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kordovánkapca kordovánbőr-kapca; obiele de cordo-
van; Fußlappen aus Korduanleder. 7599: Balint Deák 
Vizén Baniara 15. kordouan kapzat — / I I 1/2 6 Bokor 
karmasin kapzat // 9. 37 Zattian kapzatt // 18 [Kv; 
Szám. 8^X1 V 22 Hj]. 1633: A bücsületes czéh penig ő 
kglknek adott . Egy süveget és egy veres cordovány 
kapczát, privilegiomot táblával [Mv; EM XVIII, 402. — 
aA táblás-céhmestereknek]. 

kordovánkészítő kordovánbőrgyártó; tăbăcar care 
ſace cordovanul; Korduanledermacher/hersteller. Szk: 
~ örmény. 1729: Mint hogy Ne(m)es Varosunkb(an) 
levő Varga vagy Talp készitó Czehbeli Embereink, Az 
Kordovány kiszitő Szamos Újvári vagy Gerlai Örmé-
nyeket az látó pénz exigalasokkal az Kordovány, vagy 
szattyán iránt Országos sokadalminkbol el idegenítették 
ugy hogy most is . . . Dje 13 mensis bris Lucza napi So-
kadalmunkb(an) Csak egy Kordoványt is nem hozta-
nak nagy Praejudiciumara varosunknak, Azért végezte-
tett hogy mig eŏ kglmekis hasonlo kordoványt nem 
készítenek rajtok semmi látó pénzt ne exigallyanak 
[Dés; Jk 390b] * ~ tímár. 1681: Kordovány készető Ti-
mar Pers. 3 Bagaria készetö Timar Pers 1 [Vh; VhU 76]. 

kordoványos kordovánbőr-gyártó/készítő; tăbăcar 
care face/prepară cordovanul; Korduanledermachend/ 
herstellend | kordovánbőrrel kereskedő; care vinde cor-
dovanul; mit Korduanleder handelnd. Szk: ~ örmény. 
1768: Pénznek Percept(ioja) . . Szamos Újvári kordo-
ványos Örményektől 4. Sokadalmokkor kapuközi bért 
Hſ 12 [K; DobLev. 11/390. 19a]. 

kordovánpapucs kordovánbőr-cipő; pantofi de cor-
dovan; Schuh(e) aus Korduanleder. 1749: Egy pár Kor-
dovány paputs kaptzáyával [Told. 19]. 

kordovánsaru kordovánbőr-saru; iminei de cordo-
van; Schuh/Sandale aus Korduanleder. 1630: Koúaczi 
Mihalne Viszen Nagy Banyara 8 kordouán sarut tt f — d 
8 | Soos Lŏrincz viszen magiar orszagba 116. kordouán 
sarut tt f l d 60 110. Szattyán sarut tt f — d 73 | Tŏl-
czeres Thamas Viszen Magjarorszagban 128 szattyan 
sarut f — d 92. 62 kordouany sarut . d 6 [Kv; Szám. 
18b/IV. 23, 40, 98 Hj]. 1638: ez az Kalos Balinth . . . tar-
totta, s taplalta a Feleseget . elegh sarut, vit neki, kor-
dován szarut, vegh sinortis adot [Mv; MvLt 291. 169b]. 
1640: Szőke Györgyné Anna asszony fassa est: Hal-
lottam azt Fekete Páltul, hogy mondotta, hogy egy kor-
dovány sarut adott volt Asztalos Mihálynénak — de én 
azt sem tudom, hogy pénzért adta vagy mint [Mv; i.h. 
233a átírásban!]. 1663: Három Kordovány saru [UtI]. 

kóré 1. kb. fel/kikórózott fü/gyom; bålărie; Unkraut. 
1758: mikor jo Fű volt rajtaa meg termet 30m szekér szé-
nátt midőn irtattákis egy darabig nemis termet hanem 
mind tsak korét termet [Szentlászló MT; Sár. — aA ré-
ten]. 1762: Krajnik Uram olly földőtt Szántotot meg 
mellyen korénál egyéb rajta nem termet [Gerend H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1829: azt mondotta hogy a' korét kapál-
ta el a búzájából — holott koré nem volt olyan modon 
hogy annak takarittás kellett volna [Csókfva MT; TSb 
24]. 1860: (Tűzifában) mezőségi része szükséget szenved 
. . . Sokat segit rajtok a törökbuza csusza, bogáncs s 

más kóré gyűjtése, a szalma, tós helyeken a nád, de ezek 
sem pótolják ki a fahiányt [Benkő,MszIsm. 14]. 

2. vessző; nuia, vargă; Rute. 1781: hallattam mi-
kor kórét vágtunk volna Pap Joseffel, hogy kopogot 
volt valaki ezen . . . erdőben . . sótét hajnal volt s észre 
nem vehettük mitsoda fát vág [Csóka MT; Ks]. 1839: 
Kőhéra Marhásai Korét és gát agat hordtak [Born. G. 
XXIVb. — aMT). 

3. kukoricaszár; cocean de porumb, strujan; Mais-
stroh. 1841: Tengerit Szedett !s korét vágott 67 Nap-
szám | Tengerit hordot a majorban s korét 12 Napszám 
[Pókafva AF; Born. F. Ilf]. 

O Szn. 1573: Koré János [Kv; TJk III/1. 223]. | 1602: 
Kóré Miklós szab. [Almás Hsz; SzO V, 192] | Kóré Mi-
hály lófő [Zalán Hsz; i.h. 209]. 1614: Kore András pp 
[Mogyoros Hsz; BethU 228] | Kore János pp [Bikfva 
Hsz; i.h. 231]. 1635: Core Thamas. Core Andrasne [uo.; 
HSzjP]. 1746: Kóró Josef [uo.; SVJk]. 1804: Koré Sá-
muel (49) gy. kat. [uo.; Kp IV 302]. 

E címszói vö. a kóró címszóval. 

kóréfedél kukoricaszártető; acoperiş de strujeni; 
Dach aus Maisstroh. 1862: van egy 4 lora való kŭlŏn 
állo istálo koré fedél alatt [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

korela vmilyen lószerszám-rész; un fel de curea din 
harnaşament; irgendein Teil des Pferdegeschirrs. 1812: 
Udvarbíró Tekintetes Pap Ferentz Ur, keze ala dolgoz-
tam az álább, meg irtakot l Egy Lo fogo nagy Kőte-
let 4 Rf 30 kr. 2. Egy uj Kapoczánt vassavai és Czigli szá-
rával együt 3 Rf 40 xr 3 Egy Korela 2 Rf. [Nagynyu-
las K; IB. Hérman János nyil.]. 

kórés 1. fel/kikórózott; umplut de bălării; mit Un-
kraut bewachsen. 1762: Szénának való főidét . . kelle-
tett meg kaszáltatnunk . aztat látván Krajnik Uram 
hogy egy részében nem Szénának való igen Korés lévén 

meg Szántotta, és kukoriczával bé vetetette [Ros-
kány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

2. kórós; cu bălării; von Unkraut (voll). 1791: ezen 
nagy héjánoság és kár a Juhokb(an) rész szerént abból 
eset, hogy rosz kores Szénát Vettek s attak nekik Oláh 
Országb(an) [Széplak KK; SLt évr.]. 

korfár bányamunkás; miner, ortac; Kumpel, Bergar-
beiter. 1681: Az Bányákba(n) levő Munkások, — s fize-
tesek Koh mester egi, jar vasa egi hetre egi masa s egi 
rud-is Sáfár, egi; ennek egi hetre adatik fél mása vas. 
Verő mester négi, eginek eginek egi hetre adatik fél fél 
mása vas, Korfár, három, eginek eginek egi hetre adatik 
egi fertály vas . . ă haromnak egi hetre ket rud vasis, 
per libr. 8. az rúd vas adatik nekik az agiagh es Csüv csi-
nál asert. Ezek mind à harman az Koh mester mellet 
szoktak szolgálni [VhU 66]. 

Valószínűleg a felvonókas mellett dolgozó munkásról lehet szó (1. r. cor-
ra 'felvonókas'). 

korgás 1. gyomorkorgás; chiorăială, chiorăit; Magen-
knurren. 1685: au üdőnek alkalmatlansága miatt igen 
szűk boraink lettek, de az mi lött is, rettenetes savanyú, 
úgyannyira, hogy nem hiszem, pünkösdnek az innelső 
részin ha ki benne iszik, eo momento hasa korrogást ne 
szenvedjen savanyú volta miatt [Kv; KvE 218 BP]. 
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2. ' Hn. XVIII. sz. v.: A' Korgás nevü hellyen (sz) 
[Bita Hsz; EHA]. 

A kõznévi és helynévi adat azonos szóhoz való tartozását, illetve jelen-
tésbeli összefüggését csak nagy bizonytalansággal feltételezhetjük. 

korgó ' ' Hn. 1680/1825: Az Korgoban (sz) [Vajdaszt-
iván MT; EHA]. 

korhadozik redVesedik; a putrezi încetul cu încetul; 
morsch werden, verfaulen. 1869: Templom korhadozni 
kezd, fedele foltozást kiván [Nagyölyves MT; ETF 
107. 22]. 

? korhány kunhalom, kurgán; gorgan, tumul, tumu-
lus; Kurgan, Hügelgrab. Hn. 1864: Korhány Égy nagy 
dombos hegyes erdő nem tudatik honnan vette eredetét 
[Marosvécs MT; Pesty,MgHnt XLIX, 358b] | Korhány 
[Szabéd MT; i.h. XXVIII, 237b]. 

A tõrõk eredetű címszóhoz nincs kõznévi kijegyzésūnk, de — mások 
mellett hn-ként Erdélyben való e két előfordulása figyelemre ţjiéltó. 
A szó eredetére és máshol való jelentkezésére nézve 1. Kiss, FESz 779. 

kórház spital; Krankenhaus, Spital. 1852: a Korház-
ban Gyogyitattak [Dés; DLt 2128]. 1856: halt meg Sza-
bó Károly csizmadia legény 26 éves korában a korház-
ban senyvlázban [Dés; RHAk 78 Medgyes Lajos kezé-
vel]. 1860: halt meg a korházban Szathmari Ferencz há-
zaló szegény 61 éves koraban [Dés; i.h. 110]. 

Hn. 1847: (Egy föld) szomszédai . nap nyugatról a 
korház erdeji [Méra K; EHA]. 1848: a' korház erdei (e). 
a' Korház erdeje (e) [uo.; EHA]. 

korhely I. mn 1. dologkerülő, naplopó; chiulangiu; 
Hederlich, arbeitsseheu. 1768: egy vandorlo korhel Ma-
gyar Szabó [MkG]. 1779: Igyekezzék a' Mélgos Ur 
ollyan jo forma Selléret, vagy valamely Korhel Jobbá-
gyát el fogatni, hogy bé vegyék8 [Kv; SLt XL Ágoston 
Márton Suky Jánoshoz. — Katonának]. 1783: A földe-
ket nem más adta el hanem ez a korhel ember [Brassó; 
BetLt 4 Ujjvárossy István lev.]. 1786: Haszontalan kor-
hel két Legényei jŏvének bé előre Ngd(na)k a' Bágásiás 
szekéren, ezeket igyekeztem egy egy kevés munkára fog-
ni, de nem fogadták szómot; ebül 's kutyául szoktak 
[Gernyeszeg MT; TL. Málnási László ref. főkonz. pap 
gr. Teleki Jószefhez]. 1798/1800: tekergő, Korhel ember 
volt [Harasztkerék MT; Told. 30]. 1816 u.: azokat3 a Pa-
pok és Korhel eszem iszom emberek állították fel, akik a 
dolgot nem szerették, hogy több idejek légyen az eszem 
iszomságra és dorbézolásra [K; KLev. — Az ünnepna-
pokat]. 1825: a Blozsai Erdőben henyélő Borbokár Juon 
nevezetű Korhely személy [Kötelesmező SzD; TSb 47]. 
1840: Bodo Sámuel eképpen kezdete Petrovszkit szidni, 
az illyen korhel jövevények bitangolják Városunkat 
[Kvh; HSzjP]. — L. még FogE 91-2, 282-3; RettE 61, 
101. 

2. részegeskedő, mulatós; beţivan; trunksüchtig, fi-
del. 1761: holt meg Somai Sándor úr apja haszonta-
lan, semmirekellő, vesztegető, részeges, korhely ember, 
ma is él [RettE 123]. 1774: Részeges korhel Ember [Ge-
rend TA; CU]. 1815: Térjj meg azért már valahára, 's 
hadd el az eddig való korhely, Részeges, Bújja, ócsmán, 
Fertelmes, Disznó Életedet [Kóród KK; Ks 101 gr. Kor-
nis Gáspár fiához]. 1817: taxalista Szuszán János része 
's korhel volta miatt kéntelenittetett házát el adni [Déva; 

Ks 90 XCVII. 5]. 1831: Dávid Antal egy részeges kár-
tyás korhel ember lévén a* mult esztendő napján Sz: Mi-
se előtt Offen Bányán kártyázott, s . . az oda való K. 
Ispány Ur meg vágotta [A.jára TA; TLt Közig. ir. 403 
Csiktapolcai Lázár Antal szb kezével]. 1836: Farkas Sá-
muel . . . nem részeges, nem korhel, sem nem ki csapon-
go [Vécke U; Ks 101 Varga György lev.]. — L. még 
FogE 59; RettE 337. 

II. fii 1. dologkerülő, léha személy; chiulangiu; Ar-
beitsscheue(r), Müßiggänger. 1779: Harmadik fia, Zsig-
mond, ez vette volt Vitéz György leányát, Vitéz Klárát, 
kinek két leányi közül a nagyobbik(at) minekutána egy 
Szilágyi nevű hunefut korhellyel elszökvén három hóna-
pig odabogarazott, a szegény anyja . tavaly bényei 
Harsányi Benedeknek adá férjhez [RettE 403-4]. 1823-
1830: harmadik egy korhel, sok szép Jószágát el 
pusztította; a' katonaságból is el tsapták; a' Szüléi 
kenyeztetés meg ette [FogE 570]. 1838: ingemet kor-
hellynek meg szidot [Kvh; HSzjP]. 

2. részeges, mulatozó személy; beţivan; Trunksüchti-
ge(r), Trunkenbold. 1759: A szegény nemesembert bár 
ne lássa valami űriember részegen, mert annak bizony 
részeges, korhely lesz híre-neve [RettE 90]. 

Sz. 1845: a részeges és korheinéi nincsen pénz, sem be-
csület [Dés; DLt 92]. 

korhelykedés mulatgatás, mulatozás; benchetuială, 
beţie, chef; Zecherei. 1814: Továbbáis minthogy a Bá-
tyám Varga Márton nem arra való hogy az örökséggel 
járó terheket vihesse hordozhassa a korhelkedes része-
geskedés miatt ezért instálok Ngod(na)k méltóztas-
son Contractust adni azon örökségről a fiam kezéb(e) 
[M.gyerőmonostor K; GyL. Varga Pál dom. bíró lev.]. 
1851: Trézsi és én ha kialhatnók magunkat ügyiben, jol 
volnánk, de nem lehet a' gyermekek zsanája, a' gazda-
ság, és korhelkedes mián [Kv; Pk 7]. 

korhelykedik 1. lopja a napot; a chiuli, a trage chiulul; 
den Tag stehlen. 1782: Praefectus Uram vádolja az ő 
Nagysága Tisztartoját Varga Gergelyt, 's másokotis, 
hogy nem igazán járnak ö Nagysága szolgálattyában, 
tsak korhelkednek 's azokot ne tartsa ö Nagysága [To-
rockó; TLev. 5/16. 389]. 1815: Te kedves öcsém! . . 
mint Gyilkos Haramiák, 's rósz erkölcsű Tolvajok, 
künn az Ballavásári Szőllőd Gyepűíben Lapanz (!) 
Dombérozol, 's korhelkedel nappal; éjezaka pedig mint 
az egér egyik jukba bé, az másikból ki, koslacz, járkálsz 
[Kóród KK; Ks 101 gr. Komis Gáspár lev.]. 1823-1830: 
Bemenvén az öcsém Marosvásárhelyre . egy igen fáin 
köpenyegemet mind hátán hordozta. Sőt estve a bál-
ba is avval ment, avval ült ott, s a posztóra kapott pénz-
ből ivott, nem dolgozott, korhelykedett [FogE 278]. 
1827: Ferjem . . részegségre adván magát, ma már 
olyan grázna ember lett, hogy . ma már valahányon 
vagyunk anyi felé korhelkedünk iszonyú grázna (!) tsu-
nya természetű Férjem mián [Torda; TLt Praes.ir.416]. 

2. részegeskedik, mulatozik; a chefui, a face chef; ze-
chen, kneipen. 1778: Már ez az Uj posta Mester is kor-
helkedni kezdet Vásárhelyt [Sáromberke MT; TSb 13 
Bethlen Zsuzsánna lev.]. 1780: Rekittyán Drágujt és 
Drágon Rosit . . . láttam hogy Falunkban egy Idegen 
Riszta nevezetű Tolvajjal edgyütt barátkoztanak, vendi-
geskedtenek, Ettzakánként Korhelkedtenek, és dorbi-
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losztanak [Fintoág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1783: penzel 
bŏvõlkŏdnek korcsomakon innya korhelkedni dolog 
nelkŭlt elni tapasztaltatnak [Usz; Pf]. 1793: ezt mond-
ván gyakron a' Grófné Csernáton Urnák, hogy csak 
korhellkedik 's Dámászni jár [Koronka MT; Told.]. 

3. tréſ dinom-dánomozni; a petrece/benchetui; in 
Saus und Braus leben. 1806: Délután vendégség volt ná-
lunk a Mamáék tetzésére őrömmel othon korhelked-
tünk a tálok körül [Dés; KMN 310]. 

korhelység mulatozás, részegeskedés; benchetuială, 
chef, beţie; Zecherei | tekergés, naplopás; lenevie, trîn-
dăvie; Nichtstun, Faulenzerei. 1757: az Attya . kor-
helsége miatt sok adóssagba verte magát [Gálfva KK; 
Ks 66. 44. 17c]. 1782: ha láttya a keze alatt való Tisztek-
(ne)k korhelysegeket s insinceritassokat tartozik azt 
mindenkor Principalissának meg jelenteni [Thor. 
XX/4]. 1786: az Thorotzkoiak . . az terhes Uraság 
szolgálattya mián igen el szegényedtenek, némelyek a' 
korhelység mián [Torockó; TLev. 4/13]. 1800: a Mak-
falvi Jószágát . . kéntelenittetett el adni a szükség mián 
és gyengélkedés mián nem a korhelség és részegeskedés 
mián [Msz; DLev. 3. XXXV. 6]. 1814: nagy hajlandósá-
ga vagyon a Korhelségre, és ki tsapongásokra [DLt 174 
nyomt. kl]. 1818: Ifjabb Hegyessi Elek az ejtzakai kor-
helség és erkölcstelenség gyakorlásábann annyira el lé-
vén áradva, hogy . a Paraszt Legényekkel ivutt és tán-
tzolt, Cselédjeit medvének és egyéb maszkarának fel öl-
töztette, az uttzán és a' kortsomákon tántzoltatta [Vaj-
dasztiván MT; TLt Praes. ir. 321 Budai István viceispán 
nyil.]. 

korhulás korhadás; putrezire; Verfaulen. 1846: (Az 
erdő tele) úgy nevezett Spitzbrandig fákkal; olyan vén 
fákkal, melyeknek a hegyei fenések, már többet nem nő-
hetnek, belől emésztődésbe, korhulásba jöttek s jőnek 
[Perje Sz; Jakó, Hamuzsír 73]. 

koriandel koriánder; coriandru; Koriander. 1804: 1 
Loth Szekfŭ 20 x . . 1 Koriandel 30 x 1 font Salít-
rom 48 xr [Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 

kórícál 1. csavarog, csatangol, kódorog; a hoinări; 
umherschweifen. 1774: imit amat ne korritzallyan, se 
pediglen senkinek is Semmi szín és praetextus alatt 
azonn Joszaginkat nem abalineallya [LLt Fasc. 78]. 
1813: hetven új deákocskák közül . . . alig találtatik hét-
nek könyv a kezében. A többi lecke idején vagy a váro-
son koricái, vagy aluszik vagy pipázik vagy egyébkép-
pen vesztegeti a drága időt [Ne; Csetri,Körösi Csorna 
94-5 Nemegyei János filológia prof .jel. a Ref.Főkonz-
hoz]. 

2. császkál, mászkál; a umbla de colo pînă colo; 
schlendern. 1852: Anyám nem tsak hogy jol és frissen 
van, hanem e felett váltig koritzál tractál [Kv; Pk 7 
Pákei Krisztina lev.]. 

koriceus ? kísérő; însoţitor; Begleiter. 1663: De 
valljon nem elég bizonyság-e az, hogy énnekem izennem 
is akkor ugyan Ferencz deák által olyakat kellett, melye-
ket előmben adattak, kiknek megmondásának idején 
coriciust rendeltek vala mellém és ha mit én elfelejtettem 
volna, úgy az supportálta? [TML II, 452 Teleki Mihály 

Bornemissza Annához]. 1668: Istenért kérem, az úrfiért 
ne szánja fáradtságát . . ne legyen igaz hűségiért csúfja 
Csákinak és az anyjának; most is mellette az anyja cori-
ceussa, mint látjuk [TML IV, 347 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

korifeus 1. főkolompos; corifeu; Haupträdelsíuhrer. 
1736: az adjacens Falukba mondatik Corifaeusok vagj 
előttők járojok is Csavaragni [Nsz; DLt]. 1748: Várasi 
Biró Válya Sándor Vr(am) . . . minden méltatlan ve-
xaink authora és coripheusa [Vh; Ks 101 Pogány László 
lev.]. 1773: őrőkős Földes Urát . Jobbágya nem tilal-
mazhattya ha a' Falu tselekedné, a* kik a' Falut arra 
késztetnék s, találtatnának Coripheusoknak 24. Lapát-
tal bűntettessenek [T; JHb II/1]. 1796: a' Torotzkaiak 
ezen Kemény ítéletekkel nem gondolván, és Földes 
Uraik ellen, ujrais Rebellalván kemény prontsolatot 
adotta hogy ezen Torotzkaiak . . reá szoríttassanak, és 
némellyek a' Corifeusok közzül Exequaltattanakis [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 95 tábl. — aA császár]. 

2. diákny bandavezér, főcsahos/kolompos; căpete-
nie; Banden/Rädelsführer. 1870 k./1914: Nebuló: in-
kább a kisebb és helytelenkedő, rosszalkodó gyermekek 
neve, a nagyobbak voltak aztán a lurkók, hoplások, ko-
rifeusok, stb. [MvÉrt. 27]. 

korlát 1. akol/karámféle; un fel de ţarc/ocol; Art 
Pferch/Hag. 1573: az gondwiseleo vraim helt Intezzenek 
hwl Barmoknak korlatok legen | valamely Mészáros 
Barmot akar vagny, Az Estwere valót Regwel het ora-
kor vagia meg . . Mely oraknak Eleotte Az korlatban 
legen az Barom [Kv; TanJk V/3. 84b, 86b]. 1601: az Me-
zarosoknak . Az korlatban mindenkoron zeontelen 
elegedendeo barmok legyen [Kv; i.h. 1/1. 382]. 1620: Az 
melj eőkreőt penigh itt az piaczion megh vezen az Meza-
ros, mingiarast az korlatba(n) hayczia az beliegh ala 
[Kv; i.h. II/l. 288]. 

2. hágató ~ hágató deszka; padoc de montă; Be-
deck/schälbrett. 1843: Hágató korlát [Szentbenedek 
SzD; Ks 88. 29]. 

Csikóstanya v. lóistálló mellett az a deszkaalkotmány, amely elválasztja 
a kancát a csõdörtõl, hogy emez annál inkább tűzbe jöjjön és hágjon 
[MPászt. 181, 189], 

3. (fedeles) palánk; gard de scînduri; (bedeckte) 
Planke. 1727: Ezen Inventalt Nobilitaris Curiat és 
kőrŭllette levő epületeket kőróskőrnyűl bikfa deszkák-
ból való tölgy fa sasokb(a) eregettetett Kollat veszi kőr-
nyül . Ezen a Kolláton a* Gabonás mellett egy kis 
tőlgj fabol való, fa sorkokon forgo tőke Záros gyalog 
kapu [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 12]. 1808: va-
gyon égy hat Tölgyfa Sasfák közzé rakott és mindoszve 
. . . harmintz égy és fél szál viseltes fenyő deszkákat ma-
gába foglalo kollát vagy is Palánkkert fedelesen [Gyula 
K; Szentk.]. 1812: Az Ut felől Tutaj gerendából való 
szalmával fedett kallát és deszka kapu Avateg [Kört-
vélyfája MT; LLt]. 1813: A' Konyha szegeletitől fogva 
a' curialis laki Ház szegeletéig vagyon három láb fenyő 
deszka kóllát négy Cserefalábok kőzi rakva fedél nél-
kült, a' három láb kollátba Tizenkét szál fél viseltes fe-
nyő deszka [Folyfva MT; Told. 18]. 1840: Orsovaa Mar-
hássai ganét hordtak a Magdalénárol és Sasfát korlát-
nak [Born. G. XXIVb. — aMT]. 1851: (Az udvarház tel-
kén) az udvar felől részint bikfa, részint fenyő deszka 
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cserefa sasok közzé rakott zsendelyes korlát, itt ott fede-
le foldozást vár. — Hibáz ezen korlátból egy bikk, és egy 
fenyő deszka [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

4. börtörõ ~ bőrkalló/törő pad; bancă de întins/în-
muiat pieile; Reckbank. 1677: Bőr törő korlát és silipek 

fordulván délre, fel az dombra nyílik az bőr törő 
korlátra fel sarkokon egy fél szer ajtó, mellyen belől va-
gyon egy bőr törő korlát [CsVh 53]. 1681: Ezen torná-
czon belől vagyon egy bokor bőr törő korlát, de az mi-
képpen ezen bőr törő korlát vagyon, aszt az heljt az kis 
tornácz két oldalában ragasztatott darab tornacznak 
mondhatni [i.h. 90]. 

A tímárok e munkaeszközéhez 1. Frecskay 51, a rajta végzett munkafo-
lyamat leírásával. 

5. korlátozás; limitáré, restricţie; Einschränkung. 
1853: erdeinket a leg szorossabb korlátok alá tetetni üs-
merjük kötelességünknek [Pálfva U; Pf Illyés Mihály 
jegyző kezével]. 

6. 1879: Mi vagyok én, Ödön? Úgy, fiam: tá-
masz! bizony! korlát, Ödön! vasból — kősziklából va-
ló! [PLev. 65 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

O Szn. 1620: Korlát István [BTN 407]. 1640: Korlát 
Varga Máténé Durkó asszony [Mv; MvLt 291, 212a át-
írásban!]. 

O Hn. 1349: meta . iturad Corlath potaka [Árapa-
lak Hsz; SzO I, 56-7]. 1448: (Meta) iret ad fluvium Kol-
lathpathaka alio nomine Kollathkwpw [Hídvég Hsz; 
Barabás, SzO 73]. 1679: Kollat Alyaba(n) (k) [Vadasd 
MT]. 1683: Az Collatban (k) [Nagyfalu Sz]. 1685: A* 
Korlat Szegben (sz) [Nyárádtő MT]. 1697: a Korlát 
utzája végén való föld [Szenttamás Cs]. 1730: az Kollát-
ban (r) [Nagyfalu Sz]. 1744: a Feljáróban a Kallat (!) 
n.h-en (sz). Korlátt n.h.-en (sz) [Gógánváralja KK]. 
1746: Kollátban (sz) [Vadasd MT]. 1753: A' Kollát bér-
ezi megett (k) [M.décse SzD]. 1760: a' Kollát nevezetű 
helyb(en) [Mezőbergenye MT]. 1785: a' Kollát mezőben 
(k). az Kallát hidján felül (r) [Nagyfalu Sz]. 1791: az 
Korlát nevezetű hellyben [uo.]. 1821: A Korlát verminél 
(sz) [Mezőbergenye MT]. 1833: a Korlát (sz) [Pálos 
NK]. 1864: Kollát domb [Bogártelke K]. — A forrásjel-
zet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

korlátcövek palánkcövek; stîlp de gard; Planken-
pflock/pfahl. 1809: még betsültette . Joszaga kürűl 
Levő kerteket, Gjepüket . . Detzka kaput, kollat Tzü-
vekeket [Nyárádgálfva MT; Sár.]. 

korlátdeszka palánkdeszka; scîndură groasă; Pián-
kén brett. 1737: (A) Csűrös kertből is szolgál az Istálló 
előtt egy Kollát Deszkából készült Szeker Kapu [CU.P. 
Horváth Boldizsár conscr.]. 

korlátfa ? palánkſa; lemne pentru gard; Plankenholz/ 
balken. 1810: Két jukos kollát fa [Mv; MvLev. Trincse-
ni Mihály hagy. 22]. 1840: Orsovaa Marhássai kor-
látfát hordtak [Born. G. XXIVb — aMT]. 

korlátkapu palánkkapu; portiţă la gard; Plankentor. 
1737: a Mezőről is nyílik paraszt Kapu zábén állo la-
poczkákbol tsinált Kollát Kapu [CU. P. Horváth Boldi-
zsár conscr.]. 

korlátkert palánk; gard de scînduri; Planke. 1737: 
(A) virágos kert . az Udvar felöli magos bikfa deszká-
ból, tölgy fa sasokban Eregetett Kollat kertel vágjon 
bé véve [Csákigorbó SzD; JHbK XXIV/13. 7]. 1769: Az 
udvart el választó belső Kapu fél fenyő deszkás kapujá-
val, és az udvart el rekesztő Sendelyes fedelű kollát ker-
tel edgyütt Hflor. 20 Denar 40 [Felőr SzD; BetLt 7 özv. 
Szalanczi Józsefné Boér Borbára inv.]. 1792: (A) betsű-
sek folytatni kezdették . e szerént A Korlát Kertet 

amely keresztül mégyen az Udvaron, az Udvarház 
szegeletéig [Mezőcsávás MT; Kp II. 31]. 1797: Az Élett 
körül . vagyon meg avult kollát kert tserefa Sasok kő-
zi bŭkfa deszkákkal ki rakva [Kőrispatak U; Pf|. T806: 
ŏ nagyságais a' Kűkŭllŏ régi fojomja árkán keresz-
tül kollát kertett tsináltatott . hogy a víz áradása ide-
jénis azon régi árkában ne kapjon [Erdősztgyörgy MT; 
WH]. 1808: Bük fa Deszkából készült igen jo Kollát kert 
[Kiskend KK; Hrj. 1827: A' Kis kertet bé keríttö gyarló 
kollát kert [Náznánfva MT; Lok]. 

korlátlan nelimitat; unbeschränkt. 1863: Szentes 
Márton kedves öcsémnek hivséges ragaszkodásáért 
hagyom a kolozsvári külsöszén-utezai 49. szám alatti 
házat és telket azoknak ő minden megszorítás 
nélkül korlátlan tulajdonossá legyen [Kv; Végr.]. 

korlátnok kancellár; cancelar; Kanzler. 1845: Felső 
Szilvási Nopcsa Elek Erdéllyi Udvari korlátnok Ur eŏ 
Nagy Méltósága Saját kérelmére korlátnoki hivatalától 
felmentetvén, hiv szolgalati meg esmeréséül Lévpoldi (!) 
Császár jeles Rendje Nagy Keresztyévef meg ajándé-
koztatott [Usz; UszLt XI. 85/3. 5. — aE rendjel birtoko-
sa a báróságot is elnyerhette]. 

A címszó a nyelvújítás meg nem gyökeresedett szóalkotásai közül való. 
Alakulásmódjának valószínű magyarázatára 1. CzF 

korlátnoki kancelláriai; de cancelar; Kanzler-. 1845: 
Felső Szilvási Nopcsa Elek Erdéllyi Udvari korlátnok 
Ur eő Nagy Méltósága Saját kérelmére korlátnoki hiva-
talától felmentetvén . [Usz; UszLt XI. 85/3. 5 — a tel-
jesebb szöv. korlátnok a l j . 

korlátnokság kancellárság; cancelariat, funcţia de 
cancelar; Kanzlerschaft. 1862: Az erdélyi korlátnokság 
rendelete, hogy a' leg szigorúbb igazsággal adják ki az 
Anya könyvi kivonatokat a* bé sorozando ifjakra nézve 
[Gyalu K; RAk 75]. 1864: a' had köteles ifiaknak a' 2ik 
korosztály béli, kilépések előtt nősűlhetések megenged-
hetésére . az Erd. udvari Korlátnokságnak . . hatá-
rozata tudás, és alkalmazás végett, ki küldetik [uo.: 
RAk 93]. 

korlátocska palánkocska; gărdulel de scînduri; 
Plänkchen. 1797: vagyon egy fél ölni labakra keszi-
tett kollátotska [Kőrispatak U; Pf]. 

korlátol korlátoz; a limita; einschränken. 1843: Var-
ga Katalin a templomból kijövő népet buzgó szavakkal 
készteté arra, hogy a fiscus erdeit kerítési szükségekre 
szabadon vágnák, mert az uradalmi tiszteknek nem len-
ne joguk őket abban korlátolni [VKp 68]. 1847: a Határ-
ra szoros ügyelettel lévén a hibásakat a Biztosokkal kor-
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látolni, és meg büntetni köteleztetnek, mely szerént na-
gyobb ügyelettel őriztetvén mind az erdőség, mind a ha-
tár sérthetetlen maradjon [Torockó; TLev. 10/9]. 1880: 
Az asszony korlátolja nyelvét, a férfi durva kitöréseit, 
mit mind ketten megígértek és így kibékültek [M.bikal 
K; RAk 348]. 

korlátoz 1. korlátkerttel körülvesz; a îngrădi, a îm-
prejmui cu gard; ein/umplanken. 1774: A . . . vetemé-
nyes kert, A kapu felöl való része Bikfa Deszkával kollá-
tozva [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

2. korlátokat szab; a îngrădi, a puné limité; Schran-
ken setzen. 1837: A Czél arányos hasznos, Szükséges 
külső vagy belső gazdasági önkényes, és szabados épít-
ményekben, és elkerülhetetlen jovittásokban, a zállag-
ban vevő Urat gátolni, és korlátozni nem akarván, ez oly 
formán engedtetik meg: hogy azoknak értéke a ki 
váltó által fordittassék meg [Dés; BetLt $\€ 

kormány 1. ekekormány; cormană (a plugului); 
Streichbrett/blech. 1571: vegeztek eo k. varoswl es va-
laztottak Ez ket zemelt az zaz vraim keozzwl az Santas-
nak Megh latasara . . hogy azok Megh lassak az San-
tast ky Mynemew kormannyal zanth, Es ha gonozwl 
zantot feoldet talalnak Semmyt Neh fyzessenek neky 
[Kv; TanJk V/3. 41b]. 1647: egy Eke vagyo(n) kormány 
nélkül es Gerendely karika nélkül ezen kivül minden 
kézségé megh vagyon [Solyomkő K; SLt GH. 5]. 1730: 
Egy Eke Gőrŏndŏlj Karikastol, kormanyostol Taligas-
tol [Kőrispatak U; Pf]. 1736: 3 Váltó ekéhez Való Kor-
mány rajtok lévő két karikáival s hároifr horgokkal 
[Borsa K; Told. 24] | Valto beres Eke kormányán 
vas karikas vas horgok [Mikefva KK; CU XIII/1. 172]. 
1850: Egy jo Eke hosszú és lapos vasaival, Eketaligaval 
vezérrel, a Kormányán van egy pántvas [Gyéressztki-
rály TA; DE 5]. 

2. kormányzás, vezetés; guvernare, conducere; Re-
gierung, Führung. 1665: Vagyon csak az egy jó Isten ke-
gyelmében bizodalmam, ki eddig is nem az mi bolond 
kormányunk szerint folytatta dolgainkat és adta végét is 
[TML III, 419 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1822: 
minden megyékben republicaltassek, hogy senki a' kö-
zönséges Tisztek kőzzül magát valamely földes Ur-
nák lekötelezni, és annak Joszagai alattomban való kor-
mányát felvállalni ne merészelje [Kv; Borb II gub.]. 
1847: Nemes Alsó-Fejér megye főispánjának . . . meg-
hagyatik, hogy őfelsége nevében ezen uraságod kormá-
nya alatti nemes megye egyik szolgabírája, Tövisi Ger-
gelynek Varga Katalin elfogatása körül tett dicséretes 
buzgalmáért a legfelsőbb tetszés kijelentését adja tudtá-
ra [VKp 205]. 

3. vezető; conducător: Leiter, Führer. 1710 k.: Mi-
kor én Szebenbe menék hát ott van Haller János, 
Keresztesi Sámuel; hamar kitanulám, hogy a szász natio 
Béldia részére való disponálásában munkálódnak, és 
nem is haszontalanul . mert az bizony dolog; várme-
gye, székely, szász mind megunta volt azt az akkori 
anarch- vagy poliarchiát A szászok bizony Szebcn-
ben és Brassóban . igen oda is hajlottak volt; Szeben-
ben Gotzmeister Kálmán Kristóf volt a derék kormánya 
annak a munkának; meg is adja majd az árát [BÖn. 708. 
— aBéldi Pál Háromszék főkirálybírája. 1677-ben Apafi 
Mihály fej. ellen kezdett szervezkedni]. 

4. ritk parancsnokság; comandament, comandâ; 
Kommando. 1845: Olvashatik a* Nemes 2ik Székely 
gyalog Ezred Kormányának . . e ns Szék Tisztségéhez 
intézett . . hivatalos átirata [Usz; UszLt XI. 85/6. 220). 

5. ritk főkormányszék, gubernium; guberniu, consi-
liu guvernial/gubernial; Gubernium, Oberregierungs-
amt. 1838: A Felséges Királyi Kormány Szebenbül lett 
viszsza jövetelével a Séta helva fundussa gyarapítására 
30 FI [Kv; ACSzám. 120. — A mai nagy Sétatér társa-
dalmi úton gyűjtött tőkével, részvénytársasági alapon 
létesült (1. KvTel. 99)]. 1846: a K. Kormány . . özvegy 
Szász Janosnehoz rendelte remek évét tölthetnia, e sze-
rént Czehunk csak is . . felsőbbségtől nyert válasz nap-
jától ösméri remek év töltését [Kv; ACLev. 48. — aLász-
lofy Ferenczet]. 1847: Varga Kati azt mondotta, hogy 
. . . a levelek általküldöttek a felséges királyi kormány-
hoz [VKp 224]. 1860-1861: róka, farkas mindenfelé sok, 
melynek kiirtását a kormány jutalommal törekedett ré-
gen s most is sükeresiteni [Benkő,MszIsm. l 1]. 

6. guvern; Regierung. 1843: minden országok ereje 
csekélység a kormány hatalma előtt [VKp 120]. 1849 u.: 
A' Pestrőli Julius-i el távozáskor kijelentettem többek-
nek, hogy bár mi is következzék belölle, én mindentől 
vissza vonom magamat s a Kormánnyal Szegedre nem 
fogok le menni [EM XLIX, 550 Zeyk Károly kezével]. 
1850: Az olyan papok, kik a dézma vagy dézma negyed 
vesztése által eddig fizetésekben rövidséget szenvedtek, 
azon terményeknek, mikből el: veszett fizetésök állott 

értékét adják bé hogy a Fő F. Püspök Ur, a kár-
mentesítést . . . a magas Kormánynál, annál hamarébb 
sürgethesse [Nagykapus K; RAk 5 esp. kl]. 1862: A' 
Magos Kormány . . rendeli, hogy az erdő praevarica-
tiok . . . a' bün minőségéhez képest keményen büntetőd-
nek [Gyalu K; RAk 67]. 

7. '?' Hn. 1682: a ' Kormány n.h. mellett (k) [Galac 
BN; EHA]. 1749: az Kormányokban (sz) [Bodola Hsz; 
EH A]. 1835: A' Kormányokba (sz) [uo.; EHA]. 

kormánybiztos comisar guvernamental; Regierungs-
kommissar. 1849: Szolga Biro Somogyi Joseff Ur egy 
maga mellé felveendő Biztos társával a benni fel adások 
ki nyomozására Ki Rendeltetnek . . . Sz:Udvar(hely). 
ápr. 3. 849 Kormány Biztos Horvát János | (A) Kor-
mány Biztos Ur Rendelete [Héjasfva NK; CsZ]. 

kormánydeszka a faeke kormánylapja; cormană (a 
plugului de lemn); Streichbrett (am Holzpflug). 1600: 
veottem ég Ekét d 65. Az gerendelyere czinaltattam 
egy vas karikat, az korma(n) dezkara vasat d 12 [Kv; 
Szám. 9/XII. 65 ígyárto Simon isp. m. kezével]. 1728: e 
mellett vagyon egy váto Eke gerendelyel kormánydesz-
kával vasak nélkül [Aranykút K; Ks 55/77 gr. Petky Dá-
vid inv.]. 1754: Vett egy eke szarvat, egy Kormány desz-
kát, egy eke főnek való fát egy nyújtónak valót FI. 1 
[Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1769: Koromany (!) Desz-
kara való Horog Karikastol 1 [Nagyercse MT; Told. 
19]. 

A tárgytörténetre 1. Balassa, MEke Mut.; a szó körülíró jel-ére: MTsz. 

kormányſa tutajkormány, rég, táj apacsin; apacină; 
Ruder des Floßes. 1761: a mely Kormány fák voltanak 
a Tutajokon mind maga ususara Fordította | ő kegyel-
me . . . a Kormány fákból a Csürit fel is szarvaztatta 
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[Harangláb MT; Ks CII. 20 Jos. Szarka de Kövesd3 (44) 
ns vall. — aMT]. 7859: 3rom Napos3 7 1 Naposb 1 Kor-
mány fákot hoztak [Libánfva MT; Born. G. XXIVb. — 

Heti három- ill. kétnapos szolgálatot tevő jb], 1840: 
(A jb-ok) Kormány fákat hoztak (Hodák MT; i.h. — 
Vö. az apacsin címszóval. 

kormánygát gátfajta; un fel de dig; Art (Lenk)Damm. 
1811: a Kozárvár3 felöl lévő parton tsináltassanak há-
rom tsapo gătok, melyek közül kettő nagyobb, és 
hosszabb pintze gátok lesznek, egyik pedig a' leg felsőbb 
tsak kitsin kormán gát [Dés; DLt 19. — A várossal tő-
szomszédos település]. 

kormányhorog ekekormányhorog; cîrlig de cormană; 
Haken am Streichholz/blech. 1734: Vagyon egy eke ket 
jo vasával, gerendely karikával, kormány harog, kariká-
jával, és kŏldok vassal edgyŭtt [Datk NK; JHbB D. 1 gr. 
Bethlen Farkas inv.]. 1760: 1 eke talyigastol 1 tezlástol 
gerendelly karika nélkült köldök vas nélkül kormány 
hargával [Szentdemeter U; LLt]. 

kormánykarika ekekormány-karika; verigă de cor-
mană; Streichholz/blechring. 1770: Egy Kormány kari-
ka [Usz; PfJ-

kormányos 1. hajó- v. tutajkormányos; cîrmaci; Ru-
derer/Steuermann (auf dem Schiff/Floß). 1710 k.: a szél-
vész ereje, vagy a kormányos tudatlansága miatt-é, a ha-
jónak az oldala balfelől . valami fában vagy kőben 
megütközék . a kormányos mondá franciául: sauvez 
vous, azaz: szaladj; és egy csolnakba ugrék [BÖn. 588]. 
1713: Illyén3 Commoráló Bajk Groza nevű kormányos 

hitivei confirmála, hogy két ualun hizott Török-
országi Artányokat pénzen meg vőtt [UtI. — aH]. 

Sz. 1779: már bizonyos Időtől fogván tsak ugy lábbag 
Communitásunk Törvény nélkül; mint az Evezők kor-
mányos nélkül [Torockó; Thor. 21/2a]. 

2. '?' Hn. 1722: A* Kormánjossan [Barátos Hsz; 
EHA]. 1750: A Kormányos nevü helybe (sz) [uo.; 
EHA]. 1854 k.: Kormányosba (sz) [Málnás Hsz; EHA]. 

kormányoz 1. hajtót v. tutajt irányít/vezet; a cîrmi; 
Schiff/Floß steuern. 1764: mű is Tutajos Legények vol-
tunk . tudgyuk bizonyoson hogy . . . Dedrádi Gram 
Dávid nevü szász egy ifjú barnaszeg Maria nevű oláh-
nnét azon tutojra, mellyet ő kormányozott fel vett [BfR 
VI. 125/15]. 1818: ezen rend felett nagy Tutaját másod 
magával a vizén lefelé kormányozván egy igen hasz-
nos lisztellő Hajós Malomamhoz érkezett volna . úgy 
hozzá csapott irt Malmamhoz, hogy az azon Szempil-
lantatban ízre porrá törettetvén, a vízen el szórva dara-
honként el ment [Hadrév TA; TLt Adm. ír. 1527]. 

2. igazgat, irányít; a dirija/conduce/îndruma; len-
ken, führen, verwalten. 1662: az én elmém . . . fel nem 
éri, az ő felsége mélységes tanácsit, mint fogják kormá-
nyozni az dolgokat [TML II, 331 Kemény Simon Teleki 
Mihályhoz]. 1678: az jó Isten úgy kormányozta az dol-
gokat, hogy urunk, hazánk ellen az feltett gonosz szán-
dék végbe nem mehete [TML VIII, 178 Bethlen Farkas 
ua-hoz Konstantinápolyból]. 1791: méltóztatik Ngc?d, 
a' maga dolgait ugy kormányozni, ugy igazgatni hogy 
• . . az Atyafiságos osztályhoz hozzá foghassanak [Kv; 

kormányozó 

JHb XLIV/4]. 7800: jónak tartom, hogy Jugusztinovits 
Urat is requirálya a Communitas oly formán, hogy 
égyet értve Salat Úrral, ügyekezzék ezenn nagy meritu-
mu dolgot jo útra kormányozni [TLev. 5/17 Köpetzi 
Nagy Josef lev. Nsz-ből]. 

3. befolyásol; a influenţa; beeinflussen. 1657: azután 
más vajda succedálván, azt is az bojérok rosszul kezdvén 
kormányozni, kiváltképpen lévén fő eszköz egy Nicola 
viszter, ki azelőtti vajdát is igen corrumpálta [Kemön. 
79]. 1664: Asszonyunknak3 is emlékezzék Kegyelmed 
errül, hogy ebbűl urunk ü nagysága kegyelmességit haj-
tsa hozzám ű nagysága, kormányozza úgy ü nagysága 
elméjit Kegyelmed [TML III, 162 Boldvai Márton Tele-
ki Mihályhoz. — Értsd: a fejedelemasszonynak, Bor-
nemissza Annának]. 

kormányozás 1. igazgatás, irányítás; dirijare, îndru-
mare, conducere; Lenkung, Führung. 1661: keresz-
tyeny kormányozás (KJ). 1677: én javallanám, mentül 
hamarébb ő nagysága az urakat* mind hivatná öszve 

hadd discurrálnának s tanácskoznának az urak . . . 
ha nem segítheti ő nagysága, ne akadályoztatná őket és 
hadd lenne az is az ő nagysága titkos kormányozásábul 
[TML VII, 472 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz. — aÉrsd: 
tanácsurak, azaz a fej-i tanács tagjai]. 1849: minden név-
vel nevezendő Ingó és ingatlan vagyonaim fel ügyelését, 
s telj hatalmú kormányozását, tsakis szeretett nŏm Kor-
buly Anikóra bizom, 's hathatósan rendélem [Km; 
Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

2. államigazgatás; administraţie de stat, guvemare; 
Staatsverwaltung. 1849 u.: a ház, melynek törvényes hi-
vatása törvényeket hozni és a ministeriumot controlli-
rozni a kormányzásba, mihelyt maga elegyedne bele a 
kormányzásba, túl csapong e törvény szabta határokon 
[EM XLIX, 547 Zeyk Károly kezével]. 

kormányozhat igazgathat, irányíthat; a putea dirija/ 
conduce/îndruma; lenken/führen können. 1667: Ebben 
Kegyelmedet az dolgok megértése kormányozhatja job-
ban [TML IV, 218 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1669: Kapikia Böer (!) Sigmond . magát ugj alkal-
maztassa, hogy elseőbbenis az Vezér es Kaimaka(m) ka-
pui előtt jo akarokot szerezzen, hasonlo keppe(n) az 
teob Divánt ŭleo vezérek kapujnis, hogj az által dol-
gainkat jol kormaniozhattia (így!) [Törzs, fej-i instr. a 
Portára menő kapikiha (követ) számára]. 

kormányozó, kormányzó I. mn szk-ban; ín construcţii; 
in Wortkonstruktionen: főigazgató- s ~szék erdélyi gu-
bernium; consiliu guvernial/gubernial transilvănean; 
siebenbürgisches Gubemium/Oberverwaltungsamt. 
1794: minden haladeknelkŭl a Biro és Birak Istantiat 
porrigalván ahoz ertŏ Szemellyek jelen Ietiben aztat Ex-
pressusok altal a mikeppen az alkalmatossag engedi a 
Felseges Nagy Erdélyi Fŏ Igazgató 's Kormányzo Szék 
eleiben nyújtsa bé [Torockó; TLev. 9/26] * ſõ ~ tanács 
~ua.; idem' 7800: Ez a Felséges fő Kormányozo Tanács-
nak végső és változást nem szenvedhető parancsolattya 
volt [Ne/Kv; SRE 835]. 1801: Fŏ Kormanyazó Tanáts 
[Kv; DLt]. 

II. ſn 1. tutajkormányos; cîrmaci, plutaş; Ruderer/ 
Steuermann auf dem Floß. 1818: a midőn . . 1814ik 
Esztendőben azon panaszlo Topánfalvi Tutajos által 
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Mlgs Miksa Imre Ur Hajós Malma meg károsittatott, az 
viznek leg kisebb növése vagy áradása nem volt, hanem 
a nagy teréhvel nem bírhatván (: tsak ketten lévén a 
Kormányosok :) A víz a Malom alá hajtotta a Deszka 
Tutajokot, s ugy rontotta őszve az Malmot [TLt Adm. 
ir.]. 

2. vezető; conducător; Leiter, Führer. 1818: mind-
ezekkel tsak szunyadoztak kormányzóink3 — elnézték 
a' jo kutaink romlásátis [Dés; DLt 174. — aA városveze-
tők]. 

3. erdélyi gubernátor; gubernator(ul Transilvaniei); 
(siebenbürgischer) Gouvemeur. 1847: Én a lefolyt hat 
évek alatt, míg a bucsumiak s az avval közérdekű közsé-
gek ügyét vezettem, valami hat ízben voltam Bécs-
ben, három ízben Kolozsvárt a kormányzó őexcellenciá-
jánál [VKp 168]. 

kormányoztatik igazgattatik, vezettetik; a fi dirijat/în-
drumat; geführt/geleitet werden. 1657: Báthori István 
vajda lengyel királyságra vitetvén, succedalt az bátyja, 
Kirstóf, quoad titulum, mindazáltal Istvántól függött s 
kormányoztatott [Kemön. 20]. 1662: A tudósok illyen 
igazgatásnak formáit hármat állítnak: aristocratikát 
. . . democratikát, midőn az ország ízenkint való részei-
ből a nép által arra delegált személyek által, mint a hel-
vétiusoké, kormányoztatik; és monarchikát [SKr 69]. 

kormányszeg (faekén) a kormánydeszkát rögzítő 
szeg; cuiul de fixát cormană; Haft/Fixiernagel auf dem 
Streichbrett/blech (des Holzpfluges). 1587: chynaltat-
ta(m) egy kormán zegeth . . d. 2 . . . Veottem egy Eke-
heoz walo Gerendelt d. 15 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 2-
3 Zabo György isp. m. kezével] — A jel-re 1. Balassa, 
MEke 369. 

kormányszék erdélyi gubernium; consiliu guvernial/ 
gubernial transilvănean; siebenbürgisches Gubernium/ 
Gouverneursamt. 1847: a felséges királyi kormányszék 
is a felséges királyi főkinestartó tanácshoz utasított fel-
szólításában figyelmeztetést tett vala az iránt, hogy a ki-
rályi fiscus részéről az adózó nép mértéken túli szolgá-
lattételre ne erőltessék, nehogy elkeseredésök valamely 
kitörésre adjon alkalmot | a tekintetes alispány úr felol-
vasott nékünk egy parancsolatot, mely a felséges királyi 
kormányszéktől jött [VKp 169, 274], 1849 u.: a Kor-
mányszék is rendelkezni akart, de egy krawal ebbe meg 
gátolta [EM XLIX, 548 Zeyk Károly kezével]. 1867: E 
fel hívást a kir. kormányszék azzal indokolja, hogy 
a' sorozás ügyben szükségelt családi kimutatásokat az 
Ev Ref lelkészek gyakran felületesen állítják ki [Gyalu 
K; RAk 138 esp. kl]. 

kormányvas faekekormány vasazása; ferecătura cor-
manei (la plugul de lemn); Eisenbeschlag auf dem 
Streichholz (des Holzpfluges). 1629: Egj kormani es köl-
dök uasak [Szentdemeter U; LLt]. 1756: Béres eke jó 
negy minden vasbéli requisitumival, négy pating(g)al, 
négy Lapos vassal, négy hoszszu vassal, és Kormán va-
sakkal, ugy négy rendbéli eke Tallyigaval [Déva; Ks 92. 
I. 32 Dévai kúria lelt.]. 

kormányzóság parancsnokság; comandament; Re-
gierungsamt. 1847: A károlyfejérvári várőrségi kor-

mányzóságnak e megyei tisztséghez intézett hivata-
los megtanálását . bátorkodunk a Felséges Kirá-
lyi Főigazgatótanács eleibe fölterjeszteni [VKp 204. Al-
só-Fejérm. tisztségének fölterjesztése a gub-hoz Varga 
Katalin élelmezési és szállásbeli költségeinek megtéríté-
se ügyében], 

kormos 1. korom-lepte; plin/acoperit de funingine, fu-
ninginos; verrußt. 1656: Ezen süteö haz bolthasos kor-
mos fustos keo kemenye | Ezen haznak . . . boltozattia 
fusteös kormos [Fog.; UF II, 106, 114]. 1733: A rósz ke-
menyek le vonasara, az kormosok(na)k Oculalasara, 
hahol kormosnak, sepretlennek talaltatik annak 3.fo-
rintig való Zallaglására . . Exmittaltatnak3 [Dés; Jk 
437b. — aKöv. a nevek fels.]. 

2. (állatszőrszínként) barnás-fekete; (despre părul 
animalelor) negru, brun-închis; (als Tierhaar) bräunlich 
schwarz. 1625: uett uolt kj teòllem az Incauttus negj ók-
ret ezeknek seŏreŏk eggiknek kormos masiknak 
barna, kettej az marhaknak az Inctus Jobbagjanak 
szymboraiae uolt szeòreŏk ezeknek eggiknek ugjan 
kormos masiknak szeŏke [UszT 125]. 1674: Majorsagh 
marhák ez szerint . 4.Eőregh tehen szőke karika szar-
vú. 5.Eőregh homály. ó.Eőregh kesely job szarva cson-
ka. 7.Eőregh szőke. 8.Eoregh kormos . . . 12.Eoregh te-
hen kormos [A.porumbák F; UF II, 611]. 1681: Mogha 
Tivadar eőkre 7. égyik egy kormos buta 2 égy kek 
szőke hegyes [Milvány K; RLt 1]. 1692: Ŏregh Tehén, 
Kormos fenn-álló szarva bellyeges . . . õregh Tehen 
Kormos csonka szarvú bellyeges [Mezőbodon TA; BK. 
Inv. 21-2]. 1697: Bérés őkrők Kormos fel állŏ Butás 
szarvaj [Almakerék NK; UtI]. 1701: Az marhakot osz-
tottak ez szerent, elsőben ki adván Balasi Miklos(na)k 
edgj kormos ŏkreŏt, az után Balasi Boldisar(na)k két sá-
rog eokrŏt [Kissolymos U; BLev.]. 1715: egj legjen a 
Kormos lovat el akarta lopni [Bethlen SzD; BK]. 1737' 
Esztendős kormos üsző [Borsa K; Told. 53]. 1752: Egj 
Kicsin Kormos csupos szarvú ökör [Dob.; TL 42]. 1757: 
Egi Kondor kormos 5.esztendős bogár szarvua | Egy pár 
kormosok szellyes Szarvú 1 eszt(en)dösŏk [Pusztaszt-
miklós TA; Berz. 3. 1/9. — aTehén. ^Tulkok]. 

A MPászt. 522. 592 csak juh- és kutyaszínnévként szótározta a címszót. 

Án. 1657: két agarakat bíza reám az fejedelem, igen 
kedves ebeit, Hóka és Kormos nevűeket [Kemön. 40]. 
1676: Kormosa [EM XLIX, 536. — aTeleki Mihály eb-
összeírásában agárnév]. 1757: Kormosa [Somkerék 
SzD; Berz. 3. 1/9. — aOkör]. 

Szk: ~ szabású. 1593: az tehen egy kormos zabasu 
zeoke wala [UszT] * ~ szőrű. XVIII. sz. eleje: edgj idei 
kormos szőrű ŭnő bornju [Usz; Pf]. 1738: Egy Bika négy 
esztendős kormos szőrű [Szászvessződ NK; Born. XX. 
12]. 1741: (Az ökrök) ketteje Szürke szőrű, ketteje Röt 
avagy Veres forma szőrű, edjike Barna edjike kormos 
szorü forma [Szentmargita SzD; Ks 14. XXXVIII. 7]. 
1749: egj hatod fűre menő kormos szőrű tulok ökre do-
logtehető ép és egességes volt [Tarcsafva U; Pf]. 1773: 
edgyik ökre vért vizellett, nevezetesen edgj Veress Kor-
mos szőrű őkőr [Hesdát TA; JHb II/3]. 

3. kb. koromszínszerü; de o culoare care se apropia 
de. negru; rußfarbenartig. 1855: Falainaka kormos szine 
az agg időt mútatja [ÚjfE 212. — aA gr. Zichy kastélyé 
(Várpalota Veszprém m)]. 
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O Szn. 7600: Kormos János [Kv; TJk VI/1. 398]. 
1603: Joan. Kormos szab. [Kövesd MT; SzO V, 267]. 
1606: Kormosne [UszT 20/196]. 1614: Kormos János 
Bŭdy [Szentanna MT; BethU 47]. 1703: Kormos János 
jb [Récekeresztúr SzD; SLt AQ. 39]. 1744: Kormas 
Maria [M.pete K; SLt AY. 7]. 

O Hn. 1600: az Kormos berczy feleol. az Kormos vize 
teowere iutank [Homoródalmás U; EHA]. 1773: A 
Kormos Kőnél (sz) [Remete Cs; EHA]. 1795: A' Kor-
mos ágán az árkán innét (sz) [Nagyalmás K; KHn 312]. 
1803: A Kormosága verőfénye Lábban (sz) [uo.; KHn 

kormosalmafa almafafajta; un soi de măr; Art Apfel. 
1732 : gyümölcs hozó fák szeries szerént ezek: . . két te-
hén almafa, három tanjér almafa, három Molnár alma-
fa, két zöld almafa egy kormos almafa, három musko-
tálj almafa, három páris almafa, két Búni almafa [Kv; 
Ks 40. XXVIIIC néhai gr. Komis Zsigmond conscr.]. 

Az erdélyi köznyelvben ma is kormosalma néven emlegetnek egy barná-
i n színeződő héjú már csak falusi kertekből kikerülő almafajtát. 

kormosán koromlepetten; plin/acoperit de funingine; 
verrußt. 1798: Korom Bírót tartanak a ki minden héten 
a kŭrtŏkŏt Házról házra vizitálván a kinek kormoson 
találja azokot meg bünteti [UszLt XIII. 97]. 

kormos-narancsalma almafajta; un soi de măr; Art 
Apfel. 1842: Kormos Narants Alma [Dés; DLt 1302]. 

kormosszőke ? barnásszőke; brun-deschis; bräunlich 
blond. 1656: haro(m) 4dfü Eőkőr Tulok. 1.Fekete Csa-
ban Szőke 2.Kormos Szőke. 3 Fejer szőke [Dob.; 
Mklnv. 12]. 

kornéta 1. huszárzászló (lovassági lobogó), rég nyar-
galózászló; cornet, stindardul unui escadron de cavale-
ne; Kornett. 1657: magamnak kornétám alatt külön 
egy seregem volt, több száz lovasnál, azok mind farkas-
bőrösök voltak [Kemön. 264]. 1662: igen nagy szélt fog-
ván a seregek, a fejedelem3 az urakkal, udvarával s az 
udvari sereggel, maga s ország zászlóival s cornétájával 

a középhelyt tartván . . mendegélnek vala [SKr 
267. — aI. Rákóczi György]. 1667: az Kornyetanak való 
Veres Kamukaertt f. 10 [UtI]. 1678: Uzonbol3 vitte(ne)k 
el egyetmast ez szerent Gyalog zaszlo(na)k való 
kópia faszegekkel meg verve nr. 4. Korneta(na)k való 
kopiat nr. 1 [BLt 1. — aHsz]. 1705: Ugyan ma, a generál 
kimenvén az egész lovas hadakkal, kornyétákkal, do-
bokkal és minden készületekkel [WIN I, 474]. 1710: 
Azonban a szél éppen szemben fúván a regimentekkel, 
oldaslag fordítá Hajszler őket, akkor, ha nem tudta vol-
na is Thököly, mennyin vadnak a németek, még a kor-
nyétákot is megolvashatta3 [CsH 225. — a1690-re von. 
feljegyzés]. A jelre 1. RMFegyv. 382, 387. 

2. vmilyen török zászlófajta; un fel de steag turcesc; 
(irgendeine) Art türkische Flagge. 1631 u./XVII. sz.: Vé-
gezetre az újonnan lött erdélyi fejedelmeknek a régi ca-
non szerént fényes portámtól járó zászló, kornyéta, bot 
és köntös megadassék [ETA II, 342 Ahmed szultán 
Bethlen Gábor számára adott 1614. évi athnaméjának 
magyar fordítása | Végezetre, az újonnan következett fe-
jedelmeknek fényes portámtól a szokás szerént, zászló, 

kornyéta, bot, köntös, kard és ló kiszolgáltassék [i.h. 
348 Murád szultán I. Rákóczi György számára 1631-
ben adott athnaméjának magyar fordítása]. 

3. huszár/lovasszázad, rég svadron; escadron de ca-
valerie; Husaren/Reiterschwadron. 1657: Száztizenhat 
zászlóval voltam kornétákkal együtt. írom igazsággal: 
egy nem volt egész száz; többire ki állott huszonöt, har-
minc personából, harcra való pedig tíz, tizenhat s húsz 
személyekből [Kemlr. 320]. 1675: Pálffi Károly el is ér-
kezett kilencz kornyéta horváttal [TML VII, 53 Teleki 
Mihály Béldi Pálhoz]. 

4. egyfajta kürt; cornet; Zinke. 1636: Az ének szóval 
való ditséretbéli mesterséges eszközök, az orgonák, re-
gálok, kornéták, hegedűk, lantok, cimbalmok, trombi-
ták, és több effęle kintornák [ÖGr Aj. 7]. 

kornéta-alja egy zászlóaljányi (egy zászló alá tartozó 
csapatnyi); de un escadron; eine Schwadron viel/groß. 
Szk: ~ karabélyos. 1682: adatot eo Nga Hetven hét sze-
melybŏl állo egy kornyéta allya karabélyosok(na)k egy 
ho penzeket [UtI] * ~ puskás. 1665: Kegyelmednek ke-
gyelmesen parancsoljuk, küldjön egy kornyéta alja pus-
kásokat mindjárt udvarunkban [TML III, 435 a fej. Te-
leki Mihályhoz Brassóból]. 

kornéta-hordozó zászlótartó; cornet, portdrapel; 
Kornett, Fahnenjunker. 1677: Béjáro Uramiek(na)k 
Cántorokot adt(am) ez szerint . Fegyver hordozo Na-
láczi András f 20 Kornyéta hordozo Radice István f 20 
[UtI]. 1678: Az est ve hozának egy kornyéta hordozáját 
Leszlinek, kit Hibénél fogtak el [TML VIII, 223 Teleki 
Mihály a fej-hez]. 1681: Dragányoknak. Kornyéta hor-
dozo Joannes Pannoni f 6 Szalás oszto Lórincz Feldmán 
f 6 Káplár Joannes Ebner f. 5 [UtI]. 

kornétás lovaszászlós; cornet, stegar de cavalerie; 
Reiterkornett. 1664: én menten az német praesidiomot 
öszve akartam gyűjteni az kornétással [TML III, 294 
Boldai Márton Teleki Mihályhoz Székelyhídról (B)]. 
1699: Adot . . Thevel György Somlyai Német Cornyé-
tás egy sokfele Selyemmel varrott Keszkenőt [Ipp Sz; 
SzVJk]. 1700: Kornétás háza Jakab Heiliger [Kv; Szám. 
40/111. 108]. 1703: Kornetas Uramnak mikor ide jött 
epitteni adtunk edgy napra három három font hust ki-
nyeret minden napra [Szu; UszLt XIII. 94]. 1724: egyik 
Compania Cornetássának nem iratat Nacság(o)d Quar-
télyt [Veresegyháza AF; Ks 83]. 1727: Haller Imre urat 
egy Kornetas veletlenül meg ölte [Csernáton Hsz; ApLt 
1 Káinoki Mihály nyil.]. 1733: Kornétás Vram(na)k az 
Ribiczey quártéllyáb(an) annak némelly renovatioi-
ba(an) tött expensaiért refundaltatott Rh fl. 3 xg 3 [Kris-
csor H; Szer.]. 1736: Minthogy mostann nem lévén ma-
ga Quartéllyáb(an) Mltgs Gróff Forgáts Ferentz Ur ö 
Nga, hanem hagyta maga mint egy Locumtenens Provi-
sorának a maga szállásán, ugyan ŏ Nga kornyétással 
. . . Hadnagy atyánkfia ö kglme végyen szamára azon 
kornyétásnak egygy bornyút és egygy bárányt [Dés; Jk 
461a]. 1740: azon deliquens . . . a Nms V(á)r(me)gye 
Tisztei előtt szidta, bestelenitette mind a Kornétást, 
mind a katonát ezen Cordovana Compagniákban lévő. 
Marchio de Tarrega nevü Kornétás [Kéménd H; Ks 
Zejk István lev.]. 1749: quartirizans tiszt úr, Kornétás 
uram . . . alázatoson köszöntet [Bodok Hsz; DanielAd. 
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275 Hídvégi Mikó Ferencz Vargyasi ifj. Dániel István-
hoz]. — L. még CsH 212, 344; WIN I, 590. 

kornétásné zászlótartóné; soţia unui stegar de cavale-
rie; Frau des Fahnenjunkers/Kornetts. 1725: egj Kor-
nétásné [Kv; Szám. 54/1. 8]. 

kornírozó-vas ? ötv gyöngyöző vas; poanson; Korn-
eisen | pontozó, kimer; punctator; Kömer. 1840: Kor-
nirozo vas égy, haj égető vas egy [Szentbenedek MT; 
Told. 19]. 

kornis pártázat; coronament; Krönung. 1589/XVII. 
sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edgik mester remeke 
legien edgj Aito, Kaptelios, es szép egienes tettetes Zymi-
zes (!) minden ahoz való kornisokkal kapteliokkal megh 
ekesittetet meljnek minden állása faragua igaz mertekbe 
legien [Kv; KőmCArt. 8-9]. 

kornyadozás 1. göthösködés, nyavalyáskodás; tînjire, 
lîncezire; Kränkeln. 1729: latta pediglen szemeivel tes-
tek(ne)k megrontsolódását, és ki Sebesedéseket mind 
kettőnek . . Bálás Vonján(a)k is három hétig való kor-
niadózását [Sövényfva KK; TSb 51]. 1805: Bosor Nyi-
kora . azon tépelődés után mindgyárt dolog tehető 

. ember volt s még tsak kornyadozását sem tapasztal-
ta [Farnas K; KLev.]. 

2. áll gubbasztás, gunnyasztás; ghemuire; Hockerei. 
1813: kik(ne)k a' Kutya tartás meg eng<ed)tetik, meg 
parantsoltassék, hogy mihelyt leg kissebb IÇjornyadazá-
sokat észre veszik, azonnal meg kössék, kötve tartsák, 
az uttzára ki ne botsássák [Dés; DLt 329 veszettség elle-
ni int.]. 

kornyadoz(ik) göthösködik, nyavalyáskodik; a tînji/ 
lîncezi/boli; kränkeln, siechen. 1657: Az követség után 
azért ebéden igen ivánk, és másnap én . természetem 
szerént kornyadozván s fel sem kelvén ebédre . . . az-
alatt Ballinggal eléggé tractálék s concludálék is 
[Kemön. 123]. 1675: En, vagyon másfél hete, csak kor-
nyadozok; nem tudom, ha ijedtembe-e, vagy hogy 
[TML VIII, 102 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1727: 
vagyon negyed napja, hogy en csak kornyadozom 
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 1755: a kis 
Anikó Kis Aszony megint komyadozni kezdett vala, de 
megint frissedik [Ks 96 Bíró Antal lev. Nsz-ből]. 1826: 
A' Tömlŏtznél való Rabok között 3-on vágynák, a' kik 
kornyadoznak [Dés; DLt 1050]. 1844: Josi is még mind 
kornyadoz semi remény hogy májusig utazhassanak 
Ádámosra [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1852: 
Roza jol van, Lajos is kornyadazat [Kv; Pk 6 ua.]. 1853: 
a' lelkem Anyám három nap óta kornyadoz, valami 
csúf görcsét kapott volt a' gyomrába [Kv; Pk 7 ua.]. 

kornyadozó göthösködő, nyavalyáskodó; tînjitor; 
kränkelnd. 1814: magam égy darabig kornyodozo, az-
után szinte négy hétig halalos beteg voltam [M.gyerő-
monostor K; GyL. Varga Pál ub lev.]. 

kóró tuleu, cocean; Stengel. 1662: (Az erdélyi) hada-
kat környös-körül szállítván, őketa valóban megszorí-
tották vala, úgy hogy noha egy ideig kikapdosván, lo-
vaknak csatázással is holmi dudvát, gazt, kórót, mogyo-

ró- és egyéb zöldágakat ragadoznának, de végre annak 
alkalmatosságátul is mindenestül elszoríttattak vala 
[SKr 326. — Suceava várának védőit és a város lako-
sait]. 1710 k.: Ez a test élete csak; ami a sas, ráró, sólyom 
fészke a kősziklában s a fákon, az a cinege vagy ökör-
szem fészke a mustár vagy egyéb kórón, csak fészek min-
denik, csak lakik s tojik benne [BÖn. 509]. 1726: Ördeg 
harapást az oláhok Rujen, annak híják a Levele ho-
szuko mint egy pelyegetet; az koroja magassan nő fel, a 
tetejin vagyon kek virágja [MNy XXXVIII, 369]. 

Szn. 1554: Koro Thamas [Kv; Szám. 1/IV. 21]. 
Sz. 1771: némelyeknek annyi aviticuma nincs, az ho-

vá leüljön, mégis oly fennlátnak, hogy egy kóróval fel 
nem érné az ember orrakat [RettE 250]. 

E címszót vö. a kóré címszóval. 

kóródszentmártoni a Kóródszentmárton (KK) tn 
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponi-
mului Kóródszentmárton/Coroiusînmărtin; mit dem 
Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON Kóródszent-
márton: Kóródszentmártonon lakó/működő; din Kó-
ródszentmárton; in Kóródszentmárton wohnhaft/tätig. 
1762: hallottam . . hogy Buda Gligor . Szőlővel és 
egyéb Gyŭmŏlczel derekasint Tractalta volna az Korod 
Szent Mártani Molnárakat [Kóródsztmárton KK; Ks 
17/LXXXI. 21]. 

korográfia kb. földrajzi leírás; corografie, descrierea 
generală a unei ţări; geographische/erdkundliche Be-
schreibung. 1662: De az hadi tanács s császár környül 
levő nagy gróf német urak s egyéb főrendek megnézvén 
az cosmográphiábul avagy chorographiábul országok 
fekvésiről íratott könyvekbül a Tisza-Bodrog közinek, 
Patak s Tokaj hol feküdjenek, azoknak situsát, így el-
mélkedtek vala [SKr 226]. 

korográſus ? földrajzíró; geograf; Geograph, Erd-
kundler. 1662: Melly városa Erdély országának metro-
polisa, fő-anyavárosa lévén a chorográfusoktól és 
historicusoktól, országok, tartományok s meglett dol-
goknak megíróitól nem kevéssé dicsértetik [SKr 523. 
Nsz]. 

korom 1. funingine; Ruß. 1697: János mester . Pet-
rityevith Horváth Miklós ur(am) ŏ kglme Csizmadia 
Inassát Tontonja Petit ugi megh verte, hogy ollya(n) a' 
teste, mint ama Fekete Korom [Somosd KK; SLt AK. 
32 Nagy Mihálly (40) ns vall.]. 1762: kiket tud a Tanú 
hogy . azon hellyen találtanak vólna valami pipából 
kiesett darab kormot? [Dob.; Ks 4. VII/12 vk]. 1804: a' 
Tentátt meg kormozta, Ugy kormot és tégla port öszve 
vegyitett [Kvh; HSzjP Bajkó Mihály (46) gy. kat. vall.]. 
1823-1830: Ábrázattyakat is korommal, 's egyébbel be 
nem mázolták [FogEK 424]. 

? Hn. 15781XVIL köz.: Az Koro(m) berek mellett (sz). 
az Koromberek felettis az Zilos [Kide K; BHn 86]. 1720: 
Az Koromberek Hegyessire jü véggel [uo.; BHn 88]. 
1783: A' Koromberek alljába [Bádok K; BHn 26]. XIX. 
sz. köz.: A' Korumberken [uo.; BHn 32]. 

2. átv feketeség, sötétség; întunecime, întuneric; 
Dunkelheit, Schwärze. 1705: amely hatszáz németek 
Medgyesen vannak in periculo, azoknak sem páterek, 
semmijek nincsen, hanem csak sine crux, sine luxa, ör-
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dög s pokol- s koromba, ha meghal, csak életében szol-
gáljon jól, bár haljon, mint a marha [WIN 1,421. - ^ K e -
reszt és fény nélkül]. 

korombíró kéménybíró (tüzrendészeti felügyelő); per-
soană care controlează curăţenia coşurilor; Schorn-
steinaufseher. 1789: A' Tŭz oltásra való Eszközök nin-
tsen semmi, és az eddig ususb(an) vólt Korom Birák is 
meg szŭntenek lenni, melyre nézve meg hagyatott hogy 
Korom Birákot tegyenek a' kik vísitályák minden Héten 
a Kŭrtŏkŏt [Boldogasszonyfva U; UszLt XIII. 97] | Ko-
rom Bírót tartanak a ki minden héten a kŭrtŏkõt Házról 
házra visitálván a kinek kormoson találja azokot meg 
bünteti [i.h.]. 1823: Vagyoné minden Faluban Korom 
Bíró és minden héten azok megvizsgáljáké a kürtőket és 
kemenczéket .? [Bölön Hsz; HSzjP vkj. 

koromégető-vászon kemence ? 1810: Egy korom égető 
Vászon kementze [Mv; MvLev. Trincseni Mihály szgy 
hagy. 18]. 

korompáki-puska Korompán (Krompach Szepes m.) 
gyártott puska; puşcă fabricată la Korompa/Krom-
Pach; in Korompa/Krompach (Kreis Szepes) erzeugtes 
Gewehr. 1662: (A) két bástyák3 között való egész oldal-
ceigház úgy meg is rakatott vala különb-különbféle 
álgyúkhoz való golyóbisokkal szakállasokkal, mus-
katér és krompáki puskákkal hogy majd jobban alig 
kívántathatik vala [SKr 298-9. — aA váradi vár Király-
fi- és Veres bástyája]. 1665: Felső czejk haz Vágjon ez 
házban Szekelj hidi Krompaki puska 8 . . . Korom-
paki puska czö 4 | Korompaki puskahoz való töltés, no 
13260 [Fog.; UF II, 313-4]. 1667: Korompáki puskához 
való töltések öt tonnában nro. 12570 [uo.; i.h. 338]. 
1675: Vagion madarasi haznal egi korompaki puska 
rosz [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1692: Belső Pincze 

• Korompaki puska no 1 [Mezőbodon TA; BK Inv. 
13]. 1700: Régi hoszszu Szerekes Puska 9 
Korompáhi (!) Puska no 5 [Ebesfva; UtI]. 

A jel-re 1. SKr 745.1. 274. jegyzet. Korompák (Krompach) XVII. szá-
^d i puskagyártó iparáról futólag a RMFegyv. 225, 227 is megemlékezik; 
Q^Krompachi polhák néven említett puskafajtáról is szó esik. L. még i.h. 

koromseprés kéményseprés; curăţatul coşurilor; 
Schomsteinfegen. 1834: meg határoztatott hogy a ko-
rom seprés menyen szerre a faluban [Étfva Hsz; HSzjP]. 

korona 1. uralkodói korona; coroană (regală); (Herr-
scher)Krone. 1562: az urak és a nemesség megesküvé-
nek egyenlőképpen, hogy ha Lajos király gyermek nél-
kül halna meg, tehát senki fejébe a koronát nem tennék, 
csak az őa fejébe [ETA II, 11 BS. — aSzapolyai János, er-
délyi vajda fejére. Az ígéret az 1514-i Dózsa-lázadás le-
verőjét illette]. 1655: Lengyelországot a svéczda elfogla-
lá, királya elfuta és Németországra menvén, a lengyel 
koronát elvivé [i.h. 160 NSz]. 1662: A magyar koronát is 

kezére kerítvén3, alá Kassára s onnan Ecsedbe ho-
zatta vala [SKr 119. — al621-ben Bethlen Gábor]. 1705: 
(Az elhunyt I. Lipót) mint feküdt kinyútóztatva, kit 
mint vettenek környül az három koronák, úgy mint az 
imperiális fejénél, a magyar korona a jobb lábánál, a du-
calis a bal lábánál [WIN I, 462]. 1714: Kissebb kőrőkes, 
s szárnjas óra . . . a* tetején egj mezítelen iffiu áll Koro-

nával jób kezéb(en) [AH 44]. 1784: a koronát is mintegy 
alattomban Pozsonyból elvitette3 [RettE 424. — 3II. Jó-
zsef). 

Szk: ~ / küld vkinek királlyá/uralkodóvá tesz vkit, ki-
rályi méltósággal ruház fel vkit. 1614: azt mondá az pa-
sa, hogy . . . Noha az tü sok szótok után nékem arra kell 
hajlanom, hogy Báthori Gábor megmaradjon az fejede-
lemségben, azt is megcselekszem . Légyen hü szolgája 
az hatalmas császárnak, még koronát küldök neki 
[BTN 77] * ~ t tesz vkifejébe királyi hatalomra/méltó-
ságra juttat vkit. 1669: Az uram is eszében veheti, hogy 
en bizony, ha lehetett volna, koronát tettem volna eddig 
is a fejében . . . és hogy . csak az ő nagysága méltósá-
ga forgott előttem [TML IV, 604 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1710: Az érsek3 nagy felszóval azt kiált-
ja: „Száradtanak volna meg ezek az én kezeim akkoi^ 
mikor a magyar koronát Felséged fejiben tették vala! 
[CsH 89. — Szécsényi György esztergomi érsek. 1671-
re von. feljegyzés] * felveszi a ~t elfogadja a királysá-
got, királlyá koronáztatja magát. 1620: 14 die Mártii ju-
ta, ide Popaz Ogli Mehmet aga urunktól ki újobban 
hozá hírül, hogy elválasztották urunkot a magyarorszá-
gi királyságra és meg is koronázták volna, de maga nem 
vötte fel az koronát császár híre nélkül [BTN 406]. 

2. átv királyi/uralkodói hatalom/méltóság; putere 
monarhică, coroană; königliche/herrscherliche Würde/ 
Macht. 1619: Mátyás császár . . . reament az bátyjára 
az magyarok koronájáért3 [BTN 355-6. — aMátyás fő-
herceg bátyja, Rudolf császár ellen fordulva 1608-ban 
II. Mátyás néven került a magyar trónra]. 1657: az svéd 
generál Torstenson . . excipiála bennünket igen szép 
mezei solennitassal és lövésekkel, kivel az úr Rákóczi 
Zsigmond maga lóháton foga kezet . . de mi mind gya-
log szállottunk, mivel az svéciai király és korona képét 
repraesentálta [Kemön. 276]. 1710: Lengyel László 
azért beállván a királyságban . . a magyarok híre nél-
kül megbékéllek Maximilián császárral, hogy az ő holta 
után a magyarországi korona Maximiliánra szálljon 
| A francia király mind a spanyol király, mind a né-
met császár ellen nagy hadakozást kezdvén nemcsak 
a spanyol koronát, hanem az egész Impériumot is magá-
nak akarja vala foglalni [CsH 64, 161]. 1847: Mert a ko-
rona és a királyi pálca porrá lesznek, de én örökké élek 
[VKp 163 Varga Katalin nyíl.]. 

3. átv az állami/királyi javak és hatalom jelképi birto-
kosa mint jogi személy; coroană (ca simbol al puterii); 
symbolischer Besitzer der staatlichen/königlichen Güter 
und Macht als Rechtsperson. 1614: az német-magyar 
had miatt oly igen megfogyatkozott volt az török csá-
szár ereje, hogy ha Bocskai István akkor az német ellen 
kardot nem fogott volna, csak másod esztendőben is kö-
zel az magyar birodalom az magyar korona alá vissza-
jött volna [BTN 55]. 1619: Lippa s Jenő nem Erdélyhez 
való hanem Magyarországhoz való, és az magyar koro-
na alá való [i.h. 200]. 1662: Hogy a vallásnak a dolga az 
országnak minden rendei között magok és fiscus királyi 
koronához tartozó minden jószágokban . . . légyen sza-
bados [SKr 121. — A magyar királyok választási „con-
ditió“-inak VI. pontja]. 1710: Jobb volna azért vagy Ko-
máromot, vagy Győrt megszállani, mert azok magyar 
koronához tartozván . . . a császár . . maga erejivel 
meg nem oltalmazhatja [CsH 167]. 1736: minekutána in 
anno 1687 az pogány török igája alól felszabadúla, di-
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csőségesen visszamene édes hazánk az angyali apostoli 
szent magyar korona alá [MetTr 421]. 1785: Citállyuk 

második Uladislaus Királly Decretumának 15l4ben 
költ Articulussait, holott minden némü Bányaszkodá-
sok Proventusaikkal az Fiscale Bonumok közzé connu-
meráltatván ugy Circumscribáltattak, hogy azokat soha 
örökösen senki a' Sz: Koronátol abalineálhatta, 
mellyek közzé . . Thorotzkois bé foglaltatik [TLev. 6/1 
Transm. 17a]. 1786: En öregségem miat el erótlenedvén 
a' mostani terhes szolgálatat nem vihetem ugyan, de a' 
szent korona 's òrŏkŏs Királyom hasznát holtig elŏ 
mozdítani homagialis kötelességemnek tartom [Mező-
madaras MT; i.h. 515 Medve Mihály prókátor lev.]. 
1861: A' Magyar Tudományos Akadéma (!) kebelében 
mŭködö Statisztikai bizottság, a' Magyar Korona alatt 
élő népek Ethnographiai allapotjának lelkiesméretes ki-
derítését tűzvén ki czélul, e' végre minden T. Papnak, én 
is ide zárok edgyet3 [Gyalu K; RAk 57. — aTi. tabellát]. 

