
az Hesdátiak kŏzzŭl heten ollyanok kiket az Szent Lász-
laiakis kedvellenek eskügyenek ezen Controversiás 
hellynek proprietássára, és legyen az Hesdatiaké [O.fe-
nes K; JHb XXXIV/l]. 1818: Juon Dregán panaszsza 
fel vétetik Juon és Petru Magár ellen egy el veszett Cont-
raversiás tulok keresetében [Petrilla H; JF 36 Prot. 18]. 
— L. még RSzF 134. 

2. kb. kétes; dubios; fragwürdig, zweifelhaft. 1756: 
ezen Collecta 164 M Forintokból és 24 pénzekből állo, 
tudnillik a' mellyek jó és el-kelhetŏ Pénzek voltak; de 
ezeken kivül voltak még holmi Controversias pénzek-is 

. az az rész szerént le-tett rész szerént semmire kellő 
Tzigány Garasok és egyeb apro pénzek [Kv; EFiscLt 
1774/8 Szathmári P. 'Sigmond lev.]. 

kontroverzus peres; care formează obiectul unui pro-
ces; Prozeß- | vitás; in litigiu; strittig. 1671: az contro-
versus őrőkségh adjudicaltatik az Anak' ugy mint 
igaz tő szomszédnak [Kv; TJk XI/1.59]. 1674: az contro-
versus lovat . . . ne(m) duggatta, sem lappangtatta, seőt 

Hadnagy Ur(amna)k megh jelentette [Kv; i.h. 249]. 

kontumácia 1. engedetlenség; nesupunere; Unfŭg-
samkeit/folgsamkeit. 1592: Ha effele contumaciaba 
talaltattnek valamellyk miues ember, hogi addig hazatol 
el menne, es biro vramnak ekkeppen but zerzene, eo 
kegme az zokot Authoritas zerent, toties quoties, tiz tiz 
f(ori)ntal bwntesse [Kv; TanJk 1/1.184]. 1741: Hogy ha 

a' Város Ser korcsomája, ŏ kglmelc negligentiájok; 
vagy Contumatiájok miatt szenyvedne, heverne, a* Nms 
Város a defectust ö kglmeken meg-vehesse [Dés; Jk 
552b. — aA serfőzők]. — L. még SKr 665, TML VII, 
284. 
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2. jog makacsság; îndărătnicie, neînfaţişare la ju-
decată; Hartnäckigkeit. 1738: Constal világoson a 
Ns Tanáts(na)k sok izben bé adott Instantiamra tőtt 
Nemozásbol az Inek contumatiaja [Torda; TJkT I. 
171]. 

3. vesztegzár; carantină; Quarantäne. 1746: az 
Marhák Mostis döglenek Ns 3 széken de a 
szükséges praecautiokot végbe vitetvén, már ottan is 
cessált, s az falu bé van Szoros Strásakkal rekesztve 
csordájával edgyűtt azért hogj más falukba ne Ser-
pállyon, s míglen az contumacianak ideje el nem telik, 
addig fel sem szabadulnak [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Kái-
noki Ferenc lev.]. 1766: Ha Linea, contumacia, Pestis 

. történnék, és egy néhány Esztendeig nem vághat-
nok, tehát Annyi Esztendővel a' fenn spacificalt 
Esztendő szaporodjék az el maradt idŏ ki pótlódjék [To-
rockó/Gyertyános TA; Bosla]. 

4. veszteglőhely/ház/intézet; zonă/linie/casă de ca-
rantină; Quarantänenliege/stelle/haus/anstalt. 1760: Ő 
pedig tététől fogva talpig (főbíró lévén akkor is) nagy és 
nem jó conscientiájú emberhez illő interessatióval foly-
tatván a contumacián végbevitt hivatalát, máig sem ab-
solváltatott [RettE 102]. 

kontumasz kb. vesztegzár-ellenőrző; oficiul de control 
a carantinei; Quarantänekontrolleur. 1864: Községünk 
határszélyi helység lévén, a cs.k. veszteklői (: Contumaz :) 
hivatal, mely 1810-ig Piricske havason . . . volt Töl-
gyesbe át tetetett [Tölgyes Cs; GyHn 59]. 

Jv 
kontumax I. mn megátalkodott nyakas; inrăit, încă-

păţînat; halsstarrig, hartnäckig. 1659: Ha azért Kegyel-
metek oly contumax embereket talál, kik ennek előtte ez 
hazának annak veszedelmével magokat opponálták, és 
még most is kétfelé sántikálnak, ha az olyak akarnák is 
homágiumokat praestalni, Kegyelmetek fel ne vegye 
[EOE XII, 232-3 fej.]. 1702: Vegeztük . . . hogy senkiis 
ez utan az Deesy Czehes Mészárosok és . . Hentesek 
kőzzűl Bocskort metélni ne mereszellyen, Valakik pedig 
Bocskornak metelnek fel az Bürökét . . . Authoralvan 
Hadnagy Vramat . hat hat forintal büntesse az ollyan 
maga erejeben bizakodo Contumax embert [Dés; Jk 
320a]. 1765: Fő Biro uramnak contumax cselédgyei . 
Borbánd felé járván, nem keresték az utat, hanem ke-
resztül kotsul az város vetésein jártak lóval s szekerrelis 
[Ne; Eszt-Mk Vall. 126]. 

II. ſn megátalkodott/nyakas személy; persoană încă-
păţînată; starrköpfige Person. 1684: ã melly Contumax 
ember a* Pap bérit meg ne(m) adgya, azon falu béli egy-
ház fiak . meg zálogolvá(n) ä Zálogot Praedikator ke-
ziben adgyák, de sok hellye(n) magokis néholt az egyház 
fiak mind ã megyével edgyŭtt olly contumaxok hogy 
sem meg ne(m) büntetik a contumaxot sem zálogját nem 
veszik [MMatr. 4.]. 

kontumaxság megátalkodottság, nyakasság; încăpă-
ţînare; Halsstarrigkeit. 1736: Constal exhibealando 
Certificatoria Relatoriamnak seriesséböl minemű Con-
tumaxságáért kelletett az It in jus attrahalnom, hogy 
ö kglme égy Szolgalom el szŏkŏt és ö kglmétŏl kézben 
kérettem de kézbe nem adta sŏt inkáb illetlen szókkal il-
letett [Torda; TJkT I. 124]. 

konturbálhatja magát kb. bajba keveredhetik/kerül-
het; a putea da de belea; sich in Unannehmlichkeiten 
verwickeln können. 1671: Az Türi László leveleinek dol-
gát elég bajosnak tartom, mert disgustálni nem jó 
Dávid deákot . . mert hamis astutusa fiú és soha ember 
hamarébb kisebb dolgokon is nem indulhat inkább meg 
és nem konturbálhatja jobban magát [TML V, 456 Rhé-
dei Ferenc Teleki Mihályhoz. — aRavasz, fortélyos, fur-
fangos]. 

konturbálja magát zavarba jön, megzavarodik; a se 
zăpăci/încurca; in Verlegenheit kommen. 1671: Egy le-
velet írtak Budára, kérvén, hogy én elküldjem Debre-
czenben, s kivánám látni, s hát éppen ellenünk írnak . . 
Kire felelém, azt bizony nem cselekszem, hogy elküld-
jem, mert sem urunk, sem mi nem szamari vagyunk sen-
kinek. Ezen is fogták egyiken conturbálni magokat 
[TML V, 603 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

konturbálódik felháborodik/indul; a se indigna de 
.; sich entrüsten/empören. 1710: Megijjedvén az 

asszony, kiáltani kezde: „Uram, szerelmes uram, szívem 
uram, ne adj hitelt a Teleki Mihály szavának, mert 
bizony megcsal s elveszt tégedet is." Amazok oda be 
cönturbálódván, felkel Béldi Pál, megnyitván az ajtót, 
mondja a feleséginek: Eredj dolgodra, ha asszony 
vagy" | Bánffy György minden igaz ok nélkül belém 
akada, mocskoson kezde velem bánni A német és 
magyar urak mindnyájan cönturbálódván, felrúgák az 
asztalt [CsH 116, 476. — a1674-re von. feljegyzés. A gu-
bernátor fia]. 

konturbáltatik megzavartatik; a fi conturbat/deran-
jat; gestört werden. 1634: Meli ő kegme Postulatuma-
nak az z. zek óreómest annualt volna, de az z. zéknek ez-
zel, regi megh rőgzeot be vott Consuetudoia inver-
taltatot Conturbaltatot volna [SzJk 42]. 

konturbátus kb. felindult, izgatott; indignat; gereizt. 
1657: (Zólyomi Dávidot) Fogarasba küldék rendel-
vén őrzőjül melléje magyarországi szolgáit, nem hihet-
vén az erdélyieknek . . én is, mint őka tettetem, és igen 
conturbatus voltam [Kemön. 162. — aAz emlékíró ven-
dégei Zólyomi elfogatása miatt]. 1672: Az Hedri és gö-
rög dolgán igen conturbatus vagyok [TML VI, 66 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

konty 1. coc, conci; Haarknoten. 1570: Zeyfner 
Matthias vallya, hogy Kowach Matias eo neky 
Montha, Igaz az hogy Almás Myhalnenak az konthya-
ba kygo feyet es geknek farkat talaltak [Kv; TJk III/2. 
170]. 1573: Borbel Istwan Azt vallia latta hogi Zekel 
Antal ky fwtamot az lesbeol, Teremy peterneis Eleybe 
Ment es egybe kapót vele otth ketten Twssakottak . . . 
az kontiais leh eset tereminenek [Kv; TJk III/3. 292]. 
1582: Igiarto Georg ot vere chapdosa konthiat le 
vona hayat huza Rengeo Annanak [Kv; TJk IV/1. 53]. 
1600: Schmelczer Gyeorgyne Anna Azzony vallja 

az fogoly leány mondotta: Ha ott leott volna 
Akkor mikor Kis Casparne az konthyot le vonta Dara-
bos Janosne fejereol tehát bizony az kestis nem zantha 
volna Kis Caspameban verny [Kv; TJk VI/1. 391]. 



195 konzisztoriális 

1632: Egi arani gyürütis adot volt Zabo Miklosa neki 
. . az Azoni . . esztendeigh tartotta az konttiaba [Mv; 

MvLt 290. 82b. — aAz asszony szeretője]. 1736: Minden 
lófő vagy darabant embernek az felesége nagy kontyot 
viselt, abban nagy két tőt szúrt fel, mintha két szarva lett 
volna; az konty felől való része az tőnek hólyagos volt, 
azt a kontyon kivül hagyta [MetTr 345]. 1812: Re conci-
liat (!) Jakab Kata a' Templomba, ki is bé menvén Ko-
losvárra szolgálni, mint Léány és vgy jött haza bé kötöt 
fővel kontyal mint Aszszony vegezetre paráznasá-
gát meg vallotta [Gyalu K; RAk 182]. 

Szk: ~ alatt van asszonysorban van. 1641/1642: Az 
mikor az kaptalaniok eleőtt Feyeruaratt az Attiank ve-
gezesenek ellene mondánk en haiadon leány ualek de az 
ĕocze(m) konty alatt uala Bérezi Mihály vr(am)nal [Mi-
hályfva NK; JHb XXII/37] * ~ át felcsináltatja felkon-
tyoltatja magát. 1641: Én semmi egyéb gonoszságot 
hozzá nem láttam, mert énhozzám nem igen is járt, 
hanem az konytyát hogy csináltatta fel velem [Mv; 
MvLt 291. 274b-7b átírásban!] * ~ű vagyon asszony. 
1631: annak az kis leaninak az fejeben lattam enis az 
partat s az felesegem kerde hogi hol vőd azt az partat s 
monda hogj az az leány atta ennekem az ki ez ejel 
sípossal halt mert tegnap leány vala most immár kontia 
vágjon s az pajtaba(n) haltak el egj mast [Mv; i.h. 290. 
245b] * ~ban van. 1631: immár akkor kontyba(n) vala 
az Aszony, de en annak eleőtte leány feöuel ne(m) lattam 
ezt az Aszontt [Mv; i.h. 247a]. 

Sz: ~ parancsol (a süvegnek) asszony viseli a kala-
pot/süveget. 1653: eddig sem paranczyolt Czikba(n) az 
konty s ez utan sem paranczyol [Szárhegy Cs; Törzs. Lá-
zár István apósához, Petki Istvánhoz]. 1710: Teleki Mi-
hály is . . nagy tekintetben kezdett vala lenni, az anyja 
mind Bánffy Dénesnével, mind a fejedelemasszonnyal 
egytestvér lévén, és azért a fejedelemasszony őtet fel-
jebb-feljebb emelni igyekezvén. A jámbor együgyű feje-
delem penig a maga vér szerint való atyjafiait8 . . . soha 
promoveálni nem akarván, holott jó módja vala benne. 
De így jár az a ház, hol a konty parancsol a süvegnek 
[CsH 104. — aKöv. a nevek fels.] * meg sem esküdt még 
senkivel mégis ~ot visel. XIX. sz. m.f: Ez a lijány ojan 
lijány Maga jár a léginy után Meg se eskütt még senkivel 
S nézd meg még is kontyot visel3 [Asz; EMKt Egyes ver-
sek gyűjt. — ^áncszó] * tedd fel a ~ot, vedd fel a gon-
dot. 1710 k.: Rhédei Istvánné, Pernyesziné az én üveges 
hintómon a szállásomra hozák Júliát, és 8. februarii 
anno 1686. tevék ugyanők fejébe a kontyot etc. szokott 
stylussal élvén: Tedd fel a kontyot, vedd fel a gondot 
[BÖn. 753]. 

2. kontyszerű fejdísz; podoabă de pus pe cap ín for-
mă de coc; knotenartiger Kopfschmuck. 1576: walamy 
roz három kontthy, ketey tafíotta égik czendeles [Sza-
mosfva K; JHbK XVIII/7. 9]. 1597: Chizar Leorincz 

wallia Mikoron Chizar Peterne az Veres Pal zolga-
loiat el akara iktatny ieot wala gazdam azzonyhoz egi 
kontyot ker wala teolle monda hogi az Veres Pal leányát 
akaria be kontiolni es el igazítani ez varosrol mint ol-
lia(n) kúrwat . ackor gazdam azzony oli walazzal bo-
chiata hogi ew kúrwanak kontyot ne(m) ad [Kv; TJk 
VI/l. 75]. 1629: En nem lattam hogy az I(ncta) paraznal-
kodot volna, hane(m) . . lattam hogy nem régen estue 
harangozaskor kontynelkül Varadine hazahoz ment, az 
leannak aduan az kontyat [Kv; TJk VII/3. 108]. 1631: 

Azt lata(m) hogj az szegenj Aszony az feöldeön fekszik 
vala, az kontia ki eset vala az fejeből [Mv; MvLt 290. 
5la]. 1637: ot Balogh Giörgyneuel iuanak az katona le-
geniek be jöue Balogh Giörgjne s ki ueue az en 
kontiomot . az Istenertis kertem hogj ne uigje el, de ő 
ugja(n) el uiue [Mv; i.h. 291. 117a]. 

Szk: főkötős 1697: Egy főkötős konty, jo féle 
nagy, kőzepszerü, és apróbb gyöngyből rakott, mellyen 
vagyon középszerű gyémánt nro 11 // valamivel na-
gyobb nro 5 // mindenik fekete zomanezos aranyban 
foglalva [KGy] * német ~ . 7668; írná meg Kegyelmed 
Szentpéterre, az kerek iskatulyában vagyon az én há-
zamban az Annis német kontya, hoznák el [TML IV, 
260 Vér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

3. ? turbán; turbán; Turbán, Türkenbund. 1618: 
nagy fogyatkozásban vagyok, Kegyelmes uram, csausz 
nélkül . . . azmely kolozsvári ifjú legént Nagyságodnak 
írtam vala, az hitetlen árulót teljességgel beléállattam 
vala az szolgálatba . . s immár két hete vala, hogy viseli 
vala az kontyot; azközben az előbbi urát Csafer pasát 
misziri pasává tevék, és az hitetlen lator felüté az cjausz-
ságot s kengyelfutóvá lön, és Miszirbe mene [BTN 164]. 
1710: Vala igen dali ifjúlegény fiaa, kit előszólítván, a 
maga kontyában levő kerecsentollak közülbegyet kivona 
s a fiának kontyáb^tevé, ezt mondván neki [CsH 52. — 
aKucsuk basának. Köv. az utasítás]. 

O Szn. 1614: Konty Balas jb [Patakfva U; BethU 
114] | Konty Bartalis jb [Rákos Cs; i.h. 473]. 

kontyhátú 1733/1813: Kilentz, vagy Tiz apró 
Konty hátú boglárok fényes pántlikára rakva [Kv; SLt 
XLII. 6. 26 P. Horváth Krisztina hagy.]. 

kontykerŭlet szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~re való gyöngy kb. kontyövező gyöngysor; 
şirag de mărgele care se poartă ín jurul conciului; Per-
lenkranz um den Haarknoten. 1719: Egj kony (!) kerü-
letre való Tenger szín, borza bél pántlikára fűzet fejér 
gjŏngy balhával, és egj szem clarissal elegj [WassLt Wass 
Dániel sk inv.]. 

kontyol szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
össze-vissza ~ elagyabugyál, helybenhagy; a cotonogi, 
a bate zdravăn pe cineva; durchprügeln. 1870 k./1914: 
Köpenyegezés: néha pokrócozás. Tisztán tréfából, paj-
kosságból, néha boszuból két-három lesben álló 
a kiszemelt áldozatra köpenyt dobott s olvasatlanul 
össze-vissza pufázta, bubozta, bordázta, bütyközte, du-
mézta, gyomrázta, kontyolta, kujakolta, öklözte, tépáz-
ta, egyebugyálta — szóval helybenhagyta [MvÉrt. 2 l -
2]-

kontyoló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ (rece)fátyol kontyra való (rece)fátyol; plasă 
fină pentru coc; Knoten(netz)schleier. 1816: Kontyolo 
virágos fátyol . . . 5 Rf 2 xr Kontyolo retze fátyol 
. . . 2 Rf 43 xr | Boloniz (!) kontyolo fátyol . 7 Rf 5 xr 
[Kv; Born. IV. 41]. 1823: Nagy, hoszszú, ezüstös kon-
tyoló Fátyol [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 1824: Egy Kon-
tyolo virágos petinit fátyal [Fugád AF; HG Mara lev.]. 

kontyolódás be/felkontyolás; fãcutul cocului/conciu-
lui; Verknoten. 1631: Komlósi Gergely tűi haliám, hogy 



kontyolódik 196 

mondja vala, hogy az kert mellett látta, hogy kontyolják 
volt be azt az asszonyt. Selye Mihály is mondá, hogy az ő 
fia is látta a kontyolódást [Mv; MvLt 290. 245b-7 átírás-
ban!]. 

kontyolódik kontyot rak magának, kontyba rakja a 
haját; îşi face (părul) conciu; sich einen Knoten machen. 
1773: Kolozsvárt a dámák is rútul jártak, akik némete-
sen voltak felöltözve s németül nem tudtak. Ők is azért 
másnap mind magyaroson, hosszú fátyolban konytyo-
lódtak, kiket látván a császár3 megdicsérte [RettE 304. 
— aII. József császár és király ez évi erdélyi körútján]. 

kontyolódó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ csipke kontyrakáshoz való csipkedísz; dante-
lă pentru coc; Spitzenschmuck zum Knotenmachen, 
Knotenspitze. 1788: Fekete széles kontyolodo csipke 
[Mv; TSb 47] * ~ fátyol kontyra való fátyol; plasă fină 
pentru coc; Knotenschleier. 7797: Egy ezüst csipkés 
kontyolodo fekete virágos Fátyol . . . Egy ahaz valo 
arany tsipkés főkötő [M.igen AF; DobLev. IV/777. 11]. 

kontyoló-tök V 1817: Egy kis Dohány Füzö, égy kon-
tyolo Tök Két Réz Gyüszük [Mv; MvLev.]. 

kontyos 1. ? varkocsos; cu chică; mit eingeflochtenem 
Haar. 1710: Mindjárt utánam válék egy ősz szakállú, 
kék mentés, kontyos török [CsH 228]. 

2. '?' Hn. 1756: a' patakon felyül vagyis Kontyos ne-
vezetű helyben (sz) [Aldoboly Hsz; EHA]. 1818: Külső 
Kontyosba (sz) [uo.; EHA]. 

kontyszár V 1723: adván Négy Győngjős konty 
száratt [KGy]. 

kontyú vmilyen kontyos; cu un anumit fel de coc; mit 
irgendeinem Haarknoten. 1638: Czikor Giorgjne mon-
da ennek az Lakatos Giörgjnenek, hogj meni be te nagj 
kontiu, orczatlan, mit allasz ki [Mv; MvLt 291. 164b]. 

konvaleszkál (valamelyest) helyrejön/talpra áll; a se 
întrema (într-o măsură oarecare); (ein bißchen) gesund 
werden/genesen. 1771: (Egri János) apoplexia tactus ez-
előtt esztendővel valamennyire convalescált volt s Híd-
almásra jővén ott temporizált [RettE 255]. 

konvenció 1. egyezség; convenţie; Vereinbarung | 
szerződés; contract; Vertrag. 7673/7687: Sertesek felől 
requiralvan az Ngd Tiszteit jo Kőver marhakat nem ad-
hatnak ő kglmek, Conventiom ertelme kivül roszat el 
nem vehetek [Vh; VhU 465]. 1681: Vannak az Hunyadi 
Várhoz öt vas Bányák . . Ezekből . à Tisztek száma-
rais minden heten administraltatik, huszo(n) ot font vas, 
es egi Lapos vas-is . mind azo(n) által ebben az Dnŭs 
Terrestrisnek oly Szabados Dispositioja vagyo(n) hogi 
annak Conferallya az kinek akarja, mivel akar kinek is 
ninczen el szakaszthatatlanul Conventiojahoz kötve 
[Vh; VhU 60]. 1744: a' Faluk közönséges határából is 
Szabad ne légjen más idegeny h'elységbéliek(ne)k tsak 
tűzi fát is hozni az udvarral inealando Conventio nélkül 
[Déva; Ks 78. XIX. 1]. 1758: compareálának mŭ elŏnk-
ben egy felől Venditor Ŭdŏsbbik Rátz Istán más 
felöl . . . Bartók András . . . kérvén minket hogy egy-

más kŏzŏt valo Conventiojokot vennők Városunk 
Usualis Petséttye alá . . . Mely Conventiojoknak állan-
dóságára Mŭ előttünk kezetis adának [Torockó; Bosla]. 
1801: Árgyë Eva . . Gyapott fonást igirt Conventiojá-
b(an) azon udvarnak [Erdősztgyörgy MT; WH. Hosz-
szu Káló (60) cigányvajda vall.]. 1840: (A teherbe ejtett 
lányt a gazdája) Házától el tsapta a' nélkűlt hogy Con-
ventioja tartalma szerént bár ki fizette volna [Dés; DLt 
1268]. 

Szk: ~ mellett. 1774: Egy Csiki Szabad Legény Lu-
káts Péter Nevezetű itten az Méltoságos Udvarban Con-
ventio mellett koltsár volt [Mocs K; KS]. 1798: Curiá-
mon . . . tartok egy Birot, a' ki Conventio mellett szám-
adó szolgám [Torda; Borb. I Jánosi Péter nyil.] * 
tart vkit. 1774: Bérest minden Esztendőben 8at Szoktak 
tartani Convention [Mocs K; KS Conscr. 26] * ~ra be-
szegődik vkihez. 1759/1772: (Henter Ádámné Nagy 
Borbára) Malde Sztrátyi nevü Jobbagya szegődött volt 
bé Berességre . . Deés varossaban Sáros Berkeszi 
(így!) Mosa László Uramhoz Conventiora [Mánya 
SzD; DobLev. H/435. 32] * ~ra megy szerződik, 
egyezséget köt. 1750-1756 k.: a* Torotzkai haszontalan 
ezüst bánya colaltatasa(na)k cassaltatásában Mltgs 
Gróff Teleki Adám Vr eo Nsága Helysegŭnkel con-
ventiora nem ment [Torockó; TLev. 8/5] * ~ ra szegőd-
tet vkit vmire. 1809: Kerekes Istvánné Blága Mária 
felel a kérdésekre. A kérdezett legényt3 az Apja Conven-
tiora szegődtette az Ifj Aszszonyokhoz s vgy is szolgált 
[Homoródsztmárton U; UszLt ComGub. 1749. — 
Oroszhegyi János fiát, Gyurkát] * (fel) vesz. 1791: 

érkezett Tűrből . ide egy özvegy Papné öreg Asszony-
nak . nagyon sánta Conventiot se akar fel venni [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1814: Heresztesán To-
gyer . . miért kivánt engedelem nélkűlt Conventiot más 
Udvarokból venni? [K; KLev.] * ~ / tesz. 1731: egj 
részről Nemzetes Dobolyi Szabó Dániel Ur(am) 
más részről . . . Nemzetes Dobolyi István úram eö ki-
gjelme egjenlő akaratból tőnek ily meg másalhatat-
lan Conventiot és Cserét3 [Ne; DobLev. 1/104. — aKöv. 
a cserelevél részi.]. 1740: ab una Prouidus Bartók And-
rás . mint Emptor, ab altéra Prouidus Varga Ferentz 

mint Venditor tettek volt Conventiot legitimo 
modo az Tobisok verejében lévő Varga Ferentz ti-
zenŏtt vas tsinálásra valo Portioja iránt [Torockó; Bos-
la]. 

2. egyezséglevél; scrisoare de convenţie; Konven-
tionsbrief/schreiben | szerződés(levél); (foaia de) con-
tract; Kontrakt/Vertragsschreiben. 1658: lm az Kegyel-
med írására, édes öcsém uram, szegény uram conventió-
ját el küldöttem . el ne veszszen (TML I, 135 Bor-
nemisza Zsuzsánna Teleki Mihályhoz]. 1752: Küldőm 
in copiis vidimatis az Puskások Conventioját, origi-
nállyát magamnál tartván [Nsz; Ks 78. XIX. 24]. 1770: 
Műk Sellerek minnyajan Taxasok vagyunk De Irot 
Conventionk nem Levén a' Taxa mellet kivált Szorgos 
dolog Idein bennűnkőtis hajtottak szolgalatra [Kisvárca 
Sz; BK]. 1837: Hogy volt é a* sokszor emiitettem gazd-
aszszonynak . . . valami fizetése, vagy sem, én nem tu-
dom, conventioját nem láttam [Doboka; BetLt 1 Pákai 
Dánielné Benkő Susánna dom. bíróné vall.]. 7850: Jan-
kónak a Conventiott meg igazítva, kezébe adtam [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1294 Kóréh György Dobolyi Bá-
linthoz]. 
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3. szerződés/szegődségbeli járandóság, szegődmény; 
plată stabilită la învoială/tocmeală; Konvention, Ver-
ding. 1634: Conventioia az Varadgyaia hidhoz lato Acz 
Györgynek. Valamely hete(n) ez Acz az hidon dolgozik 
adgyon minden heten az vámos neki az vam proventusa-
ból f 1 [Gyf; UtI. — aAF]. 1658: Egy szolgalonak Co-
mentiojara fizettem fl. 20 [Borberek AF; WassLt Perc. 
49]. 1661: Árkosi Mihály Ur(am) Hopmesterségében lé-
vő Conventioja ez volt Kész pénz fizetese volt eo kglnek 
f 200 // Gránát posztoja tiz sing uln. 10 // Roka Mál bél-
lése. Búzája ötven kŏbŏl Cub. Sax. nro 50. Lovai számá-
ra széna, Abrak elegedendŏ. Bora napjában egy veder 
Ur. nro l. Czipoja napjában húszon négy Verő Disz-
nója kettő nro 2 [UtI]. 1671: hű szolgaimnakis kiknek 
Conventiojokon kivül jo akaratombol bizonyos számú 
pénzt hattam, és fejér tselédimnekis, és Conventio nélkül 
valo Inasoknak, és apró árváknak . . . Kornis Gáspár 
őtsém fizessen meg [Ks 14/XLIIIb Csáki Imréné Mint-
szenti Krisztina végr.]. 1743: adtam az ur eő Nagysága 
akarattjából a' kőmivesnek Conventioja felet discretio-
ba egy pár kordován Csizmáért H. fo. 2 Denar. 32 
[Szászerked K; LLt]. 1763: nem tudam hagj hagj biza-
nyittyuk meg aszt hagj az idénre meg maradat, s kanven-
tiojatis el vette volna [Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka Jó-
zsef tt lev.]. 1796: Natságodat alázatoson instálom mél-
tóztassék Conventiomb(an) 20 veder bor iránt Connit-
talni (!) [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1872: A 
papi conventio, melyet az ekkla tagok kényök kedvök 
szerint változtatni akartak .. meg tartatik a maga ere-
detébe [Burjánosóbuda K; RAk 120]. — L. még RSzF 
271. 

4. megállapodás; acord, învoială; Übereinkunft, 
Vereinbarung. 1673/1681: könyörgök alázatosan Ngd-
(na)k méltóztassék megh tekénteni a régi rendelt io szo-
kást, es Conuentiot; a szerint parancsolvan fizetésemet 
ki szolgaitatni | Hedri Ur(am) rendelt az verő disznók 
helyében fl 5, mely czelekedete mint edgyezhessen az 
egyenes régi io rendelt Conuentioval, Ngd megh Ítélheti 
[Vh; VhU 465]. 

5. porta ~ja a török porta számára kikötött járandó-
ság; haraci; Bezüge/Gebühr für die türkische Pforte. 
1662: Ezen gyűlésen az is elvégeztetett vala: hogy mivel 
Barcsai Ákos a porta conventiójára felszedett és más 
szükségesekre elköltött nagy summáknak megszerzésé-
rül még nem gondoskodott volna, azért a fejedelem min-
den írásba-vett javaihoz nyúlhatna hozzá [SKr 649-50]. 

konvencióbeli 1. szerződésbeli; din convenţie; Ver-
trags-, Konventions-. 1781: Az aliegált conventióbeli 
adósságnak decisiója már in processu lévén a nemes 
Companiánál meg is ítéltetett, hogy megfizessen az 
actor az inctusnak [Árkos Hsz; RSzF 273]. 1840: mél-
toztasanak Leányomnak elsőbe Conventiobeli fize-
tését az egész Esztendőre mind az utolso fillérig ki fi-
zettetni [Dés DLt 1268]. 

2. szegődménybeli; care a fost stabilit ín învoială; 
Verdinge-. 1768: Málénak . . . Erogatioja . Ajtoni3 4. 
Béresek(ne)k Conventiojok-béli kásájoként adtam 
Metr. 08 Ájtoni Lovásznak Conventioja-béli kásájáént 
02 [DobLev. 11/390. 8a. — aK]. 

konvenciócska kb. (holmi) járandóság; (ceva) recom-
pensă; (ein bißchen) Konvention. 1793: az Asszony eő 

Nga felöl nem felelek . . . hogy szokott kegyességétől vi-
seltetve conventsiotskátis nem adott nékie, de ebben bi-
zonyos nem vagyok [Kémer Sz; TKhf St. Dombi (60) zs 
vall.] | nem mondom, hogy az Asszony eő Nga mint ke-
gyes Ásszony talám valami Conventiotskátis nem adott 
nékie [Kerestelke Sz; i.h. Roska Togyer (80) zs vall.]. 

konvenciónál 1. szegődtet; a angaja/tocmi; verdingen. 
1794: az Udvari Erdő pásztor Ketse Márton a kitis 
azért Kéntelenittettenek conventionálni, hogy ennek 
előtte a más részre tartott Pásztor mián sok karokat val-
lott a* fenn tisztelt Udvar Erdejiben [Backamadaras 
MT; CsS]. 1801: Sándor Jantsit . . . Szitás Kereszt Urol 
hoszta ide a nènye Árgye Eva, kitis az Groff Urffi sze-
mellyesen étzer sem conventionált Semmi féle szolgá-
lattyára, hanem tsak az Nĕnye Argyê Eva hívására jőt 
ide mint hogy az nénye Conventionalva volt eo Ngánál 
[Erdősztgyörgy MT; WH. Cziffra Vaszi (3l) vall.]. 
1840: addig unszolta tsalogato Szavaival Leányomat 
mig eszéből ki tsábitotta és . Conventionáltais [Dés; 
DLt 1268. — aCselédnek]. — L. még RSzF 202, 204. 

2. szerződtet; a angaja; anstellen, aufnehmen. 1823-
1830: mikor engemet konvencionáltak Bonyhán, az 
öreg grófnak a volt az intentuma, hogy én tanuljak az 
akadémián oeconomicumokat, s hazajővén legyek az 
három unokájának jószágai inspektora [FogE 216]. 

konvencionális 1. szegődtetett, szegődött; angajat; 
verdingt/dungen. 1744: a B(áró) Urn(a)k Conventiona-
lis Béresse Voltam [Bh; Told. 25]. 

2. ~ könyv járandóság-kimutatás; registru de plată; 
Konventionsnachweis. 1670-1680: Fogaras Várahoz 
tartózó minden rendbéli szolgáknak conventionalis 
könyvek, mely adatot ki ez aláb meg irt mod és rend sze-
rint . Az udvarbironak Kész penze per annum ötven 
forint f 50a [Fog.; UF II, 479. — aKöv. a természetbeni 
járandóságok fels.]. 

3. kb. forgalomban lévő; care este ín circulaţie; im 
Umlauf befindlich. 1847: Vádoltatik valló, hogy 1846-
ban újra nagy pénzbeli collectát csinált, elannyira, hogy 
egy füstre 4 conventionális rénes forintot rótt ki [VKp 
176]. — L. még VKp l72, 183. 

konvencionált szegődtetéskor megállapított; care a 
fost stabilit ín învoială; bei/in der Konvention festge-
setzt. 1829: a' Conventionált fizetés mellett szolgálok 
nevei3 [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám. — Köv. 
a fels.]. 

konvencionáltatik szerződtetik; a fi angajat; verdingt/ 
dungen werden. 1823-1830: tudtam, hogy mindenik 
tudja, hogy az úrfi úti szolgájának konvencionáltattam 
[FogE 156]. 

konvencionátus I. mn szegődtetett, szegődött; anga-
jat; verdingt/dungen. 1741: az Beresek Conventionatu-
sok lévén az Vár(me)gje ökreire gondot viselni adstrin-
gáltatná(na)k [H; Ks 101]. 1756 k.: Az Udvari Conven-
tionatus Cselédek hitelbe meg ivutt Liquorok arra Con-
ventiojokban imputaltatván, defalcalnak azon Restan-
tiából [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1765: Kelletett in Jus adtra-
halnom az lkat illyen okon, hogy ők . a Melgs Regius 
Fiscus conventionatus béressit Kováts Mihályt, és Fele-
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segit Mariát . potentiose rutul meg verték, rontották, 
sebhették [Torda; TJkT V. 285]. 1787: Somlya Stefán 
mostani Convencionatus molnár [Kajántó K; 
KmULev. 2]. 1797: Sessio, melyen most . Groff Wass 
Miklós Ur conventionatus Báttsa lakik [Mezőméhes 
TA; WassLt]. 

II. ſn 1. szerződéses alkalmazott; angajat pe bază de 
contract; Vertragsbedienstete(r). 1696: Praedicatorok, 
Schola Mester es egyeb Conventionatusok fizetésekrŭl 
valo Regestuma Pro A(nn)o 1696 [Dés; Jk 209b. — 
aKöv. a járandóságok részi.]. 1703: Fogarasi Conven-
tionátusok füzetese [Fog.; UtI]. 1733: mind Tiszteletes 
Uraimek(na)k, mind tőbb Conventionatusok(na)k ren-
des fizeteseket holnaponkent malom birak Átyánkfiai 
exolvalyak [Dés; Jk 437b]. 

2. szegődtetett/szegődéses alkalmazott; angajat; ver-
dungener Angestellte(r). 1826: A Bépanaszlott azon idŏ 
alatt midönn a panaszlo Conventionatussa volt. az által 
a maga számára 20 véka Gabonát kŏltsönöztetett Mol-
nár Károlly Urtol [Nagycsán TA; TLt Közig. ir. 1528]. 
1840: két béres, és négy béres inassal kevesebb Conven-
tionatusok vannak [Kv; Ks 100 Nyilak könyve 26]. 

konvericiós I. mn 1. szegődtetett, szegődött; angajat; 
verdingt/dungen. 167Lĕ Kgls Aszszonjom Puskás 
Dantsul jobbagjomatt, ki esztendőtől fogva Nagtok 
Conventios Halászsza . Nagd szolgalattjara őrőkős 
jobbagjul botsatom [Borberek AF; Törzs. Bál-Pataki 
János lev.]. 1735: tartott Teleki Pál ur(am), Teleki 
Sámuel és Bartsai János uramék mellett egj Gonventios 
fôzŏ Aszszonyt, és egj Conventios szolgálott a Kolosvá-
ri szállások(on) [Kendilóna SzD; TK1 Ios. Cseh de Akna 
(40) ns vall.]. 1750: Conventios Kovácsok(na)k aczel 
penzel edgyűtt fizetések Hflor. 17 [Kv; Szám. 70/VIII. 
17]. 1756: Német István Ur(am) maga Conventios 
Borbélyának azon estve fizetett beretválásáért egy Spe-
cies aranyat [Kv; Mk IX Vall. 31]. 1798: Conventios Er-
dő Pasztora voltam .s. vagjak mais [Ádámos KK; JHb 
XIX/58. — Tornai László kijegyzése]. 1809: à Mlgs Ud-
varnak . itten Udvarhellyen Diák Imre Conventios 
kortsomárossa lévén ŏtet a' Nemes Comunitás Polgár-
ság viseléssel nem terhelteti [UszLt ComGub. 1721]. 
1849: Sánta Vaszi Conventios Molnárja lévén Cseh Jo-
seff Urnák okozott a' Malomba kárt 1105 PFr. 37 
Xr [Héjasfva NK; CsZ]. 

Szk: ~ bács. 1748: Báts Péter nevű conventios 
Bátstsa, vagyis Majorja lévén, számadáskor feles Juhok-
kal, és Juh gyűjteménnyel liquidáltatot, nem adhatván 
számat mindenekről [Mezőzáh TA; Told. 28] * ~ bé-
res. 1774: Jobbágy Szerben Csutak Uram Tisztartosá-
gábanis hét Conventios Béres volt [Mocs K; KS 
Conscr. 27]. 1794: Igaz é, hogy a' miket itt Madarason 
az Exponens Gróf Ur építtetett Conventios Béres-
seivel, pénzes Szekerekkel, Kalákásokkal, és a' Jószág-
béli Emberek(ne)k szógalatbéli Csonkulásokkal szer-
keztette egybe? [Mezőmadaras MT; BKG vk] * ~ cse-
léd. 1735: A Falu portíója, mindenkor a Compossessor 
Urak Tisztei előtt vétettessék fel, az ország constitutioja 
szerént . . ide nem értve a Compossessor Urak 
Gondviselőit, Birait . . a Conventios és praebendas 
Cselédeketis [Mezőcsán TA; DobLev. 1/160. 15]. 1739: 
Conventios Cseledek: A Tisztarto. A Bács. Majomé 
Egyik Beres [Marossztjakab TA; JHb XI/9. 12] * ~ 

szolga. 1688: Koncz István . . . Horváth Miklós uram-
(na)k eo kglme(ne)k Conventios szegődőt szolgaja vala 
es szegotczege ideje el tölte előt buczu vetlen szőkék 
el eo kglmetől [Széplak KK; SLt AI. 64]. 1781: ezelőtt 
circiter 5 esztendőkkel conventios szolgája voltam őke-
gyelminek [Árkos Hsz; RSzF 271] * ~ szolgáló. 1724: 
Nagy Panna, Pekri Fer(entz) Ur(am) Conventios Szol-
g(áló)ja [M.királyfva KK; BK]. 

2. szerződött, szerződéses; angajat prin contract, 
tocmit; Vertrags-. 1738: a' Szamos túlsó ágán lejendő 
Hídnak eppittetése iránt munkálódtunk 's igjekez-
tünk; de minthogj Conventios Acs Mester Emberünk is 
elébb állott . . . még eddig jó munkáb(a) nem vehettük 
[Dés; Jk 501b]. 

3. kb. forgalomban levő; care este ín circulaţie; im 
Umlauf befindlich. 1823: Ezen ègész Munkának árra, a' 
Felsőbb Rendelésekhez mérsékelve legitimáltatik 10 tiz 
Rf. és 37 x Conventios pénzre M.Rég(en) 12a Jan uarii 
823 Id. Hegyesi Elek pra főbíró [TLt Praes. ir. 65/1827]. 
1825: Én Kováts Imre Város Bírája lévén Conven-
tios pénzb(en) fizettem az Adomb(an) Rflor. 6 xfr. 27 

Mellj váltob(an) tészen Rf. 16 xfr. 72/4JSzkr; Borb. 
I]. 1830: (A) szomszédolt Erdőt Ts Bartók Adámné Do-
balyi Klára . . zálogul használhassa el telvén 
pedig a* stipulált 12 Esztendők, a' Száz Conventios Rh 
forintoknak le tétele mellett birtokábol viszszá 
ereszteni . . köteles légyen [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1162]. 

II. fn szegődtetett/szegődött alkalmazott; angajat; 
verdungener Angestellte(r) | szerződéses alkalmazott; 
angajat(ă) pe bază de contract; Vertragsbedienstete(r). 
1672: az mennyi kordoványokat neke(m) fel adtanak, 
azokból mennyi Csizmát szabadtam (!) s kiknek erogal-
tam Kantorosokra s Conventiosokra, ez szerint kŏuet-
kezneka [UtI. — aKöv. a fels.]. 1799: az uradalom Con-
ventiossainak ki osztatott tőrőkbuzás Főldgyei [Déva; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1800: Hers Jákob Sido a Melgos 
Gróf Exponens Aszszony ő Nga Sajó Martyabeli Palin-
ka Főző Conventiossa [Somkerék SzD; JHb]. 

konveniál 1. megalkuszik/egyezik vkivel (vmiben); a 
conveni, a se învoi; (in einer Sache) sich vereinbaren, mit 
jm übereinkommen. 1580: Bek Ianossal eo kegmek A 
mint iobba(n) lehet Conveniallyon eo kegmek es ne-
wellyek fyzetesset [Kv; TanJk V/3. 208b]. 1605: Az 
Praedicatorokkal Tanachbely Vraim conúenialianak es 
illendeo fizetest igeryenek eo kgmeknek az keozeonse-
gesbeol [Kv; i.h. 1/1. 496]. 1646: Anno 1646 Die 26 Ápri-
lis Convenialtam az Képfaragó Illies Vramval az predi-
calo szeknek cifralasara . f 7 [Kv; ACJk 66a]. 
1710/1799: én Szabó Gergely az Város főidin építettem 
egy kis áruló Kamarát az Várossal Convenialtam 
Esztendőről esztendőre in fl. Hung. 2 i.e. két Magyar 
Forintokba [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 289]. 1766: 
Ha egj hejségbéli nép Constitutiot tsinálhat, és 
valamib(en) tacite, vagj expresse conveniál, miért nem 
egj Ház népe, és miért nem két szomszéd is [Torda; TJkT 
V. 325]. 

2. kiegyezik, egyezségre jut vkivel; a cădea de acord; 
sich ausgleichen/vertragen, mit jm übereinkommen. 
1733: A Német Varga Felesege . az Paróka Csinalo-
tol adossagot praetendalvan Fon János . . azon Nemet 
Vargánét Hunczfutolták a Fejét be törték s meg verték 
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maga Fon János . . . intra 8vum azon meg sebhetett 
Vargánéval Conveniallyon alioquin tartozik Contentu-
mot tenni 8 forintig [Dés; Jk 438b]. 1765/1766: minek 
előtte . . . Biro Sámuel Ur Relictájának . . . Báró Ke-
mény Kristina Aszszonynak Dossát exsolválták volna, 
elis foglaltak volta, Második Férjéhez való Férhez 
menetelekor, melyért a* megnevezett Aszszony Proces-
sust moveálván, a' praetitulált Urak ellen, minekutána 
hoszszason litigálodtanak volna, Törvény közben Con-
venialtanak volt [Kv; DobLev. III/574. — aA jószágot]. 

3. egyezkedik vkivel vmiről; a negocia; über eine/in 
einer Sache mit jm unter/verhandeln. 1685: Csiszár 
Gŏrgy Atjánkfia iffiu legeny allapottyába(n) valo 
Kontarkodasaertt az Czehtŏl réja vetet vinculumrol 
convenialljon s engedelmeskedgyek [ÖCJk]. 1748: Turo 
és orda dolgaroll mással nem Conveniálunk [Lemhény 
Hsz; ApLt 5 Keserű János Bardocz Imréhez]. 1749: 
azon Vajolai és Kis Sajói malombéli Részből To-
roczkai Kristina Aszszony a Vajalaiakat a Kis Sajoiak 
Praesentiajakb(an) fizette ki és Convenialt véllek, 
mint idegen Possessorakkal [Kissajó BN; BLt 6 Danyila 
Pásk jb vall.]. 1756 k.: Porond Bányájának és ortyának 
a' ki Jerugát vivén másnak Jerugájában akarja ragaszta-
ni, conveniállyan [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai 
bányászok törv.]. 1757: egj Nemet . az Udvarb(a) 
ment az Kaput nyitva hatta, az ökreink magokra ki 
jöttenek a Tisztarto csak reám erőskedvén hogy mik 
loptuk ki az ökröket vagj pedig mik convenialtunk az 
Nemettel hogy ki bocsassa . ökreinket ez okon vont 
rajtam három Marjast [Galac BN; WLt Vidikan Lup 
(28) vall.]. 

4. gyülekezik; a se aduna; sich versammeln. 1739: or-
szág úttyán járni, Sokadalmakban, Conveniálni, kor-
csomákon innya emberséges emberek(ne)k sőt emberte-
lenek(ne)k is szabad [Dés; Jk 313-4]. 

5. egybehív; a aduna/convoca; zusammenrufen. 
1765/1783: (A) tizenkét ház helynek meg ŏrŏkŏsitése vé-
gett Báró Kemény Sigmond ur ŏ Nagysága, és Élete 
Kedves Párja Mlgs Groff Vass Éva Aszszony ŏ Nsga 
conveniálák Titt. Gerendi László Urat, és Feleségit, Sa-
rádi Susánna Aszszonyt és kérék azon, hogy adnák által 
ő Nsgok(na)k ŏrŏkŏsŏn, mint Csere mellett lett magok 
acquisitumokot [Kv; DobLev. III/574]. 

6. egybefut, találkozik; a se întîlni; zusammenkufen^ 
sich begegnen. 1733: el mentünk . . . Vasas Szentivanra 

es mikor az Faluból ki erkeztünk a mezőre ott Con-
terminalodek es Conveniala, három uczczarol ki jaro ut, 
de egyik sem szolgaihatna tovab, a Porgolatnal, mert el 
vala rekesztve porgoláttal [WassLt. — SzD]. 

konveniálhat 1. megalkudhatik/egyezhetik; a se putea 
învoi; übereinkommen können. 1630: Miuel penigh Is-
ten az Aratasnak Jdejet eleo hozta Azért eő kglmek va-
rosul igj vegeztek, hogj az Jo Buzanak kalongiajatol ket 
ket pénzt adgianak . Az Zegeny Buzat az mj nezj, af-
feleől az Gazda alkudgiek, az mint Convenialhat az 
Aratowal [Kv; TanJk II/1. 298]. 1635: ha en Miko Fe-
renczne Aszonyommal es Miko Joseph Vr(ra)l abbul 
convenialhatok, hogy penzeket en le teuen, az ioszagot 
remittaliak, ne tarchyon ellent benne Nagodis 
[WassLt]. 1740: A' Juh Dézma iránt illje(n) rendet tarta-
nak, hogj annak idejéb(en) a' M.Vraság Tiszte fel men-
vén hozzájok; kér tŏllŏk juh Dézmát a' mennyi facultá-

sokat gondollja lenni, ahoz képest, melljrŏl osztán con-
veniálnak a' Tisztel; a' mennjib(en) conveniálhatnak 
[Runk TA; Ks 89. 58]. 

2. egyezségre juthat; a putea cădea de acord; sich ver-
einbaren können. 1752: az Hipotecarius Csákó János eŏ 
klme Posteritassi három Ház aestimatioiat 
p(rae)tendalvan, egy más kŏzŏtt nem convenialhatván 
bennünket . . . kéz bé adással meg birálának [M.ke-
cel Sz; Borb. II]. 

konveniáltat elfogadtat; a face să accepte; annehmen 
lassen. 1663: Eölyvessel kinálák Kegyelmedet, de azt lel-
ke ellen Kegyelmed el nem vévén, más nincs Praefec-
tusnál való jószágit sollicitáltam, de . . . nem obtineál-
hattam, hogy ő nagyságok remittáltassák, hanem az fe-
jedelemasszony azzal igíri magát, Kegyelmeddel conve-
nialtatja, avagy Kegyelmed bejüvén, csak, foglalja el 
tüle [TML II, 584 Bánfi Dénes Teleki Mihályhoz]. 

konveniens illő; potrivit; gebührend, angemessen. 
1801: hogj égj valoságos Tŏrsőkős Nemes emberrel 
alább hogj sem egj Vargával vagj Havasi Mokánnyal va-
laki bányék éppen nem Conveniens [Ádámos KK; JHb 
Jósika Miklós ir.]. 

konvent 1. hiteles hely; convent; glaubwürdiger Ort. 
1556: Es az eloth ha meg adhathyays El wegye(m) Es 
meg Adwan tarthozyam kapthalanba az wagy kowenbe 
(!) leveleth Rola Adnom [Mikefva KK; BfR VI. 283/3]. 
1586/1629: mind az ket fel erreis ighire magat . . hogy 
az Colosmonostori Conuentbennis hasonlokeppen 
mind ezekreol vallast tesznek, es be irattyak [Dob.; JHb 
111/30]. 1673: Az mely levelet küldőt űdvezűlt Kornyis 
Ferencz Ur(am) eő Nga Krímből mellyet Kozárvari Fe-
rencz Deák Ur(amna)k intitulalt, azt az levelet az Colos-
monostori Conventben az Captalanok parialvan pecset 
alatt adták ki, avval az parral . . vettem fel az pénzt 
[Szentpál KK; Ks 90]. 1760/1794: Mely Solemnis Pro-
testatio és Contradictioval való Revocatiomat az Hono-
rab(ilis) Convent Archívumában improtocollaltatni, és 
Sub Sigillo Conventuali Authentice ki-adatni in solita 
forma kívánom [Km; JHb XLVII/27. 4]. 1772: Dobollyi 
Jóseph Uram minden eddig szerzett Káptalanból s Con-
ventből, innen s amonnan gyűjtött közre szolgálha-
tó Leveleit, kőz haszonra szenteli [Nagylak AF; 
DobLev. II/436. 2]. 1782: Én Kováts András hallottam 
hogy a Kolosvari Conventben Levelűnk volna rolla [To-
rockó; Thor. XX/4 Andr. Kováts alias Takáts (41) jb 
vall.]. 

Szk: ~ pecsétje alatt konvent pecsétjével hitelesítve. 
1585: Mikor az Vitezló Theke Ferencz és Komjaty Mi-
hail' az pénz maradekanak meg adasara, es feli uetelere 
Conúent elejbe menneh, akkor keózteòk mas Leuel 1 
kellyen Conuent pechiety Alatt [M.köblös SzD; SLt 29 
Y. 2]. 1592: Layos Lewele, Conuenth pechety alath. 
hogy a' fenessy zeöleokreol se feőldbert se egieb Exactio-
kat Ne vehessenek chak az igaz dezmath [Kv; Diósylnd. 
26]. 

2. konventi testület; convent; Konventkörperschaſt. 
7560; benedek vram az vallasnak Jdeyennis Mykor az 
my Anyánk az monostori Conuentbe az Jt valo ewreksc^ 
gek felewl vallast thewth Jyelen volt [Kv; SLt ST. 6j. 
1579: Byro vram eo kegme Tanachyawal hywassa be a/ 



konventbeli 200 

Azzont Aggyak eleybe hogy az Conuent eleybe 
Mennyen es vallast tegie(n) [Kv; TanJk V/3. 183a]. 
1602: Azon mustoha fianak penigh gongiaúiseleset az 
Annya Conúent eleot neki fatealta [Gyf; Told. 27]. 
1677: 2l Fejedelmek válaszszanak és állassanak-is, mind 
Fejérvári, s' mind Váradi Káptalanokban, és Colos-
Monostori Conventben, jo lelki isméretü, és azon hiva-
talnak meg-felelésére elégséges tudományu alkalmatos 
embereket, leg aláb három három személyekből állókat, 
kiket a' bé-állatáskor a' tŏb Capitularis Collégák elŏt, 
egy Itilŏ Mester, avagy Cancellarius, avagy Secretarius 
elŏt, erős hittel kötelezzenek ad fidelitatem, tacitumita-
tem kiknek a' szokot Káptalani pecsétek-is kezek-
ben adattassanak [AC 207]. 

3. konvent-tag, konventi tisztviselő; membru ín con-
vent; Konventsmitglied/angestellte(r)/beamte(r). 1586 
k.: Nyrö Kalman . . . vallia. Az minemw Regestromol 
(!) ö kezenel woltanak megh wagio(n) Jrwa Kalmar 
Lazlonak minden Marhainak Jngo es Ingatlannak osla-
sa Zegedy Georgnek Akory waros Notariusnak es az 
owary János deaknak Kolosmonostory Conuentnek ke-
zek Jrasa alat [Kv; TJk IV/l. 566a]. 1589: Ezen ládák-
hoz veottem hat giepleot hogi eozue keottek es az Com-
mentek be peczeteltek d. 6 [Kv; Szám. 4/X. 5]. 1597: Az 
Conuenteknek lewel arraba az Jozagrol walo Priuilegiu-
mert f 40 [Kv; i.h. 7/X. 8 Joh. Jacobinus sp kezével]. 
1599: Cige Miklósnak adatot Biro vram hogy az Com-
mentet Matias Deákot uitte az kerwleoben f 4 [Kv; i.h. 
8/XIII. 66 Szabó András sp kezével]. 7600: az testamen-
tom leuel . az Commenth Eleŏtth György Deák El-
leŏtth leötth es az teòb Comentek Elleõtth leċfeth [Légen 
K; JHbK XXXVIII/30]. 1609: Az Conventeknek gaz-
dalkodtam hogi az vallókat be veottek [Kv; Szám. 
12b/IV. 300]. 1677: (A) controversiában forgo határok-
nak el-igazittatása . a' Fejérvári edgyik Cáptalan 
Bárdi István, és a' Colos-Monostori Convent Pálfi Ist-
ván ki-bocsáttatnak, úgymint erre deputatus Commis-
sariusok, hogy ad faciem loci litigiosi ki-mennyenek, és 
ot mind a* két félnek igasságát megértvén igazitsák 
finaliter ugy el az dolgot, hogy az egyenetlenség kőztök 
meg-szŭnnyek [AC 250]. 

4. szerzetesek/şzerzetesnők testülete; convent; Kör-
perschaft der Mönche/Nonnen. 1634: Az Posoni Fran-
ciscana Szwzek Conuentyenekis hagiok szaz forint arra 
barna pinzt reghit; orent pro me | A Bosznay Prouincia-
ban leueo Franciscanus Baratok Conuentyenekis, ha-
giok ô dutkat, fl. 100. Orent pro me [WassLt 73/1 Cegei 
Vass János test.]. 1793: Borok Erogatuma Eö Nagy-
ga Poroncsolatyára a Dévai Bulgarus Conventnek 50 
Ur(nas) [Déva; Ks 95]. 1796: A KárolyFejérvári T.S. 
Burgarusok Conventyének 35 veder Borért à xr. 42 ada-
tott 24 Rft 30 xr [uo.; i.h.]. 

5. kolostor, rendház; mănăstire, convent; Kloster. 
1753: Mikor a Méltoságos Direktor Ur a Conventbe be 
szállót . . . vettünk viz halat [Kvh; HSzjP]. 1772: a' Tisz-
telendő P.P.minoriták Conventyébõl . . . el-lopott . . 
Summa pénz .. Takáts Kláránál találtatott fel [Kv; 
TJk XVIII/2. 41]. 1806: lkor a Conventbe mentünk 
ebédre [Dés; KMN 200]. 

konventbeli 1. a konventben őrzött; care se păstrează/ 
găseşte ín convent; im Konvent aufbe/verwahrt. 1664: a 
conventbéli levelek annyira egyben zavarodtak volt Sza-

mosujvárról az fel s alá való hordozásba, igen sok ba-
junk van véllek [TML III, 130-1 Szalárdi János Teleki 
Mihályhoz]. 

2. konventben végzett; care se desíaşoară ín convent; 
im Konvent durchgeführt/verrichtet. 1664: jóakarato-
kat . . . ha mibe conventbéli szolgálatom kévántathat-
nék, hálaadóképpen megszolgálni igyekezném ő kegyel-
meknek [TML III, 129-30 ua. ua-hoz]. 

3. a konventhez tartozó; care aparjine de convent; 
zum Konvent gehörig. 1606: Keowendi Mathias Colos-
monostori Conuentbeli Requisitor [KJ]. 

4. szerzetesrendhez tartozó; care aparţine de o mă-
năştire; zum Mönchsorden gehörig. 1764: a specificált 
Summát az Mlgs Groff Aszszony, oly szándékkall 
atta-ki hogy annak legális interesséért örökösön bizo-
nyos számú sz-misék esztendőnként mondattassanak ell 
az emiitett Tiszt. Conventbelia Páterektől [Kv; Ks 92. — 
aFranciscanusok]. 

konventikulum 1. gyűlés; adunare; Sitzung. 7660: lé-
vén itt conventiculumja az partiumbeli böcsületes főren-
deknek, az erdélyi statusokhoz expediálák Bosodi Ist-
ván uramat Váradnak megsegéttése felől [TML I, 554 
Korda Sigmond Teleki Mihályhoz]. 