4. uralkodói, főúri, nemesi rangot jelölő korona ala-
kú ábrázolás; coroană (ca semn al demnităţii); den herr-
scherlichen, hochad(e)ligen, adeligen Rang bezeichnen-
de kronenförmige Darstellung. 1823-1830: Ezen oszlo-
pon az íráson alul korona van metszve [FogE 180]. 
1849: Egy garnitur leg fainabb kamuka Abrosz . . . égy 
grófi Koronával Jegyezve és alatta W. A. [Széplak KK; 
SLt 17]. 

5. szent ~ ref. egyházmegyei papi testület gyűlése; 
adunare eparhială, şedinţă de protopopiat; Versamm-
lung der geistlichen Körperschaft der reformierten Su-
perintendentur. 1641: mostanis peniglen sţemelie előtt 
vagiok mind az egesz sz. Corona eleőt való giülekezet-
nek, io lelki ismerettel Íteletet tehet a sz. szék, es az sz. 
Corona alat való giőlekezet, hogi nem voltam ackoris 
megh mostannis alkalmas3 a sz. hazassagra [Keserű K; 
SzJk 53. — aKihúzva s fölé írva: melto]. 1653: Az sz. Co-
rona őkett az jövendőbeli partialisra bocziattia ackor 
comparealianak es lezen valazok [i.h. 26]. 1655: Fratan 
lakó Csongoradi Istvánt hŭtŏtlenŭl tŭle elment felesege-
tŭl Horvát Margitul elválasztotta az szent corona [i.h. 
77]. 

6. szószékkorona; coroana de pe amvon; Kanzelkro-
ne. 1766: Thőt (!) Ferenc Uram feleségével együtt 
tsináltatott az Eklesiának a' Templomban egy szép ko-
ronát a' Predikalló szék feliben [Nyárádszereda MT; 
MMatr. 252]. 1803: Ezen korona alatt vagyon három 
gráditsu köböl rakott Prédikálló szék [Betlensztmiklós 
KK; UnVJk 30]. 1871: Kimeszeltetett belől, kívül a 
templom, a szószék felibe a korona feltetetett [Burjános-
óbuda K; RAk 117]. 

Szk: aranyozott ~. 1847: Uj fehéren lagirozott ara-
nyozott korona [Kissáros KK; UnVJk 11/43]. 

7. harang ~ja harangváll (a harang függesztő szerke-
zete); umărul clopotului; Glockenjoch/wolf. 1821: Ha-
ranglábon s a harang koronáján dolgozó mesterember-
nek áldomás 2 frt. 20 den. [Désakna; ETF 107. 29]. 
1835: Az új harang koronája kifaragásáért Zegrán To-
rnának [Hagymáslápos Szt; i.h. 24]. 

8. koronaszerű díszítés (tárgyakon); ornament ín 
formă de coroană (pe obiecte); kronenartige Verzierung 
(an Gegenständen). 1753: Edgy nagy aranyas tükör to-
kostol, feliben való czifra aranyas rostéllyal, vagj koro-
nával [Mezőzáh TA; Told. 18]. 1840 k.: Egy ezüst Vili-

kom négy Sittel és Koronával ahoz tartozik két le vett 
Sietek [ACArt. 29]. 

9. fejék, diadém; diademă; Kopfschmuck, Diadém. 
1735: Egy õszve romlott korona arany Virágatska 8. 
szem jó féle gyöngy benne [Marossztkirály AF; Told. 2]. 
1736: A fő leányoknak az fejin jó féle gyöngygyei 
megrakott vagy kalárissal . . . magas csúpos hátra füg-
gő koronájok volt [MetTr 341]. 

Szk: aranybogiáros ~. 1627: Egj giongós arany bog-
láros korona Mas giòngieos arany bogláros korona 
[BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 1628/1635: Az Zegeny Az-
zonj3 eolteozeti Koronák: Egj gjongjos korona, ti-
zen niolcz boglár rajta. Mas egj kysaranj bogláros koro-
na nege rubjnt es egy Smaragd benne [Bodola Hsz; BLt 
5 néhai Béldi Kelemen inv. — aNéhai Uzoni Béldi Kele-
menné Bánfi Mária] * gyöngyös ~. 1628: Egj gjongjos 
korona, tizen niolcz boglár rajta [Bodola Hsz; BLt]. 
1823: Egy skatolyába égy nagy aranyazott ezüst, emali-
rozott és kövekkel kirakott gyöngyös drága korona, ke-
reszt nélkül [Szentbenedek SzD; Ks 38. V Clenodia 
fam.]. 

10. átv dísz, ékesség, podoabă; Schmuck, Verzie-
rung. Sz. 1811: a' jó Feleség Férje* koronája (ArÉ 199). 

11. átv vminek a csúcsa/legjava; partea cea mai bu-
nă; das Beste/die Spitze einer Sache. 1855: Az ebéd ko-
ronája a hófehér komlós cipó, a háziasszony sok szép 
erényeinek főbbike (ÚfjE 178). 

12. a növény levélzete/bokra; frunzişul plantei; Blät-
terwerk einer Pflanze. 1815: A' Krumplinak kapálása 

a' krumpl(!) koronája simán el fedetik [Kováts Sá-
muel, Utasítás a Krumpi termesztésére (nyomt.)]. 

13. átv, rendsz vall szk-ban és szólásban is (szólamsze-
rüen) közelebbről meghatározhatatlan jelentéstarta-
lommal; de obicei ín construcţii şi expresii cu sens nepre-
cizat mai îndeaproape; in Wortkonstruktion und Rede-
wendung redensartig mit nicht näher bestimmbarem Be-
deutungsinhalt. 1636: Segitse az Vr Isten kegyelmete-
ket-is boldogul arra, hogy az melly pállya futásnak és 
nemes hartznak ereszkedet, azt idvŏsseęgesen es ditsęre-
tesen el vegezvén amaz meg hervadhatatla(n) koronát el 
vehesse, mellyrŏl emlékezet vagyon Szent Ianosnak 
Mennyei látásról irt kŏnyvenek 2. részében .: Légy hü 
mind halálig, és néked adom az életnek koronáját [ÖGr 
Aj. I. Rákóczi György aláírásával]. 1662: Anno 1657: 
die 2a Septembris Sárospatakon prédikállotta Medgyesi 
Pál Jeremiás Siralmai V. rész 15., 16-ik vers. 15. Meg-
szűnt a mi szívünknek öröme, a mi vigasságunk siralom-
ra, gyászra fordult. 16. Elesett a mi fejünknek koronája. 
Jaj már nekünk, mert vétkeztünk [SKr 686]. 1704: Szo-
morú özvegyek tü is magatokat Mint árva Görlitze az 
ként meg vantátok Elesek fejetek ékes koronája Árva fe-
jeteket már hova hajtjátok [EM XXXV, 274 gyászének]. 

Szk: becsület ~ ja. 1662: jó szerencsés állapotoknak 
helyben létében, virágzásokban állott minden igaz, való-
ságos örömek s becsületeknek koronája | minden igaz 
örömöknek s becsületek koronájának el kell hervadni s 
porban heveredni [SKr 688, 695] * (örök)életnek ~ja. 
1636: Légy hü mind halálig, és néked adom az életnek 
koronáját [ÖGr Aj. I. Rákóczi György aláírásával]. 
1678-1683: valakik edes termptő Is(te)neknek pa-
rancsolattjat, s edes igaiat Öremmel viselek . az őrök 
eletnek koronajatis el nierik [Ks Kornis Gáspár kezével]. 
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1811: ama Smirnai Angyallal, halálig Hiv lenne az örök 
élet Koronáig [ÁrÉ 175]. 

14. T 1665/1754: A' mely idegen legény ez B. Társa-
ságba bé-lépik neve bé-irásáért, Koronáért és Kár-
tyáért tartozzék adni d. 50 [Kv; ACArt. 12. — aA céh le-
gényi társaságába]. — Vmilyen céhbeli legényavatási 
szokással kapcsolatos kif. 

O Szk: megtöri (a leány) szüzességének ~ját meg-
szeplősíti a leányt; a necinsti o fată; ein/das Mädchen 
schänden/beflecken. 1590: Aztis hallottam az leannak 
Cathanak Zaiabol hogy monta hogy Pribék teorte megh 
az eo zwzessegenek koronaiat [Szu; UszT]. 

koronaarany ? legjobb minőségű arany; aur de 22 ca-
rate; Kronengold, Gold von bester Qualität. 1790: Egy 
pár Korona aranyból való hoszszu pillangós fiiben való 
[A.jára TA; BLt 12]. 7800: adot áltól . Három darab 
Korona Aranyból való lantzot, egy pár aféle aranyból 
való fülbe valóval zöld kővel [O.fenes K; JHb LXVI. 
46]. 

koronáció koronázás; încoronare; Krönung. 1657: 
mindazáltal praeter ordinem solitum mégis az factorok 
úgy cooperaltak, hogy suspendálták az coronatiót 
[Kemön. 307]. 1759: Ezalatt az idő alatt következvén a 
mostani felséges asszonyunk coronatiója, Bánffi Dienes 
úr is felment [RettE 94]. 1790: ö Nga Pestről el mégyen 
a ' Posoni Coronatiora [Kv; TL. Bodoki József prof. 
lev.]. 

koronácska szószékkoronácska; coroană mică de pe 
amvon; Kanzelkrönchen. 1803: deszkából készíttetett 
kŭsded festett koronátska Ezen korona alatt vagyon 
három gráditsu, kŏbŏl rakott Prédikálló szék [Betlenszt-
miklós KK; UnVJk 30]. 

koronafa szószékkorona; coroana de pe amvon; Kan-
zelkrone. 1751: ezüst Sceptrum 1 . Korona fa, és 
Sceptrum fa 1 [Kóród KK; Ks 20/X]. 1849: Ifjabb Újvá-
ri János a predikállo szék feletti korona fa virágjait ö 
csinálta [Damos K; RAk 125]. 

koronaforma koronaszerű; ca o coroană, de forma 
unei coroane; kronenförmig/artig. 1736: A fő leányok-
nak* az fejin nyak szirtin feljül, az tetejeken kevéssé alól, 
hat csontból szőrrel erősen megkötött korona forma jó 
féle gyöngygyei megrakott vagy klárissal, az kitől mint 
tőit ki, magas csüpos hátra függő koronájok volt 
[MetrTr 341. — aÉrtsd: főrangú leányoknak]. 

korona-formájú korona alakú; de forma unei 
coroane; kronenförmig. 1761: (A palota) falán lévő 
ablak mellett a' kő falb(a) bé vágva zöld, és barát szin 
Estékkel meg festett Fenyő fűrész deszkával bérlett, a* 
kő falból kevéssel künnebb állo Korona formájú czifra 
tetejű, majd egy ölni széllyességŭ, és jó magosságu . . . 
Kőntős tartó két csinos Almáriumok [Szászvesszõd 
UK; JHbK LXVIII/1. 203]. 

koronakoszorú (koronaformájú) menyasszonyi ko-
szorú; cunună de mireasă (de forma unei coroane); 
(kronenformiger) Brautkranz. 1736: Azelötta jóféle 
gyöngyös, köves korona-koszom volt a fejiben, de most 

virágból kötött koszorút tettenek az fejiben, és ugy felöl-
töztetvén, ujolag az palotára vagy színben kihozták 
[MetTr 387. — aMielőtt a lakodalomban a menyasszony 
kontyolásához kezdtek]. 

koronás 1. încoronat; gekrönt. 1811: És Te Dávid! a' 
te koronás fejeddel, Oh Te Király és szent Próféta szen-
vedd-el, Hogy én itt bé hozzam Te Szent 'Soltáridat 
[ÁrÉ 126]. 

Szk: ~ császár. 1781: Actor ad haec felséges koronás 
császárunk rendelése és igazgatása mindeddig közöt-
tünk hagyattatott, hogy senki magának bírája ne legyen, 
hanem arra rendeltetett tiszt urak előtt terminálódjanak 
minden processusok [Árkos Hsz; RSzF 272] * ~ ki-
rály. 1619: Az király comissariusi kévánták . . azt, 
hogy az csehek ellen, mint urok, koronás királyok mel-
lett felüljenek [BTN 306]. 1702: mü sem Felséges és Ke-
gyelmes Császárunk sem Koronás Királyunk Gu-
berniuma sem . . földes Vraink ellen tudtunkra nem vé-
tettünk [Ţorockó; TLev. 4/3. 1] * ~ királyné. 1757: mü 
. . Felséges aszszonyu(n)k koronás királlynénk Er-
déllyi Mltgs Kirallji Táblájának hites jro Déákai, és Ur-
báriusi [Ks 36. V. 24]. 1780 u.: Az 1771ben 8dik Maji 
kőit Királlyi Rescriptumban, a' Boldog emlekezetŭ Ko-
ronás Kirallyne Maria Theresia Aszszonyunk rollunkis 
Torotzkai Verŏs Kovátsi Mesterséget follytatokrola 

Kegyesen emlékezni Méltóztatott [Torockó; TLev. 
14/2. — aKöv. más mesterségek fels.] * ~ királyság. 
1620 k.: az Nyílus vize jő az Napnyugati Indiákról 
Azmely birodalom most is 48 koronás királyságból áll 
[BTN -412]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: a. 
koronajeles; marcat cu coroană; mit Kronenzeichen: 
~ bélyegző-vas. 1799: Egy hoszszu Vass Fatsaros szárra 
készült P.H.K. Nagy hajtott Betűkkel, fejek felett lévő 
két Punctumokat Nyomo: koronás Ujj Bélyegző Vass 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. — b. koronaveretes; cu 
coroană; mit Kronenprägung: ~ pénz. 1625: Bethlen 
Gábor . . . koronás pénzt veretett, ötpénzest és apró-
pénzest is [Kv; KvE 156 SB] * ~ tallér. 1801: Koronás 
Tallérok . . massájok fehérónnal elegyítve vagyon, és 
a' pengések buta, és hangja süketebb [DLt nyomt. kl]. — 
c. koronadíszes, koronával díszített; împodobit cu co-
roană; mit Kronen verziert: ~ bokály. 1684/1969: egj 
koronás fedeles kerekded bokály, kívül arannjas merőn 
[Meggyes; BálLt 46] * ~ gyűrű. 1839: Egy Zamántzos 
koronás gyűrű [Kv; LLt] * ~ kupa. 1560: Egy wyragos 
koronás Aranyas kwpa keoz [JHb QQ Temeswary Já-
nos reg.] * ~ pohár. 1589: Ket Labas Coronas Reghy 
pohár M. 3p. 15 Megh Eer f 26 / 50 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
31]. 1696: Egy koronás pohár az Szaja aranyas nyom 
Tall nro 8 [Mv; MbK 80. 6] * ~ rózsa. 1651: Egy Ko-
ronás Rosa meliben vágjon Tizen Niolczy gemant, há-
rom zem Giongy ez vegen [WassLt 72/2 Vass Judit kel.]. 

koronásán (fején) koronával; cu coroană (pe cap); mit 
Krone (auf dem Kopf). 1789: a* le irt oszlopokon fellyül 
vagyon . . vasból tsinalt feketén festett ket fejű Sas Ko-
ronáson [Mv; ConscrAp. 42-3]. 

koronatartó 1. ~ hely koronaőrző hely; locul unde se 
păstrează coroana; Kronen-Aufbewahrungsort. 1653: 
Nem sok napok múlva a posoni koronatartó-helyet is 
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megadták, és a koronát aláhozák Bethlen Fejedelemnek 
[ETA I, 123 NSz]. 

2. ~ úr koronaőr; demnitar încredinţat cu paza co-
roanei; Kronhüter. 1653: Bethlen Gábornak . . . a ko-
ronát hogy a koronatartó urak a posoni várból Kassára 
aláhozták, kevés napok után küldé Bethlen Gábor 
Ecsed várában, és ott állott [i.h. 139 NSz]. 

koronázás încoronare; Krönung. 1562: Némelyek vá-
laszták a Kasimir lengyel királynak másik fiát a ki-
rályságra . . . ilyen ok és fogadás alatt, hogy a Mátyás 
király feleségét, a Beatrixet elvegye, kit hitire a' László 
Király felfogada, de a koronázás után ő abban semmit 
meg nem álla [ETA I, 10 BS1.1620: mind hocsa és mufti 
mondá . addig nem lehet, valameddig újobb s bizo-
nyosb híretek nem jő az Bethlen Gábor koronázása felől 
[BTN 390. — aA szultánnal szólni Bethlen dolgai felől]. 
1653: Korponánál a török egy koronát is adott volt 
immár nékia . . . és ugyan meg is lött volt a koronázás 
imigy-amugy, tővel-hegygyel [ETA I, 100 NSz. — 
aBocskay Istvánnak]. 1710: midőn a koronázás után a 
koronát, amely ládában szokták volt tartani, be akar-
nák tenni, ördögi szemfényvesztő mesterséggel . . a ko-
ronát ellopja3 [CsH 62. — aAlbert magyar király (megh. 
1439) özvegye, V. László anyja]. 

koronázat koronázás; încoronare; Krönung. 1620: 18 
die Januarii voltunk szemben az vezérrel és 19 die az 
muftival, azkik ugyancsak egyáltaljában ismét meg-
mondák, hogy . . addig az mi dolgunkban semmi nem 
kél, valameddig bizonyosan pieg nem hozzak az urunk 
koronázaţjának a hírit [BTN 393]. 1653: De az koroná-
zata a pogánytól csak olyan dolog, mind ha az ördög 
szentelne az Istennek papot [ETA I, 100 NSz. — 31605-
ben a Bocskay Istváné]. 7662: Nagyon megbánta vala itt 
eziránt János király3, hogy koronázatja után a nagy gróf 
Frangepán Kristór s több nagyurak, hercegek tanácsát 
ţneg nem fogadta vala [SKr 77. — 3Szapolyai János. 
Horvát nagybirtokos, János király egyik hadvezére és 

rendíthetetlen híve. Ö az I. Ferdinánd elleni azonnali 
erélyes támadásra akarta rávenni Szapolyait]. 1675: A 
király Ilvóban van; koronázatra készül [TML VII, 22 
Teleki Mihálv Naláczi Istvánhoz]. 1705: ígírí és obiigál-
ja arra magát , hogy valamire koronázatjakor is voveál-
ta magát, melyre meg is esküdt és pecsételte is mind tör-
vények és egyéb szabadságok iránt, azokat mind obser-
válja sancte [WIN I, 448. — aI. József]. 

koronázott I. mn királlyá felkent; încoronat ca rege; 
zum König gewählt, gekrönt. 1619: koronázott királyok 
őa az cseheknek [BTN2 355. — aII. Ferdinánd]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; substantivat; substantiv-
artig gebraucht: koronás király; rege încoronat; ge-
krönter König. 1662: ha Lajosnak3 magva szakadna, az 
országnak azon László király leányára, Anna királyné 
asszonyra ki most Ferdinándus, Carolus quintus római 
császár öccse, Bécs országnak főhercege és csehek vá-
lasztott királya házastársa, és szintén most azon király-
ságra való koronázottja volna, kellene szállani [SKr 76-
7. — a l l . Lajosnak]. 

koronáztat a face să fie încoronat ca rege; krönen las-
sen. 1710: Ez a királyné3 fiat szülvén, kit Posthumus 

Lászlónak hínak , a fiát a magyarokkal királyságra ko-
ronáztatja [CsH 62. — aAlbert magyar király felesége, 

v. László magyar király (megh. 1457]. 

koronáztatás încoronare; Krönung. 1730: Éppen 
most 12 orakor lövik a Felséges Leopold3 Tsaszárságra 
lett koronáztátásanak örömét [Kv; TL. Bodoki József 
prof. lev. — aII. Lipót]. 1811: Felséges királyné Maria 
Ludovica 1808-ik esztendőben Posonban tartatott ko-
ronáztatása alkalmatosságával ki osztatott egy na-
gyobb és ket kisebb ezüst, egy nagyobb és egy kisebb 
arany emlékeztető Pénzek [SztLt 85/337]. 

koronáztatik a fi încoronat; gekrönt werden. 1710: 
Adjuga3 mene férjhez a litvániai herceghez, Jagellóhoz, 
ki . . . lengyel királyságra koronáztatik | a császár kí-
vánsága szerint, Josefus nagy pompával magyar király-
ságra koronáztaték [CsH 61, 206. — 3Nagy Lajos király 
leánya. I. József). 

korondi a Korond (U) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Korond/Corund; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Ko-
rond. 1. Korondon gyártott/készített; fåcut la Korond; 
in Korond hergestellt/erzeugt. Szk: ~ fazék. 1833: Egy 
nagy két fülü Korondi fazék, három lábos . . . egy Ko-
rondi kicsiny csorba fazék, tizenkét veres mázascserép 
tányér, öt cserép tál [Pánád KK; Ethn. LXXII, 607]. 
1836: Egy korondi kétfülü nagy fazék3 [A.csernáton 
Hsz; i.h. — aBecsüára 8, eladási ára 24 krajcár]. 

2. Korondon faragott; cioplit la Korond; in Korond 
geschnitzt/gehauen. Szk: ~ zsindely. 1702: Ngod para-
csolattját várom ha Korondi sindely kevantatik é, vagy 
pedig Zetelaki, mert ă Korondi sindely jóval nagjob, de 
jóval is drágább, az Zetelaki aprobbis-olcsobbis de mind 
ket fele jo sindely [Tarcsafva U; Ks 96 Pálffi Ferenc lev.]. 

3. Korondról való/származó; din Korond; aus Ko-
rond stammend, Koronder. Szn. 1603: Korondj Sika 
Istúan [UszT 16/45]. 

korong 1. ? (malom)dob, kiskorong; tobă; Getriebe, 
kleiner Mühltrieb, Trilling. 1581: AÍZ waralat való Ma-
lomba vottem az Koronghoz egy Toroczkay wasat 
p(ro) d. 27. Myndiarast esmeg meg Teorot volt az Ko-
rong wottem egy Keozep wasat a hoz [Kv; Szám. 3/III. 4 
Chyanady Thamas mb kezével]. 1585: az malom zwkse-
gere . . . Veottem egy Torozkay vasat egy Serpenyenek 
az kiben az korong Jar p(ro) f — d. 25 [Kv; i.h. 3/XXI. 
3]. 1591: Vasaztattam ket korongot foldoztattam Attam 
4 Apró vassat . d 32 [Kv; i.h. 5/V. 3]. 7627: ez Ezten-
dônek forgasaba(n) az Talygara es Malomra való szwk-
seges vasra keöltsegh leőtt ez szerent . . . az Koronghoz 
veõttem egy Torozkay vasat p(ro) d 32 [Kv; i.h. 15b/V. 
7]. 1656: Vagyon ezen uj malomnak 2 par malom 
keöve tengellje orsoja korongia perpenczeje, minden 
egjeb hoza tartózó pertinentiajval [Fog.; UF II, 157-8]. 
1681: Malom ház Ennek és száraz kerekei . jók. 
Hasonló keppen koronghja, korongh vasa, felső alsó 
perpenczeje etc [Plop H; VhU 606]. 1702: Bácsfalusi 
Gyerko Mihály Gocsmány Uramnak költése Egy 
külü kereket csináltam. Egy korongot csináltam Ismét 
korongot ujolag csináltam és meg is orsoztam Ismét az 
másik korongat is orsoztam meg [Bácsfalu Br; BrÁLt 



263 korongvas 

Satele Ţării Bîrsei V. 25 (Baciu). — Binder Pál kijegyzé-
se]. 1731: Vagyon a Kászon Vizén edgy fellyül Csa-
pó két kövü malom . . . Van két Korond (!), abban két 
két vas karika, hat hat orsora tsinalva [Jakabfva Cs; 
JHb 1/25 Inv.]. 1823: A Serfözŏi Malomba az uj Ko-
rongnak egy uj karikára ord: Pánt vas 7 lb [Déva; Ks 
106. 151]. 1835: A Malom . . . a Karang meg van kötve 
két vas abrantsal [Várhegy MT; TSb 8]. 1847: A malom 
kövek kopottak . . . A Korong jo, a Köldökin van egy 
vas karika [Dés; DLt 316.]. — L. még HSzj lisztelõ al.; 
UF II, 169. 

A címszó értelmezését Frecskay 281 kk malomleírásából vettük. A szár-
mazékok közül i.h. és 503. 1-on csak a korongvas összetétel értelmezése ol-
vasható; ezeket nem is tudtuk pontosan értelmezni. Minthogy nem lehet 
kétségtelen bizonyossággal állítani, hogy Frecskay értelmezései és a régi-
ségbeli jel-ek egybevágnak, kételyünket a jel. elé tett ? jelzi. 

Szk: kis ~. 1685: Száraz malomhoz való kis korong 
Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 6]. 1864: Egy 
nagy koronk vas órsojával együtt Egy kis koronk orsó 
nélkül [Mihálcfva AF; HG] * nagy • kis ~ * vas-
karikás ~. 1656: Ezen praenotalt ket bokor malom kö-
veknek korongh vasai es perpenczei vas karikas ko-
ronghjaival edgyüt megh vágjon [Fog.; UF II, 169]. 

2. fazekaskorong; roata olarului; Töpferscheibe. 1614: 
Egetetlen fazakak vadnak nro hatodfelzaz Egi keues maz 

Ittem ket korong [Kv; RDL I. 95]. 1851: A' Koron-
gat tartó müvhely [Dés; DLt az 1852. évi iratok közt]. 

Szk: fazékcsináló 1777: két fazék csináló korong 
[Szentbenedek SzD; Ks 32. XXXV]. 

3. mángorlóláda korongja; disc de măngălău; Schei-
be der Wäscherolle. 7656: Vagion ezen házban mangur-
lásház készitett üvegh alkotmany mellynek . . kövei 
megh töltett terhes niomo ladajat . temerdek vas sze-
gekkel foglallyak öszve Az megh említet terhes ládát 
hajtó korongh alol vas csapos serpenyős és kett vas ab-
rancsas fellyebbis azon karongon kett őregh vas abrancs 

Legh felyül vagyan gerendabán által szolgalo vas 
csapia vagion ezen korongnak [Fog.; UF II, 744]. 

4. papírmalom keverő gereblyéjének korongja; 
discul malaxorului de la moară de hîrtie; Scheibe des 
Mischrechens einer Papiermühle. 1842: A' papiros ma-
lom a keverő kádba van egy keverő gereblye négy 
szegü fogakkal . felső végin van egy korong, melynek 
fogait két vas karika szorittya, forgattya ezen keverőt 
egy hoszszu fenyő gerenda mely fogakkal ellátva van, 
melyek a keverő korongjába járók [Km; KmULev. 2]. 

korongbeli 1. (malom)dobhoz való; de/pentru tobă; 
zum kleinen Mühltrieb gehörig. 1764: 46 Bokor korong-
beli Orsónak való fákért adtunk egy véka Tiszta Búzát 
[HSzj orsó-fa al.]. 

2. fazekaskorongon készített; fåcut la roată; auf der 
Töpferscheibe verfertigt/erzeugt. 1837: Bihari Sándor 
mind Korongbeli mind Kementze Remekjeit bé mutatja 

korongfa ? (malom)dob-fa; lemn de tobă (la moară); 
Mühltriebholz/balken. 1764: Dolgoztunk . . . Az Ma-
lombely mywel . . . veottem korong fath, 2 Bokrot d 
32 [Kv; Szám. 76/VII. 8]. 

korongfazék ? (malom)dob-rész; o parte de tobă (la 
moară); Teil des (Mühlen)Getriebes. 1846: A Lisztelõ 

malom . . . Korong Vas van 3 ., mellyek(ne)k alsó vé-
gei mind jo vas perselyekben forognak, . . . a korongfa-
zakakot külön kettő edgyűtt 6 vas karikák szorityák 
[Bács K; KmULev. 2]. 1852: A' felső kő uj . a' korong 
es fazaka egészen vas, a korong fazakon csak egy vas ka-
rika van | A' felső kő 6 1/2 hüvelyk vastag . a korong 
fazék öntött vas, perselye vásott | A* garat hasadozott 
vas szkábákbul erősítve, korong fazaka vas [Km; i.h.]. 
— L. korongserpenyő al. a jegyzetet. 

korongfenék ? (malom)dob-része; o parte de tobă (la 
moară); (Mühlen)Getriebeboden. 1851: A* malom hij-
ján találtatott három korong fenék, tizenegy nyárfa 
köldök [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

korongkarika ? (malom)dobkarika; inel de tobă (la 
moară); (Mühlen)Getriebering. 1590: veotte(m) 5 Apró 
vasat harmat korong karikahoz [Kv; Szám. 4/XIII. 4 
Gr. Wass malomreg.]. 1591: Keouettkeozyk Az Alparet 
Malomra valló keolchyege . . . veottem 6 Apró vaszat 
korong karikának f — d 48 [Kv; i.h. 5/V. 3]. 1593: Ko-
rong Karikahoz attam egy Torozkoy vassat f — d 33 
[Kv; i.h. 5/XX. 142]. 1625: Az egyk Gerendel Csapia es 
egi korong Karika forraztasahoz adta(m) egi toroczkaj 
vasat f 1 [Kv; i.h. 16/XXXII. 8]. 1736: Malomhoz kí-
vántató vas eszközök heverők Iktári Bethlen 
Sámuel Ur vit el Korong vasat nro 1. Korong 
karikát 2 Perpentzét 1. Sepenyőt (!) 1 [Mikefva KK; CU 
XIII/1. 172]. 

korongserpenyő ? (malom)dobrész; o parte de tobă (la 
moară); Teil des (Mühlen)Getriebes. 1593: Exitus Ad 
Molendinam . . . Áz korongh serpenyeohez veottem egj 
apro vasat az kiŭel megh Chinaltattam p(ro) d 8 [Kv; 
Szám. 5/XX. 151]. 1822: Egy korong Serpenyő [Szent-
anna MT; MvLev. 8]. 

A címszó alkalmasint Frecskay 503. 1-ján szótározott korongtányér 
'Triebscheibe' régiségbeli névváltozata lehet. 

korongtartó szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ palló (malom)dobrész; o parte de tobăfla 
moară); Teil des (Mühlen)Getriebes. 1834: A Korong 
tartó pallóba három vas perselly jó [Szentbenedek MT; 
Told. 37]. 

korongtőke ? (malom)dobrész; o parte de tobă (la 
moară); Getriebebalken (in der Mühle). 1595: veottem 

egi viz kerek fat f 1 d 50 . . veottem ket korongh 
teoket f 0 d 32 [Kv; Szám. 6/XV 30-1]. 1598: veottem az 
Malomhoz. 4. korong teoket d. 32 [Kv; i.h. 7/XVI. 
108]. 1599: Veottem 2. korong teoket d 16 [Kv; i.h. 
8/XII. 2 J. Chanadj mb kezével]. 7600: Az Alpret Moi-
naban . . . Veottem Egy bokor korong Teoket d 16 [Kv; 
i.h. 9/VIII. 3]. 

korongvas 1. ? orsóvas; fusul pietrei de moară, pîrpA-
riţă; Mühlstange/spindel. 1583: veottem egy Torozkay 
vasat hogy az Korong wasnak nyaka el torot volt d. 26 
[Kv; Szám. 3/XII. 4]. 7585: Chenaltattam egj korongh 
vasatt a' malomra Attam twle d. 40 [Kv; i.h. 3/XVI. 40]. 
1586: Keczer Az Korong vassat Élesítettem meg f. — d. 
68 [Kv; i!h. 3/XXVIII. 4]. 1662: vagion az Babolnay pa-
takod) . . . ket kis fellyűl czapo malmoczka . . . mind 
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korong es perpencze vasa hiaval vagio(n) [Bábolna SzD; 
UtI]. 1680: malom kŏhŏz való egy korong vas [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 17]. 1697: Vagyon a Vinczi felső 
Várban . Egy száraz malomra való karang vas karika 
rajta nro. 2 [Alvinc AF; Mk Alvinczi inv. 7]. 1740: ko-
rong- vagy pereszlen vas [Szemerja Hsz; HSzjP]. 1746: 
Karang vas [Marossztkirály AF; Told. 19]. 1758: Ma-
lomhoz való meg vaslott regi korond vas [Déva; Ks 76. 
IX. 8]. 1815: meg Nadaltattam a' korongvasatt [Ara-
nyosrákos TA; Borb. mb-i szám.]. 1816: Találtattak a' 
Malomba . . Négy Korong vosok [Radnótfája MT; 
Born. G. IV. 17]. 1835: A malom . . . A belső kerékis jó, 
és használható, jo Serpenyővel és jo Karang vassal [Vár-
hegy MT; TSb 8]. 

Frecskay 282, 503 a címszót így értelmezi: „a korongnak tengelye 
másfél méternyi hosszú vasrúd a szálvas, korongvas, orsóvas, kõvas, forgó-
vas, kõgerendely, derékvas, kôguzsaly, guzsalyvas, malomrúd (Mühleisen, 
Mühlspindel, Mŭhlstange, Spindel, Triebstange" E sok névváltozat közül 
jel-ként csak egyet iktattunk be. 

2. kútkerékrész; o parte de la roata fîntînii; Getrie-
beeisen (am Brunnen). 1652: Az Bothaz szegeletiben va-
gyon egy eleven kut egy bel kerek forma kerek fogas, 
mellyet egy korong vason forgatnak ă kereken 10 pant 
van [Görgény MT; Törzs], 

koronka 1. kronka 

koronkai Koronka (MT) tn -/ képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -/ al toponimului Koronka/Corun-
ca; mit dem Ableitungssufiix -/ gebildete Form des ON 
Koronka. I. mn 1. Koronkán levő/találhatói din/care se 
află la Koronka; in Koronka befindlich. 1744: a' Déz-
mabeli Proventus unice ingrediái a Toldalagi Urak-
nak . Koronkai udvar-Házakhoz [Koronka MT; 
EHA]. 

2. származási helyre utaló jelzőként; ca atribut indi-
cînd locul de naştere al cuiva; als auf den Abstammungs-
ort hinweisendes Attribut. Szn. 1791: Koronki János 
mp. Koronkai Ferencz mpria [Torockó; TLev. 5/7]. 
1800: Koronki János [uo.; i.h.]. 

II. ſn Koronka lakosa; locuitor din Koronka; Ein-
wohner von Koronka. 1612/1723: ha láttyák a' Koron-
kaiakn(a)k erötelen voltokat, segítséggel legyenek né-
kiek [HbEk]. 

koros 1. idős; vîrstnic, ín vîrstă; (hoch)betagt/bejahrt. 
1617: Az azzony Mihalffy Clara imar koros ember uala 
. . . s az vra iffiab vala [Nagygalambfva U; BfN Petrus 
Nagy alias Molnár (80) lib. vall.]. 1687: ŭdeosbik Thot 
Mihály Vr(am) . . már koros ember volna (Jobbágyfva 
MT; BálLt 93. 1689: Mint hogy koros ember vagyok 
emlékezem rá, hogy . az Heviziek kertet csinálta(na)k 
vala marhák ellen [Kucsuláta F; Ks 67. 46. 21]. 1754: 
Minthogy már én koros ember vagyok a falu gyülésib(e) 
való járást a fiamra bíztam [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17a 
Mich. Varga Senior (86) jb vall.]. 1757: az után koros 
koromban már Cseléd Lévén akkor derék bükkös 
erdő vala a' patakon fel [Gyszm; DE 3 Demetrius Vad 
(74) vallj . 1767: ki vivén azon helynek színére Nagy-
lakon Commoralo hat korosabb és öregebb személlye-
keta a nevezett Törökbuza földnek alsó végének ha-
tárát nyomozák, és nyomák ki [Nagylak AF; 
DobLev. 11/374. — aKöv. a fels.]. 1804: bizony nagyság-

toknak is, ámbátor nem oly korosok mégis történhetik 
halálok, s' az adósság Maradványokra Marad [Alfalu 
Cs; Ks 101 Túri Ferenc kapitány aláírásával]. — L. még 
RettE 87. 

2. javakorabeli; ín floarea vîrstei; in den besten 
Jahren (stehend). 1840: Azon taxára kibocsátott Sellé-
rek esztendőnként tegyenek nékem ŏszvesenn 12 ~ ti-
zenkét tenyeres munkát, a hol én kivánandom — jo ko-
ros emberek és aszszonyok jelenvén meg a dologra, s 
nem gyermekek [Torockó; Bosla]. 1849: Kelemen Béni 

engemet maga számára mindannyiszor valahány-
szor kedve tartotta fel is használt, mit én mint gyarló 
gyenge nö meg nem akadályozhattam mert ö mint ki ta-
nult koros ember igen is jol tudta modgyát annak hogy 
keljen fejér népet maga hasznára elámítani [Kv; Végr. 
Vall. 21]. 

Szk: ~ idejű. 1770: Füleki György, a kit idvezült Gu-
bernátor Ur eŏ Ngának az Sz Benedeki Kastélyában So-
káig koltsárja lévén jol ismertünk meg állapodott koros 
idejű Legény vala a mikor ide Szász Nyiresre házasod-
ván ide is telepedék [Szásznyíres SzD; Ks 30. 28]. 

3. java idejében levő; trecut de maturitate; in den be-
sten Jahren, ím besten Altér. 1801: Nintsen ma olly ügje 
fogjott a kí már koros és fél husu sertéseket felében hiz-
lalni adgjon [Ádámos KK; JHb Jósika Miklós ir.]. 1857: 
sárig koros lo [HSzj sárig al.]. 

O Szn. 1586: Koros Mihalne [Kv; TJk IV/1. 586]. 
1642: Koros Mihalj Vram [Szilágycseh; BK]. 1815: Ko-
ros András [DLt 149 nyomt. kl]. 

kórós băţos; stengelig, distelig. 1591: A holl my koros 
es Nadas fw wolt es Leehettett, mindt ell kazalttato(m), 
Attam kazayok Chynalttotasara Nekyek f — d 42 [Kv; 
Szám. 5/1. 59]. 1674: az alsó füves kertnek az korosat 
most kaszalljak [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mihály Béldi 
Pálhoz]. 1711: Kültem Váriban, hat ökörrel szánnal, 
Dadai Jósef igírte szénájért . . de egy nyaláb kórós 
izék-szénánál többet nem adott, üressen jött meg az szá-
nom [SzZs 291]. 1791: Feles károk estenek az Széplaki 
Johakb(an) igen rosz kórós es későn kaszált szénát 
adtak s vettek volna a Johak számára Oláh Országb(an) 
az Kis Csergedi emberek, Sokakot meg is Nyúztak 
[Széplak KK; SLt évr.]. 

Hn. 1770: Korósb(an) (k) [Vista K; KHn 272]. 1864: 
Korosvész [Makfva MT; Pesty,MgHnt XXVIII, 145b]. 

korosként állandóan, szüntelen; mereu, neîncetat, 
continuu; fortwährend, andauernd. 1584: Hogy penig 
Nagyságod ilyen nagy gondviseléssel vagyon korosként 
és szüntelen az szegény hazánknak megmaradására és 
jovaira, ezt mi országul és nemzetségül, mint alázatos hí-
vei, igyekezünk Nagyságodnak hálaadással megszolgál-
ni [ETA IV, 330 ogy-i törvénycikk] | Az Juhok Jarassa 
feleol . . . az vegezest . . . ereóssen meg tarcha Az Mezeo 
paztorok penig koroskent hwteók Alat rea vigiazzanak 
[Kv; TanJk V/3. 282b]. 1590: Biro vram . . . ket Itwalo 
zalagos Embeort ſogoggya(n) a kik az Erdeoket koros-
kent kerwllyek es io wygyazassal megh eóryzzek [Kv; 
i.h. 1/1. 134]. 1636: Hát ezekhez8 képest gondolod-é me-
nyivel tartozzék inkább az ember az ŏ teremtettetésének 
végét korosként elméjében forgatni, és az ŏ teremtő Vrat 
Istenét, tellyes életében ditsŏiteni? [ÖGr Aj. 6. — aAz 
előbb felsorolt égi madarakhoz]. 
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korosztálybeli din contigent; aus/von der Alterklasse. 
1864: a' had köteles ifiaknak a' 2ik korosztály béli 
kilépések előtt nŏsŭlhetések megengedhetésére . . . az 
Erd udvari Korlátnokságnak . . . határozata tudás, és 
alkalmazás végett, ki küldetik [Gyalu K; RAk 93 esp. kl]. 

korozama ' 1685: Penzen vott Korozamara való bor 
vas l . . . Eczetre való bor felben vágjon nr 25 [Porum-
bák F; UtI]. 

A szöv-beli szó hihetőleg a TESz korozsma címszavának alakváltozata. 
Egyetlen adalékunk nem tájékoztat a tekintetben, hogy a TESz négy jel-c 
közül melyik alá vonható e kijegyzés. 

korpa 1. tărîje; Kleie. 1570: Zwfogastol es Nylallastol 
lob orwossag ennel soha nem lehet. Mint ez; wegy ka-
sath egy rezth, wegy korpát 1 rezth [Nsz; MKsz 1896. 
372. — aFolyt. a felsj. 1585: Egy kebel korpát veottem 
P(ro) f. — d 20 [Kv; Szám. 3/XXI. 7]. 1589: Maradót 
Lizt derczeieuel, korpaiaual mely hazamnal uagion [Kv; 
i h. 4/X. 87]. 1657: Erogaltam a' hŭteos kulcsár altal 
Tiukra, Ludra, Reczere, Puikaro, Teletzaka korpát, 
Cub. Sax. N(o) 12 [Borberek AF; WassLt Perc. 10]. 
1676/1681: az korpát megh tarcza3, azzal disznókat 
szoktak hizlalni [Vh; VhU 659. — aA racionista]. 1740: 
mikor azon Molnárt bé tették a Mgs Vr Malmáb(a) né-
künk másfél vékát õrlŏtt, ugy ŏrlŏtte hogy fel véka kor-
pája lett [Papolc Hsz; SzentkGy Földes Istvánné Ilona 
(40) jb vall.]. 1814: a Groffné az Asztagokat a' Csűr-
nél addig tartotta, a* mig . . . eltsépeltetett Szemiböl 
magvából tsak nem egészen Korpa vállott volt [Banyica 
K; BÍR 117/1]. — L. még RákGIr 438; SzO VI, 95. 

Szk: komlós ~. 1697: Szál(l)ot(t)am az profont ház-
hoz sok komlós korpa közi [ÁIN 145]. 1717: Komlos 
korpát, és edgy korso olajat küldöttem [Darlac KK; Ks 
96 Fogarasi Péter lev.]. 1788: Komlos korpát szárasztó 
Tábla [Mv; TSb 47]. — L. még FogE 218. 

Sz: aki ~ közé teszi magát, megeszik a disznók. 1710 
ky Azt mondjátok róla, ha kinek valami rossz emberek 
társaságában valami nyavalyája esik: aki korpa közé te-
szi magát, megeszik a disznók. Jaj, miért teszed hát a lel-
kedet, magadot korpa közé? [Bön. 444] * mint a lisztet 
kihullató és a ~t megtartó szita. 1710 k.: őa mint a lisztet 
kihullató és a korpát megtartó szita, valami jót és csen-
desítésre valót javallottunk, abban semmit meg nem fo-
gada [i.h. 964. — aRabutinj. 

Szn. 1613/1631: Korpa Pál [Kv; WassLt]. 
2. T 1591: Prima Augusti Áz mely Onnos zeget feye-

dele(m) zamara vittek feyerwara veottem Corpatt hoz-
zaya f — d 4 [Kv; Szám. 5/X. 26]. 

korpacibere savanyított korpából készített leves; 
borş; Brocken/Kleiensuppe. 1657: Eljüvén az tíz óra, 
enni hozának övék két vagy három kajánnal korpa-
ciberét, azután esmét mondolatejet [KemÖn. 98]. 1747: 
az Molnár János fellesége böjt napon karpa Czibrét és 
szép kenyeret enni akorván adni Joszivnak, kiis meg 
haraguván azt mondotta3 [Déva; Ks 112 Vegyes ir. — 
Köv. a nyíl.]. 1768: Korpa Czibrének való Désa 1 [Me-

zősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 1791: 4szer ételetskeje 
légyen gyenge savanyuságu korpa Cibre, vagy megyből 
készített Levesetske [Dés; DLt. — aA beteg gyer-
meknek], 1807: Egy korpa Czibrének való Désa [Kŏrt-
vélyfája MT; LLt]. 1814: Egy korpa Tzibrét tartó de-
berke [Mezősályi TA; RLt Rettegi István kúriája]. 

1852: Mü jővő Pénteken kezdünk szürethez, ha az idő 
meg nem essősődőtt s hívesült (így!), meg lehetős bo-
runk lett volna, de így félő savanyu lesz mint a' korpaczi-
bere [Kv; Pk 7]. 

korpaciberés korpacibere tartására való (edény); (vas) 
pentru borş; (Gefaß) zum Aufbewahren der Brocken-
suppe. Szk: ~ cseber. 1746: Korpa tzibrés nagj tseber 
[Borsa K; Told. 49]. 1747: Korpa tzibrés Nagy Tseber 1 
[uo.; i.h. 24] * ~ deberke. 1753: Korpa cziberés 
deberke nro 1 [Mezőőr K; i.h. 18 néhai br. Bánffi 
Zsigmond conscr.]. 1799: Egy korpa Czibrés Cir. 4 
Vedres Deberke [F.zsuk K; SLt Vegyes perir j * ~ 
dézsa. 1778: Korpa czibrés désa [Mezősámsond MT; 
Berz. 8. 72]. 1797: egy Korpa Czibrés Désa [Náznánfva 
MT; i.h. 4. 22. N. 22]. 

korpaeledel korpából készült étel; mîncare preparată 
din tărîţe; Kleienspeise. 1821: A nem régiben kegyet-
lenkedett elfelejthetetlen éhségben nem győzvén a kor-
pa és csusza szegény eledel mellett a rendetlen és sullyos 
szolgálatot instantiánkal folyamodtunk eo Ngához 
[KLev. — aAz 1816-1817. táji szörnyű erdélyi éhínségre 
von.]. 

korpás korpa tartására való; pentru păstrat tărîţe; für 
Kleie. Szk: ~ hordó. 1717: Az Czipo tartó kamara, 
melyben talaltatott egy Korpás hordó, egy kis hamu 
tartó kas, egy só tartó Désa [Abafája MT; JHbK 
XXXIV/20. 5] * ~ szuszék. 1660: Egy kis korpás szu-
szek [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117]. 

Szn. 1767: Korpás Gyurival [Betlensztmiklós KK; 
BK. Musnai Márton (22) Érsek András conventios szol-
gája vall.]. 

Hn. 1770: A Korpás Kútnál (sz) [Vista K; KHn 271]. 
1781: A Korpás árokba (sz) [Mákó K; KHn 234]. 

korpatartó korpa tartására való; pentru păstrat tărî-
ţe; für Kleie. Szk: ~ ſenyõdeszkaszekrény. 1688: Egy 
korpa tartó fenyő deszka szekrény [Kozmás Cs; Eszt. 
Inv. 4] * ~ hordó. 1812: Egy rósz korpa tartó Hordó xr 
30 [Mv; MvLev. Szürtei József hagy. 3] * ~ kád. 1676: 
Egi korpa tartó kád [Fog.; UF II, 707]. 

korpáz 1. gyalázkodik; szid; a defåima; schmähen, 
lästera. 1573: Kereskes Istwan, azt vallia hogi Nemei 
Nap Megen volt eggywt az zeoleobe harangozowal, 
Mond neky azt hallom hogy ely hagiot feleseged 
Mond az harangozo . . . Ream Ieottek vala mynd 
Annyawal egembe Igen akarnak vala korpazny En egi 
zekercet ragadek mynd ketteot ky verem az ayton [Kv; 
TJk III/3. 107]. 

2. (meg)int, korhol; a admonesta; (er)mahnen, rü-
gen, tadeln. 1575: ez vdõbe meg fogatà Mátyás Király 
Petert, az Coloczai Erseket miért hogy egy vala à Ki-
rály tanáczi kŏzzŭl. Nem halgata veszteg . . . mint à tŏb 
tanáczoc szólnak vala à Királynak keduére. Hanem 
színtelen korpázza vala à Királyt, Hogy nem lói czele-
kŏdnéc hogy à Tŏrŏk ellen való szükséges hadát el had-
ná [HeltKr 163]. 

korporaié testkendő, szentségi abrosz; corporal, anti-
miş; Sakramentstuch/decke. 1628: Egy olvaso . . . Egy 
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Alba Ket Abroz oltárrá valo. Egy Corporale. Egy kis 
kezkeneó oltárrá valo [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 6]. 

korporális szk-ban; ín construţii; in Wortkonstruk-
tionen; ~ büntetés testi fenyíték; pedeapsă corporală; 
körperliche Strafe. 1760: A' Gabonát ne disipálja, mert 
ha deprehendaltatik, a' Corporalis Kemeny büntetést el 
nem kerüli [Szentmargita SzD; Ks 18. CII] * ~ põna 
'ua.; idem' 1740: noha ez már másodszori paráznasága 
az Instansnak olly atyai Gratiáját mutattya az Ins-
tanshoz a' Tktes Nms Tanács, hogj Corporalis poenával 
ne büntettessék, hanem ezt deponállya Cum flor 
Hung 12 [Dés; Jk 528b]. 

korpos ' ' Szn. 1614: Korpos Georgj lib [Szentmihály 
Cs; BethU 459]. 

Hn. 1768: Korpos Árók (sz) [Mákó K; KHn 232]. 
1841: Retki korposa nevezetű szénafűtől kezdve napke-
letnek [Taploca Cs; RSzF 293]. 1891: Korpos k(út) [Kö-
rösfő K; KHn 68]. 

korpusz 1. (teljes)szöveg; corpus, text (complet); (gan-
zer) Text. 1618: Ha ugyan athnamét akarnak adni, 
olyan protestatióval kell elvenni, de csak minutáját, nem 
az corpusát, hogy küldjék Erdélybe az mi kegyelmes 
urunknak és az országnak | Az levélnek az corpusát élvé-
vé tőlem és adá Szölfikárnak [BTN 92, 161]. 1679: Az 
Inventarium Corpusát, szorgalmatosan megh kell ol-
vasni [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv.]. 1681: lm 
nemely dolgok az Urbárium elein Index modgiara le té-
tettek; hogi a' ki hol mit akar még látni a*Corpusban 
hamarab Positiojara talalhasso(n) annak | ha valaki va-
lamely bonum mennyiséget akarja próbálni; mindenik 
helyet az Inventarium Corpusa szerint percurrallyon; 
ha nem akar hinni az Extractusnak [VhU 2, 608]. 1802: 
a' Ratio Corpussának az hátulján a' ki felejtettek közzé 
bé irt vásárolt 35. szál fennyŏ fa gerendáknak miben 
léteket nem láttyák az Exactorok [Torockó; TLev. 5/5]. 

2. ? fejezet; capitol; Kapitel. 1662: Melly békességa 

condítiói s a bécsi pacificátió s annak punctumai mind 
confirmáltattak azután 1608- és 1609-ben közönséges 
országgyűlésben, megtetszenek azon esztendőbéli arti-
culusokból, mellyek ab anno 1649. egy corpusba redi-
gálţatván Patakon is utóbb kimonyattak volt [SKr 86. 
— aA zsitvatoroki béke]. 1668: el nem mulassa Kegyel-
med az articulusoknak compilálásában szorgalma-
toson fáradozni . . és az arliculus szerint mind azokat 
comportálván az kiket illendőnek ítíl, hogyja helyben, és 
az kiket illendőknek nem ítíl, kihagyván, az többit egy-
egy corpusban az következő országgyűlésében reportál-
ja Kegyelmetek [TML IV, 373 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

3. testület; corp, Körperschaft. 1657: Mint hogy az 
rend tartas, es dependentia nelkwl egy tarsaság s com-
munitas nem maradhat még, a hoz kepest illyen gradus-
sal szerkesztetik eŏ kglmek egy mast, mint egy eleõ cor-
pussa, hogy az Natio es contractus szerent ualasztatik 
ket feŏ lnspcctor Magyar es Szász [Kv; PolgK 128]. 
1671: Desre ô és Uj Tordában telepedŏknek kívánsá-
gokra végeztük hogy azon helyben lévő Civilis Statusok-
is Nobilitaltassanak, ugy hogy edgy Corpusba(n) Ne-
messi szabadsággal élvén Vármegye Zazloja alatt 
űllyenek fel-is az szŭksegnek idejen, törvények dolga-
bol-iíî Vármegyén pereilyenek [CC 47]. 

4. társaság; societate; Gesellschaft. 1787: ha valaki 
ez ellen tselekednék . . . mind a közönséges haszonra in-
tezett Constitutionak violaloja, és a* Verös Kovatsi cor-
pusnak, a maga különös utilitassara, és privatumara va-
lo tekintetből defraudaloja 24 paltza ütessel és vasának 
Confiscatiojaval büntettessek [Torockó; TLev. i/25]. 
7800: Az mostani Kŏrnyűl allásokra a Metallurgia foly-
tatasara meg fogyatkozott Erdő es Vaskő Szűk voltára 
nézve . . bé gyűlvén a Verŏs Kovátsi Corpus azt a 
határozást tette3 [uo.; i.h. 9/3. — aKöv. a hat.]. 

5. kb. hadcsoport, hadtest; corp de armată/trupă; 
Armeekorps, Korps. 1677: Az mi penig az mostan foga-
dott had dolgát nézi . azokat Kegyelmed egy corpus-
ban tartsa meg az portai válasz jöveteléig; mivel ha mind 
egy corpusban lennének az egész hadak, annak a darab 
földnek is nagy romlására lenne [TML VI, 412 a fej. Te-
leki Mihályhoz]. 1678: ha eddig is az had egy corpusban 
lett volna, ezeknél nagyobb dolgokat vihettünk volna 
véghez [TML VIII, 227-8 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 1705: A kurucok Balázsfalvához mentenek, mint-
hogy ott van Forgách az nagyobbik corpusszal [WIN I, 
492]. 1710: Más részit a hadaknak, a marusszékieket 
. . . Kolosvár felé küldik, hogy már portázza a német ár-
mádát. A több corpus, mintegy tízezer ember Bethlen 
Gergely generálissága alatt marada [CsH 187]. 1774: Ide 
Erdélybe is harmincezer emberből álló militia volt dis-
ponálva két corpusban, egyik Marosvásárhelyhez, má-
sik a kenyérmezejére hogy szálljon [RettE 351]. 

Szk: derék ~ derékhad. 1705: A két derék corpus pe-
dig öszve nem ment, hanem rájok esteledett, és elsőben 
ide a sáncba, azután 12 órakor béjöttenek a városba | (A 
generális azt) gondolja, hogy kevés militiaval nem ma-
nuteneálhatna, ha az derék corpusra távoznék innét 
[WIN I, 391, 496]. 

6. derékhad; grosul armatei; Hauptkorps/truppe. 
1704: Ugyan ma hallottuk azt is, hogy a kuruc tábornak 
a corpusa Szentmiklós mellé szállott volna [WIN I, 92]. 

7. tag (egységes földbirtoktest); lot; Ackerstück. 
1701: eŏ kglmek mint Condivisionalis Attyafiak akar-
ván kevés joszágocskájok egy Corpusban lenne, hogy 
annál inkáb hasznosob lehetne oeconomiajok kinek 
kinek keze ügyiben valo hasznos joszagocska egyben 
szeretődhetnék [Cege SzD; WassLt]. 1747: Az Naznan-
falvi negy szekér szénara valo kaszalo hellyet, az közön-
séges egy Corpusban lévő Nagy Volgybéli széna füvet 
akarván meg nem felegiteni, az Veröfényen anyit az me-
lyen sine difficultate anyi széna meg teremhessen, onnan 
kiványon excontentalni [Berz. 14. XVI/28]. 1753: A' 
Pálñ János oldala a' Divisionáléba három darabba sza-
kasztatott . . ez a* három darab erdő egy Corpusba lé-
vén, csak Pálfi János oldala nevezete alatt íratott [M.dé-
cse SzD; EHA]. 1807: a . . Baronissa Kis Iklodi ős Jo-
vai mind a faluban, mind a határon látom hogy egy Cor-
pusban és egy szomszédságban vágynák [Dengeleg SzD; 
Ks 80. 28]. 

korrekció 1. helyreigazítás; rectifícare; Korrektion, 
Richtigstellung. 1635: ha pedigh valamy error es de-
fectus az leuel irasba leót volna azt mind velek eggwt 
czenaltak es annak Correctioiahoz kez eó Nagd [Szász-
régen; VLt 17/1603]. 1762: Arra nézve, vékony re-
ménységgel vagyok a jusnak jó correctiója iránt [RettE 
146]. 
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Szk: ~ t tesz. 1732: Raczkevi János Ur(am) eŏ Kglme 
Relatiojábol értettem hogj az Mgs Ur(am) neve alatt ex-
pedialtatott Instructio(na)k valamelly particulácskájá-
ban kivánná az Ur csekélly succursusomat; mellyet 
vittem Assessor Szodos Márton Ur(am) kezeben és eò 
Kglmével meg disputálván az Instructio is oda regu-
lálván nem akart eŏ Kglme az Instructiob(an) correctiot 
tenni [Mezőbánd MT; WassLt Szodos Györgj Wass 
Lászlóhoz]. 

2. javítás, kiigazítás; corectare; Rektifizierung, Be-
richtigung. 1647: Mivel correctiot latunk az leuelben s 
correctat alaia nem irta(na)k; Teczik az teŏrvenynek, 
hogy az Inctus sola sua in persona jurallio(n) azo(n) 
hogy Szent Pali János irása az margo(n) való irásis [Kv; 
TJk VIII/4. 249]. 1772: az Jóó Dénes eŏ kigyelme remek 
készittesinek hellye bé iratasaban correctio eset [Kv; 
OCJk], 1808: ezen Sub Nro 9no exhibeált Signaturában 
vagy Dispositioban a' Numerusban Correctio talaltatik 
[Asz; Borb. II]. 1828: talám abba is Correctiok tétettek, 
s azért félemes azt elé mutatni [Dés; DLt 87/1829]. 1834: 
a ' Tiszt . . . hogy praevaricatiojit annál tovább 's na-
gyobb részben folytathassa a' Szám adását egész Feb-
niarius 28ik napjáig be nem adta ekkor is zavaro-
son, sok correctiokkal tellyesen s nem mindent inferálva 
mit percipiált [Somb. II]. 

3. (meg)javítás, reparálás, tatarozás; reparaţie; Aus-
besserung, Reparierung. 1737: négy vedres Egétborfőző 
ŭst, ennek Sisakja és Csŏjei Correctiot kévánnak [Szép-
e k KK; CU Petrichevich Horváth Boldizsár conscr.]. 
1749: házához hivatván . . Hogj egj meg bontakozott 
• •. medályt meg becsüllyek . . az regi Statussara, épp 
voltára hogj redeallyon, ezen fellyül . . . az töredezesi-
(ne)k potolására, Szarka lábak(na)k Correctiojara . . . 
mégjen . . . egj arany egj fertálly [Told. 12/1]. 1770: Az 
Oh Hídnak correctioja [Mv; MvHn] | mikor pedig az hi-
dak correctiojára ki hajtottunk, akkor Uraság dolgára 
nem adigáltottunk, s most sem adigaltotunk [Csákigor-
bó SzD; JHbK XL/8]. 

korrekta helyesbítés, javítás (iratról); corectură; Be-
richtigung, Verbesserung. 1648: Az elseo exhibeált leve-
led sulios ez okokra nezue . . 6. Nem peczietes, 7. Cor-
recta ninczen raita 8. Sok fele maculak vad(na)k raita 
[Kv; TJk VIII/4. 284]. 1650: Az Actor exhibeált Levele 
(0 inkab hytelesek mint az Inctuse Correctat irtak, s 
diest noha vonogalas benne, ninchen [Kisgalambfva U; 
UszT 2b]. 1667: Kegyelmed levelét vettem mind az in-
dusákkal együtt, melyekben az mi correcták voltak, 
azokat eligazítottam [TML IV, 172 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 1716: azon sententianak dátumja nincsen, sőt sok 
féle Correctaval egész Lineaknak ki húzásával rakva 
[Torda; JHb LIV]. 

A szövegbeli javítások hitelesítése céljából az irai végére oda kellett írni 
«i Correcia per me (nos) záradékot; a correcta ilyen javításra utaló fn-i 
használata innen ered. 

korrektúra kefelevonat; corectură; Korrektur, Bür-
sten/Fahnenabzug. 1896: Hálával venném, ha a korrek-
túrát elküldhetné Méltóságod, hogy a szedést javítsam 
át [PLev. 176 Petelei István Gyulai Pálhoz]. 

korrepetitor 1. házitanító; meditator; Repetitor, 
Nachhelfer. 1823-1830: Korrepetitor nevet vettem, 
ahová ebédre hívták, engemet is vitt magával3 [FogE 

164. — aAz ifjú gr. Bethlen Elek külföldi útja alkalmá-
val]. 

2. diák-korrepetáló; elev-meditator; Schüler-Repeti-
tor. 1870 k.11914: correpetitor az ki segített a tanulónak 
a feladvány betanulásában [MvÉrt. 40]. 

korreszpondeál 1. tárgyal, egyezkedik; a duce tratati-
ve, a negocia; verhandeln. 1657: Ezután esmét az ország 
visszahítta8, és Moldvából lengyelek hozván Sucvára s 
ott arestumképpen tartván, Toldi István és Szentpáli Já-
nos csak háromszáz lóval menvén titkoson és corres-
pondeálván véle, elhozták [Kemön. 23. — dBáthori 
Zsigmondot]. 1679: Erre megint azt feleié az tiha, men-
jek az szállásra és correspondeáljak fükövet urammal 
azután újólag feleljek meg [TML VIII, 566 Ruszkai 
András Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból]. 1680: 
soha az mi megírt kgls urunk s asszonyunk ö ngok mél-
tóságos birodalma, élete jovai ellen . . nem tractálunk, 
nem correspondealund [Gyf; SzO VI, 390-1]. 1746: 
Tisztemnek egész dispo(siti)ot tettem, hogy Mlgs Ötsém 
Uram betsületes Tisztyével correspondeallyon arántaa 

[Bethlen SzD; Ks 8. XXVIII. 12. — aA földcsere ügyé-
ben]. 1783: csak Suki Urakkal correspondéállyon Sogor 
Uram [A.ilosva SzD; SLt XL P. Horváth Ferenc Murá-
nyi Péter assessorhoz]. — L. még BÖn. 917; CsH 398; 
TML VII, 323-4, 516; WIN I, 66. 

2. levelez; a fi ín corespondenţă cu cineva; korre-
spondieren. 1657: Az említett időközben szultán 
Oszmán török császár az lengyelek ellen akarván hadat 
indítani . . . ezt Bethlen Gábor idején megértvén 
mind az lengyeleknek értésekre adta, mind pedig római 
császárnak, kikkel titkoson correspondeált [Kemön. 
80]. 1677: Forval . nekem egy levélnél többet nem írt 

abbúl is kilátszik, nem tartja szükségesnek, hogy ve-
lem correspondeáljon [TML VII, 525 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz Kővárból]. 1710 k.: Macskási Boldi-
zsárral . . . Egy hintóba ülénk . még arról diskurál-
tunk, mint correspondeáljunk, ha én talán Franciába, ő 
Lengyelországba vagy Svéciába etc. megyünk [BÖn. 
680]. 1797: Levelemet Lentz elvitte az Svecus Újsá-
gokba kinyomttatta, hogy ha találkoznék vagy egy Sve-
cus Tudós, ki velem Correspondealni szeretne [MNy 
XXV, 262 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából]. 

3. megegyezik; összebeszél; a se înţelege (cu cineva); 
übereinkommen, sich vereinbaren. 1705: ennek előtte 
egynéhány nappal felkerülvén a hegyekbe egynéhány 
ezer kuruc gyalog, amint mondják 3000, alol is egyné-
hány száz lovas kuruc, kik is úgy correspondeáltanak, 
hogy mikor a gyalogok invadálni akarnak, a lovasok az 
Olt felől mutogassák magukat, és arra lévén intentu-
sok a németek, hátol csak invadáljanak a gyalogok 
[WIN I, 477]. 1710: Lubkovicz fejedelem, aki alattom-
ban correspondeált vala Zrínyi Péterrel . . legmérge-
sebben kezdi magát viselni a rab urak ellend [CsH 81. — 
a 1670-ben]. 

4. cimborál; a fraterniza; fraternisieren. 1711: Gegŏ 
Peterrel Correspondeált kenyerivel taplalta [Szentdo-
mokos Cs; Born. XXXIX. 50]. 

5. vmi egyezik vmivel/megfelel vminek; a se potrivi, a 
corespunde; übereinstimmen. 1742: A mezőn lelt Apo-
riana proportio nem correspondeal a Falub(an) a Pos-
sessor Uraktól observáltato mostani proportioval, mi-
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vei a mezei proportio szerent a Faluban is tizennyolcza-
dosnak kellene lenni ezen M: resznek [Aranykút K; Ks 
4. VII. 1]. 

korreszpondeálás levelezés; corespondenţã; Korre-
spondenz. 1665: Én, kegyelmes Uram, a Nagyságod 
Székelyhídban írt comissioit a velem való correspondeá-
lás felől még ez posta jöveteli előtt megküldöttem volt 
[TML III, 351 Teleki Mihály a fej-hez]. 

korreszpondeálhat megfelelhet vminek; a putea cores-
punde unui lucru; einer Sache entsprechen können. 
1601: Hogy penigh mind affele restantiakkal eggyetem-
ben elegsegessebek lehessenek biro vramek, es iobban 
correspondealhassanak az zeoksegnek vetettenek azért 
Adott egy vonasra fl. 2 [Kv; TanJk 1/1. 378]. 

korreszpondeáló (egymással) egyező/egyetértő; care 
se înţelegeau foarte bine; übereinstimmend. 1670: Dió-
szegre küldvén ki tizenkét katonát az somlyai kapitány 
az urunk adajának szorgalmaztatására, Huszaint ott ta-
lálták, de mint barátos és eddig jól correspondealó 
szomszédok, félni nem tudtak tülle, s együtt is voltak ott 
Huszainnal egy nap s egy éjjel [TML V, 19 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

korreszpondencia 1. (bizalmas) kapcsolat; legătură 
(sinceră); (vertrauliche) Verbindung. 1618: Startzer3 

urammal . . . minthogy most nekünk egymással jó cor-
respondentiánk és convinctiónk vagyon, egymást ismer-
jük, bátorságosb volna . . ez dolog felől itt tractálnunk 
[BTN2 137-8. — aNémet követ a Portán]. 1672: Az né-
mettel való jó correspondentiat én jó szívvel felállatnám 

az mi részünkről meg is leszen [TML VI, 158 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ t tart. 1657: csak az fejedelem is viseljen hozzá-
ja jó affectust és tartson jó correspondentiát [Kemön. 
298]. 1705: meghagyta volt neki a generális, hogy Orosz 
Pál levelét többször őhozzá bé ne hozza, mert bizony föl-
akasztatja, nem akarván olyan tolvaj emberrel corres-
pondentiát tartani [WIN I, 566]. 1715: Fogarasi Sámuel 
ur(am) . az Possessorokkal, és falusi lakosokkal eŏ 
Ngokkal s eŏ kglkel, mint eddig, ugy ezutanis jo corres-
pondentiat tartson [Mezőbánd MT; MbK 117] * ~t vi-
sel. 1664: (A német katonák) az vicekapitánynyal és 
több magyarokkal viseljenek jó correspondentiát [TML 
III, 15 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz] * levélbeli 

1710: nem is egyéb okért tart3 szüntelen való levélbe-
li correspondentiát a német udvarral hanem hogy 
utat készítsen magának a fejedelem ellen való rebellióra 
[CsH 114. — aBánffy Dénes]. 

2. megegyezés, egyezség; înţelegere, acord; Überein-
kunft. 1619: Mondám arra neki: Ha Istent szereted, 
mondd meg, érted-é, ha vagyon valami corresponden-
tiájok őfelségével római császárral, ha kardra kiél a do-
log? [BTN 259]. 1657: Bethlen Gábornak volt corres-
pondentiája az lengyelekkel . . . hogy, ha az dolog harc-
ra ment volna, nem ártott volna az magyarok fegyvere 
nékik [Kemön. 30], 1665: Úgy látom, az ő felsége inter-
positiojában nem kell kételkednünk csakhogy 
mindazokat igen titkon akarják cselekedni hogy a 
török inkább eszébe ne vegye velek való corresponden-
tiánkat [TML III, 374 Teleki Mihály a fej-hez). 

3. cimboraság, cimborálás; fraternizare; Fraterni-
sierung. 1674: In causâ Pauli Mondre . . . Delib(eratur) 
. . . meg visgaluan eő Kglmek Tanaczul . . . az Inek I(s-
te)ntelen gonosz czelekedetit, hogj tudnyllik species-
se leven czelekedeti az ördöggel valo correspondentia-
(na)k, vásárlás(na)k, bűjős, bajoskodas(na)k Teczet 
azért à tőrvény(ne)k hogy . . . ez várasrol . . . de facto el 
távozzék | az I. Feleséghehez valo keötelességhe elle(n) 
mással valo correspondentiajaêrt az pellengerre 
keőteőztetve(n) erőse(n) megh veszszőztessék, és az vá-
rosból ki késertetve(n) ez hazában3 be ne jöjjön [Kv; 
TJK XI/1. 335, 337. — aKv-ra]. 1748: a* Szatthmár 
V(ár)m(e)gyei Tolvajok az Erdéllyi Tolvajok(na)k, ezek 
viszont amazok(na)k adgyák által à Lopott marhákat 

eő nékiek egyik ország végétől az másikig van Cor-
respondentiájok és Szavok [Nsz; Ks 27. XVIIIb St. Bu-
dai gub. janitor nyíl.]. 1754: nem tudgyuk nemis hallot-
tuk volté Correspondentiája Szász Jánosnak Szent Már-
tonban Lakó Oltyán Vónyaval [Marosbogát TA; TL]. 

4. levelezés, levélváltás; corespondenţă; Korrespon-
denz | levél; scrisoare; Brief. 1666: Azonban tartozásom 
szerént ide ki való állapotokról akarék Kegyelmednek 
írni, hasonló jó correspondentiát várván Kegyelmedtől 
az oda be való állapotokról [TML III, 577 Bethlen Mik-
lós Teleki Mihályhoz Murányból]. 1706: egy kuruczczal 
sem Czimboraltam se innen se Havasalföldiből ve-
lek correspondentiam nem volt [ApLt 1 Apor Péter 
nyil.]. 1710 k.: Levél is nem jött osztán, Isten tudja 
mennyi üdőig hozzám, Kemény János halálával elvá-
gódván a bécsi és vélem való correspondentia is [BÖn. 
579]. 1733: mióta azon leveles ládák az én kezem alat 
voltak . . . a Cancellarius Ur Correspondentiajt belé tet-
tem [Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc levj. 1828: A* 
Curator Urak jobb neven vették vólna a* bővebb Cor-
respondentiát [BetLt Hodor Károly lev. Bécsből]. 

korreszpondenciás bizalmas (kapcsolatban levő); in-
tim; (in) vertraulich(er Verbindung befindlich). 1675: Jó 
correspondentias barátomat mint változtattam, arra 
okot bizony nem tudom, hogy szolgáltattam volna, 
avagy akarnék én magam részemről szolgáltatni [TML 
VII, 25 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

korreszpondencia-tartás kapcsolattartás; ţinerea legă-
turii; Beziehungs/Verbindungsunterhaltung. 1670: Én az 
miben lehet, Kegyelmednek jó szívvel szolgálok; az jó 
szomszédság es correspondentia tartásban is az én ré-
szemrül hiba nem leszen [TML V, 302 Teleki Mîhály sk 
levél-fog-a]. 

korreszpondens ? levelezőtárs; partener de corespon-
denţă; Korrespondenzpartner. 1769: De hijjában titko-
lódunk Lelkem, mert nékem is vadnak Corresponden-
seim [Mv; Told. 5a]. 

korrigál 1. kijavít; a corecta; korrigieren, verbessern. 
1636: Leg elsőben is . . az irott Graduált mind meg ol-
vasám, és mind az éltelmét, sok helyeken meg jóbbitám, 
s mind az írásnak vétségét, az mint lehete, corrigálám 
[ÖGr Aj. la]. 166311687 k.: Anno 1663. die 27. 7bris Co-
ram toto populo Villongás lévén a földek felől mellyek 
Papénak írattattak volt, Corrigaltak az Írásokat [Szent-
istván MT; MMatr . 182]. 1672: Az bányaiak levelét is a 
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szerint Írattam, az mint Kegyelmed corrigálta [TML VI, 
180 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1734: a vagy ha 
az egesz írás vagy pediglen nemely resziben is nem fogna 
tetszeni, csak méltoztasseék corrigalni [Bora. XXXIX. 
51 gr. Haller János Nsz-ből]. 1735: manifeste látzik a 
régi irás szerént hogy égy égy mariásaval adtaa de annak 
utánna más szinŭ tentaval corrigalvan iija hogy paijat 
adta égy egy forinton [Torda, TJkT I. 95. — A bőrö-
ket]. 1834: (A) rubricában az egyes Szám nyoltzasnak 
van Corrigálva [Somb. II]. 

2. megjavít, helyrehoz; a îndrepta; ausbessern. 1667: 
Az hintót kár nélkül meg hozá Zámbó, de bizony rossz 
munka, gyenge igen s az fedelét sem corrigálta [TML IV, 
216 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1749: Minthogy 
P^nig . . midőn sok p(rae)vie tŏtt intésekreis magok 
házát ne(m) corrigaltak, és nagjob gondossággal a* meg 
e?ett romlást az Ik p(rae)ventalni nem igyekeztek, annyi 
tészen mintha szántszándékkal támasztották volna a' 
tüzet [Torda; TJkT III. 265]. 1756: Balog Mihály Uram 
• • • hogy és mi modon viselte magát Gondviselői hiva-
taljáb(an) . . . az Udvar Ház körül Curiosuskodott vol-
na az urinakat epittette volna mint Curiosus jo Gazda, 
vagy pedig . . . az ruinakat nem corigalta [Kővár (Szt) 
v*d.; TK1]. 1756 k.: Minden Bányász ugj, és ollyan hely-
r e igyekezzék hánni a* Bányákból ki hordott romlást, 
hogy azzal Sturtzakat, utakat, réteket és Stompak(na)k 
árkait bé ne töltsen, mert kűlőmben azokat corrigálni és 
a' kárt meg fizetni tartozzik [Bora. az abrudbányai bá-
nyászok törv.]. 1779: az házakon s házokba . . . ha vala-
mi defectus a fedelibe párkánnyába, vagy kőfalaibanis 
történnek, aztott 8 idest nyolcz esztendők alatt maga8 

Corrigálni s helyre hozni tartozék [Déva; Ks 78. 20/ll . 
Az árendátor]. 

3. kiigazít, helyreállít; a restabili- berichtigen, rich-
tigstellen. 1738: a felső borozdáját is kevésség meg-
bontva találván azt is Corigalak [Vaja MT; Berz. 15. 
XXX/6. — aA földnek]. 

4. módosít, változtat; a modifica/schimba; (ab)än-
dern, modifizieren. 1656: Ozdy Thamas ur(am), hwteŏs 
bolgár leue(n) az mely mandatumat Rázmány Ist-
va(n) hozot volna azt corrigalta s keŏtelessége ellen igaz-
gatta [Kv; CartTr II. 1073]. 1711: Minthogy az A 
actiojába(n) a nemes Varos Constitutioját forgatta az el-
múlt szeken mostan penig Ország Decretumában 
specificált poenat forgattya két uton járván . . actioját 
corrigálván Procedállyon az A eŏ Kglme [Dés; Jk 365a]. 

5. megjobbít; a îndrepta; besser machen. 1655/1754 
k.: (Tartozik) a' felfogadott miveket-is a' Czéh poron-
tsolattyából corrigálni és tisztességesen véghez vinni 
ÍACJk 8]. 1710 k.: Én is episcopalis gyermek, még pedig 
Jgen mérges voltam, míg az üdő nem corrigált [BÖn. 
547]. 

6. megtisztít; a curăţa; reinigen. 1719: Az Pestisről 
Minden nap az lakó Házakot meg kell füstülni, lán-

goló Tűzzel . hogy az meg veszett Aért az láng Cori-
gallya [Ks 54. 84 Medica instructio]. 

7. ~jû magát megjavul; a se îndrepta; sich bessem. 
1695: Borzási Péter obligallya magát arra, hogy ennek 
utánna magát corrigallya, szorgalmatosa(n) tanul és 
tanit, mindenekben engedelmeskedik [SzJk 290]. 1701: 
Kisari István(na)k a* Széki Schola Mesternek a' Sz. 
Partialis mostani fogyatkozásit condonállya, hac con-

ditione hogy ŏ kglme magát corrigállya helytelen 
helyekre ne járjon, magát mindenekb(en) tisztességesen 
visellye [i.h. 334]. 1760: panaszolván Balog Susánna, 
Félje Veszprémi Sámuel ellen . . Injungálja a' Ve-
nerab(ile) Consistorium mind kettőnek, hogy magokat 
corrigálják; az öreg Atyákot meg betsüljék [Kv; SRE 
194]. 

korrigálás 1. javítás, egyenesítés; îndreptare; Gerade-
machen/richten. 1726: 100. ŏ lécz Szegnek corrigálá-
saért . . . d: 06 [Kv; Ks 15. LIII. 4]. 

2. kefelevonatjavítás; corectare, corectură; Korrigie-
ren, Korrektur. 1895: Az írás ocsmány. Nem tudok 
másképpen. Ha esetleg szedés alá kerül, kérem, engedje 
meg, hogy a korrigálást én végezzem el [PLev. 175 Pete-
lei István Gyulai Pálhoz]. 

korrigálhat kijavíthat; a putea corecta; berichtigen/ 
verbessern können. 1650: (A) kwldeott Relatoriat mi-
kor appertaltattia Nagod aztis Corrigalhattyak [Kv; Ks 
4. VI. 2 St. Palffy lev.]. 

korrigálható ki/megjavítható; care poate fi corectat; 
korrigierbar. 1758: Boltozattya ezen háznak meg repe-
dezett de corrigalháto [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

korrigáltat 1. (hibát) kijavíttat; a puné pe cineva să co-
recteze ceva; korrigieren/verbessern lassen. 1710 k.: A 
rosszabbaknak munkáját a jobbakkal corrigáltatta8 

cum laude hujus et vituperio istius, mely nagy aemula-
tiot csinált és a koronánál haszontalan kiáltozó disputa-
tiónál többet tett [BÖn. 536. — aKeresztúri Pál gyf-i 
professzor]. 

2. módosíttat, változtattat; a puné pe cineva să modi-
fice ceva; modifizieren/umändern lassen. 1705: mint-
hogy odafel is a Cancellarián a pecséteket corrigálták és 
a Leopoldus helyett Josephust8 metszettenek, azért itt a 
pecséteket aszerint corrigáltassák [WIN I, 449. — aEz 
évben I. Lipót után I. József lépett a trónra; a pecsétmó-
dosításra ezért volt szükség]. 

3. ki/megjavíttat; a puné pe cineva să repare ceva; 
ausbessern lassen. 1744: mind az malom haz oldalait fű-
rész deszkakkal jol ki toldatta, mind penig az fedelit Sen-
dellyes fedellel Corigaltatta [Ádámos KK; JHbK 
XVIII/11]. 1760: Az egetbor főző házat eddig kellett 
volna meg tapasztatni, és Corigaltatni, de minthogy pre-
terealtatott, főidet kell hozatni és az hol Lukak vadnak 
bé kell tsinaltatni [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1770: 
(A malmot) mingyárt jóval alább vétette, és corrigáltat-
ta még annak utannais ismét másod izben is igazítot-
ta s alább vétette eŏ Nga . . uj málmát [Kük.; JHb 
LXVI1/90]. XVIII. sz. v.: a' kö kert ha ruinálodik tartoz-
zék a' Mlgs Grófné és Posteritassi corigáltatni 's reperál-
tatni maga költségin [Ks 11. XLVI/50]. 

korrigáltathat helyrehozathat; a putea puné pe cineva 
să îndrepte ceva; berichtigen lassen können. 1744: Eő 
Exja Mgs Dominus Terrestis Personaja, vagy Possessio-
ja, és jurisdictioja ellen akárki machinalodnék, tartozik 
a' Dominalis Tisztek(ne)k késedelem nélkül denun-
cialni, hogy in tempore Corrigaltathassa az effélékből 
Származó egyenetlenséget [Déva; Ks 78. XIX. 1]. 
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korrigáltathatik kijavíttathatik; a putea fi corectat; 
berichtigt/korrigiert werden können. XVIII. sz. köz.: az 
fővebb 's elsőbb Eklésiákban, Collegiumokban, és 
Scholákban, ugy Tractusokban esett, és eshető hibák 
corrigáltathatnának [Told. 20a]. 

korrigáltatik 1. kijavíttatik; a fi corectat; korrigiert 
werden. 1677: Mivelhogy az Evocatoriákban, Adjudi-
catákban és Relatoriákban vagy a' Mesterektől, vagy az 
Executoroktol gyakran errorok eshetnek . . . tetczet 
hogy afféle errorok ha manifeste constál, hogy a' 
Mesterektől, vagy az Executoroktol lŏt a' vétek, corri-
galtassék [AC 184]. 

2. helyreigazíttatik; a fi îndreptat; berichtigt werden. 
1664: panaszolkodik az szamosújvári commendáns, 
hogy búza fejében pénzt adott ki és már meg nem akar-
ják adni. Szóljon Kegyelmed az méltóságos fejeidelem-
nek ő nagyságának, hogy efféle dolgok corrigáltassa-
nak, az búza adassék meg [TML III, 73 Kászonyi Már-
ton Teleki Mihályhoz]. 

korripiál korhol, megfedd; a admonesta/dojeni/mu-
stra; rügen, schelten. 1719: Megvalljak némely szegény 
öreg asszonyok ugyan a végre mentek szomszéd székek 
határaira hogy az hátukon valami kevés makkot hoz-
hassanak kiket szomszéd székekbeli falusiak meg-
fogtak, kötöztek, fogva tartottak . ezt az irgalmatlan-
ságot a m. gubernium azokban corripialja és az elhúzott 
vont taxát visszaadassa, alázatosan instálunk [SzO VII, 
263 Cssz, Gysz és Ksz követi ut.]. 1744: f l ó r a Lup és 
Flóra Onulék . a Kékesi Flóra Todor nevű Udvari bi-
rot darabantjaival együt meg támadták volt . . Törők 
vram corripialván eŏkőt, hogy miért támadnak ember-
séges emberekre, Azért mindgyárt hozá üte Tőrök 
vramhoz Flóra Lup egy bottal [Gyeke K; Ks]. 1747: su-
pervenialvan az A. corripialvan őket meg támadtak meg 
verték, sőt az J. eo kglme joszágárais bé hurtzolták [Tor-
da; TJkT III. 159]. 

korripiálgat korholgat; a admonesta/mustra ín repe-
tate rînduri; wiederholt schelten. 1761: mondhatom 
hogy a kik Tisztségekben negligenter viselték magokot 
azokot corripialgatta [Szőkefva KK; Ks CII. 20 Újfalvi 
Sámuel (44) ns vall.]. 

korripiáltatbatik megfedettethetik; a putea fi admo-
nestat/mustrat; schelten lassen können. 1809: N. Kőha-
lom Széki Lakosok Szer feletti fizetéssel magok hellyet 
Katonai assentatiora fogadnak Személlyeket . 9 Szé-
kŭnkbeli Személlyek tanáltattak kik drága fizetésért 
engedték magokat conducaltatni . . . ezen Conductussok 
Iurisdictionkhoz in persona viszszá küldessenek azon 
törvéntelen Conditiobeli Regiusok ki tanaltatva érde-
mek szerint corripiáltathassanak [UszLt ComGub. 1748]. 

konipiáltatik megfeddetik; a fi admonestat/mustrat; 
gescholten werden. 1752: Hogy dézmáláskor (: obser-
valtam :) a leg javát válogatta az marhák(na)k s ez aránt 
Praefectus Uramtolis Corripialtatott ezt tudom 
[O.csesztve AF; Ks 83]. 

korroborál jog megerősít; a corobora/întări; befesti-
gen/stärken/stätigen. 1646: Kinek nagyobb bizonsaga-

ra mü is attuk ez hiteőnk szerint irot leuelŏnkőt, kezŏnk 
irasaual es peczetűnkel Coroboraluan [Erdőszengyei 
MT; Told. 27]. 1682: nagyob erősségnek okáért az do-
lognak bizonságára, mys adtuk, és nyomtuk ezen Testa-
mentaria dispositiorol irott levélre az mi szokott pecsié-
tűnket, nevünknekis tulaidon kezünkel valo subscriptio-
jával corroborálván [Kv; RDL I. 160]. 1711: Ezen val-
lók . hűtők után uallo uallasokat irtuk meg mű is 
Nagyságtoknak kegyelmeteknek Fide nostra mediante, 
levelŭnkŏt szokott pecsétŭnkel és tulajdon kezünk Írásá-
val corroborálván [Buzásbessenyő KK; BfR IV. 30/26]. 
1733: Mellj dologhnak nagjobb bizonjsagàra mŭis ad-
gjuk ezen subscriptios Levelűnket fide nostra mediante, 
es Városunk Usuàlis peczetivel Corroborãltuk futuro 
pro testimonio [Torockó; Bosla]. 1768: Mely igy Speci-
ficalt Emaritatioban adott Mobilék, hogy e' szerint vi-
tettek el innét p(re) sentibus fide mediante recognoscal-
juk, és tulajdon Subscriptionkal 's szokot Petsétünkel 
corroboraljuk [Császári SzD; WassLt]. 1809: Mely do-
lognak ekként valo létét énis meg irtam az en igaz Hitem 
szerint tulajdon nevem all Írásával, és Szokott petsétem-
melis corroborálván [Vargyas U; UszLt ComGub. 1634 
Sz. Borbáth Josef Act. Assessor Sedis Bardotz kezével]. 

korroborált jog megerősített; coroborat, întărit; be-
stätigt. 1616: Mely dolognak es illyen forma 
Transactionak Jövendőbeli bizonyságára, adom ezen 
tulajdon kezem irasával es szokot pecsetemmel 
Corroborált levelemet [Hari AF; DobLev. 1/90]. 1733: 
Melyrőla műis adgjuk ez fide de mediante irt es szokot 
pecsetűnk s subscriptionkal corroborált testimonialis 
levelűnket [Aranyosrákos TA; Borb. II. — aA 
recognitioról]. 1740: adgyuk futuro pro Testimonio 
ezen Nevúnk alatt Íratott és Városunk szokot Petsetivel 
corroborált Levelűnket fide nostra mediante [Torockó; 
Bosla]. 1757: Melly(ne)k nagyobb bizonyságara, és 
alkalmatosobb meg allására, adtuk mys ezen usuális 
petsétünkel Corroborált kezűnk írását futurum in 
testimonium Fide nostra Christiana mediante [Asz; 
Borb.]. 

korroboráltatik jog megerősíttetik; a fi coroborat/în-
tărit; bestätigt werden. 1754: Kis Mihály Uram, Szilá-
gyi Uramért, az mű becsülletes Chéhűnket plenarie ex-
contentálya, cum flor. hung. 40 idest negyven vonás fo-
rintokkal melyről áttestálunk mely dolog corrobo-
raltatot in Anno 1755 Die 7 Marty [Kv; KCJk 52a]. 

korroboráltatott jog megerősíttetett; coroborat, întă-
rit; bestätigt/stärkt. 1677: az ingatlan jók penig, tellyes-
séggel Földes Uroké, excipiáltatván ez iránt a* privile-
gialt helyek, és usu corroboraltatot consvetudo [AC 
104]. 

korruál érvénytelenné válik; a deveni nevalid/nul; un-
gültig werden. 1592/1594: mostan latod hog' megh epi-
tetem . . . zeretned az ep hazat melinek megh keresese-
ben ninch fundamentomod es Corrual kereseted [Kv; 
RDL I. 63]. 1628 u.: ha az Z. szek itelne poenatis kiuan-
nek: de ha ne(m) iteltetikis de jure megh kiuano(m) hogy 
Corruallion ez synistra informatioia uta(n) valo manda-
tum [SzJk 33]. 1730: azt meg kivanom a praesen(s) 
praegnans ratioimra nézve hogy ezen Causa cum tota 
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sua serie corruallyon [Torda; TJkT I. 73]. 1738: az A. ô 
kglme Relatoriája a Novizálás után Corruál [Dés; Jk 
273b]. 1740: az mostani Ak(na)k minden Instrumentu-
mé mellyen ab Annô 1737. Die 17ma Maj emanálta-
n(a)k, erigáltattan(a)k Cassáltassanak, és simpliciter 
Corruállyan(a)k [Dés; Jk 325a]. 1758: jóllehet in Causae 
merito Ngd nem félhet, mind ezáltal a' melly processu-
son Nsgod causáját indította, az Corruál, mert Cancel-
listákkal nem lehet vala Nsgodnak az Citatiót peragal-
tatni [Mv; Ks Csiki István lev.]. 

korruáltat érvénytelennek/semmisnek nyilváníttat; a 
cere invalidarea; für ungültig erklären lassen. 7650: an-
nak az bironak itt ez szeken residentiaiat ne(m) tudom, 
Ergo annak az birosagha ne(m) stalhat, ergo corrualtat-
ni keuano(m) [UszT 2b]. 1672: magha az A sollicitalta ă 
Jószágot a' meltosághos Vrtol, kivel akarja corrualtatni 
fassioiat [Kv; TJk XI/1. 203]. 1738: az I ellenem ter-
hes sententiát obtineált, p(rae)tendálván hozzám Poten-
tát, azokon fulciálván maga p(rae)tensioját . Relato-
riamat corrualtatni kívánta az I [Dés; Jk 276b-7]. 1761: 
Nem egész örömmel értettük Nadasdi Causánk masod-
Izori Fatalitásátis hogj corrualtattak [Cege SzD; 
WassLt Wass Miklós kezével]. 

korrumpál 1. megveszteget; a corupe/mitui; beste-
chen. 1657: Vala egy Kovács Péter híres mezei kapitány 
és igen szép s jó hada ezt az kapitánt corrumpálták 
és pártjokra vonták vala [Kemön. 114]. 1670: Tartok, 
némelyeket ajándékkal corrumpálnak, de azt praeve-
niálni kell Kegyelmednek [TML V, 416 Bánfi Dienes Te-
leki Mihályhoz]. 1731: Tudgyae a Tanú . . . hogy . . . ki-
csoda corrumpált penzel a Tanuk közül, hogy mellette 
az ő kívánsága szerént, és az ő részére valyanak .? 
[Sövényfva (KK) körny.; Born. XXXIX. 16 vk]. 

2. megront; a corupe; verderben. 1657: religiójában 
az judaismust követte igen sokakot corrumpált volt is 
Erdélyben s kiváltképpen Udvarhelyszékben [Kemön. 
256. — aPécsi Simon]. 1669: Az dolgon magán bizony 
semmit sem búsulok, de hogy a fejedelemasszony elmé-
jét az asszony iránt corrumpalják . . ki nem tudom írni, 
micsoda nagy búsulással vagyunk rajta [TML IV. 431 
Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1736: Vadnak olly 
nyakas emberek a kik az többit is Corrumpállyák [Récse 
E; JHbT]. 

korrumpálhat megvesztegethet; a putea corupe/mitui; 
bestechen können. 1722: Boërosodni akarván némelljek 

csak edgy Bástjás hozzám küldette Váradit ugy 
Próbálgatott 200. forintot és 6 ökröt igirt csak hal-
gassam el Armalissa(na)k Publicatiojat . soha en-
8(em) senki ne(m) Corrumpalhatot [KJ. Rétyi Péter lev. 
Eog-ból]. 1782: Urunk Bátyának Tisztyének amoneal-
tatasát kéri a Communitas remélvén azt hogy hellyében 
ollyan jőne, a ki miatt ennek előtte valók kőzzül né-
mellyekett sokakat Datumakkal corrumpalhatnak és 
akkor mostan lankodozni kezdett hamisságokat el 
árosztanák [Thor. XX/4]. 1813: Ezen Kérdésben meg-
nevezett szeméjek . . igen kevesen vadnak közöttük va-
lamire való Emberek, de Kozma Kosztán könnyen Cor-
rumpalhatta azokat is, mert mindenik jó baráttyai vol-
tak [F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Kádár Györgyié (30) 
col. vall.]. 

korrumpálódik megrontatik, lezüllik; a se strica, a de-
cădea; ver/herunterkommen, verlottern. 1763: Maga 
meg vallya az I(nct)a, hogj Három Széktől fogva, Thor-
daig, az katonakkal edgjŭtt járt, ottanis vellek baratka-
zott, consequenter itten azon Katonák Tisztyei fogattak 
elis, hogy tovább az katonaság miatta ne corrumpalod-
nék [Torda; TJkT V 169]. 

korrumpált megvesztegetett; corupt; bestochen. 1710 
k.: Actont Hans Ádám nevü corrumpált inasa által 
megétetéa serben, de kiokádta mindjárt [BÖn. 948. — 
aSzász János]. 

korrumpáltatik 1. megvesztegettetik; a fi mituit; be-
stochen werden. 1657: Mert az pogány ebek német 
pénzzel corrumpáltatának . . . s elmenének mellőlünk 
[Kemön. 288]. 1706: Forgách Simon, Pozsonyt vitatja, 
de a pénz által corrumpáltatik, és alkalmatosságot ad-
ván a németnek, Leopoldba élést visznek a németnek 
[Kv; KvE 247-8 VBGy]. 

2. megrontatik; a fi corupt (de cineva); korrumpiert 
werden. 1657: Másodszor vala egy Balog Ferenc nevü, 
Hunyad vármegyei, Bethlen Gábornak egy inasa, ki 
még életében corrumpáltatván, holta után deciaratus 
pápistává lőn [Kemön. 111]. 1770: Az igaz, hogy . fe-
jét vették amaz fővezérnek, kinek a királyi vagy császári 
tárházból három óráig szabadságot adott volt a császár, 
hogy valami tetszik kihordasson maga számára, csak ne 
corrumpáltassék idegen pénz által [RettE 218]. 

korrupció megvesztegetés; mituire; Bestechung. 1710 
k.: levele által megvallotta8, az urát minden subomatió-
tól ejurálta, vicissim Szász János sok költsége, mestersé-
gével, gubernátor és Apor corruptiójával a törvényes 
haláltól megmenté [BÖn. 950. — Körtvélyesi János]. 

korruptus megvesztegethető; care poate fi mituit; be-
stechbar. 1657: Oka azért ez dolognak nem volt az mi 
vélekedésünk szerént, hogy urunkra volt volna harag és 
az vezér is hogy corruptus volt volna [Kemön. 90]. 
7777: Sokan valának mind az electorok, mind az 
imperiális fejedelmek közül mások is corruptusok a 
franciától, kik Carolus választását nem akarják vala 
[CsH 461]. 1767: Tudom bizonyoson hogy Lupás 
Todor, és Luka Nutz nem fide dignus emberek it a 
Falunkban, oly corruptusok is hogy pénzért, s italért 
akárkit bé kalátsolnak [Dupapiátra H; TGsz Lupás 
Gavrila (45) jb vall.]. 

kórság 1. betegség, rég nyavalya; boală; Krankheit. 
1696: Cziria Albert felesegetől Martonos Borkátul di-
vortiumot kíván, mert már őt esztendŏtül fogva a' kór-
ság miatt lehetetlen hogy vélle lakhassék [SzJk 296]. 
1710 k.: a tea jóvoltodból kétségbe nem estem meg 
nem tébolyodtam, vagy valami testi irtóztató keserűség, 
kórság, guta vagy mi meg nem emésztett teljességgel 
[BIm. 1004. — aAz Isten]. 

2. havi ~ havi vérzés, menstruáció; menstruaţie; 
Monatsblutung. 1583: Nobilis Michael Thamasfalwy 

fassus est Az Azzony mondotta volna hog 
Ne esnek bele mert Akkor eo rayta a' hawy korsag leot 
uolna | nam meg montam uala hogi nekem beket hagion 
mert en raitam az haui korsag uagio(n) [Kv; TJk IV/1. 
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153, 160a]. 1634: En hozzam joue ez fogoly Leány 
monda: mit tagadhatok edes Azzonyo(m) az Ur napja-
tol fogva en rayta(m) nem volt az haui korsagh [Mv; 
MvLt 291. 31b]. 

3. nehéz ~ nyavalyatörés, epilepszia; epilepsie; Fall-
sucht, Epilepsie. 1786: holtak-meg . . . Kudor Ferentz 
40. éves nehéz korságban [Bh; RHAk 81]. 

4. vízi ~ vízkór; dropică, hidropizie; Wassersucht, 
Hydropsie. 1786: az orvosságot ha lehettséges ugy ké-
szittsék hogy leg nevezetesebben a vízi korságot, Lép da-
gadast, s árénát oszlossan [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

5. szk-ban; ín construcîii; in Wortkonstruktion: töri/ 
veri a ~ töri a nyavalya (vmilyen betegség gyötri); a su-
feri de o boală; irgendeine Krankheit plagt jn, jd leidet 
an einem Übel | töri a nyavalya/rég nehézkór (nyavalya-
törős rohama van); a avea accese de epilepsie; er hat die 
Schwerenot. 1632: azt mondotta hogi őtett az korsag 
uery, vittek Buzaba az Jeremiás vram hazahoz orvosság-
nak okaert [SzJk 36-7]. 1657: hogy meg vitték az sze-
gény úr halálát az asszonynak, harmad napig törte az 
kórság [TML I, 51 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz]. 1710 k.: Osztán a fiait megfogatá, és vittek 
olyan hírt az anyjoknak, hogy megölik. Sívutt, rívutt, 
majd kórság törte [BÖn. 967]. 

kórságos beteg, beteges; bolnav, bolnăvicios; kränk-
lich. 1584: Anna Mészáros Miklosne valliah hogy Nem 
volt korsagos es beteges ez fazakasne Annya ez fazakas-
ne sem volt ollian Niawalias hanem az huswet tayba(n) 
eset rea [Kv; TJk IV/1. 223]. 1589: Egy zegeni magyar 
deaknak korsagosnak attŭnk Isten neweben f — d. 20 
. . . Egy zegenj korsagos deaknak attŭnk Isten neweben 
f. — d. 32 [Kv; Szám. 4/IX. 21]. 1600: Egi korsagos em-
bernek, Soliaj Janosnak attunk d 16 [Kv; i.h. 9/IX. 25]. 
1672: mint hogy korsagos az captiva, ám bátor az pelen-
geren megh ne verettessek, hane(m) szalma koszorú té-
tetve(n) fejében, az mester által az városbol ki késér-
tessék [Kv; TJk XI/1. 197]. 1688: Iuon Morarj Iun(ior) 

Korságos. Njomorék [Szkorej F; ÁLt]. 1691: Czi-
re Györgyné vallya Procuratora(na)k Martonos Győr-
gyet Fĕrjĕ ellen divortiumot kivan mert annyira tag-
lotta verte, hogy már korságossáis tõtte [SzJk 248]. 
1703: Ardai Sárát a Férje annyira verte taglotta, 
hogy a* verés miat megh nyomorodott korságossá lőtt 
[i.h. 345]. 

Némelyik esetben a 'nyavalyatörős' jel-sel számolhatni. 

kórságtörés nyavalyatörés, rég nehézkór, epilepszia; 
epilepsie; Schwerenot, Epilepsie. 1673: már szegény 
uram oly elalélt testtel és lélekkel vagyon ha Isten 
nem könyörül rajta, elmegyen vele, oly nyavalya találta; 
már hatszor volt rajta kórság törés, noha nem egészen 
kitörte, de bizony veszedelmesebbnek mondják az em-
berek hogy nem ha kitörte volna [TML VIII, 165-6 Ka-
pi Györgyné Teleki Mihályhoz]. 

korsó 1. urcior; Krug. 1558 k.: Az lazuriomoth így 
chinald: Wegy kenesçth 2 rezth, kenkQueth 2 rezth, sa-
larmoniac(o)th 8 rezth, es ted egy Mázos korsoban [Nsz; 
MKsz 1896. 383]. 1570: Ilona Kis Demeterne; Borbara 
Teglas gérgneha valyak hogy hallotak Botha Cas-
parne Nagy palnet Illyen zokal zydalmazta, Or wagy Te 

kwrwa, vasatis korsotis egiebetis loptál [Kv; TJk III/2. 
8. — aFolyt. a fels.]. 1586: vittem . . . Lę moniat hwzat 
korszostwl /36 [Kv; Szám. 3/XXIV. 8]. 1645: egy eöregh 
eszüst mosdo medenczet korsajaual egjútt [Gysz; LLt]. 
1687: maradat ezen Fogarasi Kŏzöpsŏ Boltban Hatszaz 
nyolczvan negy Korsoval Kenyesŏ [Fog.; UtI]. 1722: az 
õ kglme Felesége hozzája menvén kérte tőlle a korsojat 
hogj igjek [Göc SzD; WassLt Marosán Gergely (60) zs 
vall.]. 1762: Korsot is láttam kettőtt [Oltszem Hsz; Mk 
RN. IX. 109]. 1767: Korsokot láttam az Ládáb(an) 
rejteketett (!) [uo.; i.h.]. 1832: Kŭldek egy kitsiny ede-
nyetskét bornak s egy korsot pálinkának [O.asszonyné-
pe AF; DobLev. V/1184]. 

Szn. 1829: Korso István (49). Korso János (43) [Me-
zőkölpény MT; TSb]. 

Hn. XIX. sz. köz.: Erdő alat Korso lábban (sz) [Szent-
simon Cs; EHA]. 

Szk: akvavitás ~ pálinkáskorsó. 1673: Fejer varra 
szállitottanak Fagarasbul elest és holmi eggyet másokat 
ez szerint . . Aquavitás Korso nr. 1 Eget bor főző fazék 
egi nr 1 [Fog.; Törzs] * aranyos 1668: Egy kerekded 
merőn Árannias Korso, Mosdostol [Mk Kapi György 
inv. 4] * bokályos ~ fajanszkorsó. 1663: Egy vizes Bo-
kalyos korsó n. 1 [Gyf; UtI] * borvízhordó 1814: 
Egy Borviz Hordo Korso 6 xr [HSzj] * bugyogós ~ . 
1673: Bugyogos korsora f — / 50 [UtI] * csatornás szájú 

1744: Egy nagy ezüst (: mosdohoz valo :) munkás, 
füles, és Csatornás szájú két fontnyis Korso, vagj ibrik, 
Fenék hijjával, aranyos [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] 
* csecses ~. 1676: 5. Iuny vinczena az Uy Keresztye-
nektől vásarlotta(m) . . Hat apró csecses korsot [UtI. 
— aAlvincen (AF)] * ? degenyes ~. 1815: 1 Degenyes 
és edgy palinkas Uress korsok [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 50. — a Nem tollvétség degenyeges h. ?] * dupla 

1762: azt is mondá, ezek nem ollyan korsok mint a' 
mellyeket itt arul(na)k, hanem dufla korsok [Oltszem 
Hsz; Mk RN. IX. 109] * ecetes 1681: Eczetes korso, 
mellyekb(en) ez iden csinált eczet ági vagyo(n) . . Nro 8 
[Vh; VhU 528]. 1765: Etzetes korso etzet ágyai együtt 1 
[Ispánlaka AF; JHb XXVIII/40. 8] * égettboros-forma 
~. 1730: Szakács Mátyás az Válláig nyúlt vala bé az gö-
dörbe, onnan ki vőn egy ejteles égett boros forma korsót 
[Altorja Hsz; Borb. I Ŏpra Istvánné Kata prov. vall.] * 
ezüstös-aranyos 1736: Már rendet állván, az vőle-
gény részire ment egy pohárnok az nagy ezüstös aranyas 
korsóval és kendővel, más penig ment az nagy ezüst és 
aranyas mosdó medenczével [MetTr 382] * fedeles ~ • 
1828: 6dik October napján tartatott Egész Czéh Gyülé-
seben határoztatott hogy ennek uttánna az festett korsot 
az fedőt ĕs az fedeles korson kivül, tsepegetni nem sza-
bad 1 forint büntetés mellet [Zilah; ZFaz.] * fedeletlen 
~ pogány pénzes ~ * fekete ~. 1591: Cozma Bene-
dek Meraia . vallia . Egi nag' fekete korsoban bort-
es teolteottenek, meli korso it Jelen vagion [Kv; TJk 
V/l. 108. — aKJ. 1789: Item egy fekete korso, és három 
Cserép Edény . . valentes Rft 2 [Mv; ConscrAp. 8] * 
festett ~ fedeles ~ * füles ~ -*• csatornás szájú ~ * 
fületlen ~. 1679: Vajnak valo, szoros szaju fületlen pa-
raszt Kanta Korso nro 27 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 35] * ivó 1720: Rostélyos ivo korso 2 [Al-
parét SzD; Ks 35. IV. 1] * kávéfőző 1722: Egy kávé 
főző korso [ApLt 2 Apor Péterné inv.] * kerekded ~ 
aranyos ~ * kétkupás ~ 3 literes korsó. 1836: Erre 
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nézve a' Czéh által meg határoztatott, hogy az inasok 
midőn felszabadulnak és legénnyé lesznek, készíttesse-
nek próba remekül a látó mester jelenlétében egy két ku-
pás korsot, egy két kupás fazakat [ZFaz.] * körösi ~. 
1783-1784: Az 2. Esztendőb(en) Udvar szükségére vett 

• • Egy Kőrősia Korsóért . . . Dnr. 06 [Szamosfva K; 
Ethn. LXXII, 607. — aNem állapítható meg, hogy me-
lyik Kőrösre von.J * mázas 1558: Wegy kenesçth 

ted egy Mázos korsoban [Msz; MKsz. 1896. 386]. 
1679: Mázos bugyogos korso nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 30]. 1720: Bugyogos mázas korso 
3, Bornak való mazas korso 1 [Alparét SzD; Ks 35. IV. 
1] * mustáros 1844: 2 mustáros korso [Born. F. III] 
* olajos/olajhoz való 1589: A haz szükségére való 
Eggyetmas aprólék vetel Vóttem . . Egy olayos korsot 
f — d. 1 [Kv; Szám. 4/XI. 43]. 1594: Ólaihoz ualo korso 
No. 5 [Somlyó Sz; UC 78/7. 23]. 1777: A nagyabbik (!) 
szekrént . ^ fel nyitván, abban találtunk illy portékákat 
lenni . . Üres olajos korsot [Nagylak AF; DobLev. 
Hl/503. 2a] * olasz ~ reneszánsz-korsós virágdísz. 
1618: Egj hímes karzek ket oloz korsoval . . tt f. — d. 
75 [Kv; RDL I. 104 Vzdj György hagy. Andr. Junek ke-
zével] * ónſedelū porconella ~ * ónos 1710: 
Vagyon . . Két réz mosdó ónas korsó nagyobb és kis-
sebb edgyik fedelével való [Küküllővár KK; DobLev. 
1/67] * pálinkás 1800: Beszellete Agrisán Joszip az 
Erdős hogy a Csináját Találta menni Sz Andrásra Bren-
gye Román feleségét égy nagy Palinkas Korsoval [Som-
kerék SzD; JF Dejan Jákob (32) zs vall.]. 1844: azon Pá-
linkás korsok ki által készítetek, oly hibáson [Zilah; 
ZFaz.] * paraszt ~. 1681: Vizes, paraszt uj korso, pro-
misc(ue) Nro 3 [Vh; VhU 563] * pogánypénzes 
1628: Egy fedeletlen Pogány penzes korso [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 4] * porconella 1735: on fede-
lű porczonella Korso 1 . . . ugya(n) porczonella Tŏrŏk 
bokaj 1 [Ks 38. V Clenodia fam.] * rostás 1679: Kék 
bokalyos rostás vizes korso nro 4. Zöld bokalyos, rostás 
vizes korso nro 3. Sarga bokalyos rostás vizes korso nro 
1- Viznek való, fekete, rostás korso nro 1 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 24, 29] * rostélyos ~. 1678: 
Pje 15 July Eperjesi által vásároltatván az Uj Kereszte-
nyektül vinczi edenyeket ez szerent: vizes rostélyos kor-
sókat őtőt husz husz penzen egyiket egyiket f 1 [UtI]. 
1687: 3 viznek való rostelios korso [Kál MT; Berz. 2 
41/5] * szorősszájú 1679: Olvasztott hájnak való 
szoros szájú korso nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 60] * tintalé-tartó 1797: Egy tentalé tartó 
korso [Szu; UszLt XII. 87]. 7806: Tenta lé tartó korso 
[Szu; i.h.] * töltő ~ '?' 1723: Az kendő szegen . . . egy 
tőtő korso [HSzj pénzescsupor al.] * viaszos 1595: 
Egy Wiazas korsoert attam d 5 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 203 

Heltai Gáspár sp kezével] * vinci 1720: Vinczja 

korsok promiscue Nro 6 [Dés; Hr 5/13. — aÉrtsd: Al-
vincről (AF) való habán-korsó] * vizes 1678: Dje 15 
July Eperjesi által vásároltatván az Uj Keresztenyektül 
yinczi edenyeket ez szerent: vizes rostélyos korsokat 
ötöt husz husz penzen egyiket egyiket f 1 [UtI]. 1681: 
Egy fejér Ezüst vj vizes Korso nŏ 1 [UtI] * zöld (mázas) 

1744: Zöld mázas korso numero kettő, három ejteles 
aestimáltatott den. 12 [Hszj mázas-korsó al.]. 1748: Zöld 
Korsok Nro 3 [Ks XXVIII. 8. 5] * zsombori 1744: 
Sombori korso nro 2. egyik l ejteles, az más fél ejteles 
aestimaltatott . . . den. 6 [A.csernáton Hsz; Ethn. 

LXXII, 609 Bodor MózeS összeír.]. — L. még bokály-, 
ezüst-, mosdó-, ón- és rézkorsó al. 

Sz. 1811: Néhány versen el sül a' dolga kedvire, Politi-
kájának mig járnak végire, S' Mikor nem gondolná ke-
reke meg-akad. És korsójának a' vizén nyaka szakad 
[ÁrÉ 93]. 

2. egy korsónyi mennyiség; de un urcior; ein Krug 
(viel). 1586: az Czykoknak elseoben veottunk egj font fa 
ólait kalachj szwteo Ferenchjteol, korsoiaual teszen — / 
42 [Kv; Szám. 3/XXIV. 13]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány korsónyi; de un anumit număr 
de urcioare; von einigen Krügen. 1589: Egy korso Rosa 
vyz [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 72-3]. 1666: az micsoda edé-
nyeket Nagyságod számára az portán csináltatott 
azokat Nagyságodnak elküldte egy korsó serbettel 
együtt [TML III, 585 Teleki Mihály Széchy Máriához]. 
1717: Komlos korpát, es edgy korso olajat küldöttem 
[Darlac KK; Ks 96 Fogarasi Péter lev.]. 1721: Küldöt-
tem Nagodnak négy korsó Savanyu vizet [Alvincz AF; 
Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 1773: Dajka egj korso 
éget bort a* pitvarba az osztováta alá dugott vala [Selye/ 
Magyaros MT; BetLt 7 Job. Kardos (27) auriga vall.]. 
1775: Tiszo Makaria égy jo korso pálinkát vitt [Mező-
bánd MT; WassLt Kálnaki Kis István (35) ns vall.]. 

korsócska kis korsó; urcioraş; Krüglein. 1652: az Ud-
varhaz felől való kis veres bastya . Tűzős szerszám öt-
ven őt veres korsocskákba(n) benne [Görgény MT; 
Törzs]. 1700: kett kis korsocska [Szászerked K; LLt]. 
1772: Cserep talatskák . . . Ket Korsotska [Tarcsafva 
U; Pf]. 1829: a* kis korsotkámat kŭldem ha méltóztatik 
a Tekintetes Sogor Ur egy kis palinkat küldeni 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/l 154 Zabolai Pál Kŏkösi 
Dobolyi Sigmondhoz]. 

Szk: fedeles ~. 1699: Két ezüst ampona es egy kis fe-
deles ezüst korsoczka [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150] * 
mustáros 1772: Ezüst Egy mustáros korsocska 
kalanyával [Egeres K; Ks] * rostás ~. 1679: Fejér bo-
kaly, rostás vizes korsocska nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 29] * veres ~. 1652: Tüzős szerszám 
ötven őt veres korsócskákba(n) [Görgény MT; Törzs] 
* vizes ~ rostás ~ . — L. még mosdó- és ónkorsócska 
al. 

? korsó-fazék ' 1677: Szin vaj egy korso fazekb(an) 
Oct. no 4 [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 

korsóforma szk-ban; ín constructii; in Wortkonstruk-
tion: ~ karma korsószerű kanna; cană ín formă de ur-
cior; krugformige Kanne. 1637/1639: egj korso forma 
kanna az laba elteoreott [Kv; RDL I. 111]. 

korsóful szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ módjára korsófŭl-szerüen behajlítva; la. fel ca 
toarta urciorului; in Form eines Krughenkels gebogen. 
1758: kiálla az uttzára . Kotsis Ferenczné . . úttza 
hallottára úgy kiáltozta fenyegetőzve ujjaival feléje intve 
(: más kezét s. v. maga farára korsó ful modgyára téve :) 
pirongatta, illyen szókkal: Váij meg, váij meg, te szép 
Aszszony, mert meg tanítlak . . . hogy az Uram útán ve-
tetted magadat [Betlensztmiklós KK; BK. Christina 
Csatlós cons. Emerici Érsek (33) jb vall.]. 
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korsó-lopó alk korsótolvaj; ho( de urcioare; Krug-
dieb. 1631: neked mondom utalatos te sak lopo, ingh aly 
lopo, Fazék, korso, kapozta lopo [Mv; MvLt 290. 254a]. 

korsós 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: olasz ~ reneszánsz-korsós virágdíszes; ornamen-
tat cu desene reprezentînd urcioare; mit Blumen-
schmeck eines Renaissance-Krugs verziert. 1611: Egi 
zeölden festet zekfeöues karzek oloz korsos | Egj fodor 
papirosos karzek oloz korsos [Kv; RDL I. 88]. 1622: Egj 
papirosos olosz korsos karzek tt . . . 75 [Kv; i.h. 119]. 

2. '?' Szn. 1557: Korsos Pal [Kv; TanJk V/l. 80]. 
1560: Korsos pal [Kv; i.h. 74]. 1568: paulus korsos [Kv; 
TJk III/1. 76]. 1570: Korsos Pal [Kv; TJk III/2. 49]. 
1585: Korsos Pal [Kv; Szám. 3/XIX. 2]. 1598: Korsos 
Pal [Kv; TJk V/l. 195]. 1621: Korsos Paine [Kv; Szám. 
15b/IV. 31]. 1827: Korsos Ferentz asztalos legény 
[Kv; ACJk V. 80]. 

korsó-tok korsótartó; raft pentru urcioare; Krugbe-
hälter. 1625: Jklodi Tamast kuldue(n) Fejeruarra 
Vrunkhoz az Taltokokal medencze es korso tokokai at-
tam nekj vti keoltsegel (!) f. 3 [Kv; Szám. 16/XXXV. 55]. 

kortina 1. olaszfal; paravan; Kurtine, italienische 
Wand. 1736: Ket két Tábláju, zöld, kék, veres, és Sárga 
festekekkel Virágozott olosz fal, vagy Cortina 1. Négy 
Tábláju Zöld, kék, és veres festékkel virágozott olosz fal 
Cortina (: Hederfáján :) [Mikefva KK; CU XIII/1. 156]. 

2. függöny; perdea; Vorhang. Szk: matéria 1732: 
Uti hintó . . . Matéria Cortinàkkal, külsőbe vono bő-
rökkel [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 34] * rázsa 
1733: két Áblakra valo zöld rása Cortina [Hacacsel H; 
JHb Jósika Zsigmond udvarházában]. 

korty înghiţitură, sorbitură; Schluck. 1823-1830: Itta 

az egy ital pálinkát snapsznak mondják, talám a 
schnapp szótól, mely hirtelent teszen, mivel a korty vagy 
pohár pálinkát hirtelen felhörpintvén az ember, avval 
elébbáll [FogE 237. — a1796 táján Göttingában]. 

kortyogdogólag kortyintgatva;'numai cîte o înghiţitu-
ră/sorbitură; einen Schluck/Zug tuend, nippend. 1736: 
Mikor a gyümölcsöt beadták . . . olyan hosszú szájú üve-
gekben, melyeket kortyogós üvegeknek hittak . . . a 
meggyes bor rendre teli töltve úgy állott az jeges cseberben 

azt olyan jó izün kortyogdogólag itták [MetTr 326]. 

kortyogós-üveg kortyolgatásra való üveg; butelie din 
care se putea bea uşor; Flasche (gebraucht) zum Schluk-
ken. 1736: Mikor az gyümölcsöt beadták . . . olyan 
hosszú szájú üvegekben, melyeket kortyogós üvegeknek 
hittak, és Porumbákon, Fogaras földin csináltak, a 
meggyes bor rendre teli töltve úgy állott az jeges cseber-
ben, mindeniknek asztalhoz egyet-egyet beadtanak, az-
után még többet, azt olyan jó izün kortyogdogólag itták 
[MetTr 326]. 

korú 1. vmilyen idős; de o anumită vîrstă; von irgend-
einem Altér. 1584: Kis Imre vallia, Azt tudom hogy Te-
remy Marta mikor meg maradót volna az elseo vratol 
András vrtol . egy fia vala . . vgimint eot vagy hat 
eztendeos korw [Kv; TJk IV/1. 340]. 

2. nagyságú, rég kora; de o anumită mărime; von 
Größe, -groß. 1829: Egy három vedres korú fenyő tse-
ber [Mv; MvLev.]. 

kórul szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
halálra ~ vki kb. halálosra fordul/halálossá válik vki-
nek a betegsége; a deveni fatal/mortal; die Krankheit 
einer Person/js nimmt eine tödliche Wendung. 1578: 
meg betegedek Kancz Vitalius Jgen meg vgy Annye-
ra hogy halaira korula [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 

kórus 1. templomi karzat; galerie într-o biserică; 
Chor, Empore. 1667/1799: A prefectust eltemetek a m-
vásárhelyi templomban . . a khorus felől [Mv; EM 
XVIII, 457]. 1681: Vajda Hunyad Vára . Kápolna, 
vagi régi Templom; Kő boltos; Ajtó felett levő Keresz-
tül valo Chorus (: meljb(en) regenten az Urak a Cultust 
giakorlottak :) áll ighen szép Faragot Kő Labako(n) I 
Kápolna Chórusa . . Chorusban nyilo Ajtó felszer . • 
Vagyon ezen Kapolna Chorusab(an) Fal mellé valo bél-
iét hoszzu pad szek Nro 1 [Vh; VhU 502, 525, 564]. 
1736: volt keresztül3 egy bolt, azt chorusnak tartottak, 
az orgona ott volt s ott énekeltenek az deákok [MetTr 
427. — aA misemondó házban]. 1737: egy kőből épített 
Templomotska vágjon . . . Bemenvén . az ajtón jobb 
kézre mindgjárt találtatik égy grádics, mellyen is a Cho-
rusban szoktak fel járni | (A) Chorus tólgj fa fiók geren-
dákra epittetett [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI. 13. 8]. 

2. zenekar; orchestră; Orchester, Kapelle. 1710 k.: 
Egy pakulár-furulya, s mellette egy szép leány dúdoló 
énekét nem haladja meg a király kápolnájának s minden 
kótás muzsikásinak kórusa [BÖn. 509]. 

3. csoport, testület; grupă; Gruppé, Körperschaft. 
1710 k.: legyen minden vármegyében, székben vagy dist-
rictusban egy magyar, egy székely, egy szász, egy német 
mihtaris, és ismét egy más cameralis német conscriptor, 
in summa, minden egy classis vagy chorusban öt fő sze-
mély és azonkívül a scribák [BÖn. 926]. 

kos 1. berbec; Bock, Widder. 1551: Az keth Gyermek 
Rezere Jwtot . . . Thyz kos, hwz meddő Jwh [Mezőszen-
gyel TA; BfR 304/108. — L. MNy LVIII, 192 Gerendi 
Ferencné Dienessi Kata és gyermekei osztozó levj. 
1595: Az ki az kossokat ki erezte annak attam f — d 33 
[Kv; Szám. 6/XIII. 6]. 1629: öreg berbécs kosokkal 
együtt nro 63 [SzO VI, 102 Szu vára lelt.]. 1629 k.: Med-
deo Juh koszokkal Nr. 4 [Kv; RDL I. 131]. 1653: Marat 
Juh Ŏregh Egj kossal Edgjüt [Ilencfva MT; DLev. 1. II. 
B. 12]. 1710 k.: Tudom pedig én a te szent igédből, hogy 
te nem kívánsz éntőlem tulkokat, bakokat, sem az én ak-
lomból sokezer kosokat [BIm. 1007]. 1836: a mult esz-
tendőkbe hágattattam a Toklokbol-is ki válogatván a 
nagygyát, de az idén édgyre sem bocsátottam kost [Zsi-
bó Sz; WLt Nagy Lázár lev.]. 

Szn. 1590: Kos Thamas [Bács K; GyU 21]. 1602: Kos 
Miklós (lófő). Kos Péter (lófő) [Szépvíz Cs; SzO V, 227] I 
Kos Tamás (lófő) [Szentmiklós Cs; i.h. 228] | Kos Bá-
lint. Kos György. Kos László3 [Altorja Hsz; i.h. 182. — 
aMindhárom szabados]. 1614: Kos Boldisar ns [Sszgy; 
i.h. 249] | Kos Peter lib. Kos Mihálj lib. [Altoija Hsz; i.h. 
303]. 

Hn. 1444/1759: montis Kosbéercz nominati [Inaktel-
ke K; KHn 201]. 1624: Kos orr megett (sz) [Lisznyó 
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Hsz; EHA]. 7675/1712: Az Kosnál nevü hellyben (sz) 
[Tövis AF; EHA]. 7787: A Kos Földin [Mákó K; KHn 
234]. 7807: A Kos nevű hellyen lévő tó [Mezőbánd MT; 
EHA]. 1825: A Kosok Ĕszka nevezetű helyen (e) [Rava 
U; EHA]. XIX. sz. köz.: Nagy Kosok (sz) [Erdőszt-
györgy MT; EHA]. 

Szk: az idei ~. 1677: Az jdey kos es Nőstény iles bara-
nyokal egŭt no 147 [A.komána F; UtI] * magyarorszá-
gi y. 1679: Morvái Öreg Kos nro 12 . . Magyarorszá-
gi Öregh Kos nro 28 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 123] * morvái 1679: Morvái Őregh Kos nro 12. 
Morvái Tavalyi kos nro 3. Magyarországi Öregh Kos 
nro 28 [uo.; i.h.] * öreg 1681: Juhok száma. Őregh 
kos Nro 30 Öregh fejős Juh Nro 515 [Vh; VhU 569] 
* tavalyi ~ morvái ~. 

2. verőkos; berbec (dispozitiv mecanic folosit la bate-
ſea pilonilor); Rammbock, Zugramme. 1632: Egj kos 
ala ualo laitoria [UF I, 185]. 1768: Oroszfva két tűzre 
való vas kankót csináltatott két magyar forintokkal és 
egy kost két vas karikákkal együtt egy magyar forinttal 
[Oroszfalu Hsz; RSzF 101]. 

Szk: cövekverő 1851: Egy czövekverő uj bikfa 
kos, három fogantyus vas karikával, két bütű vas abron-
csai két oldal szorító hosszú vassal, csiga jártató talpjai-
val, 's azokra állítandó minden készületeivel három vas 
Perselyes csiga kerekeivel, egy vas rúddal, 's négy vas 
szegekkel [Erdösztgyörgy MT; TSb 34] * pléhes 
1673: Egy öreg vas abrontsos plehes kos, hid czövek-
nek le verésére való [UF II, 542] * vasabroncsos ~ -*• 
pléhes 

3. faltörő ~ berbec(e); Sturmbock. 1879: az asszony-
nak . Akkora szája van, mint a tordai hasadék, s a 
nyelve úgy kalimpál benne, mint egy faltörő kos [PLev. 
61 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

4. Kos (csillagkép); Berbecul; Widder. 1560: Meg 
lasd Mykoron cemmentelny akarsz, hogy ahoz való sig-
nu(m)ban kezgyed Mwuedeth, Tudny Illik, az kosban, 
°rozlamban, sagitariusban, Mikoron sextilis es trinus 
Mártis vagyon Mert akoron könnyen vekhöz Megyen 
az cemmenteles [Nsz; MKsz 1896. 351]. 

kosár1 1. coş; Korb. 1594: 4 loúal . Debreczenj 
András Thordaig, vit 2 ladat, kosart mit Assz(onyunk) ö 
jge zaamara . . f 1 [Kv; Szám. 6/III. 8]. 1597: Az eggik 
kosarnak az fogantiuia el teőrett uala az altal vetesbe 
[UszT 12/3 Anna relicta providi quondam Georgii Si-
mo(n) lib. vall.]. 1637: Mondák aztis hogj, hiszem jegjes 
aszoniom az te kosarod ugjmond, monda Czegledine 
hogj iegjŭs fonalai keöteötte altal [Mv; MvLt 291. 82a]. 
1685: Egy kosárb(an) romladozott üvegh Tányérok 
[Qyf; UtI]. 1747: egy kasárban sollőt küldöttem Baracz-
kot Diot neked az Nagy kasárb(an) vagyon [Buzd 
AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1757: Kérem édes 
otsém Aszony tselekedgyék anyi jot Velem hagy ezen 
Kemény Gergejnè Aszanyamnak szollo levelet ezen ka-
barral és bé varat Csammoval edgyŭt ne sajnäjja kär nél-
kŭlt Sambara3 el küldeni az kasãrba valami üvegek vad-
nak [Kara K; Kp III. 137. — aNagyzsombor K]. 1762: 
Buda Gligor egy Tarisnya Szŏlŏt hoza . s ott lévén 
Acz Jánosné Aszszonyamis egy üres kosárral belé raká 
az kosárjaban és el vîvé haza [Kóródsztmárton KK; Ks 

LXXXI. 21]. 1844: Küldőm Tolán Vonny Szekerit 
• • • égy fél véka nagyságú kosarat teli Spanyol Megy-

gyel [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Fe-
renchez]. 

Szk: kosarat ad kérést elutasít, kérés teljesítése elöl ki-
tér. 1824: Mikor szokott kellemetes kedvében lészen, 
instállok akkor hozd elé kérésemet3 reméllem, ha kosa-
rat ád is, reám ezen bátorságomért meg nem nehéztel 
[Kv; EM XVIL 173 Çsáky Rozália Lázár Benedekné 
Bethlen Máriához. — aA kv-i jótékony nőegylet pártfo-
gására von.] * kosarat adott kérőt elutasított/kikosara-
zott. 1854: A grófné ifjú nőrokonát . . . Bánfſy Farkas 
megkérvén, tagadó válasszal utasitá el. Gr. Hallerné egy 
társas östvélyen, szokott leppegö hangján megszólí-
tá az ifjú kosarat adott hölgyet [Újf. 29] * abrudi ~. 
1768: el küldöttem égy Abrudi Kosárban durantzai ba-
ratzkot . . . égy atalagotska igen szép pergament kőrt-
velyt [Fejér m.; TL] * almakeréki 1683: Hét vinczi 
kosár Almakereki negy [Fog.; UtI] * apró 1797: 
Apró kosarak Dr. 7 [DobLev. IV/775] * borítatlan ~ 

cipős ~ * borított ~ -*• cipős ~ * bőrözetlen ~ 
vinci ~ * cipófogó ~. 1686: Két kerekded czipó tartó 
Kosár . . . hosszú Czipó fogó kosár -3- [UtI] * cipós ~. 
1685: Két buritott czipós Kosár. Két buritatlan czipós 
kosár [UtI]. 1840: (küldök) a) egy Czipós Kosarat, b) 
két nagy übriket c) egy Nád mézes Skatulyát [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 19] * cipótartó ~ cipófogó ~ 
* fedeles 1679: öregh, fedeles, files, veszző kosár 
nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 28]. 1848: 
Egy Gyékény fedeles kosár — hijuba [Szászerked K; 
LLt] * fogantyus ~ -> német ~ * földhordó 1816: 
Hét Föld hofdo kosár [Varsolc Sz; Born. IV. 4 Bornem-
isza Krisztina conscr.] * fuszulykatartó 1790: Negj 
fuszulyka tartó kosár [Mv; MvLev; Cimbálmos Ferenc-
né hagy. 4] * füles ~. 1685 e.: Füles nemet kosár Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 4]. 1688: Egy hitván fü-
les kosárban egy kevés Tollú [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 
1851: egy füles paraszt kosár [Dés; DLt az 1852. évi ira-
tok közt] * fületlen 1679: Gőmbőlyegh veszzőbül 
font files kosár nro 1. Hasitott veszzőbül font, filetlen 
kosár nro l [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 47] 
* ganétöltő ~ . 7649: veottem egi gane teŏlteŏ kosart f. 
— D. 6 [Kv; Szám. 26/VI. 528] * gúnyahordó 1841: 
Egy gúnya hordo kosár [Egeres K; Ks 89] * gúnyás ~. 
1848: Veszŏböl való gunyás kosár a hijuba 3 [Szászer-
ked K; LLt Kovats M. gub. írnok kezével]. 1863: Egy 
gunyás kosár 70 xr [SLt Vegyes perir.] * gúnyatartó 
1797: Eg gúnya tartó Kosár [M.igen AF; DobLev. 
IV/777. 12]. 1841: égy nagy gúnya tartó kosár [SL] * 
hordó 1824: ordiner hordo Kosár [Fugád AF; HG 
Mara lev.] * húsos ~. 1827: a hust áruló Legény fel mo-
tozta a' Balog Áronné húsos kosarát | húsos kosarába 
más hust nem kaptam, hanem tsak a* mellyet én mértem 
ki számára [Dés; DLt] * karban hordozó ~. 1683: Kar-
ban hordozó kosár n. 2 [Gyf; UtI] * kiflis ~. 1839: Egy 
kiflis kosár [Kv; LLt] * kötött 1768: Nagy kôtőtt 
kosár 28 [Mezősztgyörgy K; Ks] * lóra való 1797: 
Egy Lóra való kosár Dr 6 [DobLev. IV/775] * nádméz-
nek való 1823: Nád méznek való Kosár egy [LLt 
Csáky-per 601. L. 1] * német 1685 e.: Nemet fogon-
tyus kosár Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 17] * 
öreg ~ nagykosár. 1679: Őregh fedeles, files, veszző ko-
sár nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 28] * 
szebeni ~ . 7850 k.: 2 szebeni kosár [Pk 2] * szeméthor-
dó ~. 1679: Szemet hordo kosár nro 1 [Uzdisztpéter K; 
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TL. Bajomi János inv. 92-3] * szurkos ~. 1829: Szur-
kos Kosár maradott volt 4 Darab [BLt 12 kv-i dol-
gozóház nyomt. szám.] * újkeresztény ~ habán kosár. 
1681: Egy koszárb(an) üveg, masikban bokály . Egy 
uj kereszteny koszárb(an) labosak [UtI] * ültető 
1636: Ludak uagy tyúkok ŭlteteŏ kosár [Siménfva U; 
JHb Inv.] * üvegtartó ~. 1674: It vagyon egy hoszszu 
asztal labastol, fűz veszszőből kőtőt üveg tartó kosár nr. 
3, kissebis nr. 1 [UF II, 594] * vesszőből font 1679: 
Hasitot veszzőbül font hitva(n) kosár nro 1 [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 111]. 1801: Három Apro 
veszszŏbŏl font kosárok [Vargyas U; CsS] * vetkező 
'?' 1768: Egy finum Vetkező kosár [Mezősztgyörgy K; 
Ks 23. XXIIb] * vinci ~ alvinci (AF) habánkosár. 
1683: Vinczi bŏrõzetlen kosár nr. 3 . . . Vinczi két kosá-
rokban találtattak het bokály Tál n. 7 [Gyf; UtI]. 1684: 
Egy Vinczi kosárb(an) bokályok [Ebesfva; UtI]. 1685: 
Egy vinczi kosarb(an) fa kupak [Gyf; UtI]. — Vö. a gyé-
kény- és vesszőkosár címszóval. 

Sz. a maga kosarába szedi az eperjét. 1670: Megmon-
dám, hiszem nem kell az pápista uraimnak hinni, mert 
ők az magok kosarában szedik az eperjét [TML V, 148 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1678: ne ítíltes-
sem az eperjet magam kosáijában szedni [TML VIII, 
117 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1710: a török a 
maga kosárjában szokta az eperjét szedni és segítség-
adásnak színe alatt Magyarországot magának koporítja 
[CsH 71] * más kosarába nem szedne eperjét. 1667: 
Most is valóban háborgat minket az persuatio; más 
kosárába eperjét nem szednénk örömest JTML IV, 43 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

2. méhkas; coşniţă, stup; Bienenkorb. 1594: Az 
Somlioy vad kertben uagio(n) Ania meh kosarral No 22. 
Az Kr^znai3 Maiorban vagion Meh kosarral No. 11. 
Barlan vagio(n) Meh kosarral No 31. I(n) Su(mm)a 
Mehnek Restantiaia teszen kosart No. 64 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 12. — Sz]. 1597: mutata ket kosart3 az eó 
maga komlaiaba(n) [UszT 12/36. — aMéhet]. 1649: Egj 
kosarbol az Mehe ki holt czak az Lep maradót Nro 1 
[Kv; Szám. 26/VI. 500-1]. 1652: Mind(en) Tíz kosár Raj 
mehebeol 1 kosár, ha tízre nem telik valto pénz den. 2 
[Kajántó K; GyU 126]. 1656: az en reszemre s felesé-
gemvei edgiŭt iutot az mehekbolis az kik reszekre 
iuttanak azokis kezemnel maradtanak volt hat ko-
sarval [Albis Hsz; HSzjP]. 1682: Majorsagh bely Méh 
vagyon hetvin kilencz kosárral, eött kosarral halva talál-
tam de azokba(n) is lép vala [Mánya SzD; Ks 9. XXXI. 
3]. 1694: Anya Meh Kosarral nro 5. Ray meh is nro 6 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1755: (Az) Annya és raj méhek-
bŏl . . . negyven hét kosárral verettete fel eŏ Nsga [Pago-
csa MT; TGsz 35]. 1843: A' Méhek jol, de későtskén raj-
zottak, külön kosárba vagyon 11 [Széplak KK; SLt évr. 
Menyhárd Péter P. Horváth Ferenchez]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: a. vhány kosárnyi/kosárra való; de un 
anumit număr de coşuri; von einigen Körben/für einige 
Körbe (viel). 1661: Az szelniczeiek3 is jőnek be; juhot, 
csirkét, kosár borsot hoztak [TML II, 117-8 Veér Judit 
féijéhez, Teleki Mihályhoz. — aSzelnice (SzD) lakosai]. 
1683: Egy kosár fige [UtI]. 1717: Ezen embertől küldöt-
tem Ngod számára . . . egy kosár olá borsót [O.csesztve 
AF; Ks 96 Szegedi János levj. 1750/1778: hat kosár Tŏ-
rŏkbuzát le tŏrdelé szekeremben töltvén haza witte 

[Ilencfva MT; DLev. 6]. 1792: egyebet nem küldhettem 
200 Tyúk, 8 Lud tojásnál és egy kosár kŏrtvélynél 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 7870: Egy Kosár 
esŏlék kosarastol Rf 1 xr 43 [Mv; MvLev. Trincseni 
Mihály hagy. 10]. 1824: Küldek . . 1 Kasár Szőlőtt, 
Krumpit 3, vékát [Háporton AF; Kath.]. — b. vhány 
méhkasnyi/méhkasra való; de un anumit număr de coş-
niţe/stupi; von einigen Bienenkörben, für einige Bienen-
körbe. 1578: mynden perejth az ky ezek felől löth wolna 
twdny Illyk heth hordo bor felől meg Lw felöl hwz kosár 
myh es nyolcz zalonna felöl, Ezekbwlys es mynden mar-
hakbol walo dolghayth el enghede kaczkan marthonnak 
[Szava K; JHbK XV. 25]. 1594: Minden tiz kosár meteől 
egi kosár mehhel tartoznak az varhoz, az ki ualto pedigh 
kett penzel valtnak megg egi kosart az valto pénz penigh 
az dezmase [Bagos Sz; UC 113/5. 16]. 1597: az J negy 
kosár raj méhet hanta ki kertébeól [UszT 12/124]. 1604: 
volt ennekem Kwkeolleo Kemenfaluan Vduarhely-
zekben ket kosár mehem marton Janosne hazanal [i.h. 
20/274]. 1647: Itt az Arendat mégh Tarnoeri Sebestyen 
idejeben engettek volt megh, mostis megh attak az Aren-
dat, de meghis az Dezmasok ki mentek volt, es három 
kosár meh jutott Dezmaba [M.királyfva K; BK 48/16]. 
1709: Szecseni Ur(am) adgyo(n) edgy kosár mag mehet 
az Ecla(na)k [SzJk 361]. 1778: a Méhek nem rajzottak 
csak edgyet is négy kosár méh holt meg kőztök [Balázs-
fva AF; UtI]. 

4. tyúkborító kosár; coş mic pentru cloşcă; Hühner-
korb. 1590: Egy Tyúknak valló kossart veottem vrunk 
zywksegere d. 10 [Kv; Szám. 4/XXI Kis István sp 
lajstr. 48]. 

5. kosáralakú/szerü asztali edény; vas de masă ase-
mănător unui paner; korbförmiges/artiges Tischge-
schirr. 1676: az Uy Keresztyenektől vásarlotta(m) ez 
szerint . . Tizen hat apró csészékét. Huszonkét gyü-
mölcs álávaló csészét. Tizenkét fejer kancsót . . . Hat 
kósárt ~ 60. Két hoszszú kosart [UtI]. 1877: China 
ezüst és réz 2 áttört kosár [Ks 87 Kornis oszt. lelt.]. 

Szk: batizi ~. 1820: Három Gyümŏltsŏs batizi Tál 
Három fedeles batizi kosár [Mv; Told. 19] * gyü-

mölcsös 1830: Fáin gyümölcsös kosár tángyéros 
[LLt]. 

6. kehely/pohár része; parte de pocal/pahar; Teil des 
Bechers/Trinkglases. 1769: az pohár mostani modi 
munka légjen és kosárja is légjen [Kv; öCJk]. 1770: az 
blts Ché az remeket ki adta Berekszászi Josef Déák(na)k 

égj mostani modi kehelly pohár az talpán és kosárán 
muslis munka légjen | az blts Czé ki atta Eŏtves Já-
nos Deák(na)k az remeket . égj mostani modi kehelly 
pohárt muslis kosárral és talpal [Kv; i.h.]. 1782: Kováts 
László Déák(na)k lészen Remekje Egj kehej pohár tré-
bellet Kosárral és trébellet talpával [Kv; i.h.]. 

O Hn. 1592: mely helyeth hyn(n)ak Kossar chyerey 
dombyanak [Szentkirály U]. 1614: A Kosár helyben 
[Nagyfalu Sz]. 1648: az kosár domb [Mv; MvHn]. 1666: 
Kosár kútban (sz) [Illyefva Hsz]. 1670: az Kossar nevű 
helyb(en) [Petek U]. 1681/1748: Baba kosára vermén 
(sz) [M.péterfva KK]. 1731: Kosár Csere nevü kőzős er-
dejeketis kik pusztították es hordoták el [M.bece AF]. 
1734: a Ló kosárb(an) (sz) [Ketesd K; KHn 61]. 1737: A 
Ju Kosáron (sz) [Várhegy MT] | A Kosár hellyb(en) (sz) 
[Nyárszó K; KHn 122]. 1740: A Kő Kosárban (sz) 
[Inaktelke K]. 1753: Kosár helly nevü hellyben egy kis 
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gyepes föld (sz) [M.nádas K; RLt]. 1756: Az Erdőn 
Disznó szállása nevezetű helyben Antal kosárán kivül 
(k) [Kurtapatak Hsz] | a Kosár (k) [Farnas K; KHn 
287]. 1758: A kosár helly Retben (k) [Sztána K]. 1761: 
Az oláh Kosára árka mellett (k) [M.zsákod U]. 1762: az 
János Árka avagy Kő Kosár n.h.-ben (e) [Inaktelke K]. 
1762/1779: Az Ürmös kosárban, az Árkon alol (sz) 
[Vérvölgy Sz] | A Csere kosarában (sz) [Nagypacal Sz] | 
A Szabó Kosáránál (sz). A Bihally Kosárnál (sz) [Szi-
lágycseh]. 1766: Kasárkut [Ormány SzD; FiscLt X/b 
Fasc. 6A]. 1767: a Balla Kosára nevezetű oldalas közön-
séges gabonát termő hellyenn (sz) [Bő MT]. 1768: A 
Toklan kosáráb(an) [Sarmaság Sz]. 1774: a' Kosár 
hellyben (sz) [Sóvárad MT]. 1775: A' Kosár Patakában 
(k) [Gagy U]. 1778: Bándi Kosár verŏfényeben (sz) [Kő-
rispatak U]. 1798: Disznó kosár (k) [Méra K]. 1801: A 
Kosárba a Csiki ut mellet (sz) [A.üvegcsűr Hsz]. 1816: 
Baksa Kosarában (e) [Ikland MT]. 1817: A' Kosár 
Dómban [Mv; MvLev. 2]. 1820: a' Kosár tetőbe (sz) 
[M.fodorháza K; BHn 156]. 1825: A' Kosár nevű 
hellyen (sz) [Petek U]. 1826-1827: A' Kosárbük (e) [Zso-
bok K]. 1867: Kosár észka (e) [Szentdemeter U]. — A 
forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Nem mindig dönthető el, hpgy az itt felsorakoztatott adalékok melyike 
vonható a kosár , ill. a kosár cimszó alá. 

kosár2 1. akol, karám; ţarc, ocol; Hürde. 7580: Az fe-
lekyeknek pedig senkinek kosart ne haggianak chynalny 
Az kayanto weolgyebe [Kv; TanJk V/3. 212a]. 1599: Az 
vy kosáron inne(n) a' taplocza felöl uala my nekònk zal-
las heliu(n)k [UszT 14/13 Joh. Menihart de Ilke (46) lib. 
vall.]. 1600: En hasitoth hatarokat soha sem tudo(m), de 
a hon most az Orozhegy kosár wagyo(n), az en lelke(m) 
esmereti zere(n)th nem Oroz hegy, hanem Farkaslaki 
hatamak itelnem [i.h. 15/105 Bartalis Leörincz, Palfalvi 
(70) pp vall.]. 1700: Rugyán Joon vallya hogj . . . Tud-
gya, hogj az el mult őszei Lopott szalonnát sŭtőtten(e)k 
és ötten(e)k a' Sztán Rotár kosáijánál [Csolnokos H; 
Szer,]. 1754: ezen helljet mind birták Várhegy alljaiak 
Nagy erdős hellj vala . . mŭis Kosárokot tsináltunk 
reája a kerten feljűlvalo helljségre [Ditró Cs; LLt Dobra 
János (60) zs vall.]. 1759: én oszkotáija voltam Sok idő-
kig az Uram eo Ngyga Zágoni Udvarának és kosárom is 
volt azon az hellyen [Zágon Hsz; Szentk. Dobri Nyáguj 
(80) zs vall.]. 1763: Minthogy Sok hellyen Csináltunk 
szállást, ottan körül kosarok(na)k kallyibak(na)k, ker-
tek(ne)k, és tűzre amenyi kívántatott annyi fát vágtunk 
le [uo.; SzentkZs]. 1801: akkor estve mar a Zalányi Nyáj 
a Kosárbol hazais ment a Faluba hálni [Hsz; Borb. II 
Pál Sándor (80) jb vall.]. — L. még RSzF 119. 

2. juhakol; Jarc de oi, coşar; Schafhürde. 1569: el 
ment s az erdeon az embernek iwhat eg kosarba be re-
keztete es ug hatta ott [Hurm. XV/I, 637 Joh. Donka 
yice comes Marmarosiensis Beszt-hez]. 1584: A Nagy 
embernek penigh Authoritast Attak hogy ha harmad 
napigh Az Idegen Juhokat mind kosarastól el nem keol-
teoztetik, hat maskeppennis chelekedhessenek velle 
[Kv; TanJk V/3. 282b]. 1587: Jűtot az kosárbol kerúlbe 
277 Sayt . . Deog miat holtanak 56 Jűhok [Kv; Szám. 
3/XXVI. 9 Suweges Gergely isp.m. kezével]. 1591: Az 
kaianto vtan egj darab feôld kin à kosár zokot lenny 
[Kv; AggmLt A 53], 1647: proclamaltata Mihacz Ist-
vánt Juhok kasaranak el haniasaert [HSzj juhkosár al.]. 

1754: A hol pediglen most Alfalvi vraimék Esztenájok 
vagyon . . . még kosártis Bűk fából tsinálták [Alfalu Cs; 
LLt III. D. 3]. 

Szk: ~ csinálni. 1592 k.: Az Galfi Mihály vra(m) em-
bere kosár chenálnj Jeòtt vala [UszT 14] * ~ vágni 
~t vág * ~ ra / trágyáztat. 1798: az Exponens Urnák 
Pakulaija voltam s magam tragyaztattam kosarral [Kö-
kös Hsz; Kp IV. 291 Vantsa György (21) Letzfalvi Tit. 
Gyárfás Károlly Ur oszkotáijának vall.] * tart. 
1574: Nem Engedyk hogi Az varas feolden kosart Tar-
cianak Jwhoknak [Kv; TanJk V/3. 103a] * vág. 
1604: en laktam hogjabana maknak Jdein Kosár vagnj 
mentem oda . . . egj bwköth ertwnk otth egj oldalban 
Kosart vagtúnk [UszT 20/173. — aU] * meddő ~ med-
dő juhok akla. 1808: az ottan lévő esztenanak hata me-
get vala egy Nagy fel allo bikfa . . mely bikfánál volt az 
Sztringa azon hátul pedig ít Észak feleōl a bik szélibe a 
Meddū kosár [Zágon Hsz; SzentkZs Barta László (56) 
barátosi gy.kat. vall.] * trágyázó 1798: a Bastelkín 
különös trágyázó kosara volt az Exponens Urnák . . . 
magam voltam a ju posztor [Kökös Hsz; Kp IV 291 
Vantsa György (21) oszkotár vall.]. 

3. lóakol/karám; stavă; Pferdepferch. 1664: az mé-
neseknek kosart Czinaltanak ugy fogdostak az kosarba 
hoszu keőtelékel [Sajókeresztúr SzD; Born. XXXIX. 4 
Kéővaij Farkas (40) jb vall.]. 1717: ha az udő ugy hozza 
. . . az Groff ur eő Nga a menesit vagy egyeb marhajat is 
oda hajtatna eő kglmek a hova illik mindenkor ko-
sart jot Csinyaljanak, es elegendő Legeltető io helyet ad-
van nekik a hun Securitasban lehessenek [Marosszt-
györgy MT; Ks 67. 48. 31]. 1784: még Groff Csáki idejé-
ben Uraság Lovai(na)k Kosara, és istalloja lett volna 
[M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 37]. 

4. barom/marhakosár; ocol pentru vite; Viehhürde. 
1592: tudo(m) hogy Nywladotis bírtak az en Emlekeze-
temteol fogwa, mert latta(m) kosarakba(n) laktak ott, 
barmokat tartotak ott [UszT]. 1604: mikor nires-
be(n) való kosarunkat, marhanknak megh akartuk uol-
na nagitanj, keozwllwnk bizonios Attiank ñaj iele(n) 
leue(n) az Farkas lakj Attiankfiaj marhaioknak kosara 
feleoll ránk wtenek nemw gonozul teueo emberek [i.h. 
18/73-4]. 1604 k.: az kosár penig oly wala hogi Égik re-
zebeol az masikba az ökrek el mehetenek, Zakadèkos 
Zegeletes wala az oswat János ökrenek penig ugian kü-
lön kapuia wala az kosarba [Kede U; i.h. 77a]. 1640: 
most is és ezután is legyen úgy, hogy valaki hol szereti 
maga marhájával, ott csináljon kosárt mind juhnak, 
disznónak és baromnak [Mm; ErdO I, 450]. 1811: Az 
ökröt valamikor a' Biro parontsollya, Mindenkor két 
felé hajtyák, kosárba nem hálattyák [F.rákos U; Falujk 
70 Sebe János pap-not. kezével]. 1847: Kaszálás ideje el-
telvén, szántás idejin semmi szín alatt rekeszbe vagy ko-
sárba hálni szabad nem lészen az ökörcsordának 3 ma-
gyar forintok büntetése alatt [Zalán Hsz; RSzF 202]. 

Szk: ~ vágni. 1727: Mikor az Bozzára marhát visz-
nek minden ember . . . Kasár vágni tartozik el men-
ni ha egy marhájánál ott tőbb vagyon sub poena denar 
40 [Szotyor Hsz; SzékFt 36] * háló 1812: az magam 
balond égy Ugyüségemből Levágtom a Méltoságos Ud-
var Marhájoknak haló Kosárját az Esztena Dombon 
[Zágon Hsz; Szentk. II]. 

5. disznóakol; ţarc pentru porci; Schweinestall/hür-
de. 1599: Az honna(n) mútatak hogy be yztek az orozhe-
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giek a' lengiel falui diznot my birodalmu(n)k uala a regy 
szabadsagh ydeon . . . Az uy kosart pedigh az houa czi-
naltak a' lengelfaluiak my birodalmu(n)k uala mind pe-
dig a honna(n) be yztek az eŏ diznajokot [UszT 14/13 
Joh. Menihart de Ilke (46) lib. vall.]. 1606: Tudom hogi 
az Keczet megieji diznojokot ott az Veres patak neuy 
heljben tartottak bekesegessen maknak idejin volt 
ez, Kosarok volt ott [i.h. 20/68 G. Peterffi de Zent Mi-
halj (47) lib. vall.]. 1633: az Marko Vaydane aszonio(m) 
eo Naga szabadosi az djznokat wjszsza terjtek es hajtak 
az kosarba(n) a hol szallasak uolt [Rogoz SzD; WassLt 
Pap Tamas (65) ns vall.]. 1690: még virattig az Tholdala-
gi András Uram sertesinek az kosárára ra mentenek, az 
erdőre, onnét bé hajtották az faluban [Szótelke SzD; 
SLt KL. 28 Maraci Peter (36) jb vall.]. 1775: Makkos 
pasztoris volt az Apám szinten az Heresz patakaban 
vala itt fellyebb az Sertések kosára [Oltszem Hsz; Mk II. 
2/71]. 1801: A mult őszi Makolásra . . Mikor . Bak-
tsi Sigmond Vram ki hajtatta Sertéseit, akkor Kosárban 
háltake a Sertések vagy bejártak a Faluba [Hsz; Borb. II 
vk]. 

Szk: makkos ~ makkoltatott disznók akla. 1775: Én 
. Vas András Jágersegemben Sokat vadaszván azon 

erdős heljsegben az Jáger társam mutatta mindenik 
Makkos kosár hellyét nekem az vadászatban [Oltszem 
Hsz; Mk II. 2/71]. 

6. törökbúza ~ kukoricagóré/kas; coşar, pătul; 
Maisscheune, Kukuruzscheuer. 1729: az ősszel hoztam 
egj nyárfáit, az melyből Tőrők buza Kosárt csináltam 
[A.karácsonyfva AF; Told. 31]. 

7. (gyermek)járóka; ţarc (de copii); LaHifgitter/ställ-
chen. 1848: Miklós piros fersingel, szépen ül már főidőn, 
kosárban, — a' pokrotzon henderikázik, és jo izün elma-
tyog, őrőkké vidám eleven [Kv; Pk 7]. 

Ez az adalék feltehetően az akolhoz hasonlóan ſakerettel körülvett 
gyermekjárókára vonatkozhatik. 

8. 1625: Molnár János mester az kosart mind ket 
feleól eo vonta fel az manushoz az ora kulseo Tab-
laia Ramaiahoz eŏ adot fat, es mégis faragta | az kosár 
auuagj Alias meg bontakozot volt es annak meg chinala-
sara adtunk lecz szeget nro 25 hogi az kep Iro nemet 
az poniuat fel szegezte az Állasra Adtam lech szeget nro 
25 . hogy az kosart le bochatottak nap kelet feleol az 
Templum cherepet nagj helien le kellet szednj [Kv; 
Szám. 16/XXX. 21, 36]. 

kosaracska 1. kicsi kosár; coşuleţ; Körbchen. 1773: 
egy küs kosárotskába belé tette [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
69]. 

Szk: sörszûrõ 1699: Ser Szűrő kosarocska Nro 1 
Ser merő Sajtár Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi 
László inv.]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány kosaracskányi; de un anumit 
număr de coşuleţe; von einigen Körbchen (viel). 1836: 
küldünk . . egy kosaracska Szöllőt ha erőssen őszsze 
nem mocskolodnék [Ádámos KK; Pk 7]. 

3. porcelánkosárka; coşuleî de porţelan; Porzel-
lankörbchen. 1714: Ezüstes virágokkal ékesített Kosa-
rotska két hasonlo füleivel 4 // 50 [AH 43]. 1743: Kafés 
Csésze gyenge 6. Kosarotska [O.fenes K; JHbK 
XXIX/28]. 

Szk: gyümölcsös ~. 1804: Két gyümŏltsös kosarats-
ka [Borosbenedek AF; SLev.]. 

kosaras 1818: tartoztunk ŏ Kigyelmét Remekre 
bocsátani . melyek ezekből állottak Egy pár Brillián-
tos Fülbe valo fityegŏvel, egy kosaros, Brilliántos Ál-
liántz Gyüru1 [Kv; OCJk. — Folyt a felsj. 

kosárbeli kosárnyi; de un coşuleţ; korbviel. 1685: Ta-
tár János Bukarestrül hozta egy Kosárbeli Citrom [UtI]. 

kosárcsinálás disznókosár-felállítás/készítés; făcutul 
ţarcului pentru porci; Aufstellung/Vorbereitung des 
Schweinekorbs. 1728: Hadnagj N: Lŏcsej Joseph 
Atyánk fia eŏ kglme Tizedesek által hirdettesse meg hogj 
valakik(ne)k Sertessek vágjon . . . Hetfün kosár Csiná-
lásra az Cziczhegjen egj egj Embert, Annak utanna a 
Makra adván más Pásztor eleib(e) ki ki sertesset fel irat-
v(an) ugj adgja a Pásztor eleib(e) [Dés; Jk]. 

kosárka kosaracska; coşuleţ; Körbchen. 1724: Egy 
kosárkában . . holmi rosdás el vetett kultsok [Koronka 
MT; Told. 29/12]. 1736: Hal tsont veszszőből font tál 
forma kosárka 1 [Várhegy MT; CU XIII/1. 101]. 1744: 
feles kosárkák [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1811: 
egj Kis kosárka [Jedd MT; LLt]. 

Szk: kézbe valo 1699: Kezbe valo Kosárkák 
[O.csesztve AF; LLt Litt C]. 

kosárkötő kosárfonó; împletitor de coşuri, coşar; 
Korbflechter. 1681: Kosár kőtő (: ă Banyakra :) 1 
Gyalogh szeres jobbagi 8 [VhU 216]. 1700: Simon ko-
vács kosár kőtő [Kv; Szám. 40/11. 116]. 1771: E bizony 
csak olyan, mint a kosárkötő mondotta; „Bolondság a 
szántás-vetés, élet a szatyorkötés" [RettE 258]. 

kosárméb kasos méh; albine ín coşniţe; Beuten/Korb-
biene. 1637: Kosár mehek Mondran es Fogarasban [UF 
1,426]. 1687: Kosár méh nro 1 . töke méh nro 1 [Mocs 
K; JHbK LVI/6]. 1688: Anya és Raj mehek ex Alvea-
r(um) nro 77 Van Jelen Magméh hagyatot kosár 
Méh Alvear(um) nro 44 [Fog.; UtI]. 1735: A Csűrön 
aloll egj áláson Kosár Méh nro 12 [Mezősztjakab TA; 
JHb X/19. 10]. 1761: Kósar Mih [Kolozs; LLt]. 1770: 
Egj kŏzŏnseges mehert, Egj kŏzōnseges kosár Meh 
[Usz; Pf]. 1792: Kosár Méh mind öszve talaltatott 67 
. . . Ebből Anya Méh 26 Raj 32 [Kályán K; JF 36 LevK 
37]. 

kosárnyi vhány kosárra való; de un anumit număr de 
coşuri; von einigen Körben, für einige Körbe. 1768: 
Hagyma semmi sem lett Murok egy kosárné [Esz-
tény SzD; Told. 5a]. 1818: a' várarokra jövendő Szeke-
rek és szánok mindenkor tartozzanak égy égy kosárnyi 
kovats követ bé hozni, azt a piatz sorba tsomokba rakni 
[Dés; DLt 174]. 

kosáros méhkasos; ín conşniţe/stup; mit (einem) Bie-
nenstock. 1685: Kosáros Anya méhek Nro. 109 
[Katona K; UtI]. 

kosárpénz kb. akol/karámpénz; bani pentru ţarc/ 
ocol; Hürden/Pferchgeld. 1603: Census Kosár pénz vo-
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catus sunt d. 4 [Csernakápolnok3; Makkai,SzDPuszt. 
113. — aKésőbb: Csernefva SzD] | Censos Caroli pénz 
solus index tenetur d. 60 . . . Census kosár pénz 4 [Köte-
lesmező SzD; i.h. 115] | Debetur census porcorum kosár 
pénz vocatus per d. 2 [i.h. 149]. 1770: Tudom hogy ez 
elöt két Esztendővel mikor Mak volt egy Nagy Sertéstől 
4 Polturat mikor Mak nem volt hét Polturát vettek de 
azután akár volt Mak akár nem volt, 4 Polturat vesznek 
néha még a' Csęrepes Malacztolis ugy Kosár Pénzt is 
[Babuc Sz; IB. Volfg. Száraz (60) jb vall.] | A Juh es Ser-
tés Dezma, e' szerint volt, a kinek tiz volt, abból egy Bá-
rányos Juhot Vettek, vagy, egy sertést tizből a' Ko-
sár Penztis mindenkor meg vették, a 4 Polturat [Sülel-
med Sz; BK] | Dézmát atunk . . . az Sertésekből is tizből 
égjet, akinek tizre nem tőt atunk égjtől, egjtól égj sustá-
kot, az Kosár pénztis 4 poltrát meg vőték rajtunk [Szél-
szeg Sz; BK]. 

kosárvágás akol/karámkészítés; fåcutul ţarcului; 
Hürden/Pferchmachen. 1804: A meddű csordát, mi-
helyt az idő engedi és a falu parancsolja, tavasszal köte-
leztetnek3 a Havasba felhajtani és mindaddig ottan le-
geltetni, amíg a falu kívánja. Egy kosár vágással a falu 
tavasszal tartozik a Havason [Kisbacon U; RSzF 194. 
— dA pásztorok]. 

kosbárány hímbárány; berbecuţ; männliches Lamm. 
1627: Koos barany vagion Nro 100 Nieosteny barany 
vagion Nro 85 [Kozmás Cs; BLt Inv.]. 1672: Kos baranj 
nro 22 // Nöstenj baranj nor. 26 [Alvinc AF; UtI]. 1687: 
Kos báránny nro 136. Nősténny báránny nro 37 [Fog.; 
UtI]. 1717: Percipiála Dézma nőstén Báránt numero 2. 
Kos Báránt numero 4 [Küküllővár KK; UtI]. 1750: Fe-
kete Cos bárány vágjon nor -13- Fejer Kos barani va-
gyon Nro 8. Fejér nőstény baránj vagyon Nro 10 [Üveg-
csür MT; Ks 91]. 1784: legeltetésnek idein elkárosodott 
az actornak s(it) v(enia) egy fekete kosbáránya [Jenőfva 
Cs; RSzF 259]. 

Szk: (az) idei 1683: Öreg Juh vagyan nro 51. Az 
idei kas Barany vagyan nro 4 [Küküllővár KK; UtI]. 
1714: Idej fejer kos Bárány n. 3. Idej fekete kos Bárány 
[Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85] * morvái 1679: Ta-
valyi Morvái Kos Bárány nro. 2 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 122-3] * nyári 1672: Nyári kos 
barany Nr. 70 [Udvarhely3; Bom. Fasc. VI/24. — aKé-
sőbb: Szamosudvarhely Sz] * tavalyi 1632: Tauali 
neősteny barany N 95. Taualy kos barany N 81 [A.po-
rumbák F; UC 14/38]. 1740: Tavalyi fejer Kos Bárány 9 
• . . Tavalyi fejer nőstény barany 19 [Pálos NK; Ks 11. 
XLI. 32]. 

kosbárány-bőr blană de miel; Lammfell. 1677: Vad-
nak döggel holt Juh bőrök e' szerint. Tavalyi Kos ba-
r(any)bőr 7. Tavalyi Nőstény bárány bőrök 7 . . . Ez idei 
1677 beli hasi bar(any) bőrök Ezekis Inventálásig holta-
nak meg [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 

kosberbécs kos; berbec, batal; Hammel. 1688: 7 Kos 
berbécs megh fordításáért fizetett az mester(ne)k f — // 
07 | Egy Berbécs Pásztor(na)k fizetett 6. kos berbécs le-
geltetésért f — [Bucsum F; MvRKLev.]. 

Szk: öreg ~. 1688: Havaselföldéb(en) adott el az Pá-
kulár pinzen őrög kos gyapjos berbécset nro 3. Tavali 

berbécset nro 12 [uo.; i.h.] * tavalyi 1689: marattak 
volt Juhok ez szerint ŏrőg báránjozo fejer s fekete Juh 
no. 158. Millióra fejer, és fekete no. 28 ŏrŏg Berbécs no. 
11. Tavali Kos berbécs is nro 11. Tavali czáp (: melljet az 
biro égy kos berbécsen el cserélt:) nro. 1 [uo.; i.h.]. 

kosboros szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szilva szilvafajta; un soi de prune; Art Pflaume. 
1621: Chieresne fa az keorteli fa, Dyo fa kóós boros szil-
ua, es bezterczey szilua fa legien beöcziwre ualo [Burjá-
nosóbuda K; JHbK XXII/29]. 

kosbőr piele de berbec; Widderleder. 1571: Egy kicsi-
nált őrög ökör bőrt d. 80, egy kicsinált tehén bőrt d. 60, 
egy kicsinált juh bőrt d. 18, egy irü vagy kos bőrt kicsi-
náltot d. 25 [EOE II, 380 ogy-i végzés]. 

kóser ? kóser-bor; vin cuşer; koscherer Wein. 1827: 
Illyei Szüreti Pintze Lista . 50 veder A Sido kosere 
[Marosillye H; Bom. F. Ila]. 

kos-falrontó faltörő kos; berbece; Sturmbock. 1710 
k.: Sok gerendát látok én Füleken3, majd annyi régi ró-
mai kos-falrontót csináltatok kávákkal belőle, hogy bi-
zony elcsudálkoztok, mi leli azt a hitván vékony kerítést 
[Bőn. 730-1. — aNógrád m.]. 

kosfejû kosfejszerü; cu bot de berbece, cu cap ber-
becat; bockskopfartig. XVIII. sz. eleje: Ménló körül pe-
dig termetire és Szőrire ezeket kel observálni, légyen ă 
Ló magos hoszszu, tölcséres órrú kosfejŭ, ne legyen hu-
sós álla kapczaja, légyen Szaraz fejű [JHb 17/10 lótartási 
ut.]. 1735: Egy kos fejű pej ŏtŏdfu gyermekló 1 [Maros-
sztkirály AF; Told. 2]. 1747: Komis Sigmond Ur eo 
Nga egy világos pej szŏrŭ 3 esztendős metczetlen sziju 
hátú fel költ nyakú fekete farkú serényŭ kos fejű gyer-
mek lova [BSz; Ks 27. XVIIIb vk]. 

A MPászt. 319 csak kosorrú (1. alább) összetételt ismer, a címszóra a 
Mut. nem hivatkozik. 

kosſő kosfej; cap de berbece; Bockskopf. 1598: Az en 
leanyomnak Ilonanak hattam egj eozue jaro Ara-
nyos kupát, egj fel Aranios kupát, kin kos feo vagion 
[Gerend TA; Törzs. Gerendi Pál végr.]. 

koshólyagocska băşica udului la berbeci; Harnbläs-
chen. 1806: Egy Kos hojagotskáért 12 x [Tresztia H; Ks 
109 Vegyes ir]. 

koshús carne de berbeci; Bockfleisch. 1680 k./1715 k.: 
Nem Juh Őrző kuvasz, Farkassal bellett Eb Ki Nem 
Farkas bőrrel, kos hússal bélletteb [Rosnyai, HorTurc. 
173]. 

kos-jegy a Kos (csillagkép); Zodia Berbecului; Wid-
der (Stembüd). 1758: Ami azért e nyomorúsággal és 
sokféle változásokkal megrakodott világra való születé-
semet nézi, az volt ezen tizennyolcadik saeculumnak ti-
zennyolcadik esztendejében, id est anno 1718 die 31-ma 
Mártii midőn a hold a kos-jegyben volt [RettE 54J. 

koslat 1. csatangol; a hoinări, a umbla haimana/hai-
hui; herum/umherstreifen, sich herumtreiben. 1631: 
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Varga Menyhárt Bonyharaa ment vala, meg az 
Urajs hiua vele hogj menne el, de az aszonj azt monda 
hogi eb menien mert hiszem oda koslatek Eniedre [Mv; 
MvLt 290. 54b. — aKK]. 1634: Monda Ágoston János, 
Jay megh halok, kire monda az Attya, am haly megh, 
mert veztegh ulheczy vala oda ala szŏlŏ uegin ne koslat-
nal minde(n)nut [Mv; i.h. 291. 30b]. 