2. kb. konspirációs összejövetel; conventicul, aduna-
re secretă; Konventikel, konspirative Zusammenkunft. 
1657: az hadak közt nagy békétlenkedések, tumultuá-
lódások és conventiculumok kezdvén lenni, az fejedel-
met oda akarják vala hagyni [Kemön. 206]. 1671: Jgaz 
dolog nem keues . . busulast szerzettenek, magok kŏ-
zeŏtt valo nemely Nyughatatlan elmek iteratis vicibus 
conventiculumokat czynalua(n) magok keózeótt Had-
nagy hire nelkwl [Borb. I ogy-i bizottság jel.]. 1753: Or-
bán Miklós . . . Bécsből le jött, maga házánál gyak-
ron Conventiculumokot tartván, onnan indult minden 
Zenebona [Barátos Hsz; Törzs. Joh. Kováts (52) ns 
vall.]. 

konvent-levél konventtől kibocsátott okmány; act eli-
berat de un convent; vom Konvent ausgegebene Urkun-
de. 1588: 13 July . Peter deák az Conuent leuelet hogy 
meg Irta attam f. 5 [Kv; Szám. 4/III. 24]. 1589: Veottúnk 
egy Jobagiot . Koreossy Petertwl p(ro) f. 8 d. 25 Az 
Coment leuelet Atta váltottuk azt meg p(ro) f. 1 [Kv; i.h. 
4/XII. 18]. 

konventtárs konventbeli kolléga; camarad din con-
vent; Konventspartner. 1664: Egy alázatos supplica-
tionkatis convent társaimmal urunk ő nagyságához . . . 
küldtük vala Kegyelmednek [TML III, 170 Szalárdi Já-
nos Teleki Mihályhoz]. 

konventuális konvent-gyülés; convent; Konvents-
sitzung. 1763: 17-ma et 18-va mentem, vagyis voltam 
Kolozsvárott, requisitorium mandatumot vittem volt a 
conventualisokra [RettE 155]. 

konventus konvent, konventi tisztviselő; funcţionar 
de convent; Konventsbeamte(r). 1585: Buday Thamas 
Vram, es Lakatos Ianos, Kalachswteó ferencz, Balogdy 
farkas, es Kalachswteó ferenczne valliak azt Amint 
megh wagyon Irwa a' Conuentus Relatoriaiaba(n) [Kv; 
TJk IV/1. 407]. 
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konvertál 1. (vmilyen célra) fordít; a utiliza/folosi la/ 
pentru ceva; (für irgendeinen Zweck) verwenden. 1602: 
Az Sattz Adónak restantia fel zedesere rendeltek eo 
kgmek varosul ket vraimat az ket Natiobol, Intikis eo 
kgmeket hogy zorgalmatoson mélynél hasznosabban le-
het zetten zeggyek es conuertaliak in publicum usum 
Ciuitatis [Kv; TanJk I/l. 403]. 1643: (A szállásbért) vagj 
az haz epitesere conuertallyak auagj egj arant kettfele 
oszak egj mas keozeott [Kv; RDL I. 131]. 1677: (A per-
ceptor) a' Vár és Város erősségének építésére conver-
tallya az exigalt pénzt [AC 144]. 1679/1681: (A bírság-
pénzt) Urbariqm szerint igazan exigalvan Udvarbíró 
vram Convertallya oda, ä mi abban hova illik [Vh; VhU 
675-6]. 1769: Dobolyi Szabó Dániel Uram . el-adta 
Nagy Enyeden Dobolyi Lineán eő kglmére deve-
niált ős őrőkős jussát . . Ezen Summa pénzt convertál-
ta a' nevezett háznak kezéhez valo vételére [Ne; 
DobLev. 11/608. 3a]. 

2. (járandóságot) megad; a da (retribuţia cuiva); 
(Gebühr) entrichten. 1612: Lukacz Vramnak az praedi-
catomak, mjnt hogy Vrunk eo felsege az Harmjnczad-
nak bizonjos Arendajat, eppen mjnd az kylencz zaz fo-
rintot, eo kemenek Conuertalta [Kv; EM XLVIII, 363]. 

3. ~ j a magát vmire adja/szánja magát vmire; a se de-
dica/consacra la ceva; sich einer Sache widmen. 1751: az 
parasztságnak . . . maga élete folytatására serenkedni és 
Földes ura szólgálattyára menyiben illik magát conver-
tálni kellenék [Ks 79. XXVI. 1 a gub. Nsz-ből]. 

4. áttér; a se converti; konvertieren, übertreten. 
1657: (Pécsi Simon) az ország statutumi szerént propter 
judaismum convincáltaték s megfogattaték, mindenétől 
. . . priváltaték . noha kételenségből azután conver-
tála, s el is bocsáttaték [Kemön. 256-7]. 1783: Más ala-
csonyabb rendű emberek is convertáltak [RettE 421]. 

konvertálás vmire fordítás; folosire; Ver/Anwen-
dung. 1657: őnagyságoknak vagyon abban módjok 
eliberáljanak bennünket, mivel elég hely lészen még . 
mind több atyánkfiainak szabadításokban az mi kicsiny 
értékünknek is afféle ususokra convertálásában [Kemlr. 
324]. 

konvertálhat vmire fordíthat; a putea folosi; verwen-
den können. 1634: abból semmitis sohoua ne erogalhas-
sanak, se masúúa ne convertalhassanak, hanem . . . kesz 

tegienek eo kgmek mindeneket [WassLt 73/l Cé-
géi Vass János végr.]. 

konvertáltat vmire fordíttat; a face să fie folosit; ver-
wenden lassen. 1634: kesz pinze tegienek eo kgmek min-
deneket; hogy ha mod adatik az ide be valo Templum 
epitteseben, ide Conuertaltassa Páter Generális eo Átya-
sagha [WassLt 73/l Cegei Vass János végr.]. 

konvertáltatik vmilyen célra fordíttatik; a fi folosit; 
verwendet werden. 1599: Matol fogwan Jnterdical-
nak mindeneket eo kegmek az vasnak kereskedeseteol 
hogy senky semmynemeo vassal ne kereskedhessek ha-
nem mindenfele vasnak megh vetele, es kereskedese in 
publicum vsum conuertaltassek [Kv; TanJk I/l. 332]. 
1677: azon Vármegyének adaja-is a' Jenei Praediumnak 
intertentiojára convertaltatot [AC 249]. 1681: az nyári 
Munkara Convertáltatik nyolcz het [VhU 61]. 1739: A 

Nms Város Hidassát hogj . . . 35. m. forintokon el ad-
hassa, Hadnagj atyánkfia ö kglme facultáltatik. De úgj, 
hogj, azon pénzen, más új Hajókat csináltasson ő kglme, 
és más szükségre ne Convertáltassék azon pénz [Dés; Jk 
512a]. 1787: (A) confiscalando vas a Communitas szá-
mára convertaltassek [Torockó; TLev. 9/25]. 

konverzáció 1. érintkezés, kapcsolat; contact, legătu-
ră; Berührung, Verbindung. 1668: az Eotvesi mesterseg-
nek exercitiumais el tiltatik teolle, seot egyebarantis 
mind mesterek es leghenyekteolis az velle valo conversa-
tio el tiltatik, miglen nem recolligallya veszet erkeolczét, 
es az B. Cehnek kedvet keresi [Kv; ÖCJk]. 1721: Kele-
men András malefactorokkal valo conversatiojáért el 
bujdosott [Kárásztelek Sz; Bfft]. 1759: Sztrancz Péter-
(ne)k .. ennekelőtte Szoroj Kirilával semmi Czimbo-
ráját, barácságát, vagy Conversatioját, nem láttam, 
melyből gyanakodnám hogy ortákok lettek volna [Bul-
zest H; Ks 101]. 

Szk: tart vkivel. 1760: ez a haszontalan korhely 
Somai Gergely Nem méltó, hogy emberséges ember 
conversatiót tartson vele [RettE 101]. 1776: Groff Lá-
zárt Szebenbe számba sem veszik, betsületes Conversa-
tiokat nem igen szokott tartani, hanem tsak afféle ha-
szontalan személlyekkel társalkodik [Kóród KK; GyL. 
Anna Makó anc. (18) vall.] * rossz 1726: A' Strása 
Mester magais recognoscálta, hogy Rettegen lakó Szilá-
gyi Anna Béres Mihály Relictája és ugya(n) Rettegi Der-
cze Ilona nevü Léany nyilván valo Kurvák, a mint szál-
lásokon lévő Némettel valo rósz Conversátiojokkal 
Contestálták [Dés; Jk 19a]. 

2. együttlét; intimitate; Zusammensein. 1600: Nyreo 
Mathe . vallya ferfy rwhaban nem lattam az 
chymbalmosnet io zerrel nemis esmerem, de ezeknek 
conuersatioiok volt gyakortab egyeot Aztalos Játwan-
nenak Somogy Palnéwal Az Darabos eocheys gyakorla-
tossagal halt ott [Kv; TJk VI/1. 394]. 1689: Deák János-
nak suspecta felemássával . . paráznaságra valo ti-
lalmas conversatioja . . . constálván . . Feleségét Czi-
nege Annokat Férjétől Deák Ianostul divorliallya [SzJk 
241]. 1739: pendelyétis Liszkai Benjámin Lakatos Má-
riának fel hajtotta, szemérmét felfedezte, korcsomákra 
egjgjütt jártanak, hoszszas útra is, sokszor edgjgjütt jár-
tanak . . . , későn estve jőttenek viszszá, kerteken ugrál-
tának éjttzakának idején egjmáshoz, és sokáig egjgjütt 
voltanak; melly sok fertelmes Conversatiojokat detes-
tálván az egjgjik I. Mostoha an(n)ya házából is kihányta 
vólt [Dés; Jk 314]. 1747: az J. inquiraltasson super 
eo: hogj azon meg esett személlyel Kovásznai Jutkával 
nálla laktában sem edgjszer sem mászszor sem éjjel sem 
nappal nyilván vagj titkon tilalmas és különös coversa-
tioja s co mm uniója nem volt [Torda; TJkT III. 131]. 

3. mulatozás, mulatság; petrecere; Zecherei, Unter-
haltung. 1710 k.: (Keresztúri Pál) mint atya gyermeké-
vel, úgy bánt tanítványival . játékra annyi üdőt adott, 
hogy meguntuk, asztalnál és minden conversatiókban 
nagy szabadságot [BÖn. 533-4]. 1734: Az Úrfiak laktak 
alkalmatossaggal (!) Sokszor voltak Conversatiok az 
Idvezült Ur Házánál tudom hogj engem is el 
küldettenek egj Dániáért ott tanczoltak, ittak, de e 
se volt elég hanem fel mentek a Hásongari gjűmőlcses 
kertben, oda is szép Conversatioval, ott én is (: mint hogj 
jo kedvek volt:) Czigány praedicatiot mondottam, bé is 
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Sokszor fárosztottak a Házhoz borért s estig is ott mu-
lattak [Kv; TK1 Ioan. Farkasdi (27) preceptor rhetorum 
vall.]. 

4. beszélgetés, társalgás; conversaţie; Unterhaltung, 
Konversation. 1697: Voltam Rabutin(n)é as(s)zo-
ny(omn)ál ebéden és estve conversatjob(an) is ot(t) vol-
tam [AIN 149]. 1704: Ugyan ma estve felmenvén az 
asszony a fejedelemasszonyhoz és a feleségemet is felvi-
vén, a szokás szerint a német conversatiót végbevivék 
[WIN I, 278]. 

Szk: ~ba ereszkedik. 1750 k.: a* feleségemnek termé-
szetét ha meg kell az Mlgos Urnák vallanom, eö igen 
nyájas, tréfás, es bátron sok féle bolondságot indito, s 
végben vivő Aszszony, ugj hogj minden tartalék nélkül a 
kivel conversatioba ereszkedik, egész bátorsággal beszél 
és trefálódik [Ks 83 Onadi Szakács Mihály lev.]. 

5. tárgyalás; discutare, negociere; Verhandlung, Un-
terredung. 7678: Bizony meghiggye Nagyságod, hogy 
az vezér mellett cancellarius Nagyságodnak igen sokot 
szolgálhat, én magam láttam az kajmekámmal való con-
versatióját [BTN 174]. 1779: Báró Kemény Miklós, és 
Sigmond vrakkal ment bé Marus Vásárhelyre Pro-
testatiott tenni . edgyütt váló különös conversatio-
jakbol concludalhatom hogy eó Ngok munkások voltak 
benne [Szászzsombor SzD; KS. Georg. Cs. Ajtai de Va-
jasd (55) insp. bon. vall.]. 1786: a' kik külsőképpen jobb 
gazdáknak láttatnak is, szűk állapotban lenni véllek va-
lo Conversatiobol tapasztalom [Torockó; TLev. 4/13. 
55]. 

konverzációjú magatartású; de o anumită* atitudine; 
von Betragen/Verhalten. 1657: Ez Báthori Gábor igen 
virtuosus ifiú fejedelem volt egyébiránt, de az rossz al-
kalmatosságok és ártalmas conversatiójú melléje mago-
kat színlett tanácsadók az egyébiránt is affélékre hamar 
hajlandó ifiú elmét megvesztegetvén, részegeskedésre, 
tisztátalan életre vetemítették [Kemön. 27]. 

konverzálkodik 1. érintkezik, kapcsolatot tart vkivel; 
a ţine legătura cu cineva, a fi ín relaţii cu cineva; mit jm 
Verbindung aufrechterhalten/in Berührung kom-
men/verkehren. 1593: Zóch Lenart vallia, Nem tudok 
jonal egiebet Nagi Benedekhez, noha velle eggiwt vnta-
lan eggiwt conuersalkottam [Kv; TJk V/l. 403]. 1597: az 
captiuus bizonsagibol akiknél lakot, es conúersalkodot 
vellek, constal hogy semmi p(rae) sumtio ezeleottis hoz-
za nem volt [Kv; TJk VI/1. 5a]. 1699: (Az asszony igéri) 
afTele szohajto temondat hordozo haszantalan sze-
mellyekkel barattsagat ne(m) tartya, vellok nem Con-
versalkodik seot azokat házatol eltiltsa [SzJk 316]. 1705: 
Azt is mondják, hogy kiknek-kiknek a gazdájokat 
subordinálták volna, hogy hallgatózzanak az magyarok 
után, hegy mit beszélnek és kikkel conversálkodnak 
[WIN I, 500]. 1730: Mivel a G(ene)ralis Perceptor(na)k 
Militaris Főbb es alsóbb Tisztekkel sokszor kell, vagj 
akar, vagj nem, Conversalkodni, énnékem is accomo-
dalnom kellet hozzájok magamat [Kv; Szám. 56/XIX. 
29]. 

2 bizalmas viszonyban van; a avea relaţii intimé cu 
cineva; mit jm ein vertrauliches Verhältnis habén. 1692: 
Mivel Felesége More Kata Szonka Todor nevü latráról 
(!) sok idók alatt tisztátalanul conversalkodott. imide 
amoda járt mint a* félék edgyŭtt ŏttek ittak lakoztak . . . 

az Asszonyi állatot infidelisnek adulternekis pronun-
ciallyuk vinculallyuk [SzJk 261]. 

3. együtt van vkivel; a fi împreună cu cineva; mit jm 
zusammensein. 1723: Láttádé azon Marika névű Asz-
szony embert Marosán Gligor névú házas embérrélis 

. a Faluban vagy Falu határán kaszálóban vagy ara-
tóban Conversalkodott volna jádzott volna, annál in-
kább paráznalkodot volna? [BSz; Ks 27. XVI vk]. 

4. beszélget, társalog; a conversa, a sta de vorbă cu ci-
neva; sich unterhalten. 1614: aznap délig azon Szölfi-
kárral együtt conversálkodván . annál is bővebben 
kezdé beszélleni az Szkender pasa írásit [BTN 128]. 

konverzálódik 1. érintkezik, kapcsolatot tart vkivel; a 
fi ín relaţii cu cineva; mit jm in Berührung stehen/Ver-
bindung aufrechterhalten. 1761: Ez derék úri ember va-
la Nemesembert szerető s azokkal conversálódni 
nem szégyenlő úriember, nekem is jó méltóságos uram 
vala [RettE 120]. 1775: (Bíró Mózes) szerette jobbágyai-
val tölteni az időt, mivelhogy ő szegény olyan könnyü-
eszű ember volt, nem conversálódtak vele valamire való 
emberek, hanem ő keresett magának maga embereivel 
mulatságot [i.h. 348]. 

2. együtt van vkivel; a fi împreună cu cineva; mit jm 
zusammensein. 1739: Szabó Gergélyné Kibédi Ersébeth 

nyilvánságos kurvának kiáltatott . és minden kö-
zöttünk meg fordulni szokott Hazánkbéli és idegen 
Nemzetekből valo Férfiakkal promiseue Conversaló-
dott, szánkázott, Csokolódott, suspectus hejeken, véllek 
titkon múlatott [Dés; Jk 301b]. 1763: az I. Várasunk-
b(an) fama universali kurvánok tartatot Szamoson 
importallyak hogj Léány korában valósággal nevezetes 
katonakkal kurvalkodot, a kikkel lattatott gyanú-
son conversalodni, és szemmel látott bizonyságok sze-
rint is paráználkodni [Torda; TJkT V 178]. 1767: a 
Gyoa Dittrai senior Mészáros András Leánya Ersébet 
kikkel Conversalodot s kiktül esett meg [Ditró Cs; LLt 
Fasc. 149. — aOlv.: Gyergyó]. 

3. társalog; a conversa; sich unterhalten | mulat; a 
petrece; zechen. 1728: Román Mihailla hol volt, si 
kivel mi formán conversalodot, es mulatót .? [Kük.; 
BK vk]. 1746: Pogan Thoma Exponallya hogy . Gure 
Mojszi a tőbb jóakarói s szomszédi között a Feleségemet 
és a Kracsun névű Fiamatis ebédre hiván midőn békes-
ségessen többivel edgyütt Conversalodta(na)k volna, az 
hivatalasak kŏzŭl Hers Paskul bĕ jővén minden ok nél-
kűlt a Feleségemet tépni kezdette a főre valojátis lesza-
kasztotta [F.lapugy H; Ks 62/11]. 

konverzatívus társalkodó; care conversează; unter-
haltend. 1710: Itt vesze el a feleségem bátyja is, Kún 
László, jámbor, jó conversátívus, bátor vitéz legény 
[CsH 347]. L. még CsH 129. 

konverzió áttérés; convertire; Konversion, Übertritt. 
1662: Szombatosok convictiójok . Péchi Simon, Or-
bán Ferenc conversiójok [SKr 192 Tartalomjelző feje-
zetcímből]. 1776: Gróff Lázái János Urífi Reversalist 
adott ezekről ă többi kőzött: Hogy Gyermekeit Catholi-
cus Pap által keresztelteti, Catholica hitben neveltetni 
engedi etc. Maga Conversioját pediglen egy ideig halasz-
tani fogja, ne láttassék, tsupán ă Groff Kis Aszszonyért 
vallását változtatni [Szentdemeter U; GyL br. Révai La-
jos (40) vall.]. 1783: Más alacsonyabb rendű emberek is 
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convertáltak. A császár approbálta az asszony con-
versióját [RettE 421]. 

konvicináló szomszédos; învecinat; benachbart. 1753: 
Biro Sámuel ő kegyelme adgya altal G. Mikes Antal 
Atyánkfiának . . . Cserébe a' Mekesianum Diverso-
riumnak convicinálo Sebesi Rész nevezetű Szántó Fői-
det [DobLev. 1/299. lb gub.]. 

konvikció, konvinkció 1. (perbeli) elmarasztalás/ma-
rasztaltatás; osîndire, condamnare; sachfällige Erklä-
rung | elmarasztaló Ítélet; sentinţă de condamnare; kon-
demnierendes Urteil. 1662: Szombatosok convictiójok 
•.. Péchi Simon, Orbán Ferenc conversiójok [SKr 192 
Tartalomjelző fejezetcímből]. 1704: Ezeket és ezekhez 
hasonlókat allegálván az inctus ellen, ezekről exhibeála 
is, el is olvasák az exhibitákat. Ezek után cum protesta-
tione szavát végezvén kíváná allegatiója szerint való 
convinctióját [WIN I, 162-3]. 1764: valaki libera 
persona, és Ns Torda Várossá(na)k lakossa . tenore 
Privilegii Nob. oppidi Torda mind Ns ember, tehát con-
victio nélkül annak hellyére menni, azt jovaiban meg-
károsítani, Törvény ellen vagyon [Torda; TJkT V 
219]. 1826: A Felpereseknek bizonyittás nélkül valo reá-
fogások az is hogy Néhai Férjének hibás tselekedetei-
nek, és a Felperesek hibái miatt következett convictio-
nak az Alperes leg kisebb részben is oka lett volna [Ne; 
DobLev. V/1114. 8a]. 

2. bizonyított/megállapított fizetnivaló (rendszerint 
a számadások felülvizsgálása után); suma de plătit sta-
bilită (de obicei ín urma verificării socotelilor); festge-
setzte/bestimmte zu bezahlende Summe (in der Regei 
nach Überprüfung der Rechnungsablagen). 1684: Bo-
gathi Márton Radnothi Rátionista ad(mini)strált maga 
részére convictiot f 45 // 94 [UtI]. 1695: Thuri Gergely 
Quartas Uram ŏ klme ratiojának el igazitásat, a* diffi-
cultasok(na)k egy nehany izben valo ki adása utan pro-
ducalvan Exactor Vraimek a' T. Szt. Eccla eleiben, az ŏ 
klme convictioja liquidaltatot három száz húszon ki-
lencz forintra hatod fel pénzre mellyel tartozik Turi 
Vr(am) ŏ klme [Kv; SRE 32]. 1735: Barabás István 
kezet ada coram senatu sub vinculo hogy ha tŏbszõr ma-
chinalodnek Báttya ellen az egész convictio exequaltat-
tassek rajta [Torda; TJkT I. 96]. 1827: más fél puszta 
Colonicalis telkek is a Néhai Ladamori Horváth Sámuel 
el pusztított Hajós malma Convictiojáért öt ezer Rhfo-
rintot meg haladó Convictioban exequaltatott néhai 
Dobolyi István Urtol [Koppánd AF; DobLev. V/1109. 
4 Boros Mihály (43) zs vall.]. 

3. az ítélet elmarasztaló határozata; condamnare; 
sachfällig erklärender Beschluß des Urteils. 1615: Az J 
wdeő vétségét Jelentet Orbán Jst(uan) vra(m) altal 
A. dicit per procur(atorem) . . Amint wdeo vétségét 
ielentet az J abból hogy az eő izentette Noúúm mellet 
nem comparealhatot es conúincaltatot. Anny mint ket-
zerj sententianak conúictioia, Ergō ereotle(n) az wdeő 
vetsegh s az elebbi sententiat varo(m) J. dicit Jo-
kor izentette(m) s ereje vagion [UszT 20/65]. 

konviktor bennlakó diák; elev care locuieşte ín inter-
nat; interner Schűler. 1736: némelykor mind a convicto-
rok, mind az seminaristák laptáztanak is az magok ud-
varokon. Mikor penig essős idő volt, akkor az convicto-

roknak más játékok volt mikor nem tanoltanak, úgy-
mint ostábla, lud, prágány s az többi | az piacz felé az 
utczára kifüggő ablakú kis faház volt, abban, mikor fe-
lesen voltanak az convictorok, az alább való nemesem-
berek gyermekei ott voltanak, vagy mikor az convicto-
rok igen kevesen voltanak, az fa szűkiért ebben az ház-
ban voltanak; azt kis convictusnak hítták [MetTr 430, 
433]. 

konviktus1 1. bentlakás, diákotthon, internátus; inter-
nat; Schŭlerheim, Konvikt. 1625: az giermekek Conuic-
tusaba(n) sok helen fel szaggattak volt, az padi-
mo(n)tom dezkakatt [Kv; Szám. 16/XXX. 24]. 1736: A 
Convictus Regensenek a M: Úrfi intertentiojáért pro A 
1734 fizette(m) . f hung. 60 [Kv/Szentbenedek SzD; 
Ks 72/53] | Az uri, fő s nemesség fizetéssel tartotta ételit 
gyermekinek, és kit convictusban, kit Monostoron az 
falun, kit az Monostorhoz közelebb hostátban szálláson 
tartottak [MetTr 425]. 1742: En a Felesegemmel edgjutt 
a két Fiamot hogj a Kantai3 Convictusba be adgjam ide 
jöttem [Kvh; ApLt 2 Henter Dávid Apor Peteméhez. — 
Ma a város egyik része]. — L. még MetTr 427, 430. 

2. (papi) szeminárium; seminar (teologic); (Priester)-
Seminar. 1722: Lévén a Rf Ecclesianak belső 
Farkas uttzában egy sütő haza a Jesuita Szerzet 

ottan akarvan magok convictussakat amplialni ezen 
Sŭtŏ hazat sokszori keresekre . kentelenittetven a T. 
Eccla altal adni [Kv; SRE 146]. 1736: Clericusokra 
avagy kis papokra nem vala több fundátiónk, hanem 
Olomuczban, Morvaországban fundált volt XIII. 
Gergely pápa két alumnus kis papra; ugyanazon pápa 
Austriában Bécsben a szent Borbára convictusában más 
két kis papot fundala Erdélyre [MetTr 423]. 

3. a diákok közös étkeztetése; cantină pentru elevi; 
gemeinsame Beköstigung der Schüler. 1870 kJ 1914: 
Convictus: együttétkezés, közös koszt | Expo: a közös 
étkezésnek — melyet a bennlakók convictusnak nevez-
tek — kifőzetésnek egyik neme. Vásárhelyen nem ős-
mertem, de Sepsiszentgyörgyön igy nevezték azt az ebé-
det, melyet az osztályfőnök az igazgató tudtával, egy vá-
rosi jó gazdasszonynál az osztály számára kialku-
dott [MvÉrt. 8, 13]. 

konviktus2jog elmarasztalt fél; parte condamnată; die 
sachfällig erklärte Partei. 1671: Azért végeztük, hogy 
valakik tŏrvennyel convincallyák az adossakat arról 
költ sententiaval tehessenek executiot rajta, ugy mint a' 
convictuson valahol találtatik [CC 78]. 1677: comperiál-
tatván a' Praetendensnek igassága, az In causam attrac-
tusok cum poena ducentorum florenorum Hungarica-
lium tartozzanak restituálni; ugy hogy ha poenaban in-
curralnak, a' convictusoknak, nem a* repetitus Jobbágy-
nak javaiból légyen az executio [AC 192]. — L. még AC 
267. 

konviktusbeli bentlakási, intemátusi; de intemat; 
vom Konvikt. 1736: A M. Úrfi Convictusbéli interten-
tiojáért a P. Regens(ne)ka [Kv/Szentbenedek SzD; Ks 
72/53. — aKöv. a réšzl.]. 

konviktusi bentlakási, intemátusi; de intemat; Kon-
vikt(s)-. 1809: Minekutána a mostan(n)i szer felett valo 
drágaság miatt szükségesnek talaltta volna a Királlyi 
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Gubernium az ezen Fejedelemségben lévő minden Con-
victusi es seminariumbéli fundatiokat, vagyis az azokra 
felveendő tánulo ifiaknak rendes számát megkissebbit-
teni a közelebbről beajánlott ifiak . . . a kévánt funda-
tiora fel nem vétethettek [UszLt ComGub. 1605]. 

konvinkál 1. elmarasztal; a condamna; sachfallig er-
klären. 1607: Lakatos al(ia)s Kopaz Jstua(n) p(ro)testa-
la azo(n) hogj ha Valakj Interim Lazlo Kovaczot Valami 
Adósságért conuincalni (!), tehát Minthogj eó kezte el-
sebe(n) perleni, az hazat Masnak Nem Engedj terueni 
zerenth el beóczwlnj [Mv; MvLt 290. 8b]. 7670/7637; 
engem senki notaban nem eytet, nem Conuincalt, sem 
Aggraualt, nem sententiazot [Gerend H; JHb 
XXXIX/12]. 1614: Sepsi János lo feo teoruenyel convin-
caltak 35 ftba keotte magat So Istvannak [Köszvényes 
MT; BethU 55]. 1626: (Catherina Kadar) sok izben el 
hagiua(n) az eő Urat Nagi Andrást. Azért legitime pro-
cedalua(n) Nagi András az Ecclia zek felesegett convin-
calta [SzJk 17]. 1671: Azért végeztük hogy valakik tör-
vénnyel convincallyák az adossokat arról kőit sententia-
val tehessenek executiot rajta [CC 78]. 1762: azon Rela-
toria ruminaltatván semmi olyas dologgal az fatensektól 
ki nem adotik, a mely miat lehetne az I. convincalni 
[Torda; TJkT V. 113]. 

2. meggyőz; a convinge; überzeugen. 1785: Én osz-
tán eleibe adtam s kívántam convincálni, hogy koránt-
sem jól gondolkodik, mert minden itt való magaviselete 
mind hibás volt [FogE 339]. 

3. kb. megalkuszik/egyezik; a se învoi; ijbereinkom-
men/stimmen. 1615: Donát Pal Teleky Mayos Thámas-
sal convyncalanak 12 zal farol [HSzj szál-ſa al.]. 

konvinkálhat meggyőzhet; a putea convinge; über-
zeugen können. 1736: Néhai Vitéz György vr(am) 
eŏ Nga idejéig, eŏ Nga sokáig concertalt az Falusiakkal 
iránta, kiket nem convincalhatván, transponálta eŏ Nga 
az Koki Ioszágát Néhai Iosika Imreh ur(am) eŏ 
Nagyságá(na)k [F.detrehem TA; Born. XI. 7]. 1778: 
Másnap elmentem mind Szakmán, mind Bodoki uram-
hoz . . de soha bizony nem convincálhattam őket. Ele-
get allegáltam de semmire sem mehetek vélek [RettE 
385]. 

konvinkálódik elmarasztalódik/marasztaltatik; a fí 
condamnat; sachfallig erklärt werden. 1648: Melliet ha 
nem czielekednek auagi nem czielekedhetnek eo facto 
ket szaz forinto(n) keuanniuk à jure hogi conuincalod-
gya(na)k [Kv; TJk VIII/4. 269]. 1685: Comproballya 
azt Nemzetes Suki Pal Ura(m) eo kglme világoson, hogy 
ezek az megh irt jobb(agyi) es selleri ő kgk bizonyos szá-
mú veka buzajat az Czüribol el loptak azért az fen 
megh irt jobbágyok es sellerek seorsim et sigillatim, kű-
lőn kűlőn ñle valtsaga(n) convincalodtanak (: úgymint 
:) flo 20 [M.zsuk K; SLt H. 9]. 1699: Ilijén okon kelletet 
az Győrgj János nevű jobbagjamat ad jus atrahalnom 
Mivel het juhok Talaltattak kezenel melj Juhokrol 
szovathjast nem adhat azért azt mondom Tolvaj az 
Aprobataban irt articulus szerent Convincalodgjek 
[Lóna TA; Törzs. Mich. Literati constitutus not. in hac 
re kezével]. 1735: Ha tőrtenyik hogj valamely Malefac-
tort, az idevaló Tisztek elebb deprehendálhatnák, mint a 
Varmegje Tisztei annak Causaja . . . Dominale fóru-

mon agitaltatik, és a mikeppen ott Convincalodik annak 
harmad resze a Birake, két része penig a Dnus Terrestris 
reszére caedal, azon ket reszben harmados az Udvari 
Tiszt [Szentjakab TA; JHb XI/9. 22-3]. 

konvinkáltat elmarasztaltat; a face să fíe condamnat; 
sachfallig erklären lassen. 1610: Ezért hittam teóruen-
hez ez Jt hogi in anno 1609 Zent János nap tauat, ment 
ra egi széna fwuemre es szenaiat el takarta elis 
uitted . . . Az ra menesert pedig miuel teis enis nemes 
Emberek uoltunk, az maior potentian kiuanom conuin-
caltatni [UszT 12a]. 1625: hogi penigh az orzag gwlese 
allat czelekette az J az ſactumot si Juris azertis ket zaz fo-
rinto(n) keuanôm conuincaltatni az It [i.h. 80a]. 7664; az 
Orbay széki Baratosi Templomban . . . ollyan szeket te-
tetet be, a ki az en szekemnek utczaiaban vagyon, ha io 
okokval nem menti maior potentian kívánom convin-
caltatni [Páké Hsz; HSzjP]. 1701: megh kevánom minor 
potentian, azon fŏldem(ne)k bŏtsüjen convincaltat-
ni [Sinfva TA; Borb.]. 

konvinkáltatás elmarasztaltatás; condamnare; sach-
fallige Erklärung. 1826: a Felperes Ur . Recursussá-
ban leveleinek el rekkentések miatt lett convincálta-
tását panaszolta [Szentkatolna Hsz; HSzjP]. 1844: Egy 
1824be A N: Enyedi Tanatsba költ Deliberatum a Né-
hai Tott Tamás posteritasi convinkatatasokrol költ lé-
vel(!) [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

konvinkáltathatik elmarasztaltathatik; a putea fí con-
damnat; sachfallig erklärt werden können. 1670: az cap-
tiva concordalvan az karossalis, méltán eze(n) nyil-
ván valo gonosz czelekedetiért Art(icul)aris poenán con-
vicaltathatnék, mivel az Art(icul)aris locus az illye(n) 
malefactorokat az azon Art(icul)aris locusban de-
nominált poenatol üressé ne(m) tőtte [Kv; TanJk II/l. 
758]. 1676: az mint az Ak keresnek nem convincaltatha-
tom semmin ratioja ez hogy az eó kelmek ellen semmit 
nem cselekúttem [Kvh; HSzjP]. 1737: Mint hogj nem 
Constál világosonn a Tktes Nms Tanáts előtt Kerekes 
Gál István atyánkfia Ökrének Balog Sámuel által lőtt 
meg-vágattatása, ha benn vólt 's lőtt é az Inctus földén; 
vagj pedig künn a Nemes Város földén azért ítéltetett 
hogj minor potentiánn nem convincaltathatik az Inctus 
Balog Samuela [Dés; Jk 235. — aFolyt. az ítélet-szöv.]. 

konvinkáltatik elmarasztaltatik; a fí condamnat; 
sachfallig erklärt werden. 1625: rea tamadwan Lazlo 
Matias peresire Kenossi Nemes Gal Petere Ergo az Arti-
culus Zerent szaz forinto(n) conuincaltatot az I [UszT 
54b]. 1646: perlettünk, s az Inctus convincaltatot [SzJk 
62]. 1649: Mindenekb(en) reuersalisodhoz kellet volna 
tartanod magadot s accomodalnod, de miuel hogi ahoz 
magadot ne(m) tartottad . keuano(m) conuincaltat-
nod [Kv; TJk VIII/4. 402]. 1712: ha pedig valamellyik 
fel ezen irredemptibiliter löt örökös vásárlást vei in toto, 
vei in parte fel bontana, vagy posteritassokis violáinak, 
tehát az violáns fél ötven forint poenán convincaltassek 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1738: Minthogy én ártat-
lanságomat edoceáltam, azért meg kívánom . . . convin-
cáltassa(na)k az Ik [Torda; TJkT I. 149]. 1800: Ha kik 
ezen Ujj-Budaia Él erdőhöz magok reale Jussokat 
nem evincálhattnák, s mégis az igaz véreket költettnék, 
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és fárasztanák, az ollyanak . . . convincaltassanak, 
melly Debita exequutioban vétetödni rendeltessék [K; 
JHb LXVII/4. 16. — aKJ. 7829: (A) Felperesek megki-
vánnyak alázatoson, 's Tőrvényesen kérik is, hogy e' per 
hurtzolása véget tett Révocátioért a* Révocáns Álperes 
Aszszony indebitáztassék, 's in merito a* citált Apr: Ar-
ticulus nyomán, a Leváta szerént az Alperes convincal-
tossek [Ne; DobLev. V/1155]. — L. még AC 41-2, 57, 
88, 112, 115, 130-1, 155, 252, 268, 271; CC 61, 78, 80-1; 
CsVh 58; Kemön. 166, 169; RettE 421; RSzF 127, 178, 
273; SKr 147, 193. 

konvinkáltatott elmarasztalt; condamnat; sachfällig 
erklärt. 7677: Ha valamely czégéres vétkekben compe-
rialtatot, és legitimé convincaltatot ember akarmely 
privilegiatus helyekre refugialnának-is . . afféléknek 
Tisztviselői tartozzanak arestalni, és érdemek szerint 
meg-bŭntetni | Haeresek-is legitimé nem convincáltatot 
Elejeknek joszágok keresetitől el ne rekesztessenek [AC 
129, 266]. 

konvinkáltattatik elmarasztaltatik; a fí condamnat; 
sachfällig erklärt werden. 1717: Evictiotis vőn már 
sokszar emiitett Kis Péter Uram magára, Feleségére . . . 
hogj ha többé mocskos szóval illetnékis ezen dologrul (: 
hogy jussakat praetendálnák :) . . . kétszáz forintokan 
Convincaltattassanak [Vajasd AF; DobLev. 1/93]. 
1764: Az Inctusok Musnai János Tordai Sovágo eő 
kglmét . . meg tamodván főidre le verni, vérezni, 
taglalni merészelték, annyéra, hogy .. kettséges élete 

ezenn verengezeseket . . . comprobálni kész leszek 
. . . ha halála történik Talion convincaltattassa(na)k 
[Torda; TJkT V. 221]. 

konvinktus azonos meggyőződésű; cu convingere 
identică; gleicher Überzeugung. 1619: soha itt Nagysá-
god csausz nélkül nem lehet. Bizonnyal írom Nagysá-
godnak, minthogy az uraim nem mindenik voltak jól 
Szölfikárral, ha Nagyságodnak ilyen nagy dolgaiban 
nem találtam volna convinctusnak lenni Szölfikárral, 
nem tagadom, mert csak egy némája lőttem volna Nagy-
ságodnak itt az Portán [BTN 219]. 

konvokáció 1. egybe/összehívás; convocare; Zusam-
menruf, Einberufung. 1669: Tartok attúl is, hogy urunk 
az urak convocatiójával késik [TML IV, 455 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 1807: Tordán a Fatensek Con-
vocatiojáért, a Convocatornak két nap cum Intertentio-
ne Hf 2 [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

2. egybe/összehívás joga; dreptul de convocare; 
Recht des Zusammenrufs/der Einberufung. 1671: A De-
Positiot Convocatiot a mint eddigh volt hogy kezünkből 
ki nem vészia, miis kötelességünk szerint censurankat az 
demeritumokhoz accomodallyuk [SzJk 117. — aA fej. az 
egyházi rend kezéből]. 

konvokál 1. egybe/összehív; a convoca; zusammenru-
fen. 1602: Az modalitasrol3 valo zolast halasztottak eo 
kgmek Tanachbely vraimra conúocalúan eo kgmek az 
Senior Vraimath [Kv; TanJk 1/1. 412. — aA nemesség a 
városba való ideiglenes lakóul bebocsátásának módoza-
táról]. 1646: megh volt eö kgmekteől parancziolua hogy 

ez napra Conuocalliuk eő kgket hogy az Szűr Mies 
Vrajnknak az kapu keőszeőt, kinek kinek mutatnank 
Heljet [Kv; SzCLev.]. 1671: Keresztyeni kőtelességünk-
(ne)k ismérvén azért ennek megh előzéset, es megh or-
voslását, a' végre convocaltuk volt eő kglmeket ide az 
mostani alkalmatossággal [SzJk 116]. 1714: Az Adozo 
Rendet Convocáltak Gyűlésbe Kõpeczre [Bölön Hsz; 
INyR Gazdag György Mediocris (45) ns vall.]. 1731: az 
eo Felsége Militiája Téli szükségéről illendőképpen pro-
videaltathassék pro 7ma futura Septembris edgyben 
gyűlni, és a Fő Tiszteket s hellységek Deputatussit is 
convocalni szükségesnek itiltűk [Kv; ApLt 1 a gub. 
Apor Péterhez]. 

2. (tanút) előállít, be/megidéz; a cita (un martor); 
(Zeuge) vorstellen/laden. 1690: hivatalunk szerint el 
mentőnk . . . és a mely vallókat ellõnkben convocalt 
azokat mi elsöbenis erős hüttel meg esketök [Cege SzD; 
WassLt]. 1698: az mely Tanokat az Meltoságos ur Pe-
csetivel mi ellönkben Convokáltanak mű azokat 
megh esketök es annak uttána az utrumnak Continen-
ciaja szerint Szorgalmatoson meg examinalok [Vasas-
sztiván SzD; i.h. Farkas Gábor ns vall.]. 

konvokálandó kb. ki/meghívandó; care trebuie con-
vocat; auszurufend/einzuladend. 1752/1785: leg előb-
szőris minden Atyai, és Anyai ingó, és ingatlan Jok 
Conscribáltassanak, annakutánna arra Convocalando, 
s ahhoz értő Divisorok által . . fel osztassanak [Szent-
benedek AF; DobLev. III/596. 266]. 1805: Groff Komis 
Gábor Ur eő Nga Rusori Dominalis Bírája Kádár Iuon 

kére minket az iránt, hogy a mellénk Convocálandó 
Emberekkel mennénk el occulatiojára azon gátotská-
nak, melyet ő köttetett a Csernefalvi határon [Rusor 
H; Ks 92]. 

konvokálás (tanú) be/megidézés; citare (a unui mar-
tor); (Zeuge) Vorladung. 1609: Kopaz Balintnak ket 
loua(n) mentek legeniek hogi az bizonyságok conuoca-
lasa hamareb lehessen fizette(m) neki f 2 d 25 [Kv; Szám 
12b/IV. 311]. 

konvokáló (a tanúkat) egybe/összehívó; care face în-
mînarea citaţiei; (Zeugen) zusammenrufend. 1792: A 
Convocalo Falus Bírónak két napra Dr 4 [Msz; MbK 
XII. 87]. 1807: A két Relatoriabeli Fatenseket convoca-
lo polgárnak Hf. 3 Dr. 6 [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 

konvokált egybe/összehívott; convocat; zusammen-
gerufen. 1735: Mi azért el mentünk az Primipilus 
Szabó István Uram házához, és ottan az Convocált Fa-
tenseket meg eskütöttük, és az előnkbe adatott Ut-
rumokra meg examináltuk [Altorja Hsz; Borb. I]. 
1769/1802: egy Bükfában vagatott keresztet mutagatta-
nak de a Convocalt Fatensek nem ott mondot-
ták az nevezett Határaknak egyben ütkezéseket [BSz; 
JHb LXVII/347]. 1771: Midőn Az Mlgos Itilŏ Mester 
Ur . . . az irt Malomnak oculatiojàra ki jött vala akkor 
az ide Convocalt Commetaneusok közül a Kundi és G. 
Váraljai Lakosok(na)k Külön kŏvõk volt alkuva 
hogy azokon Mások előtt mindenkor ők őrölhessenek 
[Széplak KK; SLt évr.]. 
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konvokáltat 1. egybe/összehivat; a face/dispune să ñe 
convocaţi; zusammenrufen lassen. 1597: Biro vra(m) 

egi bizonios napon conúocaltatwan az valaztot vrai-
mat wizontagh mennien el ew kegmek az epwletnek he-
liere es . alkúggianak megh az keomiessel [Kv; 
TanJk I/l. 297]. 1604: Azoknak az Bechewletes vraynk-
nak el walaztasara co(n) wocaltasson Biro vram az Se-
nior vraym keozzeol egynehaniath [Kv; i.h. 475]. 1677: 
Hogy ha 2l Méltoságos Rákóczi Ferencz ŏ Nagysága 
mellé remdeltetet Gubernátornak holta történnék, tar-
tozzék a' mostani kegyelmes Urunk az Országot convo-
cáltatni, és ezen mostani Modalitas szerint, az egész Ta-
nács és Ország consensusábol, más Gubernátort válasz-
tatni [AC 35]. 1784: a Váradi Moses Fő Biro Ur, legius-
saival edgyűtt, a Falusiakat a Banpataki Rosia nevezetű 
Dombra Convocaltatták és onnan mutogatták ezen Sá-
tés és Nádas hellyet, a Falusi embereknek, noha in facie 
loci kellettett volna őkett vitettni [Bánpataka H; JHb 
XXXI/51. 10]. 1786: Ezen fen Tisztelt Commissarius 
Urak egyben gyŭjtettven az Thoroczkai Communitast 
nem külemben az Mlgs Uraság részérŏlis Convocaltatt-
ván az Udvari Tiszteket az ki jött Titt. Commissa-
rius Urak a Felséges Királlyi Decisiot illy Solemnitassal 
Publicalták [Torockó; TLev. 4/13. 57]. 

2. (tanút) be/megidéztet; a dispune să fíe citat (mar-
torul); (Zeuge) vorladen lassen. 1675/1676: (Parancsol) 
hogy el mennénk Vajasdra3, és ott az mely vallókat azon 
parancsolattal mi előnkben convocaltatna, mi azokat 
meg' esketvén vallás tételeket be vennők [Fejér m.; 
JHbK XX/21. — aAF]. 1737: Retteg várossáb(an)a 

Alsó János Nemes házához az aláb megárt fatense-
ket convocaltattuk, őket erős hüttel meg esketvén az 
előnkben adatott utrumokra meg examinaltuk [TKl. — 
dSzD]. 1769: midőn elmentü(n)k volna . Bögözben 
Agilis Varsányi Sigmond Uram maga lakó Házához a 
melly Fatenseket előnkben Convocaltatott azakot 
eröss Hittel meg esketvén az előnkben adatott utrum-
(na)k punctumaira meg kérdeztük [Bögöz U; IB]. 

3. egybegyűjtet; a dispune să fíe adunaţi; zusammen-
sammeln lassen. 1657: (Á fejedelem) Maga az ország ha-
dát convocáltatá Tordához [KemÖn. 173]. 1710: De a 
fejedelem . a végbeli hadakot is convocáltatván 
egyenesen Béldi ellen expediálja [CsH 136]. 

konvokáltatás egybe/összehívás; convocare; Zusam-
menrufung. 1676: En, Kegyelmes Uram vékony ítí-
letem szerint az egész tanácsnak convocáltatását 
szükségesnek ítílem [TML VII, 189 Teleki Mihály a fej-
hez]. 

konvokáltathat egybe/összehivathat; a putea convo-
ca; zusammenrufen lassen können. 1652: (Varadi Mik-
lós) ö kglme melle valaztak Philstich Ferencz, Szegedi 
Gergelj es Benedek Deák Vrameket, kikkel Varadi 
Vr(am) minde(n) dolgokot communicalhasso(n), es 
ha mikor kevantatik az vraimot convocaltathassa [Kv; 
KvRLt X. A. l]. 1752: Perceptor vr(am)ekat Convocal-
tathatom leg továb egj het alat [Szentimre Cs; ApLt 3 
Vajna Gábor Apor Péterhez]. 

konvokáltatik 1. egybe/összehívatik; a fi convocat; 
zusammengerufen werden. 1671: Ab Anno 1657 a' 

melly Fiscalis joszágok a' Fiscustol, másoknak conferal-
tattak, azokrol producallyák az Possessorok Donatiojo-
kat, alkalmatos időben akkorra, mikor a* Nagyságod 
Kegyelmes tetczése accedal, a' Tanács Urak Fő Tisztek 
és Tábla fiai convocaltatván egy bizonyos helyre, és ott 
revidealtassanak, mellyek maradhatnak-meg, és 
mellyek nem [CC 88]. 1777: Convocaltatván az egész 
Ven. Consistorium, a' Quartások és Harangoztato Gaz-
da változások iránt . El-butsuzának azért3 . ő ke-
gyelmek . . . kiknek helyekbe mások substituáltatá-
nakc [Kv; SRE 233. — ^ K ö v . a nevek fels.]. 

2. be/megidéztetik; a fi citat; vorgeladen werden. 
1760: convocaltatván az Inctus Szavai Possessorokis 

hoszszos egy más kőzött véghez vitt beszelgetesek, es 
Concertatiok után menének illy allando meg másaiha-
tatlan ŏrŏkŏs Compositiora3 [Szava K; RLt 0. 4. — 
aKöv. a részi.]. 1761: Convocaltatván ennek előtte a 
Mag(ist)r(at)us eleiben az károsok3 . . . , az questioban 
forgo tolvaj szolgaloval confrontaltottanak [Torda; 
TJkT V. 47. — 3 KÖV. a nevek fels.]. 1780: hogy Compul-
sorium mellett . Convocaltattaké a Fatensek meg 
nem Íratott [BSz; JHbK LIV/25. 12]. 

konvokáltatott be/megidézett; care a fost citat; vorge-
laden. 1679/1695: az ide fellyebb meg irt, és előnkben 
Convocaltatott Tanokat jo lelkj ismerettel meg exa-
minalván . . . fassiojokat, irtuk meg Nagjcsagodnak 
[Kentelke SzD; Thor. 21/8]. 1681: Az mint ä hites Birak 
referallyak; Noha Boldogfalva felől vala hatara, hit 
utan tőrvenyessen rectificaltatott, es mutattatott ki, arra 
rendeltetett, Deputatusok es Convocaltatott szemelyek 
által; mind azo(n) altal Kendeffi Miklós Vr(am) egi da-
rab földöket az rectifica(ti)o utann is hatalmasul 
usuallya [Hátszeg H; VhU 151]. 1756: az előnkbe Con-
vocaltatot fatenseket . . . meg esketvén az előnkb(e) 
adatot Utrumokra . fassiojokot az aláb irt seriesben 
recipialtuk [Kővár (Szt) vid.; TKl]. 

konvokátor (tanút) idéző személy; persoană care face 
convocarea; vorladende Person. 1652: kinek kinek ra-
tiojt megh ponderalva(n), kerdgye megh oszta(n) a' 
Convocator, mellynek se(n)te(n)tia — (így!) jovalljak 
inkab, à mellye(n) meg egyeznek azt mo(n)dgya ki 
[KvRLt X. A. 1]. 1807: Tordán a Fatensek Convocatio-
jáért, a Convocatornak két nap cum Intertentione Hf 2 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

konvokatória összehívó levél; scrisoare de convocare; 
Zusammenrufungsschreiben. 1619: őnagyságának az 
vezérnek szóló levelet másnap magának megad-
tam . . Legelőször is penig amaz casust — azmely lött 
az őfelsége Ferdinandus segítségére ment magyar hada-
kon, melyet látok lenni az Felséged convocatoriájának 
tenorában — megmondottam [BTN 321-2]. 1760: Püs-
pek és G(ene)ralis nótárius nélkül maradván az Erdélyi 
Sz: Papság botsáttaték ki pro 15 Junii G(ene)ralis 
gjülésre valo convocatoria . . M. Igenbe3 [ArJk 51. — 
AF]. 1765 k.: Meg halálozván in A 1765 Nagj érde-

mű Tisz. T Püspek Verestói György Uram Kolosvárt 
Ettől az üdötől fogva réám szállá a' Püspöki nagj te-

reh, én küldöttem convocatoriákatis pro Synodo G(e-
ne)rali MVásárhelyre [i.h. 55-6]. 
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konvokatória-pénz céh-egybehivó díj; taxă pentru 
convocarea breslaşilor; Zusammenrufungsgeld in der 
Zunft. 1723: Iött be az Beczűlletes Cheben Csokasi Is-
tóktól Che gjülesire valo Convocatoria pénz [Kv; ACJk 
121]. 

konvokátus egybe/összehívott; convocat; zusammen-
gerufen. 1681: Ha ki Potentiat, vagi egyeb excessust pat-
rál . Bosorod nevü faluban citaltatván, elsőben ot re-
videaltatik . . onna(n) szokott appellaltatni az Hunya-
di Udvar biro szekere, holott az Nemes vár megye Con-
vocatus Tisztei előtt finaliter decidaltatik [Vh; JHb 
XXXII/57]. 

konzekvál 1. gyakorol, űz; a practica; üben, treiben. 
1635: az akkori Birak es Tanaczi ugy rendeltek; 
hogy noha az Czismasiak nem szinten legitimé conse-
qualtak volt akkori wdeoben mestersegeket; mégis az 
bekessegert az Wargak wegyek be eoket es eokis 
allyanak be [Kv; KvLt Céhir. I. 15]. 

2. (vmilyen tisztet) visel; a avea o funcţie; irgendein 
Amt bekleiden. 1765: Okos Trifuj egy Roka bőrt 
adott vólt Komis Gábor Uramnak az Executorságért s 
ugy conseqvalták volna mind ketten a Commissariussá-
got, s Executorságot [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 48]. 

3. hozzájut vmihez, megkap vmit; a primi ceva; etw. 
erhalten, zu einer Sache gelangen. 1775: A' melly 1000 
^ Ezer M Forintokat . . kölcsön venni méltóztatott 
vala ä Mlgs ur, azok(na)k a' kőzlebb (!) el mult 1774dik 
Esztendőre competalo Censussát meg eddig (: noha 
mar az egész Esztendő is el tőit:) nem consequaltuk . . . 
kérem . . méltóztassék administraltatni [Kv; SLt 
XXXIX Pákej Ioseflev.]. 

4. elér vmit; a realiza ceva; etw. erreichen. 1759: Még 
addálom ezt . minekutána in anno 1758 Leitmericz-
nél valami kevés victoriát reportáltak volna a mieink, 
melyet igen nagy kárral és vérrel consequáltak, örömet 
is nagy solemnitással lőttek mindenütt [RettE 83]. 

konzekválhat 1. kb. hozzájuthat vmihez, megszerezhet 
vmit; a putea procura/obtine ceva; etw. erwerben/zu 
etw. gelangen können. 1724: Hát azt tudódé hogj 
Néhai Dobolyi Lakatos Bálint Váró Juditot periette 
vólna a' fenn specificalt jók iránt, de az akkori aetasbeli 
erőss emberek miatt az maga jussát nem consequalhatta 
[Ne; DobLev. 1/106. la]. 1765: Tisz. Ifjabb Verestoi 
György vram ö kegyelme is az actualis Papságra 
valo successiot is consequalhassa [i.h. IV/216]. 1786: az 
Vasból valo praestatiokat a' régi Contractus szerént a' 
Thoroczkai Lakosak meg adták, s maigis meg adgyák 

hanem az Királlyi Decisionak .. Publicatioja-
kor az is kiadatattván hogy az Vasból Decimat praes-
tallyanak, azt az Mlgos Possessor Vrak vrgealtak de 
még nem consequalhattak [Torockó; TLev. 4/13. 9]. 

2. elérhet vmit; a putea realiza ceva; etw. erreichen 
können. 1764: az A ŏ kimének meghivo processualis Le-
velei sem törvényesek Ha azok volnánakis, de ezen 
az utan ugy mint oculatióra valo meg hívással a' mit 
akar nem consequálhattya [Torda- TJkT V. 231]. 1782: 
Instálunk alázatoson Nagysádnak és a' Tks Cont. Táb-
lának, méltóztassanak . . . elegedendŏ Brachium iránt 
porontsolni és . . az által azon Executiot ñnaliter ter-
minálni mivel a' mint tapasztallyuk, a' nélkül ezen do-

lognak egész jo végit nem consequálhattyuk [DobLev. 
III/561. — aA vármegye főispánjának]. — L. még RettE 
338. 

konzekválható vmit elérni képes; care poate să obţină 
ceva; etw. zu erreichen fahig sein. 1766: (Öreg Teleki 
Ádám) nagy levitassal bíró, maga sorsával meg nem elé-
gedő, elsőbben provinciális tisztségeket vadászó, de nem 
consequálható (ember volt) [RettE 201]. 

konzekvencia 1. következmény; consecinţă; Folge, 
Konsequenz. 1657: Másnap mindjárt érkezek Csáki 
komornikja kivel az fejedelemasszony sokat tractál-
ván privátim, mindjárt ellátám nem jó consequentiáját 
lenni [Kemön. 142]. 1752: hogy az Kegyelmed meg átol-
kodott és Vér Attyafiainakis részeket továbrais usurpál-
ni kiváno szándéka valami kedvetlen consequentiat ne 
szűllyön . . . tessék Kegyelmednek atyafiságosabban 
gondolkodni . ne kivánnya az Exponenseket hurczol-
ni, költeni s fárasztani, és az által az Atyafiságtalanko-
dásra, és talám egyéb Consequentiakris okat nem szol-
gáltatni [Szentbenedek AF; DobLev. III/596. 266]. 
1789: az Egyházfiak jelenték hogy a' Templom Boltja 
két hellyen meg hasadott légyen a' mellynek veszedelmes 
consequentiája lehetne [Kv; SRE 263]. 1796: ha hol ne 
talán illyetén metalis differentiak adtak volna elõ maga-
kot azokis a jövendőbeli következhető, kedvetlen Con-
sequentiaknak el tavoztathatásokra, nézve Sopialtat-
hassanak [Kük.; JHb XX/34]. 

2. következtetés; concluzie; Folgerung. 1667• (Beth-
len János) Kegyelmed igaz atyjafiának mutatta magát. 
Ellenkezővel én is nem is merem vádolni, de némely dol-
gokbúi, kiket Naláczi uramtúl értettem, és egyéb conse-
quentiákbúl lehet gyanúság [TML IV, 220 Teleki Mi-
hály Bánfi Dieneshez]. 1766: Ha az Vdvar közös, tehát 
lenni kell köz Métának a két Possessor közt: ittis taga-
dom a' Consequentiát, soha nemis igaz az, universaliter, 
hogj a' mely Jószág közős, annak kőz Métájais légjen, 
mert Méta nélkülis elég közös Jószág vágjon [Torda; 
TJkT V. 328]. 

Szk: ~ t csinál következtetést von le. 1677: Valóban 
emlegetik, hogy ő nagysága az portára azt izente volna, 
hogy nyolczadik Septembrisnél tovább nem várakoznak 
az hadak, kibül is sok consequentiát csinálnak ők [TML 
VII, 476 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz] * ~t formál 
'ua'. 1762: nemellyek meg sem várván mitsoda kimene-
tele lenne az harap égésnek, és nem akarvan arról, a mit 
éppen szemekkel nem láttak, in actu consequentiat for-
málni [Torda; TJkT V 104]. 

konzekvenciájú vmilyen következménnyel járó; cu ur-
mări/consecinţe; irgendwelche Folgen habend/bewir-
kend. 1710: A Magyarországból közinkbe bujdosott be-
csületes urakot s főrendeket is kérem, ne búsítsák efféle 
kedvetlen s szomorú consequentiájú dolgokkal sem a mi 
kegyelmes urunkot, sem a nemes országot [CsH 108]. 

konzerváció 1. gondozás, karbantartás; întreţinere; 
Pflege. 7699: a' Keresztúri3 Kapolna Conservatiojá-
(na)k alkalmatosságával Nemzetes Kápolnási Pál 
Ur(am) Conferált azon Templomotskahoz . egy 
ezüst labas aranyas pohárt hozzá tartózó ezüst Tanyer-
ral edgyütt [MMatr. 9b — aMT]. 1741: Azon becsülletes 
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privatus Emberekis és Ref. Ekla, minthogj az nagj gát-
nak Conservatiojára insufficiensek voltanak, által atták 
a' Nms Városnak3 [Dés; Jk 547b. — aA szamosi mal-
mot]. 1795: (A hídnak) mind fel epittésében mind Con-
servatiojában olyan praevisio s provisio tartassék hogy 
a szükséges keszületek(ne)k s orvoslások(na)k elmu-
latasok miat, jŏvendŏ beli romlások s károk ne követ-
kezzenek [Ádámos KK; JHb XIX/46]. 1796: minthogy 
az Uraság ezen kevés Vásár vámot az Aranyasan lévő 
Barévi3 Hidnak conservatiojara destinalta, azért tar-
toznak ezt minden Esztendőben oda fordittani [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 26-7. — aBorév TA]. 

2. megőrzés; păstrare; Aufbewahrung. 1653: A le-
velek Conservatiojaval tartozot Cseffej Uram mert 
nagyub Atyafiú volt es . . . bennejs volt az joszagban s 
abból elt [Ks 41. E.31]. 1722: légyen egy bizonyos, ér-
telmes, és a' Megyében elsőbb residentiaju ember, a' ki 
a megye pénzét procurálya és számot adjon róla 
vagy ha az nem lehetne, Curator legyen minden helye-
ken, a' Megye pénze — s — bonumi conservatiojára — s 
— erogatiojára [HbEk]. 1815: a' Levelek által adásán 
maga is jelen kiván lenni, és azoknak Conservatiojokra 
valami bátorságos helyet akarnának determinálni 
[Somb. II]. 