2. nők után jár; a umbla după femei; Frauen begeh-
ren. 1815: Te kedves Öcsém! . . mind Gyilkos Ha-
ramiák, 's rósz erkölcsű Tolvajok, künn az Ballavásári 
Szőllőd Gyepüíben Lapanz (!) Dombérozol, 's korhely-
kedel nappal; éjczaka pedig mint az egér egyik jukba bé, 
az másikból ki, koslacz, járkálsz [Kóród KK; Ks 101 gr. 
Komis Gáspár lev.]. 

koslatás nő után való csatangolás; umblatul după fe-
mei; (männliches) Begehren einer Frau. 1597: Chizar fe-
rencz wallia Chizar Peter . eginehanyzor 
mondotta eilńeke(m) bizony megh erdemlene Mol-
nár Kelemenne hogi az vizbe vetnek mert annal nagiob 
kűrwa ez varoson ninche(n), eyel sem alhatom itfen az 
Tornaczba az sok ala s fel walo koslatasok miat, Az-
úta(n) egi olykor eleombe alla, kere azon hogi megh kér-
ném neki Molnamet [Kv; TJk VI/1. 73]. 1771: minden 
Kurva Detari Marinai tanál magának helyet . . . most is 
mikor az katonák itt valának szüneti nem volt éjjel nap-
pal a sok koslatásnak, hogy nem győzte a Ringyó, né-
melykor el bujt, még a kertek alatt is mindenütt keresték 
a katonák [Dés; DLt 321. 35b-6]. 

koslathat csatangolhat; a putea hoinărí; herum/um-
herstreifen können. 1631: Mikor el szökekis az Aszonj 
akkoris Bonjharaa ment vala az Ura, s hogj hija vala el 
uele azt monda az felesege hogi eb menie(n) mert hiszem 
oda koslatek Eniedre, nem koslathatok mindenŭue ve-
led [Kv; MvLt 290. 56a. — aKK]. 

kos-mióra (ezévi/tavalyi) kosbárány; mior, miel (din 
anul acesta/trecut); (dies/vorjähriges) männliches 
Lamm. 1599: Fejős juh numero 35. Kos millióra n. 6. 
Nőstény millióra n. 3. Öreg meddű juh n. 2 [M.fülpös 
MT; TT 1879. 563]. 

Szk: idei ~. 1698: Eőrőg juh numero 68 // Idei nős-
tény miliora nro 18 // Idei kos milióra nro 9 // Eőrőg kos 
numero 2 [Cegė SzD; WassLt osztozólev.] * tavalyi ~. 
1648: Eoregh berbecz kossal eggiwtt . . . no. 167 Tavaly 
kos miivara vagion . . no. 144 Tavaly neősten miivara 
vagion . no 20 . . . Miivara meddw juh vagion no 
5 [Komána F; RákGIr. 522]. 

kosornya kézikosár; coşniţă, paner; Hand/Arm-
korb. 1669: (Küldött) tyúkot s szőlőt egy-egy kosor-
nyával [AUt 70 Ebesfalvi jõv.]. — Vő. a kasornya cím-
szóval. 

kosorrú 1. kosorrszerü; cu bot de berbece, cu cap ber-
becat; bocksnasenartig. 1747: Tudgya . . . ă Tanú, hogy 

. . p(rae)attangalt Tarsaival együtt . . . lopta el Sz Be-
nedeki kastély alol, ă Lovas kertből M. Groff Komis 
Sigmond Ur eő naganak egy világos Pej Meczetlen, Szij-
hatu Fekete Serenyű, farkú, Kevesség kos oru, akkor 
ötöd főre menő gyermek lovat? [KSz; Ks 27/XVII vk]. 
1807: Az el lopott Kantza lo fekete szőrű, kos orrú [DLt 

674 nyomt. kl]. 1810: piros pej paripa kos-orru [DLt 
582 ua.]. 

A MPászt. 319 a címszót közkeletűen ismert szónak minősítve így értel-
mezi: „Kosorrú a ló, ha feje éle olyan hajlott mint a kosé." 

2. hajlott/sasorrú (ember); cu nas coroiat; mit Adler-
nase. 1808: Pap Grigor, mint-egy 35 Esztendős, magos 
szál kerek ábrázatú, kos orrú [DLt 731 nyomt. kl]. 
1828: Petrotzi Gáspár . . . széles ábrázatú, kosorru [DLt 
768 ua.]. 1847: Lapedát Juon kos vagy sas orrú [DLt 
1142 ua.]. 

kospolágí dohány un soi de tutun; Art Tabak. 
1807/1818: 1/2 Font kospaláger dohány . . . 1 Pakéta 
kospolági Dohány [Mv; Told.]. 7808: 1 Pákéta Kospo-
lági dohány [Mv; i.h. 22]. 

Kossutb-pénz Kossuth-bankó; bancnotă emisă de gu-
vernul lui Kossuth; Kossuth-Banknote/Geld. 1850: a 
Kosut pénz beadása [Dés; DLt 662]. 

Az 1848—49-i szabadságharc befejeztével be kellett szolgáltatni az oszt-
rák pénzügyi szerveknek az első felelős magyar kormány által kibocsátott 
papírpénzt. 

kóst 1. élelem, étel; hrană, mîncare; Lebensmittel, 
Kost. 1567: beztercze Vydekereol huz zekeret es ahoz 
hatwan embert kwlgyetek oda kevwarra az Var eppetes-
re mywelnj, kyk ket hetre való kostot wygyenek velek 
[BesztLt 40. — A király a beszt-i tanácshoz]. 1585: Az 
zegensegre a kik az themeteo kértnél segítetek dolgozny 
egy nehany napigh keoltete(m) reaiok kostra d. 78 [Kv; 
Szám. 3/XVII. 14b]. 1593: Mihalj Mester midőn Malom 
keow Latnj el ieot vala keoltettem Zeker berre es kostja-
ra d 55 [Kv; i.h. 5/XX. 159]. 1600: Az ki megh Asta az 
kapu Giamolnak arkatt es az pinchebeol ki hordotta az 
feoldett kostái eozze Atta(m) d. 16 [Kv; i.h. 9/XIII. 9 
Damakos Máté isp.m. kezével]. 1621: Az loakal mellie-
ket K. Vrunknak viznek . az mellette liuóknek at-
ta(m) kostiokra f — 15 [Kv; i.h. 15b/lX. 66]. 1780: ko-
hokban futató munkásnak kész kost mellett fizetése lé-
gyen egy Ágas vastól tizenkét pénz, de ezek ennyi fizetés-
re a' darab vagy ágas vasatis el-vágni tartozzanak [To-
rockó; TLev. 7b-8a]. 

Szk: ad. 1597: Juta Madaraz János Vrúnk Ma-
darazza Masodmagaual, es hoza vele 5 Solimot BV ha-
giasabol adek neki es a' Solimoknak kostot Attam húsra 
hogy a' Solimoknakis legien f — d 8 Kenierre maganak 
zolgastol f — d 8 Borra f — d 4 [Kv; Szám. 7/XII. 119 
Filstich Lőrinc sp kezével] * ~/ű/ tart. 1780: Verőkben 
fejszével, és tűzből dolgozó Kovácsoknak . fizetések 
légyen minden Vastol egy garas, illendő kóstál, szoká-
sok szerént a' gazdák tartsák, de italt adni kéntelenek 
nem lesznek [Torockó; TLev. 8a] * a maga ~ján tart. 
1659: En az nem tudom hogy Radul Thoda 
valami latrokat magha kostyan valahol avagy az nyres-
ben tartotta volna nem tudom [Bucsum H; BK Mise. 
1143 Jovan Gabrila (35) falusbíró, jb vall.] * vki ~ján 
van. 1600: Franciscus Buka Az meegh el yndultak az 
legeniek mind en kostomon voltak [Kv; TJk VI/1. 403]. 

2. takarmány; furaj, nutreţ; Futter. 1722: Marháii 
ott lévén mind addig étette azokkal Szénáját Szalmáját 
. . . miglen mind el fogyott kóstyok [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 164]. 1774: Bálint Uram két Őkrőt tartott az Ura-
ság Kostyán égy Télen egy Tehénnel és egy Tinóval 
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[Mocs K; KS Conscr.] | mikor a kóst szükeb vólt szal-
mának atták kalongyáját egy egy petákon az kastélyból 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 64]. 1781: az a sértéssé He-
gedűs Dánielnek igen sokat járt bé az udvarb(an) még 
engemetis sokat injurialt mivel az Marhák szamára ké-
szittett kostatt gyakran elvesztegette [Berekeresztúr 
MT; BetLt 7 Mart. Csegzi (20) béres vall.]. 1788: Én egy 
uj dolgot próbáltam: a lentse és borso hellyit újra fel 
szántattam s bé vetettem látván hogy sok el hullat a ka-
szállásakor és már kiis költ szépen meg látom mi lesz be-
lŏlle leg alább jo kostat reménlek [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. XIX. sz. eleje: ollyon Szűk Kost idején 
tellyes lehetetlen Szolgálnám el pusztulak marhástol 
együt [Zágon Hsz; Hr]. 1850: 3 szekér kost, nem hogy 
telelésre lenne duztig, mint irva van, de a szántás és Vetés 
ideje alatt is elfogy [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós 
P. Horváth Ferenchez]. 

Szk: ~on van. 1789: Minden féle marhák 9bernek 
25dikétől fogva koston vágynák [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.] * a maga ~járt tart. 1633: Boersaga uagion 
Komanan az veynek Boer Thamas Vramnak, es az bar-
mokat ott tartottak, mind juhott menest disznót, tehen 
es ökör barmott az magok kostian, tartottak eoket [UF 
I, 322]. 

kóstadás élelem-adás; dare de mîncare; Essen/Kost-
geben. 1805: a kost adás ugy Csuszot be hogy az Kova-
tsok a Csinalgotast ingyen magokra valoltak ennel fog-
va Discretio és kost adas el toroltetven Tartozzék egy 
Verőbeli Czimboraság a kovácsnak és Segítőnek az Miv 
ideje alat 18 veka kenyernek valo Gabanat adni, Vagy 
pedig a Csinalgatasert külön fizetni [Torockósztgyörgy; 
TLev 3/41 br. Thoroczkai Joseff kezével]. 1849: a' kost 
adasba Vendler Károly bele is edgyezett | A kost adás 
ideje alatt . . én is szot tettem bizonyos mennyiségű s 
vetésre kívántató gabonának számomra leendő adása 
iránt, mire Kelemen Béni azt mondá hogy csépeltet és 
adni fog [Kv; Végr. Vall. 16, 71]. 

kóstál vmennyibe kerül; a costa; kosten (Geld). 1840 
u~' ket pár úlj Kordovány fejer nép csizmát mely kóstált 
hat forint negyven karajtzárt raboltak el tőllem 
[Torda; KLev.]. 

kostély1 1. góré, kas; coşar, pătul; Kukuruzscheuer, 
Maisscheune. 1670: Intertentiojara az . . . Majorságok-
nak ez fél esztendő alatt Hordottak ki a kastélyból Há-
rom köböl Török búzát, az az ket Hetre egy egy vékát 
[Balázsfva AF; UtI]. 1684: Az Kastélyban mosot Buza 
Sax Cub nro 20 Rostalt Buza Sax. Cub nro 142/2 Rosta-
lotlan Buza Sax. Cub no 90 [Radnót KK; UtI]. 1750: 
Egj Kasba Kivül a Gabonás mellett van Alakor . . . 
Ugjan a' mellett Tsűs Török buza egj Kastélyban egj 
arasz hijjaval Az Udvaron két Kastély Tsüs Török búzá-
val tele [Esztény SzD; Told. 25]. 1753: (A csűrös kert-
ben) Találtatik . . . két kostélly Törők búzának készült 
Copax Cub 150 [Sajókeresztúr SzD; JHbK XXIX/7]. 
1761: a Prefectus . aszt foga rea, hogj ezen buza az 
Melgos Jósika Antal kostelljábol hozatot volna ada 
[Branyicska H; JHb XXXV/45. 16-7]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu frunclie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány górényi/kasnyi; de un anumit 
număr de coşare/pătule; von einigen Maisscheunen 

(viel). 1741: 'A Csatánia két kostély Málét facultáltatik 
Hadnagy atyánkfia ŏ kglme, hogy Florenis Hung. 40 
den. 80. eladhassa a' Csatániaknak [Dés; Jk 548b. — 
aSzD]. 1786: A(nn)o 1784. Termett egy Kostély Málé 
. . . 350 Köb. Üres Málé Kostély No 2 [Nagylózna SzD; 
JHbK XXXI/5. 8]. 

kostély2 foglalat; montură; Einfassung. 1627: Egy 
szép smaragdos giürw, az Kastelliaban 4 Rubint va-
gio(n) zalagban tt f. 25 d. 90 [Kv; RDL I. 132]. 

kostélyú kb. foglalatú; cu montură; mit Einfassung. 
1637/1639: 1. Crisolitussal ualo gyúrú fel uagot koste-
lyu, nyo(m) 1. ara: ortot l f 4 | 1. mas Smaragdos Arany 
gyúrú fel vagot kostelyu, njom egy Aranyat Egy ortot 

f. 8[Kv; RDL I. 111]. 

kósthordó ló ? élelemszállító ló; cal cu care se trans-
portă alimente; lebensmittelbeförderndes Pferd | ? ta-
karmányszállító ló; cal cu care se transportă furaj; fut-
terbeförderndes Pferd. 1640: Hauas Vagion egy hauas, 
melyet Gyalai al(ia)s Czigan hauassanak hinak hataros 
Topanffaluaual, kire mikor az Topanffaluiak Juhokat 
haitanak, mind(en) szállástól egy Berbeczet, egy Saitot 
d. 25. tartoznak adnj: . . . Az kost hordo lotol semmit 
nem adnak [Gyalu K; GyU 57-8]. 

kóst-kivitel élelem/étel-(ki)hordás/vitel; căratul ali-
mentelor; Essen/Kostaustragen. 1609: Taligas Georgi-
nek az kost kiuitelteol adtam f — d 25 [Kv; Szám. 
12b/IV. 416]. 

kóstol 1. (ételt) ízlel; a gusta; kosten | (bort) ízlelget; a 
degusta; (Wein) prüfen. 1586: hoztak ket heljreol 
kostolnj maloszat/24. Ittem Istuan vrtol hoztak malosat 
hat eitelt f 2/88 [Kv; Szám. 3/XXIV. 10]. 1587: Biro 
vram volt Thanachibelj vraimmal egi Jo aztallal az 
Tanachi haznal Borokat kostoltanak vrunk zamara 
Ételre Italra keoltettenek f 1/40 [Kv; i.h. 3/XXX. 34 
Seres István sp kezével]. 1688: Volt rettenetes bajom az 
németekkel, mivel az m(agazini) commissariusok az 
borok felé sem jöttek . . . az prófont-mesterek, furierek, 
köznémetek kóstolták, itták szörnyen [SzZs 515]. 1740: 
Juhos Anna, lisztecskétt, szallonnácskát, Czipot 
adogatott másoknak, de a' Tóth szakácsot száma 
nélkült sokszor Vendégélte a' bornak a' jovával a 
mellyet enis kostoltam [Mk IX]. 1752: ez előtt jŏnek vala 
Kóstolni, égj néhány félŏl az bór úgjan tetzŏtt volna de 
mikor az árrát kérdŏtte égj szóval sem kérte [Gagy U; 
Ks 83]. 1768: Küldöttem egy pár Palatzkot, hogy a 
Csíknak levet küldjön Edes Anyám Aszón, egyikben egy 
kis Ormost, a másikban a1 nagy hordóbol, hadd 
kostoljam mitsodás az Enyedi bhor [Mezőzáh TA; 
DobLev. 11/387]. 1812: az jo uj bort is . . . Varadi ur már 
kostalta is [Sárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám nyil.]. 

2. átv megízlel; a avea parte (de ceva), a gusta; ko-
sten, schmecken. 1672: Istenért is kérem, már kóstolván 
az erdélyi atyafiak barátságának ízit, urunk híre nélkül 
valamit ne kezdjen a legalább minket is jóakaróit (kit 
ugyan meg sem gondolok) dolgábúl ki ne rekeszszen 
[TML VI, 380 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

3. Nemi életre von. nyil-ban; ín declaraţii referitoare 
la viaţa sexuală; in bezúg auf sexuelles Leben. 1614: He-
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gedws Mihalytol penigh azt hallottam hogy egykor rea 
Iutuan Bathori Gáborrá az zerelmeskedes akarya volth 
az feöldre niomni uetekre Dengeleginet minden emberek 
lattara, maganak penigh az fejedelemnek Zayabol hal-
lottam hogy mondotta: Soha keduesb testw embert 
ne(m) kostoltam Dengeleghinenel [Nsz; VLt 53/5287 G. 
Virginas de Ratisbona (25) vall.]. 1617• Hallotta(m) azt-
is Kathatol hogi soha ne(m) kostolt eö job farkat az 
Ben<e János) farkanall [Mv; MvLt 290. 32a). 

4. szk-ban; ín construcţii; Wortkonstruktionen: vmi-
lyen betegséget ~ vmilyen betegségen esik át; a trece 
printr-o boală; irgendeine Krankheit überstehen/durch-
machen. 1717: nem is tudtam hogj himlőznek à varoson 
éjei és nappal mellettek vagyok ha Isten éltet az után 
sem hagjom el szegínyeket mert magamis sok beteg-
ségeket kostoltam [Usz; ApLt 2 Répasya lev. Apor Pé-
terhez. — aCsak így!]. 1758: Egyébféle betegséget soha 
sem kóstoltam, áldassék az Urnák szent neve érette, hi-
deglelésen kívül [RettE 78] * vmilyen sanyarúságot ~ a 
trece prin vremuri grele; irgendein Elend erleben. 1662: 
Mert a fejedelem3 is noha sok szép virtusokkal tündöklő 
méltóságos személy volna egyébaránt, de az ifjúságtól 
viseltetvén, mint aki gyermekségétül fogva nagy fe-
jedelmi állapatban nevekedett, semmi sanyarúságot 
nem kóstolt . . ki csudálhatná, ha . . . az ifjú elme meg-
tántorodhatnék is [SKr 321. — aIl. Rákóczi György] * 
vmilyen szomorúságot ~ vmilyen szomorúság éri/sza-
kad rá; a avea parte de mîhniri; irgendeinem Kummer/ 
irgendeiner Traurigkeit betroffen werden. 1758: A szo-
morúkkal szomorú voltam s minthogy èſi is igen sok 
szomorúságot kóstoltam, keserves dolgokon könnyen 
sírtam, mert különben is igen szánakodó voltam [RettE 
79]. 

kóstolás 1. (de)gustare; (Wein/Bier) Prüfen. 1593: 
akarki, az ki bort hozot korczomara lato pohart 
adot az porkolabnak kostolasra [UszT]. 1620: valaztot-
tak kett Lato Mestereket kiknek Zorgalmatos gond-
uiselesel legie(n), az Sernek megh latogatasara kostola-
sara [Kv; TanJk II/1. 200]. 

2. átv megismerés; cunoaştere; Erkennung. 1662: 
Eleinknek példájok szerint kellene a magyaros jó hír-ne-
vet keserű halál kóstolásával is oltalmazni, tanácsolni, 
az holdolástól elinteni [SKr 487]. 

kóstolhat 1. ízlelhet; a putea gusta; kosten können. 
1844: Betski Gábor által F Fejér V(árme)gyéből Mi-
halyfalvarold hozot . . téli Bartók almát . az Uj szõlŏ 
hegybe oltattam két tőkébe Agya Isten hogy bár fele 
meg foganván Successorraim s helységünk kostolhassa 
ezen elhiresedett gyümolts derékséget [M.köblös SzD; 
RLt. — aNK]. 

2. átv megízlelhet/tapasztalhat; a putea constata/ 
gusta; erfahren können. 1662: Kóstolhatnák már, ha je-
len volnának, azok vitézkedéseknek ízit, akik csak mind 
a törökkel való kardoskodást, csatázást . . . azoknak a 
véghelyeknek romlását annyira óhajtják [SKr 577]. 

kóstolnivaló pentru gustare/gustat; zum Kosten/ 
Schmecken bestimmt. 1594: 25. Septemb(ris) . . 2. pa-
laszk szalat sert vit fel Gyalúban Wrunk ö fgenek kostol-
ni valót, mellyiket szeretne ó fsege: Paxj Lúkacz 1 loual 
. . . d 12 1/2 [Kv; Szám. 6/III. 12]. 

kóstoló I. mn care gustă ceva; kostend, (wein)prüfend. 
1720: adassa meg kglmed . . . jo oh borrul ki is tészen 
hetven három vidret én kostolo Embert3 hanem kglmed 
Atyafiságára bizom hogy jo bor légyen [Torockó; Ks 96 
Thoroczkaj János lev. — aTollban maradt: nem kül-
dök]. 

II. ſn 1. degustător; Schmecker. 1752: az is az baj hógj 
ha jŏnek Kóstolók vagyis vásárlók mig le menyek 
várakozik az vásáros vagj nem rajtam vgjan nem múlik 
el tsak tudgjam [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 

2. kóstolnivaló; mostră de gustat; Kost/Weinprobe. 
1595: hozottam . . 1. Eyttel borth kóstolóban p(er) d 2 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 294 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1597: Marthon Deák vramtol Egj eitel bort kostolo-
b(an) f — d 6 [Kv; i.h. 7/XII. 28 Filstich Lőrinc sp kezé-
vel]. 1620: ha valamelj Szaladser feőzeő kostolo-
ba(n) Jot adna es mas rozzat kezdene megh . . el vezik, 
es annak vtanna soha zabad nem lezen feöznj [Kv; 
TanJk II/1. 296]. 1666: két napon árulván, a hová illet 
lato pohárt küldvén, kostolora, Csiaplárra, Csiepegésre, 
és magunk italára . keolt el Just: 22 [Kv; SzCLev.]. 
1698: lato Bort . vigyenek Hadnagy Uram(na)k kos-
toloba [Dés; Jk]. 1750: Hozattam N. Görög György 
Uramnak Kostolób(an) a piros borból [Mv; AA11]. — 
L. még PLev. 181. 

Szk: küld. 1788: ha ott a pálinkának vevője talál-
koznék, kostalot küldettem, ugyan akarnám ha jol meg 
adnák az árrát, méltóztatnék Nsgod el alkudni [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.] * visz. 1818: az borok dol-
gát p(e)d(ig) Arkosival el-igazitotuk Kostolot viszen 
[Kv; GyL. Székely István lev.]. 

kostök kostök-zacskó; chisea, pungă pentru tutun; 
Bocksbeutel. 1815: Egy parasztos Kostök [DLt 862 
nyomt. kl]. 1829: a' Kostökből, mit a' melybe gyűlt bé a 
Fő Czéh Mester . . pènzeis fizessek Majer Uram-
nak 12 fkát . . . a 36 írt azután a Fő Czéh Mester Ur a 
kezem alatt lévő kostőkbe bé fizette [Mv; MészCLev.]. 
1855: A tükör alatt a falon fenyőfa kis pipa fogason 4 
hoszszu szárú borgai s egy rövid szárú debreczeni makra 
pipa: alattok horgas szegen csüng a zsíros, nagy kostök 
[UjfE 76]. 

kostyug kászu (fakéreg-bödön); vas fåcut din scoarţă 
de copac; Tönnchen aus Baumrinde. 1848: Egy fa haj-
ból való Gyümölts hordozo Kostyug-hijuba [Szászer-
ked K; LLt Kovats M. gub. írnok kezével]. 

kosut (1848-49-beli) honvéd; soldaţii din armata lui 
Kossuth; Honvéd (aus den Jahren 1848-49). 1849: mi-
dőn a pap szegibe jöttünk előnkbe futott három palák 
kikis kérdezték, hogy miféle ellenség van az faluba. Ko-
sutok vannak-é? [Bárót Hsz; HSzjP Berszán Gyurka 
(63) vall.]. 1850: a ' kasba sok maradót csépieden kit még 
annak utánna a' Kosutak el használtak [Vargyas U; 
CsS. Pantzel Ferenc (75) zs vall.]. 

kosz koszmó, ótvar; jeg, rapăn; Schmerfluß. 1632: 
Hallotta(m) enis ezt Philep Palnetül (!) hogj monda Phi-
lep Martonnak hogj te oli szaros koszos voltai, hogj a fü-
led tartotta a köszt (!) [Mv; MvLt 290. 86a]. 1717: Varró 
Jánost . . . ugj tartották mint ŏrŏkŏs jobbágjokat, 
Koszszábol s varából gjogjitatták [Koronka MT; Mk 
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Ugrón lev. 1717-48]. 1735: Teleki Pálné Aszszonyom 
Mlgs Urñinak fejét takarította, fésülte, a kosztol 

sokszor meg mentette [Kendilóna SzD; TK1 Anna Gyu-
lai quondam Francisci Detsei de Nagy Doba rel. vidua 
(54) ns vall.]. 

Szk: kivájja a ~ból. 1717: aztis hallotta(m) az Asz-
szonjtol eő kgtől hogj négj forinton vette3, és hogj csak 
az koszszábol a mig ki vájtákis sokatt ocsmánykodtatott 
vélle [Koronka MT; Mk Ugrón lev. 1717-1738. László 
Jánosne Deberki Sophia (30) jb vall. — aVarró Jánost]. 

kósza ? 1. kóborló, kószáló; hoinar; herumschwei-
fend. ? Szn. 1614: Kosza Marton lib. Kosza András jb 
[Bardócfva U; BethU 101] | Koza Miklós jb. Koza An-
tal jb [Szentmihály Cs; i.h. 459]. 

? Hn. 1716: egy Vanjolonal valo kelt az Somlo Vize 
mellet Kosza Vesze oldalaban [Alfalu Cs; EHA]. 

2. átv repdeső, szállongó; zburător, care pluteşte ín 
aer; flatternd, umherfliegend. Szk: ~ hír. 1850: Itt Ko-
sza hir annyi repdes, hogy Szemünket eszünket majd ki 
veri, s a vége egynek sem igaz [Folyfva MT; Borii. G. 
XXlVd Csiki Sámuel lev.]. 1880: kisült, hogy az egész 
zenebonának kezdője Tőrös Víg János volt, ki ángyát 
Kovács Ersokot valami kosza hír következtében illetle-
nül megtámadta s a házasok közt egyenetlenséget szított 
[M.bikal K; RAk 347]. 

kószál kódorog, táj csámborog; a hoinări, a umbla 
haimana/haihui; umherstreifen. 1691: Oltyán Bukur is-
mét Bozédra3 ment vala lakni onnanis mind Pokáb(a) 
kőszála [Bala MT; Ks 8. XXI. 18. — aBazéd MT. MT]. 
1704: az monostori templom és a Szamos között kószál-
tak3 [Kv; KvE 291 SzF. — 3A zsákmányoló kurucok]. 

kószálás kóborlás; táj csámborgás; hoinăreală, hoi-
närit; Umher/Herumschweifen. 1836: lehessünk szeren-
csések azon élettel teli képet, mit a ' Feredőre koszálás 
magából alakított, — őrömteli szemlélni [Kv; Pk 7]. 
1880: Tegnap jöttem haza egy jó nagyocska kószálásból 

• • Kóboroltam a havasok között pPLev. 77 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz]. 

koszbelí koszmós, koszos; de rapăn/seboree; von 
Schmerfluß, schmerflüssig. 1700: Ferencz Katanak fejin 
levő koszbelí nyavalyáját . mikor el vötte ne(m) tud-
ta, tizen edgyed fel esztendeig vele lakva sok izbe(n) cu-
raltattais de semmi keppen meg ne(m) gyógyíthatta 
[SzJk 386]. 

koszog kocog; a-şi tîrî viaţa/zilele; trotţen. 1736: ma 
sok báró vagyon Erdélyben, az kik magoknak is egy-két 
hintót alig tudnak tartani; nem hogy hintóra s aranyos 
kardra fizetnének, hanem két három rongyos szolgával 
alig koszognak [MetTr 318]. 

koszorú 1. (köralakú) ékszer- v. virágfüzér; cunună, 
coroană; (kreisförmige) Schmuck- od. Blumenkranz. 
1576: En Melytth Anna hattam Baranyay Annok Zeok-
segere Egy hymnek Az eleyth Racz warassal war-
roth gyöngyes hogy teob gyöngyei ezwe kozorwth chy-
naltassa(na)k neky Benne [Szamosfva K; JHbK 
XVlH/7. 13]. 1626: Teczet Azért mi nekwnkis miuel 
Anna Aszzoni mi Eleottwnk nylua(n) megh mutogata, 

hogy maga munkaia, es faratsaga vtan czinaltatta, az 
pártát, es koszorot, Annak okaert az bely portioiat Já-
nos vramnak megh nem itiltwk [Kv; RDL I. 16]. 
1665/1754: Az mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar 
lenni . . tartozik . . az egész Tarsaságot két asztalra 
tisztességes collatioval és szabad borral meg vendégleni 

Annak utánna a' B. Társaság egy szép koszorúval 
meg tiszteli, melyet mind addig mig asztaltól felkelnek 
fejében kell tartani; és a koszorú alatt ugy viselye magát 
hogy ne katzagjon, ne beszéllyen, egy szóval illetlenül 
magát ne visellye [Kv; ACArt. 21-2]. 1713: Egy Csoport 
avagy fürt koszorúban valo jofele gyöngy [WassLt id. 
Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1736: az meny-
asszonyt az vőlegény hálóházába bevitték, s az vőle-
génynek a vőfély presentálta azután az vőfély az 
kardját kivonta, és karddal az menyasszony fejéről az 
koszorút lemetszette és az kardja markolatjáig lebocsá-
totta . az vőfély penig az noszolyó-kisasszonnyal hár-
mat négyet fordult, azután az kardból az koszorút az 
földre vetette és azt négygyé vágta, jelentvén, hogy már 
vége vagyon az menyasszony leányságának [MetTr 
388]. 1752: Egy jofele gyöngyei rákot koszorú tizen hat 
arany boglárral, ki rubintas, ki gyémántos benne [Ks 
Komis Ferenc lelt.]. 7807: Egy jó féle gyöngyből készült 
koszorú boglárokkal 480 M fr [Kv; Ks]. 

Szk: gyémántos 1774: Egy Rubintos Gyémántos 
Koszorút, mellyet Pártánok is viselnek [MNy 
XXXVIII, 304] * gyöngyös 1593: Akiket latnak 
hogy vagy eo magok vagy feleseghe gyermeke, hozzaiok 
Allapatiokhoz Zegensegekheoz kepest Ne(m) illendeo 
feo es draga Ruhazatokat gyeongyeos koszorút vis-
sel vagy visseltet, haat Ameny Adoot erdemelne ket 
Anny Adóra írathassak vethessek [Kv; TanJk 1/1. 206]. 
1668: Egy gyöngyös koszorú, melyben van boglár. 7. 
gyémánt. 5. ketteib(en) nincz kő [Mk Kapi György inv. 
12]. 1714: Egy gyöngyös koszorú [Kv; Pk 6] * köves 
1728: Egy gyöngyös s köves koszorú [Ks 40 Varia 
XXVIIIc Gyulafi László kezével] * rubintos ~ 1734: 
Katinak egy kökörtsin színű Aranyas Szoknyát es egy 
Rubintos koszorút [Kv; KvRLt F. VII. 21 gr. Bánffi 
Kata végr.]. 

Sz. megköti vkinek a ~ját megadja vkinek (megérde-
melt) büntetését. 1832: kezembe az írása két embernek 
kik megígérték az õ Ngok lejövetelekre koszorúmat 
megkötni — Meg is kötötték meglehetősen [Torda; BfR 
Demény János udv. tiszt lev.]. 

A jelentésadásra nézve 1. CzF kōv. értelmezését: „Majd bekötöm a ko-
szorúját, am. majd megadom érdemlett jutalmát vagy büntetését." 

2. hímzésfüzér/koszorú; cunună brodată; Stick-
kranz. 1714: Vekonj gyoltsbul kelyhre valo ékesség, 
aranj Skofiummal, s aranj fonallal ki varrott 8 Koszo-
rúkkal s idvözult Herczeg Czimerével egjütt, körös kö-
rül arany Csipkétskével fl. Hung. 20 ! Gyönge Va-
szonybul Valo Abrosz körös körül Zöld selyem, arany 
fonallal egjelitett Viragokkal ékesített, melljn(e)k a" kö-
zöpen arany fonallal egjelitett Zold selyem Koszorú-
b a n ) mostani Herceg Aszszonj Czimere vágjon [AH 28, 
30. — aII. Apafi Mihály]. 

3. (hagyma)füzér; cunună (de ceapă); (Zwiebel)-
Bund. 1594: Áz Bagossi3 Maior haznal . . wagjon 
foghagima vágjon koszoruual No. 10 [UC 78/7. 18. — 
3Sz] | Foghagmia vágjon kozorwual No. 7 [Kraszna Sz; 
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i.h. 20]. 1697: Egj jo nagj koszorú foghagjma. Veres 
hagjma koszorú nro 43 [Borberek AF; Mk Alvinczi Pé-
ter inv. 5]. 1706: Veres hagyma 12 koszorúval [Hsz; 
Törzs. Rákóczi inv.]. 1717: árultam . . . foghagymábol 
20 koszorubol 20 sustákot [Bocsárd AF; BfR Sigmond 
János lev.]. 1750: attam petersejmet hat Kötést 
veres hagymát egy Kosorut (Den) 3—iros vajat egy 
Fertájt [Mv; AA1 l]. 1817: a magnak való hagymat is 16 
hat koszorút el-elŭltettŭnk, aprót 6 kupát, magyarot 
3mat, fokhagymat 16 Koszorút [Héderfája KK; IB. Ütő 
Bálint tt lev.]. 1852: a' tsapas hagymakat a potzra kel 
tenni . . koszorút nem kel el adni [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez Ádámosra]. 

Szk: fon. 1680: Ezen kert(ne)k alsó részen vágjon 
az kerthez ragasztva Suppos feddel alat het tölgy fa osz-
lopocskákon egy szin, melljb(en) esős időb(en) hagymát 
szoktak koszorúkban fonni [A.porumbák F; KvLt Inv. 
27]. 1686: Veress hagyma Koszorokban fonva köb: 83. 
Fok hagyma Koszorúkban fonva Köb. 83 [Fog.; UtI]. 

4. köteg, kötés; legătură; Bund, Bündel. 1836: Ötven 
véka magnak való Törők Buza Koszorúkban [MNy 
XXXVIII, 208]. 

A magnak meghagyott leſejtellcn kukoricacsövekel füzérbe kötve és az 
eresz alatt felakasztva szikkasztották. 

5. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: a. vhány füzérnyi/koszorúnyi; de un 
anumit număr de cununi; von einigen Bündeln. 1656: 
Az második pinczeben vágjon keörös körnjül, deszka 
alias, azon felljül mas rendbeli alas, mellen vágjon ve-
reshagima, cub. nro. 2. 14 koszorú fokhagima [UF II, 
155]. 1729: tiz koszorú veress hagymáért adtam fl. h. 1 d. 
20 Negy koszorú fokhagymáért adtam d 60 [Szentbene-
dek SzD; Ks 26. XIV. 1]. 1777: A szekrént fel nyit-
ván abban találtunk . . . egy koszorú foghagymát, egy 
koszorú veres hagymát [Nagylak AF; DobLev. III/503. 
2a]. 1789: égy Koszorú Hagymát ő keme a szokmánya 
alá vévén azzal csak sompordált az Sebestyén Ur kertye 
tetején hogy miképpen vethesse meg hogy ne lássák, néz-
vén mindenfele [Dés; DLt]. 1798: Találtatott hét Véka 
Murok . Három Koszorú Veres Hagyma . . . Két Vé-
ka Krumpi [Vingárd AF; KCsl 5]. — b. vhány kötésnyi; 
de un anumit număr de legături; von einigen Bŭnden. 
1767: a gjalog kert négj Esztendőnél tovább nem igen 
szolgál, mi az el mult Tavaszai fattyú karóval meg erősí-
tettük s egj koszorú vesz(sz)ŏvel [Esztény SzD; Told. 5]. 

6. asztag ~ja '?' 1610: Vagion Benedekffy Janosnak 
Kaydichfalwy Chiwr kertiben, egy negy szegw buza Az-
taga Azt koszorúaigh monda hogy maga szamara le 
haniatta [Szu; UszT 52-höz]. 1764: midőn az elmúlt 
öszszel szarka Uram az Asztagakat bé hordottatta, an-
nak utánna Négy hétig is mind fedetlen állatt az Asztag 
ugy annyira hogy le a koszorúja mellett mind elrotha-
datt [Kórod KK; Ks 19/1. 6]. 1775/1781: eő Nagysága 
. . . ollyan asztagokat rakatott, hogy két állásokról 
hányták fel tsak az asztag koszorújáig a kévéket [Máda 
H; JHb LXXXI/3. 384]. 

Valószínűleg az asztagnak az a felső része, ahonnantól fogva — a csapa-
déktól való valamelyes védés céljából — az asztagrakáskor „hegyezni" (fel-
felé hegyesíteni), ercszes fedélként kezdik rakni az asztagot. 

7. halotti koszorú; coroană funerară; Totenkranz. 
1879: A te nevedben is tettem koszorút. Mindenkire, ki 
tudta, milyen szeretettel voltál az örega iránt, igen jó ha-

tást tett kegyeletednek e kifejezése [PLev. 67 Petelei Ist-
ván Jakab Ödönhöz. — aMentovich Ferenc, a mv-i ref. 
kollégium matematika tanára]. 

8. vízkerék ~ja a hajósmalom vízkerekének része; 
parte de roată la moară plutitoare; Radkranz des Was-
serrades einer Schiffsmühle. 1590: Az Malomra való 
keoltseg . . . veotte(m) Zabo Janóstul az vyz kerek kozo-
ruiahoz való faat egy rakasban . . f. 2. d. 25 [Kv; Szám. 
4/XIII. 3 Greg. Wass malomreg.]. 

A jel-re nézve 1. CzF-nak koszorú al. a köv. értelmezését: „Koszorú 
így nevezik . . azon körösen hajtogatott fadarabokat, melyek a malom-
kerék kerületét teszik, s az ilyen fákat egyenként koszorúfának hívják." 

9. táncmulatság; petrecere cu dans; Kränzchen. 
1578: wegeztek eztis eo kegmek egez varasul hogy min-
de(n) keózónseges vendegsegeket es menyegzeoket czeh-
bely lakodalmokat kozorokot, es minde(n) Eyely Torbi-
zolassokat le tegienek huz forint bwntetesse alat [Kv; 
TanJk V/3. 157b]. 

Az egyetlen adalék beiktatásakor a címszó korunkig terjedő utóéletére 
nézve érdemes megjegyezni, hogy a kv-i Református Kollégium diákjai az 
1920-as években is még koszorúként emlegették az intézet tornatermében 
rendezett, a koraesti órákig elnyúló, táncos délutánokat. 

O Hn. 1659: A Szilos kozorun (sz) [Kide K; BHn 86]. 
1687: Koszorú nevű helyben (sz) [M.gyerőmonostor K; 
EHA]. 1740: A Koszorú oldalán [uo.; EHA]. 1752: az 
Koszorufő aljában (sz) [Középlak K; KHn 296]. 1758: 
A koszorú nevezetű hellyben (sz) [Inaktelke K; EHA]. 
1775: A Koszorú Főnél (k) [Középlak K; KHn 299]. 
1792: A Koszorú alatt (sz) [M.gyerőmonostor K; 
EHA]. 

koszorúakasztó ékszerfüzér-rész; parte de colier; Teil 
der Schmuckgirlande. 1717: Egj koszorú Akasztó Pil-
langó formán Csinált Arany lepke 10, 10 rubint benne 
[Nsz; WassLt]. 

Szk: ~ tű. 1696: Láttam Vas Gjőrgjné Aszszonjom-
nak, menj Aszszonj korában hogj szép koszorú Akasztó 
tője volt [Mv; BálLt 85]. 

koszorúakasztoló-ttt fejre való koszorút akasztó tű; ac 
de siguranţă pentru prins coroane; Haarkranznadel. 
1682/1687: Attam Egi koszorú akasztalo Feier ezüst 
Tőtt, melire iduőzült leaniomnak az Neue fel uolt irua, 
Melliett olosz Tőnek is hinak [Fog.; Borb. II Rákosi An-
na kel.]. 

koszorúcska 1. ékszerfüzérecske; colier mic; 
Schmuckgirländchen. Szk: gyöngyös 1768: Egy 
Gyöngyös Koszorúcska, mellybe vagyon őt . . boglár 
Magyarországi forma, apro gyöngyös virágokkal őszve 
kötve [Nsz; TGsz 51]. 

2. (hagyma)füzérecske; cununiţă (de ceapă); (Zwie-
bel)Bündchen. 1799: három rudakan 124 koszorú ve-
ress Hagyma. Vagyan két koszorutska Fok hagyma is, 
meljen vagyon Fő 46 [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány koszorúcskányi/koszorúcskára 
való; de un anumit număr de cununile; von einigen 
Bündchen/Bündelchen. 1775: 6 koszorutska veres, és 7 
foghagyma x 48 [Déva; Ks 76. IX. 181/4.]. 

koszorúfa koszorúgerenda; cosoroabă, grindă de cen-
tură; Mauerbank. 1582: Vagattam egy keomyessel az 
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keofalba lywkakatt az hova az kozoro fakat helyeztettek 
[Kv; Szám. 3/V. 27]. 1585: az kamaraba vonattunk egy 
Mester gerendát be es az le dóit fal felet walo 
gerendák ala egy őregh koszarwfat p(ro) f — d 40. Item 
egy mas kisseb koszarwfat az kozarwfa ala labfanak . . . 
It(em) egy Eoregh zarw fat . . . kywel az Ach a ko-
zorwfat fel satúllata [Kv; i.h. 3/XIX. 34-5]. 1587: az Js-
potalj Malomnal valo palo meg czinalasban volt az kor-
chiolas . egi hozw koszorw fat weottem rea kit által 
teottek raita — / 40 [Kv; i.h. 3/XXX. 25]. 1609: 
Veottu(n)k egy kozoru fat hattua(n) laab Niomnj f 1 d 
20 [Kv; i.h. 12b/IV. 121]. 1629: Teolchyeres Thamas he-
jazattya szarufaj alat valo koszoro fa az falba vagyon 
rakua mind az szarufak uegiuel együtt [Kv; TJk VII/3. 
204]. 1701: Az Relictá(na)k rendeltük3 az Csűrnek 
az másik felét edgjik hoszszu koszorú fájával edgjütt 
[Kissolymos U; BLev. — aAz osztoztató bírák]. 1779: 
egy régi Csűr a le szaradástol tartván, meg támogatta-
tott, épület fái is alkalmatlanok, koszorú fái is gussal tol-
datván egybe [Galambod MT; Told. 29]. 

koszorúfás koszorúgerendás; cu cosoroabe; mit 
Mauerbank. 1656: Jnnet az tomlecz felett valo hejazatt 
ala job kez fele terven, ennekis erös fa kötesses szarufas 
koszorufás kupás czerep hejazattia, bontakozott ál-
lapottal vágjon | az harmadik rend hazak hejazattia 
az Veres Bastiaigh gerendakon allo koszorú fás szaru 
fas, erös kötesekben lapos cserep hejazatt alá vágjon 
veue [UF II, 140]. 

koszorúgerenda koszorúfa; cosoroabă, grindă de cen-
tură; Mauerbank. 1732.Ĕ A regi Csűr Talpakban véset 
Sas fák köziben borna fából ki rákot oldalú, kilentz 
bokor szarufái a koszorú gerendakba egy rend oldal 
kötéssel erősíttettek | egy kitsin élés Kamara Nad 
sup fedelit faragot elegyes, nyar gyertyán és fenyő létzek 
tartyak, szely koszorú gerendakban [Nagyida K; Told. 
11/70]. 1757: a fák pedig többire Koszorú és Mester-
gerendáknak valók voltanak [Gergelyfája AF; BK sub 
nro 834]. 1759: amig a Legény benn éjtzakának idején 
véllek mulatozott volna, más oda került a lohoz el vezet-
te az ház megi s az koszorú gerendahoz fel kötötték 
annyira hogy a Lónak a Veres habja harmadnap múlva 
is láttzat a földön [Szentlászló MT; Sár.]. 1814: Ezenn 
Nyíl Erdő Nagyobb részint Bükkös, Tölgyes Cserés, és 
Gyertyános: Meg lehetős Epületekhez kévántato Ága-
sokat, Koszorú és Fojo Gerendákat . . . lehet benne 
kapni, találni [Récekeresztúr SzD; BetLt 3]. 1825: A két 
Szín koszorú gerendája kőrődős körűi vastagsága 4-5 
hüvelyk [Dés; DLt 3]. 1856: tartozzam . Motsona . . 
a le suvadozásban álló gerendák alá Koszorú gerendát 
és sas fákot tenni [HG Bethlen lev. — aK]. 

köszörűkő '.' Hn. 1755: (A Lázár) Famillia Emberei a 
Molduvaiaktol soha se haboritattak eddig nem is prae-
tendáltatak mind hogy a Koszom kö pataka tartatott a 
két ország kőzőt kőz határnak [Gyszm; EHA]. 

koszorús ' ' Szn. 1453, 1488: Kozoros [Kv; Csánki V, 
318]. 1567: Petri Kozoros [Kv; TJk III/l. 113]. 1712: 
Dekanj Cozorus Ferencz mester [Kv; BorbCJk 11b-
17a]. 1716: Kozorus Borbély Ferencz [i.h.]. 1730: Kozo-
rus Imre [Kv; i.h. 38b]. 1737: Kózórus Imreh [Kv; 

Dica]. 1750: Kozorus Pálné [Kv; GombkCLev. 50]. 
1751: Koszorús Pál [Kv; i.h. 61]. 1755: Kossorus Imre 
fia Kossorus Ferkő (inas) [Kv; i.h. 82]. 1766: Koszorús 
László [Kv; CsCJk I. 47aj. 1806: Koszarus Beta [Kv; 
KvRLt 148]. 1808: Koszorús László (53 szíjgyártó) 
[Dés; DLt 940]. 1854: Koszorús Sámuelné ispotalybeli 
szegény [Dés; RHAk 59]. 1861: Koszorús Károly faze-
kas [Dés; DFaz. 43]. 

Hn. 1740: Koszorús kőzött az Északban [Gyerővásár-
hely K; EHA]. 1793: a' Koszorús tetejin [uo.; KHn 154]. 

koszorúzott 1. övezett; încununat/conjurat; 
eingefaßt. 1756: vágjon . . . Csere fa koszorú fákkal 
koszorúzott, hasonlo fákkal szarvazott, s léczezett jo 
Szalma fedél alatt épitetett Csűr [Branyicska H; JHb 
LXXI/234]. 1864: Kányáság erdővel koszorúzott 
határrész temérdek kányájáról neveztetett [Hadad Sz; 
Pesty,MgHnt XXIV. 24]. 

2. koszorúgerendás; cu cosoroabe; mit Mauerbank 
(versehen). 1699: cserefa ágasokra koszaruzot rósz szal-
ma födél alat sövényből font őreg disznó pajta [Szent-
demeter U; LLt Inv. 31]. 

koszos 1. koszmós; bolnav de seboree; schmerflüssig. 
1570: Barbely János . . . vallya hogy, Egy gyermeket ky-
nek Laczko volt Neweh Kakas András vram adoth ew 
hozza Ez wegre hogy az feyeth megh gyogitàna Mert 
Rwth kozos volt, ew Banth wele Mégis gogithotta volt 
[Kv; TJk III/2. 42]. 1632: Hallotta(m) enis ezt Philep 
Palnetül hogj monda Philep Martonnak hogj te oli sza-
ros koszos voltai, hogj a íuled tartotta az kőszt (!) [Mv-
MvLt 290. 86a]. 1705: Ca(us)a Vir(ágos) Berkiensis 
Eles Marto(n) Prokatora Martonos György altal felesé-
getői Filep Katatol válást keres illyen oko(n) hogy mi-
kor feleségül el vőtte ne(m) tudta hogy koszos volt és 
hogy kezd ragadozni [SzJk 349. — aSzD]. 1724: Thót 
Szabó Jeremiás koszos feje gyógyítására expendál az or-
vosnak fl. h. 25 60 [Ne; DobLev. 1/109]. 

2. mocskos; murdar; schmutzig. 1717: Varró János 
. elég hugjos, koszos gjermek volt [Koronka MT; Mk 

Ugrón lev. 1717-1738 Déé Gergelljné Adám Kata (39) 
szabad személy vall.]. 1823-1830: Ma ez az Imreh Sá-
muel igen rongyos, és még hordozza a régi megkopott 
koszos parókáját [FogE 80]. 

3. becsm, sziîk mocskos; murdar; sudelig, schmutzig, 
gemein. 1567: Agatha vxor francisci Seres, se audisse 
Quod ita dixisse vxor Valentini ad Dorotheam Toot-
hazy Hallódé ha en Nem Mosom az en vra(m) labath Jo-
wel te Mosd a fazat Kozos Kurua Nagseggw [Kv; 
TJk III/l. 92]. 1590: mond Bodo Marton No fekedg le te 
kozos ezes lelek mert meg ma kulomben iarz [Kv; TJk 
V/l. 44 Zantho Istuan Julay (!) Istuanne zolgaia vall.]. 
1632: Keŏrtvelfai Istua(n) monda mindgjart az me-
nieczkenek te czigany, te koszos, lopo ugj mond egj zá-
rom sem maradhatot megh mind felrontottad ugjmond 
[Mv; MvLt 290. 85]. 1724: hallottam Czeglédi Szabó 
Mihályné Aszszonjomtul, hogj mondotta, imhól ez á 
koszos Jeremiás engem keres, de bizony meg mutatom, 
hogj sem ez a' ház, sem szőlő, sem egjéb nem leszsz ŏvé, 
hanem másé [Ne; DobLev. 1/106. 4a St. Horváth (50) ns 
vall.]. 

4. átv, becsm hitvány, vacak; de nimic; gering, schä-
big. 1764: Carolus imperátor . . . commissiót instituált, 
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s akik nem producáltanak, amittálták jussokat. Ezekről 
is, midőn producálni kellett volna a nagyatyámnak Do-
bai Péternek a három nagy okos, értelmes ember kö-
zül egyik sem vállalkozék, aki felmenjen Pestre, hanem 
általadák egy Szász nevü váradi embernek ezer koszos 
forintért [RettE 165]. 1776: Mintha tizenegy esztendők 
alatt háromszor is el nem költ vagy kelhetett két-három-
ezer koszos forint [i.h. 366]. 

koszperd szablyafajta; un fel de sabie; Art Schwert, 
Kampfschwert. 1637: Nemet lodingi uagion n 3 Nemet 
Lodingi uas uagion n 1. Gózpergi uagion Jelen n 1 
[Ebesfva; UtI]. 1679: Koszperdre valo kereszt vas nro 2 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 43]. 1688: Bá-
ron Gal ober Lejtmán Regimentyeben levő Capral egy 
tallért tőlem el csalt, s hogj a' Kapitanny(na)k panaszt 
tŏttem a koszperdel a" vallamot meg vagdalta [Kv; UtI]. 
1692: Egy nyakba(n) valo pállos Egy rósz hüvelyű kosz-
perd [Szárhegy Cs; LLt]. 1705: idealá az alsóvároson 
egy muskotélyos egy dobost megvervén, az verés után a 
dobos úgy ütötte által koszperddel, hogy mindjárt meg-
holt az muskotélyos [WIN I, 392]. 1710 k.: Az elector, 
Carolus Ludovicus Mikor osztán elmentem Heidel-
bergából, maga szép viselő ezüstös koszperdjével . . 
ajándékozott meg [BÖn. 572-3]. 1739: Faluvégi Mi-
hálynénál Berei Sáránál egy káplár . . . eltörte a kosz-
perdjét [Bögöz U; Ethn. XXIV, 87 Kezskés Istvánné 
Anna (40) pix vall.]. — L. még BÖn. 583. 

Szk: ~et húz/ránt. 1704: Cleri nevű kapitány a 
rab kapitánnyal . . . tréfában öszvekapván amaz 
koszperdet rántván hozzaszúrt valójába^ és a hasát 
megszúrta [WIN I, 112]. 1705: morgott, szitkozódott és 
koszperdet is húzott [i.h. 511]. 

koszperdes szablyafajta; un fel de sabie; Art Schwert, 
Kampfschwert. 1671: Báncsi György uramat, ki már 
Nikházi uram helyett ungvármegyei vice-ispán volt, 
megfogták, rútúl bánván vele, koszperdesekkel fejét el-
vervén és mindenében sákmányt hányván [TML V, 511-
2 Szepesi Pál Teleki Mihályhoz]. 

koszt1 mîncare, hrană; Kost, Essen. 1662: itt levő 
Nagyságtoknak szolgáira, kiknek onnét kelletik koszt-
joknak kitelni, mi megyen? [TML II, 360 Teleki Mihály 
Lónyai Annához]. 1823-1830: Ez igen emberséges em-
ber volt, kosztja az urak asztalán volt, s a kisasszonyt ta-
nította németül [FogE 117-8]. 1863: A' Sz. Lászlói segéd 
Papság 150 f. o:ér. fizetéssel, szállás kosztal köröztetik 
[Gyalu K; RAk 79]. 

Võ. az azonos eredetű kost címszóval. 

Szk: ~ján tart vkit. 1675: magát feleségestől házam-
nál költségemmel, kosztomon tartom. Ittem megháza-
sítván, feleségestől házamnál tartottam, asztalommal 
tartottam, ruháztam [Kv; KvE 195 LJ] * ~ċwj van vki-
nėl. 1847: Varga Katalin amidőn itt Abrudfalván járt 

nálam volt koszton [VKp 230 Mutz Todor (48) colo-
nus fiscalis vall.] * ad. 1806: Győri Péter nem ád 
nekem kosztot pènzértis á béli boszszujában, hogy én 
miért hagytam vala el őtet, és miért mentem Ignátzhoz 

Ignátz jobb kosztotis ád mint ő annyi pénzért [Mv; 
Ks Thuróczy Károly lev.]. 1859: nagy nyomorúságban, 

nagy szükségbe vagyok most ís . a' múlt fél-honapba 
egy jo szivü vendéglŏsné, szánakodásból ingyen adott 
kosztot [Mv; DE 2] * ~ot hordat. 1849: Krisán Máris-
kó . . . Majertől hordatott egy darabig kosztot | kosztot 
az Uri Kaszinói vendéglőből hordattunk [Kv; Végr-
Vall. 4, 15] * ~or rendel. 1849: Kelemen Béni . . szá-
momra azon fogadóban kosztot rendelt saját költségére 
[Kv; i.h. 13] * ebédes ~ ebédkoszt. 1870 k./19l4: 
Koszt: a rendszeres hármas étkezés A koszt többféle 
volt: vagy kegy koszt . . . vagy 1-2-3 személyre 
kialkudott teljes, vagy csak ebédes koszt (ez utóbbi 
esetben a reggeli és vacsora az otthonról küldöttekből 
telt ki) [MvErt. 21] * teljes ebédes 

koszt2 dorong; ciomag; Knüppel | karó: par; Stange. 
1746: Fegyveresen Puskákkal Kosztokkal , még az Czi-
gánynékis ki menteneké [Nyárádsztlászló MT; Sár. — 
Más, tanú vall-ában: . . fegyveres kézzel dorongok-

kal]. 1768: Az Utrizált Naponis a' Leánykájával Tot 
Mihályné szemünk láttára, üres Sákot honya alá, nagy 
kosztot vévén kezibe el menének az Utrizált berekbe, ho-
lottis midőn kosztolta volna a' Vad almát az Utrizált 
Molnár meg tudván oda ment s ez factumon alma szedé-
sen s Lopáson találván mondotta Tot Mihálynénak 
miért tselekszi ezt [Karácsonfva MT; Told. 3a]. 1797: 
Imre Dániel . . . tízszer tizenketzer a1 puskáját hozza 
sütte, en mindenkor a' Végit egy kosztal le üttem [Mál-
nás Hsz; Mk II. 8/260 Mihály István (29) vall.]. 

kosztbér kosztpénz; banii pentru mîncare; Kostgeld. 
1848: az előtt mint egy két évvel intető aszszonynál 'Si-
bói Krisán Mária részére szállást fogadott . . . , de a' 
szállás és kosztbért é mái napig se adta meg [Kv; 
Végr. Vall.]. 

kosztol (karóval) lever; a dobon (cu par); (mit Stan-
ge) herunterschlagen. 1768: vad alma fájáról a vad al-
mát verte kosztolta a Leánykája pedig a' főidőn szedte I 
a' Leánykájával Tot Mihályné . . . nagy kosztot vévén 
kezibe el menének az Utrizált berekbe, holottis midőn 
kosztolta volna a' Vad almát az Utrizált Molnár . . . 
mondotta Tot Mihálynénak, miért tselekszi ezt [Nyá-
rádk^rácsonfva MT; Told. 3a. — A teljesebb szöv. 
koszt al.]. 

kosztos I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ tanítvány elev care mănîncă la o familie; 
Kostschüler. 1870 k./1914: a tanítványok által adott el-
látás (kosztos tanítvány) [MvÉrt. 21]. 

II. fit kosztoló személy; persoană abonată la o pen-
siune; Kostgänger/gängerin. 1849: Krizsán Máriskó 

kosztosokat lenne tartandó [Kv; Végr. Vall. 3 Kele-
men Béni vall.]. 

kosztozás étkezés; întreţinere; Verköstigung. 1849: a1 

kérdéses időbeni kosztozásrol mit sem tudok [Kv; Végr. 
Vall. 92]. 

kosztozik étkezik; a lua masa (undeva); in Kost sein. 
1849: Maczek Floriannetől kostozott Krisán Mária 
[Kv; Végr. Vall. 82]. 1851: edgyikünknél szállásolt és 
kosztozott [Dés; DLt 898]. 
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kóta jegy; cotă, semn; Zeichen, Note. 1584: kételked-
nek a Regestumhoz hogy Nem Veres Tamas emendalta 
volna nehany helie(n) meg változtattak az eo Irasat a' 
Cotakban mert hol az ketteobeol Negiet chinaltak, hol 
egieb kepe(n) valtozgattak | Veres Thamas vallia, Amint 
vallottanak Lonner Mihal es Nirel János, hogy en teol-
lem hallottak Volna hogy az ketteobeol Negyet chinal-
tak volna, Azt Ne(m) monta(m) de Azért monta(m) 
hogy az Cotakban vagyon oly Emmendalas Akit en 
Ne(m) chinalta(m) es Irta(m) [Kv; TJk IV/1. 292, 293]. 
1592: mikor a* kj zedet leweleket helieyre akarja tennj, 
lássa megh a' lewel hatan az Numerot haniadik cota, es 
amely lada alat az talaltatik tegye abba [Kv; Diósylnd. 
14]. 

Szk: aritmetikai ~ számjegy. 1681: minden foliumok 
Arithmeticai Coták alá vétetteka; és nemely dolgok is 
Abece-i bötükkel jegyeztettek meg; hogi annyival is ha-
marab megh lattassék ä keresetb(en) levő dolog [VhU 2. 
— Az összeírásban]. 

kotárka 1. (vessző-)kukorícagóré/kas; coşar, pătul; 
Kukuruzscheuer/Maisscheune (aus Rutengeflecht). 
1757: edgy kész ágasakra hellyheztetet katárkámat hon 
nem létemben valaki az agassairol le vette s el akarta vin-
ni, de az hélynek bajos volta mián el nem vihette, azt el 
hadván, más katárkához ment azon kotárkamhoz nem 
messze hazais hozta [Vályebrád H; Ks 62/22]. 1752: 
Csős Tŏrŏkbuza tanáltatik hat nagy katarkába [Ros-
kány H; Ks 76. IX. 2]. 1759/1779: Kotárkokban Lévő 
Csös Tŏrŏk buza [H; CU]. 1765: Majorság Ollak(na)k 
ideiekre . O és Uj Széna . . Katárkakra [Nagybar-
csa H; Ks 71/52 Szám.]. 1782/1795: két Katárka, az ed-
gyik bé fedve ujj, a' másik felig kertelve fel tsak [Soros-
tély AF; Ks 80]. 1792: Ősztől fogva Tavaszig az Utrizált 
Katárka8 fedetlen tartatott [Laszó H; Ks 80. XLVII. 5. 

aA vk-ben: törökbúzás kas] | midőn egy új kotárkát 
csináltatott volna elég Deszka maradót [Szászváros; Ks 
75. VlIIb. 141]. 1796: Az alsó Csősznél lévő kotárkának 
vagyis Törokbuzás kas meg erŏsittésére nagy szegekre 
• •. 19 Vas [Déva; Ks 95]. 1804: Tsös Törökbuza egy 
kotárkával [Tresztia H; Ks 108]. 

Leírását, képét 1. NrLex. II, 296-9; eredetére 1. SzUsz. — L. még Balas-
sa, MKuk. 269. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: vhány kasnyi/kotárkányi; de un anu-
mit număr de coşare/pătule; von einigen Maisscheunen 
(viel). 1722: Vagyon az Csüres kertben feles katárka ta-
valyi és harmad idei törők buza tsőstől [Algyógy H; 
Born. XXIXa. 8 Bornemisza János conscr. 2-3]. 1733: 
egj kotárka Tőrőkbuza felig való [Hacezsel H; JHb Jósi-
ka Zsigmond udvarháza]. 

kotló 1. mn care cloceşte; (an)brütend. Szk: ~ lúd. 
1717: Az Kotló Lúdakra, Pújkákra és Tyúkakra s Lud 
ßakra erogalodat . . . Buza metr. 3 [Küküllővár KK; 
UtI] * ~ majorság. 1717: Az Kotló majorságokra, s 
Lúd és Tyúk fiakra . . . Búza metr. 3 [uo.; UtI] * ~ 
Pulyka. 1763: Tyúk és Csirke volt 6 . . . Kotlo Pujka 
No 1 [Pókafva AF; JHb XXV/77. 3] * ~ tyúk. 1680: 
Majorhaz . az hazban kŏrŏs kŏrnyŭl kotlo Tyúkok 
Pujkak, es Ludak alá való fabol csinált szakaszocskak 
vad(na)k [A.porumbák F; ÁLt Inv. 28-9]. 

II. fn kotlóstyűk; cloşcă; Bruthenne. 1647: Őregh 
Tyúk nro 10. őregh tjukfi nro 25. Apró három kotlo 
alatt [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1791: most kellett 
volna költeni két kotlonak de annak is a tojása mind Zá-
pon maradott eppen ötöt kötettek ugy hogy nem szán-
tam volna azon kotlokot a földhöz verni hogy annyi sok 
szép tojást el vesztegettenek [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.]. 1817: a Tyúkok kŏzŭl egy kotlo költött 17 
. . tojásbol 16. pisleneket [Héderfája KK; IB. Ütő Bá-
lint tt lev.]. 

kotlóalja vhány kotlóaljnyi (kotlóval/kotló alatt le-
vő); (puii) rezultaţi dintr-un clocit; von einigen Bruthen-
nen (viel). 1647: őregh Tyúk nro 10. őregh tjukfi nro 25. 
Apró három kotlo alatt . Egj kotlo allja Reczefiak 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 

kotlósmajorság cloşcă; pasăre care cloceşte; Brut-
geflügel. 1776: Kásának . Kotlos Majorság és Pujka 
Fijak számára őröltettem Metr. 12 [Mezőméhes TA; 
WassLt]. 

kotlóspulyka curcá care cloceşte; Bruttruthenne. 
1763: láttam három Kotlos Pujkáit a' mellyek a* 
Tojáson ültenek [Gálfva KK; Mk V VII/1. 32 Nemes 
Juána providi Komán al(ia)s Boúr Sztán cons. (36) zs 
vall.]. 

kotlóstyúk cloşcă; Bruthenne. 1747: az emlekezetben 
forgo kotlós Tyúk Lengjel Janosnéje volt [Torda; TJkT 
III. 157]. 1769/1778: minden Esztendőben (: melly az 
Karátson Tyúkján kivűl nem régen ragadott fel :) ad-
tunk egy kotlós Tyúkot Tiz Tsirkéjivel edgyűtt [Kárász-
telke Sz; BfN DDD/4]. 

kotlózik hosszasan időzik/tölti az időt vhol; a sta mult 
timp undeva; (ver)weilen, sich irgendwo lángere Zeit 
aufhalten. 1710 k.: Induljon, minthogy az is a szándéka, 
ide, és ismét Segesvárhoz, bocsásson pátenseket, bizony 
hazamegyen mind székely s minden, s meghódol néki; 
parancsol ő az országban, mü meg kotlózunk ebben a 
városban [BÖn. 764]. 

kotol a cloci; brüten. 1717: Ludat ültettek 3mat 30 to-
jásra. még Tyúkot ném ültettünk mért nem kotolnak 
[Bocsárd AF; BfR Sigmond János lev.]. 1796: A Kol-
tsärnál vagyon Pujka Fiu 54. Pipe 13 . . 12 pujka még 
mos (!) kotol a jövő héten ha költenek [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 1814: A' 40 pujka fiju helyett ko-
tolnak a' pujkák 50 pujka tojáson és 30 tyúk tojáson 
[Cikmántor KK; KCsl 5]. 1844: a ' szakáts 's Biri ügyel-
jenek a' lud 's rétze tojásokra, ha kotolnak ültesek meg 
Todora tud hozzá [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez 
Ádámosra (KK)]. 

kotor 1. harízsál, szertít; a scormoni; ausbreiten, 
schüren. 1632: szinten akkor kotrom vala az hamut s ket 
ontalat talalek ietemben az szuszek ala uetem s port ha-
ritek rea [Mv; MvLt 290. 94b]. 

2. kb. (nőt) fogdos; a pipăi; (Frau) (ab/be)fingern. 
1639: Szekely János . . . Szeŏcz Danielne Aszoniomat a 
bokaiatul fogua teteigh mind fel vajta kotorta eŏlelte 
czokolta nyalta falta [Mv; MvLt 291. 174b]. 
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kotorászik 1. turkál, kutatgat; a scotoci; herum-
wühlen/stōbern. 1728: Ő kglme hírem akaratom nélkül a 
Ládáimban kotorászott [Veresmart TA; SLt AY. 22 
Cseli (!) Pogány Istvá(n) lev.]. 

2. kb. fogdos, markolász; a pipăi; herumtasten. 
1592: Ersebet, Giroti Peterne vallia . . Chehy Albert 
. . . monda, bezzeg chuda dolgot latek, az ablakon te-
kintek be Meggiesz Boldisarekhoz, es lattam hogi az le-
gini eggik kezeuel az Meggiesine laba keozeot kotoraz 
vala, az masikkal meg eolelte vala [Kv; TJk V/l . 268}. 
1638: ezt az Sombori giŭrkatis latam hogi az eló rwha 
alol uona ki az kezet, es megh mondám a' hitetlen kurua 
mit kotorász ott [Mv; MvLt 291. 142.b. — aVarga Mik-
lósnéjának]. 1689: Deliberatum világoson comprobala 
Lőrincz Pap Ur(am) Actioja szerent Olosz Mihalyne el-
len, hogy azt mondotta, hogy mas émbér felesegit koto-
rászta s tapogatta Ergo humagiumon marada az Incta 
[Kovászna Hsz; HSzjP]. 

kotoronca boszorkány; zgripţuroaică, vrăjitoare; 
Hexe | (vén) banya/szipirtyó; cotoroanţă; zgripjuroai-
că; alte Vettel/Hexe. 1748: Szucsán Medre ismég 
egyben szidván Kotorontzának mondot [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

? kotorvány ' ' Hn. 1693: Kotorvány elŏt (sz) [Vécke 
U; EHA]. 1744: Kotorván elin Falu erdeje kozőtt (sz). 
Kotorványba (sz) [uo.* EHA]. 1855: Kotorvány (sz) 
[Makfva MT; EHA]. 

? kotró Szn. 1592: Kotro Mihali \Kv; TJk V/l. 
211]. 1602: Kotró István szab. [Szentlélek Hsz; SzO V, 
183]. 1614: Kotro András [Fancsal U; BethU 132]. 
1711: Kotro Peter [Mindszent Cs; Born. XXXIX. 50]. 
1720: Kotro Peter Uram [Csíkszereda; BCs]. 1735: Kot-
ro András [Kv; Dica XX. 59b]. 1816: Kotro Gaborné 
[Kv; IB]. 

A címszó esetleg a kotor ige jelen idejű mn-i igenévi alakja lehet. 

kotta 1. hangjegy; note; Note, Tonzeichen. 1710 k.: 
Virginát is kezdek tanulni, de semmi sem lőn belőle 
mert a kótákat ugyan megtanulám, és egy lineált könyv-
be a mesterem ira egy falka német, francia és mi ördög 
nótát . . de én annak egyiknek sem tudtam az elmém-
mel, szájammal a nótáját, csak pengettem, dongattam a 
kóták szerént a hitvány virginát, de annak sem íze, sem 
bűze nem volt [BÖn. 574]. 1823-1830: 1790-ben innen 
épülvén Marosvásárhelyt a várbeli templomban az or-
gona . . . a pulpituson volt egy halcsontból való vessző, 
rajta öt ezüstgombok, a kottának öt lineái szerint, azt az 
oltárhoz veregetvén a kántor, úgy mutogatta a deákok-
nak a kottákat [FogE 74]. 

2. kottalap; note, partitură; (Noten)Blatt. 1636: Oh 
menyi bajom vólt az kotáknak igazgattatásokkal, kevés 
próbát hoztak az mellyben egy néhány hiba nem lőtt 
volna [ÖGr Aj.]. 1789: Koták le irása [WLt Cserei Helé-
na jk 28b. — Bécsi feljegyzés]. 1836: (A) Püspök Ur Fe-
jedelmünk ö felségének születése és név napjára szép 
Hymnusokat készíttetett . . . mivel kotát v(agy) nótát 
nem küldöttek hozzá — a kik a Papok v(agy) Mesterek 
közül tudnak réá a versre nótát készíteni, készítsenek 
[Nagykapus K; RAk 14 esp. kl]. 1847: magának . . . új-
évi ajándékul kotákat küldők [Kv; Pk 7]. 1853: Elő fize-

tés egy holnapi kőtára . . 15 garas | Egy kota Rigoletto-
bol [KCsl 3. — Berlini feljegyzés]. 

kottabérelés kotta-kölcsönvétel/kölcsönzés; împru-
mutarea partiturii; Blattleihe. 1853: A Kota bérelésbe 
betett 2 tallért visza kaptam [KCsl 3. — Berlini feljegyzés]. 

kottaírás kottamásolás; copierea partiturii; Noten-
schrift, Notierung. 1791: Szabatkának Kota írásra 6/40 
| Szabatkának a Compositioert 33/30 [WLt Cserei Helé-
na jk 37a, 38b]. 

kottálás kotta-készítés; punere pe note, scrierea note-
lor; Musik/Notenschrift, Notierung. 1636: Oh menyi 
bajom vólt az kotáknak igazgattatásokkal, kevés próbát 
hoztak az mellyben egy néhány hiba nem lőtt vólna, s-
meg mászor kellett metszetnem; Ez késlelte egygyik az 
munkát meg; noha el hittem hogy még-is ne(m) minde-
nütt az kotálás ugy az mint némellyek szeretnék, az 
mellyért engemet senki ne kárhoztasson, hanem azt tsu-
dállya inkáb, hogy igy-is lehetett [ÖGr Áj.]. 

kottametsző hangjegymetsző; gravor de note; Noten-
stecher. 1636: az kota metszőnek késedelme és szaporát-
lansága miatt az nyomtatás gyakorta meg szűnt volna 
[ÖGr la]. 

kottapapiros kottalap; hîrtie pentru note; Noten/Mu-
sikblatt. 1853: Kota papiros 5 garas [KCsl 3. — Berlini 
feljegyzés]. 

kottás 1. hangjegyes; cu note; mit Noten, Noten-. 
1636: Isten mondhatná meg menyit bajlottam légyen 
véle, három három esztendőktől fogva, mert minden ko-
tás éneket kétszer kellett ki nyomtattatnom [ÖGr Aj.]. 
1667: Ket psalteriumott kotast f. 3a [UtI. — aÉrtsd hoz-
zá: vettem]. XVIII. sz. eleje: Szabó Mihály Uram 
ajándékozott a ' Templomba(n) égy Lőtsei kótás Imp-
ressumot [Mezöbánd MT; MMatr. 365]. 

2. ~ muzsikás kottából éneklő/játszó (tanult) muzsi-
kus; muzician/cîntăreţ (instruit) care cîntă după note; 
nach Noten/vom Blatt singender/spielender 
(ausgebildeter) Musiker. 1710 k.: Egy pakulár-furulya, s 
mellette egy szép leány dúdoló énekét nem haladja meg a 
király kápolnájának s minden kótás muzsikásinak 
kórusa [BOn. 509]. 

kottásán hangjegyesen; pus pe note; notiert, mit Mu-
sik/Tonzeichen. 1636: minden kotás éneket kétszer kel-
lett ki nyomtattatnom, elsőben tsak puszta lineákra, s-
azokot az Cantorral meg kotáltatván az Metszőhöz kel-
lett küldenem, az ki ki metszvén, ismét ujjonnan kellett 
kotáson le nyomtattatnom [ÖGr Aj.]. 

kottázás diákny puskázás; copiat; Spicken, Schum-
meln. 1870 k./1914: Különösen a latin és görög nyelvek-
nél voltak divatosak a becsempészett magyar szövegű 
fordítások. Ide tartozott az u.n. kottázás: midőn a zsidó, 
latin és görög olvasmány fordításra fölhangzott3 káput-
jamak sorai közé lehető apró betűkkel beírták a szók je-
lentését, a magyar szöveget, s a lap szélére a magyarázott 
interpretációt is [MvÉrt. 37. — Nyilvánvaló sajtóhiba 
fölhagyott h j . 
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kótya kótyavetye, árverés; licitaţie; Versteigerung/ 
schleudern. 1825: Sertéseit kotyán adatta el — sokat 
vettek belőlek a körül bé lévő falukb(an) lakó emberek 
[Szentdemeter U; Told.]. 

kótya2 kelekótya; sucit, ţicnit; übergeschnappt. 1870 
k./1914: Kótya: igy gúnyolták az olyan fiút, ki ide oda 
kapdosó, figyelmetlen, ügyetlen volt [MvÉrt.21). 

kótya3 labdajáték fajta; un fel de joc cu mingea; Art 
Ballspiel. 1870 k./1914: Kótya: Ez volt a neve egyik 
labdajátéknak. Volt négyes hatos és nyolcas kótya: a 
bennlevők négyen, hosszában 3-4 ölre, szélességben 1 
1/2 ölre fúrt lyukakra állottak kezükben ütő botokkal; a 
künn levők túloldalról dobták a lapdát, mit bottal 
elütöttek, s minden ütésre, ha a lapda a bot által érintve 
(cikk) volt, a két szemben levőnek összekellett a botját 
ütni. Ha ezalatt sikerült az elfogott lapdát a lábtól 
fedetlen hagyott lyukba tennia, vagy ütéskor kifogni: az 
a pár a mely oldalon ez történt (hatos), vagy mind a négy 
(nyolcas) künnálló lett, s a többiek léptek a lyukakra s 
vették át az ütő botokat [MvÉrt.21. — aA 
künnlévőknek). 

Szk: szász 1718: itt a hago alatt többekkel együtt 
Szász kotját Jadszunk vala [Szentimre Cs; Hr 3/30]. 

kótyászó ? csapodár, csélcsap; nestatornic, fluştura-
tic; flatterhaft/sinnig. 1775: Kótyászó szerelmü szép 
Patákat láttam [Barcsay Ábrahám verse: Révai Miklós, 
Két nagyságos elme 90-l id. a NylrK IX, 150 is]. 

kótyavetye árverés; licitaţie; Versteigerung/schleu-
dern. 1657: Vők az kótyavetyén igen szép lepedőt, hogy 
abból csináltassak3 [Kemön.43 — aInget]. 1687 k.: (Egy 
földet) Kotya Vetyén adtanak volt el [Kisgörgény 
MT; NMatr.l 10]. 1703: neis jelentse meg senkinek hogj 
illyen valagatás vagj iragatas lészen, hogj az Hadnagjok 
megh otthon az Hazoknal el ne kezdgjék az alatok valói-
val az alkuvást és Kottja vettjét [UszLt IX.77.69 gub.]. 
1797: parantsolni méltóztatik az Dési Só Pajtának az 
hozzá tartózandó Strása házzal edgyütt kotya-vetye ál-
tal esendő el-adattatását [Désakna; DLt]. 1814: Timár 
Mihály eő kglm(ne)k a közönséges kótyavetye uttyán 
két égymas után következett esztendőkre ki adott szá-
mos és Nádas vizének halászattya ideje ki tölt volna 
Km; KmULev.3]. 1825: Marháit és Sertésseit egj ré-
szint el kotjáztatta, a mellynek pedig meg maradtak — 
azokat el hajtatta de hogy hány darabot adtanak el 
kotyavetyén és hány maradott fenn . . meg mondani 
nem tudom [Szentdemeter U; Told.). 1847: Demeny 
György Ur . . . a Mai Napon Dob Szo mellett Kotya-ve-
tyén a Többet Igerőnek é N: Enyed Varossaban és 
annak határában kün lévő minden fekvő Ös Javait őrők 
arron el akaija adni [Ne; DobLev.V/1009.5/1]. 

Szk: ~re (fel) hány. 1644: az my louay s egjeb szer-
szami voltak mind kotia vetiere hantak [Mv; MvLt 
291.404b]. 1705: megtudtam vala, hogy az úrnak min-
den javait Teleki Mihály, Csáki László, Radvánszki és 
Vass György prédálták volna fel aki az java volt, a töb-
bit pedig felhányták kótyavetyére, melyeknek nagyobb 
részét a kolozsváriak vötték meg [WIN 1,642] * ~ r e há-
ny atik. 1786: Minden portékai . . . kótyavetyére há-

nyatván azokbol ingrediáit 79 r.for.10 kr. [MNy 
XXXVIII,208] * ~ t hány. 1562: a nyereséget Szakmár-
ban mind egy házba rakák, hogy ők jövendőben nagy 
gazdag kótyavetyét hánynának [ETA 1,18 BS]. 1653: 
Szilágyban hánytak igen gazdag kótyavetyét [ETA I, 70 
NSz] * ~ t hányat. 1662: Bőjthi István, egyik mezei ka-
pitány . . nagj sok prédával, főlovakkal, néhány török 
zászlókkal jött vala vissza . s annyi nyereséggel jártak 
vala, egynéhány napokon mind hányatnák a kótyave-
tyét [SKr 183]. 

kótyavetyehányás kótyavetyélés; licitaţie; Verschleu-
dern. 1662: Az csaták pedig jőnek-mennek vala, s min-
denkor nagy jó szerencsésen járnak vala, úgyhogy a kó-
tyavetyehányás a táborban meg nem szűnnék [SKr 183]. 

kótyavetyéz kótyavetyél; a vinde la licitaţie; ver-
schleudern/steigern. 1691: a megírt megöletett nemes 
embereknek és másoknak micsoda javait prédáltatta el 
Mikes Pál vele való kuruczokkat és az elprédált jókban, 
lábas és ezüst selyem marhákban micsoda részt vett és 
mikben participálódott s kik kótyavetyézték az elvitt ne-
meseknek javait ? [SzO VI,430 vk]. 1816: Gyárfás Pál er-
dőlő lántzát el záloglották volt . . egykor kotya vetézni 
akarták [Sszgy; HSzjP Civis Császár Mojzes (45) gy.kat. 
vall.]. 1823-1830: nem volt holmimét hová tegyem-el 
kelletvén hát kotyavetyézni holmimét hitelbe [FogEK 
185]. 

kótyavetyéztet (el)árvereztet; a dispune să fie vîndut la 
licitaţie; versteigern/schleudern lassen. 1790: tulajdon 
régi Szekér ut helyünket kotyavetyéztetni kéri [Torda; 
KW]. 1823-1830: midőn Aprilisbe a' Kolégyombol ki 
jöttem, Könyveimet, 's Deáki Portékátskáimat kotyave-
tyéztettem [FogEK 185]. 1837: Kotyavetyeztetni nem 
lehetett [Várfva TA; Borb.]. 

kótyáz kótyajátékot játszik; a juca jocul numit „kó-
tya"; „kótya“-Spiel spielen. 1841: A* kedves Bethlen 
Contesse gyakran látogat Kertünkbe, az estve is ott volt, 
's Malom Luízzal jól tölté idejét, — mig én az alatt Há-
songárd felé kotyáztam, és időztem [Kv; Pk 7]. 

kótyázás kótyajátszás; jucatul acestui joc numit „kó-
tya"; „kótya“-Spielen. 1870 k./1914: Játékok: . . . kó-
tyázás, Jaikkolás, lapdázás [MvÉrt.17]. — A játék leírá-
sát 1. kótya al. 

kotyec ól; coteţ; Stall, Steige. 1797: Egy Sertéseknek 
való kottyetz H.fr.2 Dr 2 [CU IX]. 1800: Az Erdő alatt 
lévő két hitvány és vizzel meg tőit pásztori Hurubák és 
egy roszsz ház melybe a Tehény pásztora lakot Tkts 
Hatfaludi Péter Urnák, és egy rósz kotyétz [Szomordok 
K; BetLt 2]. 7806: Kotyetz roszszatska, Kerittés pedig a 
telek körül iotska [Nagymon Sz; BálLt 68]. 1811: a' Bàts 
háza mellet egy hitvány veszszőbŏl font kotyesz [Spring 
AF; KvAkKt Mss hung.6]. 

Hn. 1617: Kotyécz kút [Désakna; SzD Mon. III, 247]. 
1754: A Kotyetcz kút felett [uo.; DRLt Szatsvai 
conscr.]. 

Szk: sertéshizlaló 1801: Egy Sertes hizlaló kotyetz 
rakó fákból Szalma fedél alatt [O.telek MT;TL]. 



kotyfol 

kotyfol kotyvaszt; a găti (fară pricepere); 
pan(t)schen, brauen. 1770: meg nem érdemlettem hogy 
a szakács nékem fözzen . . hanem a konyha Léány és 
kocsisné azok katyfoltak [Bikfva Hsz; HSzjP]. 1847: 
Trézsi megősmerkedett 'Sigmond Eleknével . . . sokat 
vannak együtt, kotyfolnak befőtteket [Kv; Pk 7 Pákei 
Krisztina féijéhez]. 

? kotymány ? ingovány; mlaştină, teren mlăştinos; 
Moor(boden) | ? mocsár; mocirlă; Sumpf. Hn. 1792: A 
Kátymány Oldala nevezetű helybe (sz)[Márkod MT; 
MMatr.4544]. — A hn talán a címszóul írt köznév alak-
változata; 1. ennek alább köv. -s képzős származékát. A 
szóra 1. EM L, 114-15; TESz. 

kotymányos ingoványos; mlăştinos; moorig | mocsa-
ras; mocirlos; sumpfig. 1776: Árvíznek idején a' Szent 
Gerlitze, Madaras és Szent Háromság felé menő Embe-
reknek Lovok szügyig járt a Kotymányos hellyeken 
[Nyárádsztlászló MT; Sár. Nic.Kováts (48) vall.] | Kotj-
mánjos helyeken az Lovaknak Szügyeit érte a Víz [uo.; 
i.h. Mich.Pap (56) vall.] | vagy négy Esztendőkben volta-
nak olj nagy Árvizek hogy Lovalis alig lehetett járni 
kivált a kotymányos helyeken [Szentgerice MT; i.h. 
Emericus Gál (54) vall.] | Kotymányos Hellyeken kivált 
a Lovas Emberekis két felé néztenek, hogy merre 
mennyenek [uo.; i.h. Gr.Zajzon (66) vall.]. 

kotyog 1. a cloncăni; glucken. Sz. 1828: mely Szép ha 
a' Tyúk 's a' Kakas jár már most a Csiçke utánn . 
mindazáltal nálom a' Pislennek kell oda jönni a' hol az 
öreg kotyog [O.szilvás AF; Mk Rhédei Ádám leányá-
hoz, Máriskóhoz]. 

2. ide-oda mozog, lötyög; a juca, a se mişca/clătina; 
herumschlendern. 1852: Ezen ablaknak tokja a' kő fal-
ba kotyog | A' kis ajtó rongált állapotba van alsó he-
vedere hibádzik, zárja kotyog [Km; KmULev.2]. 

3. locsog; a trăncăni; schwatzen. 1710 k.: hallgat az 
agyas politikus Bánffi, kotyogj te bolond theológus 
Bethlen Miklós [Bön.953]. 1761: Míg mi ezeket eszerént 
beszélnők, az őkegyelme felesége szüntelen kotyogott 
közinkbe [RettE 128]. 

kotyogós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ (ivó) üveg kortyogatós/locsogós üveg; sticlă/ 
clondir care gîlgîie; Gurgelflasche. 1595: (Vett) 16 ku-
chiogos wueget p(ro) f-d 48 [Kv; Szám.6/XVI.102] 
1625: Vrunk aztalara hozattam ket kotiogos 
Vuegetis [Kv; i.h.l6/XXXV.72]. 1648: kotyogos wvegh-
nek valo rezforma nro.2 [Komána F; UF I, 938]. 1685 
e.: Kotyogos üveg Nro 1 [Gyf; MvRKLev.Urb.22] | 
Füles üveg kupa Nro 1 . . . Kotyogos ivo üveg Nro 1 
[Borberek AF; i.h.4]. 1729: ött kotyogos övegekért... d 
48 [Szentbenedek SzD; Ks 26.XIV.1] * hosszú nyakú ~ 
üveg hosszú nyakú kortyogatós üveg; butelie care 
gîlgîie; langhalsige Gurgelflasche. 7699: Hosszú njaku 
kotjogos Üveg felejteles Nro 1 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.] hosszú szárú ~ üveg 'ua.; idem' 
1679: Boritalhoz való, hoszszu szárú, kotjogos üvegh 
nro 6 | Borhoz valo hoszszu szaru kotjogos üvegh. . . 
nro 8 | Hoszszu szárú kotyogos üvegh nro 23 . Apró 
üvegh kosocska nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 17,35-6,105-6] * rövid szárú ~ üveg kurta 
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nyakú kortyogatós üveg; clondir care gîlgîie; 
kurzhalsige Gurgelflasche. 1680: Arany valosztáshoz 
valo öregh üvegh tökök no. 3. Aprob szerű öreg tőkék is 
no.4 mas fel ejtelesni egy üveg fazék no 1 . Rövid 
szárú kottyogos Üvegek egy kosárba no.35 [A.porum-
bák F; ÁLt Inv.23]. 

kotyogósság kótyagosság; ţicneală, sminteală; Über-
geschnapptheit. 1662: mihelyen a nagy hatalmas vezér 
kemény, parancsoló és fenyegető levele hozzájok érkez-
nék, a crapula, fejek szédelgő kotyogóssága miatt csak 
azt sem tudhatnák, mit kellene cselekedniek [SKr 434]. 

kotyor 1. Hn. 1609/1687: ă Közép lábban ă Ko-
tyorban (sz) [Marossztkirály MT; MMatr.321]. 1698: 
az Szász fŭ az Kotyor(na)k két resze [Csekelaka AF]. 
1710: Kotyor alatt (k.) kottyor alatt (sző) [M.décse 
SzD]. 1740: a Kotyorban (sz) [Gyerővásárhely K] | ko-
tyorban egj darabocska kender Főid [Bálványosváralja 
SzD]. 1753: Az Kotyor Oldalan (sz) [uo.; JHb IV/12J. 
1758: a Kotyorb(an) (sz) | [Selye MT]. 1770 k.: a 
Kotyron (sz). Kotyoron (sz). Kotyor megett (sz). a Mi-
hályné koty(ra) (sz) [Vista K; KHn 271]. 7772: az Ko-
tyor alatt (sz) [Sárosmagyarberkesz Szt; LLt]. 1779: A 
Kotyor Szájjában (sz) [Marossztkirály MT]. 1816: Ko-
tyorban. Kotyor patakának, s' a szent Imrei határ-
nak szomszédságaiban (sz) [Andrásfva MT]. 1833: a 
Kotyorban járó út mellett [Csekelaka AF]. — A for-
rásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. A vitatott 
jel-ű köznév kérdésére 1. EM L, 114-6; TESz. 

2. T Szn. 1896: András Márton (Kotyor) [Vista K; 
RAk 70]. 

kotyorbeli a Kotyor nevű helybeli; din locul denumit 
Kotyor; im Ort namens Kotyor (liegend). 1823: A Ko-
tyorbeli Allodialis erdő allyába lévő Gyümölcsös [Cse-
kelaka AF; EHA]. 

kova kova/tűzkő; cremene; Feuerstein. 1704: Az áros 
emberektől, kalmároktól minden tűzhöz való alkalma-
tosságot elszedvén, tétessenek bizonyos helyre (s) ideig 
pecsét alá, úgymint: puskaport, kovát ércet s egyéb effé-
lét [Kv; KvE 288 SzF]. 1756: Túzkő Kovákra xr 06 | Bi-
bulára, kovára, s tarka pappyrosra, két lakatra Rh.flor 
2 xr 44 [TL.Teleki Ádám költségnaplója 63b, 87b]. 
1761: Két Rezes Kapaju, kova s vésző nélkül való va-
dász Flinták, paraszt Puskasnak valók [Branyicska H; 
JHb XXXV/39.6]. 1823-1830: Dohány, tapló és kova 
30 xr [FogE 259]. 1831: az Görgenyi Járásban. . . Gör-
gényben volt egy Boltos, a ki Kovákkal Pipákkal-Gya-
pattal Fejtövel, és holmi kartan portékákkal kereskedett 
[M.régen MT; TLt Közig.ir. Arkosi Tóth Dániel szb ke-
zével] . 

Hn! 1754: A Kova Kútban (sz) [Bh; KHn 16]. 1773: a 
Kova Dombnál (sz) [Gyalu K; EHA]. 1806: A Kova 
Rétbe (k) [Kusaly Sz; EHA]. 

kovács kavics; pietriş; Kiesel(stein) I macskakő; pia-
tră de pavaj; Kopfstein. 1592/1593: az porond Ziget 
chiak tizta kouach es feoweny vala, few semmj rajta nem 
volt.. barom delleo helj vala [Árpástó SzD; Ks. — 
aDés és Szentbenedek határán a Kis-Szamosban lévő pe-
res sziget] | az mostani porond zigeten . . . ha kouacziot 
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eott volna, de ot fwuet Nem ehetet volna, hane(m) hogy 
egyczeris Mazzoris kezde az viz az porondot hanny . . . 
vgy feoueniesedek meg lassan [Bálványosváralja SzD; 
Ks]. 1818: Héti vásárra jővő szekerek általis gyűjtessék, 
és hozassék Kovats [Dés; DLt 319]. 1839: Azon bal par-
ti láb mellé a mederben 8 1 /2 ölni hoszu jászoly gátot fo-
natván, s közit kovatstsal ki töltvén [Dés; DLt 717]. 
1842: A' határszélnél elkezdett kövecselésre nézve az a' 
megjegyzésem, hogy alapnak igen apró kövecset horda-
nak . az a javallatom, hogy arasznyi vastagságban a' 
leg durvább kovácsot kell ho<rdan)i s ezt be lehet 
azután színelni . . apróbb kövecsel, hogy járható és tar-
tós legyen [Mv; MvLev.2]. 

Hn. 1591: Kowach Maiban egi Erdeó [Méra K; 
AggmLt A.53]. 1676: Kovács heveder neű patak [Topli-
ca MT; EHA] 1709: az kovac héégy mezüben [Futásfva 
Hsz; EHA]. 1728: a kovats Domb alat [Mogyorós Hsz; 
SVJk]. 1783: Kovats mai oldala [Perecsen Sz; EHA]. 

kovács 1. fierar; Schmied. 1582: Az kowachynak 
hogy eoreg zeget chynalt [Kv; Szám.3/V.18 Lederer Mi-
hály sp kezével]. 1585: 4 July Jŏwe az fejedelem koa-
czhya Myklos [Kv; i.h.3/XXII.10]. 1587: Santha kowa-
chy az Lowat hogy meg patkolta Egy wy patkó es egy O 
patkótól attam nekye f.-d.7 . Santha kowachy Esmeg 
Patkolt fel Esmeg (így!) 5 wy Patkokat tezen f.-d.48 
[Kv; i.h.3/XXXIII.22]. 1592: Az owary Torombely 
kûtthoz Chynaltattom egy wüdrett (!) az kadarnok es az 
kowachynok fyzettem f.- d 32 [Kv; i.h.5/XIV.223 Éppel 
Péter sp kezével]. 1609: az kouacznak malomhoz ualo 
Zolgalattiaert Marattunk adosse kez penzel f 11 [Kv; 
i h. 12b/IV.65]. 1677: A' Váradi Kovácsok ugy indust-
riálkodgyanak, hogy a' Vár és Város az ő munkájok 
miat meg ne fogyatkozzék, mesterségszerint valo szolgá-
lattyokban; alioquin magok lesznek okai Privilégiu-
moknak meg-sértödésének [AC 248]. 1762: importál. . . 
A kavács hol Lakat Rft 10a [Déva; Ks 76.IX.12. — 'Va-
lószínűleg házbérfizetésre von. számadási tétel]. 1787: a 
fiam köszöni Lobeli gratiadat a kovátsnak Curája alá 
adta is hogy az első Lapatzkájába valo hibát orvosolja 
[Bolya NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr.I.Bethlen Sámuel-
hez]. 1816: Fogadtam meg Kovátsamnak... Siga Mi-
nyát esztendeig [Kóród KK; Ks 72/53]. 

Szn. 1491: Jacob Kowatsch juratus [KvTOkl.1,299]. 
1530: Johanni Kowach [DomH 68]. 1548: Melchior Ko-
vach . . megistri fabri [KvTOkl.11,10. — A kv-i kovács-
céh kiváltságlev-ben]. 1556: Stephanus kowach [Lécfva 
Hsz; SzO 111,312]. 1562: Koach Balas [Kv; Dica 
VII. 13]. 1563: Koach balas [Kv; Szám. 1/VII.76]. 1564: 
Emeric(us) koacz [Kv; i.h.l/X.34]. 1566 k.: Joannes 
Kwachs et Caspar Kowachs [Sárosmagyarberkesz Szt; 
Makkai, SzDPuszt.53]. 1567: Paulum Koach. Oswaldi 
koach. Georgius Koach. Helias Koach. Franciscus 
Koach. Thomam Koach. Anna Koach [Kv; TJk 
ni/1,9,49,51,59,69,93,101]. 1585: Hoz Gergeljne Ko-
waczi Katuss asszony [Dés; DLt 215-6]. 1589: Mathias 
kowaczi [Szentkirály U; UszT]. 1593 k.: Peter Koúachy. 
Koúachy Peter [i.h.]. 1594: Orsolia Kouach peterne 
[Kv; TJk V/1.459]. 1600: Kowach Istwan [Kv; TJk 
VI/1.456]. 1606: Kouaczj mathe [Komolló Hsz; BLt]. 
[619: Kouaczj Barthalis de Z.Martona nb [BLt 3. — 
Szentmárton Cs]. 1631: Kovacz Giörgy [Mv; MvLt 
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K; SLt A.M.ll]. 1644: Koacz Mihalne [Mv; MvLt 
291.433a). 1648: Koacz Miklós [M.lapád AF; BLt]. 
1669: Giula Telkena lakó Koacz Marton nevü jobbagi 
[RLt 1. — aKK]. 1670: Koacz Thamas uzoni3 Nobilis. 
Koacz Miklós uzoni prímipil(us) [BLt 7. — aHsz]. 1682: 
Elizabeta Koáts [Kv; TJk XIII/1.72]. 1690: Koacs Ist-
ván. Kőats Gyergy [Kv; Dica 1690/VI.12]. 1691: Elisa-
beta Kovács de Des [Dés; Jk]. 1705: Koats Marton [Szé-
naverős KK; Ks 70 Szám.51]. 1715: Koacz János [Bh; 
BfN]. 1728: Kovács György [Szenterzsébet U; Borb.II]. 
1731: Kovats Maria Asszony [Lesnek H; Born. 
XXXIX. 16]. 1759: Nyiresi Kovács János, Koacs 
György, Koács Mihály. . . Testvér húgokkal Koács Ka-
tóval [Szásznyíres SzD; Ks 25.111.32]. 1800: Kováts 
Máttyás gy.kat. [Kvh; HszjP]. 1815/1817: Kováts Ger-
gely [Vágás U; TSb 47 Conscr. 190]. 1852: Kováts Kiso 
[Mákó K; RAk 32]. 

Hn. 1641: Kouacz telkebe (sz) [Oroszhegy U; EHA]. 
1698: Kovácstava [Noszoly SzD; SzDMon.V,251]. 
1719: az Kŭs Kovácsok völgyiben (sz) [Bonyha KK; 
EHA]. 1726: Kováts kuttya [Vajdasztiván MT; EHA]. 
1744: Kovács Szene (e) [M.dácse SzD; EHA]. 1753: Ko-
vács kereszte óldaláb(an) (sz) [uo.; EHA]. 1759: Kováts 
fogiára nevezetű hejb(en) [M.valkó K; KHn 104]. 1769: 
az Alsó Kováts vágása nevü helység [Bos MT; EHA]. 
1775: A Kováts Patakánál (sz) Vicinussa fellyŭl egy 
ingoványos Szejkés árok [Oklánd U; Mk]. 1817: A Ko-
váts foglalásánál (sz) [M.valkó K; KHn 106]. 

Szk: cédulás ~. 1681: Ferencz Márton, czédulás ko-
vács [CsVh 102]. * hámori 1680: Ferencz Márton 
két ökrét adat vala kapitány uramnak kiszabadulásáért, 
de tudom aszt, hogy hámori kovács vala [Vacsárcsi Cs; 
CsVh 85 Georgius Mezei de Vacsarcs (60) pp és Emeri-
cus Ferencz (62) vall.] * magyar 1625: vas Giőrgj 
viszj vrünk magiar kowacziat haza nepevel Eökreö(n) 
Enyedigh f 1 d.25 [Kv; Szám.l6/XXXIV.275] * mű-
helybeli 1756: mi csak szintén vasat veretünk 
száljában, és azon tul abból egy szeget sem tudunk 
csinálni, hanem azt benn a' Városban a Míhelybeli 
kovátsok, és Czigányok készittik [Torockó; TLev.] * 
újkeresztény ~ anabaptista kovács. 1657: Csináltattam 
megh egy Abroncsot, az Uy kereszteny kovacsal . 
fi.l.// 25. [Borberek AF; WassLt Perc.25] * vasmíves 

1752: fogatam meg Vasmives Kovácznak. Vidám 
Jakabat . . Lész fizetése . 8 mariăs ěgy Rűdeg Sertes 
. . . és mikor ben fog dolgozni az udvarban Dietim 
haram Czipo es keves azalék [Szentmargita SzD; Ks 
11.18 CII] * ver ős 1700: determináltatik hogy 
valaki Verős Kovács akar lenni . . a Mesterséget idején 
tanullya meg, es annak tudásáról a' Tzimboraság vagy 
Birák előtt demonstrálljon [Torockó; TLev. 4b]. 1786: 
Thoroczkon a Vas miveles fundamentuma a 
Lakosaknak, mert az Nap számos Embereket is az 
Verős kovátsak tartyák [uo.; i.h. 4/13.20] * verõs ~ 
rend. 1780/1804: a' Verŏs Kovátsok . soha Verős 
Kováttságot nem folytatnak a' szegénnyebb Verős Ko-
váts rendnek nagy praejudiciumára s kárára [uo.; i.h.9]. 
— Vö. a cigánykovács címszóval. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch. 1811: égy Vista3 nevü Faluban lakó 
Kováts Czigány [ÁrÉ 37. — aK]. 1816: Meltoztasson 
. . . mind szolgáknak mind Kováts Czigányok(na)k a' 
Vas Discretiokat ígérőkét meg büntettetni [Torockó; 
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TLev.9/46]. 18)8/1829: A kovács-cigánynak a munká-
ért8 1 m. frt.20 kr. [Derzse SzD; ETF 107.30. — aA ha-
rangláb kovácsmunkájáért]. 1828: M Köblösön Résidé-
álo Tekintetes Rettegi Sándor Ur requirála bennünket 
h ogy . . . Dengelegről ide Származott Zángár János ne-
vezetű mostan Désen rabaskado kováts Czigánnyá-
ért egy kezes Levelet keszitenénk [M.köblös SzD; RLt]. 
— L. még FogE 105. 

3. utójelzőszerűen mesterségnévként kn v.vn + kn 
után; ca atribut plasat după prenume sau nume şi prenu-
me, indicînd meseria cuiva; postattributiv als Berufsbe-
zeichnung nach Vorname od. nach Zu- und Vorname. 
1453: demeter kowach. Janus kowach. Mathe kowach. 
Fabyan kowach. [Kv; TT 1882.531-2, 535]. 1557: Am-
burus koach. Warady lewryncz kowach [Kv; TanJk 
V/l.77,79]. 1560: Enyedi Lorincz kowach. Waradi Lő-
rinc koach [Kv; Szám; 1/V.216]. 1561: Enyedi lórintz 
kowatsz. Waradi lorintz kowatz [Kv; i.h.l/IV.256-7]. 
1563: Antal Koach [Kv; i.h.l/VII.76]. 1564: János 
Koachy [Kv; Szám. 1/XII. 11] | Kelemen koacz [Kv; 
i.h.l/X. 13] | Kelemen Koatz [Kv; Dica X.13]. 1566: Im-
re koach. Jósa koach [Kv; Szám.l/V. 176]. 1582: Regeny 
Georg kowach [Kv; TJk IV/1.89]. 1585: Peter koaczhy 
[Kv; Szám.3/XXII.74] | Korondi Jakab Kowach 
[UszT]. 1589: Istuan Kouaczi [Szu; i.h.]. 1591: Jakab 
kowaczj [Malomfva U; i.h.] 1592: Sent Marthoni Mi-
hály kowaczj [i.h.). 1600: Zenth király Peter kovach 
[i.h. 15/239]. 1602: Jakab falui8 mihaly kouacz nb [BCs. 
— aCs]. 1604: Dyafaly peter kouaczy pp [UszT 18/147]. 
1614: Imre Kowach. Istwan Kowach pp.Peter Kouach. 
Kowach Tamas lib. [Oroszhegy U; BethU 130]. 1619: 
Gergely koacz es az Fia [Fele MT; LLt 64/3]. 1624: Ba-
lint Kovacz [Kvh; HSzjP]. 1631: Mihaly kóvaczy [Mv; 
MvLt 290.241b]. 1644: Lang istuan koacs. mathe koacs 
[Kv; KovCJk I.3a]. 1646: Szekelj mihalj koãcz [Kv; 
i.h.1.5a]. 1647: Farkas Georgi kouacz [Kv; i.h. I.9b). 
1671: Matias koac fiai [Somlyó Sz; BfN]. 1672: Marton 
kovács Nyomorik [Udvarhely Sz; Born.6/24]. 1709 
U./1770 k.: János Kováts [Ördöngösfüzes SzD; 
SzConscr. 190]. 1714: Csávasi János kovács 
[Mezöcsávás MT; MMatr.413]. 1759: Lőrintz Kováts 
[Kvh; HSzjP]. 1794: Angyal Dávid Kovács [Kv; 
KovCLev.]. 

kovácscéh breasla fierarilor; Schmiedezunft. 1684: 
Dési <Se)res János ez nemes városnak hüt<ös ta)nácsa 
az kovács céhnek céhme<stere> [Dés; DFaz.10]. 1726: 
beszélették azért lőtt volna az utrumban fel tett Német 
Kovács Lutheránussá; hogy hamarébb vegyék be az ko-
vács Czéhbe [Ne; Ks 92]. 1740: A Nms Dési Kovács 
Czéhet a' Tktes Nms Tanács és Universitás, maga Privi-
legiumib(an), és approbált Articulusaikb(an) manute-
neálni nem denegállya [Dés; Jk 538b]. 1757: Gyarmati 
István Kovács nemes Dees városának hites senatora és 
az nemes kovács cének öreg cémestere [Dés; DFaz.20]. 
1843: Nagy Antal, az egyesült kovács és kerekes céh fő-
mestere [Dés; DLt 159]. 

kovácsféle un fel de fierar; Art Schmied. 1704: Ugyan 
most este csak hirtelen kezdé a földhöz verni magát az úr 
spanyol lova, akit is az ördögök nyargaltanak meg, kit is 
a Bethlen Sámuel uram német kovácsaféle orvosla meg 
[WIN 1,290]. 

kovácsfúvó kovácsfújtató; foalele fierarului, foale de 
fierărie; Schmiedebalg. 1679: Kovács fuvoja . . . nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL.Bajomi János inv.4]. 1794: Egy 
nagy rósz- kováts f u v o . . . Egy nagy pörölj [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 

kovacshányás folyóvíz-hordta kaviccsal és macskakő-
vel borított terület; teren acoperit de pietriş şi bolovani; 
mit vom Wasser angeschwemmten Kiesein und Kopf-
steinen bedecktes Gelände. 1592/1593: az viz fóliást8 kçt 
fele az a porond ziget zakaztotta, es azmiat kçt helien 
kellet altal gazlanunk az vizet, de az az helj elejn nem 
vala ollian fSvues, hanem kouachi es feoweny hanias vala 
[Szentmargita SzD; Ks. — 8A Kis-Szamosét], 

kovácsház atelierul fierarului, atelier de fierărie; 
Schmiedehaus. 1656: Ezen vad kért a kovacz haznal va-
ló pataktol fogva körös körnjül el kezdven az reghi jsta-
lok eleött való filegoriaigh . . . rakó boronakbol allo pa-
lankfa kerites [UF 11,143]. 1781: A Koronkai Udvarház, 
előtte lévő minden épületeivel ugy mint a' Csűrrel, Istál-
lókkal, Major Házzal, Kováts Házzal, Pásztor Házzal, 
Akollal és Magazinummal. . . mennyen. . . Gróff 
Toldalagi István Ur eő Ngának [Mv; Told.20/2]. 

kovacsbordás kavicshordás; căratul pietrişului; Kie-
selbeförderung. 1818: a' Kováts hordás a Vármegyében 
publikáltassék [Dés; DLt 319]. 

kovácsimis ucenic de fierar; Schmiedelehrling. 1639: 
kerdezem azt az Kovacz Inast Jánost hogy mikeppen 
volt az dologh, mint latta az Aszonial [Mv; MvLt 
291.178b]. 

kovácskatona 1772: Bányai Gyŏrgynét egy kováts 
katonával égy ágyban voltak feküve égy más mellet lát-
ták Rátz András a Mészáros égy nálla lévő kováts kato-
nával a mikor bé mentenek volna a házba8 [Dés; DLt 
321.51a — aA fog. ilyen zavaros!]. 

kovacskő kavics; pietriş; Kieselstein I macskakő; pia-
tră de pavaj, bolovan; Kopfstein. 1591: Tornay Boldi-
sar hozat 4 Loan kowochy kowet az feredeo házhoz8 f-d 
3 8 . . . Nogy M'yhaly hozot 6 Loan kowatch keweot f- d 
50 [Kv; Szám.5/1.87. — aA fürdő- és a sütőkemence aljá-
ba rendszerint békasót (kvarc-macskakövet) raktak, 
mert ez jól áttüzesedett és tartotta a hőt]. 1592/1593: 
Vrunk Jobbagy8 hwteok vtan ezt vallak egy zayal 
zjüel, hogy az az porond zyget. soha az Tilalmas nem 
volt, mert az porond hanjas, az vizis keorwl follja vala, 
Jo delleó hely vala, Nem vala semmj few rajta, chiak 
kouacz kw feouenniel eózue volt ott [Bálványosváralja 
SzD; Ks. — aElőtte a nevek fels.]. 1594: Az kik kovacz 
keouet hoztanak Gialay feoldreol az feoreodeo házhoz, 
azoknak fizettem Illen Renden8 [Kv; Szám.6/IV.88. — 
8Köv. a fels.]. 1595: Egy Egez hçtig czjnaltatta(m) az fe-
redö haznal: Az kemenczeröl hordottak le az nagy őrög 
koúacz követ . . . 6 szeker Agyagat nyomtak . . . vegtere 
ismeg fel hordottak és be raktak az Nagy örög çp ko-
úaczköúeket 4 [Kv; i.h. 6/XVIIa.251 ifj.Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1694: az Udvarház előtt, vágjon a' Konjha-
h á z . . . ennek négj felőli való falai, egett s egetetle(n) tég-
lákból és rész szerént Kovacskővekből is valók [Bőrbe-
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rek AF; BfR néhai ifj.Bálpataki kúria-leir.]. 1702: Hogy 
a' kemencze földe le süllyedet volt, hozattam egy Szeker 
kovács követ mellyet a kemencze földében raktak [Kv; 
KvRLt I.C.8:35]. 1764: keressen egy Varas békát és an-
nak varja bé az száját veres selyemmel belé tévén elsö-
b(en) három kovats követ . . . En erre is mondék kérlek 
hagy békét ennek a Varáslásnak [Kóród KK; Ks 19/1.6]. 
1805: Én . . Bornyumál alatt a Szamosbol Kovats Kö-
vet hányván ki, láttam, hogy a három rendbéli Béres ök-
rök ki-eresztve voltak [Kv; IB gr. Korda Anna ut.]. 
1843: Kovats kővel hajigálta. . . még én vettem ki kezé-
ből egy nagy Kovatskővet [Dés; DLt az 1842. évi iratok 
közt]. 

Az 1592/1593, az 1764. és talán az 1843. évi adalék kivételével a többi ki-
jegyzés a 'macskakő' jel-t igazolja. 

kovácslegény calfå de fierar; Schmiedegeselle. 1573: 
Lazlo es gergel Kowach legenyek [Kv; TJk III/3.88]. 
1583: Az kowach Legenys monda menny el bestie le-
lek kwrwa ne hiteltessenek te eretted es ugía(n) megh vé-
re az sing vassal [Kv; TJk IV/1.156]. 1585: Ursula Ist-
wan kowachne vallia, Ez leány igen zitta zemewnk eleót 
az my kowach legeniunket, De Azért veweók ezwnkbe 
hog\ igen Iart zemeunk Nem lattara a* legeny vtan [Kv; 
i.h.378]. 1637: az Kovacz legenis megh foga Istuan Deá-
kot, sot az kapu közöt valtigh huzak vonak egi mast 
[Mv; MvLt 291.119a]. 1652: Leorincz Paine. . . fia Gia-
lub(an)a lakik kovats Legeny [Körösfő K; GyU 106. — 
K]. 1796: Krisan János nevü Kováts Legényre... fogja 

Ros Mária meg terhesittetesit [Déva; Ks 101]. 
Szk: ~nek felszabadít tátik. 1859: Begidsan Kristóf 

• • az ő inasi apro esztendejit Jámborul, és betsületesen 
ki töltötte, és Kováts legénynek felis Szabadittatott 
[Szúv; KovCLev.]. 

kovácsmajszter kovácsmester; meşter fierar; Schmie-
demeister. 1829: Silagyi György Kovats Majszter [Mv; 
LLt]. 1832: Szálka János kováts majszter [Dés; DLt 
105]. 1848 k.: Fekete Ferentz Kovács Maiszter [Kv; 
Újf.1]. 

kovácsmester meşter fierar; Schmiedemeister. 1649: 
Az kouacz Mesterek Adtak az Urunk konyhaiara Tiz 
töltő szenet . f 1 d 80 | Az kouacz Mestereknek, Va-
lamj Patkó es Patkó szegh Czjnaltatasaert . . . f 5 [Kv; 
Szám.26/VI.436-7]. 1849: Ezen fel rombolt Portékák el 
becsűlöi név szerént voltak ezek . Lörintzi János ko-
váts mester3 [Héjasfva NK; CsZ. — aFels-ból kiemelve]. 

kovács-mesterember fierar; Schmiedemeister. 1779: 
Kováts Máttjás Civis és Kováts Mester Ember itten 
Szász Varost [BK]. 1812: itt F Rákoson3 tétetett . . . a 
Kováts és Tsidmadia Mester emberekre nézt ezen hatá-
rozás vagyis regulament [Falujk 71 Sebe János pap-not. 
kezével. — *U\Š 1817: Kováts Miklós Kováts Mester 
ember [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 1821: Hováth Mihálly 
hajadon Leánya Juliska. Kelemen Antal Ifjú Legény 
Kováts Mester Emberrel valo Házassági életre valo lép-
hetésekre nézve két Regiusok . előtt a' Coactiorol és 
Consensusrol a Léány a Szüleikkel együt ki kérdeztettek 
[Gyalu K; RAk 32]. 1838: Piri János Kováts mester em-
ber Czigány [Kvh; HSzjP]. 

Szk: újparaszt ~. 1791: laktam edig mint egy ujpa-
raszt kováts mester ember, már most Ketelenitettem 
a falutól egy házatskának valo helyet meg kérni [Széplak 
KK; SLt évr.] * verõs 1782: ez előtt Cir(citer) 30. 
Esztendőkkel... kezdettek a Bányási Mesterségről a 
Taxát meg kivánni, ugy terjedett el a Taxa fizetés 
minden Verős Kováts Mester emberre [Torockó; 
Thor.XX/5]. 

kovács-mesterlegény calfå de fierar; Schmiedegeselle. 
1641: Hogy ha walamely Kowacz Mester legény awagy 
inas az Czéh kivűl kontárkodnék minden mw szeret 
es eszkeozét Biro Vramnak és a Tanacznak erejeuel el vi-
tethessek [Kv; KovCLev.]. 

kovácsmesterség meserie de fierar, fierărie; Schmiede-
handwerk. 1726: Sebe Márton . . . Kovács Mesterségen 
lakik és azon Mesterséget tanullya [Szentmargita SzD; 
Ks 14.XXXVII.13]. 

kovácsmunka lucru/muncă de fierar; Schmiedearbeit. 
1740: ha idegenek, Kovács munkát, Ásót, kapát, kaszát, 
szekerczét, és fejszét hoznak bé eladni; annak rendes lá-
tó pénzét nyerhetik (így!) [Dés; Jk 538b]. 1829: Kádár, 
Kováts, és Szabó munkákra . . . 's több egyéb költsé-
gekre, a' melyek az Háznál tétettek ment 81 Rf 46 xr 
[BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 1854: Dolgoz-
tam Kováts munkát . . . tsináltam egy Sorok pántot és 
4.Plat Szeget hozá fel Szegeztem 32 x [Dés; BetLt 3]. 
1861: Jegyzés N.Ujfaludi (!) Ur számára kováts munká-
ról . . . Kétt uj Rud szárnyát be kötőtem3 [Kv; Ujf.I.l. 
— aFolyt. a fels.]. 

kovácsműhely fierărie; Schmiede. 1632: Az jstallo ue-
geben uagion egy mostan eppittetet es boronabol rakott 
kouacz mwhely, egy szoba derekkal edgiwth [Fog.; UF 
1,177]. 1652: Az Lisztes ház mellett . . vagyon egy ko-
vács műhely [Görgény MT; Törzs]. 7680: vagyon az ud-
var kõzepin bikfa boronakbol fel rova jo sendelyes héja-
zat allat egy kovács műhely kivúl belől jo tapaszos va-
gyon egy hitvány paraszt ajtója [A.porumbák F; ÁLt 
Inv.26]. 1694: Áz Kovács mihelyben Pőrőlyis egy 
. . . Sing szee fejező, egy, Lyukasztó három3 [Kővár Szt; 
JHb Inv. — Folyt. a fels.]. 7756: Az Kováts Méhelyben 
Vágjon nagj kerek Asztal 2 [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV/35.14]. 7777: Gróff Teleki Károly. . . ŏ Nagysá-
ga . . . a* Régiek mellé építtetett Kováts Műhelyt (:s.v.:) 
árnyék széket, Granariumat, Tisztarto házat, Hintó 
szint [Dés; Ks 79.29]. 1812: A' Kováts Mühejbe. Egy 
patkolo Szék [Mv; MvLev. Szabadi József hagy. 10]. 
1827: A Falu is megengedé, hogy egy jo bátorságos 
köböl készített kováts mihelyt épitsen [F.rákos U; 
Falujk 158]. 1852: a kováts mihely ajtója rósz 
[Körtvélyfája MT; LLt]. 

kovácsműszer kovácsszerszám; unealtă de fierar; 
Schmiedewerkzeug. 1625: Azért hitta(m) ele kegjelme-
tek elejbe az al perest uolt az en megh holt attjafjjanak 
peter kouaczjnak kouaçj mü szere ki talalmania uolt fe-
lesegeuel egjut talaltak az melj mwzer uerre osol 
Engemet iletne mert en peter kouaczjal egj uolta(m) 
[UszT 73]. 
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kovács-mfivelőház kovácsműhely; fíerăríe; Schmiede. 
1656: az kovach miveleö hazra fordulvan az maga haza-
ra nilik be az kovacz udvarara egi felszer vas sarkon pán-
ton forgo retezes retezfejes vas kilinczes forditos ajtó 
[UF 11,160]. 

kovácsné 1. kovács felesége; soţia fierarului; Frau des 
Schmieds. 1583: Balas kouachne penigh en hozzam há-
rom kouachnet kwldeot ki hogy ha ezeket megh tagad-
nam tehát, Az eo vra az varasnak megh hit embere es en-
gemet az Toronibol ki bochattatna [Kv; TJk IV/9.l57a]. 

2. utójelzőszerűen mesterségnévként kn v. vn + k n 
után; ca atribut plasat după prenume sau după nume şi 
prenume indicînd meseria cuiva; postattributiv als Be-
rufsbezeichnung nach Vorname od. nach Zu- und Vor-
name. 1453: Gerger kowachne [Kv; TT 1882.537]. 
1564: Ferencz koaczne [Kv; Szám.l/X.45]. 1565 k.: 
Gaspar Kowachne [Kv; i.h.l/VIII.185]. 1565: Ferentz 
Kowachyné [Kv; i.h.l/X.126]. 1566: Caspar koachne. 
Ferench kowachne [Kv; i.h. 1/VIII. 151, 1/X.216). 1584: 
Orsolia Istwan kowachne [Kv; TJk IV/1.257]. 1589: Dá-
niel kowaczne Orsólyazzonj Deesi | Matias deakotis al-
tal hiwatta Gergel Cowachne | Fayo Annatul azt hallot-
ta hogi Az Agyba fekzyk volt Matyas deák János ko-
waczne mellet Gergel kowaczne hazaba [Dés; DLt 226]. 
1591 k.: Istwan kowaczj Istwan kowaczjne Sophia 
azzonj. marta orozhegiek [UszT]. 1600: AÍZ Telekfa-
lui Byro panazt teött wolt az eskwteknek Lukach ko-
wachnera walami kert feleol, az wraim megh zabaditót-
tak Lukach kowachnet, hogy kerteUiesse(n) [i.h. 
15/211]. 1604: martonosban Kereztur Zekbe lakó Jakab 
kouaczine Katalin [i.h. 18/21]. 1637: Nagy Balas ko-
vaczne Aszonio(m) [Mv; MvLt 291.118b]. 1735 U./1770 
k.: Márton Kovátsné conferalt egy ezüst tányért [Szék 
SzD; SzConscr.173]. 

kovácsol a lucra fierul, a fórja; schmieden. 1662: (A 
szombatosok) a várakba együvé is, másová is, százon-, 
másfélszázonkint jó gondviselés alatt kŭldöztetnének, 
úgy, hogy Váradon Székelyhídon, Jenőben, Déván, Fo-
garasban, Szamosújvárban, Kővárban vasakat8 is alig 
győznének kovácsolni nékiek [SKr 193. — aBilincseket]. 

kovácsoló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szerszám kovácsműszer/szerszám; unealtă de 
fierar; Schmiedewerkzeug. 1594: vittettet Biro W.3. sze-
keret Thordaig, Wrúnk ö fge Koúaczi Taarszekereyt, 
minden Koúaczálo szerszamostol [Kv; Szám.6/III.17]. 

kovácsoló-báz hámor; foijerie; Hammer(werk). 1681: 
az kissebbik hámor, avagy kovácsoló házra és az vas 
forrasztó kohra és verőre, az vas futató kemenczére szol-
gáló s járó víznek gáttyábul más felöl szintén úgy szolgál 
az víz, mintha ezeknek egy gáttyok volna s méltán edgy-
nek is írhatni [CsVh 96]. 

kovácsolt forjat; geschmiedet. 1852: Egy Ágyra egy 
pár kovátsolt Sanér pántot tsináltam és felvertem 1 Rſ 
40 xr [Kv; SLt Vegyes perir. Geng Adám lak.m. szám.]. 

kovacsos kavicsos; cu pietriş; kiesig, kiesbestreut. 
1592/1593: porond hanjas es az orzagh Rewe ott vala, es 
az derek viz feleól tizta kowachios vala [Bekea; Ks. — 

aEltűnt település a Dés szomszédságában lévő Néma tá-
ján] | Zent Benedeki feold feleol hanta Az viz az poron-
dot oda, mert azzal telek ollian fel mert az eleot ko-
wachios vala | azt az peres porond zigetet . . . az viz han-
ta vala eozue, kouachios vala elejn, nem ülien fwües I 
tudgia az Reti Malmon alol való porondot hogy ko-
uachios porond vala, es az viz keornywl follja vala 
[Décse SzD; Ks]. 

kovácsoskodott kovácsmesterséget folytatott; care a 
practicat meseria de fierar; Schmiedehandwerk ausge-
übt/betrieben. 1816: Fogadtam meg Kovátsamnak . . . Ke-
lementeikén8 Kovátsaskadatt Siga Minyát esztendeig . . • 
az Korodi Uvarhoz (!) [Kóród KK; Ks 72/53. — MT]. 

kovácsság kovácsmesterség; fierărie, meserie de fie-
rar; Schmiedehandwerk. 1680: Ferencz Péter kovács-
sággal az hámorra szolgált. Diószegi István az há-
morra szolgált kovácssággal.. Marta János az hámor-
ra szolgált kovácssággal.. Gergely János és az attya is 
kovácssággal szolgált, de kapitány uram szabadította ki 
két ökörért [Vacsárcsi Cs; CsVh 85 Nicolaus Márton de 
Vacsarcsi (36) pp vall.]. 

Szk: verõs 1780j1804: a' Verŏs Kovátsok. . . soha 
Verŏs Kováttságot nem folytatnak a' szegénnyebb Ve-
rős Kováts rendnek nagy praejudiciumára s kárára [To-
rockó; TLev. 9]. 

kovácsszén cărbune de forjă; Eßkohle. 1596: Az 
templum zamara vettunk egi zeker koúach zenet p(er) f 1 
d 20 [Kv; Szám.7/I1.17]. 1600: az Toraiot megh foldoz-
tak . . . az Toronihoz veottwnk egy Chetneky vasat d 12 
Kowach zenet veottwnk d 60 [Kv; i.h.9/IX.32-3]. 1604: 
eztendeot altal az harangozónak es Trombitásnak To-
ronyban való vigiazasra giertiat tartoznak Venny, az ha-
rangozónak penigh holt awagj kowach Zenetis amenyre 
az Zwksegh kewannia [Kv; RDL 1.77]. 1637: uagyon 
mas kasamata formán epittet hazacsykais.. benne sok 
koŭacsy szen | Az kw gradiczy alatt uagyon egy kws bol-
toczyka, kouacsy szen benne [UF 1,397,399]. 1789: A' 
Fa tartó Repositoriumb(an) . Egy Deszka rekeszbe 
15.Véka Kováts Szén Rf l.xr 30 [Mv; ConscrAp. 1]. 

kovácsszénhordás căratul cărbunelui de forjă; Eßkoh-
lenförderung. 1679: Kovács szén hordáshoz való vessző 
kas nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv.96]. 

kovácsszén-tartó helyecske kovácsszén-raktár/szín; 
depozit pentru cărbune de forjă; Eßkohlenlager/scheu-
ne. 1694: va(gyo)n egy Kovács mihely. . . Ugyan ezen 
mihely mellet mindgjart az Garadics alat va(gyo)n egy 
meg romladozott ritkáson mégis Deszkasztatot Kovács 
Széntartó helyecske is [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

? kovacstalan Szp. 1602: Kovacstalan8 Márton 
szabados. Kovácstalan Imre szabados [Folyfva MT; 
SzO V,277-8. — aKövetkezetlen átírásos közlésben két-
féle alakban? Ezt az alakot az OklSz is ?-lel közli]. 

kóválygó 1. ténfergő; rătăcitor; umherstreifend/ 
schlendernd. 1823-1830: megjártuk a várost, kerítéseit, 
erősségeit, az őrző katonák még prézentíroztak is ne-
künk puskájokkal, én pedig félni kezdettem, hogy azok 
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minket valamiféle tiszteknek gondolnak. . . de majd ha 
észre találják venni, hogy mi csak kóválygók vagyunk, 
puska közé vesznek [FogE 178]. 

2. kóborló, csatangoló; hoinar; herumstreifend. 
1823-1830: Pusztította a házat az is, hogy az apám, mint 
aki másnak kárt tenni kívánó ember nem volt, minden-
nek hitt, és minden kóválygót magához befogadott 
[FogE 85]. 

kóvályog 1. szédeleg; a se clătina pe picioare; taumeln. 
[637: Borbély Lukacznet el ütette egi iffiu legeny ugj 
ûtette tapottata hogi ugia(n) kovaliogh vala az szegeny 
asszony [Mv; MvLt 290.50b]. 1821: ez a * káptya az Mi-
kor a' Junok olyan nagy fő fájása van hogy szédül s nem 
lát belé . . . kovájog mig el gyengül s el vesz [LLt]. 

2. kóborol, kószál; a hoinări; herumstreifen. 1708: 
az ide be való hordasaisa ig(en) bajos ott a' Tájon kova-
lyogva(n) gyakra(n) a' Kuruczok ujjab kartolis felhe-
tŭnk ha utb(an) Talállyák [Fog.; KJ. Fogarasi János lev. 
— aA gabonáé]. 

3. csatangol; a umbla de colo-colo, a rătăci; herum-
schlendern. 1774: Enis Erdő Pásztor lévén, 's Erdőkben 
kovájogván lőttem egy egy Nyulat [Vécke U; LLt 
Vall. 180]. 1784: Opre meg bolondult a Falukon szerte 
széjel Kovalyog [Alamor AF; Mk IV/35 Onye Kimpán 
(50) jb vall.]. 1814: Egy bitang Okŏr Pünkösdtől 
fogva kováljag Határakan [DLt 883 nyomt. kl]. 1843: 
yarga Katalint láttam egyszer. . . Valami két esztende-
je, hogy ezen helységbe jött Azólta mind itt a kör-
nyékben kóvályog [VKp 83]. 

4. keringél; a se învîrti; kreisen. 1780: az ŏ Nga Bíva-
los szekere pedig a Falu végin, magánosan maradván, ot 
koválygot [Karácsonfva MT; Told.4]. 

5. fejében ~ vmi fel-felötlik/villan vmi; a-i veni ín 
minte; einem falit etw. ein/blitzt etw. auf. 1798: két Plá-
numot jegyzek fel, melly rég a fejembe kovájog. 1° Egy 
könnyűszerrel készülhető Magyar Szótár, — 2° és Egy 
Nemzetünk Méltoságahoz illendő modon készülhető 
M. Szótár [MNy XLVI,155-6 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából]. 

kovás kova/tüzköves; cu cremene; kieselhaltig. Szk: 
pisztoly. 1842: Egj pár két csövű kovás pistoly [Dés; 

Ujf.3 Újfalvi György hagy.]. 
Hn. 1717: A Kis Kovasban (sz) [Somkerék SzD; 

EHA]. 1745: Koás Patakban [Gelence Hsz; EHA]. 
1773: A Nagj Kovásb(an) (sz) [Somkerék SzD; EHA]. 

kovász 1. plămădeală, plămadă; Sauerteig. 1729: a ' 
sütő házba(n).. Tekenŏ vakaró nro 1 Kovásznak való 
borító nro 1 [Marossztgyörgy MT; Ks 23.XXIIb]. 1774: 
egy asszony kovászt vett elé, hogy kenyeret süssön s 
megszegvén, vér loccsant ki belőle s az kezéről el nem 
moshatta [RettE 328]. 

Szk: ~ kérni. 1816: hozzám jővén mint tő Szomszéd-
jához Kovász kérni [Dés; DLt 99] * ~ takarni való 
abrosz. 1676: Adot Aszsz(onyun)k Eő Nga az Sütők-
nek kovász Takarni való Abroszt [UtI] * mustáros 

1852: kitsi M i k l ó s . . . délben roszul lett nagy tűzbe 
volt . mustáros kovászai, vizikátoral meg rakta a' 
Doctor hát a' 4 dik nap ki űtŏt a* himlő [Kv; Pk 6] * 
savanyú 1815: egy font savanyó Kovász [DLt 168 
nyomt.kl]. 

2. átv. kb. vmit geijesztő/előidéző esemény; ferment; 
Gãrungsmittel (im übertragenen Sinne). 1710 k.: Ez az 
egynéhány tragoediaa énvelem lött a 1. Januarii usque 
ad médium Maji anno 1703.. praeludiumi és kovászai az 
1704-bélinek [BÖn.937. — Gr. Bánffy György guber-
nátorral való összeütközésre von. megjegyzés]. 1809: az 
ezen Tartomanyban Sajtó alá bocsátando Újságok 
olly kitételekkel . . . készíttessenek mellyek magokban a 
mostani környülállások folyamatjával ellenkező vagy 
azokat sértegető képzeleteket ne foglaljanak . . . 
mellyek kedvetlen következéseknek lévén kovászai, olly 
panaszokra adjanak okot, mellyeket a mostani 'Status-
nak ratioja éppen elkerülni megkívánja [UszLt Com-
Gub. gub.1670]. 

3. indulat/düh; furie; Aufregung, Zorn. 1617: Az a 
régi kovász meg vagyon az fejedelemben [TML V,6l4 
Naláczi István Teleki Mihálýhoz]. 1663: az én gonosz 
akaróimban az az rossz kovász van [TML 11,445 Teleki 
Mihály anyjához, teleki Jánosnéhoz]. 

kovászatlan szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: húsvéti ~ pogácsa húsvéti kovásztalan lepény, táj 
pászka; pască; Matze. 1800: a Húsvéti kovászatlan po-
gácsákat sütik a* Zidok (!) [Dés; DLt]. — A jel-re l. 
MTsz. 

kovászkeverő I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ kalán lingură de amestecat plămadă; 
Säurelöffel. 1717: Az Sütő ház . . . egj kovász keverő ka-
lány [Abafája MT; JHbK XXXIV/20.6]. 1816: Ot ko-
vász keverő kalán [Varsolc Sz; Born.IV.41]. 

II. ſn kovászkeverő kanál; lingură de amestecat plă-
madă; Säuerlöffel. 1728: Kovász keverő kettő [Arany-
kút K; Ks 55/73 gr. Petky Dávid inv.]. 

kovász-szfirő szíta sită de strecturat plămadă; Säuer-
sieb. 1819: kisebb Fátyol szita kettő, ritka szita kettő, 
sűrűbb szita egy, kovász szŭrŏ szita [Baca SzD; TSb 6]. 

kovásztakaró 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ bunda a kovász lebontására szolgáló taka-
ró; faţă de masă/cuvertură pentru plămădeală/aluat: 
Decke zum Abdecken des Sauerteigs. 1761: Kovász ta-
karó bunda 1 . . . Tészta takaró abrosz 1 [Szentmargita 
SzD; Ks 11.CII.16]. 

2. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; in sub-
stantivischem Gebrauch: 'ua.; idem'. 1674: Egy Kovász 
Takaró [UtI]. 

kovásztartó kovászos; pentru plămădeală; für Sauer-
teig. Szk: ~ tekenõcske. 1682: edgy kovász tartó kisded 
iszkabas hasatt tekenocske [MNy XXXVIII,206]. 1733. 
egy kovász tartó tekenőtske [M.bikal K; KLev.]. 

kovászvíz kovászos lé; apă de/pentru plămădit/plá-
mădire; Sauerteigsaft/wasser. 1679: Uraim Czipojahoz 
való uj szita nro 7. Kőz Czipohoz való, uj szita nro 13. 
Kovászvízhez való szita nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv.36]. 

kozák I . cazac; Kosak. 1595: (Horwat János) Ziñer 
Varalliara8 ment . . . az kozákok meglatasaert, járt 
heted Napig oda [Kv; Szám.6/XVI.133. — aSztl. 1599: 
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Hozzw istuann . . . wallja egy kozák . . . ereosseny 
szitkozodik mind lengielul, magiarul tereokul [Kv; TJk 
VI/1.385]. 1619: (A) lengyel király oly hadat bocsát a^ 
kozákokra, hogy teljességgel el akaija fogyatni [BTN 
264]. 1653: A harczról másfél száz kozák fogott volt a 
mezőség felé [ETA 1,57 NSz]. 1657: Anno 1657 eszten-
dőben . . . az kozákoknak és lengyeleknek kiütése miatt 
nagy budulás (!) lévén az országban [Kv; KvE 176 LJ]. 
1704: Turkulec nevü moldovai fi . . . beszéllette, hogy a 
muszka 30000 kozákot küldött a lengyel király mellé 
[WIN 1,194]. 

Szn. 1598: Kozák János [UszT 12/8]. 1602: Kozák 
Georgine [Kv; TJk VI/1.630. 1603: St. Kozák pp [Bere 
MT; SzO V,254] | St.Kozák ppix [Mikháza MT; SzO 
V,256]. 1614: Kozák András jb [Szentlélek Cs; BethU 
436] | Kozák Mihalj jb [Bárót Hsz; i.h.208] | Kozák 
Mate jb [Lécfva Hsz; i.h. 323] | Kozák Balasnak kis fiaj 
[Zabola Hsz; i.h.301]. 1729: Kozák István [Körispatak 
U; Pf]. 1732: Kozák Mihály [Rogna SzD; Ks 40. 
XXVIIIc]. 1846: Kozák Máli [Kv; RKAk 140]. 

Án. 1616: Kozák (agár) [EM XLIX,536 Teleki Mi-
hály kancellár kutyaösszeírása]. 1674: Kozák (kutya) 
[i.h. ua.]. 1818: Kozák (csikó) [Lunka H; GyK gr. Gyu-
lai Lajos ménese]. 

Hn. 1741: Ezén Toh farkán felyŭl immediate vagyon 
más Toh melly mélly Kozák Tavának hivattatik 
[M.fráta K; EHA]. 

Szk: ~ cigány. 1665: jŏvenek mi elŏnkb(e) egj részről 
ugia(n) maga Nemzetes Redaj Ferencz U r a m . . . mas 
részről Egy kozák czigany ifíiu legeny ki maga szabad io 
akarattiabol, oda es kŏte magát Jobbaginlk Eorŏkŏsen, 
fiurol fiúra [Körispatak U; BLt 11] * ~ had. 1668: 
Azoknak succuráló kozák had látván, hogy az lengyel 
tábor érkeznék, holdlást mutattanak [TML IV, 361 Bél-
di Pál Teleki Mihályhoz] * ~ hadnagy. 1598: B.V. eo 
keglme hagiasabol attam keth kozák hadnagjnak ket 
zazlo alya kozakal íeottek úala be: Ebedre: ualoth3 [Kv; 
Szám.8/V.42. — aKöv. a részi.] * ~ hetman. 1653: Két 
ezer volt száma a kozáknak Azokban is elegen vesz-
tenek, mert a hetmánjok is, a nagy kozák hetmán öcscse 
ott veszett lövés miá a sánezban [ETA 1,156 NSz]. 1657: 
Imé az hátrébb említett emberim, kiket Moldvából 
Chmelnicki kozák hetmánhoz küldöttem vala, elérkezé-
nek [KemÖn.307]. 1662: a kozák hetmány is mintegy 
negyvenezer kozáksággal. Krakkó segítségére tart-
ván, főképpen a kozákság, rettenetes égetést, pusztítást 
cselekszik vala [SKr 353] “ * ~ kapitány. 1662: 
Leszniczki Péter kozák kapitány, jeles jó bátorszívű 
férfiú, jó magyar is [SKr 611] * ~ sajka kozák folyami 
hadihajó. 1618: holnap indul meg 7 gálya az Fekete-
tengerre az kozákokra való vigyázásra, minthogy nem 
tagadhatni, hogy néha-néha itt az Fekete-tenger mellett 
lappanganak, falukot, városokot felvernek . . . Immár 
vagyon két hete, hogy két rossz kozák sajkát hozának; 
én az rabját nem olvastam, mondják, hogy 30 kozák 
rabot fogtak el az két sajkával [BTN 117]. 

2. kozák had; oaste de cazaci; Kosakenheer. 1653: 
Lupuj vajda Máté vajdára indul a kozákkal [ETA 1,156 
NSz] | Isten még az idővel is szolgáltatott az vajdának, 
nagy rettenetes záporeső, dörgés villám(l)ás volt, az esőt 
a szél mind az kozákra fútta, nem is lőhetett, mit kellett 
volna [RákCsLev. 459 II. Rákóczi György anyjához]. 

1658: Petko uram mondá . . . hogy egy örmény jött vol-
na, ki beszélette, császárnak minden hadai kin vadnak, 
azt beszélnék, hogy kozákra akarna menni [TML 1,115— 
6 Teleki Mihály a fej-hez]. 1672: Nálok úgy vagyon hí-
r e . . . hogy az kozák az lengyel mellé áll [TML VI, 125 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

kozákfej kozákfő; cap de cazac; Kosakenkopf. 1653: 
Még kozákfejeket is hozának egynéhányat kardokban, 
és a bíró háza előtt először „Jézust" kiáltának, és ott 
lerakák a kozákfejeket, melyeket az utcza végén a 
sorompók tetejébe rakat a bíró3 [ETA 1,57 NSz. — 
a1600-ra von. feljegyzés]. 

kozáknyereg şa căzăcesc; Kosak(en)sattel. 1581: ha-
gyok. Egy fegyver derekat, egy kozák nyerget, egy 
magyar nyerget. . . az öcseimnek [SzO IV,76 Székely 
András végr.]. 

kozákguska fiintă căzăcească; Kosak(en)flinte. 1678: 
Uzonbol vitte(ne)k el. . Egy pár arannyas tersenyi 
puskát nr. 1 . . . Két Muskétát Egy kozák puskát 
[BLt 1 — aHsz]. 

kozákság căzăcime; Kosakentum. 1654: My üdeön 
Lupulj Vajda szamtalan kozakkal ieoue mathe Vajdara 
Ordit a kozaksagh Vgratja io louat siet Targaljistyara 
[MNy XL,76]. 1657: Huttinnál volt csak az hetmán fize-
tett német, magyar s lengyel hadakkal, kozáksággal cir-
citer ötvenezer néppel [Kemön.81]. 1672: Az kozákság 
mind vissza hajlott az respublicához, kiket is mind privi-
légiáltanak [TML VI,236 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz]. 1710 k.: Mikor legjobban belékapunk vala3, bejö-
vének a tatár chám, moldvai, havasalföldi vajdák, ko-
zákság Erdélybe, túl meg a fővezér Jenőt, Lúgost, Ka-
ránsebest elvevé, Barcsai Ákost fejedelemmé tevé, s el-
bomlánk [Bön.552. — aA tanulásba Ne-en]. — L. még 
SKr 329,440. 

kozáksapka şapcă căzăcească; Kosak(en)mütze. 
1823: Jár szederjes kozák Sapkában [DLt 
nyomt.kl]. 

kozáksüveg căciulă căzăcească; Kosak(en)haube/ 
kappe. 1686: az interessire3 vagy egy oroszlanyos Tal-
lért, vagy egy Kozák Süveget ad [Uzon Hsz; BLt. — aA 
szóban forgó pénzének]. 1691 k.: Az Fiam(na)k az Col-
legiumb(an) adtam Egy gyapot vaszo(n) kis kendő, 
kendeni valo . . . Egy ruha tarisnya. Egy uj kucsma. Egy 
uj zöld rokas kozák süveg [PatN 14b]. 1704: Nékem is itt 
a szegen állván egy nyusztos süvegem, a feleségemnek is 
egy nyusztos kozák süvege, mind megötte ükét a moly 
[WIN 1,232]. 1710: Az úrnak is fejiben levő nusztos ko-
záksüvegét szintén kilövék a fejiből [CsH 295]. 1728: egy 
eget Saphiros reszkető tő Kozák süvegb(e) való [Nsz; 
Ks]. 1736: A nyaka körül kinek nusztból, kinek nestből 
való galléra volt, azonban nagy nyaktakaró fátyola, ko-
zák süvegek kinek nustos, kinek nestes [MetTr 344]. 
1776: egy veres bársony nusztos kozák Süveg [Hr]. 

kozbor szilvafafajta; un soi de prune; Art Pflaume. 
1727: Koz bor nevű szilva fák [BfN Gyalui csomó]. 
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kozborszílva szilvafajta; un soi de prune; Art Pflau-
me. 1838-1845: kozborszilva: „eleinérő, aprószemű 
szilva néhelytt" románból „vett koldukuc"3 [MNyTK 
107. — aBSz és KSz-ban]. 

kozmográfia cosmografíe; Kosmographie. 1662: az 
hadi tanács s császár környül levő nagy gróf német urak 
s egyéb főrendek megnézvén az cosmográphiábul avagy 
chorográphiábul, országok fekvésiről íratott könyvek-
bül a Tisza-Bodrog közinek, Patak s Tokaj hol feküdje-
nek, azoknak situsát, így elmélkedtek vala [SKr 226. — 
Köv. az elmélkedés]. 

kozmográfus cosmograf; Kosmograph. 1636: Amaz 
szent Cosmographus az Moyses Propheta el igazittya 
kőztök a dolgot [ÖGr Aj.7]. 

kozsók bőrös ködmön; cojoc; Pelzjacke/mantel. 
1619: Tudom azt hogj Gwttėò Peter feyet kėòte Beczj 
imreh Vramnak ket rendbelj latorsagaert giapiaknak es 
kosoknak lopásáért [BLt 3 Debreczj Balas Z.Martonj3 

(70) ppíx vall. — aCs]. 1710: Tudgyuk hogj azon legény 
Pótsa László Uram egj fejér kosokjában jár vala [Pesel-
nek Hsz; HSzjP Clara Rapolti de Peselnek (30) ns vall.]. 
1761: midőn egy Oláh Rákosi Andra Gligor nevezetű 
Jobbágy tűzi fát hozott volna városunkban szekerirŏl 
egy kosokja ellopottottván . . . ezen Inctusnal meg 
találta [Torda; TJkT V.37]. 1765: Varga György . . . 
hátra felé kezde menni, s azonnal Szabaszlai Uram néki 
mene, és edgyik ă másikának ă kozsokok melyit meg 
fogván ŏszve keveredének [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
Eszt-Mk Vall.]. 1787: Egy fekete Bárány Bőr Bunda 
vagy kozsok férfinak valo Hf.2 Dr.4 [Mv; MvLev. Máté 
Mihály civis hagy.8]. 1802: Remete nevezetű Faluban 
Maxa Triff nevezetű Lakos Házán némelly esmeretlen, 
de Kurta uju Feketén prémezett Kosókjokba nézve 
Szeltsovaiaknak. • • lenni gyianittatott Gonosztévők 

ki nyomoztatásokra nézve hathatos Rendelését meg 
tenni méltóztassék [Torda; TLt Közig.ir.1029 Andrási 
Josefî püspöki uradalom prefektusának kérése a vm-i 
tisztséghez]. 1821: Kontza Jakab Poszto gúnyában 
volt, de mind nadrágja, mind kosokja rongyos volt 
[Zalán Hsz; HSzjP Német Sámuel (26) gy.kat. vall.]. 
1828: Nemes János, kiis született Székely Udvarhelyt 35 
esztendős visel egy piszkos kosokat [DLt 656 
nyomt.kl]. 

Szn. 1679: Kosok Mihály nevü jobbágy [Mezőbánd 
MT; MbK], 

Szk: farkasbőr ~. 1772: l á t t am. . . egy Farkas bőr 
kosokját [Hidvég Hsz; HSzjP] * oláh ~. 1804: Pózna 
Jónás szŏkŏtt-el kurta fejér oláh Kosokba, magyaros 
harisnyába, botskorba [DLt nyomt.kl]. 

kő 1. terméskő; piatră brută; Bruch/Rohstein | kő-
szikla; stînca; Fels. 1568: meg talaltam uala .k. az kö-
myues antal tolmaczaual .k. azt Jzene hogy cziak uaga-
sam meg az köuet azért en most meg uagatam az köuet 
[Buza SzD; BesztLt 74 Bornemyza Benedek Timar Ger-
gely beszt-i bíróhoz]. 1597: Adtam Krestelynek az 12 
szekér kwnek az Megh haniasatwl . . . f 3 [Kv; 
Szám.7/XIV. 106 Masass Thamas sp kezével]. 1710 k.: 
nem volt soha olyan balgatag, barbarus pogány 
nemzetség . . . , hogy ez meg ne légyen benne. Készebb 

követ, fát, kígyót, békát imádni, mintsem magát Isten 
nélkül hagyni, akihez szükségében folyamodhassék 
[BÖn.427. — aAz istenhit]. 1726: Alkuttam . . . husz öli 
kőnek, az monostori Határon való vetésiért . . . á 
flo:hg: 1 d: 70 [Kv; Ks 15.LIII.1.]. 1739: Mlgs Gróff 
Komis Sigmond Úrfi . . . Requisitiojára, a' Rósa Hegj 
oldalából, megengettetik ö Ngának, hogj köveket hor-
dathasson [Dés]. 1770: (A méta) ezen kŏ Csomorol bé 
jővén a* völgyben a' fojomig az hol egy sík kőről le-szŏ-
kik a' fojom [Gyertyános TA/Torockó; Bosla. Gr. 
Kontz rector vall.]. 1823: A Bagjosba régen szőllőt 
miveltek, de a sok sebes záporok miatt a termő főid le 
mosodván ma tsak a kő láttzik [Szépkenyerűsztmárton 
SzD]. 

Hn. 1353: Item pertinentes ad possessionem deche va-
dunt sic a parte Castri Baluanus, Malunfekw3 Ka-
pus et inde ad . . . monticulum Beerch vocatum 
[M.décse SzD; MNy X, 236. — aA hn értelmezésére 1. 
MNy XXXIV, 251-6, Nylr.200]. 1390: Gutinkw [Kap-
nikbánya (Szt) körny.; DocV 388] | castri Kwara [i.h. — 
aSzt] | unum magnum lapidem Medwekw nuncupatum 
[Kővár (Szt) tart.; i.h.389]. 1451: primo incipissent3 . . . 
a quondam lapide Kekkew nuncupato [Szásztörpény 
(BN) körny.; TelO 11,46. — aÉrtsd: a határjárást]. 1576: 
a gyortyan kew erdeó [Jobbágyfva MT]. 1592: az Keo 
azo pártnál [Fancsal U]. 1594: Kw warra mentem [Kv; 
Szám.6/VIII.30a]. 1601: Az halló keó patakanak az fel-
seő szelçt . . . Zekel Moses el foglalta vala [UszT 18/104 
Thomas Alberth de Giepes (32) lib.vall.]. 1624: Egj zel 
földet Keŏ mezeõben [Bálintfva MT]. 1632: Likas keo 
mezeobeli feŏld [Sszgy; BLt]. 1637/1760: Lukács kőve 
[Egerbegy K]. 1663: Vagyon egy jo darab szölőis Var-
hoz valo nagy kő felet [Gyalu K]. 1687: Kőszek nevű 
heljben (k) [Menaság Cs] | Solyom keŏ nevü helyben az 
erdőb(en) [O.gyerőmonostor K; WH]. 1692/1722 k.: Az 
Lo feresztőn alol, az kő haton (sz) [Magyaró MT]. 1695: 
fejer kőb(en) [Pálos NK]. 1696: az Lyukas kŏnn kŭŭl 
(sz) [Szotyor Hsz]. 1702: Kŏköböl Ucza [Ne]. 
1710/1793: A Lyukas kön kivül (sz) [Kilyén Hsz]. 1714: 
hegyes kőben (sz) [Jakabfva Cs]. 1715: a Soljomkü nevű 
helj felet [Csákigorbó SzD]. 1718: Az nagj Kövön aloll 
az negjed Lábban (sz) [Szentmihály Cs; Borb.IX]. 1728: 
Fejer kőn felijei [Réty Hsz] | a lykas kőn kívül (sz) [Uzon 
Hsz]. 1734: a Völgyben a lyukas kövön belől (sz) [Kilyén 
Hsz]. 1735: az Aranyos Vizén . . . a ' fejér kō alatt uj mai-
mat akarván erigálni [Sinfva TA]. 1740: A Kő Kosár-
ban (sz) [Inaktelke K] | A Fejér kő okialán (sz). a Kő for-
ráson. A Solyom köven (k) [M.gyerőmonostor K] | A 
Gerepse kútnál a kő szerben (sz) [Egrespatak Sz]. 1743: 
a' Kő verem egészlen (e) [M.décse SzD]. 1745: A nyak 
Vágó kőnél valo Lábban (sz) [Boroskrakkó AF]. 1749: 
az Fejér kőben az árkok köz<t> [Pálos NK]. 1753: A' 
Kő Macskán (sz) [M.décse SzD]. 1754: Az irott kőnél 
(sz) [Gyula K] | Áz Ko Torokb(an) (sz) [Erdőcsinád 
MT]. 1756: A' Fejer kőnél (sz) [Szentkirály Hsz]. 1757: 
A Kőnél (sz) [Nagyfülpös MT]. 1758: Az Ördög Kővin 
(sz) [M.kiskapus K]. 1766 e.: Kozepso mezőben Kõszer 
nevü hellyben (sz) [Ozsdola Hsz]. 1766: Az erdón Sze-
mes kő allat (k) [Szentkirály Cs]. 1768: A Kő alatt lévő 
Északban (sz) [Szentmária K] I Sóós Kőben (sz) [Gyalu 
K]. 1771/1817: Köfarka nevü helyben (e) [Kadicsfva Ü] 
I a* Veres Kö szöllö Gyepüje [Bözöd U]. 1773: A Kor-
mos Kőnél (sz) [Remete Cs] | Á Fejér kő (sz) [Tekerőpa-
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tak Cs] | Az fejér kő Dombnál (sz) [Mezőveresegyháza 
SzD]. 1775: A Kövek kŏzŏt (sz) [Daróc K] | az Fejér kő-
nél (sz) [Aranyosrákos TA]. 1780: Kerek kőnél való er-
deiben [Tarcsafva U; PfJ. 1782: A Szarka Kő alatt (k) 
[Szu]. 1790: Labantz kőnél (k) [Magyaró MT]. 1792: 
Vertse kű tetőn [Tűre K; KHn 264]. 1796: Kő nevezetű 
helynél [Kisgőrgény MT]. 1803: Szemes Kő alat (k) 
[Szentkirály Cs] | Eleskő nevezetű Szálos Tserefás Erdő 
[Mikháza MT]. 1805: a Matska kőü hellyben Ket Nova 
Sessio [F.jára TA]. 1807: a' Fejér kő alatt (k) [Mezőbánd 
MT] | a Faragó Kön feljül [Szováta MT; Sár.]. 7870: A' 
Kő Hát nevű hellyen (e). a' Vertse kőn (e) [Tűre K]. 
1814: A' Kö hátán (sz). A' Kö hát alatt (sz) [Pusztaka-
marás K]. 1815/1817: A nyerges Kőnél (sz) [Vágás U]. 
1825: A fejérkŏ megett a fűvennyesben (sz). a Fejér kŏ 
Lokjánn (sz) [Nagymoha NK] | a Forgatsné kővinél (sz) 
[Kérő SzD]. 1840: a' Sollyom kŏ [Bikszád Hsz; MkG]. 
1849: A Hardo kőbe (sz) [Köbölkút K]. 1860: Kecske 
kőn felül [Boroskrakkó ÁF]. 1861: Szőke köve [Boros-
benedek AF]. 1864: Tilalmas kűe [Körösfő K; KHn 67]. 

Szk: ~ vágni. 1785: Némába kö vágniis hajtanak 
[Torockó; TLev.6/1.6b TransmJ * ~ feszíteni való. 
1585: Egy was Rud keó feziteny való [Kv; 
Szám.3/XIX.5]. 1600: veottwnk egy vas rudat keo fezi-
teni valót [Kv; i.h.9/IX.44] * ~ fúrni való vasfúró. 
1652: Kü fúrni való vas furo N. 1 [Görgény MT; Törzs] 
~ ~ hányni való vasrúd. 1825: Egy kö hányni való vas 
rud [Dés; DLt 595] * ~ hányatik kő fejtetik. 1876: Az 
iskolai épület alapjául mintegy 4 öl kő hányassék 
[M.bikal K; RAk 325] * követ hány követ fejt. 1590: 
Ezek eo magok hantak a keoweoth [Kv;*Szám.4/XIV.3]. 
1759/1772: mikor penig rakni kezdették az kövünköt 
. . . meg mondottuk, hogy a' Tiszteletes Baratok szama-
ra bantuk azon köveket [Dés; DobLev.II/435.60-1 Fr. 
Telegdi alias Petzér (50) cigány jb vall.]. 1846: meg szű-
nés nélkült hánnyák a követ [Dés; DLt] * követ hányat 
követ fejtet. 1772: egj alkalmatossággal a' Silipről és 
Gátról le foljo vizeknek meg egjezésén alol a' Kűkőllö 
fenekéből Pinczének való követ hányatván, magamis le 
vetkeztem [Sövényſva KK; JHb LXVII.282]. * követ 
szeg követ fejt. 1581: Az keo Banya felól penig A hon-
na(n) az kowet hellie(n) zegny vegeztek hogy Biro 
vra(m) az kómywesseket hywassa, es twdakozzek tollek 
es a mint lehet kózólbe(n) zegessek á kowet [Kv; TanJk 
V/3.23í>]. 1594: Az keo zegeknek Crestelynek es Istúa-
nak, attam hogi az Tanachyhaz vdüarahoz keoúet Zek-
tenek, padimûntűmozni f 1 d 50 [Kv; Szám. 6/VIII.40a 
Caspar Semel sp kezével] követ szeget követ fejtet. 
1593: Az bekas patakj kw hidhoz zegetet biro uram keo-
wet az kw zegeokel Istwannal es Christeliel ket nap egy 
napra ezeknek d 25 [Kv; i.h. 5/XXI. 25]. 

Sz: ~ közé szorul. 1661: Arrúl nem tehetünk, ha Ré-
dai uram ide nem jő; gondolja talám ő kegyelme, tága-
sabb a mező. Mi is azon búsulunk, kő közé szorultunk 
[TML II, 146 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz] * 
annyi az ezüst, mint a ~. 1662: Bőség is olly volt az üdő-
ben, hogy Jerusálemben az Szentlélek mondja: annyi 
volt az ezüst, mint a kő, mellynek semmi böcsi nem volt, 
egész még Salamon élt [SKr 694] * egy ~ a másikon 
meg nem hagyatik kő kövön nem marad. 1662: Úgy, 
hogy jobb lett volna, hogy az az erősség is, amelly volt, 
avagy hogy a földdel egyenlővé tétetett volna, egy kő a 
másikon meg nem hagyatván, avagy ha immár volt, erő-

síttetett volna ugyanúgy meg [SKr 419] * hacsak ~ nem 
volt a szíve. 1772: Mind ő a , mint Bethlen Miklóş 
tanulhatták vagy megtudhatták Borosnyai uramc 
prédikációjából, micsoda gyönyörűséges, szép religiót 
hagytak el Meg is lehetett gondolkozni akárkinek is, 
ha csak kő nem volt a szíve, a maga idvességkeresésének 
útjáról [RettE 281. — aBánffi Dignes kir. 
főlovászmester, több megye főispánja. Borosnyai 
(Lukács) Simon mv-i ref. pap. cMindketten katolizáltak] 
* ha kövek nem vagyunk ... 1662: Nyomorgatásink és 
erőszakink számtalan és rettenetes voltoknak 7-edszer 
csak meggondolása is, kétélű hegyes tőr módjára, ha 
kövek nem vagyunk, általjárhatja lelkünket [SKr 714] 
* mint a ~ hallgat. 1788: se fejért se feketét nem 
szollott; hanem mint a kö halgatott [Dés; DLt] * olyan 
jó úszó, mint a 1710 k.: Isten irgalma volt, hogy 
erősebben nem ütköztünk, mert úgy a portus kapujában 
süllyedtünk volna el . . . én legalább, mivel olyan jó úszó 
vagyok, mint a kő, odalettem volna [BÖn.589] * (vki 
felé) fújják a (mérges) követ. 1672: Ide be Uram, fújják 
az mérges követ, kinek megelőzésével ha késünk, félő, 
megbánjuk [TML VI, 409 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1676: higyje Kegyelmed, most oda 
Kegyelmetek felé fúják az követ az emberek. Noha az 
igazakot megsegéti az Isten, de az Isten is azokat szokta 
őrzeni, kik magokat őrzik [TML VII, 280 Mikes 
Kelemen ua-hoz]. 

2. lyukas ~ tűzhányó; vulcan; Vulkán. 1653: Ha 
kérded Ítéletemet rolla, én arra azt mondom: hogy salét-
romot teremtett volt abba Isten a lyukas kőbe, és a gyúlt 
meg abban az időben, és a hányta szélyel azt a kőhegyet, 
semmi nem egyéb annál [ETA I, 154 NSz]. 

3. bécsi ~ bécsi állatvásár; tîrgul de vite din Viena; 
Wiener Viehmarkt. 1591: Thordai Mihali valüa 
veott vala Moczi Albert ket eokreot az Tiza mellet . . • 
De mierthogi ott el nem adhatta, az Beczy keore kelletek 
vinnie. Kerys vala azon Moczi Álbert hogi mennenek az 
Beczy keore, es ha ott el adhatna kez volna megh fizetni 
neki [Kv; TJk V/1.129]. — L. bécsi kő al. külön címszó-
ként is. 

4Ã kődarab; bucată de piatrã; ein Stück Stein. 1572: 
Barra Kelemcon3 Ezt walla ott feon Megh zay-
dula az Nep wgj kezdenek hagigalny Az Monostorhoz 
tartózó keossegh, kewekel, Es Egeb hagito zeorzamo-
kalys [Jákótelke K; KP. — aEz jb]. 1591: Az keó hordas-
ra a My keolt 2 zeker keòwett att(am) f — d 80 . 
Byro vram akarattyabol hordattam esmeg koett f — 
d 80 [Kv; Szám.5/1.98-9]. 1593: Hermani Georgy vallia: 
. . . nekem nagi rakas kw(m) vala [Kv; TJk V/1.393]. 
1597: Az í erôsse(n) hagigallia úala keòuekkel be [UszT 
12/78]. 1637: Lata(m) eztis hogy Balyka Demeter Szaz 
Jánost ige(r) üte hagitolagh egy köuel [Szentgyörgy Cs; 
BLt 3 Ualcatinus Sutor (50) zs vall.]. 1730: egy küvel 
ugy meg hajította hogy a' kű a' fején ketté tőrt [Tűre K; 
Told.28]. 1747: kővel hajgaljak vala Biro Míhalj Ura-
mot meg is ütek a bucsat [Bereck Hsz; HSzjP Gábor An-
tal Csiganj (79) vall.]. 1768: a Silipenn aloll láttatik állo-
ványosnak lenni a viz, de ez a miatt vagyon, hogy a ke-
resztül, s meg által járó Szekerek ki mozgotván hellybŏl 
a kovöket, gőbéje maradott a hellynek [Abafája MT; 
Told. 17a Huszár lev.]. 

Szk: ~ hordani. 1590: Keo hordani sarogliat vettunk 
4 . . . d. 20 [Kv; Szám.4/XIV.9]. 1606: Az keó ne(m) volt 
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elegh, mynket keó hordani fogadának [UszT 20/322 
Val. Thamas de Karachonfalua lib. vall.] * ~ hozni. 
1569: .k. az sokadalomkorys könyorgŏtem uala . . . ua-
la my segiczeget kó hozny [Buza SzD; BesztLt 88 Borne-
myza Benedek a beszt-i főbíróhoz] * ~ vei agyonver 
megkövez. 1625: Falabu Janosneis . . . tutta az leania-
nak kuruasagatt sokszor zitta az leaniat mondua(n). 
Te lustos hires kurua regen megh erdemletted volna te 
hogi keőuel vertek <v>olna agio(n), vagi el vermeltek 
volna, vagi az vizbe vetettek volna [Mv; MvLt 290.32b]. 
1643: A Fogaras földiek is azt mondák, hogy ök nem 
szakadtak el az oláh Vladikatól a mikor magokat a 
Nagyságod protectioja alá adák, mert őket az oláhok 
kövei vernék agyon [Lupaş, DocIstTrans. 219 Geleji 
Katona István a fej-hez] * ~ vei agyonverettet megkö-
veztet. 1704: Ha kik elébbeni vétkes és káromkodo 
magok viseléssének ezen parantsolatunk meg vetésével 
véget vetni nem akarnának, hanem abban meg általkod-
nak, ă Nemes Szék az ollyakat meg fogatván elsőb-
ben meg veszszõztesse, másodszor páltzáztassa, har-
madszori és utólszori bűntettesekre kővel agyon veret-
tesse [UszLt IX.77.79] * ~ve/ agyonverettetik megkö-
veztetik. 1646: Lengyel Laszlo . . . a* p(rae)dicallo szek-
beol az szeonyeget el akarta lopni kezeb(en) kaptak; 
Azért az Sacrilegiumert azt kevannyak hogi keowel ve-
rettessek agyon noha tűzet erdemlene [Kv; TJk 
VIII/4.81]. 1672: Egy captivust vádolnák az Directorok, 
azzal hogy őrdőgh lelküjevel, őrdőgh adta lelkűjevei, eb 
?dta, őrdőgh adtaval szidkozodott volna . Jóllehet 
juxta Edicta kővel verettetnek agyon, mindazaltal ex mi-
sericordia megh paczátztatik erősse(n) pro exemplo 
aüoru(m) [Kv; TJk XI/1.247] * követ ragad hozzá. 
1606: Swkej Kys János . . . fia Kys András kouett 
ragada hozza(m) egj nehani uersen zidott bestie lelek 
kuruanak, ezen közel ioue hozam hogy usson [UszT 
20/275] * hajigáló ~ hajítókő. 1747: midőn én feles 
Tordai emberekkel az aranyas vizén kötendő gáton dol-
goztattam volna, meg várvan az Ika, hogj az Tordai em-
berek . Déli ebédre le telepedgje(ne)k . . . vasvillak-
kal, hajgalo kövekkel és tsépekkel minket inopiate inva-
daltak [Torda; TJkT III. 162. — aSzentmihályfva (TA) 
lakosai]. 

Sz. 1664: az uram parancsolata ellen mit cselekedhet-
tem? hiszen maga is kegyelmed, akárki is, hittel köteles 
urának, fejedelmének parancsolatát fogadná meg. Te-
gyen törvényt azért Kegyelmed, reám vessen követ, ha 
én vétettem [TML III, 295 Boldvai Márton Teleki Mi-
hályhoz]. 

5. építő/épületkő; piatră de construcţie; Baustein. 
1569: az Besztercze Wydekiek hoztanak keowet nyolcz 
hian Ezer zaz zekerrel Jde wywarba wfelsege haza Epeo-
letire [BesztLt 34]. 1571: Az Boltoknak Epitesse feleol 
Vgh zoltak eo k. varosswl hogy semmy keppen Nem 
akaryak hogy fabol epichek Mert az veszendeo, hane(m) 
az varosnak elegh keowe Es Messe vagion, kybeol zaba-
don meg epithetyk [Kv; TanJk V/3.49a]. 1633: az varba-
li haz epitese feleol vgi alkuttanak megh hogi keobeol 
egy keozfalra epvllienek [Mv; MvLt 290.129b]. 1636. 
uagyon az Uduarhaz eppen keŏbül rakattak mind alsó 
es felseŏ hazaj [Siménfva U; JHb Inv.]. 1679/1681: ha 
mit épít, ne kűbűl hanem fabul való épületek legyenek 
[VhU 477 Thököly Imre ad.lev.]. 1688: Az Aszszony . . . 
első háza alatt vagyon egy kŏbŏl rakott Pincze, kőből fel 

kő 

rakott ket felől való Pincze gatorjaval edgyŭtt [Kozmás 
Cs; Eszt. Inv.4]. 1696: Faragatlan Darab Kú nó 70 
[Bethlen SzD; BK]. 1730: Nemes Udvarház . az Kap-
sa hegy alatt küből építve [Szentlászló TA]. 1824.Ė AZ 
Épület . . . Kövit, Meszit Fŭvennyit betsülték 103 
Rforintokra 58 xra [Etéd U; Pf]. 

Szk: ~ enyvezni. 1592: Veottem Masfel fonth Ter-
pentinat Borbély Georgyteol p(ro) d - d 60 fenyeo wyazt 
veottem p(ro) f — d 10 Chinalt Belolle Keo Eonywezny 
valló zerzamot [Kv; Szám.5/XIV.47 Éppel Péter sp ke-
zével] * ~ faragni. 1594: keö faragny Áttam oh wassat 
chyakant chinaltanak belolle [Kv; i.h.6/VII.3] * havasi 
~. 1850: Vagyon kétt négy szegŭ nagy kŏ, és mint egy 6 
ölnyi havasi kő építéshez való | vagyon az Udvaron egy 
havasi köböl ki rakott jo kut [Gyéressztkirály TA; DE 5] 
* iratos ~ feliratos kő. 1656: ugyan ezen haz eleott va-
gyon, 3 darab faragott iratos keö, kikett az felljeb megh 
irt bastiabol tempore restaurationis szedtek volt ki 
[Fog.; UF II, 105]. 