3. megóvás/védés, védelem; protejare, apărare; Be-
wahrung, Schutz. 1677: a' Tanács edgyezŏ tetszéséből 
gubemállyon és dirigállyon, minden ez Ország javára 
nézendő közönséges, és a' Fejedelmi méltóságnak con-
servatiojára, s' annak oltalmazására tartózandó dolgo-
kat [AC 30]. 1752: Thorotzkay Városbeli lakosaknak 
Instantiajara teczet vala ă szegenysegnek Cctoservatioja-
ra, az Vas müvelesnek . bizonyos modalitast szabni 
[Torockó; TLev. 8/16]. 1783: ezen tzélunkot el nem ér-
hettyük, mert kivülŏtte a tobb Compossessor Tarsaink 
nemesek lévén egjmást azon Tanorok Sántza, Gyepŭje 
conservatiojára es tilalmanak oltalmazasara ki ki magát 
le kötheti [Adámos KK; Pk 7]. 1813: (Bantya Nyikora) 
mondotta, hogy ezen akkor szép Fiatalos Érdős Helly-
nek Conservatioja . . reá bízatott [F.berekszó Sz; BfR 
III. 12/9 Moldován Gábor (60) col. vall.]. 

4. átv ápolás; îngrijire; Pflege, Wartung. 1714: Néhaj 
Mltgs Ur Jósika Gábor Ur(am) Successori pro et 
contra tõtt allega(ti)ojok s praetensiojok utan Sok ad-
hortationkra magokba Szálván, az egymás közt továb-
rais fenn maradandó és állandó Attyafiságn(a)k conser-
va(ti)ojára, vgy ellemben az Atyafiak közt kárt tenni 
Szokott veszekedések(ne)k . . evitálására condescen-
dálta(na)k attyafiságoson [JHb XLV a gub. Nsz-ből]. 

5. gond, gondoskodás; grijă, îngrijire; Sorge, Sorg-
falt. 1739: Minthogj Nemes Városunk Conservatiojára 
tartozik az is, hogj a' tűznek támadhatásátol óltalmaz-
tassék Nms Várasunk, tettzett, mostis a' kéményeknek 
perlustratioja 's oculálása [Dés; Jk 526a]. 

konzervál 1. gondoz, karban tart; a întrejine; pflegen, 
in . . . Zustand haltén. 1723/1770 k.. a' Vajda-Kamarási 
Unitaria Religión való kősség el-fogyatkozván, és már 
tsak három vagy négy szegény gazda Emberre marad-
ván, a Templomjokat Parochiat, Czintermet, nem lehet 
conserualniok [Vajdakamarás K; SzConscr.]. 1726: az 
Rápolti Ecclesiátis eddig én conserváltam s építettem, 
azt hagjom Moses Fiam lelkére [JHb XXXV/21 Jósika 
Imre végr.]. 1737: A Joszágot conservalni az M: Atya-

fiak tartozzanak, ugy az épületeket és Malmot épitteni 
[Kv; JHbK XLV/23]. 1807: A Gyümőltsőst, a Berkeket 

szaporította sokféleképpen, és conserválta költsége-
sen [Apahida K; RLt 0. 2 Jos. Farkas (47) ns prov. vall.]. 
1824: Minden a Malamhaz tartazokat jol Conservaljan 
[Szentdemeter U; Told. 41]. 1825 k.: a házok előtt levő 
flastert a Ns Város conservállja és tartsa tisztába [Tor-
da; TLt Közig. ír. 252/1825]. 

2. (meg)őriz; a păzi; bewahren. 1692: Én Homorod 
Szent Mártoni Biro Sámuel . az Erdélyi Guberniu(m) 
mellé literaru(m) et Archivari Conservátorra rendeltet-
vén, Esküszöm hogy Semminemű titkokot . 
ki ne(m) adok kezembe járó leveleket és minden 
Instrumentumokat szorgalmatos gondviseléssel conser-
válok [Bonchida K; Törzs]. 1731: Vágjon ezen Molnár 
Háznak edgy kis kamarája, mellyben a Molnár szokta 
Conserválni substantiait [Kászonjakabfva; BCs]. 1765: 
még meg emlegettyűk az G. Petki Anna Aszony levelek 
conservatiojat, a mint én hallogattam hogy conservalta 
volt a leveleket, nagy kincs Erdélyben a levél [Mv; 
KsMiss I Henter Ádám lev.]. 1789: meg magyaráztatott, 
és formais adattatott miképpen vigyék a Protocollumo-
kot, az aktákot hogy segregállyák, hogy conservállyák 
[Csehédfva U; UszLt XIII. 97]. 

3. megtart; a păstra; erhalten. 1652: Az Ecclesianak-
is minden nemű proventusira ŏ kglmek visellienek 
go(n)dot, azokot conservalliak, es az hova kevantatik 
administralljak [Kv; KvRLt X. A. 1]. 1750: végeztetek, 
hogy a' Feleki Taxa Pénz administráltassék az Első Pap 
és Praesens Curator keze ala, mellyből ő Kglme fize-
tesse ki a Mensualistakat a többit pedig conserválja 
ő Kglme . . egyéb szükségekre [Kv; SRE 183]. 7753/ 
1781: azon Tutor ur az egész Jószágnak minden jö-
vedelmit conservaltaé az árvák számára, vagy el hordat-
ta más Jószágban [JHb LXXI/3. 190 vk]. 1785: az I. Fa-
miliais3, midőn a Constitutiot compillaltatta a bünteté-
sekben lévő authoritasokban conservalta méltóztassa-
nak mostanis abban meg hagyni [Torockó; TLev. 11/4. 
lb. — aA Thoroczkai. A bírót]. 

4. fenntart; a menţine/susţine; unterhalten. 1676: 
Hanem ha lehet, valami formán az hadakot conserválni 
kell; de hogy mi nekik helyt adhassunk abban 
módunk semmiképpen nincsen [TML VII, 310 a fej. Te-
leki Mihályhoz] | Én azért mégis az mi kegyelmes 
urunkhoz való kötelességére kénszerítem, conserválja az 
hadakat, kiben van is mód [i.h. 326 Teleki Mihály Vesse-
lényi Pálhoz]. 

5. megóv/véd, oltalmaz, védelmez; a păzi/apăra/ 
ocroti; schützen. 1657: egyik része az hadnak maradna 
az Tiszán túl, az ki annak az földnek szívét conserválná 
[KemÖn. 253]. 1781: Az első Silipet mely Zápornak 
mondattatik, igen erős jo Silip jól conservállya a' mal-
mot [Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 1829: az Erdők is Szoros 
tilalom alatt tartatnak . . . én pedig reves Fűzfa és Erdő 
tisztítás rontsolékokkal tüzelek, s, az Erdőt Conservá-
lom [Ne; DobLev. V/1155]. 

konzerválandó karban tartandó; care trebuie înreţi-
nut; zu konservierend. 1840: némely Fŏ Nyilakban, ne-
vezetesen a' Szent Benedekiben az épületek teréül vétet-
hetnek hol kevés a Commoditás szerént használható, de 
sok a Conserválando épület [Kv; Ks 100 Nyilak könyve 
18], 
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konzerválás karbantartás; întreţinere; Pflege, Kon-
servierung. 7700/7776: Ingó jovokban penig facultaltat-
(na)k hogy el adhassák magok táplálás, vagy jovak(na)k 
conserválására nézve [Kibéd MT; MMatr. 192]. 

konzerválgat kb. gondozgat; a îngriji; (wiederholt) 
konservieren, pflegen. 1773: ő kigyelme azon Curiá-
lis ház Telkét és Szőllőket Tetzése Szerént Szaba-
doson építgesse és Conserválgossa [Alvinc AF; Incz. 
XI. 15]. 

konzerválhat 1. gondozhat, karban tarthat; a putea 
întreţine; konservieren/in . Zustand haltén können | 
fenntarthat; a putea menţine/susţine; unterhalten kön-
nen. 1789: ugy láttya, hogy eö nagysága inkább meg 
építhette, s conserválhatta volna az malmot, mint ezen 
mostani egyedül valo szegény árendátor; minthogy en-
nek semmi Erdő mind a malom épittésére, mind pedig a 
Gát kötésére nem engedtetett, hanem mind azokat pén-
ze által kelletik procurálni [Abosfva KK; GyL. Tóth Fe-
rentz (45) árendátor vall.]. 1830: a mostani erdőt 
nagy őrizet mellet neveltük, hogy a Berendi útba lévő ŏt 
hidakat . légyen honnot conserváljuk . . ha pedig az 
erdőnek jobban felnevelt része tŏllŭnk elvétetik hi-
dainkot nem administralhatjuk s conservalhatjuk [K; 
Somb. II]. 

2. megőrizhet/tarthat; a putea păstra/menţine; be-
wahren können. 1657: az tatárság . . . egész napestig 
ostromla háromfelől . az volt nagyubb bajom, mikép-
pen az dandár seregeket conserválhassam megbontako-
zás nélkül [Kemlr. 316-7]. 1726: Feleségem és Fiaim, 
mig Feleségem őzvegjségben nevemet viseli meg ne kűlő-
nőzzenek, hanem edgjűtt lakjanak és Joszágokat inkáb 
oltalmazhassák és conserválhassák, az Feleségem Dis-
positiojától dependallyanak [JHb XXXV br. Jósika Im-
re végr. 21]. 

3. védhet, védelmezhet; a putea apăra; schützen kön-
nen. 1705: neki van mit enni Szebenben, pora is van, go-
lyóbisa is van, az is van, aki ezekkel lövöldözzön és csak 
Szebent conserválhassa [WIN I, 497]. 

4. tárolhat; a putea depozita; lagern können. 1722: 
nincsen-is Sárkánjbana edgy veremiss olljan ä hol Buzat 
Conservalhassa(na)k, kivált békességes időben [KJ. Ré-
tyi Péter lev. Fog-ból. — aF]. 

5. átv megtarthat; a putea menţine; aufrechterhalten 
können. 1710: Kik is azt végezik, hogy elsőben szép szó-
val csendesítsék a gyalogságot, ha a császár hüségiben 
conserválhatják, ha penig nem succedálna, erőszakoson 
is kénszerítsék [CsH 58]. 

6. vki hűségében ~ja magát vkihez hü maradhat, vki 
hűségében megmaradhat; a putea rămîne fidel faţă de 
cineva; jm treu bleiben können. 1705: Hogy pediglen 
mindnyájan .. subsistentiájukról oly formában ne 
gondolkoztanak volna hogy Havasalföldébe a gene-
rál és Gubernium consensusából mint mehetnének által, 
nem más véggel, hanem hogy ott inkább az őfelsége hű-
ségében magokat conserválhatnák, az tagadhatatlan 
[WIN I, 486]. 

konzerváló 1. őrző; care păstrează ceva; bewahrend. 
1671: legitime admonealtassa az verus praetendens a' le-
veleket conservalo személlyeket [CC 68]. 

2. tartó; ín care este păstrat ceva; verwahrend, hal-
tend. 1768: Pálinkát Conserválo l. Désa [Mezőszt-
györgy K; Ks 23. XXIIb]. 

konzervált megőrzött; păstrat; konserviert, bewahrt. 
1722: folytathassam . a Ns Vár(me)gje dolgait maga 
rendiben, ne kellessék eddig Conservált kevés becsŭle-
tem(ne)k jacturajaval Szolgálnom a Ns Vár(me)gjét [Pó-
kafva AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 

konzerváltat gondoztat, karban tartat; a face să fíe în-
treţinut; konservieren/pflegen lassen. 1843: Epületeket 
's egyéb inventálandokat ugy köteles conserváltatni a' 
Haszonbérlő, hogy azokba kár ne légyen, különben a' 
deterioratiokat megfizeti [Nagylak AF; DobLev. 
V/1248]. 

konzerváltathatik 1. karban tartathatik; a putea fi în-
treţinut; in Zustand gehalten werden können. 1795: 
a Mlgos Baronissa Exponens Aszszany ö Natsága, itt a 
KükŭHŏn lévő állo Hidgya, nagy munkával sok költség-
gel, de mégis igen félelmesen conservaltathatik, kivált ha 
a két végein valo Kükŭllŏ martyai veszedelmeznek 
[Ádámos KK; JHb XX/18]. 

2. kb. elláttathatik; a putea fi aprovizionat; unterhal-
ten werden können. 1701: A Bányákat ŏ Kglme, bár 
csak a Takarodásnak hátra valo részéb(en) engedgye 
meg állani hogy Conserváltathassék a Jószág és a 
szegenység mind életre mind eŏ Felsége szolgálattyára 
valót Takaríthassa [Vh; UtI]. 

3. megtartathatik; a putea fi păstrat; erhalten werden 
können. 1657: Tanácsot tartván annakokáért, tetszék, 
hogy az fejedelem személye salválódjék valahánymagá-
val; ha az had ruináltatik is, de az haza talán conservál-
tathatik, ha székiben mehet [Kemlr. 313]. 

4. 1730: mint Fő Administratora Ns V(á)r(me)gyem-
(ne)k igjekeztemis a' dolgokat ugj folytatni, hogj 
mind az eó Flsége inquartirizalo Militiaja Subsistalhas-
san, mind pediglen az helységek(ne)k Lakossai, tovább 
valo közönséges tereh viselésre conservaltathassanak 
[Csapó KK; Ks 90 Kun László kezével]. 

konzerváltatik 1. gondoztatik, karban tartatik; a fi în-
treţinut; konserviert/gepfiegt werden. 1770: Aztis 
szemlélhette a Tanú . mais melly nagy munkával con-
serváltattnak, azon Jászoly gátok [H; JHb XXXI/17. 3]. 
1781: az 1200 Magyar forintból állo Capitalis Intacte 
meg maradjon állandó Fundusul haszon hajtásra hogy 
ennek Interesséből a' Templom3 Conserváltassék 
[MMatr. 492-3 özv. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi 
Kata nyil. — aAz erdősztgyörgyi (MT) ref. templom]. 
1782: mely hely ha joll Conservaltatnék lehet hogy tőb-
betis meg teremne [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 1 l Iuráth Ig-
náth jb vall.]. 1787: olly Curiositassal conservaltassék a' 
Magazinum, hogy ha mi kár lesz benne, a' Falus Biro 
több Társával fogja meg fordítani a' Falunak [Torockó; 
TLev. 3/2. 3a]. 

2. megtartatik; a fi păstrat; bewahrt werden. 1728: 
Nem akarván mind a Retett mind a Buza Tarlott egj-
czersmind semmive tenni hanem hogj Conservaltassek 
Az Buza hatar . Concludaltuk3 [Dés; Jk 377b-8a. — 
aKpv. a végzés]. 1745: determinaltatot . . . Hogy . . . Az 



konzervatív 210 

őkőr tilalmas pedig az őkrők számára conservaltatik 
[Torda; TJkT II. 7]. 1794: az Erdőkis mostani álla-
pattyakra az Exponens Gróf Ur által Neveltettek, s con-
serváltattak? [Msz; BKG vk]. 

3. (meg)oltalmaztatik, védelmeztetik; a fi ocrotit; ge-
schützt werden. 1677: Az Oláh Országi határok felöl va-
lo szély helyekben épittetet Erŏsségetskékre a' Székely-
ség ugy provideallyon, hogy ne ruinaltassanak sŏt inkáb 
job móddal conservaltassanak [AC 156]. 1737: mint 
conservaltassék a' Nemes Székelly Natio kŏzŏtt a' Sze-
gény kŏz rend, az illyen Vakmerőségben el bizalkodot-
tak ellen, emlekezik az App.P.Tertia Tit.74.a Art. 4to 
[Darlac KK; ApLt 2. — aA Tit(ulus)-utalás téves, mert a 
székelységről a Az AC LXXVI-LXXIX titulusa szól]. 

4. őriztetik; a fi păzit; verwahrt werden. 1677: A' 
Protocolumok a1 Cáptalanokban bé-adattassanak. Pe-
csételni soha csak egy cáptalan-is más Collegájának hire 
és praesentiája nélkül ne mérészellyen; a' pecsét-is kŏz 
helyen, nem csak edgyiknél conservaltassék [AC 208]. 
1742: Egj másfel singes Brassai láda melyben con-
serváltatn(a)k az Ecclá(na)k szent edenyei [Bodok Hsz; 
SVJk]. 1756: nagy vas Láda, melly Dominalis, vagy Pro-
visoralis Cassának neveztetik, holott az Uraság pénzbéli 
Proventussa conzerváltatik különös nagy kemény mes-
terséges Zárral muniálva [Déva; Ks 92. I. 32]. 1828: Az 
érdeklett Czéhnak jövedelmei . . . nem hogy Czéh 
szükségeikre . . . conserváltatnának a Czéh Ládájába, 
hanem a Czéhalis Tagok kőzött rész szerént fel osztat-
nak, rész szerént italra fordíttatnak [Dés; DLt 581]. 

5. tartatik; a fi ţinut/păstrat; gehalten werden. 1695: 
A' mi megmarad a1 dezma mustban az Écclesia pin-
czejeben, jo es tiszta edenyekbe töltessek, és conser-
valtassék [Kv; SRE 36]. 1732: az oldal kamaratskab(an) 
. . . aprosag egjet mas conservaltatik [Nagyida K; Told. 
11/70]. 1758: A Mlgs Groff Kis Aszonyok házából bé 
Lépvén ă felső kamara boltban, amellyb(en) konyhára 
valo naturalék conservaltatnak [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

konzervatív conservator; Konservative(r). 1846: De-
sewffy Emil, ki szokása ellen, kissé leitta magát . . . gon-
datlan vádokat szórt az ellenzékre. Erős és Andrássy a' 
conservativokra [KZsN]. 

konzervátor 1. őriző, őrző; persoană care păstrează, 
păstrător; Verwahrer, Behüter. 1767: akarmellyik Fél-
nek kivántatnanak résziben jutott Jószága oltalmá-
ra Levelek, toties quoties a" Conservator tartozzék ki 
adni [Mv; Ks 20/X]. 1824: Minthogy pedig a mi Águnk-
ban már tsak én vagyok egyedül valo fiu, Tőrvény sze-
rintis én vagyok a' Leveleknek Conservatora [M .zsom-
bor K; Somb. II]. 

2. megőrző/tartó; păzitor, păstrător; Bewahrer, Er-
halter. 1741: Igirem magamat arra: hogy a' Jószág(na)k 
nem csak Conservatora leszek hanem mind azokat, a 
mik abalienálva volná(na)k meg-tériteni és rehabéálni, 
ugj az allodialis szántó és kaszálló földeketis szaporítani 
és augeálni kívánnom [M.derzse SzD; RLt Somai Sán-
dor sk nyil.]. 

3. levéltáros; arhivar; Archivar. 1665: Láttam az fe-
jedelmek conservatoriumjában más leveleket is, török 
császárét . . az után hová lőttek azok a levelek, tud-
hattya akkori conservator Samariai Péter, az mint az or-
szágh bibliothecaja [KJ. Taraczközi Ferenc a fej-hez]. 

konzervatórium 1. levéltartó ház, levéltár; arhivă; Ar-
chív. 1575: Ianos deaknak az Zebenyek p(ro)curatora-
nak kerdese Ez Biro es Kiral Biro vramtwl Es az Ta-
nachbely vraimtwl, hogi mykor Az Thanach az proto-
collumba az wagi Az Conseruatoriumba Iecczest Irast 
teznek (így!) Akar my dolog feleol pecetnelkwl Es vala-
ky eo K Jecczesewel elny Akar az mykor zwkseg ke-
wannya eo kegek Elneke vele Es vagione Ereye eo kegek 
keozet az fele Iecczesnek [Kv; TanJk V/3. 258a]. 1652: 
az Varas Conseruatoriumab(an) be uittük [Mv; MRLt]. 
1668: Colos vármegjében lévő Erked es Solymos nevű 
falukat . . . Bethlen Gábor Fejedelem adta volt . . 
Szárhegyi Lázár István P. Biro táblai scriba Vr(na)k 
örökösön, az mint . . . Fejervarat az Conseruatorium-
ban leueő Liber Regiusbol én ki írtam volt [Szászrégen; 
LLt]. — L. még AC 88; MetTrCs 447; SKr 298, 439; 
TML V, 132, VI, 156. 

2. tárház; depozit; Lagerhaus. 1783: Vagyon Bra-
nyicskán Nobilis Curia . Vágjon égj fedél alatt köböl, 
nagj Conservatorium, melyben Sajtó szin hintó szin, 
Gabonás, kamarak, és árnyék szék tanáltatnak [Bra-
nyicska H; JHb XXXI/28]. 

3. raktárszoba; magazie; Lagerzimmer. 1789: Az 
Házok hátulsó Fedele alatt lévő Záros Conservatorium-
(na)k ajtaján volt petséteket . . . violáivá talaltuk, de be-
lől ezis jó móddal bé lévén zárva semmi Kár benne nem 
tapasztoltatott, Itten p(e)d(ig) találtattak ezen alább irt 
Portékák [Mv; ConscrAp. 7]. 1812: (A hálóházon) be-
lőll a' Conservatorium Ebbe találtatik egy nagy fejér 
kétfelé nyilo ajtójával Téka vagyis almarium [Körtvély-
fája KK; LLt]. 1823: vágynák két Culinaréknak valo 
nagy Conservatoriumok [Mezőméhes TA; HG Mara 
lev.]. 

4. kb. sekrestyekamra; sacristie mică; Sakristeikam-
mer. 1849: Az oltártol nyillik égy ajtó mellyen 
be lehet menni a' Conservatoriumba . . . van ezen Con-
servátoriumba égy Téka tőbb fiókjaival el látva, — ben-
ne vannak a papi öltözetek és a' szentséghez valo eszkö-
zök [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

5. gabonás; depozit de cereale; Getreidekammer. 
1786: Egy faragatt fából épült Conservatorium vagj Ga-
bonás [Alparét SzD; Ks 68. 48. 37]. 

konzervatórium-házacska kb. raktárkamrácska; ma-
gazie mică; Lagerstübchen/kämmerlein. 1820 k.: A na-
gyobbik szoba ajtó nyillásán kívül Jobra, van egy jo-
batska mely a Posta Expeditura Háza volt Balra: 
egy Conservatorium Házacska tanáltatnak még 
ezen Conservatoriumba égy poltzos Nagy Almá-
rium [Dés; RLt]. 

konzervatórium-pincécske pincekamrácska; pivniţă 
mică; Kellerkämmerlein. 1820 k.: ezen Épület alatt van 
égy Fa Graditsos Boros Pintze . Amellett a kapu felöl 
egy kisded Conservatorium-Pintzétske [Dés; RLt]. 

konzervátum őrizet; pază, strajă; Bewahrung. 1815: 
10 szekér ágot maga conservatumaban tartott mind ad-
dig mig kalákával el költöztették [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 

konziliáriátusság konziliáriusság, tanácsosság; ran-
gul/demnitate de consilier; Konsiliariat, Ratsstand. 
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1731 k.: Néhai Keresztesi Sámuel Ur(am) derekas 
Tistczégekre, Ugi mint Consiliáriatűsságra, az után 
Praesidensi officiumra, s Characterre promovéáltatott 
[JHb XLII]. 

konziliárius 1. tanácsos; consilier; Rat. 1748: Tyivo-
rány Szimiont meg akarta az . . . Consiliarius Ur fogat-
ni, s tŏmlőtzŏztettni [Mezőzáh TA; Told. 28]. 1773: 
(Fridericus) császárnak is egy Petrus de Vineis nevü con-
siliariusa azt irta volt felőlöka [RettE 314. — aKöv. a 
nyil.]. 1778: Méltóságos Groff Consiliarius Ur; Gratio-
sus Patrónus Uram! [Telegdibacon Hsz; Borb. II T. Ba-
czoni Boda Sándor lev.]. 1820: a1 tisztelt Plébanus Szé-
kellyel együtt folyamodtanak tanáts kérdeni Mlgs Con-
siliarius és Director Túri Úrhoz [Aranyosrákos TA; 
JHb 48 Ferenczi Mihály br. Jósika Jánoshoz]. 1823-
1830: Mlgos Fekete Lajos úr azon táblán3 

asszesszor, vagy amint akkor nevezték, konziliárius 
volna [FogE 172. — aNsz-ben]. 1838: én ha Szükséges 
Consillárius Gálnak írhatok esdeklő levelet [Hadad Sz; 
Borb. II Árva Kendeffi Rakhel lev.]. 

Szk: guberniális 1760: Br. Henter Dávid úr guber-
niális consiliarius és provinciális cancellarius [RettE 
ll4]. 1784: Méltoságos Guberniális Consiliarius, és 
Provinciális Cancellarius Killyeni Szekelly Dávid Űr 
[Kilyén Hsz; LLt B/33] * provinciális ~ guberniális 
~ * udvari 1815 k.: Vólt még régen Kolosvárt fon-
datio . . . c) Udvari Consiliarius Benők Úrtól 6 fekete 
vagyis Mind a' két szülőktől megfosztatott árvákra 
[JHbCs]. 

2. tanácsadó; sfåtuitor, sfetnic; Ratgeber. 1776: egy 
Csizi István nevezetű Gyulaianus Református Hadnagy 

Gróff Lázárnak Nagy Consiliariussa volt eleintén 
mig hamisságát meg nem esmérte ä Groff [Szentde-
meter U; GyL gr. Eszterházi Therezia nyil.]. 

O Szk: ~ pap T 1779: Volt . . . Szebenben egy 
Griem nevű consiliarius pap . confessariusa is volt 
egyszersmind az apácáknak [RettE 406]. 

konziliáriusság tanácsosság, tanácsosi tisztség; func-
ţie de consilier; Ratswürde. 1762: Gr. Bánffi Dénes is 
künfelejtetett az aulicus consiliariusságból [RettE 143]. 
1770: Teleki Ádám . . Regius consiliariusságot kapott 
volt, melynek nagyon örült [i.h. 221]. 1772: Ez az ember3 

guberniális consiliariussagot is ért volt és ugyan felhá-
gott volt az ugorkafára [i.h. 283-4. — aBogáti Pál]. 
1777: Hasonlóképpen Nemes János urat is consiliarius-
ságból és provinciális főcommissariusságból kimustrá-
lá 2000 forint pensióval a guberniumból [i.h. 379. — 
Br. Brukenthal Sámuel gubernátor]. 

konzílium 1. tanács (testület); consiliu; Rat (Körper-
schaft). 1705: Acton uram . mutatá egy pátensét az 
Erdélyi Consiliumnak Külön-külön pedig nem 
subscribálták a pátenseket, hanem csak Consilium 
Transylvanicum [WIN I, 583]. 1710: Valának akkor 
Erdélyben nagy méltóságos urak . . De mind azok 
között s azok felett ketten emineálnak vala mind ésszel, 
tekintettel, értékkel, experientiával: Bánffy Dénes és 
uzoni Béldi Pál akik nemcsak egy fejedelemnek, 
hanem akármely királynak, császárnak consiliumában 
beülhettenek volna [CsH 103-4]. 1747: Tekéntetes Vr 
Zalathnai Dobra Péter Vr Nms Erdélly Országi Fiscalis 

Causaknak Directora . . . certiñcaltattya Kglmeteket 
Nms Erdélly Országi Regium Guberniumnak, vagyis 
Királlyi Consiliumnak akár holott legközelebb 
celebralando Mlgos confluxusara [JHb 53y]. 

2. tanácsülés; şedinţă de consiliu; Ratssitzung | ta-
nácskozás; consfåtuire; Beratung. 1710: Mert semmi jó 
exitusát nem látom, nem is várhatok egyebet belőle, ha-
nem édes hazánknak végső veszedelmit s romlását, 
amint minap is a consíliumban bővön declaráltam [CsH 
108]. 

Szk: ~ ot tart. 1657: az fejedelem consiliumot tartott 
az dolgokról [Kemön. 178]. 1776: vettük a' Tkts Ur-
nák3 . küldett Commissioját . . . hogy egész Commu-
nitásunk bé gyűlvén Bánya, Kohó s verő mivekben né-
hány időktől fogva interveniált difficultasok felöl Con-
siliumot tartson [Torockó; TLev. 7/5. — 3Pávai Ferenc, 
gr. Kornis Zsigmond insp. vall.] * ~ot ül a. haditaná-
csot tart. 1710: (A császár) a német hadakot megmustrá-
lá, és a hadakozásnak continuátiója felől consiliumot 
üle [CsH 173]. — b. (orvosi) konzíliumot tart. 1850: Bi-
zonytalan meg maradása a' gyermeknek, a Doctorok 
Consiliumot ültek [Nagylak AF; DobLev. V/1300 Do-
bolyi Bálint Salamon Miklós kerületi albiztoshoz]. 

3. ~o/ vesz tanácsot kap; a primi sfaturi; Rat erhal-
ten. 1761: Bőlts Consiliumatis vévén Groff Toldalagi 
László Ur(amna)k igen jo lészen . . ha mentől Genero-
siusobban de expensis accordal Sogor Domokos Peter 
Úrral [Cege SzD; WassLt Wass Miklós sk nyil.]. 

konzisztor egyháztanács-tag, presbiter; membru al 
consistorului, consilier parohial; Konsistor, Kirchenrat, 
Presbyter. 1821: az iffjak meg kérdeztettek, Szalos Már-
ton, Ándrás János Id. Székelly Márton, Mátyás Márton 
Consistorok, és Égyházfi Szabó István előtt, és azt felel-
ték, hogy . . . igaz szeretetből kelnek öszve [Vista K; 
RAk 58]. 1869: Elnök előadván, hogy a törvények értel-
mében négy consistor3 kilépvén, felszólítja a jelenlé-
vő tagokat uj consistorok választására [M.bikal K; 
RAk 272. — Köv. a fels.]. 

konzisztoriális presbitériumi, presbiteri; consistorial; 
konsistorial, presbyterial. Szk: ~ ember presbiter. 
1768: Az mult napokb(an) Zilahra fordultam vala bé, s 
a Consistorialis becsül(e)t(e)s emberek hozák elé a Tisz-
t(e)l(e)t(e)s Praedicatorok marasztásának már szinte 
imminéaló idejét [Szilágyfőkeresztúr; WLt Dobai Sán-
dor lev.] * ~ gyűlés presbiteri gyűlés. 1794: Die 24a 
Maji tartatott Consistorialis gyűlésben . Fel olvasta-
tott azon munka melly az elébbeni Consistorialis gyűlés-
ben ki rendelt Commissio által ki dolgoztatott [Kv; SRE 
311] * ~ határozás presbitériumi döntés. 1797: Ifjú 
Székely András háborús házassági Életet követvén elei-
től fogva, néhányszor Consistorialis határozás mellett is 
minden jobbulás nélkül maradott [Szilágycseh; IB] * ~ 
ház egyházközségbeli tanácsterem. 1702: Csenadi Peter 
Uramnak, mint kŭlsŏ jószág beli Tiszttartónak, szoros 
Instructioja ki adatott T. N. Fő Curator Uraimék ő kglk 
petséti alatt . . . Melynek parja a* Consistorialis Házban 
vágjon [Kv; SRE 82]. 1723: itt Kolosvárat Isten dücső-
ségére . . rendeltetett Consistorialis Hazunkban [Kv; 
KvRLt VII. 19] * ~ személy egyháztanács-tag, presbi-
ter. 1720: A Tiszt. Consistorialis Szemelyek(ne)k Száma 
nyolcz érdemes Szemelyek(ne)k halála altal nem kévéssé 
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megcsonkíttatott leven kivanta a Ven Consistorium 
hogy azon fogyatkozás mas erdemes Szemelyeknek va-
lasztasaval resarcialtassék [Kv; SRE 137]. 1794: Egyéb-
aránt minden Consistorialis személynek . . jussa és sza-
badsága vagyon arra, sőt kötelességében áll, hogy ha mi 
hibát vagy fogyatkozást tapasztal annak meg orvo-
soltatása véget azt illendő móddal a' Consistorium vagy 
az Eklesia Elöljárói eleiben terjeszsze [Kv; SRE 315]. 

konzisztorialista egyháztanács-tag, presbiter; consi-
lier parohial; Mitglied des Kirchenrats, Presbyter. 1822: 
Uj Magyar Diószegi Iosef ifjú Legény fia Iosef . . . Uj 
Magyar hajadon Leányai Bábo Rosival kötendő Házas-
sági szövetségre nézve két Regiusok u.m. Tektes 
Finta Sámuel Ur és Körösföi Pál Consistorialisták elöt 
kikérdeztetvén a' legény azt felelte: önként szeretetből 
vészi el senki se kénszeriti [Gyalu K; RAk 3]. 

konzisztórium 1. egyháztanács, presbitérium; consis-
toriu; Kirchenrat, Konsistorium. 1591: Es el viúe tóllem 
az Jeg'zest, az melliet az Consistorium pronuncialt volth 
Chatalin Azzony liberatioia felól [Kv; KvLt 1/60 Ma-
thias Albaregiensis vall. P. Talliany Enyedie(n)sis minis-
ter Colosuariensis kezével]. 1692: Ez utánn Nótárius 
Uram, minden dolgokat mellyek vagy négy Feŏ Curator 
Uraimék kőzött, vagy a' Consistoriumban agitaltatnak 
az Eccla könyvében fel írja [Kv; SRE 3]. 1749: Doctor 
Pataki Sámuel Uram incorporáltatott vala Consistoriu-
munk(na)k Tagjai közzé [Kv; SRE 182]. 1768: a Consis-
torium activitását méltóztassék Excelniad helyben hagj-
ni es Solidalni [Szilágyfőkeresztúr; WLt Dofcai Sándor 
lev.]. 1878: a consistorium minden évben megújítandó 
levén, 1/3 része kilépendő, a kilépők újra választhatók 
lévén [M.bikal K; RAk 341]. 

2. egyháztanács/presbiteri gyűlés; sedinţa consilieri-
lor parohiali; Sitzung des Kirchenrats/Presbyteriums. 
1699: a' Consistoriumot convocallyak, az első ő 
kglmek kőzzül a dolgot proponallya rővidedenn [Kv; 
KvRLt X. A. 9]. 7765: Die 24 Mártii Mlgs L. Baro és 
Fö-Curator Wesselényi Ferentz Vr ö Excellentiája a' ko-
losvári Venerabile Consistoriumnak Tagjait, maga há-
zához hivatván Consistoriumot ültetett ö Excellentiája 
maga Praesidiuma alat [DobLev. IV/214]. 1778: Celeb-
ráltatván Consistorium, a' vacans Notariusi Hivatal 
iránt, hogy ara kit candidálnánk, és választanánk [Kv; 
SRE 234]. 1768: Consistorium gyüjtetven Néhai 
Tktes Radnotfáji Sigmond Ur Domesticus Curator ha-
lálával lett Curatori vacantiának suppleálása iránt, meg 
egyeztenek abban, hogy offeráltassék Tktes Senator Te-
legdi István Uramnak, a' mellyet ő kgylme fel is vállala 
[Kv; SRE 242]. — L. még RettE 289. 

3. tanácsülés; şedinţă de consiliu; Ratssitzung. 1710 
k.: A gubernátor beteges lévén, gyűlénk consistoriumba 
Naláczi István házához, én praesideáltam [BÖn. 890]. 

konzisztórium-báz egyházközségi tanácsterem; sala ín 
care se adună consilieri parohiali; Kirchenratssaal. 
1791: Az Hazassagi kőtelbe levő Személlyek . köves-
senek Ecclat az Hellysegbe levő Consistorium előtt olly 
móddal hogy az előtt a* Pap a* Templomba ki jelentse és 
a' kik(ne)k tetszik a* Consistorium Házba jelen lenni 
azokat tudosittsa [M.bikal K; RAk 10]. 

konzorcium 1. kb. hivatali kapcsolat; relaţie de servi-
ciu; amtliche Verbindung, Konsortium. 1618: Semmi 
consortium nincsen Szkender pasának Daut pasával 
De ha az igen ártalmas, hogy Daut pasa ott ül, ottan on-
nat is hazahívatjuk [BTN 116]. 

2. közösség, társaság; comunitate, societate; Ge-
meinschaft, Gesellschaft. 1718: Választassék edgj értel-
mes Borbélly à betegek látogatássára, ki is tudgja à Pes-
tisnek mi-voltát discernálni más nyavalyáktol, és mihent 
történnék valakin az Pestisnek jele, az olly Borbélly ex-
ponáltassék, más nem Infectus Emberek Consortiumá-
bul, es az által légjen Curálássa az ollyanok(na)k [KvLt 
1/225 gub.]. 

konzulál 1. ~ vkit tanácsot kér vkitől, tanácskozik 
vkivel; a se consulta cu cineva; jm um Rat bitten, kon-
sultieren. 1593: Intik a' Directorokat hogy egy bizonios 
ideigh az ket zemelt Ne idézzék, Mert megh vrunkat eo 
kgmek c(on)sulalliak [Kv; TanJk 1/1. 211]. 1645: Néme-
thiben lakó Oroz Peter akar venni Magiar Leant ki fe-
leol kel Pispeök Urunkat Consulalni [SzJk 62]. 1652: Az 
első praedicatort az eö Collegajnak el bocziatasaba(n), 
es azok helyeben masoknak hivatal adasaba(n) consu-
lalliak es ertelmet vegyenek [Kv; KvRLt X. A. 1]. 1718: 
klmd nalamnal job juristakotis consulaljon, azoknakis 
had lassúk az opiniojokat [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1756: 
az Urakat Sarmasági Uraímékat Consulaltuk hogy mit 
tselekegyünk az Uraság Dézmája iránt [Kötelesmező 
SzD; TK1]. 

2. ~ vminek gondol/törődik vmivel; a se interesa de 
ceva, a se ocupa cu ceva; sich um etw. kümmern. 1662: 
Az magam dolgaimat Isten után bízom Kegyelmed 
jóakaratjában, elhivén, consulál kicsiny böcsületemnek 
[TML II, 310 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1682: 
(Az adónak) minél hamaráb valo õszve szereztetesevel s 
administráltatásavalis szegény Hazánk securitassa(na)k 
consulalni akarva(n) Fő kapitány Toroczkai Ist-
va(n) becsületes Hívünket rendeltük azo(n) summa-
(na)k szorgalmaztatasara, s administraltatásarais 
[Borb. II fej-i rend. Asz főkapitányához, király- és alki-
rály bíráj ához] . 1702: Hus Lato Uraimek penigh magok 
bőcsületek(ne)k consulalvan ugy Industriaskodgyanak 
hogy Defectus ez vegezesűnkb(en) ne tapasztaltassek 
[Dés; Jk 321]. — L. még AC 223. 

3. tanácsol; a sfätui; raten. 1593: Andrasfalűi Kedej 
Pal Jelenti Az zekben hogj Zent Kiralj Gergelt fogatta 
volt be hazaban ki onna(n) kj ne(m) Akarna men(n)j Az 
Zek Adna tanosagot feleólle. Azért Az zek Azt consu-
lallja mjerth eztendót ott ne(m) teòltett, ha teóruennyiel 
ne(m) Ákaria keresnj, hannia kj hazabol [UszT]. 1657: ő 
ott fogja megvárni az harcnak kimenetelit, az fejedelem-
nek és másoknak is azont consulálja [Kemön. 22]. 

4. dönt, határoz; a decide/hotărî; entscheiden. 1665: 
Nagyságodat kéreti ő nagysága, consuláljon maga sze-
relmesi és az haza jovára [TML III, 360 Teleki Mihály a 
fej-hez]. 

konzultáció 1. tanácskozás; consfåtuire; Beratung, 
Konsultation. 1619: Vélea való consultatióm penig mi 
légyen, ide alább Felséged meglátja az vezérrel való trac-
támban [BTN 360. — aA flandriai követtel]. 1621: az 
divánban ben volt . . . mikor az consultatio és abból va-
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ló deliberatio lőtt [ETA II, 397 Bethlen Gábor sk lev. Ri-
may Jánoshoz]. 1661: az Szomszéd hatalmas nemzetek-
(ne)k minden felöl derekas készületeknek is hire sürüden 
jeövén füleinkben . szükségesnek itiltük sem magunk-
nak sem Kgtek(ne)k nem kedvezhetvén országul kevés 
napok alatt valo consultatiora convocaltassuk [UszLt 
33 fej.]. 1669: Volt consultationk az urakkal azok felöl a 
dolgok felől, melyek mi és Erdély s római császár között 
ágitálandók [AMN 146-7]. 1671: Midőn Generális 
Gyűlések celebraltatnak, az Statusoknak kűlőn kŭlŏn 

egy egy bizonyos utcza rendeltessék az szállás oszto-
tul, hogy ez iránt-is job alkalmatosságok lehessen egy-
más kŏzŏtt valo dolgoknak consultatiojára, és azoknak 
peragálására [CC 84]. 1710 k.: Négy vagy öt nap tarta a 
gubernium consultatiója [BÖn. 876]. 

2. tanácskérés; cerere de sfaturi; Beratung, Konsul-
tierung. 1677: 1677. esztendőbeli Augusti tanácsura-
méknak consultatiojára ilyen választ adtam [TML VII, 
410 Teleki Mihály a tanácsurakhoz]. 

3. megbeszélés/vitatás; dezbatere, consfatuire; Be-
sprechung, Verhandlung. 1800 k.: Az mostani Kŏrnyül 
állásokra a Metallurgia folytatasara meg fogyatkozott 
Erdő és Vaskő Szük voltára nézve a legg jobb rend-
nek fel allitására és ezen rendnek megtartásában, mind 
az emiitett Szén és Vaskő szüksége orvosoltathatnék, en-
nek Consultatioja végett bé gyűlvén a Verŏs Kovátsi 
Corpus, a melyben azt a határozást tette3 [Torockó; 
TLev. 9/3. — aKöv. a határozat szöv.]. 

konzultál 1. tanácskozik; a se sfåtui/consfåtui; kon-
sultieren, beraten. 1618: Erről3 mikor igen sokat consul-
táltunk volna egymás között, az pasa kére igen^ 
hogy ha mi ezféle híreket hallok, adjam értésekre [BTN 
141. — aKülönféle hírekről]. 1619: Erről sokat consul-
tálván, azt találták fel, hogy azt meg nem tarthatják ki-
rályoktól, hogy pénzen hadat ne fogadjon [i.h. 306]. 

2. ~ vkit tanácsát kéri vkinek; a cere sfatul cuiva; um 
js Rat bitten. 1758: Minthogy szépecske volt3, kapott a 
szem rajta De mindazokat posthabeálván, gondol-
kozni kezdek iránta, mert személyét, termetét, magavi-
selését igen szerettem. De még sem hirtelenkedtem, ha-
nem consultáltam Keczeli uramékat . . s Somai Sándor 
uramat s másokat is [RettE 75-6. — aAz emlékíró ké-
sőbbi felesége]. 

3. ~ vmit tanulmányoz; a studia ceva; studieren. 
1710 k.: Sokat vélekedtem én ezen, consultáltam köny-
veket is, de beszélni róla tudós emberekkel szégyenlet-
tem és átallottam [BÖn. 506]. 

konzultálkodhatik tanácskozhatik; a se putea sfătui/ 
consfatui; konsultieren/verhandeln können. 1658: Pa-
rancsollyuk igen serio kegld(ne)k Marus Vasár-
helljen jelen lenni el ne mulassa, hogy szegény hazánk-
(na)k vegseŏ romlásának megh eleŏzesere valo dolgok 
feleol Consultàlkodhassunk Kglddel [WassLt fej.]. 
1663: parancsolljuk kegltek(ne)k . . ez jelen valo hó-
nak 22 napjára Szász Kizdre, magok kőzzűl valo Fő ren-
den lévő bizonyos két Attjafiat kűlgie el, kikkel consul-
talkodhassunk, mit kellessek illjen nagj extrémitásba(n) 
czelekednünk [UszLt IX. 75. 48 fej.]. 

konzultálkodik tanácskozik; a se sfătui/consfătui; 
konsultieren, verhandeln. 1600: Az Kamara Jspansagra 

valo valaztast halaztottak eo kgmek Veres Thamas es 
Zeoleossy Peter Vramek megh Ieowesere eo kgmek 
megh Ieowen annak vthanna biro vram conuocaltassa 
egy Napp ez heten Jdes Vraimban tanachbely vraim 
melle, es eggyeot consultalkodwan, egyenleo ertelem-
beol valazanak kamara Jspant [Kv; TanJk I/l. 363]. 
7605; Megh ertettek eo kgmek biro Vramtol Coloswary 
János Deaknak Giulaffy Vram eo Nagatol keowet-
segbe valo ide Ieowetelit . . . biro Vram ez Ieowendeo 
Zombaton gywtesse be az Varost es consultalkodgya-
(na)k feleolle [Kv; i.h. 510]. 1670: Az mint azt sok izben 
megírtuk . . . siessen bejőni az gyűlésre . az urakkal 
Kegyelmed is jelen lévén, consultálkodunk s pecsétes 
instructioval bocsátjuk Kegyelmedet |TML V, 87 a fej. Te-
leki Mihályhoz]. — L. még BTN2 322; KemÖn. 95, 125. 

konzultálódás tanácskozás; consfatuire; Verhand-
lung, Auseinandersetzung. 1786: öszve gyűlvén a' Verös 
Kovátsi Communitas edgymás között a' közönséges 
jóra tzelozo Consultalodás által nyilván észre vette azt; 
Mely nagy kárára vagyon a* Szegénységnek . a' tör-
vénytelen Rendeletlenség [Torockó; TLev. 9/23]. 

konzultálódik tanácskozik; a se sfatui/consfåtui; ver-
handeln, konsultieren. 1663: Elhiszem az én kegyel-
mes uram ő nagysága az kűvári fogyatkozások mediu-
miról fog consultálódni [TML II, 476 Teleki Mihály Gil-
lányi Gergelyhez]. 1710: a jancsár aga . elhiteti a főve-
zérrel, hogy őt a császár azért küldötte hozzája, a jöven-
dő hadakozásról consultálódjék vele [CsH 175]. 1757: 
Némethi János ő Kegyelme másokkal együtt sokat si-
bongott consultálodott [Kv; Mk IX Vall. 214-5]. 1789: 
azt instáltuk az Reg. Co(mmi)ssarius Ur ó Exjátol hogy 
engedjen kevés időt hogy egymás kőzött Consultalod-
junk [Sztrézakercsesora F; TL. Wessényi Dániel jószág-
ig. Teleki Józsefhez]. 1791: szükség volna itten az iránt 
consultálódni hogy mitsoda uton és mitsoda móddal 
volna leg jobb fel adni a' Statusok eleiben azon Grava-
meneket, mellyek nevezetesen ezen Eklesiát illetik [Kv; 
SRE 269]. — L. még CsH 107, 133, 463; RettE 254. 

konzultáltat vkitöl (orvosi) tanácsot kéret; a cere sfa-
turi (medicale) prin intermediul cuiva; jn um (ärztlichen) 
Rat bitten lassen. 1739: szegeny feleségem abortust pa-
tiãlt ezért Nagysàgodatis alázatoson kérjük ne saj-
nálya Stoker Uramot, s másokot ottan Consultáltatni 
sőt ha magais ide ki gyühetne annál jobb volna [Ks 99 
Kornis Antal lev.]. 

konzultus kb. megfontolt; chibzuit; überlegt. 1677: 
Az tavaly esztendőben más vezér, ki igen consultus em-
ber volt, dirigálta ez hazát; de az mostanit igen hertelen 
embernek hallom [TML VII, 397 Sárpataki Márton Te-
leki Mihályhoz]. 

konzumpció fogyasztás; consum, consumaţie; Ver-
brauch, Konsumtion. 1739: Ezen Inquartirizált hat 
Compágniák(na)k csak rendes Consumptiojais ac-
cedálván az Bórgónál tett Novemberi Concumptiois 
ezen Alsó Járás(na)k egész Quantumát az eddig tetţ 
Marschualis Expensákkal edgyűtt nem csak ab-
sorbeállyák, sőtt Superállyákis [Nagysajó BN; Ks 99 
Kemény Sámuel aláírásával]. 
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kónya 1. kajla; bleg, care atîrnă ín jos; (krumm her-
ab)hängend. 1768: ismertük azt a* Pej Csikkot, szál lá-
báról Szőriről és hodos homlokárol. a Nagy Szürke 
Kantzát pedig Konya Füliröl [Páké Hsz; SzentkGy Jos. 
Szörtsei kezével]. 

A MPászt. 318 ezt íija: „Kónya — általánosan — a fülről, mikor lelógó; 
leginkább lóról: fél füle kónya - lekonyuló" 

Szn. 1602: Kónya András darabont [Bacon Hsz; SzO 
V, 215] | Kónya Imre szab. [Szemerja Hsz; i.h. 207] | Kó-
nya János lófő. Kónya Filep szab. [Egerpatak Hsz; SzO 
II, 201]. 1614: Konya Bálint lib. [Szemerja Hsz; BethU 
259] | Konya Fer(encz) zs [Gyszm; i.h. 483] | Konia Já-
nos pp [Egerpatak Hsz; i.h. 225] | Konia Mihalj lib. [Zá-
gon Hsz; i.h. 403] | Konia Pal ppix [Kányád U; i.h. 118] | 
Konia Peter jb [Bárót Hsz; i.h. 209] | Konia Thamas pp 
[Illyefva Hsz; i.h. 218]. 1779: Konya Mózes [Martonfva 
Hsz; HSzjP]. 

Án. 1831: Konya (kanca) [Mv; Berz. 20]. 
Szk: ~ ſúlū. 1757: Egi Pej hoka Zábált (!) benna Sü-

ket Túros hátú konya fülű vén veszett lo [Pusztasztmik-
lós TA; Berz. 3. 1/9]. 1846: paripa lo kevéssé konya 
fülü [DLt 1118 nyomt. kl]. 

2. lekonyuló/lógó fülü; cu urechi atîmate/blegite/ca-
re atîrnă ín jos; mit (herab)hängenden Ohren. 1813: Sö-
tét pej Kantza konya-fŭlŭ keselly-lábu, rokkant ele-
je, tsikója fekete, csődör, kónya 8. hónapos [DLt 649 
nyomt. kl]. 

3. kajla szarvú; cu coarne răsucite ín jos; mit (ab-
wärts)gekrümmten Hörnern. 1630: lattam alt hogy az 
marhat altal hajtak az Uizen hogy egi konia szeöke 
eökeör el futamodek [Mv; MvLt 290. 213b]. 1632: en-
nek az Moldouai Janosnak paztorsaga alol ueszet el az 
tehe(n) az mint rea emlekezem veres alacz, konia uala 
[Mv; i.h. 90b]. 1647: Leorincz Thamas . magaeua 
Totte az három eokreot Melliek illien szeorüek az égik 
szeoke Tarcza, Az másik egy konia Reot. Az harmadik 
feier kaila szeoke [EMLt]. 1651: ada . . . Egy borjuzo 
Tehenet egy konya szeoke szeorút [Csíkfva MT; BálLt 
49]. 1690: Beres ökrök 6 Kek, Konya Szarva 7. Fe-
jer Fel allo Hegyes Szarva 8 Rött, Szeles szarva [BK 
Kentelki (SzD) inv. 14-5]. 1697: Beres ökrök . Barna 
Konya szarvaj [Almakerék NK; UtI]. 1727: Konya elő 
allo szarvú rőt öreg tehen [BfN Nagyfalusi (Sz) cs.]. 

kónyás kajlás, lekonyulós; bleg, care atîrnă ín jos; 
krumm (herab)hängend. 1768: ismertük azt a' Pej Csik-
kot, szál lábáról Szőriről és hodos homlokárol. a Nagy 
Szürke Kantzát pedig Konya Füliröl, és Fortelljáról, 
mikor vette a bal Füle vala Konyás [Páké Hsz; 
SzentkGy Jos. Szörtsei kezével]. 

kónyaság kajlaság; faptul de a avea urechi care atîrnă 
ín jos; Krummheit. 1768: azon Nagy szürke kantza 
a volt mellyet Isák Zabolán . . . vett volt . . ismertem a 
Füle konyaságárol, maga viseléséről, és fortéllyárol [Pá-
ké Hsz; SzentkGy Fr. Szabó (45) lib. vall.]. 

kónyásan lekonyulva, kajlán; atîrnînd ín jos, blegit; 
(abwärts)gekrümmt. 1768.ŝ ismertük a Nagy Szürke 
Kantzát Konya Füliröl . mikor vette a bal Füle 
vala Konyás, annak utánna Szekellj Marton egy ide va-
ló Jobbágy ember . . . hogy az útba meg kötötte magát 

addig verte a Jobb fület is hogy ele hajlottak a Fülei ugy 
allanak vala Konyáson [Páké Hsz; SzentkGy Jos. Ször-
tsei kezével]. 

konyha 1. bucătărie; Küche. 1568: Kadar Markosne 
az Konyhába futa [Kv; TJk III/l. 214]. 1570: Zakach 
Peter . . vallya hogy ez Narba vyt volt Trombitás De-
meter lepedeot fewalheyat Az varas kohnayaba [Kv; 
TJk III/2. 21]. 1582: Weottek wolt az mezaros Imreteol 
az lengyel keowet konyhayara egy fertály hust [Kv; 
Szám. 3/V. 9]. 1597: Egy keobeol zep búzát veottem 
melliet meg eoreolteottem mierthogy mind vntala(n) 
feier liztet keúannak a konihara p(er) f 1 d 75 [Kv; i.h. 
7/XII. 95 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1609: Vrunk 
Kohnjajara Vaczior(ara) . . attam Zalonnat 
Niolcz fontot Veres, es fokhagimat, peterszeljmet, 
Zeornjen morgottak malaczert, veottem esmeg harmat 
. d 84 [Kv; i.h. 12b/IV 190]. 7629: Egy Boltos konyha 
feredeö hazaczikaual Egiwtt [Kv; RDL I. 132] | Az 
Koniha felet ualo bastiaban . . . Uy temlo uagion num 
20 es fel. Oh temlo egj Desa turo numero 20 
[Szentdemeter U; LLt]. 1688: Ezen pitvarbül nyilik be 
az konyhára avagy kemeny allyara egy fel szer fenyő 
deszka ajtó minden vas nélkül [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 1]. 
1711: Tudom hogj à kérdezett marhákb(an) . . Lázár 
Ferencz vr(am) .. konyhájára le üttetett [Csomafva 
Cs; WLt]. 1732: Ezen konjhának kőzepiben a kemény 
boltozatija alatt van edgj köböl és téglából rakott Sutŏ 
kemenze olljan az melljen jó tagas főző tűzhely vágjon 
[Kv; Ks 40. XXVIIIc]. 

Szk: ~ra való. a. eleségnek való. 7667: Konyhára 
való élést, tyúkot, ludat, egyebet hogy nem kaphatni, 
csudálom, holott az oda való tartománynál Erdélyben is 
nincsen bűvebb föld [TML II, 52 Teleki Mihály feleségé-
hez, Vér Judithoz]. 1679: Konyhara valo Maramarosi 
töretlen Berbécs nro 4 Konyhara valo máramarosi 
őregh berbécs nro 15 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 122]. — b. konyhában dolgozó. 1738: konyhára 
való Aszszonyról 's sütőről tégjen jó Dispositiokat a 
Tkts Nms V(á)r(me)gje [Dés; Jk 507a] * csinál/ké-
szít (alkalmi) konyhát ül fel. 1704: Ugyan az úr küldött 
volt egy embert Csanádra, azmely hozta hírül, hogy 
Forgách bizonyos hadakkal bejött volna és Szentpálnál 
volna tábora. Balázsfalvára is várták, konyhákot is csi-
náltanak volt az urak számokra [WIN I, 309] * ~ t vet-
tet (alkalmi) konyhát üttet fel. 1762: Minthogy a király-
ságot2 valami gazdag úrfi vállalja, az ott nagy konyhát 
vettet: kivonat oda vagy két negyvenest s többet is, és a 
kollégiumot jól tartya [Hermányi, EDem. II, 157. — 
aPünkösdi királyságot] * kéményes 1761: (Az) Istá-
lokon feljŭl . az Patak jŏte felé . . vágjon . . alkal-
mas épségŭ Kéményes konyha [Szászvessződ NK; 
JHbK LXVIII/1. 199] * nyári 1800: PC mostani Ud-
var ház . . vagyon Veszszőből épülve, és találtatnak 
benne két lakó házak a' közepin pedig egy Nyári konyha 
fa kéménnyel [Szomordok K; BetLt 2]. 1817: Egy pit-
var, benne egy nyári konyha, alatta lévő sütő kementzé-
jivel, fenyő levél ajtójával, vas Sarkakonn [Mv; MvLev. 
2]. 1851: van a nyári és téli konyha alatt két pincze 
[Bács K; KmULev. 4] * téli ~. 1841: Az Udvar ház 
ajtói . rongyosok ugy a téli konyha pavimentuma 
is [Bogártelke K; i.h. 3]. 1865: A téli konyhába egy plat-
tenós és Rehrenes (!) Kemencze [Szárhegy Cs; LLt]. 
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2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ t tart konyhát fenntart, háztartást vezet; a ţine menaj; 
Haushalt führen. 1656: Értem hogy írod, hogy az lovai-
dat által küldjem Váradra . . ott ki lát hozzájok s hogy 
hogy tudjak annyi felé konyhát tartani? [TML I, 19 Te-
leki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1698: Megh til-
tott eŏ Felsege, minden ingjen elödeseket, Tiszt Viselök-
(ne)k azok(na)k szolgainak és kőzz vitezek(ne)k ugj hogj 
senki azokat, azoknak marhajokat, konyhajokat ingjen 
tartani ne(m) tartozik [DLt 475 a gub. Nsz-ből] * 
vkinek ~járói él vkitől kapja az élelmezést; a primi 
mîncare de la cineva; von jm Verpflegung erhalten/be-
kommen. 1756: mind fono kalákási szövei akár mine-
mün dolgoztakis . . . Gróff Kálnoki Borbára Aszony 
konyhájárol éltek [Altorja Hsz; HSzjP St. Jakabos (45) 
vall.]. 

3. az ételek elkészítésének módja; bucătărie; Zube-
reitungsweise/art. Szk: magyar 1657: fejedelemsége 
után is három vala az konyhaa: egyik német, másik ma-
gyar, harmad rendbéli az belső konyha, hol német sza-
kácsasszonyok, leányok főznek vala német módon 
[Kemön. 141. — aBethlen Gábor özvegyének, Branden-
burgi Katalinnak] * német ~ magyar ~ * zsíros ~ 
ízletes, jó konyha. 1674: Váljon zsíros konyhám-é, 
avagy egyéb valami oly nagy haszon, tekintet forog-é 
bennek, hogy ilyen atyámfiával úgy kellett volna bán-
nom érettek, mint Kegyelmed? [TML VI, 616 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 1855: Zsíros jó konyhát tart, 
vendéget s cselédet bőven ellát mindennel [ÚjfE 181]. 

4. ország ~ja kb. fejedelmi lakodalom konyhája: bu-
cătărie instalată la nunta principelui; Küche der fürstli-
chen Hochzeit. 1653: Die 3 febr.a érkezek meg oda Fe-
jérvárra az ifjú Rákóczi György mátkájával és nagy so-
lemnitással a menyegzői lakodalma is meglőn. Ő nagy-
ság^0 nékem is committalta vala commissiojában, és 
alá kellett mennem, és az ország konyháján gazdák ha-
ton voltunk ...e 33 asztalra főzettünk [ETA I, 150 NSz. 
^-d1643-ban. II. Rákóczi György. CI. Rákóczi György. 
Mv-ről Gyf-ra. eKöv. a nevek fels. ]. 