6. faragott ~ kőfaragó megmunkálta kő; piatră pre-
lucrată/cioplită; behauener/Werkstein. 1574: Katalin 
Nagi peterne Azt vallia . hogi az chwr ket fia rakwa 
volt teglawal, latot faragot keweket Mywbe való keowe-
ket [Kv; TJk III/3.339]. 1589/XVII. sz. eleje: Az mi nézi 
penigh az Faragot kőueket, ugi mint: Áitot, ablakat, 
twzhelt, keményhez es minden epwlethez faragandó 
akarmenemw, kŏueket . . . az keőmiues mester ugi von-
nia fel, ugy tegie es helyhesztesse helliere, hogy eő szeren-
czeiebe leszen, ha tŏríkis eő kara, ha bekeuel heliheztet-
hetys, eö io szerenczeie [Kv; KőmCArt.18-9]. 1591: va-
lamy faragot kewet wiznek Deesre hozattam zalmat 
hogy kezykbe Rokyak [Kv; Szám.5/1.29]. 1652: Az Har-
csa Fark Bástyára, vagyon egy bolt formán faragot kü-
ből rákot kapu forma bĕ járó hely [Görgény MT; 
Törzs]. 1681: Ezen Erkélyben vagyon egi nagi vak ab-
lak, faragot küből való széles ülő helyevei. Ezen helyen 
születet Hunyadi Laszlo ă mint mondgiák [Vh; VhU 
535]. 1696: Faragot Kú három Darab [Bethlen SzD; 
BK]. 1725: Nyillik ezen Kastélyre Napnyugot felőli egy 
faragott kövekből Szivárván modgyára Szépen hajtott 
Kapu [Marossztkirály AF; MNy XXXIX, 384]. 1735. 
Egy virágos faragott kŏ [Királyhalma NK; Ks 
23.XXHb]. 1849: Vagyan ezen szép ki terjedésű és nagy 
kertbe égy bámulásra méltó nagy terepéj, Tölgyfa, rnelly 
alatt vágynák faragatt kövekből alkatatt ülŏ hcllyek, 
asztalak [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

7. határkő; piatră de hotar; Grenz/Markstein. 1594: 
Al orya Vinche Gaspar . . . Herczegh Pal Jobbagya 
eszt monda Vrammal Veszekedenek Vala Buda Já-
nos es Vayda Antal hatar vegeth es akkorys asz Deesy 
Birak Jgaszitak ell keoszottwk es aszok rakanak keovet 
is asz hatarba(n) [Dés; DLt 246. — aA várossal tőszóm 
szédos Alőrből való]. 1714: azon Romasziaknál" zállg-
ban (!) lévő határnak széli extendálodot . Pojána ne-
vű hellyben lévő kővig ÍAlgyógy H; BK ad nro 431 Bán 
Péter (43) jb vall. — Romosz (H) lakosainál]. 1717' 
ahol egy fejer kö vagyon azok az mi hatarunknak az je-
gyei [Celna AF]. 1727: Ha valaki valakinek szántó földit 
el szántya és . . . ha az határ követ ki hánnya valahány 
kő annyi forint birságban incurrál, az követ az Hűtősök 
tegyék hellyire [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 36 ]. 1737 
Kaszálló föld A Köves hágó alatt mejlyet egj 
nagj kő határoz meg [Dés; Jk 477a]. 1758: az Uver főn 
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Levő követ mutatá nékúnk a Zallogos helynek határá-
nak Lenni [Ditró Cs; LLt] | egy . . . követ határ jegynek 
. . . tövének [Szárhegy Cs; LLt 76/2.153]. 1762: az Kö-
re Tetőn lévő Szántó Földnek végiben ennek előtte az 
két helységbéli Lakosok meg édgyezett akarattyokbol 
Cancellisták által métául tetetett Kŏ [Szentlászló TA]. 
1778: az a Gerendi Miklós Uram Posteritássi, és az Ex-
ponens Ur Réttyeket distingváló Kő [Nagylak AF; 
DobLev.III/508. lb]. 

Szk: ~ ásatik! ásat tátik. 1756: meg nem egyezhetének 
rajta . . . hogy hova ásattassék a' kő [Balavásár KK; Ks 
17]. 1824: ki mentünk . . . a hol Lá fátzá Iersi nevü he-
lyen . . Métául égy nagy kő ásatott a Földbe . . . ki mu-
tattuk, ki métáztuk [Nagyesküllő K; RLt 3 Kőkősi Or-
bok Elek szb kezével ] * követ ásat. 1733: én örög ember 
levén nem járhattam, hanem mondám Tisztarto Uram-
(na)k hogj ásoson követ oda a határba, mert ha én meg 
halok a Sem leszen akki meg mutassa a határt [Héviz 
NK; JHbT] * követ (ſel)ás. 1606: Azért mj az hol az 
Azzonj foldenek az hatarat tudok mj el Járok es megjs 
Jeczötthwk vgj hagjok hogj ha telekfala kj Jő es az hatá-
rozott helyen haggya assanak köuet az hatarlasra [UszT 
19/32]. 1733: a Tora menőben valo Földemnek nagy ut 
felől valo vegiben el hataroztak s követ is astanak [Uzon 
Hsz; BLt] | Ki járván azon emlitet Nemes Fejer vár-
megye Tisztei az emlitet Rétet követ egyet sem ástak fel, 
hanem az olt marton . . . egj Füz fára keresztet vágtak, 
ugj hallom hogy mostis meg vadnak azon Fűzfák, a ke-
reszt vágásis tetzik rajtak [Hévíz NK; JHbT] * keresz-
tes ~ kereszttel megjelölt határkő. 1762.ė édgy Nagy ke-
resztes Szürke kő [O-Torda; JHb XXXPV/1] * krucsás 
~ 'ua.' 1762: edgy Krutsás Tölgyfa edgy Nagy Krutsás 
Kō [O.léta TA; i.h.] * metális ~ határkő. 1770: az 
Nagy és Kis Rápolti öreg emberek az Specificalt 
hellyen határ, és metalis köveket álitottak fel 
[Nagyrápolt H; JHb XXX1/17.9]. 1778: Hát itten az 
Aranyi határa Bánpataki határtol hon, mítsoda jegyek 
által distingválodik, metalis köveket s egyéb jegyeket 
mutasson ki a Tanú [H; JHb XXXI/51.5 vk]. 

8. malomkő; piatră de moară; Mühlstein. 1573: Jósa 
Molnár Azt vallia hogi tawaly Niarba hogi Eo Molnár 
volna Az Espotaly Molnaba, Az telman Benedekne Zor-
galmaztatia volt hogi egi Neged Bwzaiat meg hadna 
Eorleni, eo Mongia volt hogi ne(m) lehet mert vasot az 
keo [Kv; TJk III/3.213]. 1578: az melj molmot megh 
veőn az Poljani Veres eöreök arron az felseő Toryaj Pe-
teő Paltol az ket molmot egi malom hazban czenialljak, 
noha mostan az molmok mind keőuesteől vasastol Ve-
res Istuane . . mikor azok az keouek es vasak el vaso-
lodnak, mind az ketten eggiara(n)t epithik, es egiarrant 
vezik hasznai [Hsz; BálLt]. 1591: Áz Malomban2 va-
gion keó wago chakany wy keók egi bokor [Kv; 
AggmLt A. 53. — aA Szamoson]. 1596: vettem Egi Bo-
kor koet az Malomhoz f 8 d 75 {Kv; Szám.6/XXII.5]. 
1602: az en eòreksegemre molmotis ctónaltatott, mely 
malomra egi bokor keòúet witetett rea [UszT 16/3]. 
1706: Vagyon az Gőrgeny Vizén két bokor kőből 
allo malom viz szerszama Silipe s kerekei roszszak . . . 
kövei vasottak [Sóakna MT; Born. G.VII.4], 1744: Bor-
sovában . . vágjon Egj kŏvŭ feljŭl Csapó Patak 
malom. Uj kövek rajta [Cssz; Ks 65.44.13]. 1770: Az 
utrizált malmot itt helyben értem . . . azután rendre 
építettek még hozzája még két kővőt [Ádámos KK; JHb 

LXVII.128]. 1771: az Kundi és G. Varalyai 
Lakosoknak a Titt. Simenj András uram Malmában 

akkoris már meg volt volna azon szegŏdŏt kővŏk 
szegődve [Széplak KK; SLt évr. G. Sárdi (47) pastor 
eccl.un.vall.]. 

Szk: ~ faragni. 1764: Tsinaltattam Malom szamara 
kő jukasztani es ſarogni egy Tsakanyt [Esztény SzD; 
Told.29) * ~ lyukasztani ~ faragni * ~ emelő. 
1721: Molnár lab vagj kŭ emelő [BfN Gyalui cs. malom-
kellékek között] * ~ emelő vasrúd. 1676: Vagion . . • 
kő emelő vas rud egya [Fog.; U F II, 747. — aA 
malomban] * ~ vágó csákány. 1676: Vagion it lapos 
keő vagho czakány három [uo.; i.h.] * követ emelő 
kecske. 1833: Van . . . ezen Malomban . . . egy követ 
emelő vas Karikás Ketske [F.zsuk K; SLt Vegyes perirj. 
1850: vagyon egy követ emelő ketske egy vas karikával 
de rósz [Gyéressztkirály TA; DE 5 malomleír.] * követ 
vág malomkövet farag. 1747: en eleget forgottam a 
középső Malomba josival edgyütt, egynihanyszor 
segítettem a követ is vágni [Déva; Ks 101] * egy 
(bokor) ~re (épített[forgó). 1632: Ez hataron uagio(n) 
két Malo(m) egy egy keőre, melinek az edgikett ez felliwl 
megh neuezett Boçrok es Zabadosok bírnak az másik 
Opra Nemesse, es Opra Koztaje [Bessimbak F; UC 
14/38.54]. 1685 e.: Vagyon az felső vár alatt egy kőre 
forgo malom [Borberek AF; MvRKLev.Urb.22]. 1694: 
Nyiresi Malom. Hajóra van csinalva, nem regen 
csinálták egy Kőre [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1711: Vágjon 
rajta egj felyül csapó, az előtt két kőre mosta(n) pedig 
csak egj bókor kőre forgo lisztelŏ Malom [Bonyha KK]. 
1715: Vagyon . . fellyŭl csapó egy köre épített malom 
. . . keŏ padgya jo kövei viseltessek [Szentlászló TA; 
JHbK III/5] * egy kövön forgó. 1674: Ez patakon 
vagyon negy malom, az kettei puszta, az ketteje jok, egy 
egy kővőn forgok [A.porumbák F; U F II, 641]. 1730: ă 
Lengyel avagy Szŏllŏ patakán egy kővőn forgo 
boronábol épitetett szalmával födetett malom 
[Szentlászló TÁ] * három (bokor) ~re (forgó/készí-
tett). 1650: az Iklodi hatarb(an) az Jenei hatar kőzt . • 
három kőre Liszteleő malmot eppitettem [Jenő SzD; 
THn 30].1660: Vagyon ezen Malom Haz Kentelki3 Ha-
táron az Sajó Vize mellet oldalaval Delre, Jegh tartója-
val Gattyaval jol el keszitve Három Bokor kövekre, Ba-
rona fabol fel rova, mindenüt Sendelyes [BK. Kentelki 
inv. 19. — aSzD]. 1662: a város alá nagy sok török, tatár 
hadak ütvén, alsó hóstátját meggyújtván, a város kőfa-
lától killyebb levő hároim kőre forgó egyik ſőmalmát is 
meggyújtván, felégetek [SKr 656]. 1777: Vagyon ezen 
Falu alsó Szellyiben a Maros vizén egy három kőre ke-
szittett Malom [Meggyesfva MT] * két (bokor) ~re 
(építtetett/forgó/való). 1595: Miért penig hogi ez Jozag-
ban zwkseges volt az Malom . . . epiteottenek wjolag egi 
molnot ket keóre [Kv; Szám.6/XL19]. 1617: az Ma-
rosnak eggy folio agan kett keőre valo molnot chynal-
tattam [Marossztkirály MT; BálLt 57J. 1681: vagyo(n) 
egi malom . . . Ez ket bokor kőre forgo volna ha jól 
Curálñak [Hátszeg; VhU 148]. 1696: Borzasá Ton Ualo 
Fellyŭl Ket Kŭ re Forgo jo Keszuletiuel [Bethlen SzD; 
BK]. 1727: Vagyon . . . egy ujj, egészszen tölgyfából 
építtetett, szalmás két kőre építtetett, alól tsapo silipes 
Malom [Galgó Sz; JHbK XXVI/13.39] * lisztelõ ~ al-
só/fekvőkő, padkő. 1785: A Malomnak nevezetesebb 
Eszközei: Á Felső és kőzepső Lisztelő kövek Szinten uj 
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Csitsai kövek, az Felső alkŏ elhasadott, az alsó folyo kő 
rc meg vásott nem vastagabb 4 újnál [Szu; Ks 73/55]. 
18/7: vagyon az Ujj malom, Fejjül csapó 3 kerekekkel 

a 3 pár Lisztelő Kövek közül . . . az alsó pár vëko-
nyatska [Ördöngösfŭzes SzD; örmMúz.8-9] * négy 
~ re forgó. 1662: a folyóvíz . . . négy helyen való, hol há-
rom, hol négy kőre forgó igen fő malmokat hajt [SKr 
416] * nyolc ~re forgó. 1662: azon folyóvízen® egy 
nyolò kőre forgó, igen friss épületü nagy kőházú malom 
w vala [SKr 258. — aA Dija folyón]. — L. még az alsó-, 
felső-és ſolyókõ címszót. 

ércet tartalmazó kőzet; rocă metaliferă; erzhalti-
ges Gestein. 1568: ach Gerog' Jllyen walast twn hog' tw-
p a • . . dimientwl keowet wot eo nag' pinzen, mely do-
l°gEw nekiye wg' techyk hog' wagion 25 Eztendeye 
hog' birta dimien az Eoreksegot [Abrudbánya; Törzs]. 
H>20 k.: Maga Egiptusban semmiféle bányák nincsenek, 
hanem azmely kőből aranyat csinálják, Habesből, azaz 
Abissinumból hozzák [BTN 415], 1638: most ollian 
S2ep követ vágunk hogi mint az Ezúst ollian fenies de 
?úert ninczen haszna Isten tudgia [Torockó; 
Thor.XVI/1 Erasmus Bartha (39) jb vall.] | Haliam az 
Toroczkai Laszlo Ur(am) szabadossa, el vete (így!) az 
Jobbagiokat, hogy Eiel az baniara mennienek es az hold 
világon követ hozzanak (uo.; i.h. Ant. Vermes alias Ja-
kab (45) jb, civ.jur. vall.]. 1681: Conventio servitorum 
ferrifodinae nostrae Csikiensis . . . Két vas futatóknak 
egy hétre más fél forint . Egy keö vágónak huszonkét 
szekér kőért tizenhárom forint [Szu; CsVh 109] | Va-
gyon itt vas Keö Bánya Egi; most itt váglyák az vas(na)k 
valo követ [Vh; VhU 587]. 1719: a' kik találnak, ón, 
Ezüst, Arany, vagy rézz materiáju köveket, ne merésze-
lek, vagy verőkben, vagy kő lyukokban, imit-amot tit-
kon olvasztani, vagy valahova Varosokra vinnj, mert ha 
ki tudódik minden kegyelem nélkül meg öletik 
[Torockó; TLev.8/3]. 1810: látván . . hogy az Vaskő 
*gen meg Szűkült némelyek Két Magyar forintra egy 
Lo tereh vaskőnek az árrát fel vitték, az melyből az 
következett hogy minden Bányákon, az leg roszszabb 
J^étallumu Bányákonis az vaskőnek, egy egy Lo tereh 
kőnek az árra két Magyar forintra fel ment [uo.-
i.h.9/44]. 

Szk: követ hajt ? vaskövet bányász/fejt. 1638: Torocz-
kaj Laszlo es Jstvan Uramek titkon haitottak az követ 
Toroczkai Sigmond Uram hire nélkül [Torockó; 
Thor.XVI/1. J. Kelemen (40) jb vall.]. 1784: (A 
f°rockóiak) Egy Nap követ hajtanak az ŏ Nga 
kohajab(an) kiki maga ereje szerint [uo.; TLev.4/9.14a] 
* aranyos ~ aranyat tartalmazó kőzet. 1757: az illyen 
'átható Aranyos köveket minekutánna a' Bányákból 

• ki vágjuk, ki horgyuk; mosárokban meg törjük, s 
j*hoz valo választó teknőtskével . . . ki választyuk 
Kalatna AF; JHb Borsai István nyil.] * fekete ónos ~ 
°lmot tartalmazó kőzet. 1637: az my Torotzko városi 
Jobbagink, h<a>tarinkban, eleitől fogva az vas Banyat 
^ivelven, nem reghen ez eleőt valo napokban, 
Váltanak valami fekete onas keöre is, ă ki valamenny 
ezüsteotis tartana, es annak maghok fel zabadulasaval 
valo miveleset sollicitaltak maghok(na)k, az my 
kegl(me)s urunktol fejedelmünkteöl [Thor.I/26] * ma-
teriás ~ ércet tartalmazó kőzet. 1638: Tudom hogy 
Thoroszkaj Lazlo Ura(m) himelkűl, az kőzőnseges 
egyűve gyűjtőt materias kőből hajtatot maga szamara 

szememmel latta(m) hogy hajtottak az követ [Torockó; 
Thor.XVI/1 Paulus Cziupor (25) jb vall.] | nem lattam 
hogy senkyjs titko(n) Materias követ vagatot ä vagy fu-
tatot volna Ezüstöt [uo.; i.h. Fr.Ekkata (39) jb vall. — 
^ollvétség Ekkart h.] * minerális ~ 'ua'. 1848: Egy 
rosz cseber Minerális kŏvekel hijuba [Szászerked K; 
LLt Kováts M. gub-i írnok kezével] * ónos ~ ónt 
tartalmazó kőzet. 1637/1638: az my Thorotzko városi 
Jobbagink, hatarinkba . nem reghen ez eleott valo 
napokban, talaltanak valami onas keőreis, az ki 
valamenny ezűsteotis tartana Rakoci Gyeőrgy 
azon ezŭsteős on keőves banyanak miveleteteset reánk 
bizta kegyeimessen [Torockósztgyörgy TA; 
Thor.XVI/1 a Thoroczkayak kötéslev.]. 

10. drágakő, ékkő; piatră preţioasă/nestemată; 
Schmuck/Edelstein | féldrágakő; piatră semipreţioasă; 
Halbedelstein. 1576: wagion egy gywrwbe walo keo ga-
maho [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.4]. 1589: Tizedik 
gywreo három keó benne, kettej rubint, harmadik Sma-
ragd Niom 2 1/2 Araniat beoweon f:14 [Kv; KvLt 
Inv.I/2.33]. 1595: Három pechjetes gjeoreok vágjon 
mind keowesteol bennek aur — p.20 [Zsombor K; SL. 
Sombori László reg.]. 1630: valami Elégi belegi kw-
leomb, kwleomb, fele köuek, vgi mint feyr teorkesek, 
Dupletok, Almadinok [Kv; RDL 1.147]. 1686: Egy 
nyakra valo gallér, tizenket rubintos, gyémántos, gyön-
gyös elegyes boglár rajta az kŏvekis felemások, negjven 
edgy öreg gyöngy rajta Edgj gyöngy láncz kilencz 
köves arany boglár rajta, elegyes kővel s az győngyeis fe-
le más [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina jegyaj.]. 
1714: Tőrök Bozdogan egészszen ezüst bágjokb(a) (!) 
foglaltatott, meg aranjozott ezüst virágokkal ékesített, 
és ennehanj alab való kövökkel ki rakott [AH 6]. 1789: 
Egy arany Gyürŭ Topáz nevű Kövekkel rosa formára ki 
rakva, valens Rf 4. xr 30 | Egy Tompák petsét nyomo 
Gyűrű sima kŏ benne Rf 2 [Mv; ConscrAp.2]. 1795: az 
Arany gyűrűben levő kövek fenyessege miatt szeme vila-
ga tsillampazot az ember(ne)k [Ákosfva MT; Told.23]. 
1839: Egy brilliantos gyürü, melyből 6 kő hibázik [Kv; 
LLt]. 

Szk: csinált ~ műdrágakő, drágakő-utánzat. 1736: A 
szásznék az mellyeken mind olyan medály formát hor-
doztanak, az kit kesentyűnek hittak, az városi úr szász-
néknak aranyból, drágakövekből való vólt, az közönsé-
ges, kivált falusi szásznéknak, kinek ezüstből, kinek ón-
ból, kinek pléhből, de mindenkinek volt, csinált kövek 
vagy csinált üvegek voltanak benne [MetTr 344] * fejér 
~ vmilyen féldrágakő. 1576: wagion hath feyr keo Jgen 
Ala walo [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.3]. 1814: 
Három Fejér kövekből állo rozsa tök darabja 10 xr [Kv; 
Born.IV.41] * fekete ~ ? ónix. 1657: Vagion niakra 
valo fekete kalaris. 15.szem. fekete meczet keö keőzte 
[Mihályfva NK; JHb XXII/42]. 1724: Őt őt szem jo féle 
gyöngyei elegy füzzett, fekete metzet kő közé Nyakra-
való [LLt Fasc. 116] * hamis (kontrafakt) 1561: 
Senky eg' mesteris hamis aranyat: Es sarga rezet meg ne 
merezlyen aranyazni . hamis Contrafact kouet se me-
rezlyen be foglalni Ha penig walamely mester 
hamis miet Metelek aran forintot venne hamis kçuet 
foglalna Be, az cehnek eg' gira ezwstçn maraddion [Kv; 
öCArt.] * jóféle ~ drágakő. 1772: a B. Czéh, Szokott 
kegjessége szerint a Remek tsinalásra szabadságot ada, 
nevezett szerint: égj plakkot jóféle kövekkel, égj arany 
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gjürŭţ ugjan jo fele köre, és égj Szokott remek petsetett 
[Kv; ÖCJk]. 1792: az Remek leszen egy jo féle kövekkel 
készült Reszkető Tő es egy gyürü [Kv; i.h.] * közönsé-
ges ~ féldrágakő. 1668: Vagyon egy ezüst Zomanczos 
forgo Toltok, melyb(en) vagyo(n) 3. kõzŏnseges kŏ [Mk 
Kapi György inv. 14]. * máramarosi ~ máramarosi 
gyémánt. 1810: Aranyból való nagyobb ró'sa gyürü, 
Máramarosi szép fejér kövekkel ki-rakva [DLt 368 
nyomt.kl] * meggyszín ~ ? rubin. 1668: Vagyon egy kis 
Arany fűggõczke, egy meczin, s egy Zöld kŏ benne, es 3. 
szem giŏngy [Mk Kapi György inv. 10] * orvosságos 
1696: láttam edgy pár arany pereczetis, orvosságos 
kövekkel rakottat [Mv; BálLt] * sárga (szabású) ~ 
1576: wagion ket Arany g'eoreo Egykbe wagio(n) 
gamaho masykba walami Sargha zabassw keo 
[Szamosfva K; JHbK XVIII/7]. 1681: Egy fekete, fejér, 
zöld, kék zomanczos gyürü sárga kö igen hasznos benne 
[WassLt] * smaragdos ~ 1603: Egy bokor smaragdos 
kövei rákot Függőjét . . ki hazasitasakor velle adttak 
volt [M.fráta K; BálLt 93] * színes 1770: az remek 
lészen . égj arany gjürü szines kőre [Kv; ÖCJk] veres 
~ ? rubin. 1560: Egy kalaris olvasso az Jegy zemek 
ezusth aranias benne . . Eg' weres kew Aranyazoth 
Ezwsthbe folalth (!) [JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1576: A boglarbays Beossegessen weres keowek 
wadnak | wagion ket ezeostes kes myndenyknek mereo 
ezeost A hywele A keseknekys A wege mereo ezeost, Az 
egyk hywelen wadnak weres keowek, A masikon wagion 
kek es weres [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.2J. 1667: az 
másik kapocs is öreg türkezes gyöngyös, £úrû türkezek 
rajta . Harmadik az türkezes öreg kapocs, az tetein és 
az kerületin türkezek, az bakkapcson elöl egy veres kő 
[Kv; KvE 202 LJ] * zöld ~ ? smaragd. 1576: Wagion 
három zeold keo Smaragd zabassw de my nem twgywk 
mychoda [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.3]. 1661: Egi 
zöld kőuü kis giürő meczet giemant az közepiben az zöld 
köuőn felül [Ks 90 Kornis Gáspár lelt.]. 1688: Lóra valo 
szerszám ezüst fonalas Majczos fele Agya szűgyelóje 
ritkás szellyes boglarral megh hányvá Zöld kővekis 
vadnak az fele Agya(n) lévő boglárokon [Beszt.; Ks 
Misc.27]. 1823: Egy filegrán munkáju ŏtt darabb zöld 
kövekkel ki rakott Medalion [Szentbenedek SzD; Ks 
38.V Clenodia fam.). 

Sz. 1840: Gábor . Kedves jo fiu Olyan a' több 
ifjak közt, mint brilliánt a' tarka hamis kövek közt [Kv; 
Pk 7]. 

11. (vhány darabnyi) kősó; (cîteva bucăţi de) sare ge-
mă; (einige Stück) Stein/Bergsalz. 1600: Az király Vcha-
bely kemenche feneke chinaltatasara kett keo soot At-
tam. Az O Varbelj Swteo haz szwksegere Atta(m) egy 
keowel [Kv; Szám.9/XIII.l Damakos Máté isp.m. kezé-
vel]. 1606: Maradót nallam so negj Ezer eöt zaz három 
kőuel | Százonkent attam el Sot nro 358 kŏuel szazat 
attam tizenket forinton [Kv; i.h. 12a/I.12-3]. 1625: So 
ket keowel varosé [Kv; Szám. 16/XXXIV. 137]. 1710: sót 
is küldőt volt uram eo kegjme husz kövét [Kászonújfalu; 
BCs]. 

12. szobor/művészi faragvány kőanyaga; piatra unei 
statui/ciophturi; Steinmaterial eines Statuen/kunstvol-
len Schnitzwerkes. 1653: Itt immár gondolj valamit, ha 
istenes lélek lakik benned: miért érdemesebb a templom-
ba, a Bethlen Gábor kőből kifaragott képe, hogy ott áll-
jon emlékezetre, hogynem mint az Isten szentei képe? 

[ETA I, 143 NSz]. 1681: 3.Erkély. Keŏ boltos, allyának 
nagyub része piros márvány kövei padimentomoztatott, 
boltozattyán küből faragot függő Czimer vagyon [Vh; 
VhU 536]. 1690: keresztelő — kőben levő réz-üstöcske 
[SzO VI, 424 Lakatos István csíkkozmási plébános be-
jegyzése a Domus história 1.5. lapján]. 1704: láttam a ge-
nerál kápolnájában egy faragást kőre, igen régi munkát, 
melyen Christus urunknak némely passiója le volt 
metszve [WIN I, 270]. 1709: Kezdettem az sír felett valo 
monumentum csináltatásához . . . Mint hogy itt ko 
nem találtatik, csináltattam tölgyfa talpra, vastag tölgy-
fa deszkákból, egy koporsó-formát [SzZs 764. — 
aBezdéden (SzD)]. 

13. kőfaragvány/oszlop; pilastru de piatră; Stein-
metzwerk/säule. 1761: Gr. Teleki Mihály úr Gyéresen 
midőn valami boltozatot vagyis oszlopot megmozgatta-
tott volna a végre, hogy valami inscriptiós követ beleté-
tessen, vette észre egy deák, hogy nem jó ott állani 
[RettE 125]. 1823-1830: elindulván Iglauból, mintegy 
200 ölnyire elértük a csehországi határt, melyet mutat 
egy háromölnyi magasságú piramidális faragott kò 
[FogE 175]. 

14. sírkő; piatră funerară/de mormînt; Grabstein. 
1586: Ha ky penigh az Syraknak felybe keowet Akarnah 
tetetnj faragtatnj, Engedwe legie(n) [Kv; TanJk 1/1.35]. 

15. kőlap/tábla; dală de piatră; Steinblatt/platte. 
1558 k.: az első 3 soth tçrd meg gienge porra es feliwl çţs 
rea az wnç teieth es keuerd Jol çzue es az vtan ted egy si-
ma kçre egy hideg pincheben | Rp. 1 l(i)b(rum) kenkç-
ueth es çrçld meg Jol egy kçuçn [Nsz; MKsz 1896. 283-
5]. 1593: vgian Ezen ouar szorosaban valló padiment-
tomoszasra kelletett szajatt maga(m) szuksigjre Hozott 
köuett oda Adnom ttunj Jllik padimonttom kouett 
melliett Ez follíamra felliüll Bollttozasara kellettett az 
öregiben raknuk (!) az ttobiuel az sorosatt padimonto-
mosttattam Es Ipittettem meg [Kv; Szám.5/XXIV.6]. 
1598: Azon kiwil az melj keouet az kis templúmba valo 
temeteo bolt aitaiara faragtattunk abban eoreg karika-
kat chinaltattünk kiwel az keoúet mikor zwkseg fel 
emelhessek [Kv; i.h. 7/XVI.34]. 1711: az 4 szegletire la-
pos küre kel az oszlopokat tenni, s arra az 4 oszlopra kel 
eppitteni [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 1730: az nál-
lunk való Jnas törők, Antalkával haza jővének, s-mon-
dák hogy az meg nevezett jószágon az Szebeni György 
Fiával edgyütt pénzt találtak vólt, . . . az követ is mon-
dák az Gyermekek hogy ők feszitették fel [Altorja Hsz; 
Borb.I]. 

16. aranypróba-kő; piatră pentru încercarea calităţii 
aurului; Goldprobe/prüfstein. 1558: Az komora ispan-
nak az aranyat be viuen es az chementes kezeben aduan 
es be streheluen Iliién Móddal, tudny ill<i>k Minden 
aranyakat meg p(ro)baluan az 9 mogiazerenth az kçuçn 
[Nsz/Nagybánya; MKsz 1896. 300]. 

17. pádimentum/padlókő; piatră pentru pardoseală; 
Fliesstein. 7585: A zobat hogy wyologh padimontomoz-
tak keowet es téglát hordotanak fel, ket embernek at-
tunk f 0 d. 16 [Kv; Szám.3/XIV.31]. 1597: Az padimen-
tom keouel hogy meg nem ertw (!) veottwnk ferenchy 
Jstuantol egy rakas keouet f — d 75 [Kv; i.h.7/V.6j. 
1656: Ezen haznak az allia deszkaval padimentomozott. 
az ablak felöl pedigh kobeöl padimentomozott, az felső 
resze boltasos [UF 11,127]. 1725: A mi toábbá az Pa-
dimentomozni való kövek dolgát illeti . . . igen alkalma-
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tosokat találhatni it a' szomszéd Falu határán [O.fenes 
K; Ks Mikola László lev.]. 

18. útburkolatkő; piatră de pavaj; Pflasterstein. 
1823-1830: Frankfurtban3 postaszekérre vagy deli-
zsánszra (Diligence) ültem . . a postautakon mind csi-
nált kőutak vágynák . . . Mivel odakünn a hegyek is 
pflaszterezve lévén, 12 tallér büntetés alatt nem szabad a 
lejtőn kötött kerékkel ereszkedni, nehogy a kerék a kö-
veket felbontsa [FogE 253-4. — al797-ben]. 

19. kapuja köve kerékvető-kő; apără-roate, bornă de 
protecţie; Prell/Abweisstein. 1593: gywto Marthonnak 
fizettem hogy az waras Jstaloia kapuja kowet fel Czinal-
ta f 1 [Kv; Szám.5/XXI.64]. 

20. kő-kútkáva; ghizd de piatră; Brunnenkranzstein. 
1777: egy öreg régi Ember Csúnya Vaszij Nevezetű, kiis 
a Nevezett kútra állván, ugy kopogatta Páltzájával a 
kútnak a' kŏvit mondván, ide jŏjetek mert itt van a Ha-
tár kŏ [Resztolcs SzD; JHbK LVIII.28]. 

21. daráló/sóőrlő-kő; piatra rîşniţei; Mahl/Salz-
mühlstein. 1789: Só őrlésre valo 2. darab kŏ Rf 1 [Mv; 
ConscrAp.6]. 1819: Egy Só őrlőnek a' Felső rész köve 
[Mv; MvLev.]. 

22. íróstészta-sütõ ~ piatră pe care se coace prăjitu-
ſa; Backstein für Kuchen mit Buttermilch. 1758: egy 
iros tészta Sütő kö [Nagylak AF; KGy]. 

Az ősember koráig visszanyúló sütõkövön való sütés magasabb társa-
dalmi szinten való történeti jelentkezésének figyelemre méltó bizonysága 
ez az adalék. L. erre Gunda Béla, A sütõkõvek és ősi kenyérfélék: 
EthnCarp. 296 kk. 

23. kősúly (mérték), kő-mérlegsúly; greutate (de cîn-
tar) din piatră; Steingewicht. 1583: Az hal Arosokis 
csak Imillien amollia(n) Darab keowet tarthanak font 
gíanant [Kv; TanJk V/3.273b]. 1699: az nyári ház alatt 
levő Pinczében . . Hitván Kompona köveivel edjutt 
nro l [Fejér m.; LLt Gyulafi László inv.]. 1712 k.: Boldi-
sár Vajda én tőllemis apasztatt el az méréssel fél ne-
hezek aranyat, és ollyan kővel mért az micsodás leg ha-
marébb az kezibe akadott [T; Törzs. Balog János (50) ci-
gány vall.]. 1840: Vagyon ezen rongy raktárban egy 
compona fából melyel a rongy mérettetik . Ezen 
Komponahoz tartoznak 7 darab kövek — melyek kŏzŭl 
egyik 47. font nehezékű es ebbe vas fül vagyon eresztve a 
fülbe pedig vas karika a második kő 45 font nehezé-
kű a 3dik kő 10 fontos . . . és ezek mind kovats kö-
vek a 2k köven kivül [Km; KmULev. 2]. 

Szk: aranymérték ~. 1589: Egy Arany Mertek keow 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2.38] * fontos ~ egy fontnyi nehéz-
ségű kősúly. 1676: főidben ásott kőtéses fa oszlapan egi 
eóregh masa Ennek az másának vas karikás fontos 
kőveiis megh vadnak egy eőregh hasanlo vas karikás 
másás kövével edgiűtt [Fog.; UF II, 708] * girás 
1655: rá talalànk az arany porra, vala egy Irháb(an), 
Serpenyőstől, es girás kövestől . . az por arany mint 
egy száz tizen egy vagy tizen két nehezék vala [Kv; 
CartTr II] * mázsás • fontos ~. 

24. megkövesedett fa; lemn petrificat; versteinerter 
&aum. 1662: éger-, cser- és tölgyfa karókat és cövekeket 
a víz fenekére olly sűrűséggel veretvén alá, hogy a cöve-
kek mindenütt egymást érnék ha continue szün-
telenül vízben állhatna, úgy nem rothadna, sorvadna, 
hanem sokára a vízben úgy megkeménykednék, hogy 
majd ugyan kővé változni állíttatnék [SKr 296]. 1823-
1830: Zwinger . . . Ebben vana a' Naturalien Kabinét 

Vágynák kpvé változott naturálék, nevezetesen 1 
1/2 singes diameterű kővé vált fatörzsök, mellette levő 
töredezett ágaival [FogE 184-5. — a1796 tájt Drez-
dában]. 

25. emberi/állati testben képződő kő; calcul, piatră 
(ce se formeaza ín corpul omului/animalului); in 
menschlichem/tierischem Körper sich bildender/entste-
hender Stein. 1694: Cyprianus doctor egy nagy 
calculussal régen nyomorgó nyolcesztendős gyermeket 
az halálnak torkábul megszabadíta . megmetszvén az 
alfele és szeméremteste közt való választ, egy fogóval az 
holyagábul kivona egy nagy követ [Kv; KvE 234 
VBGy]. 1704: ma volt igen nehezen az úr az arénában, és 
kövek is mentenek el tőle egynéhány [WIN I, 64]. 1724: 
Látom hogy Panna Kövér, de mi van benne, háj é vagj 
kö n(em) tudom [Szentkirály MT; BK. Simon Gyŏrgj 
(44) jb vall.]. 1773: Bálás Jánosnak edgy ökre meg 
rekedven edj hét múlva meg döglött, mellyet mikor meg 
Nyúztak volna, Kő találtatott a Madarába(n) [M.léta 
TA; JHb II.3]. 

26. jégeső; grindină; piatră; Hagel. 1598: Homler Já-
nos . . wallia.. Harmadik zomzedgia wagiok az Bor-
beli Orbán zeoleienek, minekeleotte az keo essea el ne(m) 
verte wala alkolmason megh atta minde(n) myet, de 
hogi az keo el were azúta(n) bizony igen rozzúl mielte 
mostis púztaban al [Kv; TJk V/l. 169. — aMásik két 
szász tanú — Pitter Wogner es Paúl Homler — ugyanek-
kor Jegh eseo-t emleget]. 

27. menny ütő ~ mennykő, villám; fulger, trăsnet; 
Blitz. 1651: 18, July ütötte megh az meny ütö kö Kis 
Kaytar fiat. az Szamosfalvi szőlők alat, mind lovastol 
hogy menten meg holt [Kv; ACJk 87a]. 1653: Anno 
1653. die ultima Februaris uttötte megh az megyessi tor-
niot az meny ütö kö [Kv; i.h. 87b]. 

28. szitk-ban; ín blesteme; in Verwünschung: ~ te-
remtette mennykő-adta; trăsni-v-ar!; (Kreuz)Donner-
wetter! XVIII. sz. eleje: jő nagj haragval mondván kő 
Teremtete [Karatna Hsz; HSzjP Bodo Andrasne Illyés 
Kata (30) vall.]. 

29. 1882 k.: Te Ödön, azt hiszem, érted a kőbe, hogy 
nekem is nagy az én gyönyörűségem arra a hírre, me-
lyet elkészített költői beszélyed felől hozzám meneszteni 
elég derék voltál [PLev. 103 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

30. . 1728: Ebregy menny el kutya fia mert ihol jön 
amaz hév kö az Urát értvén inkább hiszem rajta [BfN 
Krasznai cs.]. 

OSzn. 1591: Martha Keo Mihalne [Kv; TJk 
Vy 1.124]. 1760: Kő Péterné, Székelly Anna Aszszony 
[Arpástó SzD; BK]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

kőablak fereastră de piatră; steinernes Fenster. 1675: 
ezen pitvaron vagyo(n) égy nagy keő ablak [Dés; 
Borb.II]. 

Szk: kikönyöklõ 1652: Ezen Palotanak kü ki 
könyöklő Ablaka [Görgény MT; Törzs]. 

kő-ablakfél kő-ablakbélés/keret; toc de fereastră din 
piatră; steinerner Fensterstock. 1735: vágjon egj Kony-
ha, Cserefa ajtó felekkel, ennek az udvar felől valo olda-
lán, egj kis ablak, kő ablak felekkel [Ó-Torda; JHb 
XI/9.55]. 
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kő-ablakkereszt crucea ferestrei fåcută din piatră; 
steinernes Fensterkreuz. 1726: ezen óldal botnak . . . kŏ 
ablak kereszti jó, az ablakban, az ablak keresztin alól két 
lapas hasagatott vas benne [Ne; DobLev. 1/124]. 

kő-ablakmellék kő-ablakkeret; toc de fereastră din 
piatră; steinerner Fensterrahmen. 1726: a ' kŏ falnak a' 
Teteje mind körős környŭl rossz . . az uttzára szolgáló 
három kő ablak mellyéki(ne)k edgjiknekis Semmi ke-
resztel nincsenek . . . ezen ablak mellyékek, igen meg 
erŏtelenedtek [Ne; DobLev. 1/124]. 

Szk: faragott 1656: Ezen házon vágjon négi táb-
lákból allo ep üvegh ablak, melinek ki nito vas karikaja, 
egy fordítója, vas sarka pantia megh vágjon faragott keö 
ablak melljekeben vas kapoczal foglalt, ablak tokjaival 
ramaival [Fog.; UF II, 127] * keresztes 7656: az má-
sik ablaknakis kereztes keö ablak melljekej vadnak, kétt 
rendben [Fog.; i.h. 134]. 

kő-ablakmellékkő ablakkeretkő; piatră pentru stîlp 
de fereastră; Fensterrahmenstein. 1656: Ez eleb megh irt 
ablakoknak, faragot keö ablak melljek kövej, 's keö ke-
reztej megh vadnak [UF II, 136]. 

kőajtó uşă de piatră; steinerne(r) Tür(stock). 1590: 
Aytomellieket wagh keo aytot az fokhazhoz vettünk 
Keomies Petertol p(ro) f. 5 [Kv; Szám.4/XIV.10]. 1592: 
myerthogy Vrunk eo Nga parancholattiabol, három 
faltis vagattak ky az eo Nga zallasa mellet valo hazakra 
erre penigh Keo Aytok, Zawarok es egieb epittmeniek 
kellettenek [Kv; i.h. 5/XI. 11]. 1594: Az Toronyhoz vet-
nem) egi Aytott Keomiuess Anttaltol f 5 . . . Ezen 
keo Aitot hogi az Toromba fel Allotag (!) es hogi be 
Roktag (!) . . vettem Teglatt [Kv; i.h. 6/VIII. 129 Casp. 
Semel sp kezével]. 

kő-ajtómellék kő-ajtófél; toc/cadru de uşă din piatră; 
steinerner Türstock. 1595: chinaltatúnk . . . az temp-
lúmba zegeniek ladaiahoz egi kolchiot, hogi az Retez-
feot az keo Aito melliekbe befúrta az lakatos, Attúnk 
mind ezektol Lakatos Balintnak f -/32 [Kv; 
Szám.6/XIII. 34]. 1676: Ezen hazbol szolgai ezen rend-
ben lévő hazoknak pitvarára egj puszta keő ayto 
mellyék, melynek nyilo tablayais megh vagyon de sar-
kok pánt es egyéb pertinentiak nélkül [Fog.; UF II, 731]. 
1675: az haznak keő ajtó mellyekje ki dŭlőlégh vá-
gyóin), egy faval támasztották mégh [Dés; Borb. II]. 
1726: A nagj házból, az oldal bóltb(a) bejáró, kő ajtó-
mellyék meg lehetős [Ne; DobLev. 1/124]. 

Szk: bolthajtásos ~. 1652: Az belső, Tarházra men-
ven job kézre menven, faragot kü bot hajtasos ajtó 
mellyike [Görgény MT; Törzs] * faragott 1656: 
nilik az mellette valo süteö hazra egy reghi bellett vas 
sarkos pántos retezes ajtó . . melinek faragott keö 
ayto melljeke küszöbje pogonia [UF II, 114]. 1730: a pa-
lló tára menő faragot szép keŏ ajtó mellikek jók 
[Szentlászló TA; JHbK XLIX/4. 4]. 

kőalap bază/fundament de piatră; Steingrund/boden. 
1877: A régi fatemplom még dacol az idők viharával; a 
mult évben új harangláb épült kő-alapon [Györgyfva K; 
ETF 107. 12]. 

kőalj kő-kemencealj; postament de piatră al cuptoru-
lui; steinerne Ofenbank. 1676: Vagyon ebbenis belől tü-
zelő paraszt kályhás kemencze kő allaival (!) edgyütt 
[Fog.; U F II, 700]. 

kőállítás sírkö-állítás; ridicarea pietrei funerare; 
Grabsteinaufstellung. 1863: A' temetésre és köállitásra 
kivántato költséget reménylem a' ns ekklésia nem fogja 
tőlem sajnálani [Kv; Végr.]. 

kő-árnyékóra kő-napóra; cadran solar din piatră; 
steinerne Sonnenuhr. 1745: Ezen kert ékeskedik kŏzepi-
b(en) lévő kŏ Árnyék órával és kŭlŏmb külŏmb féle virá-
gos Táblákkal és gyŭmŏlts fákkal [Marossztkirály MT; 
Told. 18 Huszár lev.]. 

kő-aszalóház kő-aszalószín; uscător/cameră de usca-
re de piatră; steinerne Darrscheuer, steinerner Darr-
schuppen. 1821: A Kertben tsináltattam egy Kö Aszaló 
Házat hoszsza Circiter 5. öl széle pedig 30m [Celna AF; 
Ks 79. 10]. 

kőasztal masă de piatră; steinerner Tisch. 1593: Az 
plebanus hazanal egiet mast chinaltattam Az keo 
Aztal hogi le deolt úala ismegh helire chinaltattam 4 em-
bernek a* ky fel segitete emelni, attam f — d 4 [Kv; Szám-
5/XX. 131]. 1681: Vagyo(n) . . . Groff ur(am) eő Nga 
számara egi Udvar ház . . Vagyon ezen szinb(en), ma-
lom keóböl valo keregded kő asztal Nro 1 [Hátszeg; 
VhU 595. — aGr. Thököly Imre]. 1732: az . . . nagj kõ 
asztalnak Széljein tonka habos festékkel csigázva 
vékony fa virágokkal mesterségesen csinált rámák van-
nak, lábaiis, hasonló festékesek [Kóród KK; Ks 12. I]-
1846: (Adja) konyha beli két üstből az egyiket, az három 
kö asztalból az egyiket [Kv; Végr.]. 

kőasztal-ráma kőasztal-keret; rama mesei de piatră; 
Steintischrahmen. 1737 k.: Egy kő Asztal Rama labas-
tol [Brassó; ApLt Apor Péter lelt.]. 

kőbálvány kő-kapufél; stîlpul de piatră al porţii; stei-
nerner Torpfosten. 1595: Biro W. vetete kj az 1. Retez 
főt az kőfal kapuianak Job kçz felöl valö (!) kö balúany-
bol: És chjnalttatta ö kme mas nagy retez főt hozza [Kv; 
Szám.6/XVIIa. 244 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

kőbánya 1. carieră de piatră; Steinbruch/grube. 1581: 
Az keo Banya felól penig A honna(n) az kowet hellie(n) 
zegny vegeztek hogy Biro vra(m) az kómywesseket hy-
wassa, es twudakozzek tollek es a mint lehet kózólbe(n) 
zegessek á kowet [Kv; TanJk V/3. 238]. 1589IXVIL sz. 
eleje: Minden Heti beres legeny tartozzék az Kö bánia-
b(an) az Vranak szükségére elegedendŏ kŏuet segitteni 
szegni [Kv; KőmCArt. 7]. 1625: Kwldeotte B.V. Az 
Brassaj keomies Jánost hatod maghawal az Enjedi keó 
Baniaban [Kv; Szám.l6/XXXIV. 202]. 1642: Tudom 
hogj ez megh neuezet Nagj Keo Banya, Eŏreòkeoseon 
az Nehay Vayda Mártoné uolt [Abrudbánya; Törzs]. 
1652: Keöbanyabol valo jeővedelem semmi sincz mos-
tan [Szászfenes K; GyU 122]. 1710 k.: menék Vadve-
rembe hálni; másnap Enyedre ebédre és hálni az én hida-
si kőbányámhoz [BÖn. 700], 1756 k.: Egész kő Bányá-
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kan, vgy porond Bányákanis szabad hellyen kiki 'a más 
Bányájától 3 ölnyire kezdhessen ortat magának, vagy 
Bányát [Born. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok 
törv.]. 1827: A' Kőris Székibe a' Kőbányán fellyűl lévő 
tisztás (k) [Visa K; EHA]. 

Hn. 1675: Az Kőbányatető nevű helyben [Rákos Cs; 
CsVh 65]. 1685IXVIII. sz. v.: a köbanya n. h. [Szamos-
sztmiklós K; EHA]. 1699: Kő bánya bérczin (sz) [Egeres 
K; KHn 190]. 1740: a kő-bánya [Szamosfva K; EHA]. 
1741: A Kőbanya nevü hellyben [M.fráta K; EHA]. 
1753: A' Margita felől való Plágán vagyon egy szöllő, 
mellyet Kőbányának hivnak [M.décse SzD; EHA]. 
1764: a Kŏ Bányáknál [Szamosfva K; EHA]. 1779: A' 
Kő Bányánál főid [Vice SzD; EHA]. 1823: a' Kö bá-
nyánál (sz) [Keszü K; EHA]. 1825: A Kőbányáknál (sz) 
[Kérő SzD; EHA]. 

2. vaskő-bánya; mină de fier; Eisenerzgrube. 1677: 
Podina lapidum metallicorum. Áz dánfalvi határon ta-
láltatik kő bánya, melynek colalasaban ez az observa-
tio: Valahol az bányászok az vas követ Ítélik, szabado-
son hozza foghatnak és áshattyák, az ásástol penig az 
bányászoknak mind addig semi fizetések, mig az vas kö-
Vet el nem érik [CsVh 61]. 1681: az eő Kglme instantiaja-
r a megh engettem három esztendeigh hogy usual-
hassa azon Gyalari vas kŏ banyabeli vas követ sub his 
conditionibus: 1. Semmi nemű ki gondolhato just, vagy 
Praetensiot, annal inkab valami örökesseget azon Gya-
lari Kŏ Banjamhoz, soha semmi időb(en) maganak ne 
vendicalljon, de azt csupán csak az en speciális jo akara-
tomnak lenni agnoscallja 3. Az Kő Banja(na)k vam-
jában az meddigh eő Kglme usualni fogja mind(en) esz-
tendőbe^) kŭlen kŭlen husz husz masa vasat adgyon be 
Hunyadi szamtartom kezében [VhU 250]. 

kőbarlang peşteră/văgăună de piatră; Steinhöhle. 
175J; találtak az Grohotiak az magok határokb(an) egy 
kő barlangb(an) edgy sákat akibe sok edgyetmás volt 
(Grohot H; Ks 80. 40/5 Román Ávrám (46) jb vallj. 

. kőbástya bastion de piatră; steinerne Bastei. 1662: Az 
Jenéi főkapitányságba . . Belényes városában lakó kö-
föstarcsai Weér Györgyöt . . . helyheztette valaa. Ez 
várnak is külső palánkbástyáit kőbástyákra fundálta 
vala lövőszerszámokkal, porral, golyóbissal, min-
denféle szükséges matériákkal, eszközökkel eléggé mu-
tá l ta vala [SKr 300. — aI. Rákóczi György]. 1681: 
vajda Hunyad vára Délről valo Szegelet kő bastyaja 
az külső Palank(na)k . . . Nap keletről való negyedik kő 
hastyaja az Palank(na)k [Vh; VhU 502, 504]. 

kőbástyácska bastion mic de piatră; steinernes Bastei-
chen. 7650: az Gradicz alat leuő bolt tőmleczel, es nap-
jnugat felöl leuő reytek Teömleczel napniugat felöl 
leuo kis keo Bastiáczkaual mind az ket contignatiot . . . 
valaszta maganak Folti Ferencz vram [Folt H; BK 
Sub nro 117]. 

kőbeli 1. vaskőből kapott; din minereu de fier primit 
Ca o impărţeală); vom Eisenerz erhalten/bekommen. 
1776; az maga köbeli részinek árrát minden béres8 ha 
tetzik igya meg a' régi usus szerént a' társasággal vagy 
Jtega hasznára is fordithattya [Torockó; TLev. 7/5. — 
Bérben dolgozó bányamunkás]. 

2. ~ kaláka kőhordó kaláka; clacă pentru cărat pie-
tre; kollektive/gemeinsame Arbeit bei Steinbeförderung. 
1821: Mi Somkut pataki8 Lakosok Közönségesen ad-
gyuk ezen Contractualis Levelünket, hogy e' follyo 
1821dik Esztendőben Mlgos Groff Széki Teleki Im-
reh Ur eő Nságátol meg alkudtuk az Jederi Dumbráva-
beli pascuumot (:és pitonkázást:) ezen Esztendőre olly 
formán : 1° Hogy minden 4 ökör után, a' melly ott 
fog járni a Dumbrávába legeltetés végett adgyunk, egy 
Ekét, egy Kaszást, és egy K ő vagy F a b e l i Klákát 
[TKhf. — Szt]. 

köblöcske vhány kicsinyke köbölnyi; de un anumit 
număr de găleţi/cîble mici; von einigen Kübelchen/ 
Metzchen (viel). 1730: bízom Ngod gratiajában ís vagy 
egy kőblőtske szalad iránt Felesegem fözŏn sert s 
keijen fa hozo kalákát [Somlyó Cs; ApLt 4 So János 
deák Apor Peteméhez]. 

köblös I. mn 1. vhány köbölnyi űrtartalmú; cu o capa-
citate de un anumit număr de găleţi/cîble; mit/von 
Rauminhalt von einigen Kübeln/Metzen. 1623: Egi szu-
szek az hátulsó haz fala mellett f. 1 . . Egi bik fabol chi-
nalt szüzek 7 keobleos f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 121]. 1656: 
Malomház . Köblös fuka vamalo nro. 1 [UF II, 169]. 
1699: edgj fenék nélkül valo hitván kas . . . edgj fűz 
vesszőből font hét kŏblŏs kas [Andrásfva U; LLt Inv. 
115-6]. 1704: Ugyan ma készítenek sok szekereket a 
Kispiacra és mindenikre egy-egy lisztes hordót, 8—9 
köblösöket [WIN I, 236]. 1774: Deszka Szuszikok 8 
Köblös [Hosszútelke AF; Kath.]. 1818: ami a külső, bel-
ső jószágot illeti, háromfelé oszoljék. Ami a felkelőt ille-
ti, Gegő György a fiának, Istvánnak adott két ökröt osz-
tozás szerént, egy egészvágás fakó szekeret . . egy ká-
posztáskád, két cseber . . . egy 7 köblös szuszék [Jenőfva 
Cs; RSzF 245]. — L. kétköblösnyi al. a jegyzetet. 

Szk: egy ~ mérő egy köbölnyi űrtartalmú mérőe-
dény. 1838: A Ser és pálinka főző házhoz . . . Jnventál-
tattvan, ezekben transponáltatnak . . . Seres hordok 
120 Réz tsapos liu 3 . . . 1 Köblös mérő vas abrontsos 
vas foganty(ús) [Km; KmULev. 2]. 

2. vhány köbölnyi gabonával bevethető; de . . găleţi 
(care se poate semăna cu un număr carecare de găleţi); 
mit . . . Kübeln/Metzen Getreide bebaubar. 1610-1718: 
a Köblösön kell érteni minden Buza, Rozs, Árpa, Tön-
köly, Alakor, Zab, Köles, Törökbuza, mezőre vettetett 
egy köbölnyi Gabonaföldet [Kolosváry-Ovári I, 45 
Msz-i const.]. 1749: egy nagy darab Szántó földet 
Trauzner Ferentz birta, de most ki birja és hány kŏbles 
nem tudom [Torda; DobLev. 1/236]. — K. kétköblös al. 
a jegyzetet. 

Szk: egy 1797: által adá . . . azon köblös Szántó 
főidet [Ne; DobLev. IV/785]. 1854: A Feleségem osztály 
Levelebe irodik egy köblös Föld a ' Felső Határba [Uzon 
Hsz; Kp V. 398 Kispál György kezével] * harmadfél 
1743: Pap szegiben egy harmadfel kŏblŏs szanto föld 
[Enlaka U] * hetven 1846: jo móddal bé kerített 
hellyen vagyon minden esztendőben használható szántó 
főid egy Tagba 70. Hetven köblös férőű a ' nagy vékával 
[Monó Sz] * húsz 1730: Földei lesznek 20 // 
köblösek [Mihálcfva AF; LLt Fasc. 127] * kilenc 
1771: a ' Réteni út mellett Keresztnél lévő 9 kŏblŏs 
földre [Nagymoha NK] * másfél 1654: az Sz. Jakab 
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rétin mas fel keobles feold [Kv; RDL I. 142] * négy 
7608: Az Hideg kúton Jnnet, az Kayantay Vtth mellet 
Negy keobleos feold [Kv; RDL I. 83] * nyolc 1611: 
vagion egj niolcz keöbleös feŏld [Kv; RDL I. 88]. 1715: 
attunk . . az Nagy mortnál háram darabocska földöt 
az három fold 8 köblös | csereltünk . . . egy 8 kobolos (!) 
földöt [Nagylak AF; DobLev. 1/89] * öreg 1713: 
három eŏreg köblös szántó főid [Kv; Pk 3]. 1734: három 
eoreg köblös szántó földe [Kv; Pk 3] * öt ~. 1654: Sido 
mellet egy fel jaro feold 5. Kobles [Kv; RDL I. 142]. 
1717: Az Majorsagh földek igy oszlanak eo kglmek 
kőzőt Kis Sároson . . . az Pintze helyb(en) juta husz 
köbeire valo, az Szőlő tetőn eot köblös [Kük.; 
DobLev.V/108] * tíz 1665: vagyon oda hátra az 
Györgyfalvi út mellett . . . tíz köblös földem [Kv; KvE 
199 LJ] * tizenkét 1772: a' Tizenkét köblösnek8 

Bŏtŏin vicinussa Délről a' Pásintos utt [Tekerőpatak 
Cs; LLt Fasc. 158. — aFöldnek] * tizennyolc 1774: 
'a Nyomásban fogtanak fel egy 18. köblös szántó főidet 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 115]. — Vő. a három-, hat-, 
hét- és kétköblös címszóval. 

11. ſn 1. vhány köbölnyi gabonával bevethető szántó-
föld; parcelă care se poate semăna cu un anumit număr 
de gäleţi de cereale; mit einigen Kübeln/Metzen Getrei-
de bebaubares Ackerfeld. 1832: Mánto Miklós . . . A 
Völgyre menőbe lévő egy köblöst . . . el adta még mikor 
belé Szállott a mostani lak Jószágába [Márkosfva Hsz; 
EMLt]. 

2. vhány köbölnyi gabonával bevethető nagyság 
(szántóföldé); suprafaţă (de teren arabil) care se poate 
semăna cu un anumit număr de gäleţi d£ cereale; mit ei-
nigen Kübeln/Metzen Getreide bebaubare (Ackerfeld)-
Fläche. 1734: (A jb-oknak) Földeiket az úrfi eő N(agy)-
s(a)ga számara Colájàk vicinussit es kŏblŏsit Fel nem 
tugyák adni az emberek mivel az Tisztarto sok más Föl-
dekkel őszve szántogatatot [Bogát NK; JHbB Fasc. D. 
1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 

O Szn. 1638: Köblös Ilona [Mv; MvLt 291. 142a-3b 
átírásban!]. 1641: Keóbleós Pila [Mv; i.h. 306b]. 1644: 
Keobleós Martha [Mv; i.h. 428a]. 1724: Jdõsb Kőblős 
János azon Nemes Fejer vár(me)gyén(e)k hites Assesso-
ra mpria [DobLev. 1/107]. 7725> Idősbik Köbles János 
Ur(am) [Ne; Incz. VIII. 23al. 1748: Fugitivus ex Zágora 

Kŏblŏs Bálint [Told. 79. - KK]. 1788: Kőblős László 
[Melegföldvár SzD; SLt XLI]. 1833: Kőblős László (54) 
jb [Marosgombás AF/Ne; DobLev. V/1201]. 

O Hn. 1670 e./1687 k.: A' Kőblős tetőn (sz) [Pánit 
MT; MMatr. 343]. 1687: A Köblös arkara jaro labban. 
a Kŏblŏs patakara jaró földek lábján (sz) [Désfva KK]. 
1699: Kőblós Kútnál (sz) [Petek U]. 1709: Köblös ájban 
(sz) [Páncélcseh SzD; DHn 55]. 1729: Az Kőblős kútnál 
(sz) [Szászesávás KK]. 1732: Az Kőblős Áj Völgyben a 
bik alat (sz) [Páncélcseh SzD; DHn 55]. 1781: Kőblős 
verőfényiben (sz) [Szentábrahám U]. 1823: a ' Köblösbe 
(sz) [Désfva KK]. 1825: A Köblös kútnál (k) [Petek U]. 
1837: Köblösbe (sz) [Szentábrahám U]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

köblösnyi vhány köbölnyi gabonával bevethető; care 
se poate semăna cu un anumit număr de gäleţi de cerea-
le; mit einigen Kübeln/Metzen Getreide bebaubar. 
1841: A Kaszága nevű hellyen lévő három köblösnyi 
helynek Erdőből lett ki irtását s annak egy részinek hasz-

nalhatová tételét betsülték 40 Rhfrtra [Középlak K; 
EHA]. 

köblözés vhány köbölnyi gabonával bevethető nagy-
ság megállapítása; stabilirea suprafeţei/mărimii unui te-
ren arabil şi indicarea acesteia prin numărul de gäleţi de 
cereale cît intre ín ea la semănat; Feststellung der 
Größe/Oberfläche, die mit einer bestimmten Zahl von 
Metzen od. Kŭbeln ein/besäbar ist. 1782: A menyi 
számú földek, kaszáló helyek voltak mindenik forduló-
ban, azokat mind describáltam capacitassaival edgyütţ, 
az előbbeni Inquisitioban köblözeseit vicinitassait 
nem igen vették kérdésre [Arany H; JHb XXXI. 53. 
22]. 

kőbolt 1. bolthajtásos áruló/üzlethelyiség; prăvălie 
(de/din piatră) boltită; gewölbter Verkaufs/óeschäfts-
raum. 1585: A kő Boltoktula [Kv; Szám.3/XIX.9. — 
aKöv. a jövedelem fels.]. 1589: Feyer Thamas es Jgiarto 
Simon egihazfiak zamadassok . . . Az keo boltoktol 
walo Jeowedelem Elek János bolttiatol . . . f. 6 [Kv; i.h. 
4/IX. 6-7]. 7604: Vagion eoregh keobolt az kenier Zer 
feleol mind az masa hazigh es Masa haz keorniwl Nro 
18. kiknek bçry eztendeot altal tezen niolch forintot 
[Kv; RDL I. 77]. 1621: Az Eòregh keo Boltok Jôuedel-
me az kenyr Zer feleol [Kv; Szám.l5b/IV. 2]. 1667: az 
Piaczi Templom Cintermének . . . ajtaja előtt . . . az kő 
bót, Kŏvendi János Ur(am) boltja [Kv; Ks 65. 43. 10]. 
1685 e.: vagyon az Szent Mihály Uczaban Szent Mihály 
avagy Tomlecz kapun felől egy Szegelet Lipcsei rész KÖ 
bolt az Ucza es az Ecclesia fundusa szomszed(ságában) 
mely(ne)k jo bellet vas sarkos retezes retez fös vas pántos 
ajtaja vagyon Sidok árulnák benne [Borberek AF; 
MvRKLev. Urb. 29]. 1805: A* Piacz szeren Tutsik 
Bogdán Házáért, és kő Bóltyáért 220 Rf [Déva; Ks 109 
Vegyes ir.]. 

2. bolthajtásos raktár/kamra; depozit boltit; ge-
wölbte(s) Kammer/Magazin. 1681: Az kis bolthoz va-
gyon ragasztva más, valamivel nagyub keo bolt, 
melynek vas sarkos, pántos, vas retez, retez fős, lakat és 
kolcs nélkül való ajtaja vagyon. Ebben vagyon egy 
üress, rósz láda [CsVh 94]. 1772: ă Kő Boltban három 
fogasak edgyik teli bokájokkal, ugyan vas Szerszámok-
kal [Mv; DLev. 5.XVII. 3]. 

3. ? bolthajtásos szoba; cameră boltită; gewölbtes 
Zimmer. 1757: ă . . Félsö Házból vagyon ă . Kõ 
Boltba szolgáló Ajtó . . . uj jó Kő Bólt valami harmad 
fel őll hoszusságu, és kett őll szellyességü Olosz ke-
méntzevel s Fűtőjével edgyűtt [Taploca Cs; Sándor 
conscr.]. 

kőbolthajtás kőboltozat; boltă de piatră; Steingewöl-
be. 1729: ezen épület alatt egy bóthajtásos ajtón bé men-
vén vagyon derék kő bolthajtás alatt egészen el készült 
három pincze, kikb(en) alkalmasint elférnek nyolczvan 
hordó borok [Buza SzD; JHb V.2]. 

kőboltbajtásos kőboltos/boltozatos; cu boltă de pia-
tră; mit Steingewölbe. 1792: vagyon1 . két pintze, 
köböl vágynák az oldalai, Tserefa Deszka Padlásozással 
az edgyik, a másik kő bolt hajtásos, jo Tágos pintzék 
[Apahida K; RLt O. 2. — aRettegi Zsigmond udvarhá-
zában]. 
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kőboltos kőboltozatos, kőboltíves; cu boltă de piatră; 
mit Steingewölbe. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Á' Ka-
pu kőzi keö boltos | Ezen Országh házából, a* külső kő 
fal oldala mellett, nagi hoszszan, es mélyen az kő szikla-
ban, vagyo(n) egi kő boltos rejtek -is | öreg Konyha; Ez 
Keő boltos | Konyha elöt valo kő boltos széles Tornácz | 
Szám tartó Ház Szobája. Keő boltos | Ezen Templom-
ból nyilo kő boltos Segrestje | Alsó Pinczenek külső por-
ticussa Keő boltos | Erkélyek. Ezek ighen szép rendel ă 
nap nyugot felöl valo Palotak külső oldalanal vannak, 
mind egi végtéb(en), mellyek(ne)k az allya nagi magas-
san fel rakott, fellyűl pogonyoso(n) hajtőt az alsó rend 
hazak oldalahoz foglalt kő lábakon alla(na)k mindenik 
kő boltos | Külső Sáfár Ház. kő boltos [Vh; VhU 502, 
508, 515, 518, 521, 525-6, 535, 560]. 

kőboltozás kőbolt-rakás; construirea boltéi de piatră; 
Steingewölbebau. 1679: Keő bóltozáshoz valo desz-
ka Árkus nro 8 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
83]. 

kőboltozatú kőboltos; cu boltă de piatră; mit Steinge-
wölbe. 1851: Egy kő boltozatu jó pincze a' fal egy 
kevéssé sorvadni kezdett jobb felől [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

? kőbors '.' 1630: Beszprinj Miklós. Hozot Jároszlá-
rol 15. keö Borsot f 6 [Kv; Szám. 18b/IV. 58]. 

A kijegyzésből kôborsô címszó is kikövetkeztethető, de ezt sem tudjuk 
értelmezni. 

köböl 1. koronként és szóföldrajzi jelentkezésben vál-
tozó űrtartalmú (kb. 62, ill. 94 vagy 125 liternyi) fa-mé-
rőedény; vas special fåcut din doage a cărei capacitate a 
variat ín timp şi după regiuni (cca 62, respectiv 94 sau 
125 1.); hölzernes Meßgefaß/Hohlmaß mit zeitlich und 
in geographischem Vorkommen wechselnder Größe 
(etw. 62, bzw. 94 oder 125 1 betragend). 1586: Az keo-
beol igazitasat eo kgmek hattak Az Alsó tanachbeli 
Vraimra Mennel iobban tudnak eo kgmek az megh iga-
zitasban Munkalkodnj, visellienek gondot Rea, Az karí-
kat ha zwksegh leze(n) megh vytanj, temerdekben chi-
naltassçk [Kv; TanJk 1/1. 27]. 1656: Vagyon ezen haz-
ban gabonanak valo külön rekesz furesz deszkából allo. 
Jttem egy teöldgi fabol csinált köböl, 3 vas abronczaval 
fogontüyujaval együth [UF II, 97]. 1677: A' Mértékek-
ben valo nagy confusio tollaltassék és Erdélynek minden 
részeiben, hasonlóképpen Kraszna, Közép Szolnok 
Vármegyékben-is Ejteleckel, Vékáckal, Kŏblŏckel, Sin-
geckel, Fontockal, Másáckal, és minden egyéb mérté-
keckel egyenlőképpen éllyenek; és mind ezek a' Colos-
vári mértékhez alkalmaztassanak: Ugy, hogy, egyben 
alkalmaztatván a' Mértékeket a' Colosvárival, az egész 
Szászságra Szebenbŏl adattassanak-ki a' tŏb városokra, 
és azokbol a' falukra. A' Székelységen Udvarhelyről 
adattassanak-ki a' tŏb Székekre és városokra, azokrol a' 
falukra; a Vármegyékre és Székes helyekre Colosvárrol, 
a' szerint tŏb kŏrnyül valo városokra, és azokrol a' Fa-
lukra. Szolnok és Kraszna Vármegyékbe Zilajrol; Zilaj-
ra penig ugyan Colosvárrol. De hogy mind ezek igen 
szorgalmatoson és igazán observaltassanak, a' Várme-
gyéknek és Székeknek Tisztei rá vigyázzanak és gondot 
visellyenek; ha a' Városokon comperialtatik a' fogyat-

kozás, a' mértékeknek nem igazán ki-adásában, vagy 
azockal nem igazán élésben, a1 Fiscalis Director floren. 
200. exequaltasson rajtok; ha penig falukon . . . a' Vár-
megye flór. 12. bűntettessék [AC 118]. 1717: (A pitvar-
ban) két kis kasottska . . . Egy kŏbŏl kiben Lencse metr 
2 1/2 [Abafája MT; JHbK XXXIV/20.2]. 

Szk: öreg ~. 1676: Ezek mind őrőgh köblök [Mező-
harasztos K; Told.8]. 

2. termény-űrmértékként való haszn-ban; ca unitate 
de măsură de capacitate pentru cereale; als Getreide-
Hohlmaß: vmiből vhány köbölnyi/köbölre való; de un 
anumit număr de găleţi din ceva; von etwas einige Kü-
bel/Metzen (viel). 1570: Goldnar peter . . . vallya, hogy 
Ewele wgy zymboral volt Eotthues adoryanne hogy 
eggywe Zanthsanak Es hogy az ew lowaywal zantottak 
volna, Azonba az Lowakat ely vezyk az azzontwl 
Nem zanthatya megh az eo zeryt, Es az okaert ad neky 
egy keobel Bwzat loway Munkayaba, Es Mongia volt 
Nagy Symonnak hogy Eo is aggyon egy keoblet Mert 
Neky es Jwtot az zantot feoldbe [Kv; TJk III/2. 166]. 
1573: Horga peter keneza Azt vallia hogi . . . az Kalmar 
lazlo fíay Ianos keneznel Buzaiat talaltak volt . . . De 
ne(m) twgia hanj kébel [Kv; TJk III/3. 215. — aA tő-
szomszédos Felekről való valló]. 1582: Az kenyerrel ki-
nem Ertem a ky az hat keobelbeol swlt weottem az pia-
czon eot kenyeret eot d.d.25 [Kv; Szám.3/V. 23 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1585: montak aztis hogi bwzatis 
atak volna, de en Ne(m) tudom ket kebel volté awagi 
Negj | bwzatis negi kebleött adot volt [Zutor K; Ks 42. 
B. 18]. 1594: Ferthon Newen ualo jeőuedelem vágjon 
keőzeõttetők, hogi az kinek vetes zabya vágjon, egj egj 
keőbeőllel tartozik [Somlyó Sz; UC 113/5.6]. 1604: En 
ot ne(m) woltam mikor Estue az bolgár georgj marhait 
el dúltak, de azt Jol tudom hogy buzaiat zabiat Zekel 
miklos takaritata el mind : 27 köblet wittettem En az fele 
buzat altal soljmosra [UszT 20/319 Ambrus Jstuan Zent 
Abrany biro vall.]. 1688: A mi czíplet buza, zab uagyon 
azt oszak kettí. Az kőz csíplet búzából adgyanak Czutak 
Janosnak egj kóblot [Ksz; BCs]. 1697: liszt volt bűveb-
(en) ugy mint tizenegy vagy leg aláb tiz kőből [Szilágy-
cseh; BK. Kŭmíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 1711: 
az falunak alsó végin edgj darab kender föld . . . 
kender magot könnyen vethetni belé három köblöt [In-
godály NK; JHb XXIV/19]. 1772: Ebena közönséges 
terméskor Álma meg terem 15. kőből nyersül. Nyers 
Szilva 30. Körtvélly 2. kőből Medgy 1/2 Vatzkar 2. kő-
ből [Szászfenes K; BKt Mikes conscr. — gyümölcsös-
ben]. 1774: Faszulka meg terem három köböl minden 
Esztendőben | Diót attam el énis az minap egy köblöt 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 14, 106]. 1796: A mi pedig 
ezen Malom hasznát illeti . midőn ideje vagyon az őr-
lésnek, nincs rostok, és olyankor minden 24 órák alat tiz 
köblöt könnyen ki jár [Verebes Cs; Berz. 7. 66. V. 1]. 
1849: Prostyán Nikulájnö Cseledgyeivel édgyütt vitte el 
a' Miska házokbol â sok Törökbuzát, szemül, és Csőül, 
holis volt 110 köböl Tőrőkbuza és Csös 200. köböl Sze-
mül véve [Héjjasfva NK; CsZ]. 

Szk: dési ~. 1566: ez vtan las hozza, hogy effele teor-
wentelen dolog ne essek, seot az deesy keobleot3 senky 
hwzonnegy pinznek alatta el ne vegye [BeszLt 6 a fej. 
Gábriel Peokryhez, az erdélyi mezei hadak kapitányá-
hoz. — aZabból] * kassai ~. 1710 k.: annyi ezer ember-
nek és lónak gazdag kiteletetésén kivül vittek ki magok-
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kai egy pénz fizetés nélkül a szőlősi magazinumokba bú-
zát circiter hatvanhatezer kassai köblöt [BÖn 755] * 
öreg 7609: Olah Istúannak tizenniolcz kosár mehe 
. . . Cheplet bwzaja hwz eóregh keóbellel [TJkT I. 63. — 
Kiss András kijegyzése]. 1700: merettem fel az Kolosvá-
ri Spotaly Malmaban Vamm Búzát tizen két Eoreg köb-
löt [Kv; Szám.40/1.6] * somlyai 1683 k.: ä Falu min-
den müvet m(e)g-adni tartozik . . . Szántást, ket hol-
dat edgyikb(en) edgyikb(en) ket-két Somlyai kőből bele 
mennye(n) [Lecsmér Sz; SzVJk 59] * tábori 1682: 
Kruppa Kása Jelen Tábori Köböl [Szúv; UtI]. — L. még 
a kisköböl címszót. 

3. területmértékként való haszn-ban; ca unitate de 
măsură pentru suprafeţe; als Flächenmaß: vhány köböl 
vetőmagra való szántóföld; teren arabil ín care se poate 
semăna un anumit număr de gäleţi de cereale; Ackerfeld 
für einige Metzen/Kübel Saatkorn/gut. 1606: 22 7bris 
Vettettem el az szegeniek zamara haro(m) kőből buzat, 
az Buza mag el uetŏnek atta(m) tölle f — d 16 Mindenik 
köbölnek boronalasatol fizette(m) Eŏtuen Eŏtuen pénzt 
[Kv; Szám. 12a/I. 33]. 1710: azt nem Írhatom hogj föld 
ném volna dé sövanyok (!) azért töbet nem vettetem ti-
zen nyolcz köbölnél [Szentkirály Cs; BCs]. 1733: az Past 
mellet az hat köblösből egy kőbőla [Szentmihály Cs; 
Borb.II. — aFöld]. 1765: az Balai Határra ki mentenek 
volt az Bírák az Portio alá valo kőbleket fel róni [Bala 
MT; Ks 14. XXXV]. 1799/1802: A' Szabad Székelyek 
á(lt)al tsináltatott irtásból, minthogy a' Sessiok szama 
szerint Competentiajokon feljŭl tsináltanak vala irto-
ványt; szakasztatott az ESzGyörgyi Refor^ Pap, és Mes-
ter hijjános Canonica portioja ki pótlására Hat köböl, a 
Pap, Négy köböl pedig a Mester számára [Erdőszt-
györgy MT; MMatr. 146]. 1827: Valamint mostan a' 
földeket a' Conscriptioban és Inventariumban meg 
jedgyzett darabok, és Köblök száma szerint bé vetve vé-
szi kezéhez az Arendator Ur, ugy jövendőben az Arenda 
ki telesekor, mindazokat a szerént bé vetve resignálni 
köteles légyen [Ne; DobLev. V/1128.1b]. 

Szk: ~ re veti fel az adót. 1744: En ugy hallottam hogy 
a Commissio ugy jött, hogy füstre, Marhára, vagy Kö-
bölre vessék fel az Adot, meg engedte a Mlgs Guber-
nium [bárót Hsz; INyR 49 Gere János (44) vall.] * öreg 
~. 1627: Vetesek. Áz almasi hataron buza vetesem va-
gion eöregh keöbeölel eoz buza cub. 236. Árpa vetes va-
gion eoregh köböleöl (!) cub. 48 [Nagyalmás K; CsákyO 
1/2. 676-7 A vár lelt.]. 7772 k.: őszi Szántás vetes négy 
öreg kŏbŏl . Ket öreg kőből Buza vetes [ölves MT; 
GörgJk 179] * vhány köblön való (vetés). 1606: Ez Ez-
tendeöben uolt az szegenieknek, három keöbleö(n) ualo 
uetesek igen ritka, apró es zegeny uala, leön 54. ka-
longia buza | 26 July volt az szegeniek(ne)k három kŏb-
leön ualo uetesek melynek megh arattatasara költöttem 
illien rendella [Kv; Szám. 12a/1.5, 32. — aKöv. a fels.]. 
1636: In summa Mennj Keŏnleŏn valo Buza, Zab, Keŏ-
les, es Borso vagyon vetuen. Buza az mint referallyak 
egy sum(m)aban vagyon uetue szaz negy keŏbleŏn valo 
uetes [Siménfva U; JHb Inv.] * vhány köblön vet. 1597: 
eott keobleon vetett zabot vgia(n) Lomperto(n)a egj 
hold alakort az Kapolna heginel [Galac BN; WLt. — 
aK] * vhány köblön vetett. 1597: myndeneket megh ada, 
az megh Irt lewelnek continentiaya zerynt. Ezeken ky-
weolis ada egy fel hordo bort . . . Tawaszy arpat há-
rom keobleon vetettett [Galac BN; WLt]. 1604: volt egy 

keobleon vetet Zab vetesemis vgian betlen faluy hata-
ron, aztis az J. meg arattatta es el vitette [UszT 20/274]. 
1706: 1 kŏblŏn vetett arpa meg lábán vagyon [Hsz; 
Törzs. Rákóczi inv.] * vhány ~ alá való (föld). 1796: 
Ígértem . . . 4 Kőből alá valo Szántó főidet [Kraszna Sz; 
IB]. 1801: Az egész M.N. Sombori Határban azok az 
Földek, mellyeket ugy adtak ki mint Comunekot, feli 
mérettetvén találtattak mind őszveségel 3186 Hold föl-
deknek, avagy 6372 köböl ala valóknak, és 545 quadráţ-
öleknek | Minthogy pedig benn az faluban 68 1/2 Anti-
qua sessiok figaltattak, minden antiqua sessio után jut 
92 köböl alá valo föld [M.nagyzsombor K; Somb. I] * 
vhány ~ ſėrõ/ſérõje (föld). 1656: ada . Czerebe eorö-
kwl az Czik széki Kozmasi hatarba(n) az meszö-
b(en) három köböl fereje földet [Szentimre Cs; BCs]. 
1658: ada negi keobeol fereje főidet [Sepsisztkirály 
Hsz; BLt]. 1748: Peterlaka felől való forduló Határban 
találtatott 27 kőből fereje főid [Szélkút KK; Ks 67. 49. 
41]. 1813: ezen körül jártt, és mostis megjegyzett Fogá-
sába az Exp(onen)s Groffné Aszszonynak alattom-
ba bé vágott és bé irtott volt Kozma Kosztán . . . vala-
mint többet fel töretett egy köböl férü földnél [F.berek-
szó Sz; BfR III. 12/9] * vhány ~ ſėrõjŭ (föld). 
1720/1811: Vágynák örökössön vet földekis . . . egy há-
rom köböl fėrėjü vagyon az Uzoni Határon, a' Szotyori 
Határ Szillyin [Szotyor Hsz; Borb. II]. 1736: egy darab 
Szántó föld 2 kőből ferejŭ [Magyaros U; LLt Fasc. 133]. 
1792: azon Márkodia Ekkla . a" Papnak tartására . . • 
adjon 8 köböl ferŏjŭ főidet . őszi vetesre, 4 kőből 
férŏjŭ, Tavaszi Gabona Vetésre, égy köböl férőjüt ken-
der Vetésre [MMatr. 452. — aMT]. 1842: az azon két lá-
bakon birtokosok . . . mint egy 400 köböl férejü földe-
ket nem mivelhetik [Pólyán Hsz; Törzs 195/1843. M. 17] 
* vhány ~ férõjûnyi (föld). 1813: Ugy látom, hogy 
Kozma Kosztán . . . ezen eő Nsga Fogása Nyugott felöl 
valo szélin edgy Köböl Féréünyire alatomba bé irtatt 
volt még az 1808ik Esztendőbe [F.berekszó Sz; BfR III. 
12/9] * vhány ~ ferőség. 1813: Ugy látom, hogy ezen 
darabocska föld . a körül szomszédolt, és Határbeli 
jegyekkel körül vétetett Mlgos Exponens Groffné Asz-
szony eõ Nga fogásának, mintegy egy kőből férŭségét 
tészi [F.berekszó Sz; BfR 12/9 Moldován Gábor (60) 
col. vall.] * vhány ~ kapacitású (föld). 1773: a' Berek 
előtt valo lábban egy Láb buza főid circiter 25 kőből ve-
tés kapacitású [Marossztkirály AF; DobLev. II/447.9]. 
1810: Mindenik Űlésházhely után . hány kőből vagy 
véka Capacitasu szántó és kaszáló Helyek vágynák? 
[Dob.; Ks 76 Conscr. 12] * vhány ~nek való (föld). 
1595: Ez zolgak . . 35 keobeolnek valót zantottak [Kv; 
Szám.6/XIII. 20]. 7622: kett keóbólnek ualo zantas ve-
tes, es be hordgjuk ha erkezeónk8 [Zsombor SzD; SzJk 
3. — aLelkésznek való szolgáltatás] * vhány ~re való 
(föld). 1615/1628: Vagion tiz keobleore (!) ualo Zeold 
buza vetes [Kv; RDL I. 96c]. 7640: Boyerok. Riine (?) 
Vaszil Ezen hataron bir Boyersagh szanto feoldet 51 
köbölre valót [Herszény F; UC 14/48. 55] | Boer Gaspar 
. . . ket Eocsivel . . . Mindenestül bir 40. köbölre valo 
feoldet [Nagyberivoj F; i.h. 60-1]. 7777: Az majorsagh 
földek igy oszlanak eo kglmek kőzőt . Kis Sároson^ 

. . az Pintze helyb(en) juta husz köbeire valo, az Szőlő 
tetőn eot kőblős [Kük.; DobLev. 1/108. — aKK]. 1767: 
Tihoiak faglalták el hatalommal Cir. 8 köbölre valo he-
llyet [Szurduk SzD; JHbK XXX/1] * vhány öreg ~re 



309 köblös 

való (föld). 1647: Vetetlen Vgar Vagyo(n) kit be ne(m) 
vethettek az mir(i)gy halai miat husz eőregh kóbőlre 
valo [Solyomkő K; SLt GH. 5]. 1686: adá(na)k eŏ kglk 
minden fordulóra húszon ŏtt eŏreg köbölre valo szántó 
földeket [Mocs K; JHbK LIX/24]. 1687 k.: Szántás min-
denik fordulóra három öreg köbölre valo [Moson MT; 
DobLev V/263]. 