5. hoz a ~ ral ~ ra hozó hasznot hajt vkinek/hasznot 
hajtó; a aduce venit cuiva/care aduce venit; jm Nutzen 
bringen/bringend. 1710 k.: A jó hírnév . . . az nemcsak a 
becsület és tisztességnek (mely csak szó és külső, kony-
hára keveset hozó ceremóniából áll), hanem e világi élet-
nek táplálására és gyönyörködtetésére szükséges és al-
kalmatos valóságos dolgoknak is elérésében az embert 
igen segíti sokszor [BÖn. 441-2]. 1759: Most (ha) az gró-
fokat, bárókat nem nagyságolja valaki, sacrilegiumnak 
tartatik Némelyik ugyan kapva-kap rajta, mintha 
valamit hozna a konyhára [RettE 88]. 

6. Pilátus ~ja árnyékszék, illemhely; closet; Abtritt. 
1743: vagyon ezen kertben egj Sendeljes deszkából épi-
tet Pilátus konyhája is [Boroskrakkó ÁF; BfN dobozolt 
anyag]. 

E jel-re 1. Kresznerics II, 131 id. MTsz; MNy XXXVI, 247; O. Nagy, 
MSzól. 558. 

O Hn. 1597: Az Kohnya Pataka [Kadács U; EHA]. 
1655: az Konyha pataka [Tarcsafva U; EHA]. 1700: 
Csehertffalva felől Tartsafalva felé le follyo Konyha pa-
taka. az Konyha vize [Csehétfva U; EHA]. 1797: A 
Konyhában (k) [uo.; EHA]. 1838: Kopatzfa a' Konyha 
alatt (e) [Kissolymos U; EHA]. 1860: Kanyha szakasz-

sza nevü hellyen az erdő allyán egy darabotska tisztásos 
hellye [uo.; EHA]. 

konyhaajtó uşa bucătăriei; Küchentür. 1849: a' kony-
ha ajtóval égy arányban van égy más levél ajtó sarkaival 
reteszszel és reteszfővel [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

konyba-ajtónálló '. 1609: attam . . . Az kohnja ajtón 
alloknak . . . Hust [Kv; Szám. 12b/IV. 201, 203]. 1671: 
Adtam Mákai István Egyik Konyha Ajtón allonak 
egy Cantor pénzét hat forintot őtve(n) pénzt [UtI]. 1676: 
Alsó Veniczei István Kglmes Urunk eó Nga Konyha Aj-
tonaloja [Fog.; Szád.]. 1677: Sáfárok s konyha Ajtón ál-
lok [UtI]. 

konyhaalmárium (üveges) polcos konyhaszekrény; 
dulap de bucătărie cu rafturi; Glasküchenschrank mit 
Regalen. 1835: A* Cseléd Házban . . Egy három szeg-
letŭ Konyha Armarium [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

konyhaasztal masă de bucătărie; Küchentisch. 1816: 
Viseltes konyha asztal [Magos AF; Told. 47]. 1836: Egy 
avadek konyha asztal 30 xr [Algyógy H; Born. F. VIb]. 
1840: Konyha asztal 2 . . . Szuszék 5 [Nagykapus K; 
KszRLt]. 1851: Egy Oroszlán czimű vendégfogadó . . . 
Az ivó szoba . . Találtatik itt még: egy hosszú — Zsilip 
deszkából készült — ivó asztal egy konyha asztal 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

konyhabárány vágóbárány; miel de tăiat; Schlacht-
lamm. 1674: Minden Nemes ember Annüatim adgio(n) 
eo kegy(elme)k(ne)k Possessor Vraink(na)k, Successori-
nak vagy Légátáriussok(na)k Capetatim edgy, edgy, io 
konyha Báránt [O.zsuk K/Kv; SLt D. 18]. 

konyhabárd húsvágó bárd; satîr de bucătărie; Hack-
beil. 1849: Láttam Samu Ferkönél . . . egy konyha bár-
dot [Héjasfva NK; CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 

konyhabeli I. mn 1. konyhai; de bucătărie; Küchen-. 
Szk: ~ eszközök. 1681: Konyhabeli eszközök Tesz-
tamŭ sütő vas pléh nyólcz . Réz Fánk forrnak négj 

Tolyó fánk forma kettő | a Tábori alkalmatosságra e 
szerint adattak Konyhabeli eszközök. Egyben járó onas 
Kondérok ujjak no 18a [UtI. — aFolyt. a fels.] * ~ 
rézedények. 1793: Konyhabeli Rez Edények .. egybe 
járó Kandér fedeles 2 Hoszszu vandli sarkos fedelű 1 ez-
után valo fedeles vándli sarak nélkül [Kv; TL Conscr.] 
* ~ szerszám. 1684: Vadnak kezem alatt az Tábori, 
Konyhabeli Szerszámok, Kondérok; Serpenjok, vágó 
Kérik Kalánok Rostélyok borittok, nyársak [UtI] * ~ 
üst. 1846: (Adja) konyha beli két üstből az egyiket, az 
három kő asztalból az egyiket [Kv; Végr.]. 

2. konyhában levő; din bucătărie; in der Küche be-
findlich. 1817: a konyhabéli Kereszt Gerendához va-
gvon égy Deszka polcz szegezve [Ördöngösfüzes SzD; 
OrmMúz.]. 

II. fn-i haszn-ban; cu valoare substantivală; substan-
tivisch gebraucht: ~ek a konyhai személyzet; personal 
de bucătărie; Küchenpersonal. 1659: Aszszonyunk 
Etek Fogoi Urunk eő Nga Innyaadoi . . Urunk ėö 
nga Inassi . . . Aszszonyunk Inassi; s Poharnoki . 
Leányok Inasi . . . Konyhabeliek [UtI]. 1681: Konyha-
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béliek: Konyha M(ester) Farkas Pál vram Sala Má-
thé vram Borsol(o) Vidányi Györgyi vram . . . Két 
Tálmosók [UtI]. 1687: A Szakatsok(*a)k s több Kony-
ha(be)lieknek Cantor s Gyólts penzeket e' szerint adat-
tuk kia [UtI. — aKöv. a részi.]. 

konyhacseber ciubăr de bucătărie; Küchenzuber/ 
eimer. 1819: egy Konyha ebben tanáltatnak . . . egy 
rósz pradli sŭtŏ rostély fenyőfa Konyha Cseber 
[Baca SzD; TSb 6]. 

konyhácska 1. kis konyha; bucătărioară, bucătărie 
mică; kleine Küche | nyári konyha; bucătărie de vară; 
Sommerküche. 1750: elébb menvén egy kisség jobb kéz 
felé találtatott egj alkalmas konyhátska régi sendellye-
zéssel ujj foldozással, sőt még az fala is egj felőli rosszats-
ka [Szamosfva K; JHbK LVIII/4]. 7772: Ezen belől egy 
Konyhátska, vagyis Pitvar vagyon [Szászfenes K; 
BethKt Mikes conscr.]. 

Szk: ſõzõ ~. 1638: Az kut mellett vágjon egi sütő, fő-
ző konyhaczka, deszkából sasokban fel rótt, deszka az fe-
deleis [A.porumbák F; UF I, 661] * sütő ~ ſõzõ ~ 

2. tüzelő ~ tűzhely; vatră; Herd, Feuerstätte. 1694: 
eze(n) pitvarba(n) egy Kemeny alat tüzelő kis Kony-
hacskaja, mely mellett, egj Egetborfőző Katla(n) [Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 1716: adtam Szállásul itt Brassob(an) a 
Klastrom vczaban lévő Házamnak belső Boltoczkáját 
ad haerealo kis tüzelő Konyhácskaval magamnál tart-
ván ezen emlitet Konyhácska(na)k kulcsát [BLt]. 

3. ~ ját tarthatja ételre valóját megszerezheti; a-şi pu-
tea cîştiga pîinea; zu seiner/ihrer Speise Nötiges sich ver-
schaffen können. 1722: Törvényes Székem nincse(n), 
hogy abból bár csak fű szerszámra valót, és konjhácská-
mat tarthatnám [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

konyhacsokoládé főzőcsokoládé; ciocolată de menaj; 
Küchenschokolade. 1847: Konyha Schokoladé fain 
Schokoladé [MkG Conscr.]. 

konyhaeszköz konyhai eszköz; unelte de bucătărie; 
Küchenwerkzeug. 1730: konyha eszközök vásárlására 
Bácsi kezeb(en) . 3 lábosokért Den. 28 [Kv; 
Szám. 56/XIX. 18]. 

kotiyhaforma I. mn konyhaszerü; ca o bucătărie; kü-
chenartig. 7767: Udvarház . . . oldalai Sövényből va-
lók, és három házokra, egy konyha forma szénházra s 
egy Pitvarra dividaltatott . [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129]. 1788: Egy Nobilitaris Curia Egy barna 
szalmával fedett nagy Ház .. Kálljha kementze .. Ez 
mellett egy kisded konyha forma Ház 1 Ebbe sövény ke-
mentze [Feldoboly Hsz; DobLev. III/646a]. 

II. ſn konyhaszerüség; un fel de bucătărie; Art 
Küche. 1736: volt egy konyhaforma, az hol ostyát sütöt-
tenek, vagy mikor valamit tűznél kellett az mestereknek 
cselekedni, ott cselekedték [MetTr 431]. 

konyhaház 1. konyhahelyiség; bucătărie; Küchen-
raum. 1600: St(ep)hanus Lakathos fassus est. Az 
koniha hazra zegezem vala fel az zawart [Kv; TJk VI/1. 
443]. 1647: Az malom mellett vágjon egj jo Konjha haz, 
kéménnyé kőből czinaltatott, az falai boronabol valók 
[Marosillye H; VLt 55/541]. 1656: Lakó hazak kőzött 

leuő Sőuenyes kemenyu konyha hazban vagyon Egy 
nagy labakon allo so őrlő [Doboka; Mk Inv. 5]. 1676: 
Béres Szekér kenesire és az konyha ház felet valo Palotát 
meg sendelyezvén sendely szeg sirazására Erog(altam) 
Diver(sis) vicib(us) lib. 10 [Kővár Szt; UtI]. 1694: 
vágjon a' szekér szin Az megirt szin mellett, es az 
Udvarház előtt, vágjon a' Konyha ház [Borberek AF; 
BfR néhai ifj. Bálpataki János kuria-leir]. 1772: Az Sütő 
Ház mellett ugyan azon fedél alatt találtatott égy 
Konnyha Ház, melly Konnyha Háznak az Sŭtŏ Házzal 
égy kőz fala vagyon [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 1781: Tatrosi Lajos Eőtsémnek is, ugy mint 
condivisionalis Atyánk fiának . . jutott részébe az 
Morgondai Udvarházban Levő Gabonás alatt fekvő 
Konyha ház [Kv; BetLt 6]. 1797: A Janitor ház mellett 
lévő Sütő, vagyis konyha házba egy fogas [Szu; UszLt 
XII. 87]. 

2. '?' 1720: Az konyhárol mennek az konyha házban, 
vas Sarkokon forgo fa kilintsü hitván ajtón [HSzj kony-
ha al.]. 

konyhai-szerszám ? konyhai fűszer; condiment; Kü-
chengewürz. 1750: Nádmézre, kávéra Herba Tejre, Ba-
dian es egyeb konyhai Szükséges Szerszámokra köl-
tettem Flo hung 47 Den. 77 [Ks 91]. 

konyhakemence plită de bucătărie; Küchenofen. 
1852: a konyha kementzéhez egy O' hoszu könyökös 
tsöt tsináltam kápszlival [Kv; SLt Vegyes perir. Géng 
Ádám lak. m. kezével]. 

konyhakendő kb. konyhai törlőkendő; ştergar de bu-
cătărie; Küchentuch. 1849: 6 Cseléd sütő baratzk ma-
gos abrosz 6 Baratzk magos tángyér tőrlö 4 Tŏrlŏ ruha 
12 Vastag konyha kendő 12 [WassLt]. 

konyhakés cuţit de bucătărie; Küchenmesser. 1771: a 
férjem beszéllette, hogy Nagy Josefné, Anuczával mi-
képpen mentek réája Eczaka is hogy hozza is döfött vol-
na a konyha késsel . más nap reggel pedig a konyha 
késnek véres volt a hegye, még réá is száratt volt [Dés; 
DLt 321. 35 Eva Szántó Georgii Hancz cons. (37) ns bo-
szorkányvádló vall.]. 

konyhakocsi úti konyhaszekér; bucătărie ambulantă; 
(Reise)Küchenwagen. 1551: azt yrya wram, hog akkor 
yndollywnk Zebenbewlky, mikor az wraym Fewlsew 
Apoldona leznek; mykor ewk oth leznek, onnan hatra 
hozny az en kochymath, konyha kochyt es Gaspar Dea-
ket, nag mwka leszen az lowaknak [Nsz; LevT I, 90. — 
aValószínűleg Kisapold Szbj. 1594: 28 Marty Bathori 
Boldisar koniha kocziath, witte Kadas Balinth es Zabo 
Ghaspar hatt louan Thord(a)ra atta(m) f 1 d 50 [Kv; 
Szám. 6/1V 17]. 1595: Rewai ferentz kochnya kúczia 
eleiben adatot Biro W. egy loat [Kv; i.h. 6/XVIIa. 58 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1681: Konyha O koczi, min-
den hozza valo Eszközével, kassavai, jó Nro 1 [Vh; VhU 
505] | legyen Egj konjha kotzi [DLev. 2. XIII BJ. 1720: 
Közönséges Ló után valo konyha kocsi két águ láncz 
rajta magais vasas annak rendi szerént [Szurduk SzD; 
JHbK XXVI. 12]. — L. még Kemön. 168. 

Szk: bőrös ~ . 7684: Egy Kis Bŏrŏs Konyha Kocsi er-
nyŏjeis bŏrŏs, Posztó nel kŭl [UtI] * vasas ~. 1692: égy 
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vasas konyha kocsim vagyon Kolosváratt [Visa K; 
BLt]. 

konyhaleány fată la bucătărie; Küchenmädchen. 
1770: meg nem érdemlettem hogy a szakács nekem föz-
zen . . hanem a konyha Léány és kocsisné azok katy-
foltak [Bikfva Hsz; HSzjP]. 

konyhamester kb. fejedelmi v. főúri szakács; maistru 
bucătar, bucătar-şef; (fürstlicher/hochad(e)liger) Koch. 
1573: Erzebet chiberling Zabo gĕrgne azt vallia hogy 
volt Eonekies valamyh Ezwst Mywe valkay gergynel, Es 
mykor kohnia Mester volt Thordara Ment volt hozza 
érte [Kv; TJk III/3. 93]. 1585: Vrunk ö Nagsa Jowe be 

B. Vram es Tanach Vegezesebol Attam Aiandokat 
mint kouetkezik. Peter deaknak az hopmesternek At-
tam Egy feier Zonieget . f. 5 d. — Gábriel deaknak az 
Kochnia Mesternek Atta(m) egy weres Zonieget . . f. 
f [Kv; Szám. 3/XVIII. 28b Gellien Imre sp kezével. — 
Folyt, a fels.]. 1588: veottem biro vra(m) Akarattiabol 

három feyer zeonyeget Ayandok ban valót Ennek 
eggiket atta Byro vra(m): az konyha mesternek Orbay 
Lazlonak [Kv; i.h. 4/1. 19]. 1595: Kadar Mihályt 
külte Biro W. Boronkajnak izonyu izengetesere, hogy 
Nadmezet zerezzen, és vigyen az kochnyara Miért hogy 
ö kme vala eggyik kohnya Mester [Kv; i.h. 6/XVII. 203 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1621: Koniha Mesternek 
es Feő Zakaczoknak Attam3 [Kv; i.h. 15b/IX. 45 — 
Húst]. 1681: Farkas Pál Konyha mester ur(na)k, a Tá-

bori alkalmatosságra e szerint adattak Konyhabeli esz-
közök3 [UtI — aKöv. a fels.] | Konyhabéliek: Konyha 
M(ester) Farkas Pál vram Sala Máthé vram 
Borsol(o) Vidányi Gyŏrgi vram Két Tálmosók 
[UtI]. 7767: az ŏ Exja Konjha Mestere akadott első-
ben) réá [Ks 4 Fr. Erős de Sárfalva ns vall.]. — L. még 
MetTr 334, 397; SKr 290, 611. 

konyháravaló 1. élelmiszer; aliment; Lebensmittel. 
1744: mondgya az edgyik hogy a Király birois 
ugy agyarkodik vala Közép Ajtán, hogy à kik Konyhára 
valót vittek vala, azoknak nagy haraggal azt mondgya 
vala, hogy csak vigyétek vissza egyétek meg, ne hozzá-
tok ide [Bölön Hsz; INyR Damokos Andrásné Farkus 
Kata (50) vall.]. 1781: Koronkai János . . . midőn első 
Felesegit . . feleségül vette (: egy háznál lévén a Laka-
dalam :) szintén anynyit kőltett mint az exponens (: ugy 
mond :) kenyeret ő, kalátsot pedig az Ányossá süttetett e 
mellett konyhára valótis szerzett [Torockó; Bosla. 
Mich. Koronkai (40) jb vall.]. 1784: Most Innepre ki-
várnom volna holmi konyhára valóval udvarolni, de a 
Maroson által, éppen nem lehet járni. [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1829: a Bírákkal sok izben Gyűjtetett 
konyhára valókat . . . melyek mind ott Vajda Urnái kői-
tek el, s mégis a Birák panaszkottak, hogy ott azok mel-
lett majd éhei holtak meg [Mezőkölpény MT; TSb 48]. 

2. konyhai személyzet; personalul de la bucătărie; 
Küchenpersonal. 1736: Az mint bementenek . volt az 
konyháravalóknak egy setét ház, azontúl volt az konyha, 
azon tul az tisztartó-, kolcsár-, szakácsház [MetTr 432]. 

konyharékli kb. konyhai mellény; vestă/jiletcă de bu-
cătărie; Küchentulifant. 1826 k.: az ifiab kuptának ké-
szítettem . . . 2 konyha reklit [LLt]. 

konyhasáfár kb. konyhai számadó-gondnok; administ-
rator/responsabil de bucătărie; Küchenwirtschafter/ver-
walter. 7677: Ui bor Az két örőg Szakács(na)k Just 
1/1. Ket Konyha Safar(na)k Just 1. Énekes Inasnak Just 
1/2. Talmosonak Just 1 [UtI]. 1684: Fagaras Varahoz 
Falubeli nemely Udvari Szolgak(na)k nevei Herte-
len János konjha safar3 [Fog.; UtI. — aFolyt. a fels.]. 

konyhasátor cort pentru bucătărie; Küchenzelt. 1681: 
Vajda Hunyad Vára . . . Tár Ház . Konyha Sátor Nr 
1 Árnyék szek Sátor Nro 1 Késmárkról hozott, szakado-
zott Sátor, melj ket darabban van Nro 1 [Vh; VhU 502, 
553]. 1685: Egy Konyha Sátor [Gyf; UtI]. 

konyhaszán úti szánkonyha; bucătărie ambulantã in-
stalată pe sanie; (Reise) Küchenschlitten. 1589: 11 Feb 
. . . vittek Báthory András kochnya zanat Tordara 
Tempe János 6 Loara fyzettem Nekye f. 1 d. 50 [Kv; 
Szám. 4/VI. 98 Stenzely András sp kezével]. 1595: Az 
kochna Zánat Húnnyadi Mattyas, vitte Karasznaig 6 
loual . . f 4 d 50 . . Zabo Istwan vitte kúcziat Zánon 6 
lowal f 4 d 50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 35 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

konyhaszekér úti konyhakocsi; bucătărie ambulantă 
instalată pe căruţă; (Reise)Küchenwagen. 1582: Chaky 
Dienes koniha zekere eleiben fogott Colosi marton kett 
lowatt Hwnyadig fizettem f 1 [Kv; Szám. 3/VIII. 13]. 
1590: vitte Gritner Lorincz Az Kochynia Zekeret Desre 
4 Louon fyzettem f. 2 [Kv; i.h. 4/XXI. 11 Kis István sp 
kezével]. 1625: az koniha szekerrel el erkezwe(n), Az 
vrunk eő felge Feő Szakacza, és Saffara, atta(m) 
Etelt es Italt Ebedre [Kv; i.h. 16/XXXIV. 134]. 1640: 
(Vettem) konyha szekerre valo rez fazakat [BesztLt 7. 
202]. 1650: Megyen Vrunk eő Naga Vadasznj az Mo-
nostorj Erdőre, Viszik az konyha szekerett Az Tal-
moso szeket [Kv; Szám. 26/VI. 386]. 1725: az konyha 
szekeren az borokat, es edgyet mast had vihessek haza 
tőstént [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Kv-ról]. 1736: 
Mikor valaki az embereknek az nagyja útra ment ha fe-
lesége gyermeke nélkül ment, csak paripán ment, ott 
konyha-szekér nem volt [MetTr 360-1]. 

konyhaszer ' 1699: az konyha szerben valo hazat le 
ontottak, elís hordottak az oldalait [Rücs TA; KvAkKt 
344]. 

konyhaszerszám konyhai eszköz; unelte de bucătărie; 
Küchenwerkzeug. 1621: Horti Istuan hat loan zekeren 
vizj az szakacziokat, fazakakat, es egieb konjha zerza-
mot Fejeruarig atta(m) hat lotol f. 5/25 [Kv; Szám. 
15b/IX. 163]. 

konyhaszín şopron pentru bucătărie de vară; Küchen-
schuppen. 1810: Vagyon égy csak ugyan venike fedelű 
csere fa sasok közé Sövényből font tapasztatlan oldalú, 
még jo állapotban lévő Konyha szin Sövényből font ki 
nyulo kéménnyévei [Pacal Sz; Ks 76 Conscr.]. 

konyhaszoba konyhahelyiség; bucătărie; Küchenzim-
mer/raum. 1861: A konyha Szobába készítettem egy fő-
zó Sparhertett, Tüzhelyestől [Válaszút K; BfN dobozolt 
anyag X]. 
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konyha-szolgáló konyhai cselédlány; fată la bucătă-
rie; Küchenmädchen. 1798: A Főző, s egyszersmind 
Gazdaaszszony(na)k l/2 eztendőre 18 Rt . . A Konyha 
Szolgálónak l/2 esztendőre 8 Rf. 30 xr. [H; Ks 108 Ve-
gyes ir. 80]. 1804: Groff Lázár Sigmond Ur eŏ Nagytsá-
ga Curiája . . Kapujában ki Hivatván a' Konyha Szol-
gálóját, v. Főző Asszanyát . fel is olvastuk*1 [Szárhegy 
Cs/Abafája MT; Born. XV d. — aAz Instructiot]. 1812: 
Bali Borbára 22 Eszt(endős) az Exp(one)ns Groff Ur eŏ 
nsga konyha szolgáloja [Héderfája KK; IB]. 1851: 
konyha szolgálot nem fogadok a' mig haza nem megyek 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez Ádámosra]. 

konyhatábla gyúrótábla, táj lapító; planşetă; Kü-
chenwirkbrett/nudelbrett. 1788: Czípó gyuro Nagy 
hoszszu Tábla . . . Tészta némü tsinálo Konyha Tábla 
Ehez hasonló Tábla mellyen Kolbásznak valo hust vag-
dalnak Egy Konyha Tábla [TSb 47]. 

konyhatartás konyha-fenntartás; întreţinerea unei 
bucătării; Küchenerbetrieb. 1734: hallottam gjakran 
szegény Idvezűlt Urtol hogj panaszkodatt, micsoda 
kárával esik az itt valo konyha tartás [Kv; TKl St. Enye-
di (41) ns vallj. 

konyhatűzhely konyhai tűzhely; plită de bucătărie; 
Küchenherd. 1797: egy avadék Sindellyes fedél alatt lé-
vő két kis lakható Házatskák, és egy Sŭtŏ Haz konyha 
Tűzhellyel [M.igen AF; DobLev. IV/777]. 1813: Kony-
ha Tüszely ebbe 4 vas A' Kürtön vas Tábla ajtó [Ve-
resegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 

konyhatüzhely-ſorma konyhai tűzhelyszerűség; un fel 
de plită de bucătărie; Art Küchenherd. 1751: meg ha-
nyatlott, s ide s tova dŏlledezett hat csere Agasokon lévő 
rongyos Zsendelly fedél alatt vagyon téglából konyha 
tűz helly formára négy szegeletre rakatott tűzhellyen 
ugyan téglából való németes sŭtŏ Kementze mellyb(en) 
egy kŏbŏlbŏl lehet egyszer kŏz czipot sűttni [Szász-
vessződ NK; JHbK LXVIII/1. 208]. 

konyhaudvar gazdasági udvar; ogradă; Wirtschafts-
hof. 1662: A napnyugat felől való nagy hegyekből . a 
szőlőhegyeken által csőkön a föld alatt igen szép bő for-
rásvizet vitetett volt bea, melly elsőben a konyhaudvar-
ban, a . . tornyok elleneben öntötte ki szép bőséggel 
magát [SKr 96. — aGyf-ra Bethlen Gábor]. 

konyha-vaskalány ? (konyhai) vas-szeneskanál; vä-
trai, vătrar; eiserner (Küchen)kohlenlöffel. 1822: Kony-
ha Vaskalány [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 

konyházás sütés-főzés; gătitul, prepararea mîncării; 
Kochen und Braten. 1594: Egceris maszoris vendegek-
nek valo feozesre, es egeb konihazasra három eol 
famnal teob keolth ell [Kv; Szám. 6/X. 42]. 

kooperáció együtt/közreműködés; cooperare, coope-
raţie; Kooperation, Zusammenarbeit. 1657: Ez vala pe-
dig az practica, hogy az gyűlésben véle consentiált urak-
nak cooperatiójok által az respublicát inducálni tentálja 
nyilvánvaló hadakozásra az pogányság ellen [Kemön. 
291]. 1667: Én penig . . . Husztra ki menni el nem mula-

tom . kiben is az Kegyelmed cooperatioja szükséges 
[TML IV, 196-7 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

kooperál együttműködik; a coopera; kooperieren, zu-
sammenarbeiten. 1657: Az titkos tractája pedig erről 
vala: . . . miben kévánja az fejedelem, kész lészen ő is co-
operálni dolgának3 promotiójában mind lengyelorszá-
gi nagy ember jóakarói által, s mind egyéb utakon 
[Kemön. J297-8. — a II. Rákóczi Györgynek a moldvai 
vajdával. A lengyel királyság elnyerésének elősegítésé-
ben]. 1753: Mivel a' két Vendég fogado köziben Gróff 
Mikes István Atyánkfiának egy Szántó Földének keske-
nyen be rugó particulája vagyon, ennek Birró Sámuel ő 
kegyelme által való appropriatiójában Gróff Mikes An-
tal Atyánkfia igéri hogy cooperálni igyekzík [DobLev. 
1/299. 2a gub.]. 

kopacos kopáros; pustiu, deşert, lipsit de vegetaţie; 
wüst, kahl. 1746: égy agyagos kopatzos kerek dómb 
[Nagyida K; Told. 9]. 1765: Kopaczos és Cserés oldal 
[Csávás KK; EHA]. 

kopács 1. szálfa; trunchi; Lang/Ganzholz. 1805: Ezen 
erdőben jó kert karok(na)k valók tanáltatnak, egy né-
hány kopáts is van benne | Ez igen jo fekvésű Szép erdő 
tanáltatnak benne feles Kopácsok, nem kűlőmben épü-
letre használható Gyertyán, és többnyire Csere fák 
[Gambuc AF; TGsz 48]. 

2. T Hn. 1699: Az boga orotvánnya a Kopácsnál 
[Nagykend KK; EHA]. XVII. sz. v.: Kopács [Rőd K; 
EHA]. 1739: a Kopácsnál [Nagyercse MT; EHA]. 1742: 
A Kopáts Dombnál (sz) [Kékes SzD; WLt]. 1764: A 
Kopátsan Nap Keletr(ől) a Kopáts alatt el menő út, 
Nap nyugatr(ól) az Kopáts Oldala3 (sz) [M.igen AF; 
CU. — 3A szomszédja]. 1822: Kopáts Rétyibe (k) [Gye-
rővásárhely K; KHn 157]. 

Nagy valószínűséggel a r. copac 'fa' tbsz copaci alakjával alakult hn-i 
származék. 

kopácsol I. a ciocăni; klopfen. 1699: halla(m), hogy 
arra fele kopaczolnak vala, a* melj Erdőből a* Fát 
mondgjak vala hogj el loptak [Hagymásbodon MT; 
BálLt 62]. 1710 k.: Seb rajtam sohasem volt, de egyszer 
gyermekségemben a balta nyele, addig vagdaltam, ko-
pácsoltam, a jobb tenyeremet feltöré [BÖn. 529]. 1811: 
Sz Almási Sugyé Lázárt fogtuk el egy Négy ökrös Sze-
kérrel, akit Messzünnen kopátsalva, fa vágva meg hal-
ván, ide . . hozzá ki jöttünk, és meg láttuk [Déva; Ks 
l l l Vegyes ir.]. 

2. átv kb. ütöget; a bate mereu; wiederholt schlagen. 
1660: (A török) minden világi erőt contemnált, magáéi-
nak alkalmas veszedelmével is nagyobb-nagyobb dicső-
séget igírvén magának, az nemzetségeknek, kik azelőtt 
tőle bátorságosak voltak is, nagyobb megrémitésére, 
mint régen is. Mi lévén az első kőfal, most rajtunk kopá-
csol [TML I, 554 Korda Sigmond Teleki Mihályhoz]. 
1748: én oka ezen atyafiságtalanságnak nem vagyok, 
kezdője sem voltam, de hogy rajtam annyira kopá-
tsollyon, nem engedhetem [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Kál-
noki Ferenc lev.]. 

kopácsolás ciocănit, ciocănitură; Klopfen. 1767: Hal-
lottuk az Sárdi . . . Berekben a sok fa vágást, és kapatso-
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lást [Sárd AF; TSb 2l]. 7778; Számtalan fűrészeket vi-
tetvén, a nagy fenyőfákat azokkal vágatta, hogy ne hal-
lassék a kopácsolás [RettE 391]. 

kopácsoltat ? bontogattat; a puné pe cineva să de-
monteze ceva rînd pe rînd; (wiederholt) aufbrechen las-
sen. 7662; Gyulai Ferenc a váras végin való gyúladást 
látván, a várbéli Öreg paloták héjjazataira egy falka 
ácsokat lajtorjákon felhágatván, a két tornyok között 
levő sendely héjjazatokat nagyon vereti, kopácsoltatja 
[SKr 451]. 

kopácsos erdős, bokros; tufos; waldig, buschig, strau-
chig. 1739: Azon Koltob(an) lévő felső Cserének Bol-
ducz felőli való mediétassa a' kőzbelső kopácsos, es irt 
métákig [Mezőcsán TA; Born. II. 12]. 

kopár 1. pustiu, deşert, lipsit de vegetaţie; wüst, kahl, 
öde. 1681: azon Kopár oldal ä megirt kopacz oldal 

égj kopár oldal egy kopasz oldal [KvAkKt]. 1745: 
haszontalan sovány kopár tŏvisses terméketlen, rossz 
dombos hely [Nagyida K; Told. 9]. 1747: vagyon égy 
meleg Kopár oldal [Mezőbodon TA; JHb XI/31. 5]. 
1748: Nagy Kopár Szőlő oldal | Nagy Kopár oldal [Ko-
ronka MT; EHA]. 1764: a Héjjá bértzin tudom hogy 
nyomorgottanak egy darab haszontalan kopár, kővős 
helyet de irtásbéli munkát arrais igen keveset tettek [Kö-
zéplak K; BfR]. 1789: A Szakadozat helyek, Kopár ol-
dalak [Szászrégen MT; Told. 27/25]. 1796: A régi Kopár 
oldala [Póka MT; EHA]. 1828: kopár hegyeink . . . tsak 
apróság marháink pascuáltatásokra nézve is oly szük és 
sovány (így!) [Kelementelke MT; Told. 31]. 

Hn. 1641/XVII1. sz. eleje: Exipialvan Szemeria falva 
az Kopárt [Szemerja Hsz]. 1693: A' Kopáro(n) vagyon 
egy darab rét | a Kopárnak ã vegib(en) vagyo(n) égy da-
rab rét [Marossztgyörgy MT; MMatr. 310]. 7699; Ko-
párban) (sz) [M.zsákod U]. 1737: Kopár kut nevü hely-
b(en) (sz) [Illyefva Hsz] | A Kopár Rétb(en) [Nyárszó K; 
KHn 122]. 1740: A' Kopár Dombon (sz) [Gyerővásár-
hely K]. 1762: az Kopár Domb [Inaktelke K]. 1767: A 
Kopárra fel járó Verőfényben (sz) [Póka MT]. 1781: A* 
Kopár Domb oldalán (sz) [Inaktelke K]. 1784: a kopár 
alatt (sz) [Póka MT]. 1796: Kopár bércze (e). a' Nagy 
Kopár Szőlő. A Farkas Kopár. Kopár mege. a* Kopár 
tető [uo.]. 1804: a' kis Bogátban a' Kopár élen túl (sz) 
[Bágyon TA]. 1823: a' Kopár oldal [Gyalu K]. 1847: 
Kopármány és Kis Telek szomszédi [Méra K]. 1851: A' 
Kender nyílba (sz) . Szomszédai Egy felőli . . . a' 
Kopár nyil, 's a' Toroklat [Kérő SzD]. — A jelzet nélküli 
adalékok az EHA-bol valók. 

Sz. 1763: itt Kopár hellyen kereskedik, tsak morogjon 
Varga Pál [Nsz; Told. 33/22]. 

2. csupasz; fåră barbă, spîn; bartlos, unbärtig. 1784: 
Sárpatakról3 a' G Teleki Mihály Ur Udvarából el-
szökött Jobbágy Sütőnek le írása Közép termetű, mint 
egy 18 Esztendős barna Szeg, kék szemű fekete nagy 
Szemöldekü, kopár ábrázatú, bajusztalan [TKl. — 
MT]. 1831: Matyikás Togyer . 35 esztendős 

hoszszú kopár ábrázatú [DLt 1000 nyomt. kl]. 1835: 
Szpén Flóra . fejérszeg lapos kopár ábrázatú, kiülő 
kék szemű [DLt 446 ua.]. 7853; Ujparaszt Salamon 
Miklós . . . széles kopár állu [DLt 403 ua.]. 

kopasz 

3. ~ bajuszú ritka bajuszú; cu mustaţă rară; mit dün-
nem/spärlichem Bart, dünnbärtig. 1810: Málnási Fe-
rentz . . valami 26 Esztendős szőke szemöldökű, 
szőke kopár bajuszszu [DLt 181 nyomt. kl]. 

4. '?' 1675: Biro Jakab . . . más uttis imitt amott az 
Várason mind(en) igaz ok nélkül engemet tisztességbéli 
jámbor nemes embert hamis lekűnek, Kopárnak bestje 
lélek kurva Fiának szidott [Kv; TJk XI/l. 365]. 

kopároz csipegetve legelget; a paşte pe o păşune cu ve-
getaţie slabă; ruhig weiden. 1755: B. Inczedi Sámuel Vr 
Emberi az őkrökőt ki eresztvén majd dél táljtol fogva 
ottan a fogado élótt valo réten koparoztak [Nagydeve-
cser SzD; WLt Rotár Csilip (30) zs vall.] | az Vr Inczedi 
Vram emberei az őkrökőt ki botsáttoták szekreik elől 
ottan az fogado kèrűl szinte fél nap kopározta(na)k . 
Láttyuk azon kúl is régen itten kopároznak [uo. WLt 
Szabó Nikoláj (30) zs vall.]. — A jel-re l. MTsz. 

kopározásképpen legelgetve; păscînd pe a păşune cu 
vegetaţie slabă; ruhig weidend. 1823: Vagyon még a Pap 
erdején tul, egy Sajgó nevezetű Köves oldal, mellyen ha-
sonlo képpen egyszer egyszer a Falu közönséges Marhái 
kopározás képpen keresztül járnak [M.bece AF; 
EHA]. 

kopároztat legeltetget; a paşte (animalele) pe o păşune 
cu vegetaţie slabă; ruhig weiden lassen. 1657: az útból 
kitérek kevéssé, akarván kopároztatni paripáinkat, míg-
len megvirradna [Kemön. 55]. 

kopasz I. mn 1. tar; chel; kahl. 1582: Foris Caspar 
vallia, haliam András Kato zaiabol, hog monda Zabo 
Georgnek, No the kopasz pandute (?) tuggiak azt hogi 
ennekem Mind Apam Anyám Jámbor volt es en ma-
ghamis Jámbor voltam [Kv; TJk IV/1]. 1623: latam az 
falabu János kertinel, hatt fa labu Janosnett egi Feier 
keőnokben vágott Aba mentes kett felől kopaz homloko 
ifhu legeni az magok szeőuenie teőuebe le nio(m)ta vala 
[Mv; MvLt 290. 32b]. 1638: Istuan Depk Ura(m) 
azonba(n) verni kezde, csapdosta váltig, kapót az vsteŏ-
kebe(n), de hogj kopasz vala nem foghatta megh az vstö-
ket . az feöldreis ejte ketszeris [Mv; i.h. 291. 130a]. 
1657: Azt mondod hogi en rontottam be ekkor, ek-
kor3 az hazad aytaiat. Dobos Georgi monda: Azt mon-
dom kopasz este lelek [Csíksztmárton MT; Berz. ſ2. 
92/127. — dígy kétszer!]. 1736: A fejét majd mindnyájan 
borotváltátták, ha kopocz volt, nem viselt idegen kurva 
hajat, az kit most barokának hínak [MetTr 350]. 1811: 
Baroti Lengyel Éva nevezetű menyetske mint égy 38. 
Esztendős . . a' feje elől feligre kopatz [DLt 508 nyomt. 
kl]. 1823: láttam azt is hogy nyaka tsugojáján kivül 
egyebütt a' feje kopasz volt [Dés; DLt]. 

Szn. 1556: Koppaz Jacabne [Kv; Szám. 1/IV. 210]. 
1567: Jacobus Kopaz [Kv; TJk III/1. 36]. 1585: Kopaz 
Matene [Kv; TJk IV/1. 426]. 1587: Kopaczy ferencz 
[Hadad Sz; WH]. 1590: Coloswary János Kopacz [Kv; 
Szám. 4/XX Hooz Lőrincz sp kezével]. 7599; Kopaz Ba-
linth al(ia)s Nagy [Kv; TJk VI/1. 300]. 1602: Kopasz 
Gergely jb [Almás Hsz; SzO V, 192]. 1607: Lakatos 
al(ia)s Kopaz Istua(n) [Mv; MvLt 290. 8b]. 1609: Ko-
paz Istwan [Egrestő KK; Told. 4]. 1614: Kopacz Ba-
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l(int) jb [Lázárfva Cs; BethU 452] | Kopasz Mihály jb 
[Szentiván MT; i.h. 5] | Kopasz János jb [Bardócfva U; 
i.h. 101] | Kopasz Pal jb [Tordátfva U; i.h. 143]. 1619: 
Kopacz Miklós [Szentkatolna Hsz; Berz. 15. XXIV/9]. 
1627: Kopacz varga János col. [Korond U; UszLt 
IV/50. 133]. 1640: Varga Miklós al(ia)s Kopasz [Mv; 
MvLt 291. 214a]. 1702: Kopatz Szabó János [Kv; 
KvRLt I. C. 8: 30]. 1704: Kopacz Peter [Széplak KK; 
SLt AU. 56]. 1746: Kopacz István [Marosbogát TA; 
SzentkGy]. 1747: Kopacz Peter [Szentdemeter U; Ks 83 
Péterffi Sándor lev.]. 1761: Ersébeth Városi Kopacz 
alias Ötves János [BálLt 92]. 1773: Kapasz Lukáts (75) 
jb [Zágor KK; SLt évr]. 

Szk: ~ szabású kopaszforma. 1584: Kętheo János 
vallia, Jeowe egj Ember Regei hozzánk kerdez vala ben-
newnk kinek volna egj András Neweo zolgaia kopaz za-
basu [Kv; TJk IV/1. 352]. 

2. csupasz; gol; leer, wüst. 1732: találtunk ezen ház-
ban egj fenjŏ deszkából valo avatag tálast, egy kopacz 
asztalt [Kv; Ks 40 Varia XXVIlIc]. 1753/1781: Mikor a 
Jószágot remittalta nem egeszszen remittalta, hanem 
. . . a kastéllynak tsak a puszta kopacz falait [Pojána H; 
JHb LXXI/3. 226]. 1757: Biro Berke nevezetű . . . Szi-
gethbeli Berkének . régi igaz határozattya, es Métaja 

volt és terminaltatott ammá . fejér félbenn le 
tsonkált kopatz füsz fánál [Betlensztmiklós KK; BK]. 
1838: Tordai Nagy Sára aszszony a' kopatz kő ka-
tedrára ajándékozott egy darab sárga moldon posztot, 
hogy a' Papok kezeik ne fázzanak [HbEk]. 

Szk: ~ láda. 1822: mitsoda szemtelen és hamis réá fo-
gása ezen gyilkos(na)k, az is, hogy én el menetele után 
üres kopasz Ladáját fel bontottam tudják Cselédeim 

hogy nem volt égy vigánonal egyéb benne [KLev. 
Szarvadi Farkas ns nyil.] * nyereg. 1732: Találtunk . . 
egj kopacz njerget, két vasas málha hordozot [Kv; Ks 
40. XXVIIIc]. 

3. huzat nélküli, csupasz; íară învelitoare; unbezo-
gen. 1768: Puszta tollú Derekaj 1 . Kopatz Derekaj 
[Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 1810: Hat párna, 
kettő hajjal a' fiaknak adatott a' négy kopatz pedig a1 

Leányoknak [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 8]. 
4. ~ gyertya csupasz égő gyertya; lumînare aprinsă 

íară protecţie; bloße brennende Kerze. 1804: mindenik 
fél azon Boltoknak jo gondgyát viseli, nem lészen sza-
bad éjczakanak idején kopacz Gyertyával a' Boltba jár-
ni, hogy a' mián valami Gyulás következnék [Szu; 
UszLt ComGub. 1201u]. 

5. kopasztott, csupasz; tuns; enthaart/borstet. 1755: 
Rostának valo kopatz bárány bőr Nro 41 [Batiz H; BK 
Naláczi conscr. sub no 1020] | égj kis hitván vékonj és 2 
hitván kopacz ju bőrért adtak 48 dr [Kiskend KK; Ks 
71. 52]. 

6. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ garas T 1637/1639: Elegy belegy három penzes gara-
sok kopasz garasai elegy nyomnak p. 28 [Kv; RDL I. 
111]* ~ tallér '?' 1611: Egj kopoz tallér, egj rudbelj (!) 
taleral p 14 . f 2 d 32 [Kv; i.h. 88]. 1637: Regj kopaz 
tallérok, uagjon kilenczuen Eott | Ittem Jutót no: 50. ko-
pasz tallér, nyo(m) p 33. [Kv; i.h. 111]. 7677: Katónak 
adatott egy kopasz tallér, és egy ezüst gyűrű [Kv; i.h. 
155b]. 

7. kopár; pustiu, deşert, lipsit de vegetaţie; kahl, öde. 
1681/1748: azon Kopár oldal . . . ã megirt kopacz oldal 

. . egy kopasz oldal [KvAkKt 236]. 1732: van egj darab 
kopacz oldal . . . most gjepben hever [Kissajó BN; Ks 
12.1]. 1748: egy Láb föld . . egj része tsak kopacz oldal 
[Nagyercse MT; Told. 79]. 1756: kopacz terméketlen 
helly volt | ezt a helyet ollyan kopatz helynek ésmer-
tem a hol semmi fű nem termet [Mikeszásza KK; i.h. 38]. 
1766: A Békésd alatt lévő kopotz oldal [Koronka MT; 
i.h. 3a]. 1781: egy kopatz oldal [Kányád U]. 1815: A* 
más hellyeken lévő Földeken pedig a' magos koposz ol-
dalakról le omló viz szokott kart tenni [Bálványosváral-
ja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 897]. 1864: Szárhegy régentén 
Zárheginek íratott minden kétség kivül azon kopacz 
dombrol, mely a falunak alsó, vagyis napnyugat felé 
nyulo végét fedezi, s mint egy sziv alakban az egész vidé-
ket ketté vágni látzatik, mely hegy ma Szármánynak, ré-
gen pedig Zárnak, mely annyit tett a régieknél, mint ná-
lunk a kopacz, kopár, száraz, terméketlen nevezetek 
[Szárhegy Cs]. 

Hn. 1643/1770: sub Monté Kopaszhegy vulgo dicto 
[Retteg SzD]. XVII. sz. m. / : a Bécz (!) élen Koposz-
dombon innen (k) [M.gyerőmonostor K; KHn 77]. 
1679: az Kopatz él szomszédságib(an) [Galac BN]. 
1699: az Kopacz rétén az Oltra menőben [Kilyén Hsz]. 
1734: az Kopacz Dombon (sz) [Kide K; BHn 89]. 7737: 
Kapatz Cserében (sz) [Sárvásár K; KHn 132]. 1754: A' 
Koposz berken (sz) [Erdőcsinád MT] | Dobokán fellyül 
a Kopátz (: alias Sovány :) Domb nevű hellység [Dobo-
ka]. 1756: a' Kopatz Rét nevü Marha legeltető hely [Ki-
lyén Hsz]. 1765/1801: Kopatz Bertz [Timafva U]. 1813: 
a Kopatz rétnél is hibáz a kert [Killyén Hsz]. 1833: Ko-
patz Dómb (e) [Rugonfva U]. 1846: a' Kopasz szőlőnél 
[Gernyeszeg MT]. 

8. átv jel-ü szk-ban; ín construcţii cu sens figurát; in 
Wortkonstruktionen mit abstrakter Bedeutung: ~ levél 
kb. puszta, üres levél; scrisoară simplă; leerer Brief. 
1857: Gondolom különösön jőn, hogy midőn most . 
pénzt kell vala kúldenem az úrbéresektől, újra egy ko-
pacz Levéllel állok elő [Komolló Hsz; BetLt Sylvester 
Dávid lev.] * ~ mentség alaptalan/üres kifogás/mente-
kezés; scuză ieftină; schwache Ausrede. 1670: Már iga-
zán kopasz mentség az urunké, hogy Zólyomitúl fél, míg 
elválik dolga, azért nem adhatja; hiszen az soha nem 
volt Zólyomié [TML V, 389-90 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1809: Ezen kopatz és gondolatlan mentségével 
az én Jo Procuratorom magát vádolja, mert a maga állít-
tása Szerént az én Pereseimmel edgyet értvén azon egy 
perben alattomban machinalodott ellenem [UszLt 
ComGub. 1655]. 1817: e kopasz mentség, igaz Tsalárd-
ság volt [Somkerék SzD; Berz. 11. F. 75] * ~ szó üres, 
semmitmondó szó; vorbe goale; leere Wörter. 1742: 
Apor Ferencz azt mondotta hogy Olly nagy veszeke-
desben vadnak az vrak a Gyűlésben hogy edgymást az 
ablakon akarják ki hánni; és ötöt méltoságos Guberná-
tor ur(am) meg feddette volna azért hogy miért nem gya-
korolná az ország Gyűlésit, de ezek tsak kopacz Szok 
[ApLt 4 Zalányi Apor János Apor Peteméhez]. 

9. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ oldal kb. csontos, sovány, füstölt disznóoldal/olda-
las; costiţă slabă; mageres, geräuchertes Rippenfleisch 
mit Knochen. 1793: A 61 Dézma Malatzok Áprolékjai-
nak Specificatioja Ezeknek apró Hajait őszve varva 
lett 9 Ezeknek . Bőrős oldalai 102 Kopatz oldalos 
20 [Hadad Sz; JF 36 LevK 152-3 Benkő Elek számtartó 
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kezével] * ~ orja kb. csontos, sovány, füstölt disznóge-
rinc; spinare afumată cu puţină carne; magerer, geräu-
cherter Schweinerücken mit Knochen. 1793: A 12 Serté-
sek oijái Szalonnáson véve oija 6 Kopatz orja 6 [uo.; i.h. 
ua.] * ~ sódar csontos, sovány, füstölt lapocka/első 
sonka; omoplat afumat cu puţină carne; mageres, ge-
räuchertes Schulterblatt/Vorderschinken mit Knochen. 
1753: Szijjalt bőres Sodor Nro 27 . . Tar pecsenye Nro 
l Kopacz Soldar [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

II. ſn 1. kopasz fejű személy; chel; Kahlköpfige(r). 1667: 
Már az kopasznak írtam, s ha Kegyelmed udvarhoz me-
gyén, kérem, mind íijon s írasson oda, az hova kértem Ke-
gyelmedet [TML IV, 30-1 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 1710: Be is telék a pap próféciája Teleki Mihályon, 
mert azután négy esztendővel elvesze a törcsvári harcon 
Teleki, s Thököly Imre eleiben viteti a testit, s azt mondá: 
„Hej, kopasz, kopasz, ha te nem lettél volna Erdélyben, 
nem esett volna az ország német keziben" [CsH 191]. 

Sz. 1570: könnyeb dolog az kopozt borotualny az 
haiasnal {Nsz; MKsz 1896. 366]. 

2. kopasz fej; cap chel; Kahlkopf. 1787: el fogy a Vén 
Buszerzöné által készített Pomádé tehát akkor vedd elő, 
és kend a kopatzodra annál inkább meg fogja a hajpor 
[Szászalmás NK; IB. gr. Toldi Zsigmond vaskosan tré-
fálkozó lev. gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

3. kopár hely, kopárság; (loc) pustiu, deşert; öde, 
Wüste. Hn. 7599; (Az erdő) Határa az kett utt keozeot 
ualo kopaz [BfN]. 1677: Szele Kopaczanal három délig 
Jaro szanto feold [Gyalakuta MT]. 1744: a Kopaczon az 
erdő alatt (sz) [Pipe KK] | Kopaczba (sz) [Szentdemeter 
U]. 1757: A Zsegely kopattzán belől Beretzki rész 
Puszta Erdő vicinussa . nap nyugutrol a Zségély 
Kopatza [Nagyernye MT]. 1802: a Kopacz ormo-
zattyan belől [Bözöd U]. 1838: Kopatzba a' Konyha 
alatt (e) [Kissolymos U]. 1845: kopotzon [Etéd U]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kopaszfalvi Kopaszfalva (SzD) tn -/" képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufîxul -/ al toponimului Kopaszfal-
va; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON 
Kopaszfalva: Kopaszfalván lakó; din Kopaszfalva; in 
Kopaszfalva wohnend. 1633: Gauaj Petter Vr(am) 
visza ereze az kopoz faluj, Jobagiokath, hogi mehesse-
nek kopoz foluara az eóss heljekre | Bornamisza laszlo 
Uram minden Kopaz falvy Jobbagyt, Gauay Uramnak 
megh kötelezven Ilondahozd azon megh Nevezet Jobba-
giok szántották volna földet ugian azon Kopaz nevü fa-
luban valo kertet [BSz; Ks 41. D. 23. 28. — aSzD]. 

Kopaszfalva 1566 után alakult település volt Nagyilonda táján, de el-
pusztult; utoljára 1719-ben említik. Határa Nagyilonda határába olvadt 
bele. 

kopaszodik a cheli, a deveni chel; kahl werden, er-
kahlen. 1821: Virts Szintion (!) . . kondor, sárgás és 
kopatzodni kezdett hajú [DLt 452 nyomt. kl]. 

kopaszon 1. csupaszon; gol; kahl, öde. 1869: a1 foga-
do udvara körül . . Sövény kert van melynek egy része 
kissé avult zsindely fedelű a' másik kopaszan [Somkerék 
SzD; Ks 73/55]. 

2. huzat nélkül; fară învelitoare/husă; ohne Über-
zug. 1790: ö t tépett tollú Párna . ö t közönséges tollú-
val töltött Párna, négy Hajóstól, egyik kopaszon [Mv; 
MvLev. Boka Katalin hagy. 4]. 

3. 1793: a' föld ország Törvénye szerint kopatzon 
. senki kezéhez nem szokott menni [Fiátfva U; Ks 

65/43]. 

kopaszos 1. kopaszodó; care începe să chelească; er-
kahlend, kahl werdend. 1775: a Bihar vármegyei viceis-
pán Bárányi Gábor is megholt Nagy magas, jófor-
ma, nagybajuszú, kopaszos ember volt [RettE 359]. 

2. kopáros; pustiu, deşert, lipsit de vegetaţie; öde, 
wüst, kahl. 1739: az kõzbelsõ kopaszos élen [Mezőcsán 
TA; EMLt Szalánczi lev.]. XVIII. sz. köz.: az Falu sza-
bad kopaczos oldala [Nagykend KK; Told. 18]. 1757: 
Fát termő Hegyek nincsenek, hanem azok hellyet 
haszontalan Kopaczos, Köves oldalos hegyek Vadnak, 
mellyek a Falut környül veszik [Budatelke K; LLt Fasc. 
129]. 1765: ã Vonosláb mellet bé függő kopatzos olda-
latskával [Csávás KK; EHA]. 7768; a Falu mellett va-
gyon valami Kopatzos közönséges oldalos helly [Boros-
benedek AF; BfN dobozolt anyag V]. 1768/1801: egy 
kis rövid suhartzos kopatzos szegeletetske [Timafva U; 
Pf]. 1833: Kopatzos Hellyek [Rugonfva U; Hr]. 1845: 
egy kopatzos mart oldal [Etéd U; EHA]. 

Hn. 1765: Kopaczos Unom n. szöllő [Csávás KK; 
EHA]. 

kopaszság 1. vkinek kopasz/tar volta; chelie; Kahl-
köpñgkeit. 1783: Láttam a kopotzságát [Feltorja Hsz; 
HSzjP Köntzei Maria (20) ns vall.]. 1813: Szabó István 

kopatzsága miatt nagy homlokú [DLt 398 nyomt. 
kl]. 

2. 1783: Hallottam, hogy Babos Antal uramat Báró 
Apor Péter Urffi meg támadván a haját néki ki tép-
te, mutattais az akkor tett kopotzságát [Feltorja Hsz; 
HSzjP Agneta Hentter, Gabrielis Köntzei cons. (34) 
vall.]. 

kopaszt melleszt, táj mellyeszt; a jumuli, a curăţa de 
pene; abfedern. 1831: egy uri ember . firtatni kezdette 
Vonutzot a' Ludért, hogy tŏstént adná elő, legottan ko-
pasztva elŏis adta [Dés; DLt 332. 16]. 

kopasztott forrázott, szőrétől megtisztított; jumulit; 
enthaart/borstet. 1738: Koppasztott Malatz kétfelé ha-
sítva [M.bikal K; KLev.]. 

kopcsa ' 1662: Szakmárrúl az gyermek számára hoz-
tanak vala züld kiszniárt, ennek fél singébül magadnak 
csináltass kopcsat [TML II, 226 Teleki Mihály feleségé-
hez, Veér Judithoz]. 

kópé lurkó; ştrengar, hoţoman; Schelm, Spitzbube. 
1870 k./1914: Lehúzás midőn a megcsapásra itélt 
nebuló (kópé, lurkó) nem akart a székre, padra vagy 
padlóra „lehasalni**, — s szólott a parancsolat: húzzá-
tok le! [MvÉrt. 23]. 

koperta levélboríték; plic; Umschlag. 1672: Ezelőtt 
kilenczed nappal írtam Kegyelmednek, levelemet Ko-
losvárra Ketzeli Gergely uramhoz küldtem Bánfi Dienes 
uramnak írt levelem coopertája alatt [TML VI, 79 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz]. 1736: ha alábbvaló em-
bernek is egész árkosra nem írsz, még azt is cópertaban 
nem csinálod, vagy spanyolviaszszal nem pecsételsz, 
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megharagusznak érte [MetTr 360]. 1758: B Vesselényi 
Ferencz Vr levelinek Copertajan macula esett, mellyért 
alázatoson botsánatot kérek [Zsibó Sz; WLt Árva Dániel 
Polixene lev.]. 1763: Melly ordert is . . a' Mlgōs Fő Ki-
rálly Biro ur, Copertában tévén, én tőllem küldötte Ud-
varhellyre [Udvarfva MT; Told. 44/22]. 1799: azon Co-
pertát . . . tartozzam M Vásárhelyre ki vinni [DobLev. 
1/249 mell.]. 1800 k.: Ez nem ide tartozó jegyzés, hanem 
tsak más Levél Copertája, és Copiája [JHbK XLIII/33]. 
1823-1830: a copertákat ő titulálta [FogE 221]. 

kophal botos kölönte; zglăvoc Groppe, Kaulkopf. 
1632: Halas vizek igen io uagio(n), melib(en) Piztrangh, 
Locza, Semlingh, menyhal, kophal, fejer hal és Rak 
beöueön terem [Poianamarul F; UC 14/38. 16]. 1637: 
Vagyon folyo vizek, kiben piztrang kophal Rak terem 
[F.venice F; UC 14/42. 195]. 1640: Az Sarkani vize it 
folivan ala abban vagion pisztrangh Lepeni hal sem-
lingh kop hal [Sinka F; UC 14/48. 39] | Vagion a falunak 
szép pataka meliben pisztrangh, semlingh koi es kop hall 
s rak bövön terem [UF I, 793]. 1667: Árpásról vala-
mi rossz kop halat hoztak vala talám egy marékkal 
[TML IV, 4 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

kophalas kophalban gazdag; bogát ín zglăvoci; reich 
an Groppen/Kaulkopf. 1640: Vagion a falunak io piszt-
rangos koj halas semlenges es kop halas vize | Pisztran-
gos kovi halas semlenges kop halas rákos vize io vagion 
meli tilalmas sub poena f. 12 [UF I, 761, 764]. 1674: Ez 
falunak pisztrangos, kop halos, semlinges tilalmas folyo 
vize szép vágjon [A.porumbák F; UF II, 641^*7680: Va-
gyon ō nagok(na)k ezen határon Pisztragos (!), Semlyin-
ges Kŏvi és Kop halos Rákos, Hauassok kûzzōl le folljo 
patakja, mellj tilalmasb(an) tartatik sub pena | Vagyon 
az Falunak, pisztrangos, semljnges, kŏvi és kophalos 
patakja [F.porumbák F; ÁLt Urb. 51, 58]. 

kópia másolat; copie; Kopie. 1717: Micsoda meg 
bántodásárul való panaszsza légjen Onutz Basiliusnak 
az accludalt Instantiája Copiajábol meg láthattya, Kid 
[WassLt a gub. Nsz-ből]. 1752: hozá kezemben az Sz. 
Martoni Biro ezen itten includált mind mandatum Co-
piajat, mind pedig Legaliter emanalt Admonitoriat 
[Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 1762: Su-
pervenialt . Flgs Aszonyunk királyi parantso-
lattya is s abban miképpen méltóztassék kgld személje 
iránt parantsolni accludált Copiájábol bŏvebbenis in-
formáltathatik [Ks 84 a gub. Nsz-ből]. 1777: Vévén ezen 
levelemet: ugy gondolkodgyék, hogy . . a végre Pro-
ductionalis Causajáb(an) egy Betűig, mind maga litera-
leit, mind pedig Gubernalis Commissio Copiait egy-
ben szedvén . a* közelebb jövő héten szerdán, vagy in-
kább kedden virratkor tüstént Szt Ivánba nálam legyen 
[Szentiván Hsz; BLev.]. 1801: El küldöttük Kováts Fe-
rentz Társunkat, Kolosvárra, a* Privilégium Copiájá-
nak meg nézésére [Torockó; TLev. 5/6]. 1830: ezen Co-
pia a' maga originalissábol szorol szóra és minden leg 
kissebb változtatás nélkül Íratott légyen [M.régen MT; 
TLt Közig. ir. 196]. 

kópia-tok másolattartó-tok; toc pentru copie; Ko-
pienbehälter/hülle. 1688: őt kópia tok [Beszt.; Ks S 
Mise. 27]. 

kópiáz lemásol; a copia; absehreiben, kopieren. 
1737/1764: â hátára ezen levelemnek indorsalom, Co-
piazom de verbo ad verbum [Csicsó Cs; Ks 44 Petki Klá-
ra lev.]. 1765: Csudálkozással értem ä Ngod leveliből 
hogy nem vette s nem látta volna Ngod az annak előtte 
küldőt levelemet, mellyben vólt Copiázva, az en prae-
tensiomnak mivolta [Csobotfva Cs; Ks 94 Bartalis Já-
nos lev.]. 1814: Gentsit kértem, hogy copiázza a* Gene-
rális repartitiot [Déva; Ks 117 Vegyes ir. Rápolti Sz. Mi-
hály ügyvéd lev.]. 

kópiázás másolás; copiere; Kopieren, Absehreiben. 
1787: Baroti László Uramnak a Nagy György eő Ke-
gyelme . Ratioinak copiazásáért . Hf 3 [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 9]. 1793: Contractusok Co-
piázásért 30 xr [Marosillye H; Ks 73. IV. 10]. 

kópiázott lemásolt; copiat; abgeschrieben, kopiert. 
1765/1803: Ezen Copiázott Contractusban Specificalt Te-
lekért által adatott szántó földnek zálog summáját 
negyven Magyar Forintokat percipiáltam [Dés; Ks 79. 
29. 354]. 7797: Hogy ezen fellyebb meg irt hét darabból 
álló Transummált és Copiázott levelek a magok tul-
lajdon eredeti levelekből Transummaltattak . . . arról 
Fide Nostra mediante adtestalunk [Szság; Borb. II]. 

kópiáztat lemásoltat; a puné pe cineva să copieze ce-
va; absehreiben/kopieren lassen. 1797: Hogy ezen 
fellyebb meg irt hét darabból álló Transummált és Co-
piázott levelek a magok tullajdon eredeti levelekből 
Transummáltattak. A Negyedik Paginán lévő pedig Co-
piából Copiaztatván általunk az Orriginalisokkal őszve 
olvastattak, és azokkal minden punctumaiban commai-
ban és Clausulaiban őszve hasonlittattak és corrigálván 
meg egyeztettek légyen, arról Fide Nostra mediante ad-
testalunk [Szság; Borb. II]. 1806: némely Leveleket co-
piáztatván kűldgje bé nékem [Ádámos KK; Pk 5]. 
1817: méltóztassék Tiszt Kováts Urammal ä ki ä Secre-
tumot magában tudja tartani, azon Leveleket copiaztat-
ni s nékem el küldeni [Kv; Pk 3]. 

kópiáztatás lemásoltatás; copiere; Absehreiben, Ko-
pieren. 1807: sub B: A: lévő Documentum Copiaztatá-
sáért Dr 24 . . . A sub C. c. lévő Specificatio Copiaztatá-
sáért [UszLt ComGub. 1753u]. 

kópiáztatik lemásoltatik; a fí copiat; abgeschrieben/ 
kopiert werden. 1751: Copia . Copiáztatott A(nn)o 
1751 Die 16 ba Apor. Csik Sz. Mihályon [ApLt 5]. 

kopik 1. a se toci; abgewetzt werden. 1712: a Török 
lovatt is beküldött(em) volna eddegh de . az kett fara 
fen olyan mint ha röhös volna egeszen kopik az szőre 
igen megh romlott volt [Ohába F; ApLt 2 Lukáts János 
Apor Peteméhez]. 1776: a* Fiam bizony Tholdalagi ré-
szen valo, Jobbágjok Réte, és a' kinek a' körme kopott 
volt a* ki irtásában a' meg hólt [Hosszúpatak KK; Mk 
Ugrón lev. Gróza Flóra fel. Iuána (40) jb vall.]. 