4. (vmilyen terménynek egy/vhány) köble egy/vhány 
köblöt/köbölnyit számítva/véve (vmilyen terményből); 
o găleată/cîteva găleţi de cereale; eine/einige Metzen 
viel/gerechnet (von/aus irgendeinem Produkt/Naturer-
zeugnis). 1507: Buzanak koblet Attam masfel forynton 
[Kv körny.; NylrK VI, 187]. 1566: chyak 16 wagy tizen 
het het pínzt attanak wolna . keobleyerta nem teobbet 
[BesztLt 6. — aA zabnak]. 1568: Caterina C(on)sor(s) 
Pauli Zeçch . . fassa e(st) . . . az buzanak kçble akor f. 
2 Járt (Kv; TJk III/l. 175]. 1581: 21 febrúary Az vraim 
eges waros, es Tanachy Akaratiabol valaztottam en le-
pel András Az Alperety malomnak gondwysselesere . . 
29 Április Iutot elseo oztasban Az waros zamara de zint-
he Telle nem volt az Zwzek Iutot keobol 31 attwk keob-
let p(er) f. 1 d 70 [Kv; Szám. 3/1. l Éppel András mb ke-
zével], 1625: akkor az buszanak keoble 3 forinton Jar 
vala [UszT 140b]. 1677: Sernek valo szaladat czináltat-
tam volt az ősszel . . Az húszan négy köblit meg főzőt-
tem az ser korczomára [Szu; UtI]. 1711: az 12 köböl Za-
bot mostan uram el adhatom kesz penzen kŏblit negy 
Sustakon [Gyergyóújfalu; Born. XXXIX. 52 Solyom 
István Kászonj Jánoshoz, Cssz, Gysz és Ksz főkirálybí-
rájához]. 1752: van hariska cub. 7. metr. 3 melly ki van 
adva bizonyos embereknél két két sustákba [Ilyefva 
Hsz; SVJk]. 1849: Prostyán Nikulájnö cselédgyeivel ed-
gyütt a' Miske Házoknak fel romboloi, fizetik . . Asz-
szu körtövét két köblöt, köble érvén négy p.forintot az 
egész ér 8 P Fr. Három köböl aszszu Szilvát, ennekis 
köble négy p. forintot, összesen 12 P Fr [Héjasfva NK; 
CsZ]. 

Szk: öreg köble, 1563: 1563 esztendőben jó száraz 
nyár lőn és száraz ösz; búzának és ócsu gabonának bőv-
sége nagy lőn, úgy hogy a búzának a szépinek öregköble 
járt huszonkét pénzen, azaz négy köböl egy forinton, az 
elegyesebb pedig hat köböl egy forinton, az árpának 
köble tizenkét pénzen, a zabnak pedig járt nyolcz pén-
zen, az igen szépi 10 pénzen járt egy köböl [ETA I, 20 
BS]. 

5. köblönként köblével, köblét számítva/véve; de o 
găleată; kübel/metzenweise. 1571: ele zamlalhatatlan 
rajtok valo ado es birsag zedes . . . ereoltessek es kynza-
sok nagy sok kylemb, kilemb es giakron raitok valo eles 
zedessek . . . kasaknak víkakint keoblenkint valo zedes-
sek es mak viragnak keresesse es zedesse varba vitele ky-
ket elezamlalny es fel iratny nem geozunk [SzO II, 329-
30 a székely nemzet foly. az ogy-hez]. 

6. (vmely szántóföldnek egy/vhány) köble egy/vhány 
köblöt/köbölnyit számítva/véve (vmely szántóföldből); 
terén arabil ín care intră la semănat o găleată/cîteva 
găleţi de cereale; eine/einige Metzen gerech-
net/genommen (aus/von irgendeinem Ackerfeld). 1665: 
vagyon oda hátra az Györgyfalvi út mellett, az patak-
nál . . . 10, id est tíz köblös földem; négy köblét vet-
tem készpénzen Filep Mártontól f. 27, jutott To(l)nai 
uramtól az többi, úgymint hat köble [Kv; KvE 199 LJ]. 
1796: ígértem . . . 1 Kőből alá valo Szántó főidet, ennek 

egyik köblit magam fogom meg szántani és a magam 
búzájával bé vettetem neki, a többit pedig a maga 
erejevei vesse bé maganak [Kraszna Sz; IB]. 

7. kút v. forrás gödrének fa-bélése/köpüje; ştiubeiul 
unei fîntîni/unui izvor; hölzerne Grubenfassung eines 
Brunnens. 7767: Kút köble aestimáltatott ad hung flór 1 

60 [Kilyén Hsz; LLt]. 1776: Kút Köblének valo fákot 
vásárolt vélle [Mihálcfva AF; MvRKLeVj. 7870: A 
Forrás körül valo apparatus t.i. ennek kirakása, köble, 
mellette lévő hitvány válluval [Doboka; Ks 76 Conscr. 
55]. — A 'bodontönk' jel-sel is számolhatni (L. bodon 3. 
al.). 

Hn. 1632: (Egy erdő) a Köbei kútra megyen be lábbal 
[Udvarfva MT; Barabás, SzO 367]. 1676: az Keobeol 
kut alat [Bikfva Hsz; EHA]. 1692: Kőből kút szeriben 
(sz) [Bágyon TA; EHA]. 1763: A' Kőből kut nevezetű 
Völgyön. A Köböl kútnak az északos oldalán [Ud-
varfva MT; EHA]. 

8. kb. prés/sajtó-köpü; cada teascului de struguri, 
durbacă; Preßfaß/gefaß. 1793: Sajtois volt azon az éle-
ten . de a' Köble haszontalanná lévén, a' Bálás istván 
Apja Bálás János fiaival szerzettek és csinálták a' mosta-
ni Köblit [DLev. 2. XI. A. 4]. 

9. Jezői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributi-
vem Gebrauch: A. vmiből vhány köbölnyi; de un anu-
mit număr de găleţi din ceva; von einer Sache einige 
Metzen (viel). 1562: (Induljon) mynden ffele elessel 
otwen wagy hatwan zeker egyczyersmynd az töb 
elest meg Jobytczyak mas fel zaz kobol zabal [Dés; 
BesztLt 13 Miko Balas Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 1573: 
Tawalj aratasba vitetet volt az espotaly Molnaba egi 
keobel bwzat [Kv; TJk III/3. 212]. 1592: Veteotte(m) 
ismeth kett veka Borsoth, mellien leót masfel keóból 
Borso [Asszonyfva TA; Szám.5/XIII. 2]. 1594: Mikor 
aztaghot chiepletett el az Maior biro egi keőbeól 
Buzaual tartoztanak neki minden aztaghtol [Somlyó Sz; 
UC 113/5]. 1600: el wittek . . . negywe(n) keöbeöl azzu 
gyómeölchet, harmincz keöbeöl niers almakat [UszT 
15/23]. 1609: Swttettem 2 keobeol liztet megh [Kv; 
Szám.l2b/V. 413]. 1632: minden hazas ember fél fél 
keöbeöl komlott tartozik be adnj az Uárbana [Betlen F; 
UC 14/38 Urb. 99. — aFogaras várába]. 1649: vŏttem 
. . . 6 kőből tŏnkŏlt . . . f 3 d. 36 [Kv; Szám.26/VI. 585]. 
1681: ä jo gazda 8 legh fellyeb 10 köböl arpával, vagi 
kölessel jol megh hizlal egi diznot [Vh; VhU 576]. 1688: 
Egy loter szcumpiatol f — /20 Egy köböl szcumpiatol f 
— /03 [BfR Vect.]. 1728: Minden szanto vető ember ád a 
Praedicatornak ket kalongja buzat . . . Azon kivül egj 
egj kőből szaladot [Feldoboly Hsz; SVJk]. 1740: vagj 
ket kőből haricskát küldöttem [Szentiván Hsz; LLt 
Fasc. 134]. 1751: Nyoltz köböl Kováts szénért egy 
malomhoz megkivántatoért adtunk 99 den. [HSzj 
kovácsszén al.] | husz köbei tsös törökbuza [O.kocsárd 
KK; Ks 8.XXV. 10]. 7762: Enis adtam Falunkból az 
Uraság Számára . . . 4 kőből Szilvát [Roskány H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1781: az Aszú szilvát külgye el ked, és ha 
lehetne vagy egy köböl Faszujkát [Jobbágyivá MT; 
BálLt 1]. 1849: Molnár Gavrila . . . hozott haza égy 
Szuszékot, melybe volt nyoltz köböl Törökbuza [Hé-
jasfva NK; CsZ]. 

Szk: kis ~. 1683: Csiki Clastromhoz is tiz kőből Bu-
zat adgyanak [Kv; Ks 14. XLIIIa Kornis Gáspár végr.]. 
1730: Minden féle földi termésből az földes Vrok(na)k 
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tized(d)el tartoznak. Azon kivŭl minden háznál compre-
hendálo Gazda minden háztol egy egy Karácson tyúk-
kal, egj egj kis kóból zabal [Szentlászló TA; JHbK 
XLIX/4] * kolozsvári ~. 1566: panaszolkodnak my 
Nekeonk az Bezterczey hiweink, hogy ez el mwlt 
napogban oda Deesre az my Nepeonk tartasara 
Negyedfel zaz Coloswary keobeol zabot keoldeottek 
wolna, Es chyak 16 wagy tizen het het pinzt attanak 
wolna ot keobleyert [BesztLt 6 a fej. Gábriel Peokryhez, 
az erdélyi mezei hadak kapitányához]. 1614: oly nagy 
drágaság lőn az országba . . . hogy aratás előtt Kolozs-
váratt egy kolozsvári köböl búzát adtak negyven ma-
gyar forinton [BTN 54] * maros 1614: oly nagy 
drágaság lőn az országba . . . hogy aratás előtt Vá-
sárhelyt is egy maros-köble búza sokáig jártába eljárt 
huszonhat magyar forinton [i.h.] * meggyesi 1586: 
Vrúnk Zamara hozanak 400. megiesy köböl zabot wttek 
(!) ezek Huniadig8 [Kv; Szám. 3/XXVII. 3a. — aKöv. a 
10—12 ökrös szekerek gazdáinak és bérének fels.] * öreg 
~. 1635: egj Czeh Mihalj neúu Kerteszsze . . . ada es 
kote magat orokes Jobbagyul az Nemzetes Vass Judit 
Aszszonnak Fiurol Fiúra . . . Aszonjom ó Naga eszten-
deigh igirt volt nekj ūgi mint kez pénzt fl. 6 egy Aba Dol-
mant, egy Szúrt egy Ába Nadrágot . . . ket óregh kőből 
buzat [Drassó AF; WassLt]. 1668: eőt Eőregh kőből ar-
pámatis meg étetek [Novaj K; BfR 57/1 Paulus Sos (38) 
prov. vall.]. 1695: Áz Tanito Aszszonyoknak fizetések 
leszen, három öreg kőből buza, Hatt magyar forintok 
[Kv; SRE 28]. 

B. vhány köböl vetőmagra való (föld)^teren arabil ín 
care intră la semănat un anumit număr de gäleţi de ce-
reale; Ackerfeld von einigen Metzen/Kübeln (groß). 
1615/1687 k.: A' Papnak égy kőből Szántás vetés [Jedd 
MT; MMatr. 304]. 1616: az zegocheg penig volt f. 4 egy 
zűr, Egy keobeol zab vetes, ket keobeol Búza vetes [HSzj 
szegõdség al.]. 1622: Az Praedicatornak kett keóból ve-
test adnak . . . Faual el tartiak elegsegessen [Melegföld-
vár SzD; SzJk 4]. 1655: (ígért) A falua . . . három keobõl 
Eoszi vetest, szántást ket keŏbŏl tavaszit . . Garas pénz 
tiz tiz, de ugy ha a' Praedikator takarodot vonszo(n) 
minden estue [SzJk 175. — aSzava (K) a ref. lelkésznek]. 
1776: a Bujturi egy kőből buza vetes tiz kalangyát se 
procreal a Dévai főid pedig egy kőből vetesre husz ka-
langyatís meg terem [Bujtur H; Szer.]. 

Szk: kis ~. 1694/1770 k.: adnak . . . egy kis kőből ta-
vasz vetést [Keszü K; SzConscr. 155. — A ref. falusiak 
a lelkésznek] * öreg ~. 1674: Negyven ŏregh köböl bu-
za vetessel foglaltak el Szilvást8 az Ász(ony)tul [Mezőör-
ményes K; JHbK XX/20. — aMezőszilvást (K)]. 
1694/1770 k.: adnak . . . egy öreg kőből búza vetést [Ke-
szü K; SzConscr. 155]. 1722 k.: Három ŏrŏg kőből Buza 
vetés. Ket öreg kőből Tavasz vetés, mindenik félét fel 
arattyák be horgyák8 [Beresztelke MT; GörgJk. — aLel-
készi járandóság a falu részéről], 

O? Szn. 1572: kwbwl Jacabne [Sajokeresztúr SzD; 
BeszLt 3715]. 

O? Hn. 1686: Köböl szer utzában [Ne; EM 
XXXVIII, 212, ETF 58. 22]. 

A címszóbeli mértékegység történetéhez I. EM L, 241-2. 

köb-öl kubik-öl; stînjeni cub; Kubikklafter. 1810: A 
Curia közepén egy . . . Mettzenzeiferrel kősziklából ki-
vágatott kirakatlan kut, mellysége pedig őt öl — Talpát 

ezen Öregségnek sokszorozván méllységével kijön ezen 
két mekkoráságbol hét és fél fél köb, vagyis, Cubik öl 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 44]. 

köbölkút! a Köbölkút (K) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Köbölkút/Fîntî-
niţa; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Köbölkút. 

Szn. 1594: Keobeolkuti Mathe [Kv; TJk V/l. 478]. 

köbölnyi 1. vhány köböl mennyiségű; de un anumit 
număr de gäleţi; von einigen Metzen (viel). 1603: Nagy 
Elek Thamas . . . vallia: . . . leott mint egy kilench keo-
beolni buza beleolle [Kv; TJk VI/1. 657]. 1606: Hetedfel 
zallona(m) maradott vala nallok . . . liztis vala negj vagy 
eŏtedfel keóbelnj [UszT 19/22 Laurentius Georgifi de 
Palfalua vall.]. 1766: égy kőbőlni gazos utoly gabonát 
bele hintettek [Árapatak Hsz; Eszt-Mk]. 1768: közép 
termése szerént egy kőbőlnyi maggal bé hintett, és vetett 
főidőn terem nyolcz kalangya szalmájában lévő búzát 
[O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 1774: 1770-ben is vettettek. 
Tit. Praefectus Uram Számára mint égy két kőbőlnyi 
Tavasz Búzát [Mocs K; KS Conscr. 77]. 1779/1785: Va-
gyon itten égy jo Kerekű Malom Közép renden, 
mintegy 8. 9 kőbőlnyi gabonát bé hajt Esztendőt által 
[Forró AF; DobLev. III/596. 102 Onye Opris (70) zs vall.]. 

2. vhány köböl vetőmagra való (szántóföld); (teren 
arabil) ín care intră la semănat un anumit număr de gä-
leţi de cereale; (Ackerfeld) für einige Metzen Saatgut. 
1610-1718: a Köblösön kell érteni minden Buza, Rozs, 
Árpa, Tönköly, Alakor, Zab, Köles, Törökbuza, mező-
re vettetett egy köbölnyi Gabonaföldet [Kolosváry-
Ovári I, 45 Msz-i const.]. 1757: hány kőbőlni Szántó 
főid . . . van rajta? [H; BK ad nr. 144 vk] | az Uraságnak 
cir(citer) három vagy négy kőbőlni szántó földe vagyon 
[i.h. Joannes Gulya de Déva (43) prov. vall.] | a' Foga-
don kivŭl az uraság három kőbőlni szántó földnél maga 
számára nemis usurpál többet [Guraszáda H; i.h.]. 
1762: Az engemet illető rész . . . állott . . . a két fordulo-
b(an) kilentz Kőbőlni Szántó földekből és két szekerni 
Széna rétből [Erdőcsinád MT; Told. 43/88]. 1804: Az ujj 
Szöllők tetején . . . lévő főid őt kőbőlnyi [Szentimre AF; 
DobLev. IV/874. 7a]. 

Szk: vhány ~ férője. 1774: az élőt valo Esztendők-
benis Csak vettettek Tiszt Uraim eŏ kigyelmék magok 
Számokra az Majorság Földekben felesen Gabonát . . . , 
Zöld András Uram leg alabb is 10. kőbőlnyi féréje 
Fõldŏkŏt bé vettetett maga Számára [Mocs K; KS 
Conscr. 78]. 

köbölpénz vásárdíj/taksa; taxă de vînzare ín tîrg; 
Marktgebühr/taxe. 1677: Enyediek piaczán extorqueal-
ni szokot köböl pénz tollaltatik [AC 255]. 

köbölszám numărul de gäleţi; Metzenzahl. 1582: Az 
Alpreth Malombol ez tellies eztendeoben Jutót az varos 
Zamara c(u)b. 109. Hayloth ebbeól czedulakra c(u)b. 
14. Mellyeth ky wewen az Derek keobeol zambol, marad 
még fen c(u)b. 95 [Kv; Szám.3/VI. 12 Diósy Gergely not. 
kezével]. 1584: Az varalliaj Malombol Jutót ez ezten-
deoben Buza c(u)b. 280 Haylot ebbeól cedulara c(u)b. 3. 
Melj három keobleót kj tudwan felseo keobeol Zambol 
marad c(u)b 277 [Kv; i.h. 3/XII. 13]. 1675/1688 u.: Az 
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Tavaszi vetesrőlis, ugi mint arparol, zabról, borsorol, 
lenczeről, kenderről, lenről igaz szamot tarcz. mindene-
ket fel irass. mind kalongia szamot, s mind kőből sza-
mot, hogj annal jobb szamot adhass [Borb. I Petki János 
ut. csíkcsicsai jb-bírájához]. 1676: Ezen két hazokban 
valo három eőregh rakás búzák Vice kapitány Uram 
jnspectioja alatt lévén, azoknak kőből számát ide nem 
inseralhattuk | Ezen hazban valo rakás zabis ut supra 
Kapitány Uram Jnspectioja alá tartozván ide kőből 
szam szerint nem Íratott | Szuszékis egy abban valo 
kender magis Kaipitány (!) Uram jnspectioja alat lévén, 
kőből szam szerint ide nem íratott [Fog.; UF II, 730-1]. 
1682: Kőlős Kőből szám nro 40 [Almakerék NK; UtI]. 

? köbölzsák 1585: Anna taligas Andrasne vallia 
Molnár Mihalne a* feoldeon valo keobeol sakon Al-

tal fekwt vala hozattaba, De Somogy Sara derekon foga 
az Azzont es a' feoldre le tewe, vgy tere a* ket Azzony 
ahoz a buzzahoz, de eo kezekbeolis ky vewe A' vasarbiro 
[Kv; TJk IV/1. 484]. 

kőbura kőborító; glob/clopot de piatră; Steinglocke. 
1838-1845: Papik: . . . Süvegalakú kőbura, melyet ki-
melegítvén, beborítják vele a hevenyében tűzhelyen sü-
tendő kenyeret [MNyTK 107]. 

kőcsináló malomkő-faragó; pietrar care face pietre de 
moară]; Mühlsteinmetz/bearbeiter. 1850: Malom kŏ el 
van készülve tegnap előtt a kŏ tsinalo nállam járt azt je-
lentvén hogy a kŏ készen van [Kadács U; Pf|. 

kőcsomó határ-kőrakás; movilă de pietre (ca semn de 
hotar); Marksteinhaufen. 1736: Bartók András . . . ké-
re mŭ tőllünk egj darabb gaz erdőt az magunk hata-
runkan adank ő kegjelmenek egj darabocska gaz erdőt 

az alsó hatara egj kŭs patakacska, az felső határat 
tartja az szanto föld . . . fen az oldalban vágjon egy kŭs 
kŏ Csimo (!) [Gyertyános TA; Bosla]. 1770: (A méta) 
ezen kŏ Csomorol bé jővén a' völgyben a' fojomig az hol 
egy sík kőről le-szŏkik a' fojom [Gyertyános TA; 
Torockó; Bosla. Gr. Kontz rector vall.]. 

kőcsúp kőhalom; grămadă de pietre; Steinhaufen. 
1777: azon egész Erdős helyet nyolcz egyenlő Táb-
lákra ki tsináltuk, vgy mindazonáltal, hogy elsőbben 
azon egész homlokot a* Jára vize felett, mely fekszik a* 
Koltzu Váratyiluj nevezetű kö tsup alatt . . . a Páron Vá-
rátyik nevű helyig, a' Falusiaknak kŏz élésre hagytuk | 
Ötödik Tábla a' Pál Janós réttyin aloll ki állo kŏ tsup-
ſol fel egyenesen a* kŏ szirt élin [Magura TA; Ks 89]. 

kőcsflr şură de piatră; Scheune aus Stein. 1703: Azon 
tul találtuk az kő égető rostot io uy fedél alatt, mellette 
egy kő csűrt [CsVh 118]. 1825: ezen Kö Csűr fel épittésé-
ben egy Ürmös nevezetű Kömives volt a' pallér | 
építtetett arendatorsága ideje alatt a' Szt Demeteri 
Castélyban egy kö Csűrt [Szentdemeter U; Told. 
Conscr. 24, 200]. 1837: Kŏ Csűr fiókjaival Gabonással 
cserép fedél alatt jó állapotba [Gombás AF; TSb 20]. 

Hn. 1844: Kö Csűr árkánál (e) [Bádok K; BHn 31]. 

köd 1. ceaţă; Nebel. 1595: mierthogi az Paisbali zeo-
leonek karos voltat esmertek eo kegmek keod es hidegh 

mia, vegeztek varosul hogi az Nadas teriuel eccersmind 
zeggiek megh [Kv; TanJk 1/1. 263]. 1653: 1610 esztendő-
ben die 18 augusti délután jutának a sáskák ide hozzánk 
. . . nagysokaságu sáskák, öreg-testü állat — a mi sáská-
inknál nagyobb — szőke szinű, a szárnya szép tarka va-
la; a napnak a fényét elfogta, mintha köd lett volna úgy 
látszott a serege amikor ment | Mikor Földvár felé visz-
sza fordultunk volna, estvefelé nagy köd ereszkedék és 
homályos idő lőn [ETA I, 103, 108 NSz]. 1759: (Októ-
ber) oly meleg napokat szolgáltatott, hogy szintén úgy 
mint nyárban árnyékot keresett az ember, éjszaka pedig 
köd volt [RettE 97]. 1831: nagy köd ereszkedvén, táplált 
a reménység hogy ki tudgya, hát ha a köd fel takaradá-
sával Lovaimra rá akadhatak [Dés; DLt 332.13]. 

2. pára; abur; Dampf. 1560: Midőn a 24 hora elközel-
geth es latod, hogy a kemencheben egy sarga Vékony köd 
kezd fen labny az zayan ky Jöny, az a Jele, hogy Immár 
az cementh pornak az ereye elkölth es tovab az arany-
ban semmit Nem cheleközik [Nsz; MKsz 1896. 350-1]. 

3. homályosság; pîclă, opacitate; Trübheit, Ver-
schwommenheit. 1816: Krotskevits Károly Ur az Orvo-
si tudományok Doctora Szem orvos, ajánlja szenve-
dő felebaráttyainak a' szemek minden némü nyavaljái-
ban a' maga kész segedelmét. Nevezetesen teljes bizada-
lommal foljamadhatnak hozzája azok . . . a1 kiknek sze-
meik előtt apro bogarak, pókháló és köd látzika [DLt 
103 nyomt. — aHosszas fels-ból kiemelve]. 

4. átv ködfátyol; negură, văl; Nebelschleier. 1854: 'S 
bár mint igyekeztem magamot viszonyaink borongó kö-
dén túl tenni, nem tudtam [ÚjfE 4]. 

ködmön ujjas (juh)bőr-felsőkabát; cojoc (scurt); Pelz-
jacke mit Ármeln (aus Schaf/Leder). 1572: En feir Bol-
disarne vallom En Beteg Ágiamban hog' En az hazat At-
tam el szőcz Giőrg'nek f. 115 Es ket kŏdmenen [Kv; TJk 
III/3. 74a]. 1582: Attam Kelemennek az porozlonak . . . 
f.6 . . . Ég' keodmenre attam vgia(n) neky f 1 [Kv; 
Szám.3/VIII. 64]. 1589: az megh mondot Zochyek Az eo 
keodmenyeket es egieb kezy Munkayokat mindeneknek 
Mind ez orzaghbelyeknek mind kwlseoknek minde(n) 
ami limitatio nelkwl Intezess nelkwl a mint akaryak es 
adhattyak zabado(n) adnak es bechywlnek [Kv; 
MészCLev.]. 1591: Ferenczye (!) Andrasnak az Loas 
Legenek . . . attam neky kedmenre f 1 [Kv; Szám. 5/1. 
107]. 1600: Varadi Szwcz Ferencz . . . ketske beorbeol 
egi giermeknek egy keodmeont czynalt [Kv; i.h. 9/XII. 
99 Igyártó Simon isp. kezével]. 1630: az katona Inasis 

ki veve az keödmene alól az szekerczet s mond hogj 
ezt bizonj el teörem rajta [Mv; MvLt 290. 194b]. 1667: 
Faragói Illyés nevű ember . egy ködmönt ell vŏn 
[F.köhér MT; Told. la]. 1669: Az szŏcznel vágjon Juh 
bŏr Promiscue Nro.64 melynek tizenketteje dirib darab 
irhanak valo. az teobbi mind kŏdmennek valo [Kőha-
lom NK; Ks 66. 46. 24a]. 1670: Kulcsarnak . . . Kŏdme-
ne nro 1. Saruja par. 2 [A.komána F; UtI]. 1689: Gálfal-
vára küldött . . . Bellesnek és Kŏdmŏnnek valo csáváit 
börtis nro 13 [Bucsum F; MvRKLev]. 1725: Láttam sze-
memmel az vért az Moldován Vaszil karján, és meljin, az 
pap mihálj vasvillája öklelésének az heljitis láttam az 
kődmenin [Velkér K; Ks 7.XV. 12a Rusz Lázár (39) jb 
vall.]. 1729: Az kődmőnőkhőz valo tőrök czérnáért és 
fejtőért d. 24 [Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV. 1]. 1764: a 
maga Kodmennyit adta oda Báts Petru napaja a Mészá-
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ros Vonul Feleségenek [Csúcs AF; BfR II. 66/28 Oltyán 
Szimion (32) jb vall.]. 1779: Lovás Indrej réája mene 
eŏ Nga Peter nevü Birájára nagy agyarkadva, ugy meg 
ütötte az Vasvillával hogy még kŏdmenittis az karján ki 
hasitotta [Záh TA; Mk V. VII/12J. 1821: szökött el kŏd-
minybe, veress fejtös ingbe [DLt 452 nyomt. kl]. 

Szn. 1573: Keodmen Ianos [Kv; TJk III/3. 153], 1582: 
Keodmen Ianosne [Kv; TJk IV/1. 4]. 1590: Keodmeon 
Balint Suttor [Km; GyU 11]. 

Szk: cifra 1739: Szegōttem meg Mártont3 be-
resnek esztendeig lészen ñzetése . . . egy czifra ködmön 
egy szokmány Két pár harisnya két ing lábravaló egy 
pár borjú bŏr czizma egy három Márjásos kucsma 
[M.köblös SzD; RLt Rettegi István, DiarOec. 1. — aA 
vezetéknév helye kihagyva] * fél ~ rövid ködmön. 
1570: Zeoch Myklos vallja, hogy harsongarthba 
veoth volt Ew egy zeleot fazakas Jmrehtwl 29 flon . . . 
egy fely keodmenth adot neky az pénz Melle [Kv; TJk 
III/2. 111] * kurta 1673: főidig érő bárány bőr 
Bundát is tsináltatott, ugy egy térdig érő kurtább 
Ködment [Záh TA; Mk V. VII/1. 18] * mívelõ 
1655/1754 k.: Betsületesen viselvén magát Urához3 

tartozik az Urais néki esztendőnként egy egy kender szál 
Ingei és Lábravalóval, es a' négy esztendőre egy mivelŏ 
kŏdmennel [Kv; ACJk 32. — 3Áz inas]. 

Sz. 1710 k.: Nagy itkon mondotta volt ő3 gubernátor-
nak, hogy ő a csíki barátokhoz adott 3000 aranyat, 
és ha utolsó szükségre jutna, ezret néki adna. Ezt a gu-
bernátor Rabutinnak megmondta, ez meg Aporra való 
haragjában Tudom én, úgymond, qűért tett ő oda 
annyi aranyat; hogy mihelyt akarja, fordíthassa a köd-
mönt [BÖn. 967. — aGr. Apor István]. 

ködmönös 1. ködmönt viselő; care poartă cojoc, (îm-
brăcat) cu cojoc; Pelzjacke tragend/anhabend. 1585: 
Borbély Marton . vallia Ezt latam hogy eg' kĕd-
menes hajdút tazitanak ky az varga Lazlo kapŭia(n) 
[Kv; TJk IV/1. 519]. 1632: kialtia vala az az keödmenes 
legeny . . . hogy tarcz (!) jol az lovakat kenieres ugj 
mond [Mv; MvLt 290. 78b]. 1735: jővén énis az Rettegi 
Sokadalombul, aszt az Kővár vidéki öreg rend . . . kŏd-
mŏnŏs kisded embert . . . it az Győrgyfalvi tilalmás-
b(an) az égeres között találván hogy étettek masokkal 
együtt, énis meg szállék hozzájok [Gáncs/Csicsógyörgy-
fva SzD; TK1]. 

2. '?' Hn. 1737: Kődmenesben (k) [Zentelke K; KHn 
139]. 

kődobálás átv kb. bakafántoskodás, piszkálódás; sîcî-
ire, împunsătură; Zanksucht, Stänkerei, Stichelei. 1889: 
Ol^an nevetséges, gyermekes dolog volt az a kődobá-
lás , hogy érdemesnek sem találtam róla szólani [PLev. 
146 Gyarmathi Zsigáné Petelei Istvánhoz. — aA minősí-
tés — számunkra ismeretlen tartalmú — újságcikkbeli 
piszkálódásra von.]. 

kődobáló 1881: az általad inkriminált előszót ki-
hagytam — illetőleg újat és ez egyszer „igazat" írtam he-
lyébe, s a kődobáló őrült asszony cselekedetét indokol-
tam [PLev. 91 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

ködös 1. ceţos; neb(e)lig. 1743: tavaly őszei kŏdŏs ŭdõ 
lévén Szoptelke felől Mészáros Gligor két tehenet hajt 

vala és egy kisség távul lévén tőlle kérdem de unde jess 
mój? [Szásznyíres SzD; Ks]. 1749: egy alkalmatossaggal 
. . . Lovam keresésére ki menvin jo reggel Kis Muncse-
len ködös idö vala [Kismuncsel H; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1752: sötét, ködös üdő lévén a ' puskát utánna sü-
tém, meg akarván ijeszteni, de nem akaratombol farb(a) 
lőttem [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 32]. 7767: Midőn 
Bukur Jánost az Utrizált Tanorak széllyin a határ kő-
zött meg támodták s verték . . . magamis távulocska 
voltam onnan, de azon kivülis ködös idő volt [Betlenszt-
miklós KK; BK]. 1829: az idő hideg ködös volt [Kv; Pk 
Pákei Krisztina férjéhez] | ködös és homalyjos időkben 
nem is igen lát véllek3 [Dés; DLt 300. — 3Á szemével]. 

2. ~ forma kissé ködös, ködösöcske; puţin cam 
ceţos; ein bißchen neb(e)lig. 1753: A kérdësb(e) fel tett 
. . . napnak hajnalán láttam . . . hogj . . . eo Ngä Béres 
ökreit hajtották bé a Falu felé . de mint hogy távol 
voltam, s ködös forma volt az üdő . . . kik hajtották bi-
zonyossan fel nem vehettem [Balavásár KK; Ks 15. 
LXXXVIII. 17]. 

kőégető rost kőpörkölő rács; grilaj de topit sideritul; 
(Stein)Röstgitter. 1703: Azon túl találtuk az kő égető 
rostot io uy fedél alatt [CsVh 118]. 

kő-elhozás kőszállítás; căratul pietrei; Steinbeförde-
rung. 1592: Hozattam esmeg az hiidt kapûhoz 4 zeker 
padimonttûm koûett fyzettem az Negy zeker kö elhozast 
f 2 [Kv; Szám.5?XIV. 266 Éppel Péter sp kezével]. 

kőemelés malomkő-felemelés; ridicarea pietrei de 
moară; Anheben des Mühlsteins. 1681: Vagyon ezen 
Malomb(an) Malom kőre valo vas abroncs Nro 2. 
Kő emeléshez valo vas rud Nro 2 [Vh; VhU 574-5]. 

kőemelő I. mn kőemelésre való; folosit la ridicarea 
pietrelor; zum Steinheben gebraucht. Szk: ~ kecske. 
1785: A' Csertőrő és három Kása törő Váluk fenekei 
egészlen vassal vágynák borítva . . . A kő emelő ketske 
végei is ugyan vasasok [Szu; Ks 73/55] * ~ (vas) rúd. 
1652: Egy kŏmives kűemelŏ vas rud N. 1 [Görgény MT; 
Törzs]. 1676: Vadnak ezen malom házhoz tartózó holmi 
egget mások . . . keő emeleő vas rudak 2 [Fog.; U F II, 
746]. 1813: A* Karátsonfalvi lisztelŏ malomnak . . . le 
irása . . . kö emelő rud kettő [Nyárádkarácsonfva MT; 
Told. 70]. 1817: Találtatott meg ezen malomban . . . égy 
kő emelő vas rudis [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. 8 -
9]. — L. még U F II, 746. 

II. fn kőemelő rúd; rangă pentru ridicat pietre; Stein-
hebestange. XIX. sz. e.f: a ' hat kőhez kőemelő [Maros-
bogát TA/Kv; GyK kv-i építőmesteri malomszám.] 

kőépület 1. kőház; casă de piatră; Steinhaus | kőépít-
mény; clădire/construcţie de piatră; Steinbau. 1662: A 
városban3 1800 házok égvén el, a faépületeknek csak a 
telekjek maradt vala, a kőépületek is sok helyeken a tűz-
nek sebessége miatt nagyon megromladozának, szaka-
dozának [SKr 342. — aKv-t]. 7720: Vágjon az reghi Ko 
Epulet . . . az alsó részében két Ház es édgj Bolt [Szur-
duk SzD; J H b K XXVI/12] | hivata minket . . . Grófi 
Conspurgi Conspurg Pál ur(am) eŏ Nga Simenfalvi 
udvarházához a végre: hogy eŏ Nga az mellj kŏ és fa 
epületeket, kerteket épittetet azon Simenfalvi Curiá(n), 
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funduson . . . mŭ azokat . . . aestimálnok [Siménfva U; 
JHb XVIII/4]. 1777: egyéb épületek el rontattak és azok 
hellyében, más kŏ épületek, czifrábbak, pompásabbak 
építtettek [Dés; Ks 79. 29. 235]. 1783: Vagyon égy Nagy 
kő épület . . Ha ujjra szarvazodik és fedödik jó lészen 
gabona tartásra [Nagyrápolt H; JHb XXXI/28]. 1841: 
Á fogadoház ujj, kŏ épŭlett ujj sendely fedél alatt [Egeres 
K; Ks 89]. 

2. kő-épületrész; parte a unei clădiri de piatră; Teil 
des Steingebäudes. 1662: Ezen esztendőben Kolosvár-
nak nagy romlása történt vala, mert a belső várasban 
nagy tűz támadván, a piacon levő öreg egyháza, a mellet-
te levő kisebb templommal , szép magos kőtorony fa-
épületivel, abban levő órával, harangokkal földig égvén, 
csak kőépületük maradt vala [SKr 342. — aA Szent Mi-
hály templom. Egykor a mai Mátyás-szobor helyén ál-
lott Szent János kápolna]. 

kőépületű kőből épített; construit din piatră; aus Stein 
gebaut. 1779: az varczagas uttzában az alsó Soron, egy 
felől néhai Jeszenki (!) Ur posteritassi . . . másfelől 
Barta Laszlo Ur(am) házok szomszédtságiban hely-
heztetett fundussát rajta lévő kő epületü házokkal és 
veteményes es gyümölcsös kertével [Ne; DobLev. 
Hl/536, la]. 

kőeresztő ? kőcsúsztató; scoc/jgheab pentru pietre; 
Steinrutsch. Hn. XVIII. sz. A kő eresztő felet egy jo nagy 
darab csere erdő [Csekelaka AF; EHA]. 

kőesés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
mennyütõ ~ mennykőcsapás; lovitură de trăsnet; Blitz-
schlag. 1669: 1669 die 28 Marty volt nagy dorges vi-
lammas (!) meny ütő Kö eses Colosvarat es az Cserepes 
haznal az csatomat ütötte nem volt tüzes [Kv; ACJk 
15b]. 

kőeső jégeső; grindină, piatră; (Stein)Hagel. 1597: Az 
hozw Meozey hattaron vettette(m) az feoldtbe 50 kebel 
Zabott Ezen Zabott el were Az keo Esso A Mely megh 
Maradt azt arattottam Megh [Kv; Szám.7/VIII. 29 
Altzner Georgy reg. Steffen Lŭsten kezével]. 1598: 
Homler János wallia. Harmadik zomzedgia wagiok az 
Borbeli Orbán zeoleienek minekeleotte az keo esse el 
ne(m) verte wala alkolmason megh atta minde(n) myet 
de hogi az keo el were azutan bizony igen rozzul mielte 
mostis puztaban [Kv; TJk V/l. 169]. 1603: hostátunk-
nak elégésekor az tűz nem külemben hullott be váro-
sunkra, mint az kőeső [Kv; SzO VI, 8 a kv-i tanács Nsz 
városához]. 1733: Isten ö Felsége földünknek szép ter-
mését a szertelen sűrű kő eső által nagy hirtelen el veré 
[Uzon Hsz; HSzjP]. 

kőfal 1. kőépítmény; construcţie de/din piatră; Stein-
bau | kő-épületfal; zid de piatră (al unei clădiri); Stein-
mauer/wand. 1581: Az Nagy Templomban hogy fel 
mennenek az gradychyon Chynaltattam ket Karykat az 
Keofalba hogy fel mehetet eppel János Kyert fyzetenek 
Lakatos Istwanak d. 20 [Kv; Szám.3/IV. 15-6]. 1589: 
kezdettük az Sacristia ajtaiat ki bontany es az keofalt al-
tal vagatny [Kv; i.h. 4/IX. 12-3]. 1600: Hogi az scholaba 
az el deolt keo falt be rakattuk . . . attunk d 48 [Kv; i.h. 
9/IX. 45]. 1616: Az Udvarhaz egy Dombon volt az Ma-

ros mellet, kinek az romladozot kwfalaj mostannis fen 
allanak [Náznánfva MT; EHA]. 1692: Ezen Pincze kö-
rös kŏrnyül kőből vagyon fel rakva, Gerendáit Stŏm-
pŏlyŏk tarttyák, padlasa igen rósz vagyon. A' kŏ falát 
most restarállyák a' Gabonás ház felöl a' kŏmivesek 
meszszel rakvan ŏszve a* köveket [Mezőbodon TA; 
BK]. 1744: Curialis Fundus vagyon edgy Allvintzen az 
Piatz soron romlodozot puszta kőfallal [Alvinc AF; Ks 
23. XXIIb]. 1756: Ezen két Házaknak kŏzbelsŏ kő falai 
a mint a kŏ falra tett Gerendáknak Potzkolásai mutat-
tyák magossab rakást kévánnak [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 18]. 1789: Benn az N. Vladár Ádám háló Házá-
ban a1 Kőfalban hellyheztetett Almariomon lévő petsé-
tekis violáivá találtattak [Mv; ConscrAp. 1]. 1797: ezen 
pinczének oldalán lévő kőfalai fűvenyes Sárral vannak 
ki rakva [Kőrispatak U; Pf]. 

Sz. 1702-1764: Senki hegedűvel nem ver szeget kö fal-
ban ha vas utő nincs kezeben [Torockó; MNy IV, 234]. 

2. városfal; zidurile oraşului, zid al oraşului; Stadt-
mauer. 1557: valamy kor walamy gonoz hyr wagyon az 
zegen Mywes Nep(ne)k Thornokba kel zolgalny ees 
wygyazny Ees Eyel Nappal kapwn, ees Az kewfalon ees. 
Az waras zerybe kel wygyazny [Kv; TanJk V/l. 19]. 
1561: Az ewtues Cehneky (!) mynden hadi zerzamokkal. 
Egy tornyot kel tartaniok. Melly az owarba ez waros 
kew falan az del felpl walo zegeleten vagyon Epitetwen 
[Kv; öCArt], 1586: veottek ezekbe eo kgmek Minemeó 
rut Izoniw mely Sar reked megh az keo fal mellet. Az 
keozep kapu, es Magiar vcza kys Ayto keozeot [Kv; 
TanJk 1/1. 37]. 1591: Magyar vtza kys Aytto Melet vag-
ttag egy Lyukatt az waros keó folan [Kv; Szám.5/I. 113]. 
1614: Nagy Szabó Mihállyal addig tartánk ketten taná-
csot, s addig méregetők Brassónak az kőfalát, hogy 
hazajövénk Vásárhelyre, és . . . proponálúk . . . hogy 
azt az elégptt klastromot kastély formára kezdenűk épí-
teni [BTN 53]. 1662: Kiket úgy meg is rémített vala az 
Úristen, annál is inkább, hogy az kőfalokrula is hozzá-
jok lövöldöznének [SKr 684. — aA nagybányaiak]. 
1758: (Váradi Zsigmondot) In anno 1736 országgyűlése 
lévén Szebenben, halva találták a kőfalon kívül [RettE 
58]. 1810: el mentünk ezen Szabad Királlyi Kolos-
vár várassa Hostáttyában a Külső Monostor uttzai Fer-
tályban a Vár kő fala mellett vagyis Vár árkában épült uj 
Sorra [Kv; Borb. I]. 

3. várfal; zidurile cetăţii, zid al cetăţii; Burgmauer. 
1562: 1530 esztendőben Ferdinandus király nagy erővel 
János királyra esmét reá szállá, Budát sok ideig vivá, de 
semmit nem tehete néki; mert Buda kőfalait belöll em-
berhússal megbérlették vala [ETA I, 13 BS]. 7595: Do-
bos ferencznek adatot Biro Wram f 1 költségül, miért 
hogy Lippa fele az hadban, vitézül meg állottá az löuöst 
az War kö fala alat [Kv; Szám.6/XVIIa. 155 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1637: Az bastya epp s jo, az keöfalan 
vagyon 31 teölteöt kas, az szegelyetin egy kws, keöbeöl 
eppittett uigyazocsyka. Az bastya hidgya alat uagyon 
negy vasas csiganak ualo fa, az kaputol foghua ezen bas-
tyaigh uagyon az keöfalban rakua egy fwggeö labakra 
epittett paraszt keönyeökleö faknelkwl ualo folyoso 
[Fog.; UF I, 395]. 1652: Az kű falhosz ragasztót 11. fo-
gasokon, őregh s apro szakallos agyaival, gemjeivel, ves-
szeivel egyŏtt, vagyon B. 116 [Görgény MT; Törzs]. 
1662: Melly vára a városnak közepette, kerekded formá-
ban nagy erös kőrakással és kőfallal lévén megkerítve, 
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azon a nagy kőfal kerítéséhez környül egyenlő mérték-
ben öt igen nagy kasamatás, reguláris, földdel megtölte-
tett, fekvő bástyákkal lévén környülvétetve [SKr 415. — 
aA váradi vár]. 1681: Munitiós Bástya az Dobolo bástya 
mellett . . . Ezen Munitiok előtt az mely Lővõ lyukak az 
Keö falo(n) fellyül barona fabul voltak fel róva, es megh 
töltve, ighen el rothattak és le sorvattak [Vh; VhU 564]. 
1694: Külső Vár . . . az Alsó Kaputol fel nyulo Kőfal 
mellet az leővő Bástya szegeletib(en) va(gyo)n egy 
Strasa Hazacska [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1855: A Csonka 
vár, — melyben nincs semmi lakható rész hanem csak 
pusztán fenn állo több darab kőfalak [Szu; EHA]. 

Szk: belső ~. 1662: az ostromlás alatt az asszonyi fe-
hérnép is nem keveset segített vala . . . az belső kőfalak 
romlásiról . . nagy szorgalmatossággal hordának az 
hajigálni való köveket [SKr 608] * külső 1662: 
Gyalu vára amint régen építtetett volt . . . a házak 
ablakait mind a külső kőfalakon hagyatta [SKr 295-6]. 
1681: Ezen Országh házából, a' külső kő fal oldala 
mellett, nagi hoszszan, es mélyen az kő sziklaban, 
vagyo(n) egi kő boltos rejtek-is [Vh; VhU 515]. 

Sz: Isten ~nak visz vkit (háborúban) Isten elpusztít/ 
veszt vkit. 1570: Orsola Nagy Gasparne vallya 
Eztis hallotta hogy azt Monta Zabo Janosne Jsten vyd 
az Keofalnak az fekethet8 Az zeoldet hozd az agynak 
[Kv; TJk III/2. 35-6 Zabo Janosné házasságtörése ügyé-
ben tartott vallatás. — aA féijet. A szeretőt] * úgy bízik 
vkihez mint az erős ~hoz. 1678: Ennyi búsulásim közt is 

. én édes Komám uram Isten után szintén úgy bizom 
Kegyelmedhez, mint az erős kőfalhoz [XML VIII, 371 
Bethlen Éva Teleki Mihályhoz]. 

4. kőkerítés; gard de piatră; Einfriedungs/Einfas-
sungsmauer. 1588: Az tanach haz vdwara(n) Nap Niu-
gat feleol Igiarto Mihalj vram az keózt, keobeol Építette 
megh . . . ez Vdwary keo fal Az varossç zinte vgj, mint 
Mihalj Vrame [Kv; Szám.4/I1.22]. 1601: az Jesuitak . . . 
Király vchaban keofallal Akaryak vyabban kerite-
ny collegiumokhoz az kerteket [Kv; TanJk 1/1. 387]. 
1621: Az melj keő falt megh Czinaltattu(n)k az Czinte-
re(m)be az Hentelerek feleol Egj rend sendelt kellet rea 
Csinaltatnu(n)k Eggik aczal [Kv; Szám.l5b/IV.22]. 
1756: Virágos kert . . az udvar felőli kŭlŏnoztetik vala-
mi tŏrpé olaszoson készült kőfallal | Vadas kert, melly az 
vár felőli régi kőfallal kerittetik körül [Déva; Ks 92.1.32 
dévai kúrialeír.]. 1793: melly ujjanon rakattatott Kőfal, a' 
régi Közős kőfalba soholt leg kissebbnyire sints belé vág-
va [Kv; Pk 2]. 1841: Bátsban a kortsma udvara és oklya 
kerittése . . . el rongyosodván . . Azt látnók legtzél-
szerüebnek; hogy . építtetnék kő fal [Km; KmULev. 
3. — aKm-ral és Kv-ral tőszomszédos település]. 

5. kőbélés (folyóvíz v. várárok oldalának kő-bélelé-
se); căptuşeală de piatră (a unei albii de riu sau a 
şanţului din jurul cetăţii); Stein(aus)füllung/ausklei-
dung (der Böschung des Flußufers od. des Burggra-
bens). 1593: Az ouarsorban valló folliamra valló koll-
czig . . . ez viz follíamnak kett fellöl valló odalatt kellett 
Hatt Hellien viollag meg rakattno(m) Ennek felette Het-
tedik Hellien valló odalla czöuek Stthömpolliok vollttak 
. . . melly ttelljesigesen Ell rotthatt volltt asttis violag kü 
fallal kellett meg Ipitteni [Kv; Szám.5/XXIV. 5-6]. 
1595: Ez eztendeót altal hidak, palok keó falon valo wiz 
foliamra es egieb illendeó heliekre keolteót f 62/73 [Kv; 

i.h. 6/XI.29]. 1662: Várad várának árkát igen nagy mun-
kával, költséggel nagyon kiszélesítvén, földét kihordat-
ván, körös-környül mind az öt bástyái ellenében kőfallal 
béllette vala mega [SKr 297. — aI. Rákóczi György]. 
1681: Az Várnak dél felöl valo mély árka keő fallal 
béllett [Vh; VhU 507]. — L. még SKr 594. 

6. átv. akadály; obstacol, piedică; Hindernis. 1600: 
(A török) minden világi erőt contemnált, magáéinak al-
kalmas veszedelmével is nagyobb-nagyobb dicsőséget 
igírvén magának, az nemzetségnek, kik azelőtt tőle bá-
torságosak voltak is, nagyobb megrémítésére, mint ré-
gen is. Mi lévén az első kőfal, most rajtunk kopácsol [TML 
I, 554 Korda Zsigmond Teleki Mihályhoz Husztról]. 

kőfalbeli kőfal-; din zidul de piatră; von der Stein-
mauer. 1800: a* mi a* Tsepegés házat nézi mivel a* kőfa-
lai romladozottak a' kőfalbeli részét a' nagyobb atyafi a1 

kisebb Testvérinek el engedi [HSzj csepegés-ház al.]. 

kőfalcsinálás kőfalrakás; ridicarea unui zid de piatră; 
Aufluhren/Hochziehen der Steinmauer. 1594: keztenek 
Az keo fal Chynalashōz, attam az alasokhoz 25 kettes 
harsot . d 16 [Kv; Szám.6/VIII. 127 Casp. Semel sp 
kezével]. 

kőfal-épület kőfal-építés; construiera unui zid de pia-
tră; Steinmauerbau. 1590: Mikor ismegh az Nemez 
giarto Kelemen hazanak hiazattiat, kit az keofal Epilet 
mya el kellet bontanünk meg chinaltatúk, attŭnk Áchy 
Gergelynek d. 75 [Kv; Szám.4/XIV. 16]. 

kőfal-fúró sfredel/burghiu pentru zid de piatră; Stein-
mauerbohrer. 1696: Hoszu kŭ fal Furu no 2 Bokazo 
Furu no 1 [Bethlen SzD; BK]. 

kőfalfúró-fúró sfredel/burghiu de găurit ziduri de pia-
tră; Bohrer des/eines Steinmauerbohrers. 1788: Kerék 
fö furo nagy furu kőfal furo furu, és forrás kereső furu 
[Mv; TSb 47]. 

kő-falmellék kő-ajtómellék/fél; toc de uşă din piatră; 
steinerner Türstock. 1615: Ezen pincze eleött valo ajtó-
nak téglából rákot, két keö fal melljeke [Fog.; UF II, 
153]. 

kőfal-palánk kőkerítés; gard de piatră; Einfassungs-
mauer. 1743: az felső házak végiből ered ki egj kőfal pa-
lánk [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

kőfal-rekesz kb. kőgát; dig de pietre; Steindamm/ 
wehr. 1662: És így a városnak8 a váron alól való nagy 
darab része a Köröstől kétfelől folyattatváh, Pén-
tekhely és Szombathely a Zsúpos utcák között a derék fő 
épületekig régenten a kétfelől való folyóvízre kérésztől 
egy nagy kőfal-rekesz rakatott volt, s mindkétfelől a fo-
lyóvizek partján egy-egy szép reguláris bástyák merőn 
téglából [SKr 418. — ^Váradnak]. 

kőfalrontás várfal-lerombolás; dărîmarea zidului ce-
tăţii; Abriß der Burgmauer. 1662: ha elegendő oltalma-
zó nép lehetne benne, oda az ellenség kőfalrontás és ost-
rom nélkül be nem mehet vala [SKr 648]. 
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kőfaltelevény kőfalomladék; molozul zidului de pia-
tră; Steinmauerschutt/trümmer. 1794: ä Majorom előtt 
volt Seppedéket 26. szekér kőfal televénjel meg töltöt-
tem [Kv; Pk 3]. 

kőſalú cu ziduri de piatră; mit Steinmauer/wand. 1669: 
(A) Puszta s romladozott kő falu házát . . Enjedi Mar-
tóin) Ur(am) . . Nagj Enjeden . . adá örök árron 
Dési Makai Mihálj Ur(a)m(na)k [Borb. I]. 1748: N. Enye-
den lakó Matotsi Josef Uram igen nagy szükségéitől 
nyomottatván . . kénszerittetett vala egy puszta, és 
öszve omlott köfalu Házának ruináit . . . el adóvá tenni 
[Ne; Incz.X.28a]. 1761: Néhai Mltgos Baro Jósika Imre 
Vr eŏ Nga által építtetett, mostis ép és kevéssé csak ritka 
hellyen repedezett kŏ és égetett tégla jo vastag falu, régi 
magjari módra szarvazott s . . . újra Zsendelyeztetett 
Udvarház [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 200]. 

kőfaragás cioplire a pietrei; Steinbearbeitung/metzar-
heit. 7560; Thy kegyelmetheknek azt Jrhato(m) hogy 
Olykor wra(m) ew Naga János mesterrel Megh szerzeo-
dek En Akkor keo wary porkoláb voltha(m) Az Er-
deody házhoz Ammy hath szaz Singh keofaragast foga-
dott vot eotwen foryntba, Annakys harmyncz foryntyat 
?ttha(m) en Megh Neky [Gyf; BeszLt 10 Bl. Bagotai a 
beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 

kőſaragásbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ mesterség kőfaragó művészet; arta cipoli-
tonilui ín piatră; Steinmetzhandwerk. 1662: temetőhe-
tyéna hogy méltóságához illendő monumentuma, emlé-
keztetőjele a posteritásnál, maradékoknál fennmarad-
hatna, lengyelországban sok ezer forint summában sze-
gődtetett vala, mindenstül fekete, fejér és veres már-
ványkövekbül igen szép kőfaragásbéli mesterséggel, an-
Syal- és emberképekkel megékesíttetett monumentum 
csinálására [SKr 305-6. — aI. Rákóczi Györgynek]. 

kőfaragó pietrar, cioplitor ín piatră; Steinmetzarbei-
ter. 1676: Az mi az kőfaragó dolgát nézi, eddig ott van 
JJgy hiszem [TML VII, 255 Bornemisza Anna Teleki Mi-
hályhoz] | Az kü faragó el nem jött, ki miatt nagy hátra-
maradás leszen [i.h. 264 Teleki Mihály Bornemisza 
Annához]. 1720: Kŏ faragó Brassai Sámuel [Kv; Dica 
V-14]. 1750: Kő faragó Hofner Joseff[Kv; Dica lib. 4]. 
!?62: Meghala Kidében . . kőfaragó Sípos Dávid. Ez 
Jo asztalos, jobb kőmíves, kőfaragó pedig speciális, úgy-
"pgy Erdélyben mása nem volt. Ă dési, bonchidai, drá-
p, köblösi predikállo-székek az ő munkai voltak nyava-
lyásnak [RettE 136-7]. 1842: (Házamat) ki adtam Taxa-
ra Kőfaragó Cseh Ferencz ŏ Kegyelmenek [Törzs. Dési 
taxalisták 67]. 

Szn. 1711: Kő faragó János [Kv; Dica XXVII. 6]. 
1725: Kö faragó János [Kv; Ks 15. LIII]. 1735: Kőfara-
gó János [Kv; Dica XX. 12b, 13b]. 1750: Kőfaragó An-
toni [Kv; Dica IIb.5] | Kőfaragó János [Kv; Dica lib. 9]. 

kőfaragó-mesterember pietrar, cioplitor ín piatră; 
Steinmetzarbeiter. 1781: Hoffmáer Joseff kő faragó 
Mester ember [Őraljaboldogfva H; Kf]. 

kőfaragóné soţie de pietrar; Frau des Steinmetzarbei-
ters. 1781: Szebenbe a Mlgos Groffné Aszszony eŏ 

Nagysága adott a kő faragonénak 1 Rf [Őraljaboldog-
fva H; Kf]. 1845: Ránkorosra masrá nem gyanakszom 
hanem a Kotsis Márisko leányára a kö faragonéra [Dés; 
DLt 478]. 

kőfarki a Kőfarka (SzD) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu suffixul -i al toponimului Kőfarka/Piatră; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ÓN Kő-
farka; Kőfarkához tartozó; care ţine de Kőfarka; zu 
Kőfarka gehörig. 1762: egy Tavaszon egy nagy ár viz jő-
vén ugy szaggatá el az Köfarki határt is . . . igaz tovabrå 
hogy azon szaggatásával az viznek a mi Virágos berki 
határunk felé is szakasztott vala egy szegelet Földetsket 
[Virágosberek SzD; SLt XXIV. 6]. 

kőfedelfi kőfedeles; cu capac de piatră; mit Steindach. 
1767: A kő fedelű kúton alol egy kerek rét [Mv; MvHn]. 

kőfelrakás încărcare a pietrei; Steinverladung. 1608: 
Baniabukya Nagy Jstuannal hozatta(m) ket szeker feó-
uent az keo fel rakasra, szekeret tudua(n) húz penzre . . . 
d 40 [Kv; Szám.l2b/IV. 125. — aBányabükkről (TA) 
való]. 

kőfeszítő kő kifeszítésére való; de/pentru scos pietre; 
zum Spalten des Steins gebraucht. Szk: ~ fa. 1652: Kű 
feszítő fara csinált vas karikas vas rud N. 1 [Görgény 
MT; Törzs] * ~ (vas)rúd. 1652: egy kü feszetŏ vas rud 
[uo.; i.h.]. 1656: Egy keö feszitteö rud [UF II, 156]. 
1667: Kö feszítő vas rud nro. 30 [i.h. 339]. 1756: Vastag 
kő fëszitŏ vas rúd 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 15]. 

kőfilegória 1. kőházacska; căsuţă de piatră; Stein-
häuschen. 1754: Az Vdvarház egymasb(a) ereszte-
tett Tölgyfa Talpokon aloo Sövényből font oldalú, Ta-
paszos meszes, s néhol néhol romladozott oldalú 
Sendellyes fedél alatt három kissebb haz es egy nagy pa-
lota. Ennek első reszeb(en) az pincze Torka felett külö-
nös romladozott Sendelyes fedel alatt vagyon egy egesz 
kö fündamentomon epŭlt ugyan kö filegoria vagy is kis 
ház [Ádámos KK; JHb XIX/10]. 

2. kb. kő-őrfŭlke; gheretă de piatră; Steinwächterbu-
de/zelle. 1837: Egy kő filegoria vagy Bástya cserép 
fedél alatt, grádits és ablak hijjával — van rajta egy kül-
ső ablak Tábla [Gombás AF; TSb 20]. 

kőflaszter kő-útburkolat; pavaj de piatră; Steinpfla-
ster. 1840: Egy q(ua)dr(a)t öl faragott kőflaszter [Dés; 
DLt 166]. 

kőfogadó kő-vendégfogadó; han de piatră; Gaststätte 
aus Stein. 7766: a régi Falu helyen a mezőben a hul mos-
tan Nagod(na)k Kő Fogadoja, Majorháza, és Csurüs 
Kertye vagyon [Kisjenö SzD; EHA]. 1807: a* Dési Kő 
fogadó a Gatyaszár uttza n. Sikátor a Szamos partyátol 
és a Nagy vámos Hídtol mintegy Húsz Huszonhat öl-
nyire [Dés; ETF 101. 2]. 1825: Vagyon Nemes Déés vá-
rossának . . . a' volt So Pajtákhoz közel a' város Hajós 
Malmával által ellenben egy kő fogadoja [Dés; EHA]. 
1847: A' vámos híd melletti kőfogadó [Mv; EHA]. 

Hn. 1775: a' Kő Fogadonál (sz) [Komjátszeg TA; 
EHA]. 1817 k.: a' Kő fogado melett (sz) [Fejérd K; 
EHA]. 
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kőfoglalás-munka ékkő-befoglalás; montură; 
Schmucksteineinfassung. 1768: Huszár Benedek Deak-
(na)k a' blts Ceh engedé a' remeket filegran munka-
val kcszitteni, de ugj hogj kő-foglalas munkais legjen raj-
ta [Kv; ÖCJk]. 

kőfolyosó coridor de piatră; steinerner Flur/Gang. 
1637: job kezre teruen vagyon be egy jo mogyaual 
epittet rekesz, melyen nylik be egy uas pántos . . . gyon-
taros ayto, az ſelseo keö folyosora Annak az folyosonak 
menyezeti tablas kopias [UF I, 406]. 1745: A' kŏ folyo-
sóról mennek bé a' Palotakra egy reteszes, retesz fos vas 
kaptsos fel vonó kaputskán [Marossztkirály AF; Told. 
18). 

kőforma kő-golyóöntőforma; formã de turnătorie 
pentru ghiulele făcută din piatră; Stein-Kugelgießform. 
1637: Agyú golyobisnak ualo vas es keö forrnak [UF I, 
396]. 1681: Tarachk golyobis önteshez valo réz forma, 
vas Nyelével . . . Tarack golyobis öntéshez valo kö for-
ma Par l [Vh; VhU 557-8]. 

Szk: golyobisöntõ ~. 1681: Külömb külömb féle go-
lyobis öntö keŏ forma [Vh; VhU 540]. 

kőſundamentum kőalap; fundaţie/fundament de pia-
tră; Steingrund/boden. 1679: Ha az Talp fák alá mind 
körül kű fundámentomot nem raknak, az ä nagi Épület 
sokaigh állandó nem lészen [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János inv. 52]. 1732: A Kolosvári Ház van Külső 
Monostor Vcza Észak felől való Sorjában Észak felé 
térvén, következik egj kŏ fundamentumon négj szegre 
rakott kicsiny kápolna jó cserép fedél alatt [Kv; Ks 40 
Varia XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond conscr.]. 
1761: az oldalbol sok ásással Simmitott hellyre földből 
fel vett kŏ fundamentumra téglából két contignátiora 

cserép fedél alá extrudáltatott . . . szép Uri Udvar-
házat [Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 210]. 1815: 
A' Csűr . . kő fundamentomon áll [Bálványosváralja 
SzD; Ks 77/19 Conscr. 855]. 1822: Egy kő fundamen-
tomba téglákból rakott gabonás alatta fáin píntze [Kop-
pánd AF; DobLev. V/1057. 8a]. 1826: A gabonás rakó 
fenyő fából — kö fundamentumra épitve [M.bölkény 
MT; Born. G. XIII. 40]. 

kőfundamentumú kőalapú; cu fundaţie de piatră; mit 
Steingrund. 1775: Az Udvarház . . . Ágosok közzi Sö-
vényből font Kö fundamentumu [Buza SzD; LLt Csá-
ky-per 107. L. 14]. 

kőfúró sfredel pentru piatră; Steinbohrer. 1741: ket 
kŏ Furu [Kv; TL 90 lakatos szerszámok közt]. 

kőfúró-ſúró sfredel pentru piatră Steinbohrbohrer. 
1737: Kőmives csákány 2 . . . Kő furō fúru 2. becsi furu 
2 [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

kőſúvás átv kb. áskálódás; uneltire, intrigă; Wühlerei, 
Stänkerei. 1667: Béldi uram, hogy elbomlott az ország, 
öszvegyüjtötte volt a csíkiakat, intimálta, soha be ne ve-
gyék Szentpáli uramot. Ugyan reá ért Béldi uramra ez 
ellenünk való kő fúvás [TML IV, 29 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

kőgabonás kőmagtár; depozit de cereale din piatră; 
Getreidespeicher aus Stein. 1851: Egy kő gabonás . . • 
Az épület bütüjét négy kőláb tartja [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

kőgát 1. dig de pietre; Steindamm/wehr. 1823-1830: 
Vagyon itt az Hidon felyűl igen derék kö Gát, Deszkával 
be borítva [FogEK 262].. 

2. kőtorlasz; zăgaz de pietre; Steinsperre/barre. 
1782: a' mellette le follyo Patak szörnyű Árkot mosot 
ugy hogy értemre kemény kö gátot, rakatott [Nagyrá-
polt H; JHb XXXI/21. 15]. 

OHn. 1805: a ' Kő gát szegelettyénél (sz) [Timafva U; 
EHA]. 

kőgát-forma I. mn kőgát-szerű; un fel de dig de pietre; 
steindammartig. 1842: a' töltést egy kő-gát forma vala-
mi tartya fenn; 's vezeti a . malmak kerekeire a' vizet 
[Kv; KmULev. 2 László János mérnök kezével]. 

II. fn kőgát-szerűség; ceva asemămător unui dig de 
pietre; Form/Art eines Steindamms. 1842: az érdeklett 
kő-gát forma áll egy minden mesterség nélküli kö, és ringy-
rongy Téglákból öszve gyúrt Tömegből [Kv; i.h. ua.]. 

kőgolyóbis kő-ágyúgolyó; ghiulea de piatră; steinerne 
Kanonenkugel. 1591: Az keo Gholiobist el keriek, es 
egiebeknek amiket vrunk paranchol chinaltatnj forma-
iat el hozzak eo kgmek [Kv; TanJk 1/1. 157]. 1632: Az 
kapu felöl ualo kasamataban uagion egi nagi eöregh 
negy karikas masar algiu tiz masas, tizen eot fontos keö 
goliobissal iaro [Fog.; UF I, 135]. 1652: Nyolcz fontos 
golyobis van N. 4. Tizenket fontosnál nagyob kű golyo-
bis N. 100 [Görgény MT; Törzs]. 1681: Nebojsza Bástya 
. . . Vagyo(n) ezen hosszú boltban . . . Ágyú golyobis, pro-
misc(ue) Nro 74 öregh keö golyobis 1 [Vh; VhU 557-8]. 

kőgomb bumb de piatră; Steinkopf. 1756: Artyitsóka 
formára tsinált, nagj kö Gomb Numero 2 [Branyicska 
H; JHb XXXV/35]. 1849: Torony fehéren meszelve, a 
frontyán diszletes építmény, hoszszukos formára fara-
gott, s két felibe a ' toronynak dereka tájára alkatott kŏ 
gombák [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1852: Az Udvaſ 
háznál fogyatkozik két kő gomb, és a' szegeleténél egy 
pár Téglais hiányzik [Backamadaras MT; CsS]. 

kőgrádics 1. kőlépcső; scară de piatră; Steintreppe. 
1595: Egy keő gradychot chynaltatam az felseo házhoz, 
fizetem az keomiweseknek teolle f 12 Annak az gradych-
nak zwksegere vettem rakó keowet 6 zekerel p(ro) f 2 d 
40 Az gradychnak lepseo keowet vettem 17 Negi horog 
kewet, tezeñ Uníúersal(iter) f 4/13 [Kv; Szám.6/XV. 51]. 
1650: a megh nevezet hazak alat leuő mindenik bolt ha-
zakott az alsó rend hazakra iaro keo Gradiczal . . -
valaszta maganak . . . Folti Ferencz uram [Folt H; BK 
sub nro 117 osztálylevél]. 1656: Jnnet az hoszu ebedleö 
palotakbol az Tarka Bastia felett valo hazakra jöven fel 
4 lépcsős keö gradiczon, nilik be az első bastia hazra [UF 
II, 132]. 1688: három lépés kő garadics [Kv; BLt]. 1694: 
ezen kő Garadics terminalodik, egy pitvar forma hazra* 
mellyis puszta [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1696: ezen palota-
ra Fel menó Hoszu Kő Garadits Suppal Fedet [Bethlen 
SzD; BK]. 
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Szk: faragott ~. 1656: Jnnet mennek fel az draban-
tok haza eleőtt valo tornaczra 16 lepcseöböl allo faragot 
keö grádicson [UF II, 139] * kancellusos ~ balluszte-
res/korlátbábos kőlépcső. 1775: vagyon az nagy Udvar-
ház, az melynek . . . het ablakokkal világosodó Pitvará-
ban, kancellusos kŏ gráditson fel menvén vagyon bé me-
netel két felé nyilo festékes ajtón [Nagyiklód SzD; 

2. kerengőjkeringõs ~ kő-csigalépcső; scară de spi-
jală din piatră; steinerne Wendeltreppe. 1681: Vajda 
Hunyad Vára . . Kerengő kő garadics . . . mind az ajtó 
előtt, s mind à fel menő Lépcső gradiczi, ighen szép fara-
got kőből vannak [Vh; VhU 502, 532]. 1694: Az Zolyo-
tni Haz Ajtaja mellet megjen fel egj kerengő Kő Gara-
dics az Toronjban [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1740: az Há-
g n a k héjjára fel járó keringös kőgrádicsra szolgáló aj-
tohelj [Kv; BfN Gyalui cs.]. 

3. kő-lépcsőfok; treaptă de piatră; Steinstufe. 1849: 
j*2 első házból lehet feljárni a' kéményhez kŏ Garáditsa-
kan égy ajtó van ottan melly nyillik a' füst házba a* hol a* 
kémény takaríttatik [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

kőgrádics-Iépcső kő-lépcsőfok; treaptă de piatră; stei-
jjerne Stufe. 1676: Ezen pinczéből két kö grádics lepczőn 
bellyeb menven az Tomori bastya alatt valo pinczére, 
ennekis ajtaja vas sarkos [Fog.; UF II, 715]. 

kőgrádicsú kőlépcsőjû/lépcsős; cu scară de piatră; mit 
Steinstufen. XVlll.sz.eleje: Vagyon itt Marus Sz: Kirá-
lyon3 az Marus Parton egy négy szegre épitett nagy kő 
Kastély, mellyre is Nap nyugat felőli a külső Udvarral kt 
kő Szivárványon állo romladozott kŏ garaditsu faragott 
kövekkel padimentumozott Tornatz [MNy XXXIX, 
384. - a A F | . 

kőbajítás kődobás; aruncătură de piatră; Steinwurf. 
1542: annak elotthe azt wzenthe hog ew kegelme en 
thwlem semmyth ne tharchon, merth az Isten wthet wg 
segeyche, hog ha eg kew hagythaswal megwehetthe3 Fo-
garasth, sem wenne meg, ha nem inkab chazartol meg 
Walwa walaky ellene akarna lenny, kez wolna segey-
chegwl melletthe meg halnyJFog.; LevT I, 16-7 Petrus 
Orozy Zalay Jánoshoz. — Olvasási v. sajtóhiba we-
hetthne h. ?]. 

kőhajításnyira kődobásnyira; la o aruncătură de 
Piatră; einen Steinwurf weit entfernt. 1687 k.: alol 
mindgyárt ă Sz. egyház mellett mint égy kő hagyittásnyi-
ra^vagyon ã Pap ház hellye [Csitsztiván MT; MMatr. 

A régiségben a nyillõvés mellett a kõhajitás is szerepelt hosszmérték-
,nt. de ez még a nyíllövésnél is bizonytalanabb távolságot jelölő hossz-

^crték-egység volt, hiszen a kõ röptávolsága a kö nagyságától és a kõdobó 
izomerejétől függött. A vele jelölt távolság kb. 50-60 m-re tehető [Bogdán, 
MMért. 128]. 

kőbajtás vaskő-feldolgozás; prelucrarea minereului 
de fier; Bearbeitung des Eisensteins. 1638: Tudom hogy 
Thoroszkaj Lazlo Ura(m) hirnelkül, az kőzőnseges 
együvé gyűjtőt materias kőből hajtatot maga szamara 
szememmel latta(m) hogy hajtottak az követ, mely kő-
hajtás Toroczkaj Sigmond Ura(m) hirenelkül volt [To-
rockó; Thor. XVI/1 Paulus Cziupor (25) jb vall.]. 1784: 
Az mi az Bányász Lovak szolgálatra valo hajtását nézi, 

Mlts Gróf Ura részéről egy napi ko hajtas vagyon . az 
több részekre 23 rend Lo szerbeli kerület vagy szolgálat 
[uo.; TLev. 4/9. 15a. — aGr. Thorotzkai Sigmond]. 

kőhal kövi hal; molan; Schmerle. 1640: Vagion az fa-
lunakis tilalmas vize sub poena f. 12 meliben piztrangot 
keo halat es rakat fognak [UF I, 803]. 

kőhalmi a Kőhalom (NK) tn -i képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul al toponimului Kőhalom/Rupea; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form de ÓN Kő-
halom. 1. Kőhalomhoz tartozó, Kőhalmon levő; din 
Kőhalom; zu Kőhalom gehörig in Kőhalom befindlich. 
1669: Keŏhalmi Varban . . négy darab hintora valo le 
eresztő bŏrŏk [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 24a]. 

2. Kőhalomra menő/vezető; care duce spre Kőha-
lom; nach Kőhalom führend. Hn. 1721: Az Kőhalmi ös-
vénynél (sz) [Pálos NK3; EHA. — aTőszomszédos Kő-
halommal]. 

3. Kőhalomról való, Kőhalmon lakó; care locuieşte 
la Kőhalom; aus Kőhalom stammend, in Kőhalom 
wohnend. 1589: Az Keo halmi zaznak fazekas Sandor-
nak az Allmasi Márton fia ellen András ellen Iliién teor-
wenie leotta [UszT. — aKöv. a részi.] 1614: Szász András 
Keőhalmj jb [Dobófva U; BethU 155]. 1674: Kőhalmi 
Asztalas András [KJ]. 1704: valami kőhalmi ember jött 
ma, aki azt mondotta, hogy ott tegnap 300 kuruc volt 
volna [WIN I, 248]. 

Szn. 1593: Kw halmi János [Kv; Szám.5/XXI. 127]. 
1601: Keohalmy Pal [Kv; TJk VI/1. 560]. 1621: Keő-
halmj János [Kv; Szám.l5b/IX. 118]. 

kőhalom kőhatárdomb/halom; movilă de pietre (ca 
semn de hotar); Grenz/Marksteinhaufen. 1758: a' So-
rok tetejin kő halmat rakának [Várhegy Cs; EHA]. 

kőhányás 1. kőrakás; morman/grămadă de pietre; 
Steinhaufen. 1645: Miriszlofele ki menő ország uta(n) 
alol, a hol ă Mirizlo utza(n) es Magyar utza(n) ki menő 
utak ŏszue szakadnak, holot kŏ hanyasis vagyo(n) [Ne; 
EHA]. 1832: a' már meg nevezett . . Comisarius urak 
a* két felek fen állo bizonyságai előtt az ennek előtte 
mint egy hat esztendővel Zetelaka által halmoknak pra-
tendált kő hányások fel hányattak melyekben is találtat-
tak ujj cserepek nem régi üveg darabok 's hot szénis — 
szemmel látolag meg tetszett hogy mely helyt rakattatott 
bé azon ujj cserép nem régi üveg darab és szén a* meg ne-
vezett kő hányásokba a* milyenhez hasonló kő hányás 
azon a havason meg számláihatatlan sok vagyon [Bögöz 
U; IB. Nagy Márton ub nyil.]. 

Hn. 1693: Kő hánjás alyáb(an) [Városfva U; EHA]. 
1697: a Kúhányásnál [Nagyiklód SzD; EHA]. 1774: a' 
kőhányásban (sz) [Gerendkeresztúr TA; EHA]. 
XVIILsz.v.: az rétben Kőhányás nevű helyben (k) [Bo-
rosbenedek AF; EHA]. 1801: A' kőhányás alatt [Kendi-
lóna SzD; EHA]. 1807: a' Kodori völgyön a' Salánki 
kert mellett a' Kő hányásnál egy darab bokros köz Helly 
[Dés; EHA]. 

2. ~f tesz határhalmot emel; a ridica o movilă (ca 
semn de hotar); Marksteinhaufen anlegen. 1758: egy 
nagy molcsŭ (!) követ Hatáijedgynek határul tövé-
nek . . a hegy Tetejére új Kő hányást . . . tőnek [Vár-
hegyalja Cs; LLt]. 
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3. kőfejtés/szegés; extracţie de piatră; Gesteinarbeit, 
Steinbruch. 1591: Áz keozegeoknek az kyk Monostor 
kapwhoz keowett zegtenek padimentomnak valo keo 
hanyastwl attam f l d 75 [Kv; Szám.5/X. 20]. 1734: 
Dancskai Uram . . erősen arcialya az kű hányást [Bú-
zásbocsárd AF; TKl Mihály deák gr. Teleki Ádámhoz]. 
1759/1772: Meltosagos Petki Nagy Boldisar Ur . . . 
Horváth Vonuly nevü Jobbágya, hany öl követt adott 
számba volté tőbb kö hanyassal ados, mint a' 
mennyit szamban adott a vagy nem? [Dés; DobLev. 
11/435. 52-3 vk]. 

kőhányatás kőfejtetés/szegetés; extracţie de piatră; 
Gesteinarbeit, Steinbruch. 1662: Haller Gábor Je-
nőben kinn lakván, a helynek erősítésében nagyon em-
berkedett vala . . . teletszaka mind mészégetéssel, kő-
hányatással, hordatással úgy hozzákészül vala, hogy 
majd minden kikeleten, tavaszon, nyáron egy-egy kül-
ső reguláris bástyáját a várnak megépítteti vala [SKr 
319]. 

kőhányó I. mn 1. kőfejtésre/szegesre szolgáló; folosit 
la extracţie de piatră; zum Steinbruch/zur Gesteinarbeit 
gebraucht. 1824: Minthogy a Városnak Kő hányó 
Szerszamai igen roszszak, de egy rosz póron (!) nagy 
verőn kivŭl tsak egy Gyŏker vagoja vagyon a Kuthaz 
meg kivantato Kemény Kŏ sziklának meg hasítására ki 
hanyasára kelletik meg a mi a Varosnak jövendőre is 
meg marad [Dés; DLt 424]. 

Szk: ~ ék kőfejtő/szegő ék. 1824: Ęgy Nagy Kŏha-
nyo verő Atzéllos vas kell 10 font Egy hegyes jukasz-
to Csákány atzél vas 4 font per 15 xr Husz Kő hányó 
Ikekre [Dés; DLt 424] * ~ verő -*• ~ ék. 

2. ~ lapát vaskőhányó lapát; lopată cu care se arun-
că/ridică minereu de fier; Eisengestein-Schaufel. 1677: 
Vas verő ház Vágynák ugyan itt vas kő hordó tar-
gonczák no. 4, szén és kő hányó lapát no. 1 [CsVh 51]. 

3. ~ ember kőfejtő/szegő munkás; muncitor la carie-
ra de piatră; Gesteinarbeiter. 1844: volt kŏhanyo és 
gyűjtő ember 23 [Born. F. Illb]. 

II. ſn kőfejtő/szegő munkás; muncitor la cariera de 
piatră: Steinbruch Gesteinarbeiter. 1591: Eott Zeker 
keoteol az keo hanyoknak attam f 1 d 25 [Kv; 
Szám.5/X. 21]. 1594: Az kŏ hanyonak Chrestelnek 
parlag kö hányástól attam f 2 [Kv; i.h. 6/V. 45]. 

kőhányó tekenő vaskőfeldolgozáskor használt teke-
nő; covată folosită la prelucrarea minereului de fier; 
Trog zur Bearbeitung des Eisengesteins. 1681: A' vas 
Kohra Keő Hanyo Tekenő minden Banja(n) mértékes 
legye(n); ugimint hoszsza két arasz, szelessege mas fel 
arasz méljségénekis specificaltatni kell vala; Ugi 
hogi: vagi kupaval mertek meg vizzel . vagi ahoz valo 
peczetes es ab antiquo usualt vekaval; melj tekenőnek 
mind véget ket felöl s mind mélységét haro(m) vassal bé-
lyegeznek meg [VhU 63]. 

kőhasító körepesztö; unealtă folosită la despicatul/ 
crăpatul pietrei; Stein(auf)zwänger/spalter. Szk: ~ rúd. 
1696: Kú Hasito rud vas nro 1 [Bethlen SzD; BK] * ~ 
vasszeg kőrepesztő vasék. 1696: Kŭ Hasito vas szeka n 
10 [uo.; BK. — aElírás lehet vas szeg h.]. 

kőhasogató kőhasító/repesztő; folosit la despicatul/ 
crăpatul pietrei; Steinspalter. Szk: ~ vas-hasítószeg kő-
repesztő vasék. 1807 k.: Jegyzéke Azon eszkŏzŏk(ne)k 
mellyek . . . a Császári Csik felé menő útnak meg tsiná-
lására s igazítására készítettek . . . Vas bot 6 . . . Kŏ ha-
sogato Vas hasito szeg den. 2 [UszLt ComGub.] * ~ 
vasrúd 1735: Ket kõ hasogato Vas rud [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXIIb]. 

kőház 1. casă de piatră; Steinhaus. 1557: Jllen wallast 
thewth ew maga Swky János hogy ew neky ees Swky 
Benedeknek Semmy kewzyk nynczen az Coloswary ház-
hoz, merth az ew Annyok, ky elegeythetthe ewkewth be-
lewle, Myndenkykewnknek az ew penzewel Swkon kew 
hazath chynaltatoth [Szentmártonmacskás K; SLt ST. 
5]. 1560: az my Atwnk Lepseny Jstuan . . . ket kew há-
zat Csinaltatot nekyk ketten . . . sok kewltseggel [Kv; 
SLt ST. 6]. 1568: Az Bamffy Gábriel wram reze az ky 
wolt az Magyoroy keohazba, myert hogy Eŏ magtalan 
maradott egyenleo keppen Bamfly Pal wramra es 
menyhart wramra zallotth [Gyf; JHbK XII.8]. 1617: Az 
meli keŏhaz Attioktol marat Abrugbanian az piaczon, 
kertiuel eggiút ket fele oztatik [Abrudbánya; Törzs.]. 
1662: Az Kália Kü Ház [Berz. 3. 47/41. — MT]. 1675: 
Egy fedel alat sassal kőtőt, ket keő hazak [Dés; Borb. 
II]. 1718: az mostani Kö hazakot T.N. Miko Judit Asz-
szonnyal Szerelmes Hazas tarsavai építették [Szentmi-
hály Cs; Borb.II]. 1797: Ezen kö háznak fedele . . . cse-
refa szarufákkal vagyon fel szarvazva s bükfa létzekkel 
létzezve s bükfa rothat iszkolákkal bé fedve [Kőrispatak 
U;PfJ. 

Hn. 1648: Az Puszta keo haz mellet [Borsa K; EHA]. 
1688: Az Falu vegiben a' Puszta kő háznál [Szentmárton 
Cs; EHA]. 1712: Az Kő Ház alatt (sz) [Gelence Hsz; 
EHA]. XVIILsz.köz.: A' Kő ház kert küjel (sz) [Szentki-
rály Cs; EHA]. 7772: A Puszta Kő Háznál (k) [Kozmás 
Cs; EHA] | kőház kert nevü Tanorok [Szentsimon Cs; 
EHA]. 1812: A' Kő háznál, szép tisztított Cserefás szá-
los Erdő [Tűre K; EHA]. 1855: a Kőház kertben (k) 
[Szentsimon Cs; EHA]. 