Sz. 1801: ne bizd magadat a termeszetre egeszszen, 
mert az idŏ telik, a test kopig (!), azzal edjŭtt az erő is 
gyengül [Berve AF; GyK. gr. Gyulai Sámuel lev.]. 

2. vásik, rég váslik; a se toci; sich abwetzen. 1843: Az 
Első Szekér ujj . . . van ezen szekérhez hat pengő karika; 
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vagyon jo Tezzla vas Sikoltyujával — két járom 
ezek tsak ad usum vágynák kopva [Dés; DLt 622]. 

3. hámlik; a se descuama; sich (ab)schälen/abhäu-
ten/schuppen. 1852: Miklós még fekszik . . . még vagy 
egy hétig nem ereszti fel a Doctor kopik a1 himlője, s ha 
fel kél hamar vizkorságot kap [Kv; Pk 6]. 

4. kb. fogyogat; a se împuţina treptat; nach und nach 
sich verringera/mindera. 1790: (Az) erdőnek némelly 
szegeletetskéit, a* mint az erdő kopni szokott kaszálgat-
ták, imitt, amott, a' mint holmi pusztácska látzik is [Báld 
K; BLt]. 

kopiózus terjedelmes; amplu, vast; umfangreich. 
1619: Én az szerént az én igaz kötelességem szerént, hü-
töm s üdvességem szerént írom Nagyságodnak, hogy én 
ezeket mind megtractáltam, azki hasznosb volt copio-
siusb, azki kelletlen volt lassabban, mint kit csak az mar-
gójára is irtam az materiának [BTN 197]. 

kopizálás lemásolás; copiere; Abschreiben, Kopieren. 
1801: a* Contractust küldőm, melly a* Dániel Elek által 
kezemben küldett vidimáta Copia . . és igy az enyim-
nek Copizálására szükség nem volt [Kv; SLt 17 P. Hor-
váth Miklós lev.]. 

kopja lándzsa; lance, suliţă; Lanze. 1585: En Mezaros 
Myklosne orsolya azon Ember Emlekezem hogy Énná-
lam hagyott wolt az vytezleó Tarchay Georgj . . . 50 
kopját . . . 3 hegestortt [Kv; TJk IV/l. 526a]. 1588: kop-
yayawal altal eóklele, holt eleweneŏl hatta [Somlyó Sz; 
WLt]. 1591: Byro vram egez Tanachy akarotyabol, vet-
tem Zaz kopyatt, Az waros zywksegere f 28 [Kv; Szám. 
5/1. 18]. 1600: Tudom hogy Tibald Gergely el foglala az 
hazat, Sisakiat, kopiaiat, agyat, oda hozta [UszT 
15/128]. 1621: Jeoue Fejeruari Mészáros Nagi Miklós, 
G. eo Naga paranczolattjat hozua(n) az ket ezer kapia 
feleol, hogy kezeheoz zamlaltassa B. V. eo keme [Kv; 
Szám. l 5b/IX. 87-8]. 1629: rendeltünk keglmesen hw-
seghteknek Generális Mustratt, ez mostani Pwnkeősd 
utan valo Szeredara az Barothi reten lenni . . ez 
leuelunkett lattvan, mint fejenkent, Lovasink io Ruha-
val, Loval, kopiaval, s egieb lovasi io szerszammal 
ott szeredan io reggel az môd szerent eöket general(ite)r 
megh mustrálván, eokett más nap házokhoz boczátthas-
suk [UszLt VIII. 72 fej.]. 1630: az katonak kopiaja vala 
nala s aval giakdos vala hozza(m) [Mv; MvLt 290. 
228b]. 1759: amint Zámbó Dániel vitte volna be az egyik 
zászlót, a kapuban megakadott s kettétört a kopjája 
[RettE 96]. — L. még SKr 317, 598. 

Szk: ~ hajtva kopját hajítva. 1662: mihelyest . . . a 
rájok rendelt roppant kopjás seregeket kopjahajtva 
nagy sebbel ellenek közelíteni látnák, azonnal . szala-
dozni . kezdettek vala [SKr 338-9] * ~rű kimegy 
kopjatörésre kiáll. 1630: Nagj Gergely Ura(m) . gja-
lazatnak tartia hogj ki uetètte az hazbol Banhazi 
Ura(m), de a hol kell mindenkor vágjon ollia(n) ember, 
mint eő s ha kiuannia, mennie(n) ki, akar egj kopiara, s 
akar egj kardra, s megh vagdalkozik vele [Mv; MvLt 
290. 196a] * ~ ra való gomb. 1600: Az kúpassok czjnal-
tak 533 kopiara valo gombot [Kv; Szám. 9/III. 37-8] * 
^ ra való lobogó. 1681' Egi kopiara valo tafota Lobogo 
[Beszt.; LLt] * emel. 1710: A székelység meglátván, 

kopjafa 

hogy a németen általjött a török, még csak kópiát sem 
emele, hanem rettenetes zúgással megszalada [CsH 226. 
— 1690-re von. feljegyzés] * ~ val szolgál. 1633: mys 
Boerok uagiunk, Noha kopiaual nem szolgálunk [F.ve-
nice F; Szád. Patru Dayhul (80) vall.]. 1673/1681: Hadi 
expeditiokor kopiaval szolgaltam az Nemes Varmegyet 
[Vh; VhU 461] * ~vű/ szolgáló. XVIII. sz. eleje: Filep 
Menyhárt, paripaval, kopiaval szolgalo mint tŏb Arma-
lis Nemes emberek [Aranyosrákos TA; Borb.] * gya-
logzászlónak való ~. 1678: Uzonbol3 vitte(ne)k el egyet-
mast ez szerent Gyalog zaszlo(na)k valo kópia fasze-
gekkel megverve nr. 4. Korneta(na)k valo kopiat nr. l 
[BLt l. — Hsz] * kornétának való ~ gyalogzászló-
nak való ~ * lobogós ~ . 7662: az bástyák sűrű lobogós 
kopjákkal, sok szép lovas és gyalog zászlókkal környös-
környül megrakatván, ki-ki az ő lövőhelyét alkal-
maztatni igyekezi vala [SKr 585]. 1677: A* lovasnak pe-
nig egyéb fegyveri kőzőt, jo lobogos kopjája légyen; egy-
házi Nemes ember leg aláb egy kopjával, fellyeb valo 
rendű, és két loval mustráló Nemes ember, két kopjával 

mustrállyon [AC 97]. 1710: Valának mintegy eze-
ren, kiknek egy része fejér selyem köntösökben, hasonló 
színű lobogós kopiákot viselvén kezekben, gróf Bottyá-
ni Ádám horvátországi bán commendója alatt mennek 
valaa [CsH 310. — a1699-ben]. 

kopjacsinálás kopjafaragás/készítés; făcutul lăncii; 
Lanzen/Speerschnitzen/machen. 1600: Az Hadakozas-
ra valo költség .. Az Asztalossoknak, kópia czjnala-
sert fizettünk fl. 36 vetettünk számot az paisgyarto-
kai, kik az kopiakat attak ország szüksegere No 384 
kopiat fl. 128 [Kv; Szám. 9/III. 37-8]. 

kopjacsináló szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ mesterember kopjakészítő mester; meşter 
care face lănci; Lanzen/Speermachermeister. 1772: 
Oláh Imre Csomafalvából szállott volt ide Szárhegyre 
Copiás nevű Leányra, ä mint bizonyoson ugy is vagyon, 
mert ã mű praedecessorunknak egy Leányára Copia 
Csináló mester ember szállott volt . . . a Felesége után 
megörökösödött a mű Jószágunkban [Szárhegy Cs; 
MNy XXXIV, 330. — aCs]. 

kopjafa 1. lándzsa, kopja; lance, suliţă; Lanze, Spieß, 
Speer. 1600: Az Hadakozasra valo költség . . . vetet-
tünk számot az paisgyartokkal, kik az kopiakat attak 
ország szüksegere No 384 kopiat fl. 128. 32. Zazlo nyel-
fat festettet fl 8. 52. kópia fat fl. 2 d 8 [Kv; Szám. 9/III. 
37-8]. 1621: Következik az kópia faknak ki oztasa es 
megh Czinalasa. Elseoben az Tanaczi haz hean, kez 
kopiak mellieket . . . meg zamlaltattam voltak No 534 
. . . Az meg veot kópia fakat No. 500. [Kv; i.h. 15b/IX. 
172]. 1625: He zamosi Talas Simonnak es Hozzu Deme-
te(rne)k atta(m) Kópia fara. Zemmjklos penzben f 6 | 
Kultuk3 Zeocz Tamast Heszamosra es Hideg szam(os-
ra) kapia fak foglalnj [Kv; i.h. 16/XXXII. 149, XXXV. 
149. — aOlv.: küldtük]. 

2. fejfa, táj fütűl való fa, gombfa, gombosfa; monu-
ment funerar de lemn sculptat; Grabholz. 1843: Egy ko-
porsora és kópia fára költöttem 10. Forint [Lécfva Hsz; 
HSzjP]. 1847: Sas Josef meghalálozván . . . temetőfa, 
vagy kopiafát tsináltam [Sszgy; i.h.]. 



kopjagomb 

A 'fej-, gomb-, ill. kopjafa' jel-rc, a kopjafa-állítás népéletbeli szokására 
és tárgyi emlékeire 1. Dr. Kós Károly »Ekes ſejſáinkról« című tanulmá-
nyát: Olasz Ferenc, Fejfák H.n. (Bp), 1975. 171 kk (gazdag képanyaggal és 
bőséges irodalom egybeállításával). L. még NrLex. II. 97—107. 

kopjagomb lándzsagomb; măciulia lăncii; Lanzen-
knopf. 1598: Zaz János Vit Vrunk zamara kópia gom-
bokat . 4. louo zekerenn tordara atta(m) nekie f. 1 
[Kv; Szám. 8/V 182]. 1621: Veottem . Kupás Georgi-
teol Kapia gombot No 2000 f 13 d 33 1/2 [Kv; i.h. 
15b/IX. 172-3]. 

Az értelmezésre nézve 1. RMFegyv. 41 kk (csúcs-ábrázolásokkal). 

kopjabegy kopjacsúcs; vîrful lăncii; Lanzen/Speer-
spitze. Szk: réz ~. 1805: Egy aranyos réz-Kopia-hegy. 
Ápafi Mihály Fejedelemé volt [Mv; TGsz 52]. 

kopjahordozás kopjavitel; purtatul lăncii; Lanzentra-
gen. 1644: az teöb rut lofaszal valo beszelgetest nem hal-
lottam az kópia hordozastis hallotta(m) [Mv; MvLt 
291. 418a]. 

kopjalobogó kopjazászló kelmerésze (a kopjanyélen 
lévő lobogó); drapel fixát pe mînerul lăncii; Lanzen-
flagge. 1678: Uzonbol vitte(ne)k el Kópia vasakot 
nr. 40 Gyolcz kópia lobogot nr. 30 [BLt 1]. 1710 k.: 
zászlót kopjalobogóból, muszulyból csináltattunk 
[Bön. 734]. 

kopjányi vhány kopjahossznyi; de lungimea unei 
lănci; einige Lanzen lang. 1591: Nagi Illies vallia, 
hogi az Eottúes András zenaianak^ magassaga 
sokkal magossab volt az Gereb Marton zenaianal egi 
kopianynalis [Kv; TJk V/l. 69]. 1629: ez az két Jnas 
távul allot teolleok mint vagy ket kopiannyi 
hozzannyera [Kv; TJk VII/3 29]. 1657: (A kapitány) az 
sáncbéliekhez menvén, perspectiva által megnézte s 
esmérte az fejedelmet, s hozzáigazítván két tarackokat, 
nem volt feljebb fél kopjányinál háta megett. Fodor 
György nevű főember udvari szolgának lovát úgy 
lövék, hogy oldaláról az kardot dolmányát elsodrá 
[Kemön. 46-7]. 1662: a folyóvíz is a nagy szárazságban 
igen elapadt a táborhely jó partos vala, hogy 
csaknem egy kopjányira kellene a vizet érni [SKr 258]. 
1735: égj ekével azon helljet a' Botos Kúton alol két 
Kopianjira valo heljnél azon Rétet által 
borozdáltottam [Szamosfva K; JHbK XLII/27]. 

kopjaöklelés kopjaviadal, rég kopjatörés; luptă 
ecvestră cu lănci; Lanzenstechen/brechen. 1653: erős üt-
közetet tőnek; de Básta mind újabb újabb sereget fordít-
ván elő ez a kopja öklelést felvészi valaa [ETA I, 68 NSz. 
— a 1602-ben]. 

kopjarúd lándzsanyél/szál; mînerul lăncii/suliţei; 
Lanzenstiel. 1588: Veottem Esmeg 7 Kópia Rudat 
d. 42 [Kv; Szám. 4/III. 22]. 1597: BV hagiasabol chinal-
tattam Paisos Istúannal az Varos eggyk Gialog Zaz-
lo(ia)nak egj vy Kópia rudat [Kv; i.h. 7/XII. 13-4 Fils-
tich Lőrincz sp kezével], 

kopjás I. mn 1. lándzsás (kopjával/lándzsával fölfegy-
verzett); înarmat cu lance; mit einer Lanze/einem Speer 
bewaffnet. 1601: Jazwasartt volt tízezer kopias lengiel es 
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tizenhet ezer Moldovay kurtaniok vannak vele Podoliay 
kozakokkal eggiütt [Hurm. IV/1. 245 Batholomeus So-
mogy Mihály vajdához Belényesről (B)]. 1653: Básta 

tanácsot tarta és ő sem mene reája; mert a kopjás 
hadnak nem jó a szoross hely; vala pedig az országnak 
szép kopjás hada [ETA I, 56 NSz]. 1657: Mihelyt egy-
benérkezének, látám megfordíták az mieinket és az 
utánok küldött kopjás seregekben arccal ütközvén 
ők is megfordulván, igen lecsapkodának bennek 
[Kemön. 249]. 1662: nagy sok szép fegyveres, kopjás 
néppel, egy nap estig a havason általtakarodtak vala 
[SKr 337]. 

Szn. 1561: franciscus kopias [Kv; TJk 1/1. 47]. 1769: 
Oláh Imre Csorna falvabol szállót volt ide Szárhegyre 
Copiás nevű Leányra [Szárhegy Cs; LLt. — aCs]. 1772: 
az Apámot Oláh Imrét bé csalta ide Anyámra Kopias 
Dorottyára nemes Leányra, es nemes Joszagba Csoma-
falvábol, már a' nemes Joszagis velünk edgyütt az udvar 
kezibe esett | Szárhegyi Kopias Mihály Szabad Székely 
nemes ember [uo.; LLt Fasc. 152]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ formára csinált kopjacsúcsszerűen készített; fãcut ín 
formă de lance; lanzen/speerförmig verfertigt. 1637: az 
keringeo gradicsy felett uagyon pituarocska menye-
zeti festet kopias formara, tábláson csinált [Fog.; UF I, 
408] * ~ gerenda kopjacsúcsszerűen faragott gerenda; 
grindă cioplită ín formă de lance; lanzenförmig ge-
schnitzter Balken. 1699: szekereit küldvén ide . . . az ko-
pias gerendakban 12-tőt el vitetet [Rücs TA; RkAk 344. 30]. 

O Hn. 1761: A Kópiás tetőn egy darab dézmabéli 
föld [Déva; Ks 94. 24. 4]. 

II. ſn lándzsás gyalogos; lăncier; Speer/Lanzenträger 
(Infanterist). 1653: a Marosnak szorítja a kopjás a len-
gyelt s kozákot | (Básta) végtére a maga seregével álla 
elő, és a kopjások elfogyván, a katonák a lövést el nem 
állhatták, hanem a hidat megvevék [ETA I, 56, 68 NSzl. 
1657: egy lovunk, se lövőszerszámunk bé nem jühetett , 
az kopjások gyalog lévén fenn [Kemön. 196. — dSzat-
már várába]. 

kopjásan 1. lándzsásan; înarmat cu lance; mit einem 
Speer/einer Lanze bewaffnet. 1661: serio paranczollyuk, 
ugy keszŭllyŏn mindgyarast mind elessel Tarszekerei-
uel, egyeb hadi apparatussaual, kopiasson, hogy 
mellenk jŏni el ne mulassa, egyebarant hidgye bizonyos-
ság) valaki elmarad s kopiaia nem leze(n) fel akasztatik 
erette [UszLt IX. 75. 37 fej.]. 

2. kopjacsúcsszerűen; ín formă de lance; lanzenspit-
zenartig. 7637' nyilik be az temlecz bastyara egy vas sar-
kas pántos parazt záros ayto; menyezeti feyer gyalult 
deszkákból tábláson kopiason csinált [UF I, 406]. 

Szk: ~ faragott gerenda. 1637: az pituar jo mod-
gyaual kopiason faragott gerendakai gyalult feyer desz-
kakai padlott [UF I, 409]. 

kopjatartó ' 7652: Ezen házból ki jöuén az Ajtó felet 
egy vagyon kopja tartó [Görgény MT; Törzs]. 

kopjatörés 1. kopjaviadal; luptă ecvestră cu lănci; 
Lanzenstechen/brechen. 1657: Tornyi Tamás, Gyulá-
ban lakott, igen híres vitéz s nagy főember volt. Első ha-
lálos kopjatörése, bajt-viadalja, akkor Aradban lakott 
Deli Húszain híres törökkel tizennyolc esztendős korá-
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ban szerencsésen volt [KemÖn. 13]. 1662: Lőn rettenetes 
kopjatörés és nagy kemény viadal, úgy, hogy az ellenség 
hátat kényszeríttetvén adni, nagy darab földön hátokon 
mennének és vágnák őket [SKr 174]. 

2. kopja-kettétörés; ruperea lăncii ín două; Entzwei-
brechen der Lanze. 1710 k.: Mintegy komédia- vagy tra-
gédiabéli theatrumon vagy scenában íija lea őket a ko-
porsókban, kinek-kinek fegyverét . . . a feje alá (ahon-
nét vették a keresztyének is a temetésekbéli sok bolond 
ceremóniát, zászlót, címert, kard-, kopiatörést etc.) 
[BÖn. 420. — aEzekiel 32 a l8.-dik verstől]. 

kopjavas vas lándzsacsúcs/hegy; vîrful metalic a lăn-
cii; Eisenspießspitze. 1591: Vrunk parancholattiath ér-
tik Varosul . Elseobe Suplicallianak, hogj eo Nga zal-
licha, mind kópia vasaknak s mind egyebeknek zamath 

. amiket vrunk paranchol chinaltatnj formaiat el hoz-
zak eo kglmek, vgj vagy keth kópia vasath [Kv; TanJk 
I/l. 157] | Pap János witt Copia wassakat feyerwarra 4. 
Lowon attam neky feyerwarigh f 3 [Kv; Szám. 5/X. 23]. 
1594: Az Thoroni alat ualo Thar hazban . . Kópia 
wass vágjon No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 30-2]. 1599: 
Mikor feieruarat voltam, veottem eggik drabantnak egj 
dardat f — // 25 Abba egi kópia vasat f — // 12 [Kv; 
Szám. 8/IX. 20 Gorbó vidéki jószág]. 1625: eo felsege 
paranchjolattyabol administraltunk három szaz 
eotue(n) onazatlan kópia vasakat [Kv; i.h. 16/XXVII. 
4]. 1678: Uzonbola vittenek el . . . Kópia vasakot nro 40 

Gyolcs kópia lobogot nr. 30 [BLt 1. — aHsz]. 1684: 
Kolozsvárott csinált Kopja vasokért attam f. 30 // 65 
[UtI]. 

kopjavas-csinálás lándzsacsúcs-készítés/kovácsolás; 
facutul vîrfului metalic a lăncii; Lanzenspitzenmachen/ 
schmieden. 1625: Attam en maga(m) Az Cziganoknak 
Kapia vas. Czinalaserta [Kv; Szám. 16/XXXV. 153. — 
Köv. a részi.]. 

kopjázó-gyalu kupás/hornyoló gyalu; rindea de fål-
îuit; Falz/Kehlhobel. 1656: Ezen saffar hazban vagyon 
egy negy szegre csinált asztalos miszerszam tartó lada, 
kiben vagyòn miveleö eszköz ez szerint: Eöregh gyalu 
nro. 8. Kopiazo gyalu nro. 3 Gyombelleö gyalu nro. 2a 

[UF II, 114. — aFolyt. a fels.]. 

kopjázott kopjacsúcsszerüen faragott; cioplit ín for-
mă de lance; lanzenförmig geschnitzt. 1699: Padlata 
kopiazott fenyu gerendákra gyalult deszkaval porha-
nyosá padlót, mester gerendáját ket vas szegek tartyak 
[Boroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

koplal 1. a flămînzi, a răbda/suferi de foame; hungern, 
fasten. 1574: vagion 7 Eztendey hogi az Borbara leant 
esmerte partas katalinal . . Azt latta hogi mykor hon 
Nem volt katalin az lean Eyel Napal mywelt, Es valaztig 
koplalt mellete [Kv; TJk III/3. 362]. 1661: Az éléssel 
igen szépen, takarékoson bánjatok, de ne is koplaljatok 
[TML II, 101 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 
1759: Tisztartó Vram . el ment a Fogadoban innya 

• a Béresekkel edgyűtt viradtig tántzolt a' Béres ökrök 
egéssz éjtszaka a Járomba koplaltak [Marosludas TA; 
TKl]. 1780: miis verőink dézmáját meg adtuk adójával 
edgyütt . . . lovainkra és verőnk építésire költettünk 

már most nézzük a'darab vasat, és a mellett koplaljunk, 
nyomorúságot sőt rabságatis szenvedjünk [Torockó; 
TLev. 9/17]. 

2. kb. szomjúhozik; a-i fi sete; dursten. 1618: oly szű-
kön adták az asztalára az bort, hogy csak koplaltunk, és 
mikor felköltünk az asztaltól, úgy hozattunk néha-néha 
az uraimmal egy-egy oka bort [BTN 101-2]. 

koplalás flămînzire; Hunger(leiden). 1662: magam-
nak is nem örömesben kellesék-e választanom a sok bol-
dog állapotaim után való halált és a szent paradicsom-
ban örökké való nyugovást, mintsem . . . keserves szo-
katlan nyomorúságra, éhezésre, koplalásra kívánkoz-
nom [SKr 164]. 1704: Ugyan ma érkezének bé az úr 
egyetmásával és lovaival, úgymint 8 lovakkal, akik kö-
zött igen drága lovak is voltanak, de most olyanok, hogy 
mind a nyolc sem érne száz forintot, úgy elvesztenek 
mind ott Kolozsvárt a nagy szükségben, szorulásban, 
mind az úton az nagy hidegben és koplalásban [WIN I, 
260]. 7797; Azért hagyta biz ő ella, hogy száraz puliszká-
val tartotta a felesége, soha egy tsepp pálinkát nem 
adott, s meg unta a koplalást [Sszgy; HSzjP Ujfalusi I°t 
ván (67) gyalogos vall. — aA feleségét]. 

koplaló1 * * Hn. 1629: Koplaloban az Gergely Georgy 
Orotuanj retj [Jobbágyfva MT EHA]. 1693: Koplalo-
ban (k) [uo.; EHA]. 

koplaló2 \ 1850: Veress Alajos mtk uradalmi koplalo 
[Branyicska H; JHb XXV/68. — A szabadságharc utáni 
pusztulás állapotáról írt jelentésben]. 

koplaltat éhen tartat vkit/vmit; a flămînzi/înfometa; 
hungern lassen. 1705: A marhákat is körös-környül ki 
nem merték hajtani, csak itt a sáncon kívül koplaltatták 
egész estéig [WIN I, 429]. 1744: Puskás Petru Marháját 
is sokszor azon nyomásba lévő földről bé hajtván, har-
mad egész napig is ott koplaltatta [Szentegyed SzD; 
WassLt]. XVIII. sz. köz.: a . két Bihal Tulkot 
nappal jármalták éttzaka járomba koplaltatták [Kercse-
sora F; TKl Fogarasföldi ir.]. 1823-1830: cselédek nem-
igen laktak nála, mert nem fizette, koplaltatta, durván 
bántak vele, kivált az asszony Bán Zsuzsanna rendkívül 
mérges volt [FogE 9l]. 

kopó 1. copoi; Spürhund. 1589: Az zilindekeknek 
veottem hust d. 16. Az ebeknek es kopoknak d. 28 
Vaczorara veottem . Az Kopoknak, es pecereknek 
hust d. 24 [Kv; Szám. 4/X. 10, 12]. 1590: Az Wr Kop-
poynak es Báthory Boldisar Kopoinak . . . veottem 52 
font fagiat. fyzettem .. f. 2 d. 8 [Kv; i.h. 4/XXI. 46]. 
7596; minden nap sakkal hordotta az kopoknak az eb 
peczer, mind faggiat, kinieret, korpát, varos zabiatis há-
rom keobleot eorlettwnk nekik [Kv; i.h. 6/XXIX. 137 
Bachi Tamas sp kezével]. 1599: Az Actrixnak megh holt 
Vra es Vranak velle valo zolgai az en Alparethi hataro-
mon zabadon Jarwan es Nyulazwan . . . kopoymat, 
Agarimath fel hoyzogattak kyaltottak [Dés; Eszt-Mk]. 
1646: Peri (?) Gasparis erkezik sokad magaual zolgaiual 
es kopokkal [Mv; AAll. 6]. 1647: Nagy lancz kopo nya-
kara valo [M.királyfva KK; BK 48. Ic]. 1680: Tálaltat-
tak az Istálló vegehez ragasztót egy hitvan ólban 
Egy ŏrŏgh nőstény kopo het kolykeivel; egy Tissza nevű 
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ŏrögh nőstény agar ŏtt kőlykeivel, egy fejer nŏstenj 
agar egy eger szŏrŭ kőlykeivel [A.porumbák F; ÁLt 
Inv. 25]. 1729: Vagyon egy veszszőből font szalmával 
fedett kopok(na)k való pajta sövény keritésivel edgyűtt 
[Buza SzD; JHbK VI. 4]. 1759: Az Kapok számára 
tészen fel búzát Met. 20 kukuruzt Met. 10 Malom port 
Met. 4. azt deklaralja, ki kapói, és hánj kapok ettek meg, 
s ki poroncsolattjábol kőltett [Szentmargita SzD; Ks 18. 
CII]. 1776: meg vénültem az vadászatban, de soha illj 
meg sirathatatlan nagy károkat nem vallék az ko-
poimban mivel az mái napon az Farkasak már kilecz 
(!) kopomat mind az leg jovát meg evék [Négerfva 
SzD; BfN Bánfi Péter lev.]. 1805: most valami két hét-
tel ez előtt egy őzet a' Petrillaiak Kopoi le hajtván a' 
Havasról, és bé kergetvén a' Faluba, ők el fogták [Pet-
rilla H; JF 36]. — L. még MNy XXXVIII, 206; RettE 
193. 

Szk: ~/c házaj ólját pajtája. 1679: Kopók Pajtája . . . 
az Udvar Keretese előtt vagyo(n) sővenyes oldala kivül 
belől tapaszos; Szalmaval fedett [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv.]. 1681: Kopók háza. Ezen külső Ke-
retesben) . . egi vagyo(n), mind az negi oldala borona-
bol rótt; Az feli gerendás, sindelyezése nemely helyen 
romladozott, Ajtaja fel szer, vas sarkos, hevederes, rete-
zes, retezfejes [Vh; VhU 506]. 1732: a' kert szegeleti felé 
menvén egj Sővénjből font s.v. kopok ollya [Buza SzD; 
LLt Fasc. 244]. 

2. '?' Hn. 1590: Kapo neuy heljben [Olasztelek U; 
EHA]. 1758: A Kopo uttyánál (sz) [Bh; EHA]. 

kopog kopácsol; a ciocăni; klopfen, hämmern. 1781: 
hallattam mikor kórét vágtunk volna Pap Joseffel, 
hogy kopogott volt valaki ezen . . . erdőben . . . sótét 
hajnal volt s észre nem vehettük mitsoda fát vág [Csóka 
MT; Ks]. 

kopogat I. kopácsol; a ciocăni; klopfen. 1781: Bálás 
István o Kglmetis láttam egy Sötét hajnalban mikor ko-
rit vágok vala hogy egy Nyesó fa tetejin kopogat vala s 
vág vala [Csóka MT; Ks]. 

2. kopogtat, vereget; a ciocăni ín repetate rînduri; 
(an)klopfen, kloppen. 1777: egy öreg régi Ember Csú-
nya Vaszij Nevezetű, kiis a Nevezett kútra állván, ugy 
kopogatta Páltzájával a kútnak a* kŏvit mondván, ide 
jŏjetek mert itt van a Határ kŏ [Resztolcs SzD; JHbK 
LVIII. 28]. 

3. verdes; a bate; öfters/wiederholt schlagen. 1790: 
bekesemnek prémje ólyan sáros hogy kopogatya na-
gyon a tsizmamot, ha pediglen tisztityák az szőr mint (!) 
le megy rolla [Mv; JHb Jósika János apjához]. 

kopogtat 1. ütöget; a ciocăni ín repetate rînduri; wie-
derholt schlagen, (an)klopfen. 1784: én egy idő tájban 

ezen hellyre jöttem aszszu fáért, a' midőn Boldor 
Györgyöt egy fejszével a' le vágott száraz fákot lá-
tám kopogtatni . . . Ő feleié énis ezen árok széllyin egj 
kis irtást tsinálnék [Vormága H; JHb XXXIII/36]. 

2. kopogva megy; a bocăni/tropăi mergînd; klop-
fend gehen. 1825: a kertemben Sarjút szaragatván hal-
lom etzer hogy nagy Sebessen kopogtatva Csizmájába 
menyen Bodoni János nagy páltzáson [Havad MT; 
CsS]. 

kopóhajtás kopó-hajtóvadászat; vînătoare cu'copoi; 
Spürhundjagd. 1747: látom hogj keményen ég az Soma, 
kopo hajtást és kűrt szót is hallottam [Báré K; EMLt 
Székely lev. Supl. 28-39 Moldován GUgoras (42) zs 
vall.]. 

kopó-kár a kopókban esett károsodás; pagubă pro-
dusă ín copoi; Verlust an Spürhunden. 1711: az Haller 
Győrgj Báttyám Ur(am) sipos kopoját le yágta az a kan 
az kire mentünk volt az nyáron Haranglábra3, el gon-
dolhad volt szomorúság én annak utánna réá menvén el 
verettem minden kopo kár nélkül [Szentpál KK; Ks 96 
Haller Gábor lev. — aKK]. 

kopókölyök pui de copoi; Spürhundjunge(s). 1687: 
Egy Farkas szőrű kopó kõllyŏk [UtI]. 1723: A gyerme-
keimet Attyai szeretettel köszöntöm, az kutyákhoz lát-
tassanak jól, az melj kopo köljkeket Apor Farkas 
Ur(am) adott tanitassak [ÁpLt l Apor Péter feleségé-
hez]. 1724: Az az eb Jágèr . . . az kopo köljkeket tanicsa 
lanczra . . ha penig köljkeznek az kopok viseljenek 
gondot reajok [i.h. 2 ua. ua-hoz]. 1750: Bina Petzér . . a 
kopókra, kopo köllykekre jo gondot visel minden üdő-
ben [Déva; Ks 107]. 

kopókürt kopóhívó vadászkürt; corn de vînătoare (cu 
care se cheamă înapoi copoii); Spürhund(jäger)horn. 
1796: egy Kopo Kürt [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]. 

kopólánc lanţ cu care se leagă copoii; Spürhundkette. 
1737: Erogatio Tritici . Szamosujvarra Simon Szi-
gyártonak Foldozasert kopo Lanczokert mett. 27 
[Szentbenedek SzD; Ks 70. 51]. 1744: Egy darab kopó 
Láncz [Szentdemeter U; LLt 67]. 

Szk: ~rű vet vkit. 1710 k.: Azelőtt is engem Béldivel 
minden ok nélkül kopóláncra vetének, hátha most ő 
peckelődik, soha bizony el nem hiszik, hogy complex 
nem vagyok, el kell vesznem nagy ártatlan miatta és 
ezeknek nagy gonoszságok miatt [BÖn. 700]. 

kopóné becsm szukakopó; căţea; Spürhündin. 1597: 
Nagy Andrasne kepebe pedigh azt mondo(m), hogy en-
gemet zihernek zihernenek mondota koponenak . 
mjert kereztiensegemteŏl megh valasztott, kylen dion 
vagio(n) erette [UszT. — aE két szó utólagos betoldás]. 

koponya 1. craniu; Schädel. 1796: még láttzatott meg 
más regi ütés, mely . . a' régi tőrt Koponyának béju-
kasztotta az agyvelő hártyáját [Mocs K; Eszt-Mk]. 
1846: a' mire csak rátettem kezemét, az bizonyoson elté-
vedt, 's a' mit csináltam az mindig fonákul ütött ki. Ezen 
szórakozásom vagy kábultságom miatt olly indulatba 
jövék hogy öklömmel szüntelen ütöttem koponyámat, 
de még sem akart kiémedni [KZSN 157]. 

2. csontváz koponyája; craniu; Skelettschädel. 1823: 
a' Testet husasan kopanyájával, kezében lévő kapá-
jával egyben húzta | A' Koponyán pedig még a* füketőis 
rajta volt [Dés; DLt]. 

3. agya ~ja koponyacsont; os cranian; Schädelkno-
chen. 1662: Kádár Istvánt magát is főben lőtték vala, 
úgy, hogy a csata után eltakarittatásakor az agya kopo-
nyájából a nyílvasat ki sem vonhatták volna [SKr 446]. 
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koponyacsont os cranian; Schädelknochen. 1833: A1 

koponya csont felső része (: calvaria :) nagyon vastag 
leg kissebb holypadás, avagy hasadás rajta nem látt-

zott [Dés; DLt 200]. 

kopóól kopóházikó/pajta, cotet pentru copoi; Spür-
hundhütte. 1736: van egy avatag tizennégy ágosokon 
állo szalma fedéllel fedett Sövény Jászolyos Pajta 

ennek felső részében azon fedél alatt vagyon, min-
denféle fákból, négy szegre Gerezdbe rót kopo ól, melly-
nek héjjazattya tizen negy szál fenyő deszkával van bé 
padolva [A.idecs MT; CU XIII/1. 43]. 

kopópajta kopóházikó/ól; cotet pentru copoi; Spür-
hundhütte/häuschen. 1770: Három szakos fenyő bor-
nákbol épült szalmával fedett kopo pajtát betsüljük ŏt m 
forintra [Zágon Hsz; SzentkGy]. 

kopópár o pereche de copoi; Spürhundpaar. 1744: 
Kopo pár [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

koporsó 1. sicriu, coşciug; Sarg. 1583/XVII. sz. eleje: 
Valamikor nemellynket keozzullunk az Ur Isten az vi-
lágbul el hyia Mind tartozzék eótet el keserni iamborul 
az Koporsohoz es el temetni tiztesseggel [Kv; 
MészCLev.]. 1597: Wrŭnk w felsige Annia koporsoiara 
walo Ezwst Tablat widte ala feirwarra Iffiw Bonciday 
Gergely harmad Magawal . . . Tordara [Kv; Szám. 
7/XIV. 80 Th. Masass sp kezével]. 1684: az koporsoiatis 
be vonatatta vala szegekkel megh vertek vala [Torockó; 
Pk 7]. 1696: A' Koporsoba ã testet Zergö gjolcsal takar-
ták bé [Buza SzD; LLt 183. B]. 1702\: mikor Istenben el 
nyugut Palfi Ferencz u(ra)t el nyújtottak vala, beteges 
leven másod nap mehetek oda, a' nyújtó padon feküt a' 
szegeny Batjam még koporsoja sem volt [Tordátfva U; 
Pf]. 1728: valamelly B. Mester Atyánkfia szép Öreg ko-
porsot keszitt öreg deszkából gjantaroso(n) lapos tetejűt 
regi mod szerent volt fl. 4. az arra most más az mostani 
ŭdŏhŏz kepest légyen 11. máriás az arra [Kv; ACJk 
138]. 1806: Koporsom Bakatsinnal boritassék bé, belől-
is semmi Selyem vagy Fátyol ne aplicáltassék; hanem 
valamint születésemkor ruhákban poláltattam, ugy ha-
lálom utánis Gyolts ruhákban . . . öltöztessenek [Dés; 
Ks 14. XLIIIb gr. Teleki Károly végr.]. 1854: a nyújtóz-
tató padan, vagy koporsoba hagyassam fedetlen és sza-
badon egy záros helyt a mig testem meg nem indul vagy 
fel nem bontanak [Kv; Végr.]. 

Szk: ~ borítani. 1625: Az koporso boritanj veottem 
Vichey peterteol, hét sing dupla Tafotatt . . f 35 [Kv; 
Szám. 16/XXX. 15] * ~ alá való (deszka)szék. 1679: 
Koporso alá valo deszka szék Par 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 95]. 1747: Koporsó alá való Szék 
[Borsa K; Told. 24] * ~ba bocsájt. 1819: Én az Isten 
nevibe kérlek édes Fiam! szánny meg engem mint édes 
Anyádat, oldozzad már tsak nem viselhetetlen bánati-
mat Ne botsáss siralommal a' koporsoba [M.régen MT; 
Pf Palatkai Anna lev.] * ~bű bocsájthat. 1657: nékem 
is sokakban vétett3, mert igen tökéletlen, fondorkodó 
ember nem bocsáthatnám koporsójában tisztességé-
re, nem az atyám s magam bosszúját űzvén, hanem az Is-
ten bosszúját rajta [Kemön. 130. — aBlényesi György] 
* ~ba megy. 1657: (Füzéri Mihály) igen hamis és go-
noszlelkű s nyelvű ember vala, nem is méne koporsójá-

korcsomároltatás 

ban böcsülettel [Kemön. 138]. 1664: én is koporsómban 
tisztességemre akarnék menni [TML III, 295 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Haller János jám-
bor ember sok esztendeig raboskodék Fogarasban 
ugyan, de szép vénségban, tisztességben méne a kopor-
sóba [Bön. 711] * száll sírba száll. 1657: Ez nagy 
fejedelemnek8 . . . nagy dolgait csak leírni is, avagy meg-
gondolni is sok éş dicsíretet érdemlő dolog volna, hát 
azokban forgani, azokon általmenni, és koporsojában 
boldogul szállani mennyivel méltóságosabb [Kemön. 
101. — aBethlen Gábornak]. 1658: minden nemzetséged 
tisztességesen szállott az koporsóban [TML I, 272 Tele-
ki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1662: amelly kirá-
lyok, fejedelmek kegyetlenkedésre vetemedvén, mások 
szabadságának letapodására igyekeznének, azok se-
bes veszedelem nélkül száraz lábbal koporsójokba szál-
lani ritkán szoktak volna [SKr 360] * ~bű szállhat. 
1711: beszelly Uraddal, ne gyötörjön mégis továb had 
Szalhassak tsendesen az én koporsomba kősztetek, mert 
már világ tsudai vattok, mit tselekesztek az Anyátokkal 
[Ks 96 Árva Kemény Kata leányához, Gyerőfi Borbálá-
hoz] * ~ba tesz. 1736: Mikor koporsóban tették, a ko-
porsónak az fenekire némelykor tettek gyalu alól kihul-
lott forgácsot, némelykor hamut [MetTr 401] * ~ba té-
tet. 1662: Holnap délután két órakor akarja koporsóba 
tétetni [TML II, 321-2 Bornemisza Susánna Teleki Mi-
hályhoz] * tétetik. 1757: az hideg Tetemem . . té-
tessék az Nuytaztato padra, az alatt koporsom el készül-
vén, tétessék koporsoban [Torockósztgyörgy; Berz. 3/4] 
* visz vkit vmi sírba tesz/visz vkit. 1786: Férjemett 
azon Fiamnak halála tette a' földben, s engemis a1 fog-
jatot el, és viszen a' koporsóban [Koródsztmárton KK; 
Ks 21. XVIII 50] * ~ja (be)zártáig. 1669: igaz hívek s 
szolgájok voltam ő nagyságoknak, elhiggye Kegyelmed, 
ma is azon vagyok s maradok is koporsóm zártáig 
[TML IV, 555 Fleischer András Teleki Mihályhoz]. 
1757: Pakular Vaszil talam koporso bezártáig is 
meg fogja érezni azan verést [O.kocsárd KK; Ks 8. 
XXV. 14] * gyontáros 1728: az öreg gjantáros ko-
porsot noha apró deszka leve(n) nyolcz máriáson atta 
[Kv; ACJk 138] * lapos tetejű 1666: Püspöök 
Ur(am) fiatskajanak Csinaltam egy lapos tetejű gionta-
ros koporsot d. 75 [Kv; ACJk 80b] * négyszegű 
1602: Vagion sok panazolkodás az Aztalos vraim fe-
leolis . . . hogy felette drágáért chinaliak az koporsokat 
Vegeztek azért eo kgmek hogy az mas ember dezkaiabol 
chinalianak egy eóregh ormos koporsot p(ro) d 75 negy 
zegew koporsot penigh chinalianak p(ro) d 50 [Kv; 
TanJk 1/1. 427] * ormos 1602: az mas ember dez-
kaiabol chinalianak egj eóregh ormos koporsot p(ro) d 
75 [Kv; i.h.]. 1625: Chinaltattunk Ormos koporsot, 
Orelt Aztalos Janossal . d 69 [Kv; Szám. 16/XXX. 
15]. 1728: Az órmos öreg koporsonak árra gjantározat-
la(n) . . . öreg deszkából f. 3. Apróból f 2 // 40 [Kv; 
ACJk 138]. 

Sz: fél lába a ~ ban, fél lába a földön. 1582: en is meg 
mondám, hogi fel laba az koporsoba fel laba az földen 
[Kv; TJk IV/1. 59d Fassio Jo(ann)is Linziger al(ia)s 
Borbély] * közelebb van a ~hoz, mint ... 1822: De hí-
szem-már mind ketten közelebb vagyunk a Koporso-
hoz, mint szú ette Bölcsönkhez [Kv; IB] * Krisztus ~ját 
sem őrizték ajándékon. 1670: írassa meg, Uram, Ki-
gyelmed maga a supplicatiomat . . . vagy a bogáti por-
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tio, vagy Oláh-Nádas . másutt nekem nem kell 
soha bizony többször jószágot nem kérek ő nagyságok-
túl, de bizony leteszem azt a szolgálatot a nyakamrúl 

s a portai útat is A Krisztus koporsóját sem 
örzötték ajándékon [TML V, 398 Rosnay Dávid Teleki 
Mihályhoz Drinápolyból]. 

2. ~jáig sírba szállásáig, haláláig; pînă la moartea 
sa; bis zu seinem/ihrem Tode. 1656: Isten érette kopor-
sódig megáldjon kívánt jókkal [TML I, 2l Bónis Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 1678: kívánok koporsómig ő ngok-
nak és méltóságos házoknak tökéletes hűséggel haszno-
son szolgálni [TML VIII, 126 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 

3. ? sírkamra, kripta; cavou, criptă; Gruft. 1593: Mi-
koron az kis templomba themettetek Kaczay Istuant 
Báthory Boldisar zolgaiat Vettunk 2 zewendeket hogy 
az boltba wagi koporsoba mentenek velle p(ro) f — 
d 18 Hogi az bolt keowet fel vetettük attunk f — d 3 [Kv; 
Szám. 5/XX. 126]. 

4. 1710 k.: Hová legyünk el, én édes Istenem, mind 
én, mind a feleségem, ha Felséged ebben a holt-eleven 
kaporsóban tart, a lelki-testi sárkány, áspis és bazilisku-
sok között mind a mü halálunkig [BIm. 1001]. 

5. ? koporsó alakú nyakék; salbă ín formă de sicriu; 
sargförmiger Halsschmuck. 1823: Egy régi módi, zo-
mántzos, nyakba viselő koporsó [LLt Csáky-per 601. L. 
1]. 

koporsó-betétei koporsóba helyezés; aşezarea ín si-
criu; Einsargung, Sarglegung. 1704: ma ţûvogatának 
holnapra 9 órára az Apor úra teste felett való ceremóniá-
ra, mely koporsóbététel gyanánt esik, noha már betet-
tük szegényt [WIN I, 283. — aGr. Apor István erdélyi 
kincstartó]. 1736: Az fen megírt koporsóbetétei után 

az társzekeret . . küljel fekete posztóval beterítet-
ték, az mig az kerekeit is befogta, s az földön jó bővön 
vondozódva leért [MetTr 402]. 1743: Groff Kálnoki 
Borbára Aszszony ŏ Nsga koporso bé tételekor Márton 
Mihály ur(am) el vitt edénjeket konyhára valokot3 

[ApLt 3. — aKöv. a fels.]. 1794: Bethlen Sámuel . Hu-
góm Aszszonyt várná jo szivei bé; a Koporso bé tétele-
korig is Almáson volt Samu [Bolya NK; IB gr. Toldi 
Zsigmond lev.]. 

koporsóboríték koporsólepel; linţoliu, giulgiu; Sarg/ 
Bahrtuch. 1798 k.: Koporso boríték 24 sing a Xr 20 
Rf 8 [Kv; Pk 6]. 

koporsócsinálás koporsókészítés; facutul sicriului; 
Sargmachen. 1654: egy szász mendikáns Scholankban 
meghálván Az koporso czinalasert adtam Regeni 
Asztalos Janosnak pénzt fl — // 50 [Kv; EM 
XLVIII, 364]. 

koporsócsináltatás koporsókészíttetés; íacutul sicriu-
lui; Sargmachen/verfertigung. 1727/XVIII. sz.: A be-
csületes Atyák tiszti ez, hogy ha midőn kalandosunkban 
felső, közép, alsó rendben levő beczületes Atyánk fiai-
nak halottyok lenne, Dekanyival edgyŭt szorgalmato-
son anak el takaritásaban munkalkodgyek, úgymint: 
koporso csináltatásban, Sír asasban és tőbekbenis [Zi-
lah; Borb. II]. 

koporsóforma I. mn koporsószerű; ín formă de sicriu; 
sargartig/förmig. 1826: (A) Pintze helynek . . . a határat 
határozza az Apor és Baktsiak Erdejek két koporso for-
ma ele Délről | Néhai Bartos Pap Uram el vágatta ezt a 
három Koporsoforma Dombot [Albis Hsz; BLev. Vall. 
2, 4—5]. 

II. fn koporsószerűség; ceva/lucru asemănător cu un 
sicriu; Sargform. 1709: Kezdettem az sír felett valo mo-
numentum csináltatásához . Mint hogy itt3 kő nem 
találtatik, csináltattam tölgyfa talpra, vastag tölgyfa 
deszkából, egy koporsó-formát [SzZs 764. — aBezdéden 
(SzD)]. 

koporsókő kb. (fekvő) koporsó alakú sírkő; monu-
ment funerar ín formă de sicriu, sarcofag; sargförmiger 
(liegender) Grab(ab)deckstein. 1582: Chaky Dienes Lel-
te meg Byro vramatt lewele altall, hog* eo kegmek vitett-
nek az Parlagi Pali Koporso keowett Zilahig Kis Myhall 
vitte hatt louon fizettem f. 2 d. 75 [Kv; Szám. 3/VIII. 12]. 
1585: Az Kys Templumban3 eyelkor az koporso es 
padymontom keowek hogy meg zakatak volt, hogy es-
megh helyre chinaltak es fel emeltek attunk ket ember-
nek d 6 [Kv; i.h. 3/XIX. 40. — aA kv-i Szent Mihály 
templom mellet egykor állott Szent Jakab kápolna (1. er-
re KvTel. 68, 106-7)]. 1653: A koporsó-kő alatt fekszik 
feleségem és gyermekeim [ETA I, 122 NSz]. 

Szk: ormos ~. 1653: A Krisztus koporsója ugyan az 
ma is, a kibe Nicodémus és Szent Jósef az urunk testét 
helyheztették volt, s a feljül való kő is azonaz, a ki akkor 
volt, a mely ormos koporsó kő | hozattam egy ormos ko-
porsó-követ Kolozsvárról tizenhét forinton az én te-
mető-kertemben letétetem3 | 1647 esztendőben . . . az én 
feleségem Rosás Ersébet Die 28 sept. dél után két 
órakor meghala, és vasárnap a földbe tőm, az ormos ko-
porsókő alá nagy keserves bánattal [ETA I, 120, 122, 
151 NSz. — aMv-en]. 

Koporsó alakúra faragott és sírdomb helyett a sírra fektetett, rendsze-
rint mindkét oldalán feliratos sírkőre von. szk. 

koporsómunka koporsókészítés; íacutul unui sicriu; 
Sarşmachen/verfertigung. 1665/1754: Ha a Gazdájá-
nak Koporsó munkája, avagy Királyunk vagy Váras 
számára munkája érkezvén, az illyen dolgokban akár-
minémŭ Innépnapokonis tartozik a' Legény az illyen 
munkákra elő állani [Kv; ACArt. 16. — A legény gaz-
dájának]. 

koporsópálca kb. koporsóvivő rúd; pari pe care se 
duce sicriul/coşciugul cu mortul la cimitir; Sargtrage-
stange. 1742: adgjon . . . Koporso Pálczát 4gyet az Asz-
talos Czéh [Mv-i lak. céh lev.]. 

koporsós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ gyűrű '?' 1839: Egy koporsos gyűrű Egy 
arany gyürü ezüst Crucifixussal Egy Zomántzos ko-
ronás gyűrű [Kv; LLt]. 

koporsószeg cui de sicriu; Sargnagel. 1789: egy fél Kö-
tés fekete Koporso szeg [Mv; ConscrAp. 5]. 1827: (A 
kovács) koporso szeget és koporsot tsinál Boldognak 
Boldogtalannak, Materiát adván keze alá [F.rákos U; 
Falujk 157]. 
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Szk: ~ verni. 1841: kŏzegyességből megfogadtuk ide-
való huszár Sárosi Györgyöt mint kovács mesterembert 
egymás után lefolyó 4 esztendeig minden ezután az úr-
ban kimúlandó atyánkfiainak koporsószeg verni a 
maga tulajdon vasából, annyit, amennyit a koporsót csi-
náló személyek kévánnak [Taploca Cs; RSzF 293]. 

koporsótakaró koporsólepel; linţoliu, giulgiu; Sarg/ 
Bahrtuch. 1816: Tapazirer Taufernek a' Koporso Taka-
ró tsinálásaért 15 Rf [Kv; Bora. IV. 41]. 1854: csi-
nált egy uj selyem koporso takarót, melyet az Unitaria 
Eklának ajándékoztam [Kv; Pk. 4]. 

koporsózás V 1736: Temetés vagy koporsozásra nyú-
zott ökör bőr 1 Koporsozásra Nyúzott Ökör bör 1 Ko-
porsozásra nyúzott Tehén bőr 3 . . . Koporsozásra nyú-
zott kitsin bornyu bőr nro 1 | Koporsozáskor nyúzott 
egy fekete két fejér bárány bőrőkőt béllésnek valokot, 
csáválni vittek Kutyfalvára 8 [Mikefva KK; CU XIII/1. 
174-5]. 

koportyó 1629: monda Uarga Mihály Takaczne-
nak hogi ier be te koportio; kire az Aszonys monda hogi 
te lator, lator vagj am te Golia Mihály Uarga Mihalys 
monda, hogi meni el te koportio, mert te szerzed eozue 
az te kurva atiadfiat az latorral | te koportio nem vagjok 
en lator ugj mond, hanem az te Atiatok fia [Mv; MvLt 
290. 171]. 1637: ki iöue Balas kovaczné s monda Istua(n) 
Uram .. mit Czenalsz az en szolgamnak s monda 
Istua(n) Deák Ura(m) hogi meni te koportio mert nin-
czen it teneked semmid [Mv; i.h. 291. 119a]. 

Az e címszóval alkalmasint egybetartozó koportyŭ szót a NySz 'anus; 
altes wcib, höckerin' jcl-sel szótározza, így valamelyes valószínűséggel a 
(vén) kofa', esetleg a '(vén) szipirtyó' értelmezéssel számolhatunk. 

kopott 1. uzat, tocit; zerschlissen, abgetragen. 1572: 
Zylogy Peterne Katus Azzony . . . latot . . . egy kopot 
Şereznat es fekete zoknyat rayta8 [Kv; TJk III/3. 42. — 
Bonchoknén]. 1576: Wagion egy wyselt eleo Rwha . . . 

Aranyas Igen visselth kopoth [Szamosfva K; JHbK 
XVlII/7. 14]. 1594: Az Thorom alat ualo Thar hazban 

• • Kopot hituan zeöniegh vágjon No. 2 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 30]. 1627: Egy kopot Gyémántos giwrw aesti-
maltuk tt. f. 7 Egy kez fogásos kopot Arany giwrw 
Nyom masfel Araniat aestimaltuk tt. f. 3 [Kv; RDL I. 
131]. 1780: 1 viseltes sebesi nevezetű Pokrotz . . 1 Juka-
tos kopott Sebessi Pokrotz . . . 1 viseltes keskeny cserge 
[Kv; Pk 4]. 1782: Egy kopot damaskos szegeletes Csőű 
ezŭstel munderozott konnyebbszerŭ flintátska [Mv; 
NkF]. 1830: az első Szobába . padimentoma kopott 
ugyan, de nem el töredezett [Kv; Somb. II]. 

2. megkopott mázú; uzat, cu smalţul spălăcit; mit 
schäbigem Schmelz/schäbiger Glasur. 1812: Két Tordai 
Taayér xr 4 . . . Nagy Seges-Vári kopott Tányér Xr 4 
[Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 7-8]. 

3. vásott; tocit; abgewetzt. 7593: Az Eleobely fel 
wono hüdrol Az woss Igen El kopot valah, Ezen kopot 
wosat Leh wonattotom Az oh hüdrol Chinalttotom 
Ezen kopot wosbol Sim (!) Zegetl, Az vy fel wono hidt-
nak [Kv; Szám. 5/XXIII. 99 Casp. Schemel sp kezével]. 
1619: Egj nieletle(n) kopot assú tt. f. — d. 20. Egj hit-
ua(n) kappa tt. f. — d. 05 [Kv; RDL I. 104 Junck András 
kezével]. 1649: Vettem az aszo(n)ffalui Malomhosz Egy 

bokor kopot Malom Keowet [Kv; Szám. 26/VI. 487]. 
1679: Kōpot ō Csoroszlya nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 71]. 1681: Beres ekehez valo kopot 
Lapos vas Nro 3 [yh; VhU 567]. 7 734:-Csizmadija Mű-
szer . . . 3 kopott bicskija [Kv; Pk 6]. 1840: A zugo köze-
pén és az egyik zsilip tsatornáján keresztül nyúlik megint 
3 tölgyfa gerenda melyeknek kettőjére megint tölgyfá-
ból egy vánkos vagyon emelve, a melybe kopott réz ván-
kos vagyon eresztve [Km; KmULev. 2]. 1841: Egj ko-
pott resnyitze kö [Egeres K; Ks 89]. 

4. kigyérült; rărit; schütter/dünner geworden. 1803: 
Allodialis Szőllőjétis tudok a Farkas nevű hegyben, 
ezen Szőllőnek fele alkalmas termő, a más fele kopot-
tabb és váslotabb [Márkod MT; BetLt 5 Th. Kováts 
(63) ns vall.]. 

kopottacska kissé kopott; puţin uzat; ein bißchen/we-
nig abgetragen. 1803: Egy Sötét zöld festékű kopottats-
ka rostélyos scriptorium szegeletes négy Lábakon [Ne; 
DobLev. IV/858. la]. 

koppanás pocnet, bocănit, bocănitură; Knall. 1625: 
<ha)llam az Vtest koppanast az J megj Jajdula [UszT 
153a]. 1769: az utrizált Malom táján oláhul hallék ilyen 
szokat elébb a sok zajgás kőzb(en) ne üsd Oprián Petru 
. . . de mint hogy sötét vólt és távulatskais tőllem, nem 
láttam verekedéseket, hanem tsak a fenn irt szokot, és 
kopponásokat hallottam [Bukuresd H; Ks Dsurka Pe-
tru sen. (60) vall.]. 

koppant koppint; a ciocăni/bate; (kurz) klopfen. 
1812: Azonban hogy hirtelen meglátott edj más gőmbő-
lyég rovásos páltzát, mig észre vettem volna azzalis ket-
tőt vagy hármat koppantott a' Groffné [Héderfája KK; 
IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 

koppantó I. mn hamvavevő; de mucărit; Schneuz-, 
Lichtputz-. Szk: ~ bádog. 1723: Két réz gyartya tartó 
gombjával edjütt. Három koppantó bádog [Koronka 
MT; Told. 29/2]. 

II. ſn hamvavevő/gyertyaoltó olló; mucări, mucarni-
ţă; Lichtputzeschere. 1676: advan csinálni az Fejérvari 
vén ötvösnek egy övet Sofica szamara s egy koppantat 
ujjolag csinálni, fizette(m) erette f. 4 [UtI]. 1730: égy 
nagy Umbraculum Gyertya tartóstól s, koppan tostoll 
[Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1732: Két ón magos Gyertya tar-
tocska koppantoval vassal [Kv; Ks Kornis Zsigmond 
lelt. 31]. 1748: Gyertya tartó Coppantajával együt nro 1 
[Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1758: Egy pár Réz Gyertya-
tartó hozá valo koppantok kai együtt [HSzj réz-gyertya-
tartó alj. 1775: Ezüst Gyertyatartohoz ezüst Koppan-
tastol lészen praetensioja [Szászerked K; LLt Fasc. 110]. 
1797: Asztalra koppanto vagy hamva vévö Ezüstes 
[Körtvélyfája MT; LLt], 1879: Egy koppanto alá valo 
Tátza [Somkerék SzD; Ks 73/55]. — L. még MNy 
XXXVIII, 133. 

koppantótálca hamva vevő tálca; tavă de mucărit; 
Lichtputztablett/platte. 1832: Egy pár Koppanto Tátza 
. . . Egy pár nagy tátza [LLt]. 1846: Egy koppantó 
Talcza [Dés; Berz. 20]. 7850: 3 darab réz gyertya tar-
tók, koppantók koppantó tálcza [Algyógy H; Born. 
F. Ii], 



keppantótartó 230 

koppantótartó ? hamvavevő-tartó; cutie pentru mu-
carniţă; Lichtscherenbehälter. 1766: Ezüst Gyertya 
tartó . . Ezüst koppantotartajával edgyŭt [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 96]. 1792: A nagyobbik koppanto tartó és 
koppanto . . A kűssebbik koppanto tartó es koppanto 
[Kv; SLt 17]. 

koptat a toci; abtragen/wetzen. 1619: Az hispániai ki-
rály biztatása felől, kegyelmes uram, mi szükség csak 
penna orrát is koptatni [BTN 246]. 1665: Mint uram-
nak, fejedelem-aszszonyomnak haragján bizony búsu-
lok . . Igy kevesebbet kell koptatnom az ő nagyságok 
padimentumát [TML III, 536-7 Teleki Mihály Kapi 
Györgyhöz]. 

kopuláció házasságkötés; încheierea căsătoriei, căsă-
torie; Eheschließung, Kopulation, Trauung. 1666/1687 
k.: Bér ado ember, és annak Gyermeke ha meg házasul, 
a' Copulatiorol, ha a' megyeből ki nem mégyen ád Den. 
12. vagy egy szekér fa [Havad MT; MMatr. 157]. 1687: 
Proventus Pastoris A' copula(ti)oért . . ha . . . ide-
gent copulálna a* mint alkhatik [Szengerice MT; i.h. 
120]. 1734: Ha penig háznál lészen a Copulatio lészen 
Csak egj Tallér [Dés; Jk 556a]. 1750: a Feleia Refr Eccle-
siaban ab antiquo ugy tudgyuk s eleinktőlis ugy hallot-
tuk h(ogy), a Tiszts. Praedikatornak . . . ifjú Legény Co-
pulatiojatol egy forintot fizettenek [MMatr. 402. — 
MT]. 1815: Ifjú Legény Györfalvi Ifjú Jasko György 

Bodor András és Veres Er'sébetnek — az irt Legénytől 
meg esett Leányokkal Bodor Katával Dispqusaltatva lé-
vén . . à Copulatio hosszas vitatás után ment véghez à 
Papi Háznál [Györgyfva K; RAk 94]. 

Szk: balkézzel tesz ~ t. 1710: a nagy vén hetvennégy 
esztendős ember hosszas özvegylése után egy friss dámát 
vőn feleségül kivel az európai királyok szokása szerint 
balkézzel tőn copulátiót, jelentvén azzal . ha ettől az 
asszonytól gyermeki lesznek is, a coronához semmi 
praetensiójok nem lehet [CsH 466]. 

kopulál 1. (házasulandókat) összead/esket; a cununa; 
trauen, kopulieren. 1610: Ezeket Copulaltam . . Dél 
utáni harmadfél orakor [Damos K; RAk 15]. 1677: Ecc-
lesiasticusok ellenkező Religioju személyeket copulálni, 
divortiálni ne mérészellyenek sub poena [ACI]. 1683 k.: 
A'kinek két Fia vagyon s meg házasodik az edgyiket az 
miniszter Fizetes nélkül Copulálni tartozik [Kémer Sz; 
SzVJk 61] | Ha Falubeli hajadon leanzot Copulal az mi-
nister, tartozik egy kendővel [Bősháza Sz; i.h. 97]. 1687: 
A Kállyánia és Kidéi unitárius Papok a' Földvári0 és 
Szamos újvári Ecclesiákat invadàlták, és Copulalta-
(na)k. a' Püspökeket kell requiralni felöllek [SzJk 217. 
— K. cMelegföldvári (SzD)]. 1696: Azon Aszszonj 
penig quoad Religionem Calviniana volt. Calvinista 
Praedikátoris copulalta őket [Gyf; Berz. 17. XIIJ. 1795: 
a' Leány vagy Aszszony a' mi Normánk szerint Copu-
laltatni kiván áltálunk tutissime copulálni kel [M.bikal 
K; RAk 19. — aHa a más vallású nő ref. szertartás sze-
rint kíván esküdni]. 

2. házasságot köt, esküszik; a se căsători^cununa; 
Ehe schließen. 1733: Ha bér ado ember Copulál semmit 
nem ád a* Praedikator(na)k [MMatr. 44. — aLukafván 
(MT)]. 

kopulálandó I. mn összeadandó/esketendő; care se că-
sătoresc; zu trauende(r). 1776: ă Copulálando Mlgs Per-
sonáka [Mv; GyL. Em. Tompos franciscanus praesideus 
(55) vall. — aA grófi menyasszony és vőlegény]. 

II. ſn összeadandó/esketendő személy; miri; der/die 
zu Trauende. 1734: Áz Templomb(an) Copulálandok-
tolis 3:/:3 márjás fizettetik mint eddig [Dés; Jk 556a]. 

kopnlálás összeadás, esketés; cununie; Trauung, Ko-
pulation. 1683: Dobai Mihály Atyankfia . . . Tisztáta-
lan szemellyek(ne)k copulalása miat deponaltatot 
Előttünk hajdú módra esküt azon hogy az mestert meg 
hasabfázza [SzJk 193-4]. 1842: Eskettem őszve Budán 
T. Ns. Bartha Sándort . . T. Ns Lázár Máriával . . 
harmadik Gradusba lévő Atyafiaval Esperesti meg ha-
talmazásnál fogva, melynél fogva az Innep napon valo 
Copulalásra nezve is fel hatalmaztattam [Burjánosóbu-
da K; RAk]. 

kopulált összeadott/esketett; cununat; getraut, kopu-
liert. 1819: A* Copulált Személyek(ne)k Taxáját bé kel 
küldeni 40 xf [Nagykapus K; RAk 29]. 

kopuláltat 1. ŏsszeadat/eskettet; a dispune să fie cunu-
naţi; trauen/kopulieren lassen. 1823-1830: Midőn ezek-
nek atyjok apai indulatból meg akart volna esküdni a 
szolgálójával, hogy a tőle született gyermekek legitimál-
tassanak, lakodalmat hirdetett . . meg voltak hívat-
tatva a makfalvi atyafiai is, de azok a fehérnépet szeke-
rekre tévén Ilencfalván, felvitték Makfalvára, ott re-
kesztve tartották, olyan szín alatt, hogy ott akarják co-
puláltatni [FogE 128]. 

2. ~ j a magát összeadatja/esketteti magát; a se conu-
na; sich trauen/kopulieren lassen. 1683 k.: Nemes em-
ber ha Templomb(an) magat ne(m) Copulaltattya ha-
ne(m) háznál kivannya hogy Copulallya az Minister, te-
hát Flór. Nro l. tartozik le tenni [Diósad Sz; SzVJk 156]. 
1750: végezte a* Venerabile Consistorium, hogy ezután 
a* kik Publicatio nélkül akarják megokot copuláltatni a* 
Publicációt redimáljuk egy aranyjal [Kv; SRE 183]. 
1756: Mikle Mihály Uram mar Copuláltatta volt magát 
az Balog Uram Leányával cl is hálla volt [Nagysom-
kút Szt; TKl]. 

kopuláltatás összeadattatás/eskettetés; cununie; 
Trauung, Kopulation. 1677: Edgyik religion lévő Pap-
is, más religion lévő személyeket, sem copulálni, sem di-
vortiálni, sem Ecclesiai reconciliatiora admittálni ne mé-
részellye, ha szintén oly időben vallását változtatni akar-
ná-is, mikor más vétkes cselekedeti avagy igyekezeti el-
vállásra, vagy copulaltatásra, vagy Ecclésiai reconciliatio-
ra nyilván valókká lőttenek [AC 1 l]. 1795/1798 k.: a kü-
lőmbőző valláson lévők(ne)k Copuláltatások [HbEk]. 

kopuláltathatás összeadathatás/eskettethetés; posibi-
litatea de a fi cununaţi; Möglichkeit der Trauung. 1815: 
Ifjú Legény Györfalvi Ifjú Jasko György Bodor András 
és Veres Er'sébetnek — az irt Legénytől meg esett Leá-
nyokkal Bodor Katával Dispensaltatva lévén mind à re-
conciliáltathatásra, mind a Copuláltathatásra mind a 
reconciliatio mind à Copulatio, hosszas vitatás után 
ment veghez à Papi Háznál [Györgyfva K; RAk 94]. 
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kopuláltathatik összeadathatik/eskettethetik; a putea 
fi cununaţi; getraut/kopuliert werden können. 1643: 
Szent Egieden lakó Nagy János talala megh az Eccl(e-
s)iat egy Margit neuő leania feleol, ä kit annak ellőtte 
jedzet volt el egy Szekely Ferencz neuő Legeni Jövendő 
hazassagra, de mivelhogi az Legeni oli igassagat nem 
producalhatta, ä melire nezve Copulaltathattak volna, 
eők mind ketten fel kelven el szeőktenek [SzJk 6. — 
SzD]. 

kopuláltatik megeskettetik, összeadatik; a fi cununaţi; 
getraut/kopuliert werden. 1670: Nemzetes Ebeni Judit 
Aszszony N(emzetes) Földvári Ferencz Ur(am) megh 
maradót őszvegie . . copulatatva(n), holmi fogjat-
kozások estenek az hitles dolgába(n) [SzJk 107-8]. 1790: 
Király István paráznaság vétkéb(e) esvén Pal Anna 
hajadon Leányai minek előtte Copulaltattak . . . önként 
paenitealtak itt a Parachian a' Lakadalmakra hivott 
vendégek előtt [Gyalu K; RAk 177]. 1803: A Mágná-
sokon kivül mindenek a' Nemesek is előre tétetni szo-
kott publicatiok által Copulaltassanak [HbEk]. 

kor 1. idő; timp; Zeit | időpont/táj; moment; Zeit-
punkt. 1562: a gyermeka apja Szapolyai nagy János ki-
rály halálakoron a tutorságot császárnak vallotta volna 
[ETA I, 14 BS. — aJános Zsigmond]. 1570: Kyral Mathe 

valya . Setet haynal korba hallia hogy az kert 
aytaia megh Nyit volna | Vitéz ferencz vallya hogy 
Emlekezyk arra My kor Heltay Gaspar kewanta 
volt az varostwl Az varas Thoyat Mellyet Bestercey 
Gĕrgh Byr volt az korba | Zabo esthwan vallia, hogy Az 
Annyanak vetetth volt Byro Myhalne zalagba egy keh-
lyet, Es Nemykorba ketten Mentek oda es vgy váltották 
megh [Kv; TJk III/2. 81, 122, 162f]. 1574: Dorotya né-
hay varga Gergelne Azt vallia hogi ez ely mwlt telben 

. Egi Nap estwe Mint kilenchora korban Jeot Be oda 
chisar Antalne eo hozzayak [Kv; TJk III/3. 330]. 1589: 
Az varos Retyre Attunk kazalas koron es behordasko-
ron cb. 16 | Az Bwza hordás koron magúnkra es Aztag 
Rákokra, kolt Bor f. 1 d. 40 | Az Kuth Asaskoron es az 
Restantia felvetel koron kolt f. 2 d. 9 [Kv; Szám. 4/XII. 
4, 17, 18]. 1591: Az wyz wettel korron hogy gattot keot-
tennek 5 Nap voltannak Attam Thamasnak f — d 50 
[Kv; i.h. 5/V. 9] | Pernezy istwan Az korba kergetettis 
engemett kjert . sokat kellett Budosnom [UszT]. 
159811635: En Kóteluereo Lorinczy Zekely wasarhelyi 
marosszekben lakó údeomnek alkolmatos kóraban, 
az my jouaim ennekem vadnak . . . tezek azokrol testa-
mentumai [Mv; APol. I. 68]. 1631: En nalla(m) lakék 
egy keues korigh Becski Kata [Mv; MvLt 290. 238a]. 
1642: kik azon hauas felől hasznoson vallananak hiuat-
tatna be ŏkŏt Beszterczyere oda be menetelünk korra 
uagy eleb is [Sófva BN; BesztLt 115 Petrus Gauay a 
beszt-i főbíróhoz]. 1653: az régi székely törvény volt a 
nyárs hordozás, melyet igen nagy és utolsó szükség ko-
rán szoktak vala cselekedni a régi székelyek [ETA I, 44 
NSz]. 1667: az Inczédy uram megérkezése korán ott kell 
lennünk, az hol ő nagysága leszen [TML IV, 12 Keczer 
Ambrus Teleki Mihályhoz]. 1682: jol tudom hogy sza-
badossan korcsomaroltatot Sinka Georgy ur(am) akar 
mi ido koraban [Makfva MT; DLev. 5]. 1697: Az ker-
desbe(n) azt tudom . mikor hon nem volt Peter Deák 
uram, Aszszanyom, Lisztet, vajat, Hájat, szalonnát, 

Sert, vett magahoz, ugy ment el hazúll, kesō vacsora 
kornál továbis oda járt {Kotormány Cs; CsJk 12 Imreh 
Istvanné Katalin (19) vall.]. 1784: tartozik õ klmea, az 
őszszel vett Palánt Szőllőt is Maga, kellete koránt, ki-
nyitni, vagy nyittatni, meg metzeni, karózni, homlítani, 
köttetni [Somlyó Sz; IB]. — aA vincellér. — L. még 
BTN2 421. 

Szk: egy ~ban. 1570: Eua Bartos deák felesege ezt 
vallya hogy egy korban volt az hwnyady esthwan Zeole-
yebe Mywelny [Kv; TJk III/2. 57]. 7600: az Antal Mar-
ton hugat Zeöch János wezi megh, Ismegh egy korba 
Zeöch Janosis megh hal ţUszT 15/251]. 1634: egy kor-
ba(n) Szabó Jakabne vit volt neki egi tallért, es fel vegh 
gallért, egy kathona nevevei [Mv; MvLt 290. 14b]. 

2. korszak; epocă, perioadă; Zeitalter. 1550: wk az 
keresztes kort haytottak volt meg' szaz ekröth, fel a Cyl-
la mezőre, Banffi Janostwl valo feltekben [Szentkirály/ 
Damos K; MNy XXIV, 359] | w az köröztes koron wal-
kon lakot es walkaj ember szolgaya wolt [uo.; i.h. Marti-
nus peczök de Zent kyral jb vall.] | wys Jarth otth az Cyl-
lan az kereztes kort, es kelecelj barmot latot oth hog' 
Jarth [i.h. Joan Waysyn de Bocza jb vall. — aEltűnt tele-
pülés Szucság (K) táján]. 1574: Egyed pal orozfaya hala-
bory pal Jobbagya ezt walla . . . en az kerestes had-
koron(n)ys gyermek wolta(m) | Egyed Löryncz orozfay 
halabory pal Jobbagya . . . wgyan azont walla azon 
Ighykkel az mynt egyed pal de wdeyekben kwlömböz-
nek mert egyed Loryncz azt wallya hog az gryty hadako-
ron Jokora Jnas wolta(m) [Erked K; LLt Fasc. 29. — 
aK]. 1854: Pygmalion forró ölelései életre gerjesztik a 
szeretett kőszobor hideg kövét: a hű emlékezet múltunk 
szebb korára bírhat e delejes erővel [ÚjfE 4]. 1860: soha 
job idő szakba nem láthatat volna Világot az az ŏszve-
szedet munka, mind a jelen korban, hol a Magyar Nem-
zet, mind egy panorámába láthatya multyát, tsalodását 
[BetLt 4 Vajda Ágnes Hodor Károlyhoz]. 

3. az élet vmely szakasza; epocă a vieţii, perioadă; 
Lebensphase/abschnitt. 1576/1577: Vgy Emlekezem 
Rea hogy Jteleo Mester Koromba 1575 Eztendeobe 
paranchiolt vala Nekem Lengiel kyraly eo felsege hogy 
Torozkora, Zentgeorgyre Mennenk [Thor. VI/4 Em. 
Sulyok cancellarius nyil.]. 1584: Éppel Crestel vallia 
lopastor koraba amelj saitot onnat a' haztul hoztak 
Ne(m) mertek megh Enny [Kv; TJk IV/1. 254]. 1592: 
Michael Sybay (32) . . . Salicida . . . fassus est, hogy 
Jnas koraba lakot A1 Eorben [Dés; DLt 235]. 1654/ 
1696: egj koronás fedeles kerekded bokály . . . kit még 
mátkám korában adtam feleségemnek [Medgyes; BálLt 
46]. 1716: Péátra Szaka nevű Bánya . . ki njtva volt 
mikor Pap Mihály Kurucz Hadnagj korában erőszakkal 
belé tővé magát [Nagyalmás H; BK 184 Tirza Páskuly 
(42) jb vall.]. 1755: Rusz Danila . . katona korában 
egyszeris maszszoris Sok Juhát lópot [K; Told. 3a]. 
1762: Azt is hallám, hogy ugyanennek az kedves atyám-
fiának három eladó leánya mindenik mátkás korokban 
holtak meg [RettE 133. — aBuda Zsigmondnak]. 1769 
Ezeket pedig hallottam K. Vásárhellyi Rector korom-
ban [Barátos Hsz; HSzjP Sámuel Vida Ecclesiae Refoi -
matae Baratosiensis Pastor (44) vall.]. 1821: engemet 
Falus Biro korámban erössen meg vert [K; KLev.]. 

Szk: hajadon/(ifjú)leány(i) ~ában. 1567: Anna 
Vxor Jacobi Nagy fassa . . E boszorkány bazo bes-
tye hyres kurwa, leány koraba is egy bozorkany bazo 
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bestye hires kurua uala [Kv; TJk III/l. 82]. 1638: a' sze-
geni Attiamnak .. minden Wégezesith hayadonleani 
koromban revocalta(m) volt {Mihályfva NK; JHb 
XXII/32]. 1757: Demjén Boriczä Leány korában . . . 
ment szolgálni Posta Mest(er) Uramhoz [Kv; Mk IX 
Vall. 195]. 1827: Palágyiának még ifiu leány korábanis 
lett egy fattya [K; KLev.] * (ifjú) asszony (ember) 
~ában. 1570: eccher Jmmar azzonember koraba kwlte 
volt az wra zalmaert az Zeoch Demeter Mayoraba [Kv; 
TJk III/2. 74g]. 1773: Balog Ágnes igen híres szép 
asszony, de az himlő igen rútul bánt vele asszony korá-
ban [RettE 295]. 1781: (Bánffi Sándorné) gyönyörűsé-
ges szép ifjúasszonykorában marada el az urától gr. Ne-
mes Lászlótól [i.h. 413] * (ifjú)házas ~ában. 1585: Ca-
talin Philep ferenczne vallia . . . Amikor a' fiat Ianost el-
seobe haza hiua hazas koraba felesegesteól Eniedreól, 
Semyek Ne(m) vala a' fianak [Kv; TJk IV/l. 437]. 1758: 
Márk Prekupis . elszőkék házâs Koraba [Szelnice 
SzD; TSb IV/7]. 1800: Ifiu házos koromba nékem tő 
szomszédom volt, Popa Juon [Déda MT; Told. 12/113] 
* legény!legényke ~àban. 1573: Anna geobel Andras-
ne azt vallia hogi zolgalt eonallok Kadar András Legen 
koraba [Kv; TJk II1/3. 151]. XVIII. sz. eleje: Az Nyol-
czadik Árticulus vala mellyik Poszto csináló Mester Le-
géngy (!) legény korába az Remeket nem csinálná . . . 
hanem akor amikor mar meg hazasult, bűntesség (!) 
meg Négy forintig i. e. fi. 4 [Kv; PosztCArt.]. 1775/1802: 
Az Ola Bogati (!) Buda Jonucz nevü Lakos referalja 
hogy Legenyke korában .. Mak termes idején Bezdé-
dia Sertéseket pásztorolt [JHb LXVII/3. — aSzD] * nő-
telen ~ában. 1568: Biro Katho . . . fassa estK .. tugya 
hogy vatzy peternek Nçtelen koraba chynalt Inget fe-
yerwary Durko [Kv; TJk III/l. 226]. 1609: En Becz Palt 
neötelenn koraba(n) wsmertem [BLt Feyer János Koz-
maszya (26) lib. vall. — aCs]. 1631: Beőruey Istvanne 
Kalmanj Katha nem jámbor Aszony . . . Neotelen ko-
romban magamis paraznalkottam velle [Mv; MvLt 290. 
46a]. 1761.ĕ Ádám Ádám, es Ádám Pásk.egy Testvérek 
Nőtelen korokban a sáska járáskor szökvén, ugy halla-
tott Fel Pestesen Hunyod vár megyében laknának 
[Szpring AF; JHb LXVIII/1. 584] * özvegy ~ában. 
1576/1577: Makray Anna Azzony Eozwegy kora-
ba(n) Birtha Az Zentgeorgy peres vdvarhazot 
[Torda^Kv; Thor. VI/4 Lad. Kelemen de Gereomo-
nostra ns vall. — aK. 1585: Antonius Ferenczy 
fatetur Birosagaba Ment volt Daroczy Peterne Sara 
Azony eozweg koraba(n) eleybe a tanach hazba es hala-
dék lewelet le teotte eleotte I Lakatos Balint vallia, hal-
lotta(m) hogy A palastos Istwa(n) Annianak eozwegy 
koraba Nag' Mate giermeket chinalt volt [Kv; TJk IV/l. 
394, 420]. 1772: Simon János . . . édesanyámat özvegy 
korában kérte, de a nagyatyám, Dobai Peter, nem adta 
[RettE 278]. 

4. életkor; vîrstă; Altér. A. emberre von.; referitor la 
oameni; in bezúg auf Menschen. 1570: az apia zasz ti-
zenket Eztendeos koraba holt meg [Gyalakuta MT; 
BálLt l]. 1696: azt az Pistát Fogarasbol kŭlte be Cserei 
János ur(am), Simont Nagj Ajtarol, mint egy 4. Eszten-
dős korban [Rákos Cs; Eszt-Mk]. 1734: el eset hetven 
Esztendős öreg koromban, folyamodtam a Kolozsvári 
Tktes Refta Ekklesiához, hogy engemet venne Szár-
nyai alá [Kv; KvRLt IV. 32. 1]. 1750: Ezenn Ester szép 
Léányom meg himlözvén Gyenge korában . . . mind két 

szemeivel . . . meg-vakúla [ArJk]. 1757: en Iffiu korom-
ba is Eszkotára voltam Lázár Ferencz úrnak az után 
koros koromban már Cselédes Ember lévén ezen helly-
nek felső végibe Laktam [Gyszm; DE 3 Demetrius Vad 
jb vall.]. 1775/1781: Fel serdült állapot koromban birta 
ezen utrizált Méltóságos Kun Urak Jószágát Néhai . . . 
Jósika Imreh eő Nagysága [Algyógy H; JHb LXXI/3. 
351]. 1844: Ugyan az Istenért mit gondolnak, hogy vén 
korokban ugy háborognak együtt! hiszen ha már a sin-
get elhúzták elhúzhatnák az araszt is házi béke és csen-
dességben [Kv; Pk 7]. 7860: Alul irt özvegy Horváth 
Miklosné Született Pelei Polixéna, égy felől hajlott ko-
romnál fogva, más felől pedig gyengélkedő egészségem 
tekintetéből . . végakaratomat a következőkben 
nyilvánítom [Kv; Végr.]. 1865: Azon esetben ha Antos 
Klára kedves unokám meg halna, mielőtt ért kort érne, 
száljon minden hagyományozott vagyon egy har-
mad részbe kedves unokám Gr. Teleki Annára [Kv; 
i.h.]. 

Szk: csecsemő/csecsszopó ~ ában/tói fogva. 1720 k.: 
lévén edgj unokám kinek . . . attja es annya még csecse-
mő korában meg holtanak [Ks 99 néhai Papai Ferencz-
ne Árva Nyirő Judit lev.]. 1744: hallottam . . . hogy Bal-
sa Mihály fattyú gyermek volna . . . és tsets Szapo korá-
tol fogva mind Mesztákomon tudom s ertem mind ez 
mái napig [Mesztáken H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1823-
1830: Istennek hálá, mind is ép gyermekeim voltanak és 
csecsemő korokban meg nem romoltanak [FogE 227] * 
ember(i) ~ felnőtt kor. 1608: Fabjan Jakab Musnay 
szabad szekely 36 esztendeos ember azt vallya hogi 
az mig w élt es embeij kort emlit, ŭgj emlekezik rea hogi 
Kornis Farkas vram birta az musnay ioszagott [Muzsna 
U; TSb 21]. 1710 k.: Löttenek utánam sok fiaia, leánya, 
de ihol csak én vénültem meg, a többi, ki gyermek, ki 
szép ember korában holt meg [BÖn. 490. — Bethlen Já-
nosnak, az emlékíró atyjának] * fickó ~ában kamasz-
korában. 1744: Csíki Pista Ficzko korába ment el 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1774: fitzko koramban 
az Néhai édes Atyám meg nevezem Szabó Mártonnál, 
Czimborálván vélle szántottam ezen . . . Földben [Vaja 
MT; VH]. 1800: Ezen a* Helyen . . . eleget jártam Ficz-
ko koromban [Benedekfva Sz; BfR Bősházi Szilágyi Mi-
hály (50) col. vall.]. * gyermek ~ában. 1550: w giermek 
koraban walkon lakot [MNy XXIV, 339 Lad. Ernyw de 
warcza3 jb vall. — aVársza, eltűnt település M.valkó (K) 
táján]. 1603 k.: Giermek koromba mêgh az Zekeltama-
das előtt laktam en Betlenfalwan [UszT 16/65 Paulus 
Keömywes de Vdwarhely (50) lib. vall.]. 1785: Gyermek 
koromban . . . sok izben járták ki . . határak métáját 
[Pusztaegres TA; BLt 9] * idős 1657: Csudálkozva 
nézik vala az svédek, hogy mi, s még az vén úr is, Kornis 
Zsigmond, az bort jégről innák, s mégis élhettek annyi 
idős korokig [KemOn. 285]. 1770: Igen idős korakban 
haltak meg mindketten [RettE 228] * ifjabb/ifjacska/if-
jantabb/ifjú ~ában. 1599: bamfj giorgy vramnak 
ifiw koraban leg elobe hogy hozza akada az iozag az mj 
az haznall ingó bingo marha voltt imide, amoda kolto-
tuk [Bh; BLt]. 1736 u.: ott voltam8 igen ifjacska korom-
ban apámmal, mikor Székely László lakadalma volt 
[MetTrCs 465. — aCserei Mihály]. 1758: Kivált ifjabb 
koromban mindjárt Ígértem akárkinek akármit amim 
volt [RettE 81]. 1799: Iffjantab Korában Kegyelmed 
botránkoztato buja életet élt [K; KLev.] * kisded 
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1604: Kysded koromba laktam ide fel diznokkal [UszT 
18/100 Georgius Sándor de Lokod (40) pp vallj. 1714: 
Ezen Colosváry Mihokot boldogtalan kŭsded korátol 
fogva Orb(an) Elek Ur(am) tartotta fel [OrbJ. 1839: Né-
hány esztendőkig tartám örökképpen kisded korátol ol-
ta most már hajadon Ambrus Rosaliát [Dés; DLt] * ki-
csiny ~ában. 1681: Olasz Nikula . Ezt egi jobbagya 
eŏ Nganak talalta volt ighen kicsiny koraban [VhU 37]. 
1798: fiának tartotta Lázárt még kitsiny korába, mikor 
az Annya meg tébolyedett ide hozta [Egerpatak Hsz; 
HSzjP Fejér György (56) gy. kat. vallj * nevedékeny/ 
növendék ~ában. 1751: nevendék koromban laktam 
vagy három esztendeig Barothon [Bárót Hsz; HSzjP 
Petrus Szabó (60) ns vallj. 1760: tudom világoson, hogy 
az Utrumban meg nevezett Halmágyi Péter nem innen 
Krizbarol valo ember, mivel jol emlékezem arra, a mikor 
Nevendek korában Fogarasbol Halmágyra jött vala 
lakni [Krizba Br; BrLt Stenner VI. 33. — Binder Pál ki-
jegyzése]. 1778 k.: egy Olaszianus Hatzegén Ángyéi ne-
vezetű Jobbágy nevedékeny korába fel szökik és ide bo-
dorog N: Alsó Fejér vármegyeben Tordosra [BK 465]. 

B. állatra von.; referitor la animale; in bezúg auf Tie-
re. 1583: Herencheny Matias Mezaros Miklós Zolgaia 
vallia Bizonnial tudom es Iol esmerem hogy az a' tulok 
•.. Nem Eowe hane(m) chanadi Thamase es boryw 
korabannis iol esmertem ez Ieoweo fwweon penig har-
mad few lezen [Kv; TJk IV/1. 122]. 1640: en az ludat 
meg pipe koraban meg jegjzettem [HSzj pij?e alj. 1690: 
ollyan őkrőt Esküt volt ell, . . Ormanyban Lakó Szűcs 
Istvantul, a' mellyet annak előtte valo időkben mégh 
Borjú koráb(an) az en Attyamtul Banyai Kis Mathetul 
vöt volt Szőcs István [Dés; Jk. — aSzD]. XVIII. sz. eleje: 
harmadfű korokban legjobb herélni ă Gyermek lovakot 
negyedfŭ korokban télbe könyöb Szeliditeni, és tartani 
eokŏt [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1711: Újfalvi Pál Gjŏrgj 
Péternél vágjon egj kék Szŏrü ökör, mellyet Néhai So-
lyom Thamas ur(am) borjú korába adott volt [Újfalu 
Cs; WLt Mart. Czirják (26) pp vallj. 1749: Rétzék . . . 
Nevendék Korában döglött meg Nro 5 [Kiskend KK; 
Ks 70. 51 Szám.]. 1791: ezen . . . Lovat 2. Esztendős ko-
rában, és ki hereive adták István Dódnak [Körösbánya 
H; Ks 74. VII. 153]. 1825: ezen Marhák . . . 3 esztendős 
Tinók, meg futasadva — mellyek igen Ifjú korakban 
bornyazván meg, és némellyiknek dögölve lévén bor-
nya, nagyon kevés hasznát venni [Szentdemeter U; 
Told. Conscr. 125]. 

5. Jelzős szk-ban birt. szr- és -ban hr-gal; ín construc-
ţii atributive cu sufix care arată un raport de posesiune şi 
cu sufixul adverbial -ban; in attributiven Wortkonstruk-
tionen mit possessiver Personalendung und mit der Ad-
verbialendung -ban: vkinek/vminek vmilyen állapotá-
ban/állapota idején; ín perioada cînd cineva/ceva era 
într-o anumită stare; in der Zeit irgendeines Zustand(e)s 
einer Person od. einer Sache. A. emberre von.; referitor 
la oameni; in bezúg auf Menschen: boros ~ ittasan. 
1592: Kobak Demeter vallia Hallottam boros koraba 
Niari Martõńtol, hogi ezt monta3 [Kv; TJk V/l. 295. — 
aKöv. a nyil.] * egészséges 1778: Hasonló veszedel-
mes szokás, hogy az emberek . . . minden hitvány, éret-
len, könnyen rothadó gyümöltsöt, tejes török búzát s 
dinnyét egybe esznek . melly miatt az eö testekből 
egésséges korokba ki gőzölni szokott erős, tsipös maté-
ria bennek reked [MvÁLt Mátyus,ConsSan. gub] * 

erőtlen ~. 1723: beteges állápottyában erőtlen korában 
jó darab időket töltettek [DLev. 1. II. B. 5] * eszes ~ ép 
elmével. 1584: Catalin chizar Andrasne vallia Az Mayor 
dolgarol ezt tudom . . . Teremy Martatol eszes koraba 
hallotta(m) hogy Bewchel Zanizlonak Atta zaz f(orin)-
ton a' kertiwel eozwe [Kv; TJk IV/1. 357] * ittas ~ ittas 
fővel. 1631: Valasz uthj Jstua(n) vram . . . monda; Jm el 
ment More Laszlo az hadba, de gongya leszen az fiam-
nak rá, s az mint eszemb(en) vehete(m) szauabol (: mint 
hogy itas koraba(n) mayd rebegeoül szoll:) aszt monda 
hogy haza nem jeo teobzeor [Abrudbánya; Törzs. Joh. 
Barannyai (27) concionator 1 vall. — Pap]. 1847: Jobb 
Simon . . . ittas korában megpirassadik, és nagyon gráz-
nás, serény mozgású [DLt 849 nyomt. kl] * józan ~ jó-
zan fővel. 1747: Jozon korában . . . mindenekkel nyá-
jasságban élt Csimponjer Dávid [Kersec H; Ks 112 Ve-
gyes ir.]. 1777: Tyiu György . részeg vagy józan korá-
ban káramkodotté . . . ? [H; Ks 114. 61. 128 vk] * ré-
szeg~ részeg fővel. 1599: az kemenczet wyalog fel raka-
tattatuk, Mint hogi Antony az wy kemenczet rezegkora-
ban le deoltette [Kv; Szám. 8/VI. 40]. 1600: Tudom aztis 
hogy Imreh Isthwa(n) rezegh koraba(n) igerte wolt Chi-
ki Thamasnak mas eöreksigert [UszT] * világtalan ~ 
vaksága idején. 1777: Néhai Nemes Etzken Andrást 
ertem, és jol ismertem s Világtalan korábais vezettem is 
[Albis Hsz; BLev. Vall. 6] * viselős ~ terhesség idején. 
1766: Constal Hogy az I. olyan szemelly kivel ke-
resztyén Aszszony embernek nemis lehet lakni, mivel né-
hai elsőbb feleségitis annyira meg verte, es viselős korá-
b(an) . ajtó félhez taszította, melly miá Halált is 
okozott [GőrgJk 205]. 

B. egyébre von.; referitor la altceva; in bezúg auf etw. 
anderes: drága1596: Mind azoknak az aitoknak, 
pantnak, sarknak, kelinchnek vettünk Eot apro vas-
sot ez mostani vasnak draga koraba egiket p(er) d 9 te-
ze(n) f — d 45 [Kv; Szám. 7/II. 32] * egres 1606: Az 
Hasongarti zõleöreöl semmit ne(m) zedtwnk, mert mind 
le uezet uala rolla mçg Egres kŏraban [Kv; i.h. 12a/I. 46] 
* ép~. 1742: egj nagj darab puszta Szŏllŏ helly . . Ezt 
ép korab(an) Huszonöt ember ki kapaina egj nap [Ko-
ronka MT; Told. 26] * éretlen 1625: hogy ez giw-
molcziot eretlen koraba(n) leuertek karomra . . . giana-
kodom hogy eö mia eset azis [UszT 64a] * fū/füves~. 
1592/1593: Az zamosis zent Benedek fele kezde vereked-
ny, vgy feoueniesedek meg lassan, de fwues koraban sem 
tudom soha . . . hogy tilalmasban leót volna [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks]. 1831: az 1828ik esztendőben a' 
Szöllök alatt lévő Lábban a' Ros még fű korában annyi-
ra le dölt . . hogy meg aratni is alig lehetett [Alamor 
AF; TL. Sebestyén János udvari regius vall.] * must ~. 
1847: Június 19-énn C73 számú virágbórt mely must ko-
rában le tisztáivá, s nemrégiben még édeskedvü s igen 
szép szamatu vólt le palaczkoztattam [KCsl 13] * nyo-
más 1817: Vas Pál . . . Zálogba vete . . . egy darab 
kaszáló hellyit . . . ada pediglen illy Conditio alatt: hogy 
amikor ki akaija váltani nyomás korában váltsa ki [Bö-
zöd U; Borb. II Nagy Gyergy ns kezével] * 1772: 
ha eŏ Excellentiaja Ádámosi Malma tsak egy araszszal 
felyebb vetetŏdnék, az Exponens Aszszony eö Ngáé jol 
foroghatna, ha szintén oly magassan nem vennékis mint 
uj koráb(an) mikor tsinálták [Ádámos KK; JHb 
LXVII/2. 382-3] * vetéskert ~. 1603 k.: (Az a hely) ti-
lalmas Veteskert koraba, de nyomasaba zabad wolt 
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mi(n)denütt [UszT 16/65 Benedictus Istuanfi de Uduar-
helj (75) vall.] * vetés1757: azon maga földit . 
jo vetés koráb(an) Farkas Pál Uram vetéssivel edjŭtt 
viszszá szantotta a maga földihez [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 28]. 

kór I. fn betegség; boală; Krankheit. 1708: Kór: 
Langvor, Morbus. Item. Langvidus, Morbidus [PP]. 
1767: Kór: Langvor, Morbus . . Item. Langvidus, 
Morbidus die Schwachheit, Krankheit. Item. swach 
[PPB]. 1792: Kór: bádgyadttság, betegség, v. Beteges, 
vajúdó. Kór: beteg. Korság. Kórságos [SzD ]. 

II. mn beteg; bolnav; krank. 1600: En chak Dániel, 
ky noha mostan Lelkŏmben epp es vdueŏs, Testemben 
penig kor es Betegh Az en keues Jauaymrul Te-
zek az en ellő nyeluemel Illyen Testamentomoth [Kv; 
RDL I. 70]. 1708: Kór: Langvidus, Morbidus [PP]. 
1767: Kór: . . Langvidus, Morbidus swach [PPB]. 
1792• Kór: Beteges vajúdó. Kór: beteg Kórságos 
[SzD2]. 

E szóval kapcsolatban alább i.h. ez olvasható: Kór, ſu és mn. Molnár A. 
szótára szerént jelent . . . betegséget; továbbá beteget. Szabó Dávidnál 
is betegség és beteg. A régebbieknél inkább ez utóbbi értelemben jön elé 
. . . Ezen értelmek a mai népnyelvben igen gyéren hallhatók [CzF. — Utá-
na kódexekre való utalás]. 

kora vmilyen méretű/vmihez hasonló nagyságú, vmi-
lyenszerü; de o anumită măsură/de aceeaşi mărime cu 
ceva/de un anumit fel; von irgendeinem Maß/irgendei-
ner Größe/Art. 1730: Egy vedres kora üst | Ket Singes 
kora Gyontaros Lada zarjaval Koltsaval egjutt, felig vi-
selt [Kőrispatak U; Pf]. 1754: Idősőb Mikros István, a* 
Bíróságtól privaltatván, adot által Egy negyvenes-
kora Hordot, Egy Husz vedreskorat Egy 30. vedres-
korát is [Dombó KK; Ks 23. XXII/b]. 1784: Széjes Jo-
sefis Jakab Pálnit egy tsaptato kora fát a kezibe vön s 
azal onnan el mene [Béta U; IB. Agilis Kisseb Gyŏrfi 
Ferentz (l8) vall.]. 1794: Egy Cserefa hat vedres kora 
Désa [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1835: nékem az Atyám 
Semmi Ingó és Ingatlan jokbol több részt nem adott égy 
három Vékás kora földnél [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
1839: Szőllős Hegy ályábali két vékás kora Főlgyit adá 
által [uo.; i.h.]. 

korábban előbb; mai curînd, mai devreme; eher, frü-
her. 1880: Neked írok legutoljára . mert tudom, hogy 
a te szereteted a legelnézőbb, s egyformán veszed, akár 
korábban, akár későbben köszönöm meg azt a szíves 
hangú levelet, melyet megválasztásom3 alkalmából hoz-
zám írtál [PLev. 82-3 Petelei István Jakab Ödönhöz. — 
aA Petőfi Társaságba való megválasztás]. 

Szk: minél 187l.ã targyaltatott a templom és to-
rony rcperáltatása . sürgetve a . templomhoz tartózó 
materialekat minél korábban egyhazunk szamado egy-
házfianak számba adni [Burjánosóbuda K; RAk 115]. 

korábbi előbbi; de mai înainte; vorherig, vorig. 1672: 
Végezetre, Uram, hogy Kegyelmed panaszának rajza, 
korábbi írásának olvasása előttem unalmas lett volna, 
távul legyen, sőt barátságason veszem [TML VI, 399-
400 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

korácsú szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: akkori ~ akorbeli, akkori korbeli; din epoca res-

pectivă; von jenem Altér. 1806: azt más is tudhatja ak-
kori vólt s koratsu emberek és ezt nintsis miért tagadni 
[Dés; DLt 17/1809]. 

koramizáció előttemezés; autentificare cu menţiunea: 
ín faţa noastră; Beglaubigung, Vidimierung. 1772: A' 
Coramizatioját tudom, hogy Titt. Halmágyi Fe-
rentz és Nagy Ferentz vitték végbe [Zilah; TSb 21. 
— aA végrendeletnek]. 

A jel-re nézve 1. Bartal, Gloss.: Coramisatio, actus fidei confírmandae 
testimonio subseripto, subsignandi auctoritas; előttemezés. jelenléttel való 
bizonyítás. — L. még koramizát al. a jegyzetet. 

koramizál előttemez; a autentifica cu menţiunea: ín 
faţa noastră; beglaubigen, koramisieren. 1705: Az úr 
parancsolatjából mindenik obligatoriát én és Récsei 
uram coramizáltuk [WIN I, 613]. 1789: A* Vágok" 
kárasodása Specificatioja küldessék el oly requisitioval, 
hogy azt coramisálja és ide küldje viszszá | Conductor 
Comíssaríus Rautz Josef Urnák a* Nemesség szenájá ár-
rát a' Proviant Tiszt Ur ki fizetvén az arról valo Dociţ 
mentumokot Coramizaltam és fizettetett e' szerint 
[Csíkszereda; UszLt XIII. 97. — aA mészárosok. Köv. 
a részl.]. 1790: a Jószágokon fekvő Pénztis írják fel 
Két Darabba a két Régius Subscribállya és Pecsételye 
meg, Tiszteletes Uramis Coramizálni ne sajnállya [Vaj-
dasztiván MT; DE 4]. 

Az értelmezésre nézve 1. Bartal, Gloss.: Coramisare, praesentia testari, 
fidem firmare testimonio subsignato; jelenléteilel bizonyítani, előttemezni, 
coramisieren. — Az igének és származékainak alakulásával kapcsolatban a 
következőket szükséges megjegyezni: Valamely ügyben eljáró- és az eljá-
rásról írott bizonylatot kiállító hivatalos v. magánszemélyek (regiusok, ill-
fogott bírák) a tőlük kiállított iratot Coram me (nobis) 'előttem (előttünk)' 
formulával aláírásukkal (és rendsz. pecsétjükkel is) — a jelenléteit, ill. sze-
mélyes eljárásukat igazolva — hitelesítették. [L. alább a koramizálandó 
címszó al. az 1787-i kijegyzés latin nyelvű koramizáló formuláját. — Még 
egy ilyen magyar nyelvű irat latin nyelvű koramizálása SzO VI, 397]. E be-
vezető formulából alakult aztán a hazai latinságban a coramisare ige és né-
hány más származéka. A lat. jogi műszó értelmét teljesen fedő magyar tü-
körszó a régiségből nem mutatható ki (1. a NySz és az OklSz nemleges bi-
zonyságtételét!); ez alkalmasint Bartal alkotása. 

koramizálandó előttemezendő; care urmează să fie 
autentificat cu menţiunea: ín faţa noastră; zu beglaubi-
gend/koramisierend. 1597/1799: Mely dolognak na-
gyobb erősségére adom az alább coramizalando Regius-
sak előtt ezőn Manumissionalis, Donationalis, Inscrip-
tionalis Levelemet [Tihó Sz/Dés; JHb IV/19]. 1715: 
Melyrűl adtam ezen reversalis-levelemet, kezem kereszt-
vonásával pecsétemmel megerősítvén, ez ide alább cora-
mizálandó Nemes vármegye ordinárius szolgabírája és 
jurassora előtt [Péterfva U; Századok 1869. 67. — Pata-
ki József kijegyzése]. 1787: leváltom Méltoságos L 
Báró Jósika Antal Ur eő Nagyságától itten aláb Corá-
mizalando Regiusok előtt 4200, idest négy ezer kétszáz 
Rhénes forintokat B. Jósika Antal m. pr. (p.h.) P. Boër 
Imre m. pr. (p.h.) Coram nobis Samuele Páll m. pr. 
(p.h.) et Joanne Bertalan mpr. (p.h.) Arhivi Conventűs 
B. M. V de Kolos Monostra Requisitoribus hoc actu 
Specialiter requisitis, at adhibitis [Kv; JHb 48]. 1796: a 
pénzt leváltam is az Coramizálando Regiusok előtt 
[DobLev. IV/772], 1841: az alább Coramizálando Re-
giusok előtt, léptünk egymással az alább irt eg(g)yesség-
re [M.zsombor K; Somb. II]. 

koramizálás előttemezés; autentificare cu menţiunea: 
ín faţa noastră; Beglaubigung. 1732: Tiszteletes . . . 
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Praedikator Musnai Márton és Nemzetes Poka Keresz-
túri Székely Gábor Uraimék Coramizálások alatt 
tett Testamentum [Told. 3]. 

koramizáló I. mn előttemező; care face autentificarea 
cu menţiunea: ín faţa noastră; beglaubigend, Beglau-
bigungs-. 1616: Mely dolognak es illyen forma Transac-
tionak Jövendőbeli bizonyságára, adom ezen tulajdon 
kezem irasával es szokot pecsetemmel Corroboralt leve-
lemet, ez jelen levő, es alab Coramizalo becsületes Ne-
mes emberek praesentiajaban [Hari AF; DobLev. 1/90]. 
1692/1737: Mely dolgokat Szemeimel láttam és Fülei-
mel hallottam, az szeréntis irtam le ide alább Coramiza-
lo Nemes Személlyek előtt futuro p(ro) Testimonio ke-
zem irasommal es Vsualis petsétemmel roborálván fide 
mea mediante [Szilágycseh/Nsz; EMLt Simeon Furen-
da Literati nyil.]. 1703: Melyeknek nagjobb bizonyságá-
ra mindkét részről adgyunk (!) ez kezünk Írásával és pe-
csétünkkel erősíttetett levelünket ez alább megírt cora-
mizálo mlgs gróf úr és tek. nemzetes Korda Zsigmond úr 
előtt . . Coram me Comite Stephano Apor de Al-Torja 
(p.h.) [Bogoz U; SzO VII, 120]. 1730: Mely dologrul 
adom ezen reversalisomat . . az alább Coramizalo 
bltes Ne(m)es szemelyek előtt Futuro pro Testimonio 
[Dés; Jk 400a]. 1739: Mi alabb Subscribalt Személlyek 
ezen alább Coramizálo Nemes Szemellyek előtt recog-
noscallyuk tenore harŭm Literar(um) p(rae)sentium 
[Szentmargita SzD; Ks 14. XL. 7] | Ázokat requisitiom-
ra, ezen alább coramizálo Személlyek előtt minden hiba 
és kár nélkül resignála, et medio Generossi Domini La-
dislai Sóós énnékem általadá [Kendilóna K; TKl. — aA 
leveleket]. 

II. ſn előttemező (személy); persoană care face auten-
tificarea cu menţiunea: ín faţa noastră; Beglaubiger. 
1705: Ugyan ma Szilágyi uramnak adván az úr százhúsz 
magyar forintokat szokott interesével, akit tartozik 
megadni jövendőben, kiben is én és Récsei uram voltunk 
a coramizálók ketten [WIN I, 596]. 1731/1768: Mind 
ezeket épp elmével és jó lelki-esmerettel ezen Tes-
tamentumomban meg-irattam Subscriptiommal 
's szokott petsétemmel, az alább Coramizálók előtt 
meg erősítvén [Kv; Ks 14. XLIIIa Kornis Zsigmond 
végr.]. 

koramizált előttemezést írt; care a fost autentificat cu 
menţiunea: ín faţa noastră; Beglaubigung geschrieben. 
1705: My Nemes Kőzep Szolnok Var(me)gy(é)b(en) es 
ide aláb Corámizált, Szilágy Cseh Várossában lakó Hi-
tes Birák . . . Fű Biro Janka Mihálly Esküt Társai3 . . 
és többek [BfR 104/88. — aKöv a nevek fels.]. 1758: (A) 
két darab Szántó földet . . adom es per manus transfe-
ralom azon örökös jussal Meltosagos Groff Ur Bethleni 
Bethlen Lajos Urnák eó Natságanak az alább Corámi-
zált betsületes Személyek előtt Diószegi István. Co-
ram nobis Michaële Rettegi alias Székely de Vágoss (!) 

mpr [Bethlen SzD; IB]. 

koramizáltat előttemeztet; a dispune să fie autentifi-
cat cu menţiunea: ín faţa noastră; beglaubigen lassen. 
1772: A* kérdésben forgo Testamentumot ket betsűlle-
tes Regiusokkal Coramizaltatták ő Excellentiajok 
[Drág K; TSb 21]. 1774: írtam és Nevem fel írásával 
meg-erősitettcm, ez ide alább meg-irt Regiusokkal Cora-

mizáltatván .. Coram Nobis Adamo Szatsvai mp. Geor-
gio Balog de Sz. Czegő m. pr [Kozárvár SzD; Told. 22]. 

koramizáns I. mn előttemező; care face autentificare 
cu menţiunea: ín faţa noastră; beglaubigend. Szk: ~ re-
giusz előttemező hivatalos személy. 1818: En előttem 
Kárán S.a Sebesi Károly mp Coramizans Regius előtt 
Nms Alsó Fejér v(árme)gje(ne)k hűtős assessora [Nagy-
lak AF; DobLev. V/1016. — *Olv.: Karánsebesi]. 1848: 
midőn ezt igy Ŭrmŏsi János név al írással meg erŏsitti 
ket corámizáns regiusszal alá kel íratni [Tarcsafva U; Pf 
Pálfi Lajos lev.]. 

II. ſn előttemező (személy); persoană care face auten-
tificarea cu menţiunea: ín faţa noastră; Beglaubiger. 
1808: a' munka telyesitése fogadása nagyobb bizonysá-
gára nézve nékem az alább irando coramizans előtt Ö 
klmek jobb jobb kezeket bé is adák [DLev. 4. XLI]. 

korán, koránt 1. devreme; früh. 1827: igy koránt a' 
Marháinkai el indítva, a közelebbről következhető ísza-
nyatos Zivataros s nevezetesen a' Havason igen vesze-
delmes hovas Szél Fuvatal előtt bé érkezhessünk, a' meg 
vásárlatt Szénánkhaz [TLt 1429 Szirb Vaszilika, Sztyop 
Juon és Szirb Stéphan mezőszakálli contribuens adózó a 
Torda megyei tisztséghez]. 1831: A mely ejtzaka a Gaz-
dám Lovai el lopattattak, koránt reggel mindenfelé ke-
resgélni kezdettem azakat [Dés; DLt 332. 13]. 1840: Dé-
sen járt koránt reggel [Dés; DLt 277]. 1843: A Juhok 
néhány napokra bé rekedtek vala . . . most sem lehet még 
a* nedvesség miatt korán ki bocsátani [Zsibó Sz; WLt 
Nagy Lázár lev.]. 1849: égy versen korán reggel 
Kelemen Bénit, és a* menyetskét meztelen találtam [Kv; 
Végr. Vall. 61-2]. 

2. idő előtt; înainte de vreme; vorzeitig. 1825: a' 
hideg és fagy korán bé álván az őszvetést még tsirájában 
el fagylalta [Kercsesora F; IB]. 1842: (Anyám) érzem 
menyire fájlalja a' szegény Dani halálat . igen korán 
pusztult el szegény [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 1870: 
Molnár Ignátz szülei koránt el halálozván . Nagy 
anya . . gondozta [Kv; ACLev. Aláírásban: Szentpéte-
ri János kétvízközi kapítan mpr.]. 

3. hamar, gyorsan; repede; schnell. 1826 kě: A' Haj-
dúk Be-Esketése formája A Nemes Törvény Szék-
nek Tisztségnek, Elöljáróimnak semmi titkát dolgát, ki 
nem jelentem; sőt ha azok ellen valami rósz munkálko-
dást sőt igyekezetet észre veszek töstént és koránt be je-
lentek [UszLt III. 48]. 1834: a' Joszágbeli Emberektől 
jönni Szokat Dézma Sákok nagyon gyengék, ritkák és 
aprók szoktak lenni nem olyan négy nyüstes tömött, 
mint a sáknak valo vásznat kel szőnni, és ezért koránt 
széljel nyulók és el szakadaz (!) [Sajókeresztúr SzD. 
Born. F. Ilg Benő József számadó lev.]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ is korántsem; nicidecum, deloc, defel; bei weitem 
nicht, keineswegs. 1675: bizony a tizenhatezer forint 
sem lesz elég koránt is [TML VII, 87 Vesselényi Pál Tele-
ki Mihályhoz]. 1759: az Gyermek . többet nyugodatt, 
most megint ugj látzotik lenni, mintha Semmi olyas vál-
tozása nem lett volna a' keze fejecskéjeis koránt is annyi-
ra nem mozog [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.J. 
1766: Ez sem éri fel koránt is szépséggel az édesanyját41 

[RettE 200. — aRhédei Farkasné Teleki Kata az édes-
anyját, Toroczkai Klárát]. 1771: Serfőző házat, Mai-
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mat, s egyéb alkatmányakat akarván épittettni . . . ko-
rántis elegendő fájak nem volt [Kersec H; Ks 93. 19. 6]. 
1789: Nem volt nékem ez a czélom korántis, és éppen ez 
az a mely nékem szegény Árvának keservesen esik [Ne; 
DobLev. 11/653. k] * ~ sincs egyáltalán nincs; ín nici 
un chip/caz; bei weitem/noch lange nicht. 1750: Annak 
utánna mutatá(na)k egj Párkányos Tavasz buza 
ugyan Majorság Ásztagot, mellyis koránt sints ollyan 
magos és vastag mint az ősz buza Asztagok [Szamosfva 
K; JHbK LVIII/4. 2-3]. 1756: ezen Szakaturai Udvar 
ház Koránt Sints olyan Statussáb(an) Balog Mihály 
Uram idejib(en) mit (!) annak előtte volt [Szakatura 
SzD; TK1 Bot Togyer (38) jb vall.] | az Uraság Econo-
miaja s: Udvar házai koránt Sintsenek abban az Status-
ban az melyben voltanak az Balog Uram Gondviselőji 
hívatalya előt [Remete Szt; TK1]. 1766: A Nyárádonis 

. vagyon Malma, de a' bizony koránt sints ollyan jo 
mint az Ur elétéb(en) [Ákosfva MT; Told. 23]. 

korántsem 1. közel/megközelitőleg sem; nici cu apro-
ximaţie; bei weitem/durchaus/lange nicht. 1659: Az Jed-
dikulában akarták vinni3 mivel az bevitt summa ko-
rántsem telt csak százezer tallérra is, mely miatt igen 
nagy harag lőn az egész orszájgra [TML I, 387 Rhédei 
Ferenc Teleki Mihályhoz. — Bánfi Sigmondot]. 1731: 
az joszágok jövedelme . . . Boer Judith és Sára Aszszo-
nyék intertentiojok és ruházattyokra koránt sem kőit el 
[Mv; Berz. 13. 111/15]. 7779: A bé küldőt Tyro azon ki-
vŭl, hogy a Chirurgica visitation betegesnek, és nyomo-
réknak találtatot, az mértéket koránt Sem ütötte, azért 
Simpliciter rejicialtatot [Kv; SLt XL Ágostbn Márton 
Suki Jánoshoz]. 1803: egy Rogyine Jénátyin nevű . . . 
Embernek a' háza körül kerittése is volt, de koránt 
sem terjedett ollyan fel az erdő felé [Toplica MT; Born. 
XVc. 1/55 Vulkán Tudor á lui Iuon (78) col. vall.]. 

2. egyáltalán nem; nicidecum, deloc, defel, nici pe de-
parte; überhaupt nicht. 1670: Az Zerényi dolga, az mint 
beszéli, Uram, korántsem úgy volt, az mint beszélik 
[TML V, 241 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 1736: 
az A . Certificatoriajab(an) ugy teszi fel hogy dossa-
b(an) adtak volna Varo Ánnanak3 holott koránt sem 
[Torda, TJkT I. 104. — aA házat]. 1753/1781: koránt 
sem ugy vólt a dolog, mert tsak lépes és szines beszéd 
vólt [Máda H; JHb LXX1/3. 263]. 1767: Néhai Guber-
nátor Ur ő Exclája . . . az mikor Kórodot kezihez 
vette . . . olly bé plántált statusban koránt sem volt mint 
most, hanem azután az idvezült Gubernátor Vr, és suc-
cessive Fia . . kezdették Falusi-Lakosokkal telepíteni 
[Buzásbesenyő KK; Ks 19/1. 8]. 1793: Az Cseresnye a 
mi maradhatott még égy hét múlva fog Sendülni, most 
még koránt Sem arra valo hogy az Ember küldhesse 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1813: Melly Ga-
bonát az öszszel el vetettünk . . . azt tudom hogy koránt 
Sem volt ollyan tiszta mint a millyent által vettek volt az 
Arendátor Vrak [Killyén Hsz; MvRKLev.]. 

Sz. 1766: Ez a vén-tromf Inczédi Sámuel reponála, ki 
is nem tart nálánál nagyobb eszű embert, de korántsem 
oda volt Buda! [RettE 198]. 

korányi vmilyen méretű/vmihez hasonló nagyságú; 
de o anumită măsură/de aceeaşi mărime cu ceva; von ir-
gendeinem Maße/einer Sache gieicher Größe. 1751: 
Láttam . . . egy szarufa koráni Csere fát szalmával bé ta-

karna [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1758: a Ketskek 
mint egy palcza es egy fejsze nyel korani szép tserefa fia-
talokot es tsere musdajokot kereken es oldalul meg hán-
togattak [Kőrispatak U; Pf]. 

korba kocsiderék; lada trăsurii; Wagenkasten/korb. 
1850: Egy darab, az uj szekérbe járó uj kotsi derék fedél-
lel- (: corba :) bőrrel bevonva [Álgyógy H; Born. F. Ii]. 

korbács 1. (rövid, vastag) ostor; gîrbaci, bici; Peit-
sche, Karbatsche. 1621: A Gubernátor vra(m)a Louaz 
Mesterenek, czinaltattak eő kgmek Ezwstbeol az korba-
cziara maroklatot [Kv; Szám. 15b/XI. 301. — aI. Beth-
len István]. 1630: ez az Halom Gieörgj . . . ereössen 
megh uere ezt az eöregh Aszont . . . mind korbaczal, s 
mind égj nagj palczaval [Mv; MvLt 290. 223a]. 1681: az 
fellaitar Lovász inas . . . egy korbácsai meg csapá az 
lovat [Ajtón K; WassLt Sztancs alias Markuly Marton 
(55) vall.]. 1724: El men(n)y, mert ha tŏbszŏr itt kaplak, 
éppen a kapuig verlek a korbátsal [Náznánfva MT; BK. 
Etsedi Sámuel (25) ns vall.]. 1749: jol rea tsapdosa And-
rás ur(am) a' korbattsal [Szentbenedek SzD; Ks]. 1751: 
edgy karbattsal erőssen és kéményén meg véré | ütni kez-
dé a karbattsával Gyiraszin Juont [Csapó KK; Berz. 12. 
92/203]. 1765: Morvái András eő kegyelme egy 
Korbáts lévén kezében, azzal hozá legyinte az emiitett 
szász Gyermekekhez, s azok mellet lévén az it valo Tisz-
tarto ur(am) Inassa aszt egy kevéssé meg ére a korbátsal 
[Zágor KK; Ks 18/LXXXVIII. 8]. 7779: Az Hajdúk 
Házában . Korbáts 1 Deres 1 [Szu; UszLt XII. 87]. 

Szk: ezüstös ~. 1658: Vagyon egy Ezústósz botis, es 
egy Ezústósz korbaczis [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.] 
* háromágú 1710 L e z a Fogarasi rettenetes rútul 
vert . . . hol egyik, hol másik talpamat csapta a lapocká-
val, hol fejemet a három ágú lapos korbáccsal [Bön. 
531] * hosszú 1828: Hosszú Korbáts kettő [Szentde-
meter U; Told. 39] * kétágú 1724: Két ágú korbá-
tsot tsináltatott mint az újjom Pekri Uram [M.királyfva 
KK; BK. Házi Péterné (25) ns vall.] * kurta~. 1828: 
Hosszú Korbáts kettő, nyeregből hajtó kurta egy [Szent-
demeter U; Told. 39] * lapos ~ -*• háromágú ~ * 
négyágú 1667: Négy águ korbács nro. 1 [UF II, 335] 
* nyakas 1810: Húszon égy kis nyakos korbáts . 
Rf 10 xr 1 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 93] * 
nyeregből hajtó ~ kurta ~ * tatár 1736: Az mely 
iţju legénytől az sem tőit ki, tatár korbácsot viselt, tama-
riskus fa volt az nyele, az két végin fejér csont vagy vé-
kony hosszú nyelű két-három bog az korbácson; az 
hosszú volt, nohajkának hítták [MetTr 349]. 1753: Ta-
tar Korbáts N. 1 Nosajka N. 1 [Marossztkírály AF; 
Told. 18] | Egy tatár korbáts és egy selyem hoszszu ló 
hajtó selyem (!) korbáts nyele nádból (Nsz; i.h.]. 

2. korbácsütés, korbácsolás; (lovitură de) gîrbaci/bici; 
Peitschenhieb, Karbatschenschlag. 1678: úgy haüom mi 
nap meg korbácscsal fenyegetett egyik az urunk ő nga 
palotáján [TML VIII, 49 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz Nsz-ből]. 1701: Szent-damokosi Kotori György 
panaszkodik, hogy nála egy katona hol kását, túrót, 
sajtot, ordát és az mi házánál volt, nem adott volna, ha 
mikor nem adott korbáccsal fenyegette [Szentdomokos 
Cs; SzO VII, 70]. 1751: tsak ûtette s verte el annyéra 
hogy husz ha nem tőbb karbátsnak helye lattzatott rajta 
[Csapó KK; Berz. 12. 92/203]. 7767: égy Lázár Gyér-
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mán nevü Tihoi Udvari Tiszt égy néhány Tihoi embe-
rek(ne)k a botskorokban Tihoi földet kőtettett és 
korbátsal hajtotta őket hogy esküdgyenek meg ugy, 
hogy amely földön állanak, az Tihoi föld, és Tihoi föl-
dön állanak a lábokkal [Galgó Sz; JHbK LIV/l. 14 Pus-
kás Luka (60) és Puskás Nutz (67) jb vall.]. 1810: A szol-
gálója pedig a fenn nevezett hibás cselekedetiért a tiszt által 
megbüntettessék korbáccsal [Szárhegy Cs; RSzF 265]. 

Szk: vhány ~ot szenved. 1756: végeztetik, hogy mái 
Napon ötven korbáts ütessék rajta, nem különben a* jö-
vő Tsőtőrtőkon is annyi ütésből állo korbátsot szenved-
gyena [Kv; TJk XVI/8. 10. — aParáználkodásért]. 

3. átv büntető/megtorló eszköz; mijloc de pedepsire; 
Strafmittel. 1710 k.: Olyan korbács ez a nép kezében, 
amelyet semmi hatalom el nem fordíthat magáról [BÖn. 
426]. 1879: Gúnyt az ostobaságnak. Korbácsot azok-
nak, kik nevetségessé tesznek nagy dolgokat [PLev. 37 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

4. átv kb. csapás; lovitură; Schlag. 1880: Kényessé 
tett a házasélet, Jakab Ödön! Vesződés, gond, nyomo-
rúság nem sujtol veszett korbácsával, s elpuhultál [i.h. 
77 ua. ua-hoz]. 

5. ~ -klárisgyöngy korbácsforma/szerü kláris 
gyöngysor; şirag de mărgean ín formă de gîrbaci/bici; 
karbatschenartige Korallenkette. 1846: Egy kis korbáts 
kláris Gyöngy [Mv; MvLev.]. 

korbács-aranylánc ? korbácsforma/szerü aranylánc; 
lănţişor de aur ín formă de gîrbaci/bici; karbatschenarti-
ge Halskette. 1668: Egy kisseb korbacz Arany Lancz 
Árany benne nr. 50 Mas vastag korbacz Arany lancz 
Arany benne nr. 91 [Mk 14 Kapi György inv.]. 

korbácsforma korbácsszerü; asemănător unui gîrba-
ci/bici; karbatschenartig. 1648: Egy korbács forma 
Arany eőv [Mk Kapi Kata kel.]. 

korbácskötő korbácskészítő (mester); persoană care 
face gîrbace/bice; Karbatschenmacher(meister). Szn. 
1640: Korbachykeóteó Vlad nevő Városi ember [Gyf; 
BfN]. 

korbácsnyél coadă de gîrbaci/bici; Karbatschenstiel. 
1810: 100. korbáts nyél xr 3l [Mv; MvLev. Trincseni 
Mihály hagy. 24]. 

korbácsocska kis korbács; gîrbaci/bici mai mic; 
Peitschchen, Karbatschchen. 1714: Korbatsotska het 
szegletes Kristaljomos nyelével, mind a' ket végfen aran-
njal borított s alab valo Türkesz követskekkel ki rakott, 
ostorocska penig arany s ezüst skofiummal borított s 
arany Skofíum, apro gjöngjekkel ki rákot gombotskaval 
ékesített fl. Hung. 30 [AH 36]. 

korbácsol korbáccsal ver; a bate/lovi cu gîrbaciul, a 
biciui; karbatschen, peitschen. 1626: Ahol azt mongia 
hogi en vertem korbachioltam, etc. En nala(m) korbacz 
sem uolt, ne(m) hogi korbaczal vertem volna [T; TJk 
VII/2. 216]. 1710: A nyavalyás ártatlan püspököt egy 
ingben, lábra valóban, kihozzák, s addig korbácsolják, 
míg leszakad az inge, lábravalója, s a húsa is a faráról 
[CsH 309. — 1694-re von. feljegyzés]. 

korbácsolás 1. korbáccsal verés; biciuire, biciuială; 
Geißelung. 1782: a' Tisztarto minek utánna a kor-
batsolást meg unta pistalyt rántat és azzal ă Felső Suki 
Falus Birot főben akarta lőni [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 30 
Vakár Andréj (28) zs vall.]. 

2. átv (fegyveres erővel) le/szétverés; învingere (cu 
forţă armată); Niederschlagung (durch Waffengewalt). 
1710: Soha könnyebben sem pogány, sem keresztény 
egy országhoz s olyan könnyen nem juta, mint akkora a 
német Erdélyhez, egy korbácslás nélkül fejet hajtának 
[CsH 204. — a 1687-ben]. 

korbácsoltatik korbáccsal üttetik; a fí biciuit; gegei-
ßelt werden. 1662: Pápai János Váradig való hurcoltatá-
sának hallatott híre, ki gyalog, mezitlábbal hurcol-
tatott, korbácsoltatott, hogy a nagy hőségben a ló mel-
lett úgy nem érkezhetek, mint a pogány szerette volna 
[SKr 439]. 

korbácspénz 1. kb. kocsisbér/járandóság; taxă pentru 
vizitiu; Kutscherlohn/ertrag. 1731: Hadnagj Atjánkfia 
eo keglme ket kapitanynak kételeníttetett etcza-
kának idejen nagj hamarsággal az Postatul 4 Lovakat 
fogadni hóllomezőiga, mélyért kellett az korbács penzel 
edgyŭtt fizetni fl hung. 3/96 [Dés; Jk 124b. — aHollóme-
ző, a várostól északra kb. 35 km]. 

2. korbácsolás-megváltás/váltság; sumă de răscum-
părare ín loc de biciuială; Geißelungsablösung. 1842: 
Az el követett paráznaságért pedig mind a két fél a Sz. 
Egyházbul 4 hétig ki tiltodott, e mellet Ekklésiát köve-
tett, s a korbács s vessző pénzt meg válták 6 R. forintot 
[Nagykapus K; RAk 22]. 

korbácsütés korbácscsapás; (lovitură de) gîrbaci, bici; 
Peitschenhieb, Karbatschenschlag. 1755: Constalvan 
az in vinculis adstans Margítai Kovács Marianak Sok 
izben általa végb(en) vitt kulőn kűlőn hellyeken fertel-
mes paráznasága azért végeztetett hogy hi(n)c et nünc a 
deresben sullyos, és kemény korbács ütésekkel veret-
tessék meg [Kv; TJk XVI/8. 107]. 1775: (Az alpere-
sek) paraznalkodasokat meg vallották . magok éle-
tek meg jobbítása és másoknak példája véget a férfi 60 
páltza az Aszszony 60 korbáts ütessel . büntetesse-
nek | az szolgalo a Ládából a szoknyát ki vette, azzal az 
ágyba el butt . egész len véghez nem vihette Czélyát 
azért, hogy előre, meg Zaboláztassék, hogy 12 korbáts 
ütéssel meg büntettessek determináltatot [H; Ks 114 Ve-
gyes ir.]. 1812: Tőrök Ferenczné bizonyítsa reá G. M. 
Pistánéra a kurva nevet 4-d magával a mellett meg-
tiltatik hogy sem szemébe, sem hata mege (!) többé ne 
kurvázza, mert ha kurvázza 24 korbáts ütéssel büntetö-
dik [Nagykapus K; RAk 14]. 1819: Maga a' bé pana-
szolt sem tagadhatván Popa és Joszov Merintze és 
Gavrilla Muntyán kruplis vermekből valo krumpli lo-
pását meljre nézve . . határoztatott hogy kapjon 
két versen 50 korbáts ütéseket, és három napig rabos-
kodgyék a' Mlgs Família Tőmlŏtzében [H; JF 36 Prot. 
2]. 

korbeli korú; de . . vîrstă; von . Altér. 1774: mi-
tsoda nevezetű Jobbágyok Hazás (!) Tüzes Gazdák vad-
nak jo karbeliek vagy öregek [T; CU]. 
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kórbeteg beteg; bolnav; Kranke(r). 1710 k.: kórbe-
tegnek és olyan terhes személynek az ilyen háborúban 
senki sem vetheti vétkül, ha a mezőről városba mégyen 
[Bön. 706]. 

korc1 gatyamadzag; sfoară de legát ismene; (Unter)-
Hosenband. 1756: mikor épen az ajtót bé nyitottam 
Molduăn Onyát . . látám ülvén hogy Lábra valója kor-
tza meg oldva le fityeg vala [Galac BN; WLt Mart. Ta-
káts (36) jb vall.]. 

korc2 * 1742: Tudode lattade v(agy) hallottadé bizo-
nyoson hogy a Gargyasiak bányájából veszett volna el 
kész Kortz melljet magok kerestenek 's szakasztottanak 
le [Asz; Bosla vk] | Hallottam hogy a' Gárgyasiak(na)k 
kész kortzokot az Jstalljosok által vontak vólna [Toroc-
kó; i.h. Móréh János (36) jb vall.] | a Gárgyasiak bányá-
jából egy jó darab kész kortzot által vetett Tóbiás Botár 
(így!), vólt annyi mint egy Házi kenyér, és azt Rátz Dani 
vitte ki a' párban [uo.; i.h. Finta Jakab (34) szb vall.] | 
egy nagy darab kortzot én hoztam ki párban, melljet né-
kem a' Gazdák adtanak [uo.; i.h. Rátz Dani (22) jb vall.] 
| a' Gargyasiak bányájáb(an) szakadott le egy darabb 
kortz, 's mig kŭn voltanak addig oda lett [uo.; i.h. Ta-
más Álbert (39) jb vall.] | Tudom hogy én magam lévén 
az bányáb(an) Bartók Ándorral, egy darab kortzot sza-
kaszta le Bartók András, melljen én álván vizet is mér-
tem de megh ehezvén ki mentünk enni 's addig oda lett a 
kortz [uo.; i.h. Vernes Ferenc (26) jb vall.] | a' migh a* 
Gargyasiak ŏttenek volna addig az Istalloso^ egy darab 
kész kortzot el loptanak, a' bányából által hoztak [uo.; 
i.h. Ekárt Ferenc (61) jb vall.] | Hallottam hogy a' Gár-
gyásiak míg kŭn ŏttenek addig oda lett a' kortz a bányá-
jokból [uo.; i.h. Gáspár Gergellj (30) jb vall.] | A' kortzot 
az Jstalljosok rontsolták 's vitték ki, de az hová esett vólt 
magok helljek(ne)k tartották [uo.; i.h. Móréh András 
(31) jb vall.]. 

Jankó „Torockói bányászszótár“-ában [TAszT 200] a címszóra nézve 
ez olvasható: „korcz v. gocz meddő kőhalmaz a bánya előtt" Ezzel az ér-
telmezéssel az itteni kijegyzéseink vonatkozásában nincs mit kezdenünk, 
hiszen itt éppen valami olyan értékesnek látszó kõzetſélérõl (kész korc!) 
van szó, amely felett a bányásztársulások kőzött perlekedés, villongás ke-
letkezett. 

korcovágy, ? korconád 1. a női ruha derekával egybe-
dolgozott (fűzőszerű) díszes felsőrész; corsaj (de rochie) 
cu ornamente; Art gezierter (miederartiger) Oberteil 
eines Frauenkleides. 1629: Egj zeold barsoni korczovagj 
arani pre(m) rajta 1 [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1633: egy ve-
res Arani peremes korczonad | egy Király szin Virágos 
atlacz szoknia fekete Bársony korczonaggia Vyos ezeóst 
peremmel egy haiszin atlacz szoknia Arany peremes 
Ittem egy veres Árani peremes korczonad [Ks Vesselini 
Kata kel.]. 

2. dolmány, zeke; zeghe; Art Jacke, Wams | a mell-
vért felett viselt ruhadarab; îmbrăcăminte purtată dea-
supra pieptarului; über dem Brustharnisch getragenes 
Kleidungsstück. 1665: ha más provisio reájok nem le-
szen, azoka ott nem lakhatnak; kilencz hetét hópénzek 
kiadásoknak mondják, és azolta a kinek köntösöcskéje s 
egyebe volt, azt adták el, már az korczovágy is nem bö-
csül az kufárnék előtt [TML III, 478-9 Béldi Pál Teleki 
Mihályhoz. — aA német katonák]. — A jel-re 1. TESz 
korcovát al. 

Minthogy a régiségből máshonnan — az egyébként ismeretlen eredetű 
szóra — korconádf í j -nak olvasható írott alakváltozatot nem ismerünk [1-
NySz, OklSz, TESz], az egyedülálló 1633-i korczonád alak lehet tollvétség-
bõl v. hibás olvasatból származó forma is. Sajnos, az eredetihez már nem 
lehet hozzáférni. 

korcsítás elkorcsosítás; deformare, degenerare; Miß-
bildung, Entartung. 1854: majd ha eljön az új chaosz ko-
ra, a' teremtő kéz korcsitás nélkül találja meg a régi szel-
lemet [ÚjfE 2]. 

korcsma 1. korcsoma 

korcsmacímer kocsmacégér; tablă de firmă al unei cîr-
ciumi; Wirtshausschild. 1841: A' Kőzepső híu van 
benne 1. Egy régi módi Sparheerd 2. Egy Korcsma czi-
mer [Nsz; Told. 18 Gr. Toldalagi Zsigmond inv.]. 

korcsmafogás kocsmárláskezdés; începerea cîrciumă-
ritului; Schankbeginn. 1738: Isten ő Szent Felsége szin-
tén el-érkeztetvén azt az időt, mellyb(en) Nms Várasunk 
Privilégiuma szerint való három hónapi korcsmafogása 
bé-áll . . Concludáltatott hogj Hadnagj és Borbi-
rák atyánkfiai . . Visellyenek gondot a Nms Város kor-
csomájára hogj bor iránt defectus ne essék, és a Nms Va-
rosnak kára ne következzék [Dés; Jk 494a]. 

korcsmajövedelem vendégfogadói jövedelem; venitul 
după cîrciumărit; Wirtshauseinkommen. 1662: A vice-
kapitány fogadott vala száz legényt . . kiket fizetésen 
tarta az vármegye korcsma jövedelmébül [SKr 585]. 

korcsmálkodás italmérés; desfacere de băuturi alcoo-
lice; Ausschank. 1776: mi negyven Hajossok Kenteleni-
tettünk, hogy a' napokban két Kormányos Kezéssegék-
re egy harmincz vederbűi allo bort nem nyeresegre, sem 
pedig Kortsmalkodasra, hanem magunk Hajós Legé-
nyeidnek Kőnyebb Szokás szerént excontentalasokra 
nézve vásarlottunk [Déva; Ks 76. VIIIc]. 

korcsolya 1. hordókorcsolya, (létraszerü) hordógör-
gető faalkotmány; scară pentru urcat şi coborît butoaie; 
Faßladebalken. 1528: I scala pro vinorum intractione et 
extractione wlgari korchola [Vh; MNy XXXI, 195]. 
1594: Bor wonni ualo korchiolia No. 2 [Kraszna Sz; UC 
78/7. 20]. 1676: Vagion itt czap szék s azon ejtel s' feley-
teles s' kett korczalyara kett rendbeli kőből rakotak 
[Fog.; UF II, 748]. 1681: Vagyon itt . Kád alá valo 
Aszok vagy faragott gerenda Nro 2. Közönséges Kor-
csolya Nro 1. [Vh; VhU 502-3]. 1747: Vagyon ezen Pin-
tze Gátorjában avatag Kortsoja 1 [Borsa K; Told. 24]. 
1801: A' Pintzéhez tartózó Hordókat le eresztő Kortso-
ja [Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 1804: Két Kortsoja, Két 
Vasas Bor Mérő Veder, egy Bor Lántzalo [Benedek AF; 
SLev. Somlyai János inv.]. 1824: A' pintzén kivül 
Három Kortsoja egymásutánn valo nagyságú [Kv; 
BetLt 2]. — L. még boreresztő-, bortolóborvető-, bor-
vonó-korcsolya al. 

Szk: hordótartó ~. 1692: negy aszok fákhoz szegezet 
hordo tartó korcsolyak [Görgénysztimre MT; JHb Inv.] 
* hosszú ~. 1647: Áz Istállók eleott az Udvaron vagion 
egy szalmas Pincze . . vagion .. Ket hoszú korczolya; 
negy feoldes hordo [Drassó AF; BK 48/16]. 1652: Va-
gyon ezen Pincze külső Ajtaja előt egy hosszú korcsolya 
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Vagyon ismét egy bor vono kőtél Tizen négy eoll 
[Görgény MT; Törzs] * kicsid/kis/kisded ~. 1692: Egy 
hoszu korcsolya, mas kisded korcsolya [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.]. 1744: Korcsola nagj 2 Kicsid korcsola 2 
[Marossztkirály AF; Told. 18]. 1832: Egy hitvány kis 
kortsollya [LLt] * kurta 1797: A Pintzében találta-
tott Portékák Két Lio . . . Egy Kurta kortsoja [Náz-
nánfva MT; Berz. 4. 22. N. 2] * öreg 1697: ezen há-
zok pincze gatorara nyilik edgj erős ajtó Itt vad(na)k 
eoreg korcsolyák nro l Kissebb nro 2. [Alvinc AF; Mk 
Alvinczi Péter inv. 9]. 

2. kéziszánka; săniuţă; Handschlitten. 1638: latam 
hogi ket legent hoznak hogi az kalitkaban tegyek az 
eggiket ugian . . . korcziolian Vonzak [Mv; MvLt 291. 
139a], 1662: mindkét felől négyszegben ugyan tágos olly 
épületek valának, ahová . . . a kertből minden sok szép 
virágokat különb-különb hatalmas nagy cserép- és föld-
edényekben levő füveket, fákat korcsolyákon bevontat-
ván szép rendben berakhatnának [SKr 259-60]. 1743: 
végezte a szegény Haza, hogy Karátson havában Új 
Esztendŏigh és nem mászszor a' kiknek Louok vagyon 
a' Papnak két Ló fát, a' Mesternek egy Lo fát, megh vi-
gyenek . a' kinek penig Lova nintsen a' Papnak két 
kortsoljával, a' Mesternek penig egyel vigyen fat ugyan 
azonn ŭdŏ alatt [Torockó; TLev. 10/1]. 1849: Két ŏkŏr 
szán. — égy kortsaja. — égy paraszt lo szán ganaj hordo 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

korcsolyakötél hordókorcsolya-kötél; frînghie cu care 
este legát butoiul aşezat pe scară; Faßladebalken-Seil. 
1679: Uy, vastagh, Kender, Korcsola Kótel [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 137]. 

korcsolyás 1. kb. rakodó-szállitó mester; persoană 
specializată ín urcatul şi coborîtul butoaielor (pe scări); 
Ablade-Liefermeister. 1519: korcholyas [Kv; TJk I/l. 
10]. 1550: Mateo Nagy Qui et korcsolas . . . d 20 [Kv; 
Szám. l/II. 9b]. 1570: az.varas korchioliassais oda 
megien vedny [Kv; TJk III/2. 9]. 1574: Kewannyak eo 
K. aztis hogy altalan fogwa biro vram Az korcolias he-
liebe Mast valasson, Mert Nem Zenwedhetyk az rea va-
lo szok panazt [Kv; TanJk V/3. 106a]. 1582: Az Quartas 
Vraimtol weottem egy 75 wedres bort attam erette f. 7 ky 
wonasatol attam, az korcholyasnak d. 12 | Az borokat 
hogy egyk zekerreol az masikra hantak fizette(m) az 
korchyolyasnak d. 36 [Kv; Szám. 3/V. 20, 37 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1585: 1 Juny Kendy Sandornak es 
Somborj Vramnak hozanak waraddrol Borokat hogy az 
korcholiasz masz Zekerre wonta fizette(m) . . d. 6 | 11 
Juny. wneka ket Hordo sert Adam Janostol feyedele(m) 
zamara fyzette(m) az fel vonasatol az korczhyolasnak d. 
40 | Az feyedelem be hozasakort hozanak . . . borokat 
Balasfy Lazlohoz wittek az pynczekre fyzette(m) 3 bor-
tol az korczhyolasnak d. 32 [Kv; i.h. 3/XXII. 23b, 74, 
77. — aOlv.; vűnek]. 1586: az Korczoliasnak atta(m) 
hogy le wonta es Jsmet fel wonta az 8 hordo salétromot 
f. — d. 50 [Kv; i.h. 3/XXVII. 13b]. 1609: Az korcziolias-
nak hogy az l l hordo borokat mas zekerekre hanta ad-
tam munkaiokba . . . d 40 [Kv; i.h. 12b/IV. 323]. 1687: 
Salamon F(o)g(a)r(a)sb(a) szállíttatta 23. hordó Borok 
ki veteséirt (?) az Kortsolyásoknak cum d. 24 adtúnk 
[UtI]. 1705: Ugyan ma hordattuk a korcsolyásokkal az 
úr borait bé a pincébe [WIN I, 371]. 

2. különböző munkákat végző bérmunkás; muncitor 
care execută diferite munci; verschiedene Arbeiten ver-
richtender Lohnarbeiter. 1574: Rendeltek Eo k. Tyzen 
ket Embert az zaz vraim keozzwl kyk my helien az Jeg 
ely Indwl Meg Iariak az vyz fóliást, Es hwl valamynemw 
Bántást Esmérnék lenny Áz vyznek foliasaba Meg zaba-
dichak . . . Es eo kegis Byro vram Aggyon egi fertalt 
Melleyek Az korcholiastis hogy Az myt az 12 vraim pa-
rancholnak Azt chelekedyek okwetetlen [Kv; TanJk 
V/3. 99b]. 1577: Az hyd vcza zorossaba valo meg Reke-
det foliam felől vegeztek eo kegmek, hogi teob dolgai 
keozót Byro vram zorgalmaztassa rea az korcholiast 
hogy tiztechya meg [Kv; i.h. 15b]. 1582: Az monostor 
kapu eleot walo hyd ala wettettem két labot attam az 
korchyolyasnak munkayaban d. 18 [Kv; Szám. 3/V. 7, 
11 Lederer Mihály sp kezével] | az korchyolyasnak az 
Jegnek meg wagasatol es berakásától az tanachyhazhoz 
negyed magawal két két napzamot d. 12 [Kv; i.h. 5/XIV. 
124]. 1585: 15 Noém: . Mykor az Lengyelnek feyet 
vŏwek Nem vala ky el temetny (így!) tanaczhy aka-
rattyabol az korczhyolassal assatta(m) syrt neky fyzet-
te(m) tŏlle hogy el temettek syrt astak d. 40 [Kv; i.h. 
3/XXII. 78]. 1589: Esmet attam az Korchiolasnak hogy 
Tímár Janosal Czeoueket hegyezet f. — d. 20 [Kv; i.h. 
4/VI. 24 Stenzely András sp kezével]. 1590: fyzettem az 
Korchiolyasnak Az legenyeknek hogy Chinaltak az 
Lepseoket 14 penzeúel f. — d. 56 [Kv; i.h. 4/XX. 21 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1591: Az Korchyalyasnok ez-
tendeig valo fyzetese hogy az Tott vagya f 4 [Kv; i.h. 5/1. 
110]. 1592: 6. Marty Az zamtalan Nagi uiz mia az varos 
Towa el akar vala zakadny, az korchiolias bochiatta el a' 
vizet, es keórniwlle voltak 3. Napestigh fizettem f 0 d 40 
[Kv; i.h. 5/XIV. 138 Éppel Péter sp kezével]. 

3. ? hordógörgető faalkotmány, rég korcsolya; scară 
pentru urcat si coborît butoaie; Faßladebalken. 1676: 
Az pincze tölgy fa gerendás padlásos Vagion benne kor-
czalyás is 2 [Sárkány F; UF II, 753-4]. 

O Szn. 1564: Simon Korcholyas [Kv; TanJk V/l. 70]. 
1568: Franciscus Korchiolas [Kv; TJk Ill/l . 241]. 1570: 
Korchiolas ferencz [Kv; TJk III/2. 17]. 1582: Michae 
Korcholias al(ia)s Zenegeteó [Kv; TJk IV/1. 42]. 1584: 
Korchiolas Mihal [Kv; Szám. 3/XV 12]. 1589: Kor-
chiolas Martton [Kv; i.h. 4/VI. 20 Stenzely András sp 
kezével]. 1595: korczolyas Istúannak. Korczollyas 
Istúan [Kv; i.h. 6/XVIIa. 115, 151 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1621: Korchiolias Marton [Kv; i.h. l5b/XI. 
274]. 7667; Korczolyas Istua(n) [Kv; Dica XXIV. 172]. 

korcsolyásmester kb. rakodó-szállítómester; korcso-
lyás; persoană specializată ín urcatul şi' coborîtul bu-
toaielor (pe scări); Ablade-Liefermeister. 1585: Az Kor-
czhyolas messter vona fel Adam Janostol ket hordoual 
feyedelem zamara . . . fyzette(m) az korczhyolasnak d. 
50 [Kv; Szám. 3/XXII. 75]. 

korcsoma 1. cîrciumă; Wirts/Gasthaus, Weinschank. 
A. 1570: Blasius czigan vallya hogy ez ely Mwlt Na-
pokban Menthenek volt Zabo Andrassal az Bwdakarne 
hazahoz korchomara [Kv; TJk III/2. 198]. 1573: Tec-
chet ez varoswl hogi senky korchoman valo Iwoknak 
Etelt Neh aggyon [Kv; TanJk V/3. 85a]. 1578: niolcz ora 
vtan korchioma(n) bort ne aggianak Senkinek . . Vala-
ky penig az Takaró (!)a harangzo vtan bort adna kor-
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chioma(n) tyz forint legie(n) az bwntetesse [Kv; i.h. 
157b. — aTollvétség lehet Takarodó h.]. 1581: varassy 
Ember senky se lakodalomba se penigh korchioma(n) se 
egieb gywlekezetbe semmynemeó fegywert ne vysellie(n) 
[Kv; i.h. 241a]. 1585: Latthiak eo kgmek Many Ridegh 
legeniek vadnak Az warosson kik nem zolgalnak, ha-
nem chak Az korchomakon hewernek [Kv; i.h. 1/1. 4]. 
7586: Az Vosamapnak illesereol zentelesereol ig' vegez-
tenek eo kgmek hogy Ez Napon Az korcho-
makis Wrcsek legienek minde(n) Rezegeskedeokteol, 
Tobzodoktúl, Ott senky Ne Igièk hane(m) hazahoz vagy 
zallasahoz vitessen bort [Kv; i.h. 34]. 1640: Itt az kor-
czomat karaczontól fogua Z(ent) Mihály Napig Az Ur 
szamara tartiak [Gyalu K; GyU 56]. 1654: azon Eostve 
nallom volt az korcziama en nallom mulattanak mind 
[Ispánlaka AF; Thor. X/9 Draguy Szava (40) jb vall.]. 
1708: nekemis meg kellet mondano(m) micsoda paran-
csolatunk vágjon hogj korcsomat allicsanak bé oda 
csak ne impedialtassunk [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.J. 
1741: Hogy ha a' Város Ser korcsomája, ŏ kglmekd 

negligentiájok; vagy Contumatiájok miatt szenyvedne, 
heverne, a' Nms Város a' defectust ő kglmeken meg-ve-
hesse, az az, a' mennyi Lucrum rend szerint ingrediálha-
tott vólna a' korcsoma heverése alatt [Dés; Jk 552b. — 
aA serfőzők]. 1746/1831: A Kartsomák állapottya is azt 
kivánván alább: ezen Linea több Kortsomát tartson 
[Szentdemeter U; Told. 38]. 1762: Karcsamák Lévén öt 
karcsama Déván importál Rft. 1210 | Az Dabrai korcsa-
ma importál circiter Rft. 100 [Déva; Ks 76. IX. 12]. 
1763: a Kortsama dolgát a mi Nézi arolis éemonstratiot 
teszek mivel tsak egj penze is Nagysagtoknak tőlem el 
nem titkoltatodik [Kéréd KK; Ks LII. 18 Szarka József 
tt lev.]. 1796: A Kortsomákan elégszer láttam hogy 
azokban ivutt és tántzolt magát musikáltotta [Kv; 
AggmLt B. 15]. 1843: miután vaj két ora múlva viszont 
bé mentem a kortsomába pipa gyújtani . . már akkor 
Szabó János Tóth Teremtését szidta Pekáriknak [Dés; 
DLt 586. 13]. 

B. 1572: Zekel myhal latta az Szerekesne hazanal az 
korchman Antal egi fawal tollya volt Gáspárt [Kv; TJk 
III/3. 24]. 1669: Az korcsmáko(n) Takarodó Harang 
szo uta(n) <bort> adnj senki ne mereszellyen [Dés; Jk]. 
1706: Ezen joszagnak proventusa volna, ha búzát és szé-
nát adhatnan(a)k el és ha penzen bort veven korcsmát 
erigalnan(a)k [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1797: A vámi 
Kortsma Tzimerének fel szegzésére 4 pántvas [Déva; Ks 
96], 

C. 1647: Beszterczei híveink talalvan megh bennünket 
alazatos keőnyeörgesek altal adgyak értésünkre, hogy 
Szeretten tull leveő Falujokbeli lakosokot az megh irt 
Pongardi (!), Mathei, es Vyfalusi Olahok sok mod nél-
kül valo czelekedetekkel infestalnak, koczmajokra fegy-
veres kezzel menven eől<nek e>s vagdalnak [BesztLt 129 
fej.]. 1680: mi az koczoma(n) aszt talalok fel hog csak 
megh büntessük őt [Étfva Hsz; KaLt Apor István ir.]. 
1823-1830: esztendőt által a marosvásárhelyi kocsmán 
az hordókat mindenkor én mérettem [FogE 102]. 

Szk: ~ról ~ra hordoztatja magát. 1759: Hajkul 
uram . . midőn hon nem volt, Kortsomákrol kortso-
mákra, hol magát egyedül, hol Feleségestől hordoztatta 
a' Mlgs Groff Ur ökrein és szánnyán [Marosludas TA; 
TK1 Bunye Juon (24) jb vall.] * ~ró/ ~ ra jár. 1597: 
András kowach . . . wallia . . . mikor Sardy János Lip-

para ment wolt, az felesege túdom hogi korchiomarol 
korchiomara iart rezegeskedet [Kv; TJk VI/1. 93]. 1750.ě 

Ejel Nappal Korcsomakrol Korcsomákra járt, ivut, ré-
szegeskedet [Kál MT; Berz. 2. 38/30] * ~ tartatik. 
1756: (A falu) nem is arra valo hely, hogy itt Korcsoma 
tartassék, mivel félen valo hely lévén el nem kelne [Du-
mest H; JHb LXX/2. 90] * gyakorol kocsmázik. 
1752: Simo János . . Kortsmákot gjakorlott, ott része-
geskedett [Msz; Pf]. 1780: Czici Dávid a korcsomákot 
igen gyakorlatta [Hr 2/44]. 1796: a Kortsomákat gyako-
rolta, a bort szerette [Kv; AggmLt B. 15] * a ~f őrzi 
'ua' 1605: Az teob tilalmas erdeokre es el adot erdeok-
reis paranchyolia megh az erdeo paztoroknak legyen 
zorgalmatos vigyazasok, ne chyak az korchyomat eoriz-
zek [Kv; TanJk 1/1. 511] * a ~ / rója 'ua'. 1766 k.: Flori-
tza . etzakais az korcsomat rója [Ks 8. XXV] * ~ t 
tart kocsmárol. 1642: az eo Nagok Joszagaba(n) lak-
ua(n), korcziomat tartanni eő Nagok elle(n) szabad ne 
legie(n) [Bohniaa; WassLt. — aBonyha KK]. 1719: Rad-
nótfáján kortsamát Se bor, Se Serbélit ne tarcson tar-
tassan [T; Born. G. XI. 1 Instr. — aMT]. 1812: Bizonyo-
son tudom hogy az öreg Groffné eö nsga Arany és ezüst 
pénzt ajándékozván mind a Groffnak mind a Groffné-
nak, a' Groffné ebből Joszágot árendált, Kortsomákot 
tartott 's külön kereskedett [Héderfája KK; IB. nemes 
Jánosi Ersebeth Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sá-
muel tisztnéje vall.] * ~ t tarthat. 1671: A ô es Uj Tor-
dai s' Désiek, hogy Mészárszéket és korcsomát tarthas-
sanak másnak kivŭllettek azon hellyekben Mészárszé-
ket és korcsomákat tartani szabad ne légyen sub poena 
Articulari [CC 48] * ~ val él/kereskedik kocsmával fog-
lalkozik. 1589: Azért akoron egez varosul vgh vegezenk 
az ado feleol hogj az kik az piacz zelben laknak es kor-
cziomaual eltek tehát azok teobbet adgianak az teob 
hatra lakó keossegnel [Szu; UszT]. 1589 k.: Az ado dol-
gaban tudom hogy vgy vegezek hogy az ki korcziomaual 
kereskedik . teobbet adgion az teob zegenysegnel 
[Szu; i.h.]. 1590: Az waros Énnekem az ado elrendeolest 
Jrúa atta ha penig az registrúmban teöbet rendeöl-
tek es Jrtak wolna, azokra Kik az Korchiomaual Elte-
nek en teöbet Kertem es weöttem wolna [Szu; i.h.] * ál 

tart orvul korcsmárol. 1730: az kik áll korcsomákat 
tartanak büntettetnek meg [Dés; Jk]. 1732: midőn a 
Ne(m)es Város Korcsomája fojt, akkoris maga házánál 
in praejudicium Oppidi áll Korcsomát tartott {Dés; Jk] 
* árulja a ~t kocsmárol. 1652: Ennek eleotte rendel 
árulták az kortsomat, De Fabian Ideib(en) Esztendeig 
az mostani le teŏtt Ud(var)biro ideiben 4 Esztendeig 
csak egy ember arulta [Szászlóna K; GyU 124]. 1659: 
Az Alvinczieka es Borberekiek Jelentek, hogy en-
nekelŏtte, az ot valo Szent János napi0 sokodalomkor, 
két napok alat, az ot lakosok kŏzzŭl, mindenek(ne)k in-
diferenter szabad volt Korcsmát árulni Serio paran-
csollyuk ha ugy vagyon, hogy jngasszoris arultanak, 
mostis úgy légjyen [Törzs. fej. — a~ Alvinc és Borberek 
(AF) lakosai, jún. 24] * áruitatja a ~t kocsmároltat. 
1600: Erdély Georgy vallya En Arultattam az kor-
chyomat az nap [Kv; TJk VI/1. 455]. 1705: őnagysága 
korcsomát áruitat már régtől fogván [WIN I, 608] * 
bor~. 1595: bor korchoma vala az háznál [UszT 10/61]. 
1735: a Falusiak kőzzűl senkiis . semminemű Bor 
Eget bor ser vagy méser es palinka kortsomát tartani ne 
mereszellyen [Mezőcsán MT; DobLev. 1/160. 14-5] * 
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égettbor~ * felifennakad a ~n a bor a kocsmán ma-
rad/reked a bor. 1748: a' Vendég fogadóban egy hordó 
bor ă Kortsomán fel akadott, s ott veszett [F.karácson-
fva KK; Told. 56]. 1783 k.: meg semis engedték8 Szt Mi-
hály-nap után hogy kortsomáinkban fen akadt borain-
kat el árullyák, fenyegetŏdvén azzal, hogy borainkat ki 
öntözik [Torockó; TLev. — aA földesurak] * falu ~ja. 
1656: (A) Sokadalom mikor Falué lészen akkor egy hé-
ten Balogh László Ur(am) ne Korcsomaroltassan, ha-
nem az Falu árultassan bort, melly, akkorj hét el telvén 
utánna mingyárt az Falu Korcsomajábol excindaltassek 
más hét Balogh László Ur(am) számára [Makfva MT; 
DLev. 5] * kurta ~ ? ál/zugkocsma. 1780: Tudgyae ă 
Tanú hogy . . . Déva Városában . . az Hajós Ut-
tzában az mult és mostan folyo l780dik Esztendőkben 
tilalmas Időkben Kik Tartottanak, s tartnak actu is 
Alattomban Kurta Korcsmákot ? Azon Korcsmárosok 
mit Szoktanak árulni? Bort é? vagy Pálinkát? vagy ta-
lán inkább is hogy mind az két féle Italt? [Déva; Ks l 13 
Vegyes ir. vk] * méhser ~ -*• bor~ * mészárosok ~ja. 
1800: Bőltsen emlékezhetik a Tekintetes Nemes Tanács 
hogy ez előtt . . hat vagy hét esztendőkkel minemű ke-
mény parantsolattya érkezett légyen a Felséges Királyi 
Gubemiumnak, a Mészárosok korcsomája iránt hogy 
azon Mészáros széknél valo korcsoma telyességgel tol-
láltassék, és ott kortsomát tartani telyességel meg ne en-
gedjék [Ne; SRE 835] * nemesség ~ja. 1695: sok helye-
ken az paraszt és idegen emberek az nemesség korcso-
májának nagy kárára holmi gabonából crematumot 
vagy gorolykát szoktak főzni [EOE XXI, 238 ogy-i vég-
zés] * nyaka szakad a ~nak tönkremegy a kocsma. 
1708: ha meg ne(m) orvosoltatik edgj altallyáb(an) az ŏ 
Herczegsége, itt valo Korcsomainak nyakaszakad és 
hejjaba szállitatott ur(am) kgd ide annyi jo borokat 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.] * pálinka ~ -*• bor ~ 
* ser ~ -»• bor ~ * szabad ~. 1572: Mond az Caspar 
hogy Bezzegh eo kiált, Mert zabad korchoman vagion 
[Kv; TJk 1II/3. 25]. 1573: Katalin Kis Boldisarne Azt 
vallya hogi Iwt oda Beolcz János nekya vgian ha En 
Raytam ollian zydalmat teottek volna Mint az te vradon 
az zabad korchoman, vagi ky Mennek az varosbol vagy 
ely Nem zenwedne(m) [Kv; i.h. 280. — aElőtte a mond 
szó tollban maradt] * udvari 1774: Az Udvari korts-
mákban egyedül csak az udvari Ital kŏlté ell, vagy pedig-
len más idegen Jtalis [K; KS vk]. 1806: ha Ats Joseñhé 
Arkosi Susánna leg előbszőris bé nem kandikált volna 
az Utrizált Udvari kortsoma ablakán, leg kissebb hir, 
vagy Zene bona nem történt volna [Dés; DLt 250/1808] 
* udvar ~ja. 1809: a Mlgs Udvarnak . itten Udvar-
hellyen Diák Imre Conventios kortsomárossa lévén ötét 
a' Nemes Communitás Polgárság viseléssel nem terhel-
heti, mert ugy a Mlgs Udvar kortsomája romlanék 
[UszLt ComGub. 1721] * uradalom ~ja. 1792: Maga 
Krajnik uram Zabját is az Uradalom korcsomáján dist-
raháltam [Szászváros Ks 75. VIIIb/41] * uraság ~ja. 
1766: (A gondviselő) két hordó Bort . ki korcsomá-
roltatván az Uraság korcsomáján az árra hová tétető-
dött abban bizonytalan [Kv; Ks 8. XXV] * város ~ja. 
1688: az Varos Korcsomaja fel allitatik és az Varos Cze-
gere ki tetetik [Dés; Jk]. 

2. kocsmahelyiség/ház; cîrciumă; Wirtshaus. A. 
1795: 'A Svábi Kortsomába ivu asztal [Déva; Ks 108 
Vegyes ir.]. 1802: Forro Lajos alig lépik ki a' kortsoma 

Ajtaján ugy megütötte a* Vas villával, hogy mind 
tantorogva ment . haza [Mv; Born. XXXIX. 33 Fr. 
Szathmári jun. (23) vall.]. 1816: Ezen Korcsoma udva-
rára bé mehetni négy szegu kifaragott vastag Cserefa ka-
pu Zábékon épült fa sarkokon nyilo gyalog kapun 
[Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 1817: A Kortsoma fekszik 
a Falu kőzepin . . , régi alkotmány Zsendelly fedel alatt 
[Ördöngösfüzes SzD; OrmMúz. 6]. 1829: ezen a' Nyá-
ron a* mulató kert kortsomának használt Épületei ké-
szíttettek el [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 
1843: akkori gazdám vagy két poffot adott Nékie, 's 
(me)g lehet jotskán találta, mert Pekáriknak az orábol a 
vére megindulva nyúlva maratt a kortsoma fölgyén 
[Dés; DLt 586. 19-20]. 

B. 1801: Kortsma alatt valo Pintze Boltozása jó | A' 
Kortsma Külső Tornátza rósz, ujjat kéván [Déva; Ks 
108 Vegyes ir.]. 

Hn. 1810: Kortsomán a két Hágó közt laktam [Dés; 
EHA]. 

3. kocsmárlás; cîrciumărit, concesiune de vînzare de 
băuturi alcoolice; Weinhandel, Schankwirtschaft. 1572: 
Ilona Jacab galne azt vallia hogi az farsang vegebe volt 
egi Nap hogi korchomaia volt eoneky [Kv; TJk III/3. 
12]. 1582: akkor Iy garto Gorgnek korczomaia Vala 
[Kv; TJk IV/1. 58e]. 1674: Ezekreis korcsomaroltatasra 
szinten annyi bort szoktanak adni mint az Felső Porum-
bakiakra, ha penigh nem adnak az korcsomat szarazan 
fizetik meg videlicet fl. 72 hetven kettő [A.porumbák F; 
UF II, 641]. 1689: az Korcsoma el kezdetődik [Dés; Jk]. 
1706: Ezen Joszagn(a)k jövedelme volna az mezei oeco-
nomiaból is ha az korcsomat folytathatn(a)k [Hsz; 
Törzs. Rákóczi inv.]. 1741: Mikor az Isten meg vonnya 
áldását, hogy jo bor ne(m) terem tehát edgjik edgjik Pap, 
maga itallyára hozhat bé másunna(n), nyólczvan nyolc-
van veder bort, de ne(m) korcsomára [Zilah; SzVJk 32]. 
1746: Máris a' Mlgos Vrak mind az Csesztvéi Jószág-
ban) mind Sz. Demeteriben abutaltak az Kortsomák 
follytatásáb(an) [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1838: Kortsoma nincs, de vagyon annak Limitatioja s 
esztendőnként egy negyed rész esztendőt által a' Limita-
tio Jussával ezen Nyilasa élhet [O.csesztve AF; Ks 92. — 
aNyilas osztozáskor vmely nyíl birtokába jutó osztozó 
fél]. 

Szk: a ~ limitációja a kocsmárolás rendjének beosz-
tása. 1744: eleitől fogva, hogy meg indították a Kortso-
ma Limitácioját arra egy possessor sem állott, sőt őrök-
ké ellent tartott [A.jára TA; BLt 12] * ~rű (ki)ad. 
1632: ualamely faluban eöregh bort adnak korczomara, 
az ollian helieken mindenwt ab usu antiquo ket roka 
beőrrel es ket vago barommal tartoznak [Ludisor F; UC 
14/38. 84]. 1662: Boromat én ott többet nem reméllet-
tem, talán korcsomára adták ki [TML II, 251 Kemény 
Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 1727: Sert azki korcso-
mára akar adni, serlátás után adhassa [HSzj sör-látás 
al.] * ~ra (ki)tesz. 1770: a korcsomára ki tŏttunka 

[Esztény SzD; Told. 29. — aA bort]. 1774: kortsomákra 
a' midőn borokat tesznek . . lehet ha az Magok gyüle-
vesz borokot ell cserélik az Uraság borával, és a mago-
két teszik Pipeia gyanánt, de bizonyoson nem tudom 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 91. — aPipéről (KK) szár-
mazó/onnan való] * ~rű kivonat. 1664: írja Kegyel-
med, egyik hordó bort ki kell Korcsomára vonatni, de 
nem írja Kegyelmed, hol kell ki árulni [TML III, 11 Veér 
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Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz] * ~ra tétet. 1759: 
Hajkul Uram a Mlgs Groff Vr számára vett 3. hordo 
bórt a' tizen két vedrest kortsomára tettetvén el-
adotta [Marosludas TA; TK1 Púja Toador (40) jb vall.] 
* ~t kezd. 1610 k.: az Deesi Camora haznal Fel(se)ged 
szamara Korczomat kezddven (: ki soha ez előt nem volt 
:) [Dés; DLt 323]. 1677: Az Egyházi rendek is hasonló-
képpen a' Patronusoknak megedgyezet engedelmek nél-
kül, Korcsomat kezdeni ne mérészellyenek [AC 107]. 
1797: a' jővő Csütörtökön lehet in Nomine Domini 
Kortsomát kezdeni [Brád H; Ks 75. VII. 258] * ~t tesz. 
1764: kett negyvenessel tőb bora kőit volna el ha 
annyi rend nélkül valo kortsomát nem tettek volna 
[Makfva MT; DLev 5] * ~t vet vkire. 1652: Balog Pe-
ter ket esztendeotwl fogua Karatsonban vetette reajoka 

az Kortsomat, Sz(ent) Mihály napjaig de Annak eleotte 
mindenkor Uy Esztendeotwl fogvan járt keozteők 
[Szászfenes K; GyU 122. — aA szegénységre] * foly a 

1770: a Bor és Palinka kortsomallást rendre egy 
aránt visellyük Szüntelen foljván a kortsoma [Sülelmed 
Sz; IB. Blidár Andréka (60) ns vall.]. 1796: Meltaztassék 
Nsagod rendelést tenni és valahonan ide jo Bort paran-
tsolni hogy had falyan a Kartsama [Koppánd TA; GyL. 
Csia Mózes lev.] * kontinuus ~ állandóan folyó korcs-
máriás. 1680: Bő bornak idejen az hellyb(en) Continuus 
Korcsoma szokott lenni, de mikor szŭkŏn terem, hat 
füldes bornak ă lucrumát szárazzon szokták rajtok meg 
venni [A.porumbák F; ÁLt Urb. 49] * száraz ~ korcs-
márlás-megváltás. 1632: Korcziomara elein két hordo 
bortt attak ekőzikben, az harmadik(na)k az arrat szaraz 
korcziomaiul erigaltak raitok mely f. 12 uofc . . A sza-
raz korcziomat pedigh ket esztendeöteöl fogua Tizen eőt 
forintra neueltek ugis exigalta az zamtarto raitok [Grid 
F; UC 14/58. 4-5]. 1681: Valamely Innepb(en) Száraz 
Korczoma observaltatik; mindenkor minden gazda em-
ber tartozik egi egi Tyúkkal, es öt öt Tyukmonnyal 
[Mogyorosd H; VhU 82]. 1706: Annuatim a három Sá-
toros Innepen három hordo bort Tartoz(na)k ki korcso-
marolni Fiscus szamára, nem korcsomarolvan penig az 
szaraz korcsomat cum flo 3. fizetik meg [Adorján MT; 
Born. G. VII. 4]. 

A jb-szolgáltatási kötelezettségek közé tartozott a földesúr borainak a 
kocsmán való kiárulása is. E szolgálat (részleges) megváltása fejében a jb-
oknak meghatározott évi összeget kellett íizetniök. 

korcsomaár kocsmai ár; proţ de cîrciumă; Wirtshaus-
preis. 1819: jol vagyon calculálva, mostani kortsoma ár-
ron el árulandó 80 veder borombol jőhetö nyereség [Dé-
va; Ks 111 Vegyes ir.]. 

korcsoma-árultatás kocsmai boráruitatás, rég kocs-
mároltatás; desfacere de vinuri ín cîrciumă; Wein-
ausschenkung. 7679: kérem Kgdet, írjon viceispánnak s 
főbírónak, jűnének ki s az kocsoma áruitatás dolgát iga-
zítanák el, mert sok bajom van miatta [TML VIII, 514 
Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

korcsomaasztal masă de cîrciumă; Wirtshaustisch-. 
1844: Kováts Sándor Nemes a Kortsoma asztal mellett 
ülvén ottan hantorgatta magát [Tasnád Sz; KLev.]. 1856: 
egy viseltes Kortsma asztal [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

korcsomabeli I. mn kocsmai; din cîrciumă; Wirtshaus. 
1768: eő Ngok(na)k hét Antiqua Sessiojok után circiter 

nyolcz, vagy kilencz Napokig durálo kortsomabeli jus 
obtingál [O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 1785: A' mi a a 
(így!) Bor és palinka tartást nézi és illeti, a Szentséges 
Decisionak 5dik punctumaban expressiosime ki vagyon 
téve, hogy kinek kinek maga házi szükségére szabados 
légyen tartani mivel ez az ŏ Nadságok Kortsomabeli 
jussok(na)k semmi praejudiciumára nintsen [Torockó; 
TLev. 4/11. 2b]. 7792: Krájnyik uram . . melly legeite-
tőm volt felit ell vette, és fele Széna fűvellőmet tavaly ell 
foglalta melly tűrhetetlenségek Mián kéntelenítet-
tem Korcsomabeli Szolgálatomat el hadni [Szászváros; 
Ks 75. VlIIb. 141]. 1819: az egész minden korcsamabéli 
Iust Néhai Mélgos 1 Apafi Mihály Fejedelem az Mélgos 
Exponens Urnák jure Donationi conferalta, mellynek 
virtussával az Exponens Ur az egész korcsamabéli Iust 
mind eddig pacifice bírta [;. Born. G. XI. 1]. 

II. ſn kocsmázó (személy); persoană care frecventează 
cîrciumile; Wirtshausgänger. 1823-1830: április 22-éna 

halt meg Hauchard Izsák . . . a régi emigrált 
hugenották maradéka, az aljasabb kocsmabeliekkel 
nem ivott, hanem ment német fogadósokhoz, apróbb 
tractírokhoz, kikkel beszélgethetett, azonban részegnek 
nem láttatott [FogE 110. — a 1792-ben Mv-t]. 

korcsomabor kocsmán árult/rég kikocsmárlott bor; 
vin de cîrciumă; Wirtshauswein. 1595: Vetettem Zamot 
Zakacz Ianosneual volt az Rouason 34 Eythel: Ey-
ttelet atta az korczoma bornak 1 p(er) d 10: Az teely bo-
rokkal adot ö knek 1 p(er) d 12 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
143]. 1638: az Tauali Esztendeóben korczioma borom 
uala Valami Iffiu legenek ittanak nallam az boron [Mv; 
MvLt 291. 142a]. 1647: Korczoma Bort Eztendeo altal 
annyt arultathatni az menyi el kel [Meggykerék AF; BK 
48/16]. 1651: Nalam it Sz: Giőrgiőn korcioma borom 
vala [Szászsztgyörgy BN; WassLt Deák Janosné Deák 
Borbara vall.]. 1694: Oenopoliu(m): Az itt valo, min-
déin) rendbéli lakosok(na)k, ugj az Urak jobbagji(na)k 
is, a' szüntelen korcsomatartás szabados, ha az Urok 
korcsoma bort nem adánd reájjok; ha penig mikor ád, 
akkor a' jobbágjok(na)k ne(m) szabados Urok boranak 
p(rae)judiciu(u)mara korcsomat kezdeni, és tartani [Se-
besel ÁF; BÍR]. 1717: ma Korcsoma bor is nem volt nin-
csen is hane'm a nagy Aszszonynak való ennek előtte' is 
most is vagyon Korcsomán mésere [Buzásbocsárd AF; 
BÍR Sigmond János vall.]. 1754: (A) hat Tinókat . . . 
korcsoma bor árráert (: mint hogy adossak voltak :) el 
becsŭltetvén s ugy vette el ŏ Nga [Gernyeszeg MT; TGsz 
2]. 1845: Kórcsoma-bór [KCsl 13]. 

Szk: ~ lukrum kocsmaborból eredő jövedelem. 1728: 
Vegeztetett Hogj Hadnagj Lőcsei Joseph Atyankfia eŏ 
kglme Assignállyon mostani Borbirak Búzás 
Györgj, es Dobolyi Marton Atyankfiai(na)k eö kglmek-
(ne)k a Ne(m)es Varos Korcsomabor Lucrumabol meg 
adni a 40 magyar forintokat [Dés; Jk 376a]. 

korcsomaház 1. kocsmaépület; cîrciumă; Wirtshaus-
gebäude | kocsma (vendég)fogadó; cîrciumă, han; 
Wirtshaus, Gasthof. 1570: Kertes Imreh, ezt vallya 
hogy mykor ew az korchoma házhoz Jwtot volna, Latta 
hogy az Kayantay legen az aztalnal fen al wolt es zeker-
che volt kezebe fel huzwa [Kv; TJk III/2. 54]. 1573: La-
katos peter fassus est mikor Én Borbély Jánoshoz 
mentem volna vgy mint korchoma házhoz. Talalek ott 
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az vaida vrwnk drabantiba ketteött [Kv; TJk III/3. 145]. 
1608: A korchoma haznal eyel senkynek a korchmaros 
se borth se serth ne aggyon [Kovászna Hsz; HSzjP]. 
1654: Tolvaj Peterrel edgiutis juttunk ki az Korcziama-
haztul [Ispánlaka AF; Thor. X/9 Dragos Juvan (24) jb 
vall.]. 1727: az Falu mellett . . . Vendég fogado (: vagy 
Korcsoma ház :) vágjon [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI/3. 25]. 1764: Murvai János újra a Kortsoma 
házhoz mezítelen kardal viszszá ment olly véggel, hogy 
ottan, ha kiket kaphatna, halálosan sebhetné [Torda; 
TJkT V. 227]. 1765: én az utrizált Kortsoma háznál va-
lék, holot tántzolnak vala ide valo Nemely szász ficzkok 
[Zágor KK; Ks 18/LXXXVII. 8]. 1778/1813: Vagyon 
ezen Falu közepiben égy Kortsoma ház, vagyis Fogado 
[Kettősmező Sz; JHb LXX/6. 105]. 1783: a kortsoma 
ház előtt levő levélszin alá be jöttek [Agárd MT; Told. 
10]. 1824: A Kelveráj a' Kortsoma Házban jo borított 
vas zárral, koltsostól 's két vas Sarkokkal, benne 5 pol-
tzos Stelázsi [Kv; BetLt 2]. 

Sz: a biszerikát ~ zá teszi a templomot kocsmává ala-
kítja. 1759: A' Péterlaki oláhok, innen Radnótra, egy 
húsvét ünnepére, hogy illendő Agapét tarthassanak 
nagy kegyesen, két vagy három negyvenes bórt bevetnek 
a' Beszerikába .. de Kemény László Consiliáriusnak 
meg hozzák a' hirt, 's rá izen a' papokra, hogy a' Beszeri-
kát Korcsoma házzá tették [Hermányi,EDem. 597] * a 
templom nem 1747: A* Templombeli I(ste)ni tisztele-
tetis illyetén képpen diffamálta: Miért mentek u.m. a* 
Templomb(a) hiszen nem kortsoma ház az [Torda; 
TJkT III. 180]. 

2. kocsmai ivószoba; încăperea din cîrciumă unde se 
consumă băuturile alcoolice; Weinstube. 1842: Egy bo-
ronábol épült avaték szalma fedél alatt állo épület ez a' 
Korcsoma Ház, áll az Ivo házból és égy vendég szobábol 
•.. az ivo vagy Korcsoma Házba az udvarról nyüik egy 
fenyő deszka ajtó [F.árpás F; TSb 51]. 

korcsomai kocsmabeli; din cîrciumă; aus/von dem 
Wirtshaus. 1846: Csakis annyit véltünk szükségesnek, 
miszerént tudniillik az idegenek és emisszáriusok felfe-
dezhetését, a népnek szolgálatbani engedelmességét, a 
Papi gyűléseket, korcsomai beszélgetések mivoltát külö-
nösön tartsuk a szemünk előtt [VKp 140 Újvári Ádám 
kincstári uradalmi ub jel-e Nemegyei Jánoshoz, a Zalat-
nai Királyi Bányászati, Kohászati és Uradalmi Igazga-
tóság igazgatójához a „netalán kiüthető parasztláza-
dás" lehetőségeiről]. 

korcsoma-limitáció kocsmárolás rendjének beosztá-
sa; stabilirea ordinii ín care pot funcjiona cîrciumile 
dintr-o localitate; Wirtshausordnung. 1763: az régi 
Kortsoma limitatioja szerént leg alág (így!) Karatson 
Havában szabad vólt kortsomárolni az Szegény Sza-
badságnak Udvarfalvána [Told. 44/15. — aMT]. 1774: 
eleitől fogva, hogy meg indították a Kortsoma Limitá-
cioját arra egy possessor sem állott, sőt ŏrŏkke ellent 
tartott [A.jára TA; BLt 12]. 1796: Ha az Báróné Asz-
szony le akar mondani a Kortsoma Limita(ti)orol ugy 
igen is egyben gyüjtheti az . . . Ádámosi Possessoratust 
egyezésre, de ha tovább is fenn akarja tartani, s meg 
akarja állittani a Nms Vár(me)gye Tisztjeit hozza ki és a 
Törvénynek értelme szerint vigoraltassa az Limitatiot 
[Adámos KK; JHb XIX/55]. 

A kocsmatartásnak, kocsraárlásnak a régiségben az egyes településeken 
belül helyi szokásjogon v. hivatalos szervek megállapításán alapuló szigo-
rúan szabott rendje volt. E rend a település keretében birtokló nemesség és 
a település jobbágy-zsellérrenden lévő, valamint szabados lakossága föld-
birtokának tekintetbevételével alakult ki, tehát bizonyos mértékig a, bir-
toklási viszonyok változásával maga is változásoknak volt alávetve. — L. 
erre AC 106 korcsomárlás B. al. 

korcsomalista kocsmárosi számadás; socoteală íacută 
de cîrciumar; Schankwirtrechenschaft/ablegung. 1834: 
a' Kortsoma Listában 4 veder 5 1 /2 kupa pálinkát teszen 
fel a kupa rubricában [Somb. II]. 

korcsomapénz kocsmajövedelem; venitul cîrciumii; 
Gasthauseinkommen | kocsmabér; chiria pentru cîrciu-
mă; Wirtshausmiete. 1670: 8. Maji a fogarasi számtartó 
maga hozott Fejírvárra korcsoma pénzt, fl. 500 [UtI]. 
1765: Csula Jánosné hozzám jőve valami Kortsoma 
pénzért, s zálogot akart vinni hogy a pénzt meg nem at-
tam [Illyésfva Sz; BfR 45/11 Bankos Iuana cons. nob. 
Alexandri Pap (25) vall.]. 1770: Nyigának a korcsoma 
pénzért . . . számtarto Vram meg tiltotta négy ökre árát 
133 vonás for(intot) ma is pénzéhez nem juthat [Lekence 
BN; Ks 47/67. 29 Simon Pál tt lev.]. 1780: az Mlgos Ur 
ha akar az maga kortsoma pénziert . . . küldeni minden 
üdőben Szabad Vélle [Korpád K; SLt XXXIX]. 

korcsomárlás ital árulás/mérés; cîrciumărit, vînzare 
de băuturi alcoolice; Ausschank, Schankwirtschaft. A. 
1571: latyak azt eo k. varoswl Menye szok gonoszagok 
Tamadnak az korchomarlasbol hogy Etellel tartyak az 
Boron Ivókat az korchomarlo vraim [Kv; TanJk V/3. 
41b]. 1590: azt wegezthwk wolna hogy az kik az kor-
chiomarlassal eltenek hogy azok teöb adotth aggianak 
az keössegnel [Szu; UszT]. 1606: az korczomarlasaert 
adunk flo. 2 egi eóregh kenieret es az bornak sepreiet 
[Miklósvár Hsz; HSzjP]. 1647: Itt az korczoma Urunk 
reszere vagion, miúelhogy az Gergely fay korczomarlas 
keozeos volna [Vingárt AF; BK]. 1703: Eleitől fogva bé-
vött jo rendtartás lévén városunkban az három holnapi 
Város számára valo borfogás és korcsomárlás .>. con-
cludáltuk . . . hogy Bor Birák Vraimék az Privilegiu(m) 
szerint mig Városunkban elégedendő bort találnak ide-
gein) borokat ne educillállya(na)k [Dés; Jk 342a]. 1746: 
Makífalván a Kortsamárlás rendit . Esztendőnként 
három rendben esendő Sokadalmi Reditusakor limital-
nok [Mv; DLev. 5. — aMT]. 1843: Hatodszor; Bort, pá-
linkát, nem korcsomárlás végett, hanem a maguk házi 
szükségekre, az írt helységek adózóinak pénzen venni és 
hazavinni szabad-é [VKp 131]. 

B. 1582: Menth az keth Espanoknak kezekbe az há-
rom falunak3 Jeowedelmebeól Buzabol, Adobol . . . es 
korchomalasbol ez egez eztendeot attal f 107/47 [Kv; 
Szám. 3/VI. 14 Diósy Gergely not. kezével. — dÁsszony-
fva, A. és F.füle (TA), a város három jb-faluja]. 1584: 
Minden Caplar tartozzék męreo eóreogh kupát merte-
ket Theolchert es az korchiomallashoz valót mindent 
tartany [Kv; PolgK 12]. 1647: Szerbe jar raitok az kor-
czomallas Eztendeo altal Egyszer Cassai Ur(am), mas-
zor Petki Farkasne Aszoniom számára [Vajdakút KK; 
BK 48/16]. 1677: A' Korcsomálásnak rendi (: valahol 
kivánnyák :) a' Tisztek által limitaltassék, juxta quanti-
tatem bonorum, mind a' portionatus, s' mind penig az 
egyház helyi Nemességnek rendi kŏzŏt . . . A' Tisztek 
penig csak házoktol-is a' panaszlo félnek requisitiojára 



korcsomároltathat 244 

ki-menni, s' mind a' korcsomálást el-limitalni, s' mind 
penig az executiot peragálni tartozzanak, sub poena du-
centorum florenorum. Ha penig valamely Patrónus oly 
szeginy bort kezdene, a' ki illendő modon el-kelésre al-
kalmatlan volna; a' korcsomállás rendiben következen-
dő ember . szabadoson ki-kezdhesse borát [AC 106]. 
1706: (A jószágnak) jövedelme volna az oeconomiaból 
és korcsomállásból [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1713: 
midőn az korcsomálás felett az nagy Rápolti és Aranyi 
Possessorok kőzött disceptatio s egyenetlenség kő-
vetkezett volna eő Nga admonealtatván 
egész Compossessorit . . hogy a Tiszteket . . ki ho-
zattya el-igazittani [H; JHb XXXI/5]. 1757: Szaba-
dos minden bé biro Possessor Uraknak a Korcsomállás 
[Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 

C. 1721: korcsomaroltatott az korcsomarolas(na)k 
olly jo idejen bor csak Szaz tizedfél veder [Dés; Ks 26. 
XIV 1]. 1774: Itten a Motsi Piatzon lévő Exponens Ura-
ság Fogadja hoz minden Esztendőben az négy Sokada-
lom idein valo kortsomárolással égyŭt 800 forintott 
[Mocs K; KS Conscr. 50]. 1805: a Kortsomárolásnak 
Szüntelen folyni kel [Erdőszengyei MT; TSb 43]. 1829: 
A Bogáti Erdő Pásztor a Kortsamáralásér (!) [Hosszú-
aszó KK; Born. F. Ia Bod László tt szám.]. 

D. 1621: Attak uolth Tanaczul eökeglmek nekem ke-
zemben Negien negi Veder Bort hogi Apahidan ki Arul-
tassam Az korczmalasat biztam uolth Kozma Geőrgire 

Varos Jobbagiara [Kv; Szám. 15b/VII. 13]. 1684: A 
Die l Apr(ilis) kezdődvén a korcsmállás Pénzbeli Pro-
ventus jelen nincsen [Gyf; UtI]. 7692; Tóhátona semmi 
rend tartás ă korcsmallasban nem lévén az lîi mikor akar 
korcsomarolni, akkor kocsomarol [Mezőbodon TA; 
BK Inv. 37. — aTA]. 1780: Hajós Mester Dávid Uram is 
jol látta, de Csak nevette, és nem acceálta az hatalma 
alatt Lévő Hajosokat az nem szabad Korcsmáiiástul 
[Déva; Ks l l 3 Vegyes ir.]. 

E. 1740: Runkond és Nagy okloson a' Mlgs Vraság 
még eddig nem practizáltatta a' Korcsmárlást ez ideig, 
minthogj igen szegénj, és sovány Havasos heljség minde-
nik [Ks 89 Inv. 59. — a bTA]. 1780/1804: bé álván a 
Mlgos Possessoratus kortsmárlása senkinek a Torotz-
kói Jobbágyok és szolgáló Sellérek közzŭl ugy bé járó jő-
vevények(ne)k is bort vagy egyéb italt bevinni annyival 
inkább eladni szabad ne légyen [Torockó; TLev. 38-9]. 
1823-1830: nekieka is sok szükségük lévén, gondoltam, 
hogy a korcsmáriás által segítsek magamon és rajtuk | 
kénytelen voltam a korcsmáriást félbehagyni [FogE 
129-30. — Apjának és húgának]. 

korcsomárlásbeli italmérésbeli, italmérési, kocsmárlá-
si; de cîrciumărit; Schank-. 1799: A Vetzelei közönség 
ellen, a Dévai Uradalom Kortsomárlásbeli Jússában es-
hetett avatkozása, s ezzel az Uradalom(na)k okozhatott 
sérelme aránt bé jelentett panaszokra nézve . bizo-
nyossá válik, hogy az említett Vetzelei Közönség, még ă 
Szélybeli Katonaság fel-állása elöttis, ă Kortsomárlás 
Jussával békességesen élt [Ks 101 a gub. Kv-ról]. 

korcsomárlási italmérési, korcsmárlásbeli; de cîr-
ciumărit; Schank-. 1843: Régebben a még a korcsomár-
lási jogot a kamara haszonbérbe nem adta, bizonyos fi-
zetés mellett magok a lakosok korcsomát tarthattak 
[VKp 133]. 

korcsomárló I. mn 1. kocsmatartó; care ţine/are o cîr-
ciumă; Wirtshaus haltend/führend. 1571: Myert hogi 
latyak az eo k. varoswl Menye szok gonoszagok Tamad-
nak az korchomarlasbol hogy Etellel tartyak az Boron 
Ivókat az korchomarlo vraim Byro Vram kyaltassa 
megh hogy senky Ezentwl seh zeoleo Mywesnek seh Bo-
ro (!) Iwonak Enny Neh Adyon [Kv; TanJk V/3. 4lb]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: a. 
kocsma-; de/din cîrciumă; Wirtshaus-: ~ asztal. 1798: 
Kortsomárlo Asztal [Kv; Pk 6] * ~ hely. 1579: biro 
vram meg kialtassa hogy se Mywes ember se Rydegh le-
geny se senky az varasba es egieb korchiomalo helye-
k e t ) kyweolis az varasson semmy nemő fegywert ne vi-
selhet) senky [Kv; TanJk V/3. 197b]. 1708: Tegnap 
movealta az Úr az Korcsomát az Kalyibaktol a' várb(a) 
a' régi Korcsomarlo helyre [Fog.; KJ. Fogarasi János 
lev.]. 1772: az annyiszer fellyebb említett Udvarhazhoz 
kortsomárolo helly vagy is vendég fogado vagyon 
[Szászfenes K; BethKt Mikes concr.]. 1783: Ezeken ki-
vül kortsomárlo helyeim vagjnak Bánpatakán, Vormá-
gán, és Stanizána [Kéménd H; JHb XXXI/28. — Mind-
három H-ben]. — b. kocsmárlási; de vînzare de băuturi 
alcoolice; Schank-: ~ idő. 1750: Hogy .. eő Kglmek 

az Falu szerin és kortsomárlo idején kívül titkon és 
alattomban a' Falu akarattyábol kortsomároltak vólna, 
avagy czegér alatt is kortsomát tartották vólna, nem tu-
dom [Koronka MT; Told. 18/9] * ~ nap. 1736: Tsáki 
László Vr és Pap Jánosné Aszony eö kegyelme meg irt 11. 
Sessiokra redundálnak kortsomárlo napok in Sum-
(m)a 44. napok [Ne; DobLev. 1/136]. — c. kocsmahelyül 
szolgáló; care serveşte drept cîrciumă; als Wirts-
haus/Schankstelle dienend: ~ pince. 1714: Egy korcso-
maüo Pincze [MNy XXXVIII, 208] * ~ vámház. 1756: 
Lévén ezen Udvarhoz tartózó két Vám helly, egyike a} 
korcsomálló Vám ház, melly Száraz Vámnak is neveztetik, 
holott a} hazából ki menő, vagy bé jövő Szekerek, marhák 
szoktak vámoltatni [Déva; Ks 101]. — d. italmérő; pentru 
vînzarea băuturilor alcoolice; Ausschank-: ~ kupa. 1656: 
Vagyon egy ejteles korcsomarlo kupa [UF II, 173]. 

3. ~ ház ivószoba; (local de) cîrciumă; Schenkstube. 
1786: a régi Tanáts ház alatt lévő két boltos kortsomárlo 
házakért porkoláb háza alatt lévő pintzével edgyütt 
[Mv; MvHn]. 

II. ſn kocsmatartó (személy); cîrciumar; Schankwirt. 
1719: Hunyadi Violens Korcsomarlok ellen peragalan-
do Executio [UtI]. 1818: a' Commissio Udvarhelly Vá-
rossába tőbb Curiákot álitat legyenmeg és nem tsak 
az azt biro és abban alko nemeseket tette minden tere 
hordozástol menté, hanem az ott Szállásolo kereskedő-
kőt, kortsomárlokot, s másakot is [UszLt 8. 68]. 

korcsomárol, korcsomál 1. italt mér; a vinde băuturi 
alcoolice; ausschenken. A. 1570: Nyerges Imre, es Mak-
kos Myhal, Ezt vallyak hogy Egy Ember kerdy volt 
Nagy Jánost . Myert Nem korchomarol az Ányad 
[Kv; TJk III/2. 141]. 1571: vegeztek volt eo k. varoswl 
hogy megh Tudakoztasson Byro vram azok feleol kyk-
nek hazok es Eoreksegek Ninchen Az varoson mindaz-
altal korcsmarlanak es kereskednek Azokon adot vetes-
sen eo k. [Kv; TanJk V/3. 50b]. 1591: Rab Thamas vallia 
Mikoron vgimond, Bornemizza Gergeli Vramnak egi 
bort korczomarolnek, es az bor kit hat pinzen árulok 
vala megh kezdet volna zorgosulni . . . mondek Bor-
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nemiz<za> Gergelne Azzoniomnak . . . nem az ez a bor, 
akkit eddig árultunk [Kv; TJk V/l. 65]. 1600: Keotelwe-
reo Thamas Iunior . . vallya Semmy zemlatomast valo 
dolgoth nem lattam hozza . . . enys korchyomarlottam 
nemys vigyaztam vthanna [Kv; TJk VI/l. 472]. 1647: Itt 
chak Cassai vr(am) számára korczomarúlnak [Teremi-
ûjfalu KK; BK 48/16]. 1682: valamikor az falu korcso-
marlasának ideje voltis akar mikor Abram Georgyis 
korcsomarlot, ha az Uranak korcsoma bora voltis [Ki-
béd MT; DLev. 5]. 1750: Pap Mihály a Felesegemre ho-
zott egy hordó bort korcsomarlanni [Szság; Told. 3]. 
1756: Tisztartoságába Balog Uramnak három hordo 
bort kortsomároltunk [Kötelesmező SzD; TKl]. 1800: a 
kortsomárosok mi modan kortsomaraltak azon magok-
(na)k vett palinkat [BSz; JF vk]. 1812: égy falusi bízót 
embert rendelek oda akki . . kortsomárolyon [M.eg-
regy Sz; JF V. Baczó László lev.]. 

B. 1577: Miért hogy az vasar biraknak tellyes autho-
ritast attak, hogy az chyaplar senkinek ne korchyomallyon 
hyrek nelkwl . . . vegeztek penig hogy, ha hyreknelkwl 
valamely chiaplar, valakinek korchyomallany el Menne 
vagy penig annak nem korchyomallana kinek eok 
Rendelnek tehát vytessek be az kalitkaba, ot harmad 
napig wlyen, az vtan az chyaplarok keozzwl ky wettessek 
[Kv; TanJk V/3. 143b]. 1594: keth vagy három borth 
korchiomaltak, egy pinszel fellyeb az w magokenal [Mákó 
K; GyU 27]. 1596: senki addígh vasarnap napokon bort 
korchiomalani ne merezellien, migle(n) ew kegmek 
warasúl fmaliter determinallnak feleolle [Kv; TanJk I/l. 
284]. 1632: Korcziomalni borok vadnak N. 11 [UF I, 
194]. 1647: Kraczontol fogúa Szwretigh korczomalnak 
[Gergelyfája AF; BK 48. 16]. 1685: ezen Makffalvi Mi-
hálj Déákne Gáspár Anna Azzony ellen hogy korcso-
mállott Botos Péter vr(am) királj biroságáb(an) executiora 
ki hozta volt, s kétt Eökrét el hajtatá [Makfva MT; DLev. 

2. kocsmázik; a frecventa cîrciumile; kneipen. 15.73: 
Mykoron eczer oth korchomalnak volt az vallok ez el-
mwlt telbe, Be Jw Adam Istwan [Kv; TJk III/3. 198a]. 

korcsomárolhat italt árulhat/mérhet; a avea dreptul 
de a vinde băuturi alcoolice; ausschenken können. 1584: 
Chak egy Chaplaris hozzaiok rendelt Emberek hireknel-
kewl az az a wasarbirak akarattia kewl ne korchiomal-
hasson senkinek hanem valaky Borát Chiaplarral akar-
ja ky merethny, az vasarbiraktwl kerien chiaplart [Kv; 
PolgK 11]. 1595: vegeztek, hogi valamelj chaplar vala-
melj jambornak keotelezi magat . masnak ne korcho-
marolhasson, mert ha vegere mehetnek, az kalitkaba te-
szik a Chaplart [Kv; TanJk I/l. 263]. 1671: AC Székely 
Atyánkfiai-is jelentik, hogy bor kŏztŏk nem teremvén, 
nem érkezhetnek rejá a'Lo Fü és Drabanti Rend, hogy 
bort korcsomalhassanak, és igy a' ser korcsoma-is meg-
tiltatván, semmi jövedelmek nem volna [CC 38]. 1772: 
hogy a" parasztok is Distrahálhassák boraikat házaik-
nál is egyenlő képpen mindenik(ne)k . meg szokta en-
gedni árulhattyák, 's korcsomárolhattyák boraikat 
[Bálványosváralja SzD; Ks 101 Conscr. 81]. 1816: a 
Zemlény bertzén . . lévő részét . . Ketskes András ŏ 
kegyelme . ajándékozá ŏtsének Balogh Márton ŏ ke-
gyelmének, hogy midőn modgya lesz s tettzik ottan kor-
tsomárolhasson [Szentimre MT; BalLev.]. 

korcsomárolhatás italáruihatás; posibilitatea vînzării 
băuturilor alcoohce; Möglichkeit des Ausschanks. 
1781: magam bizonyos időkig Fogadomot kortsomá-
rolhatásra és abban valo kortsomárlásra valo Fundusul 
. . . adtam a Reformáta Ekkla hasznára [MMatr. 487 
özv. gr. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi Kata nyil.]. 
7797: A* Kortsomárlás más Possessor Urakkal közős, 
mindennek minden időben szabad Kortsomárolhatása, 
Kortsomároltathatása vagyon [Dob.; WassLt]. 

korcsomárolhatási italárulhatási; referitor la posibili-
tatea vînzării băuturilor alcoolice; Ausschank(s)-. 1843: 
ha . . . az éget bor főzhetés vagy nem fözhetésrŏl, és 
árulhatás, vagy nem árulhatásrol szóló tŏrvenyeink nin-
csenekis, vagyon átalános tőrvény l d 9, melly a fŏldõs 
Ur jogait, hová a korcsomárolhatásiis tartozik minden 
idegen bevágás ellen biztosította [Km; KmULev. 2. Ko-
vács Miklós adm. nyil.]. 

korcsomárolható árulható, kimérhető; care poate fí 
vîndut ín cîrciumă; ausschenkbar. 1784: A Vendég Fo-
gado Ház . . . a' melly alatt Bor palinka és egyéb korcs-
márolható italok tartó hellye vagy Föld pintze is vagyon 
[Burjánosóbuda K; JHbK LX/18. 22]. 

korcsomároltat italt árultat/méret; a face comerţ cu 
băuturi alcoolice, a vinde băuturi alcoolice; ausschen-
ken lassen. 1607: Zekely moyses el veszesse* utan megh 
zettek az szeöleöt, de nem tudgia ki zette ki zedette, de 

az Nagy Demeter Eöcze foglalta el korczomalolta-
tot is ot [Dés; Ks I. 20. — aSzékely Mózes három hónapi 
fejedelemség után 1603. júl. 17-én a brassói csatában 
esett el]. 1656: (A) Sokadalom mikor Falué lészen akkor 
egy héten Balogh Laszlo Ur(am) ne Korcsomaroltassan, 
hanem az Falu árultassan bort [Makfva MT; DLev. 5]. 
1666: Szent Mihály napjatul fogva Uy Esztendeő na-
pigh az ki akar korczomaraltatni szabad [Gyalu K; 
GyU 149]. 1713: readjudicaltuk hogy a Macskási Famí-
lia korcsomároltassan tizen négy hétig . . el kezdvén 
Mlgs Ur Jósika Imreh Ur(am) eŏ Naga, korcsomáltas-
son négy hétig öt napig [Arany H; JHb XXXI/5]. 1764: 
egy kétt negyvenes boránál töb el kőit volna, ha rende-
letlenül Dosa Uraimek nem kortsomároltattak volna 
[Makfva MT; DLev. 5]. 1786: mikor az Mlgos Urasá-
gok az magak számakra kortsomároltattanak és árul-
tattanak az magak italakra sem engedte az Uraság 
hogy italt tartsanak az Thoroczkai Lakosak és ha 
tanaltanak el vették az Szegénységtől ha tsak egy fer-
talljnyit kaptanakis nállak [Torockó; TLev. 4/13. 47]. 
1800: Mlgos Groff Bethlen Christina G. Kendeffi Elek-
né Aszony ő Nsága kezdett Somkerekena Kortsomaral-
tattni IBSz; JF vk. — aSzD]. 

korcsomároltatás italárultatás/méretés; vînzare de 
băuturi alcoolice; Ausschank. 1600: Az vasamapy kor-
chyomaroltatas feleol vgy zollanak eo kgmek hogy 
megh engettessek pro tempore [Kv; TanJk I/l. 361]. 
1732: azon három holnapi Város számára fojtatandó 
korcsomároltatás fojtatásara Borbirak(na)k rendeltük3 

. . Attyankfiait [Dés; Jk 427a. — aKöv. a nevek fels.]. 
1740: Magurána nem practicáltatta a' M. Vraság a* kor-
csomároltatást, mint afféle szegény helljen [Ks 89 Inv. 
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33. — ^A] . 1768: A Kocsomároltatásnak rendi az itt 
valo Titt Possessorok kŏzŏtt .. regulázva lévén, a Titt. 
Exp(o)n(en)sek rendi ad Sessiones 7 ab Ilma Mensis 
Augusti ad 28um usque 7bris incl(usive) szokott lenni 
esztendőnként [Szőkefva KK; Kp III. 150]. 1785: B. Or-
bán Vr probalta a kortsmároltatást, de belé hagyta 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1786: az Város az 
maga közönséges hasznára, és különös Városi Lakosa-
kis magak elŏ mozdulandó javakra az okét illető kortso-
maroltatásaknak idejen szoktanak kortsomát tarta-
ni | Groff Thoroczkai Sigmond és Báró Thoroczkai Jo-
seff Urak eö Nagok reszekre az bé vett szokás ellenis az 
szokás szerint az Lakosak kortsomároltatasakra sza-
kasztatott ŭdŏ alattis Bort árultattanak | el telvén az 
korcsomáraltatásnak rendes ideje . . . másnap 
Groff Thoroczkai Sigmond Ur eŏ Naga Tisztartoja, 
Varga Gergelly az több Mlgos Uraságak Tisztartoinak 
jelen létekben el pecseteltek az város Borát [Torockó; 
TLev. 4/13. 50]. 

korcsomároltathat italt mérettethet; a putea vinde 
băuturi alcoolice; ausschenken lassen können. 1705: 
ezen 1705. esztendőbéli három holnapi városunk kor-
csomáját adtuk M. Fő Ispán Urunk(na)ka eő Nsa-
gá(na)k árendába(n) . hogy . mind maga majorsá-
ga mind itt valo, mind idege(n) borokat szabadosson 
korcsomároltathasson [Dés; Jk 346b. — aGr. Mikes Mi-
hálynak]. 1764: Alsó Szováton Meg egygyezett aka-
ratból . . kiki szabadoson kortsomároltathat minden 
időben [A.szovát K; GyK. And. Radák detSzinye (33), 
Lad. Monosos de Erdőd (42) ns vall.]. 1765: a' Lábas 
Háznál lévő kotsomán, egy egy személy egy rendbe tsak 
egy holnapig kortsomároltathasson, hogy inkább jus-
son a Series mindenek(ne)k [Kv; SRE 221]. 1768: Limi-
tatio vagyon ezen Falunkban, de . két antiqua Sessio-
jokhoz képest kortsomároltatthatná(na)k [Backamada-
ras MT; Ks 74/55 Conscr. 73]. 1774: kiki Szabadoson 
kortsomároltathatott egeszszen N. Karátson utánig 
[A.jára TA; BLt 12]. 1777/1780: (A) Qvantitate Posses-
sory introducalt Limitatio Szerint eő Nagysága két 
Esztendők folyása alatt tsak fél Esztendeig kortsomá-
roltathat [Alparét SzD; JHbK LII/3. 28]. 

korcsomároltathatás italáruitathatás; posibilitatea 
vînzării băuturilor alcoolice; Möglichkeit des Aus-
schankes. 1786: Tudam aszt . hogy az Thoroczkai 
Lakosak az magak rendes kortsomároltathatásak 
idején kivŏl az melly tartani szokat Sz Mihálly napjától 
fogvást Ujj Esztendő napjáig soha nem tartattanak kor-
csoman Bort nemis árultanak s ma sem árulnak [Toroc-
kó; TLev. 4/13. 12]. 1797: A' Kortsomárlás más Posses-
sor Urakkal közős, mindennek minden időben szabad 
Kortsomárolhatása, Kortsomároltathatása vagyon 
[Dob.- WassLt]. 

korcsomároltatik ital árultatik/méretik; a fí vîndut ín 
cîrciumă; ausgeschenkt werden. 1682: tudom azt vilá-
goson hogy minden sokadalmakon vagy ár viz, vagy 
szaraz idŏ volt bort hoztunk szabadoson korcsomarol-
tatot [Kibéd MT; DLev. 5]. 1721: korcsomaroltatott az 
az korcsomarolas(na)k olly jo idejen bor csak Szaz tized 
fél veder [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1739: midőn expirál Sz. 
Mihálly Napja, akkar az Korcsomákon az mi bor meg 

marad . kénszerittetik az szegény város eo practio 
meg fizetni a mennyin korcsomároltatat volt [Hátszeg; 
Ks 83]. 1758: az Udvarhellyi kortsomárostol be hozván 
a' ott el kőit bornak a' hordoját találtatott Nr. 39. Sepre-
je volt Nr. 3. Kortsomároltatott Cum Dr. 6 [TK1 Petki 
Nagy cs. szám. 15b]. 1796: vagyon még ezen fogadon ki-
vül ket fogado mellyekben hol jobb, hol roszszabb 
pálinka Kortsomároltatván, mikor azok közül valame-
lyikben jobb ital árultatik, az egész falu ahoz tart [Szent-
gothárd SzD; WassLt]. 

korcsomáros cîrciumar; Gastwirt. 1584: Mynden Wa-
sarok Napian az Wasarbiraknak zorgalmatos gongiok 
legien minden fele Mertekre Eytelre, fontra, singhre, ve-
kara mind Mészárosok, hal arossok, kalmarok, pozto-
metewk, widek nep, es korchiomarossok keózt [Kv; 
PolgK 6]. 7590: Az fel Peresek penigh eo magok megh 
iteltek hogy meltan teobbet erde(m)lenek az korchioma-
rosok az zegeny keossegnel es teob adot adgianak [Szu; 
UszT]. 1650: az korczomarosnit az be hajtőt kancza lo-
vak(na)k megh bűnteteseb(en) ot vala Hegi Mihalj [i.h. 
8/64. 66b]. 7677: Terhes Szekerek mellett menőkön vagy 
viszszá jövŏkön, kereskedő rendeken, Pásztorokon, 
Molnárokon, Szabadosokon, Birákon, Korcsomároso-
kon kivŭl, egyéb rendbéli Oláhság puskával, tegez-
zel, kardal, pallossal, csákánnyal, dárdával, és egyéb 
fegyvereckel járni ne merészeilyen [AC 234]. 1763: én az 
Hargak után igen Sakat jártattam Harvát Pálhaz mast 
aszt tanoltam tőlle ki hogj a Sz: Margitai Kartsamáras-
nál Volnának [Kóród KK; Ks CII. 19]. 7765: Majaras-
nak p(raeben)dájáb(an) . Cub 02 Metr. 2 . Szent 
Andrási Korcsmárasnak Cub 06 Metr. 2 Nagy Bar-
csay Korcsamárosnak Cub 01 [Nagybarcsa H; Ks 
71. 52 Szám]. 7792: Amely hordo Bor Enyedröl vitetett 
keze ala Ebből kivévén Bornak árrát a' 
Kortsmáros Garassát . . marad befizetni valo 
(Hft) 66 Dr 80 [Tövis AF; DobLev IV/696]. 7797: Az kí-
vánsága a kortsomárosn(a)k holnapjara két véka gabo-
na egy egy Szekér fa minden Veder Bornak el árulásáért 
egy garas Apadasra, Csepegesre ami illik hogy ki tudód-
jék s ugy e szerént a Gyertyára valois [Banyica K; IB. 
Gombos István nyil.]. 1810: a' ki volt a' Korcsomáros, 
az egyszersmind az it valo Szolgalo emberekre nézve bi-
ráskodot is . ugyan akkor vétetett ki a* Falu kö-
zönséges terhe hordozása aloll is mint Korcsmáros az 
Udvar részire [Újfalu K; Ks 76 Conscr. 523-4]. 

Szn. 1614: Kochjmaros Ianos ppix [Sámsond MT; IB 
15, BethU 33]. 1750: Kortsomáros Suska [Kv; Dica lib. 
5]. 

Hn. 1698: Korczomáros Peter kuttyánál (sz) [Buza 
SzD; EHA]. 

Szk: konvenciós ~. 1809: à Mlgs Udvarnak itten 
Udvarhellyen Diák Imre Conventios kortsomárossa lé-
vén ötét a' Nemes Comunitás Polgárság viselessel nem 
terhelheti [UszLt ComGub. 1721] * kurta 1780: én 
magam Szemeimmel láttam gyakor izben, hogy az megh 
irt kurta orcsmárosokhoz jártanak innya [Déva; Ks 113 
Vegyes ir.] * városi 1703: Városi Ket Korcsomáro-
sok(na)k .. Minden vederből Gyertyára csépegésre 
Egy, Egy Pénz [Fog.; UtI]. 

Ha. 1691: korcsomárosa [Dés; Jk]. 1758: Kortsomá-
rossátol [O.kocsárd KK; Ks 8 ad f. XXIII]. 7767: kar-
tsamárassa [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 29] | Kar-
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csomáros [Betlensztmiklós KK; BK]. 1777: kortsmá-
rostol [Rücs MT; Ks 21. XV 23] | Korcsomáras 
[Hosszúaszó KK; BLt 9]. 

korcsomárosasszony kocsmárosné; cîrciumăreasă, 
cîrciumăriţă; Gastwirtin. 1759: az égett bor korcsoma a 
korcsomáros Aszszonyé magájáé vagy az Urájé? [Msz; 
Sár. vk]. 

korcsomárosi szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~/IŰZ kocsma; cîrciumă; Gast/Wirtshaus. 
1790: A Korcsomárosi Házban Ajtó Fattyú zárral egy 
[Déva; Ks 76. IX. 24]. 7795: 'A Kortsmárosi Házban 
Vak Kementze 1 [uo.; Ks 108 Vegyes ir.]. 

korcsomároskodik kocsmárosként működik; a cîrciu-
mări; als Gastwirt wirken/tätig sein. 1731: Rotar To-
gyer . . 'a néhai ifjú Apafii Mihály Fejedelem idejeben 
esztendőnként korcsomároskodot [Katona K; Born. 
XL. 19 Balog Iuon (56) zs vall.]. 1750: mikor ä sor enge-
met tángált énis korcsomároskodtam [Újvágás Sz; 
Told. 3]. 1774: Ontz Ursz Csutsaa Nevezetű Falu-
ban egy darabig kortsomároskodot [Tálasfva 
SzD/Mocs K; KS Conscr. — aK]. 1782: Fattyú Todor 

viszszá jővén telepedett meg eŏ Nagy(ság)a Fo-
dorházi Fogadojába s korcsomároskodatt [Dob.; Eszt-
Mk]. 

korcsomároskodó italméréssel foglalkozó; care se 
ocupă cu cîrciumărit; als Gastwirt tätig/wirkend. 1843: 
Pekárik Jóseffnek mint panaszlo volt adószedőnek azon 
panaszas kérelmére —, miszerént . . midőn a' restans 
Contributio fel hajtását végre hajtani törekedett volna, 
— mint el fáradt segédjével edgyütt betért a' kortso-
mároskodo Ifj: Bakó Andráshoz égy pohár Bor meg ita-
la végett megtámadtatott . . . sŏt kegyetlenül két 
versbeis meg verettetett [Dés; DLt 586. 1]. 

korcsomárosné, korcsmárosnő kocsmárosasszony; 
cîrciumăreasă, cîrciumăriţă; Gastwirtin. 1730: Perci-
piáltam az Korcsomárosnétul két ejtel éget-bor árrát 

Flór 1 d 08 [Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV]. 1741: 
Muntyán Danila feleségével, és Eva Leányával a' kor-
csomárosnét kurvanak szitták a' korcsomárosné is visz-
szá mondotta [F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1764: ar-
ra tanitatt az Ur eŏ Naga kortsomárosnéja hogy vegyek 
egy Fekete kakast . . . és vessem fel a hijub(a) [Kóród 
KK; Ks 19/1. 6]. 1769: a kortsomárosné aztis monda 
hogy négy máriás árra pálinkáját is el vitték [Szu; IB. 
Idősbb Boros Joseffné Foszto Maria (49) ns vall.]. 1797: 
Néhai édes Anyám Nagyságtoknak kortsomárosnéja lé-
vén .. mivel adósnak találtatott . minden vagyo-
notskája . . el vétettetett [Déva; Ks 75. VlIIb. 136]. 
1814: Dobai Mihályné minek előtte . . Dobai Mihály 
Uram Feleségül vette kortsomárosné volt [Dés; DLt 56. 
6]. 1849: Krizsán Máriát fogadta bé Wendler úr 
korcsomárosnénak [Kv; Végr. Vall. 8]. 1853: Kortsmá-
rosnő Halász Manyi [Dés; DLt 92]. 

korcsomárosság kocsmárosi mesterség; cîrciumărit; 
Krügerei. 1589: Tudom hogy Zabo Istvánt el kultek 
vala az fejedelemhez mind dezka vas, es korczioma-
rossagert . . . keonyeorgeny [Szu; UszT]. 1756 k.: Kis 

Mihálly Vramis Vraság korcsomárossa lévén, 
korcsmárosságában negyven veder Ser etczetessége 
mián rajta maradván . . . Adott volt az udvarba maga 
borát egy hordóval, de hány veder, nem constál [Déva; 
Ks 94. 24. 3]. 

korcsomárosságbeli kocsmárosi; de cîrciumar; Gast-
wirts-. 1745: őka Kortsomárosságbeli functioban lé-
vén hamis ejtelt tartanak, vagy ha igazatis nem igazán 
mérik vagy méretik à bort [Torda; TJkT II. 59-60. — 
aAz alperesek]. 

korcsomározás kocsmázás, kocsmába járás; frecven-
tarea cîrciumilor; Kneipen. 1845: átallyában minden 
kortsofnarozástol es kártyázástol kivanam a férjemet el 
tartoztatni [Dés; DLt 502]. 

korcsomás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ hely italmérés, kocsma; cîrciumă; Wirtshaus. 
1681: Megh eshetik ez is, hogy valamely Tiszt az Földes 
Úr Kárara az Korcsomás helyeken nemely űdőb(en) à 
magha borait árultathattya valaki illyent mér ten-
tálni, Kemény animadversio ala vétetvén penes jtidi-
cium decidaltatik [Erdőhátság H; VhU 198] * ~ társ 
italozó cimbora; prieten/tovarăş de băutură/chef; Knei-
pergenosse. 1572: Veres Marton betleny fy korchomas 
tars, azt vallia hogy az korchomahaznal hallota hogi 
ez Caspar azt Monta az Antal New haydw legennek 
teneked chiak egi pénz Emberseged [Kv; TJk III/3. 
25-6]. 

korcsomaszer kocsmárolási rend (kocsmárlási beosz-
tás); stabilirea ordinii ín care pot funcţiona cîrciumile 
dintr-o localitate; Wirtshausordnung. 1682: szabado-
son tudom korcsomarlot Sinka Georgyis az falu korcso-
ma szerin Abran Georgyis az falu korcsoma szerin mind 
maga s mind vra borát [Makfva MT; DLev. 5]. 

A régiségben vidékenként, sőt településenként változó beosztású limita-
tio (kocsmárolási rendszabás) szabta meg a földesurak, az egyházhelyi ne-
mesek és a jobbágyok, valamint a zsellérek kocsmárolási időszakaszát. A 
földesurak rendszerint a legjövedelmezőbbnek tartott nyári időszakot, a 
Szent György naptól (ápr. 24.) Szent Mihály napig (szept. 29.) terjedő idő-
szakot tartották fenn a maguk számára, a téli időszakaszon a szolgáló rend 
kocsmárolhatott. Az AC 106-7 a kocsmárlási rend megállapítását — az ér-
dekeltek által kihívandó — közigazgatási tisztségviselők (tisztek) hatáskö-
rébe utalta. 

korcsomaszín kb. kocsmároló bódé; cîrciumă (mică); 
Schankbude. 1821: 'A vámi Kortsoma Szinnek bé fedé-
sére 200 Létz Szeg 4000 Praestyila Szeg [Déva; Ks 105}. 

korcsoma-tabella kocsmárolási kimutatás; tabel des-
pre situaţia vînzării băuturilor alcoolice; Gasthaus-Um-
satznachweis. 1755: Liquorok Erogatioja. Bor Az 
korcsoma Tabella szerent kőit el szin bor 201 veder 2 
ejtel [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 

korcsomatartás jobbágyi kocsmárlási kötelezettség; 
obligativitatea iobagilor de a ţine cîrciumi; Schank-
fronpflicht. 1632: Adaiokat, Dezmaiokatt, Eles be szol-
galtatasokatt, korczoma tartast, es akarmi Proventust, 
az szerent administraliak mint eőregh es egesz falu, noha 
Portio, de egesz elesel tartozik sicuti Felseö Ucziaa [Lé-
sza F; UC 14/38. 79. — aF]. 7677: A' Mely Faluk részek-
re szakadozva, és oszolva vadnak néhány Possessorok 



korcsomároltathat 248 

kŏzŏtt juxta quantitatem Et numerum sessionum 
antiquarum osztassanak és birattassanak a* határok . . . 
a' mint hogy a' Korcsoma tartás állapottya-is hasonlo 
móddal rendeltetet [AC 103-4]. 1708: En a' Sarkanyi 
Folnagyot, Ispánt a' Falu ŏrŏgeivel edgyütt be hivat-
va(n) fatealtattam abból mčg latthattya ur(am) kgd 
micsoda panaszok van, az edgy korcsoma Tartás aránt 
panaszolkodnak [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1755: 
A Korcsmatartás Szent Mihály Naptol fogva az Szent 
György napig az az a' Téli Kántor a Helysége . . . Szent 
György Naptol fogva pedig Szent Mihally Napig a Nyá-
ri Kántor a' Mlgos Possessor Ur és Aszszony eŏ Ngaké 
[Balla Sz; MNy XXXVI. 270]. 1764: Tudjuk bizonyo-
son hogy itten Also-Szováton az Inclytus Possesso-
ratus kŏzŏtt ennek előtte feles esztendőkkel fel állott 
volt az Articularis Limitatio a kortsoma tartás iránt 
[A.szovát K; GyK. St. Henter de Sepsi Szt Ivány (28), 
Gabr. Kornis de Leppend (50), Sámuel Monósos (!) de 
Erdőd (52) ns vallj. 

A jb-oknak — a másnemű szolgálat mellett — a földesúr borának ki-
kocsmárolása is kötelezettségeik közé tartozott. A kocsmárlásból befolyó 
jövedelemből azonban a jb valamelyes pénzbeli juttatásban részesült. 

korcsomáz kocsmába jár; a freeventa cîrciumile; knei-
pen. 1751: Réti Pável igen sokat kortsomáz [Gyeke 
K; Ks Vall. 21]. 

korcsos korcs; corcit; zwitt(e)rig | sovány, hitvány; 
slăbănog; mager. 1799: Kortsos Fejér Berbéts Bárány 
[Mezőbodon MT; MkG Conscr.]. 

b 
korcsosan hibásan; incorect, greşit; unvollkommen/ 

vollständig. 1823-1830: el kezdett tanítani frantziául; az ő 
Magyarázattyábol kevésre mehettem; mert fogatlan is volt, 
mint Silésiai kortsoson is beszélt Németül [FogEK 166-7]. 

korcsosul elfajzik; a se corci; ab/ausarten. 1811: Nap-
keleti Nemzet3, úgy láttzik színekről Bőrökről, 's 
szavokról atyafinak tenném Örményekhez, őket Fe-
lette nagy köztök a' külömbség még-is, Mert kortsosult 
ezek közi fejérség-is [ÁrÉ 36. — aA cigány]. 

korda 1. kötél; funie, frînghie; Seil. 1827.ĕ Ménlohoz 
valo vas kapotzán három hozzájok valo kordákal 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1848: A' két ménlohoz 

ket kapoczán 3. trinzli szárastol 4 korda [Bi-
lak BN; LLt]. 

2. szerzetesi öv; cingătoare de călugăr; Mönchstrick. 
1732: Sz. Ferencz és Sz: Antal kordája [Kv; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 19]. 1762: Somkerékre Baranyai György 
egy minorita-barátot Besztercéről kihozatván, hogy míg 
ott lesz paposkodjék, (ez) magát az ágya felében a 
kordajával a gerendában fel kötötte [RettE 136]. 

? Szn. 172011753: Korda Sigmond Vram [Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1792: Korda Sándorné [Dés; DLt]. 

kordaforma zsinórforma; ín formă de şnur; schnur-
förmig. 1651: Vágjon edgy szeph Aranny Lancz . . . Mas 
edgy Korda forma Arany Lancz [WassLt Wass Judit kelj. 

kordaöv zsinóröv; cordon de şnur; Schnurgürtel | zsi-
nórformájú öv; cordon ín formă de şnur; schnurförmi-
ger Gürtel. 1574: Vagion Egy kis korda Ew, azt hagiom 
Wkitieŏvith Gieŏrgynek [Gyf; JHbK XXI/12]. 1686: 

Edgy ezüst korda ŏv [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina jegyaj.]. 1692: Égy ezüst drótból valo korda őv 
gazdagon csinálva [Bilak BN; JHbK L. 36]. 

kordázás ' 1843: (A) híres mag mén Champion 
el adóvá tetetett . Championnak egy testi hibája van: 
az eleje rokkant, mit még négy éves korába kapott volt 
egy Cordázás alkalmával — szemei, s egyéb tagjai hibát-
lanok [F.zsuk K; SLt évr. Szigethi Cs. Zsigmond P. Hor-
váth Ferenchez]. 

Talán leginkább 'a nyeregbe való betörés/idomítás' jel-sel számolhatni. 

kordé I. mn haszontalan, hiábavaló; inutil; unnütz, 
nutzlos. 7662: az égtelen káromkodó szitkok . . . min-
den kordé dolgokban az Isten méltóságos nevének héjá-
ba való felvétele, a sok hamis esküvés bizonyos pénzzel 
és a vétkeknek mivoltok szerint feszületbe bizonyos órá-
kig való tétettetés alatt megtiltattak vala [SKr 583]. — L. 
még SKr 713. 

II. hsz 1. vaktában, istenszámában; orbeşte; blind-
lings. Szk: elbocsájt. 1670: Ispán Ferencz uramnak 
is levele érkezett abból meg értheti Kegyelmed, ha 
ugyan Dávid deák meg nem érkezik, kell-e ő kegyelmét 
sokáig tartóztatni itt, vagy nem . . . az urak hiri nélkül 
penig illyen derék dologban csak kardén el bocsátani 
nem tanácsos, tudván azt, hogy dolgunk conjuncta 
causa [TML V, 106-7 a fej. Teleki Mihályhoz] * ~ra el-
bocsájthat. 1704: Azért ő el nem bocsáthatja kordéra, 
hogy valami nyavalyája legyen az asszonynak, s azután 
neki legyen baja mia [WIN I, 266] * ~ra hagy. 1672: 
En nem erthetem mind eddighis mint s hogi uagi (!)a Mi-
hály Pét(er) Urnal, az el uesset arrånyak(na)k dolga, jr-
ta(m) uala en ez ellottis, hogi teoruenynelkul, cziak ollj 
kordéra nem kellene hadni [CsÁLt F. 27.1/38 Georgiffy 
Mihali Nit: Can es Pleb. lev. haza Csíksztgyörgyre. — 
^ollvétség lehet vagion h j . 

2. rúg átv felrúg; a călca ín picioare; umstoßen, 
über den Haufen werfen. 1662: És noha az országnak 
derekasabb része Apafi Mihály fejedelmet követné, de 
az úri és főrendek közül az római császárral való szövet-
séget az országra nézve is kordéba, farba rúgni nem jó-
nak állítván, ha a török előtt Erdélynek nem láttatnék 
senki pártfogója [SKr 672]. 

kordiáié szíverősítő; remedia cor roborantia; cordial, 
întăritor pentru inimă; Herzstärkung. 1660: Valami 
cordialét hozzon ki Patakrúl, ott tudom elég van, az port 
hadd üttessem el az torkomrúl, mert én soha ilyen por-
ban talán nem jártam [TML I, 561 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1667: Kedves Uram Bátyám Valami-
csodás cordiale kévantatna azért, adatni a patikárius-
nak parancsoltam Adja Isten, a szegény kínvallott 
gyermecskének használhasson [TML IV, 31 Flei-
scher András ua-hoz]. 

kordon egészségügyi zár(vonal); cordon sanitar; Sani-
tärsperre. 1756 k.: Három szék s Miklosvárszék kőzött 
fel allittando Cordonrolm, melly is akkor mindgjárt ef-
fectualtatott [UszLt XIII. 95]. 1770: mivel Modovában 
nagy pestis lévén, cordont akarnak felállítani [RettE 
238]. 1838: van marhadőg Biharban 's ettől tartunk, ha 
ideis áthatna. A határszélyen Cordon, van húzva vgyan, 
de a közösüléssel mégis átharapodzhat [Kv; Pk 7]. 
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kordován finom, kikészített kecske/juhbőr; cordovan, 
marochin; Korduanleder. 1478: Item de Centum Cuti-
bus seu alaucys wlgo Bakbewr et Cordowan agnellinis 
ŭel Caprinis denarios quatuor [Kv; KvLt Facs. T. 55. — 
L.Jakab Okl. I, 15]. 1670-1680: Kolcsárnak ki az fru-
mentariara és eczetekreis gondot visellyen Kész pénze 
ruházatijával edgjŭt per annum húszon négj forint ötven 
pénz Csizmája kordovanybol két par par 2a [UF 
II, 480. — aFels-ból kiemelve]. 1672: az mennyi kordo-
ványokat neke(m) fel adtanak, azokból mennyi Csizmát 
szabadtam . ez szerint következnek3 [UtI. — aKöv. a 
fels.]. 1672/1681: En is Contentus vagyok ha .. min-
den esztendőben harmincz keczke avagy Czap bőrőkket 
ki készit kordovanyra, es mégis fest Sargara vagy Veres-
re [VhU 449 Thököly Imre válj. 1679/1681: Vannak à 
Jószágb(an) oly Timarok kik mestersegek szerint tartoz-
nak szolgálni; azoknak adasso(n) bőröket ki, s készet-
tesse(n) tartozasok szerint mennel tőb kordovánt, es Ba-
gariat véllek [Vh; VhU 678]. 1736: némelyeknek3 az bel-
ső borítékja volt virágokra czifrázott szattyán bőrből, 
némelyeknek gordoványból, némelyeknek karmazsin-
ból, némelyeknek jóféle posztóból [MetTr 364.. — aA 
magyar hintók némelyikének]. 1738: Enyeden vöttem 

Egy kŏtes kordovanyt fl: 10 // 38 [Torockó; Bosla]. 
1757: ami özeket vad ketskét nyúztak s fognak ide hát-
rébb is nyúzni az öz bőröket irhanak, veressen Székek bé 
vonásokra, vad ketske bört kordovannak ki keszetesse-
nek [Déva; Ks 92.1. 23]. 1798: Azon 17 kecske bőrnek ki 
érelésiért, mellyet a Szász városi Timár tavaly kordo-
ványnak ki készített 8 Rf 20 xr [H; Ks 108 Vegyes ír. 72]. 
1824: Három kissebb lo bőr, és egy kordovány [Dés; 
Újf. Újfalvi Samu hagy. 1]. 

Szk: ~ deli csizma. 1625: Eo felge paranchyolua(n) 
ket száz sarga kordouany deh czismát czináltatunk 
ugyan azon solemnitasra3 az gyalogok(na)k f. 150 
[Kv; Szám. 16/XXVII. 8. — ^Menyegzőre] * ~ fejér-
népcsizma. 1840: ket par úlj Kordovány fejer nép csiz-
mát mely kóstált hat forint negyven karajtzárt raboltak 
el tőllem [Torda; KLev.] * ~ férficsizma. 1685: Sarga 
kordovány férfi csizma par Nro 2. Veres kordovány férfi 
csizma par Nro. 3 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 4] * 
~ magyar csizma. 1823-1830: erőssen rongyos Kaputh-
ba, térdig erő Nadrágba volt, és Strimfli nélkült kordo-
vány Magyar Tsizmába(n) [FogEK 166] * ~ sarkan-
tyús csizma. 1790: Egy pár kordovány Sarkantyús Csiz-
(ma) Hf 1 Dr 20 [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 4]. 
1829: Német Latzi . . . elszökött . . . sárga sinoros kor-
dovány sarkantyús Csizmába [DLt 239 nyomt. kl] * ap-
ró 1680: Fagarasj szamtarto Luczai Sándor admi-
nistralt eoreg cordovanyt . . . 14. Apró cordovant . . . 
16 [Fog.; UF II, 375] * fekete 1625: Az csizmaziák 

míveket így adják . . . Törökországi fekete kordo-
ványból csinált csizmát fl 1, 50 pénz [Gyf; EOE VIII, 
278-9 árszabályzatban]. 1728: egy pár Csizmatis Ígér-
tünk eŏ kglmenek3, melly Fekete kordovány lészen 
[Dés; Jk 376b. — aMalommesternek] * öreg ~ apró 

* piros 1765: vettem Boldogfalván egy píros kor-
doványt [Nagybarcsa H; Ks 71. 52 Szám.]. 1771: Piros 
Kordovány Nro 4 [Nagyida K; Told. 19]. 1843: az által-
vetővel eg(g)yŭtt el futottunk találtunk benne 12. pi-
ros Kordovánt egy Roka és egy nyul bőrt [Bágyon TA; 
KLev. Török István (26) vall.] * sárga 7685; Darab 
sárga kordovány Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. 4]. 

1708: Két veres bagaria bőr Sarga kordovány 33. Sarga 
s veres karmasin 8 [Nsz; ApLt 5 néhai gr. Ápor István 
ingóságai]. 1755: Cselédeknek két sárga kordovánt vé-
tettem Rft 10 xr 24 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 9b] 
* veres 1683: három veres Kordovány [UtI]. 1717: 
Az Be Cehnek 2, Záru Zöld ladaja is meg vagyo(n) Eb-
ben az B Cehnek egy Rakotzi György Fejedelemtől ada-
tott veres kordoványb(a) kŏtŏtt függő pecsetes Déák 
Privilegiu(m) [Kv; ACJk 49b]. 1726: nagy veress kordo-
vány nro 25. kisded veress kordovány nro 18 [Görgény 
MT; Born. G. VII. 23]. 

kordovánbőr finom kikészített kecske/juhbőr; cordo-
van, marochin; Korduanleder. 1620: Egy Karmasin 
beőrtúl f — / 5 Egy Tzapa beőrtúl f — / 5 Egy Kordo-
vány beőrtul f — / 5 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 2]. 1672: el-
ső úttal administrált a Fogarasi számtarto Kordovány 
bőröket no 105 [UtI]. 1673/1681: Mint hogy maga is azt 
iria3, hogy az Tiz kordován bürnek ki készítéssé, es 
megh fizetésse őt forintban fel telik, adgyan azért őt Fo-
rint Taxat, s am immunitaltassek az paraszti szolgalattul 
[Vh; VhU 464 Thököly Imre vál. — âA kérelmező jb-tel-
ken lakó ns]. 1693: Jutót az három gyermeknek egy 
egy kordovány bőrök, es egy egy Nest [Ne; DobLev. 
1/38. 8b]. 1710 k.: Ha egy karmazsin vagy kordovány 
bőrt vinnél oly emberhez, aki még céhben remek 
által fel nem szabadíttatott . . s elvesztegetné a bőrö-
det: megperlenéd, meg is nyernéd [BÖn 418]. 1714: Vö-
rös Kordován Bőrrel borított Ladatska [AH 55] | Ket 
Kordovány bőr [Kv; Pk 6]. 1732: Kordovány fekete bő-
rök [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 3]. 

kordováncsizma kordovánbőr-csizma; cizme de cor-
dovan; Stiefel aus Korduanleder. 1625: fizettenek Var-
ga mester Vrajm(na)k haro(m) bokor Cordouany Csiz-
máért melljeket eo felsege Tiztujseleojnek Ajandekozta-
nak f 12 [Kv; Szám. 16/XXXV 155]. 1626: Az varga-
mesterekről miképpen adják el az sarukat . . . Erdély-
ben készített czanbőrből csinált kordovány csizmát, jót, 
nyolczvan p. Inasnak valót hatvanöt p. [Gyf; EOE VIII, 
329-30 országos árszabályzatban]. 1663: Kordoan 
Csizma 3 bokor [UtI]. 1672: Az legenyemnek adot egy 
kordován csizmát f 1 d 50 . . . Item Antal napban mas 
egy kordovánt f 1 d 84 [Kv; ACJk 56b]. 1770: Két pár 
Kózónseges Kordovány Csizmája [Nsz; BálLt 92]. 
1849: Egy pár kordován csizma [Dés; DLt]. 1850: Egy 
pár ujj kordován tsidma 5 fl [Kiskászon Hsz; HSzjP]. 

Szk: fekete 1740: ket pár fekete kordovány Csiz-
ma Sorkantyus [Novaj K; LLt 47/1216] * magyar 
1840: visel magyar kordován csizmát sarkanttyuval 
[DLt 221 nyomt. kl] * piros 1705: adtam házas tár-
sul Pataki Borisza . Árva leányomat Técsi György 
Uram(na)k Ez Boricza Leányomnak adtam ezeket 
. . . Item egy uj piros kordovány csizmát [PatN 56]. 
1723: egj Szolgálo . . . fizetese .... egy Szokmany 
egy piros kordován csizma [Ludvég K; Told. 29/7] * ve-
res 1693: Doboi János Uramnak egy veres kordo-
vány csizmát sarkantyústól patkóstól in f 2 [Ne; 
DobLev. 1/389]. 1697: Férfinak valo veres kordovány 
csizma nro 1 [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter inv. 8}. 
1725: Csináltattam Teleki Sámuel ur(na)k egj pár Veres 
Kordovány Csizmát küs Sarkantyújával és egjéb készü-
letivei edgjüt [K; TKl]. 