Szk: darabont ~. 1692: Vagyon egy rend kű ház, A 
Darabant, avagy Virrasztó kűhaz [Szentimre MT; JHb 
Inv.] * virrasztó ~ darabont 

2. kőből épült szoba; cameră de/construită din pia-
tră; aus Stein gebautes Zimmer. 1681: Vajda Hunyad 
Vára . . . Szegelet, Bástya . . . Ezen alsó Contignatio fe-
lett levő Kő ház, mely réghen Udvarbirák, Porkolábok, 
Lovászmesterek hazais volt, gerendás, deszka padlasos I 
Templom fölött levó Kő Ház; ă fellyebb irt deszkás fo-
lyosorul ezen haz ajtajara jaro garadiczka fabul eppette-
tett [Vh; VhU 502-3, 551]. 1685 e.: az Borbereki Curia 
. . . vadnak azon Curiában két rendben epittetett kő há-
zak; holott az Alsó rend házak előtt valo párkanyozott 
deszkás tomaczbol nyilik be az Kis hazra vas sarkos 
pántos . . ajtó [Borberek AF; MRKLev. Urb. 3]. 1738: 
Ezen Kő Házból vagy Palotábol nyilik egy Ajtó Az 
Aszszony Házában [Szászvessződ NK; Born. XX. 12]. 
1742: vágjon egy bot haitásos nagj tagos padimentumos 
kŏ ház [Gyeke K; Ks 4. VII. 1]. 1747: találtatnak . . . két 
Kŏ házak . Ezek közül a külsőben tanáltatnak 
katona Fogasok 3 A Belsőben penig katona Fogas 2 Ka-
ros Fogasocska 1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 
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3. kőkamra; magazie din piatră; Steinkammer. 
1681: Vajda Hunyad vara Ezen kapu kőzzül bal felé 
valo Kő Ház . . . Vagyo(n) ezen házban . . . Jo szakallas 
puska Nro 3. Szakallas Csük agi nélkül Nro 1 [Vh; VhU 
502, 510]. 

kőbázacska kőházikó; căsuţă de piatră; Steinhäus-
chen. 1742: egj közönséges fellyŭl padlásos kö házocska 
[Gyeke K; Ks 4. VII. 1]. 

kőbázas kőházzal beépült; unde se găsesc case de pia-
tră; mit einem Steinhaus bebaut. 1662: Az hegy felől 
való részének pedig derekasabb sűrű kőházas Olaszi 
nevű utcája a derék városnak a vár felől való belső 
részével . . . öreg erős híddal összefoglaltatva lévén [SKr 
416]. 1850: Szabad lészen haszonbérlő Sebessi 
Ádámnak, a nevezett köházos Telken, a leg el 
kerülhetetlenebb tzél szerű építési, és javítási munkákat 
meg tétetni [Ne; DobLev. V/1298]. 

kőbázbeli kőházra von.; de/din casă de piatră; auf ein 
Steinhaus bezüglich. 1772: Patai Ersebet Aszszony 
azon Fundus s kŏ Házbeli részit cedálá és által adá 
Tktes Magyarosi Beniamin Uramnak [Ne; DobLev. 
II/437. lb] 

kőházú kőmalomházas; instalată într-o casă de pia-
tră; mit steinernem Mühlenhaus. 1662: azon 
folyóvízen8 egy nyolc kőre forgó, igen friss épületű nagy 
kőházú malom is vala [SKr 258. — aA csehországi Dija 
íblyón]. 

köbécselés tuse deasă şi slabă; Gehuste. 1819: Kre-
tsun Josziv . háromszori köhétselés után éj félnél ké-
sőbre meg holt [Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 

kőhegy sziklahegy; vîrf de stîncă; Felsenberg. 1653: 
(Volt) A tengerben egy nagy kőhegy . . . és ez a kő nagy 
hegy egykor meggyúlt, és olyan darabonként mint egy 
szentegyház a tengerből kivetődött | két hétig tar-
tott, a míg az a kőhegy kihányta magát a tengerből 
[ETA I, 153-4 NSz]. — Xiprus tájékán]. 

Hn. XVIILsz. eleje: Lapos bercz n. kaszáló az Kő he-
gyen Tul [Zentelke K; KHn 138]. 1760: A kö hegyen (sz) 
[M.régen MT; EHA]. 

kőhíd pod de piatră; Steinbrücke. 1580: Az my illety 
Penigh Az tarchia hazan8 valo keo hydat ky bomló fel-
bein) wagio(n) wegeztek eo kegmek hogy megh epy-
chyek [Kv; TanJk V/3. 211a. — ''Tanyaféleség a város 
határában]. 1593: Kwmyes Peter foldozot az kaianto 
patakon walo kw hidon, másod magawal egj nap fize-
tem f — d 40 [Kv; Szám.5/XXI. 28]. 1594: Ezen maradik 
lakboll czinallttunk az ku Híd ottallmajrt Jasoll gattott | 
Az monosttor vczai ku Hidatt Bonttattuk feli mirtt Hogi 
Be szakadott valla Egi datab Hellien az Bollttja | monos-
tor vczay kü Hidon tull Egi fa Hidattckatt [Kv; i.h. 
5/XXIV 17, 20]. 1653: Tudode hogy az Nagy Enye-
de(n) . . lakó vitézlő Debreczeni Nyerges János az 
ugya(n) Nagy Enyedi Keohidon áluán Mészáros Pé-
tert . . . szidalmazta, gialazta volna [Ne; KCsl 1394 Mi-
chael Szent Georgy Völgy de Nagy Enyed kezével vk] i 
Bizonyossa(n) tudom azt, hogy . . . egy reggel it az Nagy 

Enyedi Keö hidon állunk vala egynehányan [i.h. Joan-
nes Kovács de Ilosva (38) ns vall. Michael Szent Georgy 
Völgy de Nagy Enyed kezével]. 1744: magamatis öreg 
embert, a Széki kő hídig kalauznak a' Ló előtt úgy haj-
tott mint a' Német [Szentegyed SzD; WassLt Kis Pavel 
(70) zs vall.]. 1773: A Kő hídra mégyen véggel [Ditró Cs; 
EHA]. 1808: a' Szajka Patakára kő hid építtessék [Dés; 
EHA]. 

Hn. 1728: Kö-hid nevü hellyben (k) [Szemerja Hsz; 
EHA]. 1742: Kŏhid végin (szö) [Bh; KHn 15]. 1751: A 
Kő hidnál elegjes rosos buza G : 19 [Esztény SzD; Told. 
25]. 1754: A' Kő Hídnál (sz) [Nagyernye MT; EHA]. 

kőhidacska kő-gyaloghidacska; podeţ/poduleţ de 
piatră; steinernes (Fluß)Brückchen. 1593: Az ouarsor-
ban valló folliamra valló kollczig Egi giallog ku Hi-
daczkatt czinallttatta(m) [Kv; Szám. 5/XXIV. 5-6]. 

kőhídláb kőhídpillér; pilon de piatră (al unui pod), pi-
cior de pod din piatră; steinerner Brückenpfeiler. 1594: 
Az hiidt kapŭ Elot Az keo hidra walo keolchyeg . . . az 
keo Miueseknek fyzettem hogi az keo hiidt Labokatt 
vyolan Megh Chynalttag (!) f 4 d 50 [Kv; Szám.6/VIII. 
122 Casp. Semel sp kezével]. 

kőhimlő himlőfajta; un fel de variolă; Art Blattern. 
1852: kitsi Miklós . . . délbe roszul lett nagy tűzbe volt 
. . . mustáros kovászai, vizicátorral meg rakta a' Doctor 
hát a' 4dik nap ki ütőt a' himlő valami kŏ himlő a mind 
nevezik [Kv; Pk 6]. 

köhint (hirtelen) egyet köhög; a tuşi (brusc) odată; 
(plötzlich) einmal husten. 1573: Teomeoswary Istwan 
deák, Azt vallia hogi ez ely mwlt Idékben volt Eccher 
zallason az eo hazanal Kerestury, Eyel fely kely ke-
restury az kapw keozt hwl hal volt Akar volt az hazba 
Menny hwl zolgaloy voltanak, De egy zekbe az ayto 
eleot megh akad, Eois azomba keohent vgi ter vyzza 
Agiara kerestury [Kv; TJk III/3. 52]. 1781: tegnap del 
utan nem tudom mi okbol csak hirtelen egyszer köhin-
tettem és az fulladás réám jött de nem tartott sokáig [Sá-
romberke MT; TSb 13 gr. Teleki Sámuelné Bethlen Zsu-
zsánna lev.]. 

kőhordás 1. kőszállítás; căratul pietrei; Steinbeförder-
ung. 1570: Emlekezhetyk keg:d róla . . wg' wégeztem 
wala keg:del hog zent geörg nap vtan Az keo hordasra 
mingiarast te keg:d el bocháttia az zekereseket, Azért im 
mostan oda bocháttam Eg' zolgamat Tamas deákot, 
keg:hez. hog' .k.gd Az zekereseket Jnditassa myn-
giarast, az kw hordasra, wfelségeis Jde akar Jeony, Meg 
akaria latny myt chelekedeonk [Szúv; BesztLt 44 Petrus 
zentmyhalffalwy p(rae)fectus et provisor Arcis Nouç 
w(ar)a lev. — aSzúv]. 1591: Az keŏ hordasra . . 2 zeker 
keòwett att(am) f — d 80 [Kv; Szám.5/I. 98-9]. 1597: 
vegeztek . hogi az keo hordasra ew kegmek Tanachúl 
vgian rea kenzerichek az keosseget, de el rendelliek hany 
loww es hany eökrew keonek hozásáért menyt kelessek 
fizetny, es azzerint fizessenek nekiek [Kv; TanJk 1/1. 
296]. 1598: Biro vram zekeret nem adbatot az Kw 
hordasra [Kv; Szám.8/III. 11]. 1662: Ez várnak is külső 
palánkbástyáit kőbástyákra fundálta vala, ahhoz való 
mészégetést, téglavetést, kőhordást el is indíttatta vala 
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[SKr 300]. 1758: az említett sessiót megszerezvén, azon 
esztendőben fundust kezdettem csinálni kőhor-
dásra, más esztendőben pedig . . . Cristian Faurbach ne-
vü hollandus kőművessel hozzáfogattama [RettE 69. — 
aA házépítéshez]. 

2. vaskő-szállítás; căratul minereului de fier; Eisen-
gesteinbeförderung. 1780: Borra valo kŏ hordásrol, en-
nek el adásáról, és Lakozásrol. Annyi haszon kerülvén 
valamelly Bányákban, hogy borra valót is hordhatná-
(na)k a' Bányászok, fél télig Másfél ló követ, tavaszra 
két ló követ hordhatnak a régi usus szerént [Torockó; 
TLev. 7b]. 

kőhordatás 1. köszállíttatás; căratul pietrei; Steinbe-
förderung/transport. 1662: Haller Gábor . . Jenőben 
kinn lakván . . teletszaka mind mészégetéssel, kőhá-
nyatással, hordatással úgy hozzákészül vala, hogy majd 
minden kikeleten, tavaszon, nyáron egy-egy külső regu-
láris bástyáját a várnak megépítteti vala [SKr 319]. 

2. vaskő-hozatal/szállíttatás; căratul minereului de 
fier; Eisengesteinbeförderung. 1681: megh engettem há-
rom esztendeigh hogy usualhassa azon Gyalari vas kŏ 
banyabeli vas követ sub his conditionibus . Az kö va-
gatassal, és hordatassal ne abutalyon, s egy hámor szük-
ségé felet többet ne vesztegessen [VhU 250]. 

kőhordó I. mn kőhordásra/szállításra való; folosit la 
căratul pietrei; zum Steintransport gebraucht | vaskő-
hordásra/szállításra való; folosit la căratul minerului de 
fier; zum Eisengesteintransport gebrauçht. Szk: ~ kas. 
1756 k.: Három lóra kő és szén hordo kasra f.h.4 [To-
rockósztgyörgy; TLev. 9/9. 1] * ~ ló. 1681: Ploszka 
Bánya . Kő s szén hordó Lovak . felette hitvanok 
Nro 13 [Vh; VhU 578-9]. 1756 k.: A Stompok és 
Bányák kőzött a' kő hordo, vagy kasas Lovakan kivül 
Juhát, ketskét, disznót, tehenét senkinekis tartani nem 
szabad sub poena flór. 12 [Born. XXXVIII. 8 az 
abrudbányai bányászok törv.] * ~ marha. 1724: eddig 
mind inkább lehetet postálkodni, de ezután telljesseggel 
incapaxak leszünk, mert a hatarunkan lévő füvet in toto 
Consummálván az Inquartirizansok és az kŏhordõ 
Marhák, szénát a szeginseg nem acquiralhatott [Ne; Ks 
83] * ~ saroglya. 1587: veottem 2 Keohordo 
Saroghliat p(ro) d.8 [Kv; Szám.3/XXVI. 65 G. Suweges 
isp. m. kezével]. 7598: 1 kw hordo sarogliat weotem f — 
d 12 [Kv; i.h.8/111.9] * ~ szán ~ szekér. 1740: Mltgs 
Groff Komis Sigmond Úrfi ö Nga Méltóságos 
Requisitiojára, a' Rósa Hegj oldalából, megengettetik ö 
Ngán(a)k, hogy köveket hordathasson, tali Conditione, 
hogj a kö hordo szekerekkel, vagy szánokkal, 
retünket ö Nga ne tapottassa; hanem járjan(a)k, a' 
szokott közönséges uton [Dés; Jk 543b], 

II. 1. kőhordó/szállitó munkás; persoană care trans-
portă pietre; Steintransportarbeiter. 1593: sas andras-
nak Attam Egi nap szamot d 15 vgia(n) volltt mellette kű 
Hordo [Kv; Szám.5/XXIV. 5]. 1594: Hat kö hordonak, 
mez keweröknek Es mez hordoknak . . . attam f — d 72 
[Kv; i.h. 6/V.45]. 1621: Mez keóuerók keo hordok mez 
hordok 4 | Nap Zamosok, mez keőuerok, kó hordok 
Lecz, Zarú fa, es Zegh hordók voltak Heten d 91 
[Kv; i.h. 15b/IV. 19-20]. 

2. vaskőhordó/szállító munkás; persoană care trans-
portă minereu de fier; Eisengestein-Transportarbeiter. 

1681: Koh mester mellet szoktak szolgálni. Szénhordo, 
kettó, Ezeknekis egi egi fertály vasok jar egi hetre 
Kő hordo egi (: Portator :) Egi hetre egi fertály vasa, s 
egi rudis [VhU 66]. 

kőborog (kapu)kőbe mélyesztett akasztóhorog; cîrlig 
de agăţare fixát de bornă de lîngă poartă; in den 
Torstein eingesenkter Haken. 1591: Hid kapwra walo 
Keolchyegh Az keet Chiganak keet Tengelt, Az 
Chiga melle Negy plehett, oztan az kybe az Tengely 
forogh Negy Eoregh Lykas wassatt, Az Keo horogra 
Negy Eoregh was plehett [Kv; Szám.5/X. 82]. 

kőhozás kőhozatal/szállítás; căeatul/adusul pietrei; 
Steinbeförderung. 1592: Olah Balas Monostori 2. zeker 
keò hozás f 0 d 92 [Kv; Szám.5/XIV. 177 Éppel Péter sp 
kezével]. 1594: 8 zeker fŏweny hozastol . . . f — d 64 
kŏ hozastol atta(m) f 1 d 50 [Kv; i.h. 6/V. 45]. 

kőbozatal kőhozás/szállítás; căratul/adusul pietrei; 
Steintransport/beförderung. 1855: gradits és kő hozata-
lért Rf 10 xr [Kv; ACLev. Kül. Perc. 73]. 

köhög 1. a tuşi; husten. 1774: Váradi János uram . . 
Most esztendeje, vagy inkább kettő, szüretkor . . . ide-
jött hálni egy éjszakára hozzám, de nagyon köhögött 
[RettE 336—7]. 1851: kitsi Titit azt hittük meg sem ma-
rad ugy kŏhŏgŏt de jobban van épül szépül | Anyámon 
az öregen elkezdve le Titiig . mindnyájon jol va-
gyunk, az öreg megfrissült, nem köhög, éjtzakais jol al-
hatunk [Kv; Pk 6, 7]. 1855: Feleségem hasonlolag gyen-
ge nagyon Fujlad és köhög [Uzon Hsz; Kp V. 405 Kis-
pál György Kispál Lajoshoz]. 

2. mozz köhint; a tuşi (odată); (einmal) husten. 1573: 
Temeswary Istwan deák vallia hogy ez ely mwlt Ideok-
ben volt Eccher zallason kerestury Az eo hazanal, my-
kor Eyel . fely keolt Es az hazban akar volt Menny, 
hwl zolgaloy ſeksenek volt, De egy zek al volt az ayto 
eleot azban meg akadot Eois azomba keoheget, Es vyzza 
tert agiara Kerestwry [Kv; TJk III/3. 69]. — Vö. a köhint 
címszó adalékával. 

3. (a ló) kehei; (despre cai) a tuşi; (Pferd) husten, 
dampfig sein. 1665: megyek az mint mehetek, Isten s az 
idő igazgatására bízván utamat. Az lovaink is bajosan 
jühetnek, sántulnak, köhögnek, betegszenek [TML III, 
461 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz Eperjesről]. 1812: 
ezen Lo erŏssen kŏhŏg, és ugy látzik, hogy a* kejre (!) 
nagy hajlandósága van [DLt 645 nyomt. kl]. 

köhögés tuse; Husten. 1770: Jöttem haza igen betegen 
s mindeddig . . kemény köhögéssel voltam úgyannyira, 
hogy az erőm is elfogyott [RettE 228]. 1780: Az örmény-
től vett Gjuritza egy fertály Nádmézet, mert az köhögés 
elérte volt [Kv; SLt XL Ferentzi Ferenc Suki Jánoshoz]. 
1837: a köhögés annyira meg gyengítette, hogy járó ere-
jek sint (!) [Nagykede U; NkF]. 1844: most nagy Cata-
rusunk van 's köhögésünk [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]-

Szk: hurutos 1853: halt meg Pécsi Róza 7. hona-
pos korában hurutos köhögésben [Dés; RHAk 48] * 
mellgörcsös ~ . 7856: halt meg Darvas Iván leánykája 
Zsuzsa 8 honapos korában mellgörcsős köhögésben I 
halt meg Incze Iános leanykája Berta 10 holnapus korá-
ban mellgörcsös köhögésben [Dés; i.h. 82]. 
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köhögős kehes (ló); afectat de tignafes; dämpfig. 
18/7: így Barbarino-is aggott vénségire Minden Csitkót 
nemzett a* Grófnak kedvire : Mig ezer nyóltz százban a' 
köhögős vénség El érte, 's le nyomta a' nagy erőtlenség, 
Magát nem bírhatta, tereh volt élete, 'S égy vitéz puska 
szó annak véget vete [ÁrÉ 135]. 

köbörcsel köhécsel; a tuşi mereu/des şi slab; hűsteln. 
1702: a* vén ember kŏhŏrczel [Tarcsafva U; Pf Boer 
János (20) vall.]. 

kőistálló grajd de piatră; Steinstall. 1636: Vagyon . . . 
az Uduar fele arczal egy keŏ Istalo, Ajtaya mellieke fa, 
Vas sarkas pántos, fel zer ayto rayta, mind ueghigh 
benne jo eŏreg vala. Ezen felliel szenanak valo fogas 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 1673: Ugjan ezen Várból a' keö 
jstallok felé menő hidra njilik, más emeltsös kapuis [UF 
II, 544]. 1678/1718: az kŏ Istálló mellet valo Árnyék 
széket közönségesen eŏ kglmek tiszticsák meg [Kv; 
WassLt]. 1783: Vagyon nagy kö Istálló 28 Lóra valo, 
mellynek Lo állásai, ajtaji, padolása még nintsenek 
készen [Branyicska H; JHb XXXI/28]. 1785: a belső, és 
külső Udvaron lévő kő Istállók némelly hellyeken a 
felső, és alsó padlázattyok . . . igen rósz [Szamosfva K; 
öorn.XXIXb. 20 Komis Krisztina conscr. 15]. 1794: az 
Kő Istálohoz valo Téglékat pénzen fizetett Eemberek 
vetették [Mezőmadaras MT; BKG St. Szép (28) lib. 
vall.]. 1844: Egy kő istálló — mely nagyon romladozott 
állapotban van | Egy kö istálló . a saragják viseltesek | 
Egy kö Istálló . . . a' Kas felöl valo bütüje bé van fonva 
veszszövel [Abafája MT; TSb l l , 35]. 

kőkádú szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ sajtó kőkádas prés; teasc cu durbacă/cadă de piatră; 
Presse mit Steintrog. 7797: Egy Sendellyes fedél alatt 
boronábol rakott Sajtó Szin benne lévő kő kádu Sajtó-
val [M.igen AF; DobLev.IV/777]. 

kőkamara 1. kő-éléskamra; cămară de piatră; Speise-
kammer aus Stein. 1700: Az nagy Kő ház mellette levő 
kŏ kamrával, es Sütő hazzal [LLt Fasc. 153]. 1792: Ár-
kosi néhai Nagj Györgynek meghagyatott özvegye Tót 
Hona asszony gyalog részen való személy sérelmesen pa-
naszolja az hütösök előtt, hogy a Küs Miklós engedelmi-
ből és akaratjából az ősszel két szalonnát és két orjost 
betett volt az őkegyelme kőkamarájába az bátorságo-
sabb tartásnak okáért . . de az nagyobb és a jobb a Küs 
Miklós uram kettős záros kőkamarájából elveszett [Ár-
kos Hsz; RSzF 262]. 

2. szerszámos kőkamra; magazie de piatră pentru 
unelte; Werkzeugkammar aus Stein. 1673: Az hámor 
ház . fenyő boronákbol fel rótt, negyedik oldala az 
ház mellett levő keö kamorának oldala . . . Ez ház mel-
lett két kő kamora bolthajtásosak, mindkettőnek bérlett 
deszka ajtaja [Cssz; CsVh 42]. 1703: Az hámor ház végé-
ben találtunk két bóltosos kő kamrát Azon hámor 
felet egy kis kamrácskát vas sorkas ajtókkal együt. 
Ĵ z végső botásos kamarában az hámori eszközöket ta-
láltuk* [i.h. 118. — aKöv. a fels.]. 

3. áruló kőbódé/bolt; chioşc de piatră; Verkaufsbude 
aus Stein. 1600: az 14 vy keo kamarakon ammit az kai-
marok eppitettek, tanachbeli vrai(m) akarattiokbol . . . 
mindenik kamarara fl 2 d 60 [Kv; Szám.9/IX. 50]. 1604: 

ennek eleotte ualo wdeokben az Templum kwrewl ualo 
boltokat, es kamarakat eo kgmek Varosul bíztak volt az 
Egyhazfiaknak gonduiselekre Vy keokamrak vad-
nak nro 14 kiknek az bery per anni circulum hat hat fo-
rinth . . . Fa kamarak mindenesteol vadnak Nro 43 
ezekteol fizetnek egyteol egyteol f 3 [Kv; RDL I. 77]. 

kőkamrácska kő-éléskamrácska; cămăruţă de piatră; 
Speisekämmerchen aus Stein. 1735: ezen Tornácznak 
bal kéz felől valo vegiben, vágjon egj el romlott Kő Ka-
maracska [Ó-Torda; JHb XI/9.54-5]. 

Szk: tejtartó ~. 1636: uagyon egy Teytarto Ablakta-
lan keő Kamoraczkara nylo ayto . vagyon benne fű-
rész deszkából czenalt teytarto polcz egy hus tartó 
fogas [Siménfva U; JHb Inv.]. 

kőkapu 1. poartă de piatră; Steintor. 1669: Az keő ka* 
pu felett vagyon ket bolt, melynek fa gradicza függő la-
bakon valo ereszsze vágjon [Királyhalma NK; Ks 67. 
46. 24aj. 

2. ko-várkapu; poartă de piatră a unei cetăţii; steiner-
nes Burgtor. 1662: Gyulai Ferenc hogy maga is a katona-
ság részéről egyik curátor volna, hogy a péntekhelyi 
kőkapuraa maga kaput csináltatna . magát jó akarat-
jából reáígérte vala [SKr 482. — aA váradi vár főkapuja]. 

OHn. 1750: A Kö kapura menőbe (k) [Kőrös Hsz; 
EHA]. 

kő-kapufél kő-kapumellék; stîlp de piatră al unei porţi; 
steinerner Torpfosten/stock. 1852: Az udvarra bé menő 
rákot Kő Kapu felek kőzőtt, egy két felé nyillo kapu, egy 
ől magasságú, és gyalulatlan deszkabul fenyő heve-
derekre rá szegezve | A' Kŏ Kapu féltől kezdve, a Dudva 
felé nyulo Kő Kert tetejéről mint fedél nélküllíről több 
kövek le omoltak [Dés; DLt 1248]. 

kő-kapuzábé kő-kapufél; stîlp de piatră al unei porţi; 
steinerner Torpfosten. 1851: a ' két cserefa sasok között 
lévő kapu hely tövissel van bé rakva, hol a' főidőn hever 
egy nagy kő kapuzábé is [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

kőkas kőalapra épített kukoricagóré; pătul construit 
pe fundaţie de piatră; Kukuruzscheune auf Steingrund. 
1838: Csös Málé A Kökas 3ik Fiokjaban A 
Veszszö Kas rekeszében [Told. 72]. 

kőkastély castel de piatră; Schloß aus Stein. 
XVIII.sz.eleje: Vagyon itt Marus Sz Királyon8 az Ma-
rus Parton egy négy szegre épitett nagy kő Kastély 
[MNy XXXIX, 384. — aAF]. 

kőkatedra kőszószék; amvon de piatră; steinerne 
Kanzel. 1838: Tordai Nagy Sára aszszony . . a' kopatz 
kő katedrára ajándékozott egy darab sárga moldon 
posztot, hogy a' Papok kezeik ne fázzanak [HbEk]. 

kőkemence kőkályha; cuptor de piatră; Steinofen. 
1681: Vajda Hunyad vára A' Kapu közi keő boltos; 
Tüzelő helyhez valo Kő Kemencze Nro 1 [Vh; VhU 502, 
508]. 7692: a Puska por törő malomra menő gat mellet 
vagyon egy kőből felrakot, kő kiminyes, kiminy allyas, 
be fűtős kő kemencze, ennek sendelyezese jo [Szentimre 
MT; JHb Inv.]. 1740: Ezen házban vagyon paraszt kő 
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tŭzhe<ly>re rakott hasonlo paraszt, lapos kő kemencze, 
melly tapaszos és meszelt, ennek hasonló kŏ kürtője az 
ház hijjára szolgál fel [Algyógy H; Ks 89 Inv. 61-2]. 

kőkemény coş/horn de piatră; Schornstein. 1611: 15 
Julii. Estveſelé oly rettenetes nagy zűrzavar és szél lőn 
Kolozsváratt, hogy erős csűrökõt, házfedeleket, kőke-
ményeket elrontott [Kv; KvE 142 SB]. 1632: Por teöreő 
malom. Vagion ez hataron egy nem regen eppittetett Por 
teöreő malom haz baranabol czinalt felliwl sindelies, egy 
keö kemeny benne [Betlen F; UC 14/38. 98]. 1677: Az 
vas verő házból szolgál ki egy kő kémény, melynek alat-
ta vagyon vas hevittő koh, tűz helye nem igen jó, az ké-
mény alj a is bontakozni kezdett [Madaras Cs; CsVh 50]. 
1681: Öreg Konyha; Ez Keo boltos; keregded Kő Ké-
ménye Nro 1 [Vh; VhU 518]. 1692: ezen rend ket Con-
tignatioju hazaknak az kû kiminyi jok [Szentimre MT; 
JHb Inv.]. 1725: A ket kő kémény kŏrul, le rontva(n) a 
fa kémént Sendelyeztetett fel nro 3000 [Kv; Szám. 
54/1 V.28]. 1734: az palotárol ki jővén az kŏ kémen alatt 
egj konyha [Datk NK; JHbB D. 1]. 1752: vagyon kŏ la-
bokon egy kő kémény . . . de semmi epûlet kőrŭlette 
nintsen [Pókafva AF; JHb XXV/73.13]. 1837: A Pálin-
ka ház, bükfa boronákbol készülve, tölgyfa talpokra és 
kö Fundamentumra, fenyő fa drányitza fedél alatt, jo ki 
járó kő kéménnyel [A.szőcs SzD; BetLt]. 

Szk: fîistölő ~. 1656: Belső vár . . . Ezen belől vagyon 
egy keö lábon allo füsteölö kemeny [UF II, 110-1] * tüze-
lő ~. 1632: Komanaia Uduarház . . . Az malo(m) feleől 
ualo vegseö Istalloban egy Twzeleö fceő kemeny [UC 
14/38. 118. — aF]. 1633: Az udvaron job kez felöl nagi 
hoszan egi rendben hat részben ualo istálló . . . Az eggik-
ben egi twzelö kö kemeni [Komána F; UF I, 310]. 

O Hn. 1737: A Kő Kéményben (sz) [Kalotasztkirály 
K; KHn 52]. 1781: A Kő kemény n.h.-ben [uo.; KHn 
54]. — L. még 53, 55. 

kőkéményalj soclu (din piatră) pentru coş/horn; 
Schornsteinunterteil/bank. 1637: az palotanak menye-
zeti iratos tablas kepes, vagyon benne egy keö kemeny 
aly [Fog.; UF I, 407]. 7656: Ezen pitvarban vagyon egi 
keö kemeni allia [UF II, 137]. 1673: Az hámor ház 
Ez ház mellett két kő kamora Ezekből nyilik egy 
nagy fenyő boronábol rótt ház, mellyben vagyon egy 
keo kémény alla, melly alatt vagyon az vas forrasztó 
hely [Cssz; CsVh 42]. 1681: Pitvar . . . Szenelő helye az 
öregh keő kémény allya [Brettye H; VhU 590]. 76P0. 
Nyilik fellyeb specificalt Tornaczbol Egy Pitvarba(n) 
Fényű Deszkából csinált . . . Ajtó . vagyon itt az kő 
Kemeny Allya [BK Kentelkia inv. 9. — aSzD]. 

Szk: tüzelő 1656: nilik egy drabant hazra fa sar-
kon forgo . . . parazt ayto meliben vagyon tüzelő keö 
kemeny allia [UF II, 99]. 

kőkéményaljas cu soclu (din piatră) pentru coş/horn; 
mit steinernem Schornsteinunterteil. 1692: a Puska por 
törő malomra menő gat mellet vagyon egy kőből felra-
kot, kő kiminyes, kiminy allyas, be fütős kő kemencze, 
ennek sendelyezese jo [Szentimre MT; JHb Inv.]. 

kőkéményecske coş/horn mic de piatră; Schornstein-
chen. 1774: az padlásra ki nyúló kő kéményetske [Póka-
fva AF; Kath.]. 

kőkéményes kőkéményű; cu coş/horn de piatră; mit 
steinernem Schornstein. 1692: a Puska por tőrő malom-
ra menő gat mellet vagyon egy kőből felrakot, kő kimi-
nyes, kiminy allyas, be fütős kő kemencze, ennek sende-
lyezese jo [Szentimre MT; JHb Inv.]. 

kőkéményke coş/horn mic de piatră; Schornstein-
chen. 1676: Le jöven az szalonnás házról, vagyon jobra 
egy kis darabant ház, ajtaja vas sarkas, vagyon egy kö 
kemenykéje [Fog.; U F II, 702]. 

kőkéményű kőkéményes; cu coş/horn de piatră; mit 
steinernem Schornstein. 1637: Az mayorhaz bornakbol 
rótt, keö kemenyw [UF I, 414]. 1752: György Csorogár 
mondotta: hogy fából rákot szalma fedel alat lévő cse-
led, és sütő házat, kő kéményű konyhát, mellette lévő 
sasban rakott házacskával sendellyezés alat rontanánk 
el [Buzd AF; Ks 22. XXIa]. 

kökény kökénybogyó; porumbă; Schlehe. 1663: 
Kökényt, kegyelmes Ásszonyom, szedetek és jó 
alkalmatossággal el is küldöm [TML II, 630 Teleki 
Mihály Lónyai Annához]. 1681: Valamire az Officialis 
per bona(m) Industriam kénszeriti illendő keppen, 
tartoznak praestalni, úgj mint: Makk, vad alma, 
kőrtvély, kőkiny, Gomba; kivalképpen komlo szedes-
sel, es gyümölcsaszalassal [VhU 82]. 

Hn. 1604: Edes Kökinben walo zanto földbe [Újszé-
kely U]. 1641: Jo keőkeőnyebennis három szanto feőld 
[Sülelmed Sz; GyK X. 30/8]. 1723: Kökény Kerek nevű 
helyben (sz) [Bibarcfva U]. 1727: A' Berekben Kökény 
Szegben az uton belőll (k). Kökény Szegben a Kűkellő 
follyása mellett (sz) [Bordos U]. 1750/1766: a Kökény 
szerben (sz) [Oroszfalu Hsz]. 1753: Kökény szegbe (k) 
[Backamadaras MT]. 1772: A Kökény Szerben (sz) 
[Kozmás Cs.] XVIII.sz.v.: A* Kőkényszer nevű hellyen 
(sz). a' Kőkénszerben (sz) [Zabola Hsz]. 1801: Kükíny 
Kerekebe (sz) [Bibarcfva U]. 1807: A Kőkén bértzin (sz) 
[Köszvényes MT]. 1875: a kökényszög nevezetű helyen 
(sz) [Backamadaras MT]. — A forrásjelzet nélküli ada-
lékok az EHA-ból valók. 

Szk: aszú ~ aszalt kökény. 7642: Aszú keökeny va-
gyon cub. minor nro. 2/2 [UF I, 820] * száraz ~ 'ua' 
1679: Ez idej Szaraz Kőrtvély Qr. 2. Apró száraz alma 
Qr. 1 1/2 . . . Száraz kökény Qr. 1 Száraz Som [Uzdiszt-
péter K; TL. Bajomi János inv. 35]. 

kökénybokor porumbar, porumbel; Schlehdorn-
busch/strauch. 1702: az Nagy Cziċzhegyi Szőlőtt 

. az Kŏkeny bokoris fel nőtte volt imot amit volt 
tsak szŏlŏ tŭ benne [Dés; EHA]. 1736: az Dombon va-
gyon egy el terjedett kökény bokor [Mikefva KK; 
EHA]. 1739: Tudok sürü kökény rusnya bokrokat fol-
tonként ezeken a réteken a kis Szamosig bé [Dés; Ks 
28. V]. 1846: tőrőkbuzás Földe kijárására . . . elindul-
ván . egy kökény bokor régi határ jegynek meg állít-
tatván, 's fel hompoztatván [Karácsonfva MT; Told. 
70]. 

Hn. 1693: Kökény bokrokon kül (sz) [Kilyén Hsz; 
EHA]. 1699 k.: az Kŏkeni bokornál (sz) [uo.; EHA]. 

kökénycibere kökényleves; chiseliţă de porumbe; 
Schlehensuppe. Sz. 1710 k.: Nem esik a királynak jobb-
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ízűn a zsemlye, tokaji bor . . . mint emennek a málé s a 
szilva vagy kökény-cibre [BÖn. 509]. 

kökényes kökénybokros; unde sínt mulţi porumbari; 
mit Schlehdorn. 1788: Az Alsó Vátzmánban edgj darab 
Allodialis Cserés, bokros, kökényes hely [Koronka MT]. 

Hn. 1615/1687 k.: Kökényesben vagyon két napi járó 
fôld [Kibéd MT; MMatr. 200]. 1625: Uy Musnat Tamas 
bwkit Keokenyest keoszwl birtak az Matiasfaluiak az 
Musnaiakkal [Agyagfva U; UszT 155a]. 1656: a Kŏke-
niesben (sz) [Pólyán Hsz]. 1663: kökenyes völgyeb(en) 
(sz) [Gyalu K]. 1676: Az Kőkinyes vőlgybe(n) [uo.]. 
1714: felső hatarban Kŏkŏnyes oldala nevű helyben (sz) 
[Árkos Hsz]. 1719 u.: Kökenyes labján (sz) [Pólyán Hsz; 
Borb. II]. 1720: Árkos felől az kŏkenyesre menöb(en) 
(sz) [Sszgy]. 1721: ă Kŏkinyesre jaro egy Labb Szántó 
Fold (sz) [Gyalu K] | az Kokinyás Domb meget egj föld 
(M.gyerőmonostor K]. 1737: Kökényes oldalon innen 
(szö) [Gyalu K]. 1747: Kökönyes pataka mellett le jövő 
hoszszub(an) (sz) [Sszgy]. 1774: A Kökenyes felett (sz) 
[Bözöd U]. 1778: kökönyesben hályagos patak között 
[Kibéd MT]. 1796: Kökényesben (sz) [Kozmás Cs]. 
XVIII.sz.v.: A* Kökényes (sz) [Gelence Hsz]. 
XIX.sz.eleje: kökenyes torkába (sz) [Kibéd MT]. 1818: 
a' Kŏkŏnyesre menőben (sz). a' Kŏkŏnyes oldalán (sz) 
[Árkos Hsz] | A* Kŏkŏnyes oldalán (sz). A Kŏkŏnyes 
torkába (sz) [Sszgy]. 1825: A Közepsö Határban : a Kö-
kényes nevü hellyen (sz) [Zágon Hsz]. 1864: Kűkényes 
[Énlaka U; Pesty, MgHnt XVIII. 120 b]. — A forrásjel-
zet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kökényesdi a Kökényesd (? Ugocsa m.] tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Kökényesd; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Kökényesd. Szn. 1614: Kökiniesdi Péter 
[Veress, Doc. IX. 25]. 1679: Kökényesdi uram [TML 
VIII, 492 Teleki Mihály Sárosi Jánoshoz]. 

kökénylé kökényfőzet; decoct de porumbe; Schlehen-
sud. 1614: Jut eze(m)ben hogy eztis bizonnyal hallottam 
• • • hogy az Azzony Dengeleghiné Zemere(m) testet, 
keökeny leuel mosogatta gonoz veghre, tudni illik fertel-
messeghre [Nsz; VLt 53/5267 Cyprianus Seyler (21) udv. 
muzsikus vall.]. 

kökényszedés kökénygyűjtés; strîngere/culegere de 
porumbe; Schlehensammeln. 1681: Az mykor . illen-
dő keppe(n) kénszerittetnek ezen Hatzogi Districtus-
b(an) levők, Makk, vad alma, vad körtvely, kökénj, 
gomba, komlo szedessel, s gyümölcs aszalassal is tartoz-
(na)k [VhU 201]. 

kökényszilva goldanä; Pflaumenschlehe, Kriechen-
pflaume. 1717: kökény szilva annyi van hogy az fáját 
meg most le kezdette rontani [Gyeke K; Ks 96 Bíró Já-
nos lev.]. 1731: Az major adot be . . . Ászszu szilvát m 
nro 27. Húsos szilvát m nro 1 . . . Kökény szilvát jobbat 
nro 2 [Kv; Ks 15. LIII. 5]. 1760: Vagyon . . . a Curia 
contignitássában egy Gyŭmöltsős kert . . . melly 
tsak szilva fakbol áll, ennek pedig nagyobb része kökény 
szilva [Novoly K; BLt]. 1816: Egy ferschag (1) Magya-
roval . . . 20 xr . . . Kökény Szilvával más . . . 32 xr [Kv; 
Born. IV. 41]. 

kőkereszt 

Hn. 1806/1835: a kökény szilvánál a Hatholdban (k) 
[Kide K; BHn 97]. 

kökényszilvafa goldan; Kriechenbaum. 1768: egy né-
hány Kökény szylva fát az Fiam vágatt le [Nagyercse 
MT; Told. 5a]. 

Hn. 1720: Az Kökénj Szüva Fakón feljűll (k) [Kide K; 
BHn 88]. 1835: A Kökény Szilvafánál (k) [uo.; BHn 100]. 

kökényszilvás kökényszilva-bokros; cu goldani; 
kriechensträuchig. Hn. 1659: Az Kŏkiny szilvásánál az 
vereb(en) (k) [Kide K; BHn 86]. 1770: A Kökin szilvás-
nál (sz) [Vista K; KHn 271]. 

kökényvirág-víz kökényvirág-főzet; decoct din flori 
de porumbe; Kriechenblumensud. 1738: egy üveg Pa-
laczk Kerek Borban vőlt (!) Kőkeny virág viz benne 
[M.bikal K; MLev.]. 

kökényvíz kökényfőzet; decoct de porumbe; 
Kriechenpflaumensud. 1629: Három hordoban uagion 
kokeni uiz [Szentdemeter U; LLt]. 1632: Két negiuenes 
hordo keökeni viz N. 2 [UF I, 155]. 

A szćkelysćgi 'boróka/ſenyõpálinka' jel-ŭ fenyővíz (1. ott) tekintetbe vé-
telével valamelyes valószínűséggel itt is gondolhatunk 'kõkénypálinka' jel-
re. 

kőkép kőszobor; statuie de piatră; Steinstatue/bild. 
1831: A közöp kapu és azon lévő kőkép Betsŭjének 1/4 
része Rf 112 xr. 30 [Kv; Born. IV. 25]. 

Hn. 1676: Kű Kep. onnét őrdőgh Árkara az Kű 
Kephez [Gyalu K; EHA]. 1679: Az Csorgo Patakon 
belöll az Köképnél (sz) [Nagylak AF; EHA]. 1681/1748: 
A Kő kép mellett (sz) [Tűr AF; EHA]. 1767: a Kö 
Képnél [M.lóna K; EHA]. 1782: A Kö kep alatt edgy 
darab Parlag (k) [Szu; EHA]. 1819: A' Kő Kép alatt (sz) 
[Szu; EHA]. 

kőkéreg malomkő-káva; veşcă, väcălie (la piatra mo-
rii); Steinzarge, Zarge (des Mŭhísteins). 1831: A' Ma-
lomház ajtaja avatég az Ajtó megett van egy függő 
Hámbár régi . . . Három otska Garat Három otska 
kő kéreg (Mezőbánd MT; TGsz 50]. 

Frecskay 285 névváltozatként a címszón kívül még a kéreg és a kökáva 
elnevezést is szótározza. 

? kőkerék malomkőhajtó kerék; roata morii; Műhl-
steinrad. 1772: A' Gerendelly, Viz és Bél kerekek . . . Az 
alsó Kö kerék [Kisfenes és O.léta (TA) hat.; JHb 11/17]. 

kőkereszt 1. kö-ablakkereszt; crucea ferestrei fåcută 
din piatră; steinernes Fensterkreuz. 1652: Azon ház . . . 
két ablaka, kű és vaskerestek benne, két két iveg táblá-
ból állo | az háznak van két ablaka, egyik iveg . . . egik-
ben kű kereszt [Görgény MT; Törzs]. 1656: Ezen haz-
nak vágjon 2 eoregh ablaka . . . meli 2 ablak külseö resze 
faragott keő melljeke, az masiknak keö kérezte nro. 2 
[Fog.; UF II, 133]. 

2. cruce de piatră; Steinkreuz I kőfeszület; crucifix de 
piatră; steinernes Kreuzbild/Kruzifix. Hn. XVIILsz. ele-
je: a Kŏ Kereszten felöl ä Lókban (Bánkfva Cs; EHA]. 
1767: Kŏ Keresztnél (sz) [Kilyén Hsz; EHA]. 1769: a 
csiki kŏ keresztnél lévő Linía [UszLt XIII. 97]. 7772: A 
Kő Kereszten alol (sz) [Kozmás Cs; EHA]. 1773: a Kö 
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Keresztnél (sz) [Alfalu Cs; EHA]. 1781: A Gŏrgŏs me-
zőben a kŏ keresztnél (sz) [Verebes Cs; EHA]. 1782: a 
Kö Kereszten belöll (sz) [Szu; EHA]. 1786: 'A Porkalá-
ban (!) kiívul 'a kő kereszten tul (sz) [Nagylak AF; 
EHA]. 

kőkeresztes kö-ablakkeresztes; cu crucea (ferestrei) 
făcută din piatră; mit Fensterkreuz aus Stein. 1681: 
Ezen Tornácznak nap kelet felöl valo vegin, erkelyes, 
kivül czifran faragot, íuggö kövön állo, kö keresztes 
puszta Nagi ablaka Nro 2 [Vh; VhU 582]. 

Szk: faragott ~. 1656: Ezen házon vágjon 6 rend-
beli üvegh táblákból allo tokos, ramas, faragott kö ke-
reztes melljekes (UF II, 129]. 

kőkerítés gard de piatră; Einfriedungs/Einfassungs-
mauer. 1636: az haz vegibe(n) vagyon egy daraboczka 
keŏ kerítés es az mellett egy eŏregh Galambugos kapu 
[Siménfva U; JHb Inv.]. 1650: az Castelyka eő maga-
ba(n) keo keríteseuel eggiut alkolmas . . . az benne valo 
lakasra [Folt H; BK sub nro 117]. 1815/1817: ezen a Cu-
rialis hellyen a mint a romladozott maradványok mutat-
tyák lehettek Derék és Kemény épületek, de már most 
tsak azoknak omló félben lévő falai, és kő kerítés láttat-
nak [Szu; TSb 47]. 

kőkért 1. kőkerítés; gard de piatră; Einfriedungs/Ein-
fassungsmauer. 1585: A kö kerth czinalasara ualo költ-
segh kit Casper Weyszt adott be [Kv; Szám.3/XVII.l]. 
1654: Daraba(n)t Szekely János haza ftituara kamaraja 
jo . . . Egy csűre . . . Kö kert [Gógánváralja KK; Ks 
Bánffy Anna urb.]. 1745: Van Délre a* bejáró folyosotól 
fogva jobb kézre a' Templom felöl való szegelet Bástyáig 
Sendelyes és Csipkés virágos Kö-kert melly(ne)k Szege-
letin vagyon egy sendelyes Oszlop, rajta levő kis Csenge-
tjŭvel [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1777: A kőmive-
sek itten a' kő kertet szépen . el végezték [Déva; Ks 
92. I. 17 Joannes Fülep lev.] | hátul a* viz felöl nagy da-
rab kő kertet építtetett [Dés; Ks 79. 220]. 1836: kuli-
másszal készült fedeletlen kökért [Ajtón K; CU]. 1849: 
A' kŏ kert fedele hellyen hellyen és falai az oldalán repá-
rálandok [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1852: A' Kŏ 
Kapu féltől kezdve a' Dudva felé nyulo Kő Kert tetejé-
ről mint fedél nélküliről tőbb kövek le omoltak [Dés; 
DLt 1248]. 

Szk: rostélyos ~ rácsos kőkerítés. 1836: a' külső Ud-
vartol el választó rostélyos kőkért [MNy XXXVIII, 
385]. 

2. kőkerítéses kert; grădină (înconjurată) cu gard de 
piatră; Garten mit Einfriedungsmauer. 1585: Az Kozep 
vchay Kö kertnek az Lakattia wezet megh [Kv; 
Szám.3/XVIII. 20 b Gellien Imre sp kezével]. 1592: az 
Monostor kapubeli Keó kertre veöttem Lakatos Bene-
dekteŏl eg' lakatot f 0 d 50 [Kv; i.h.5/XIV. 126 Éppel Pé-
ter sp kezével]. 1595: Mikor az sok loat haittottak vala 
az közép kapúj kö kertben: Ot az nagy lakatnak vaittak 
ki az feneket | Adam haitotta az Monostorj vtzaj kö 
kertben: 22 Lúdfiat Jo öröget . . . f 1 d 76 . . . 12 Lúdfiat 

d 96 [Kv; i.h.6/XVIIa. 120, 194 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1710 k.: Azt állítják ma a tudósok és a geogra-
phusok az Isten a zsidó respublicával együtt . . . a bal-
zsamtermö fát is kivesztette Zsidóországból, és hogy ta-
lán sohult az egész világon sem terem, hanem csak 

Aegyptusban, a török császároknak egy kőkertjekben 
[BŐn. 409]. 

Hn. 1893: Kőkert-utca [Kv; KvTel. 70]. 
3. cinterem; cimitir; Kirchhof. 1586: Aggyá Biro 

vram eo kgmek Eleibe eztis hogy Nagy sokak Immár el 
faraztottak volna, kik hol Clastromba, hol keo kertekbe 
kewanniak az halottokat temettetnj, Nem az vy temeteo 
kertbe Azért egy Voxal vegeztek varosul, hogy minden 
zemely valogatásnelkwl senkinek az Clastromba, es keo 
kertbe Ne legie(n) zabad senkit temetnj, es ot syrt Asny, 
hane(m) tulajdon chak az Nagy vy kylseo Seoweny kert-
be horgyanak minden megh holt testeket [Kv; 
TanJk 1/1. 35]. 

kőkészlet építőkő-tartalék; stoc din piatră de con-
strucţie; Bausteinreserve. 1871: A harangláb gyenge; 
ehelyett egy díszes torony építése buzgó óhajtása a hí-
veknek s valósíthatására van is már némi kő- és mész-
készlete [Décse TA; ETF 107. 32]. 

kőkonyha bucătăríe de piatră; Küche aus Stein. 1647: 
egy keo konyha vagion benne egy Szakacz Aztal; 
ket vago kes . . . ket nyas (!) [Drassó AF; BK 48/16] | Ez 
pituarnak egyk feleben vagion egy kis takaros jo keo 
konyha [M.királyfva KK; i.h.]. 1692: Innen bal kezre 
fordulolag egy öreg kőből rákot konyha vagyon észak 
fele ezen kü konyhanak . . . ajtó felei ajtó nélkül va-
lók Ezen kő-konyhanak körős kőrnyűl valo szende-
lyezese meg lehetős [Gőrgénysztimre MT; JHb Inv.]. 
1699: vagyon ket haz kőzot Kő Konyha, a kiményeis 
kőből, a Sipia penig véres téglából rákot [Boroskrakkó 
AF; BfN VI]. 1729: A Nemes V(árme)gje két Fő birai eő 
kglmek igirvén . . . Mész tégla, fák Vecturáját a Colo-
nellus Uram szállásán epitendő kő konyha Csinálására, 
vegeztük hogj a kő kémény Csinálását effectuállyuk kő-
míveseket fogadván [Dés; Jk 388a]. 

kőkosár V Hn. 1762: az János Árka avagy Kő Kosár 
n.h.-ben (e) [Inaktelke K; EHA]. 1781: A Kő Kosárban 
[uo.; KHn 202]. 

kökönyesdi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ vallású T 1665: Az bort el várnám, édes Bá-
tyám. Azomban kérlek lelkedre, ne Ítéljetek úgy felőlem, 
az mint hallom, hanem tartsatok igaz magyarnak, ha fe-
kete vagyok is, nem is pápistának, sem kökönyesdi val-
lásúnak [TML III, 447 Teleki Mihály Kende Gábor-
hoz]. 

kökörcsin 1. Pulsatilla; dediţel, adormiţele; Anemo-
ne, Kuhschelle. Hn. 1842: A* Kökörtsén tető nevezetű 
hellyen (e) [Kakasd MT; EHA]. 1864: Kökörtsén fö 
(szö) [Pesty, MgHnt XXVIII. 100b]. 

2. ? ékkőfajta; un fel de piatră preţioasă; Art 
Schmuckstein. 1715: Edgy gyöngy toll edgy kőkőrczin 
benne, edgy gyémánt benne [LLt Fasc. 148]. 

? kökörcsin-atlac atlasz-kelmefajta; un fel de atlas; 
Art Atlastextil. 1703: 16 sing kökörczien atlacz f 64 
[Berz. 17. XII]. 

kökörcsinszín kökörcsinszínű, halványlila; violet des-
chis; anemonenfarbig, zartlila. 1684: Tiz sing Angliait 
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Kókőrcsén szint [UtI]. 1705: ada az asszony négy sing 
posztót, kökörcsén színt [WIN I, 410]. 1789: Egy ara-
nyos másli kökörcsin szin [T; LLt]. 

Szk: ~ dolmány. 1735: Kŏkŏrcsén szin Dolmanj 
mente fejer varással [Sv; Hr] * ~ kamelot-szoknya. 
1742: Egy mindennapi Kökörcsin szin Kamelot Szok-
nya [Kisesküllő K; SLev.] * ~ kamuka-szoknya. 
1719/1751: Az hajadon Leánynak édes Annya akarat-
tya szerént viola szin vagy kőkőrtsin szin Velentzei Ka-
muka szoknyát vállastol kötőstöl determináltunk [Sü-
ketfva MT; DobLev. I/95a] * ~ kanavácsszoknya. 
1717: Kökörcsin szin gjenge Kanavacz viseltes szoknja 
három ujnyi ritka elegyes kötés az allján [Nsz; WassLt 
Susanna lelt.] * ~ kanavácváll. 1760: Kőkőrtsén szin 
Simma Kanavácz Váll két rend ezüst Czipkével [Mv; 
TGsz] * ~ keresztpántlika. 1768: Egy pár kökörtsén 
szin Áranyas karkötő két kereszt pántlika [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 116] * ~ matéria. 1700: Egy Paplan Kŏzepi-
ben valo Kŭkŏrcsin Szin tarka Matéria arany Virágocs-
ka közte, közte [Hr 1/20]. 1725: Kŏkörcsiny szin Gaz-
dag aranyos matéria váll [Told. 19] * ~ posztó. 1691: 
Egy Dolmány(na)k Nadrag(na)k valo kökörcsin szin 
Posztó [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa] * ~ selyem-
Paplan. 1733: Edgj kökörcsin szin ezŭstes, aranjos 
kŏzepŭ Seljem paplan, az kŏrŭleti puplikán szin atlacz 
[Marossztkirály AF; Told. 18] * ~ selyemruha. 1746: 
Néhai Damo Mária Aszszony . . . conferált az 
Ekklesianak . . . Egy kökörtsén Szin dufla selyem ruhát, 
melly(ne)k szélin fejér virágok vagy(na)k [Lisznyó Hsz; 
SVJk] * ~ szoknya. 1734: Kökörcsén Szin Arany és 
Ezüst virágos Szőtt ugyan Aranyos kŏtéses Szoknya 
[Born. XXXVIIIa. 3 Komis Krisztina inv.] * ~ 
tyotaszoknya. 1560: Egy weres attlach zoknya Egy 
Zeóld kamuka zoknya. Egy Keókórchyn zyn tafota 
zoknya [JHb QQ Temeswary János reg.]. * ~ 
tercenella-szoknya. 1745: Edgj Kŏkŏrcsén szin ezüstös 
Terczenella, ezüst csipkés szoknya hozza való vállaval 
[Marossztkirály AF; Told. 19] * ~ zsinór. 1724: vett 

• • ŏt vég kökörtsin Szin Sinórt övnek [Koronka MT; 
CsS]. 

Feltűnő, hogy ez a színelnevezés történeti szótáraink (NySz. OklSz, 
ÿSzj) címszavai között nem szerepel és — úgy látszik — CzF sem ismerte, 
trthető így, hogy Bartha. MSzinn. sem szótározta. 

kökörcsinszínű halványlila; violet deschis; zart/matt-
lila. 1734: Katinak egy kökörtsin szinŭ Aranyas Szok-
nyát és egy Rubintos koszorút [Kv; KvRLt F.VII. 21 gr. 
Bánffi Kata végr.]. 7800: Egy kökörtsin Szinü Atlatz-
ból, fehér rókával prémzett téli Szalup [LLt 18]. 

L. az elõzô címszónak ide is vonható jegyzetét. E címszóra csak jó-
Val Bartha, MSzínn-nek megjelenése után közölt Implom József 1755-ből 
J^Erdélyen kívüli pontról, Békés m-ből egyetlen adalékot (MNy LXX, 

? kökörcsös T Hn. XVIIIsz.v.: A• Kökörtsösre menő 
nevezetű hellyen (sz) fOzsdola Hsz; EHA]. 

kokösí a Kökös (Hsz) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kōkös/Chichiş; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kökös: 
Kökösrõl való; din Kõkōs; aus Kökös stammend. 

1J63: Kökösi Györbíró Páll [Bikfva Hsz; HSzjPL1794: 
Kokőssi Kŏkőssi Joseff mpria* [Asz; Borb. I. — T o r d a 
m-i „hütös Assessor"]. 1812: Kökösi Tks Dobollyi Jo-
seff Ur [Ne; DobLev. V/951]. 

kőkút kővel bélelt kút; fîntînă cu pereţii pietruiţi; 
Brunnen mit steinerner (Aus)Füllung/Auskleidung. 
1597: myert hogi az owarban az Ówar kapwyan beleöl a 
keokwt meg bomlot volt, az keowek egi mastol le deolte-
nek: Azt a keomiwessekel meg chinal(ta)tuk [Kv; 
Szám.7/XIII. 10]. 1636: Vagyon az Uduaron egy 
keő kutt, felúl az föld színen hitua(n) auult fa gardazat-
tya, agassa ĕs gemie az szerent [Siménfva U; JHb Inv.]. 
1717: Az ház ajtaja elŏt vagyon egy küs kő Kutis Fából 
az gárgyájais fel róva [Pálos NK; LLt Fasc. 140]. 1760: a 
Nyarád fojamattya és a Kut motsár közt lévő háton égy 
kis kő kut . . . vagyon [Nyárádremete MT; EHA]. 1794: 
Egy kö kut hitván gárgyájával ágossal gémjével és osto-
rával együtt [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1804: Horváth 
Dániel Nobilitaris Sessioján . . . Kö kut, kut Gemmel 
Gargyaval együtt 8 Mfor [Radnótfája MT; Bom G. 
IVa. 6]. 1815: Az Udvarba a kapu Sarkánal van egy Gé-
mes jó kŭkut veder nélkül betsűltetett 30 Rf [Kosztesd 
H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1832: A Kapuval szembe vagyon 
egy jo Kő Kut, jo fa Gárgyával, Gémmel, Ostorával, ed-
gyűtt, jo állapotban [Széplak KK; SLt 22]. 

Hn. 1643/1770 k.: juxta Locum Kő-kút vocatum [Csi-
csókeresztúr SzD; EHA]. XVILsz.m.ſ.: a Kű Kutt olda-
lon (sz) [Borsa K; BHn 110]. 1693/XVIII.sz.: lévén irot-
ványa a kőkutnál (sz) [Gyula K; EHA] 1754: a' Kend fe-
lé járó ország uttya . . . rug a kő kút árkara [Esztény 
SzD; THn 11]. 7775: A' kő kut alatt [Mv; MvHn]. 7777: 
a Kö Kúthoz (sz) [Nagyida K; EHA]. 1821: a Kö Kút 
pataka [Szováta MT; EHA]. 

kőkutacska kővel bélelt kutacska; fîntîniţă cu pereţii 
pietruiţi; Brŭnnchen mit Steinauskleidung. 1729: a' me-
hes kerten fellyűl a' főid szinin egy közönséges kő ku-
tacska, vize mind(en)kor lévén szükség(ne)k idején a' ve-
temeny öntözésre [Buza SzD; JHbK V/2]. 

kőkút-csînálás construirea unei fîntîni cu pereţii piet-
ruiţi; Steinbrunnenmachen. 1743: Kőkút csináláskor 
polgár Uraiméknak vacsorára Bíró Uramni eni valót de. 
72 [Kvh; HSzjP]. 

kőkŭrtő kőkemény; coş/horn de piatră; Schomstein 
(aus Stein). 1740: Ezen házban vagyon paraszt kő tüz-
he<ly>re rakott hasonlo paraszt, lapos kő kemencze, 
melly tapaszos és meszelt, ennek hasonló kő kürtője a 
ház hijjára szolgál fel [Algyógy H; Ks 89 Inv. 61-2]. 

kőkŭszöb prag de piatră; steinerne Schwelle. 1656: 
Ezen aytonak faragot keő melljeke az felseö reszen Na-
dasdi Ánna czimere vagyon ki faragva, keő küszöbjevei 
együtt [UF II, 126]. 

Szk: alsó ~. 1656: egy vas sarkos panthos . . vas be 
vonos bellett ayto . . . 2 keö melljeki felseö keö pogon-
niaval, alsó keö küszöbõkvel egyut megh vadnak [i.h. 
111]. 

kőküszöbös kőküszöbű; cu prag de piatră; mit stei-
nerner Schwelle. 1694: Njilik innét az ebédlő Palotára 
faragott kő melljékes kűszőbős és szemőldőkős puszta 
Ajtó, njiló Ajtaja nélkül [Borberek AF; BfR]. 

kőküszöbű kőküszöbös; cu prag de piatră; mit stei-
nerner Schwelle. 1715: egy kö mellyikű küszöbű Szem-
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eŏldŏkü ajtó nélkül valo el romlot Szükség helly [Szent-
lászló TA; JHbK III/5]. 

köl 1. kel 

kőláb 1. kőoszlop; coloană/stîlp de piatră; Steinsäule. 
7570: Kyreom Kegel: hog szerezeo(n) egy Kywmyveszt 
Kegel: oth az Tw kegektek varosaban szak (!) egy Kw 
oszlopoth Rakatna(n)k fel annak vttanna Teob mywet 
es adnak neky ha it akarna maradny, de igaz most az Kw 
lab fel rakaza kelene [Bethlen SzD; BesztLt 115]. 1585: 
Aíz Ohwarban Tanaczhy akarattyabol az Kalastrom-
ba(n) czhynaltatta(m) be deszkaual az bolt haytas Eleyt 
az ket keö lab kŏzŏt [kv; Szám.3/XXII.74]. 1621: Az 
kett Templo(m) sepresteol az Zokas Zerint d. 20 Egj Le-
ghinnek ki az keo labokrol falókról pókhálót port le sep-
ret attu(n)k d. 12 [Kv; i.h.l5b/IV. 15]. 1681: Lugas kert 

Ezen kert kőzepib(en) volt, nyolcz kü lábon állo, 8 
szegre valo filegoria mostan czak ă kű lábak állanak 
fenn; ha ezen kertet szépen megh épete(ne)k ä filegoria 
keö labait fellyeb rakvan, ahoz illendő szép forma felit 
csinalnanak . . . szép recreatiora valo hely volna [Vh; 
VhU 535, 573]. 1694: az Toronybol alã jővén azon . . . 
kerengő Kő Garadicson, kinekis alsó véginél kezdetődik 
az Kőből rákot Felső Contignatiok(na)k Kŏlabokra in-
teztetet Folyosoja [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1723: egy nagy 
kő lábokon állo házotskára járó le omlásra hajlandó 
Tornácz [Sztrigyboldogfva H; Born. Vegyes I. 16. F]. 
1777: vagyon elo kŏ lébokan álló Tomátz, azon belől 
egy kis pitvaratska [Meggyesfva N^T; LLt 28/531]. 
1825: Udvar Haz . Á graditson fel menve vagyon egy 
Filegoria Kŏ lábakonn állo Tornátz melly az épülethez 
hozza vágjon ragasztatva [Szárazpatak Hsz; SzentZs 
Conscr. 327]. 

Szk: faragott ~. 1681: Vajda Hunyad Vára . . . Ká-
polna, vagi régi Templom; Kő boltos ; Ajtó felett levő 
Keresztül valo Chorus . . . áll ighen szép Faragot Ket 
Kő Labako(n) [Vh; VhU 502, 525] * fúggõ 1681: (A 
vár) Erkélyes ablakai szép mesterséggel csinált függő 
keo labako(n) álla(na)k, mellyek(ne)k mind allya, olda-
la, ablakok feli kivül czifraso(n) faragot kövekkel éke-
settetett | Nebojsza Bástya . . . 5dik Contigna(ti)oja: ge-
rendás padlasos . . . Ezen felső Contigna(ti)onak mind 
körül kőből rakott folyosoja vagyon; az foljosonak kül-
ső fala függő keö Lábakon állo [Vh; VhU 535, 557-9]. 

2. kb. támpillér, támasztó oszlop; stîlp de susţinere; 
Stützpfeiler/säule. 1681: Az Várnak dél felöl valo mély 
árka keö fallal béllett, melynek egi részét ez iden újítottak 
meghm mivel le szakatt volt. Mint hogi penig az árok bél-
lésenek erösségere épéttetett Kö Lábakis, ighen kezdettek 
romladozni es le szakadozni, azokatis erősétteni kellene 
[Vh; VhU 507-8]. 11710 k.: Már azok a pogonok fogtak 
megpattanni vagy süllyedni, csak azok alá kell jó erős lá-
bakat lopni egymásután, de nemcsak afféle külső támasz-
tó-forma kőlábat . . hanem mind a pincéből, mind a 
gabonás házból alája kell ásni . . . és úgy kell a lábakat 
egyenesen a pogonok alá csinálni [BÖn. 503]. 1803: égy 
már meg tzondollott sendeljel fedett kö lábakkal erŏsite-
tett kövekből készített Torony [Bethlensztmiklós KK; 
UnVJk 30]. 1823: A Nagy kert felöl a' Kastély kŏ lábai-
nak bé fedésére 1000 Praestyila [Déva; Ks 106.158]. 

3. kőtalapzat; fundaţie de piatră; Steinfundament/ 
aufsatz. 1656: (A) gabonas ház keő labakra leuen csé-

nalva, erös teölgi fa sasok keözi temerdek fenjeö deszka-
val fel róva [UF II, 143]. 7669: Ezen Udvarban vágjon 
kŏ labakon allo gabonas haz [Királyhalma NK; Ks 
67.46. 24a]. 1763: a kanyhának tsináltattam jo farma kő 
lábat s egészenis renováltattam [Kóród KK; Ks CII. 18 
Szarka József tt lev.]. 1793: Már a* Meszet Vártelekrŏl8 

vagy 10 szekérrel el hozatván bé is oltattam már az Má-
lés Kas Kö Lábainak fel allitatásara [Hadad Sz; JF 36 
LevK 243 Vintze István lev. — aSz]. 1825: építtetett egy 
Kö Csűrt Cserép fedél alá és egy kő Lábakonn állo 
Tőrőkbuzás Kasot [Szentdemeter U; Told.]. 1837: Edgy 
Törökbuzás Kas melly kö lábokra vagyon építve, bük fa 
talpokra és hevederekkel, Fenyő drányitza fedél alatt, 
oldalai veszszöböl vágynák fonva [A.szőcs SzD; BetLt 
5]. 1849: A* Major Telken két részre alakított jo ujj létzes 
kasok Tŏrŏk Búzának valók, kŏ lábakan, Zsendelly fe-
déllel [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1851: Gabonás 
tölgyfa széles faragot deszkából öt jo rekeszel v(agy)is 
hambárral nem regi sendelj fedél alatt kö lábokon 
[M.bogáta SzD; BetLt 2]. 

4. hídpillér; pilon/pilă de pod; Brückenpfeiler. 1594: 
Az hiidt kapü Elot Az keo hidra walo keolchyeg . . • 
Chynalttattom megh vyolan az keo hiidt alatt valo keo 
Labokatt vettem . . . Erog(altam) kewet . . . f 1 [Kv; 
Szám.6/VIII. 122]. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Váſ 
hidgya. Ez Nagi Magasso(n) öt Keö Labakon állo, es az 
első vegenel ket felöl olasz fokos keő fal vagyon [Vh; 
VhU 502, 507]. 1793: ezén hellyén az régi Nagy Bárok 
tsináltatta(na)k magos kö Lábakon a Templomb(a) ál-
tál jaáro Pallót [Kisrápolt H; JHb XXXI/36. 2]. 

5. kö-kapufél; stîlp de piatră al unei porţi; steinerneſ 
Torpfosten. 1844: ezen kapu áll két kő lábok között . . . 
melyek közé rostélyos kert van csinálva [Abafája MT; 
TSb 35]. 

6. kemence/kéményláb; postament de piatră pentru 
cuptor/coş; Ofen/Schornsteinbank. 1652: az kapu kőzi 
pogo(n) bot hajtásra van csinálva, ugyaneze(n) kapu 
közt van egy kü laban állo Tüzelő hely Drabantok(na)k 
valo [GÖrgény MT; Törzs]. 1677: Hámor őrző ház . 
Vagyon benne paraszt kályhákból csinált fa és kő lába-
kon álló egy kemencze [CsVh 52]. 1684: egy Zóld mázos 
Uj keresztinj forma kemencze Kő Laboko(n) állo [Dras-
só AF; LLt 13/5]. 1699: vagyon ezen házban edgy pa-
raszt kajhakbol hitván kö labakra fel epéttetet belől tü-
zelő kemencze vas lévén az allyában [O.csesztve AF; 
LLt Gyulafi László inv.]. 1732: zöld mázas kájhákbol 
csipkésén szegeletes fűttővel együtt rákot kemencze, het 
kőlabakra egj singni magossagulag all [Nagyida K; 
Told. 11/70). 1752: vagyon kö labokon egy kő kémény 
. . . de semmi epület kőrülette nintsen [Pókafva AF; 
JHb XXV. 73. 13]. 1758: Oloszos Füttő allya mellynek 
felső részén Uraság czímerei vadnak épségben több figu-
rákkal edgyűtt két végin Lévő vas pléhből kő Lábokon 
allo tüzelő vas kemencze [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

Szk: faragott ~. 1632: Egy eöregh tarka kiuwl fwteö 
mazas kemencze faragot keö labokon allo N. 1 [Fog.; 
UF I, 168]. 7692: vagyon egy belől tüzelő zöld mázos 
kályhából rakott tőredezet ô kemencze, vas rud a szaja-
ban faragot kű labakon allo [Szentimre MT; JHb Inv.]. 
1699: őt szép, faragott kő lábakon állo szép párkányo-
son faragot kövekre czifra bokály mázu tüzelő kemen-
czeje fel rakva [Szentdemeter U; LLt Inv. 17]. 1747: ki-
vŭl fűjtő Zöld mázu Nagj kementze faragott kő lábokon 
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's tűzhelyen áll [Borsa K; Told. 24] * kifaragott vi-
rágos ~ * metszett • virágos ~ * virágos 
1825: egy nagj Tagas és Széles Palota aloll elviselt 
deszka Padimentuma régi Czifra mettzet vagj ki faragott 
virágso kŏ lábakonn allo nagj kállyha kementzeje 
[SzentkZs Conscr. 152]. 

kőlábacska kő-kemencelábacska; postament de pia-
tră pentru cuptor; Ofenbänkchen aus Stein. 1736: 
tüzelő kementze alatt lévő faragott kő lábotskákon állo, 
ugyan faragott Tűzhelly kövek vadnak [CU]. 

kőlábas kő-kemencelábú; cu postament de piatră 
pentru cuptor; mit steinerner Ofenbank. 1681: Hámor 
eőrző ház . . . vagyon fenyő fa talpokra, ugyan fenyő 
boronákbúl fel rótt két paraszt lantornás ablakú, 
egy fövenyes s csak paraszt kályhábul csinált, keő lábos 
kemenczéjü hámor eőrzeő ház [CsVh 89]. 

kőláb-építés kb. kőoszlop/támpillér-építés; construi-
rea coloanei de piatră; Steinsäulen/stützpfeilerbau. 
1609: hozattunk ollaios Peterrel Az puzta klastrombol 
Eoreogy keouekeot Az Chintere(m)hòz az kőlab építés-
re d 60 [Kv; Szám.l2b/IV. 109]. 

kölesei a Kölese (Szt) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kölcse/Culcea; mit 
dem Ableitungssuffix -í gebildete Form des ON Kölese. 
Szn. 1642: Hariban Fejer Váár megyeben lakazo Kől-
tsői Pál [Hadrév TA; DobLev. 11/12]. 

kölcsön I. hsz 1. kölcsönbe; cu/ca împrumut: borg/ 
leihweise. 1568: Barthalomeus Keserw . . . fassus est 

Kertem András kowachynetol kplchyon, hul tyz 
Pénzt hul tizenhatot [Kv; TJk III/l. 196]. 1570: Bemal 
deák, Azt vallya, hogy kert volt Mogioro 
Jsthwantwl az cheh attyatwl haro(m) forintot keolchen 
[Kv; TJk III/2. 143]. 1584: Éppel petemek adoth volt az 
tanach a' waros penzebeol . . keolchieón kith be kell 
warny f. 25 [Kv; Szám.3/XIV. 22] | En kerttem 
wesseleny gaspar wramtoly szazy foryntot kőlchŏny . . . 
Ily kŏttes alatt3 [Csapósztgyörgy TA; Ks Myske András 
kezével. — aKöv. a részl.]. 1593: Attam az adóba Sebe 
Lázárért 75. pénzt, keólehen elózer [UszT 10/93]. 1647: 
Vőn . . flor 40 id est negyven magyari forintakat 
kőlczen [Ajtón K; WassLt]. 1698: adtam volt sacczába 
Csik Sz Mihályi Sándor Ur(amna)k kölcsön . . nyolez 
szaz magyar forintokat [Zabola Hsz; Borb. II]. 1703: ŏtt 
száz magjari farintakat vettem eo kglmetöl kölesen 
karacsanig mellyet tartazzam eö kg(ne)k interessivel 
együt meg adni [MbK 103 Ifjabbik Toroczkaj Mihály 
kezével]. 1710: Az kölcsön ki adott Zabnak bé szédesibe 
eVel nappal munkálodtám és munkálodom, de mind 
eddig elé cseplett Zabjok a szegény embereknek ne(m) 
volt [Vacsárcsi Cs; Bcs]. 1802: Aratáskor mindenkor leg 
inkáb Szűkölködtem 's Szükölködem a Gabana nem 
létele véget . . hitelbe vagy költsen kel Gabanát 
vennem [Somkerék SzD; JF 36 Bakos Gergely ref. 
oskolamester lev.]. 

Szk: ~ felkér. 1734: Tktts Nzs Láposi Pál Uram ő 
kme ada mi elŏnkben két rendbéli adósságrul írott Leve-
leket, inellyekiiek edgyikére kért vólt fel kölcsön 
Komornyik László Uram . . . Matólcsi Biro Sámuel 

Uramtul ŏ kmétŏl husz magyar forintokat [Szécs Sz; 
Borb. II]. 1762: külömb külömb üdökben fel kért 
kölcsön búzát [Szentimre Cs; Hr 6/33] * ~ felvesz. 
1680: veven fel kölesen pénzt húszon negi forintott 
. . . csak fl 5 ñzetven le ez ŭdŏtŭl fogva annak 
Interesseb(en) [Ne; DE 2]. 1746: Vettem volt fel kölesen 
. . . tizen három magyar forintokat [Mv; Told. 17/3]. 
1771: vétem fél . . . ötven mágyar fòrintòt kölcsön 
melyét tártôzòm rövid üdön még adni [Szentimre Cs; Hr 
1] * ~ kiad. 1748: mikor Ferenczi Ur(am) valaki(ne)k 
tiz forintot kiadott költsön, kettőt mindjárt előre viszszá 
vett benne pro interesse [Torda; Borb.]. 1751: ót hát 
forintot meg szűkült emberek(ne)k adot ki kŏltsen 
[Szépkenyerüsztmárton SzD; Ks] * ~ kiosztogat. 
1711: lévén . . . két Száz véka búzája rostálatlan, mellyet 
Szabó Mihály ur(am) a Jobbagyoknak, s másoknakis 
kölcsön ki osztogatott [Búzásbesenyő KK; BfR IV. 
30/26 Szabó István (52) jb vall.] * ~ levál kölcsönbe 
felvesz. 1710: kenszerittettem kölcsön leválnom Nemz 
Vitézlő Kolosvari Miskolczi Istva(n) Ura(m)tol flor 
hung nro 800 [Born. IX. 1]. 1758 k.: Levált volt költsön 
szegény Horváth Joseff Ur(am) az szegény Anyámtol 
negy szász, s egynihány forintokat [Ks 11. XLVI gr. 
Komis Antal kezével]. 

2. ~be kölcsön, kölcsönként; cu/ca împrumut; leih-
weise, auf Borg. Szk: ~be ad kölcsönad. 1726: Ego . . . 
Recognosco . . . Haller János ŏ Ngä . . . adott köl-
csönben) a Kiralyhalmiak(na)k . . . 600 Aranyokat 
[Voldorf NK; Ks 67. 46. 24a]. 1779: Holló Ferenc Szőcs 
Györgynek adott kölcsönbe két véka rozsot [Taploca 
CS; RSzF 286] * ~be adott kölcsönadott. 1810: az 
kőltsenbe adott 23 forint maradjon a kantzába 
[F.rákos U; Falujk 53 Szepesi Sándor szb kezével]. 
1840: Bentze Illyés . . el szegényedése okának azt 
tudjuk Hogy ki mennyi Interest kívánt tölle 
költsönbe adott pénzire, annak annyit fizetett [Várhegy 
MT; TLt Közig. ir. 1042] * vesz kölcsönvesz. 
1606: Michael Antoczj de sukeoa fassus est . . 
mindenek ki ad (így!) az Eo rezzit, az mas fel keobe<ol> 
buza kiul az kit keolczeonbė veottek az mibe illedeke 
uagion [UszT 20/141. — aSükő U\. 1849: költsönbe vett 
Petelei Mengetz András volt magazinarius négy véka 
rozsot [Felfalu MT; DE 2]. 

3. ~ben kölcsönként; cu împrumut; leihweise. 1754: 
hová mi erogálodott volna, pénzért, vagy kőlcsenb(ert) 
nem tudom [Buzd AF; Ks 22/XXIa]. 1760: egy alkalma-
tossággal éntöllem kért (:mintegy költsönb(en):) egy 
Arannyat, de nekem soha meg nem fordította [Arany-
kút K; Ks 92]. 

4. kölcsönösségi alapon; pe bază de reciprocitate; 
auf Gegenseitigkeit. 1678: Emlékeztettem ő nagyságát 
Kegyelmed nevével arra, hogy volt az ideje, szálljon ma-
gában ő nagysága, hogy Kegyelmed ő nagyságának so-
kat szolgált, melyért kölcsönben méltán hasonlót kíván-
hat ő nagyságátúl Kegyelmed [TML VIII, 158 Jó Mi-
hály Teleki Mihályhoz], 

Szk: ~ben jár kölcsönösségi alapon közlekedik. 
1766: az eo Kegjelme Része Vdvaron az én szekerem 
és Marhám tsak költsönbe Jár, ; szabad lévén ö kegjel-
ménekis az én Részemen járni [Torda; TJkT V. 328j 
* ~ elhív vkit. 1759: Küs Balas ingemet el hiva köl-
csön ökröstől tőke hordani [Remete Cs; LLt Fasc. 
149]. 
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II. fn 1. kölcsönpénz; bani împrumutaţi/luaţi cu îm-
prumut; Darlehen, Borg. 1847: tavaly maga a tekintetes 
főbíró úr hozott ki . . pénzt a falu számára, melyeta fa-
lu kölcsönje lefizetésére fordított [VKp 176]. 

2. kölcsöngabona; cereală împrumutată/dată cu 
împrumut; Getreide auf Borg. 1817: a' költsönt3 fel 
szedjük külön kasba töltyük [IB gr. Korda Anna lev. — 
aKölcsönbe adott gabonát]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ fejében kölcsönként; cu împrumut; leihweise. 1594: 
Az Kraznai Maior hazban vágjon buza cub. 29. Vágjon 
ott keölchieön feieben ki osztot buza cub. 112 [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 4]. 1738: bár csak negjven vaj ötven veka 
buzat adni ne terheltessek kölesen Fejeben [Egerbegy 
TA; Berz. 2. 46/13]. 1778: vettem fel kőltsen fejében B. 
Tövissi Bálintitt György Fiamtól 134 Magyar forinto-
kat [Körtvélyfája MT; Ks 92 B. Bálintitt Sigmond kezé-
vel] * ~ titulus alatt kölcsön címén; sub titlu de împru-
mut; als Darlehen/Borg. 1823-1830: az Apámat reá ve-
szik, hogy költsön Titulus alatt vegyen a' Czéhtol 50 fo-
rintot [FogEK 105]. 

4. átv ~(nek) megfizetése vminek a viszonzása, 
visszafizetése; răsplată pentru ceva; Zurückzahlung/Er-
widerung, Entgelt einer Sache. 1662: Ezen országgyűlé-
se3 alatt a magyarországi palatínusnak besztercei gyű-
lésből íratott levelére válasz érkezett vala, mellyben az 
ország kívánságára directe egyáltalán semmi nem felel-
tetett, hanem . . szánakozván, hogy magyarországnak 
minden hetedik vagy tizedik esztendőben Erdélyország-
tól szenvedni kellett volna, exprobálni, szemére 
hányni s ezt kölcsön megfizetésének tartemi, Rákóczi fe-
jedelmet menteni, az romlásnak az török nemzetség ál-
nok practikáját okozni [SKr 487. — aA besztercei 
ogy]. 

O Sz: ~ helyébe ~ legyen kölcsön kenyér visszajár; 
după faptă şi răsplată; wie du mir, so ich dir, gleiches mit 
gleichem. 1572: Enedy Kelemen hallotta zigarto Isaias-
nak azt Monta hegedws János, Társ Most az en felese-
gem hon Ninchen, Azért Neh Banyad az te felesegedet, 
esmet keolchen heliebe keolchen legen mykor meg Ieo, 
Isaias azt felelte rea Noh tars hyzem Thwdod dolgodat 
[Kv; TJk III/3. 33] * ~ soha meg nem adom fejében cu 
împrumut care nu se restituie niciodată; auf Borg als nie 
zurückgegebenes Entgelt. 1788: Nagy Thamas Vram 
. . . parantsalt fel tétetni 10 jo száraz fenyő Deszkákat 
mint nagy gazda költsön soha meg nem adom fejében, 
mintha Kolosvárat közelebb nem költsőnőzhetett volna 
[Solymos K; BfN Kátai Mihály lev.] * a ~/ megadja 
vkinek átv visszaadja/fizeti a kölcsönt vkinek; a plăti 
cuiva poliţa; jm heimzahlen, jm nichts schuldig bleiben. 
1657: mondá Marsallus urunknak: „No sógor! mint 
tetszik a kozák barátság?" Végre az öve mellé vetvén 
urunknak a kezét marsai, mondá: „Mostan kezemben 
volnál hiszem sógor, de ám járjon! mert a kölcsönt 
jőrészint megadtam; mert bementem vala a jószágodra, 
és úgy bántam én is vele, mint ti bántatok itt velünk" 
[ETA I, 163 NSz]. 1666: Német és feljebb való 
országokból ilyen híreim jöttek, hogy augusztusban az 
anglus megadta a kölcsönt az hollandusnak, mert 
valamint nyerte volt az hollandus júniusban, szinte úgy 
vesztette augusztusban [TML III, 628-9 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz] * hasonló ~nel fizet a plăti cuiva cu 
aceaşi poliţă; mit gleicher Münze zahlen. 1710: Minden 

ember azért magára vigyázzon és boldog állapoţjában 
úgy cselekedgyék más megszorult emberrel, hogy őneki 
is boldogtalanságában hasonló kölcsönnel ne fizesenek 
[CsH 119]. 

kölcsönad 1. kölcsönöz; a împrumuta, a da cu împru-
mut; borgen, leihen. 1570: Magdalna fodor Myhalne, 
Azt vallya hogi három forintot adot volt keolchen faza-
kas Symonnak, melyben megh fizetetlen Marat volt ha-
lalakor d 28 | Magdalna Vinche Takachne . . . vallya 
hogy az Ew vrah Siluester Takachnak adot volt keol-
chen fi 2. Megh elteben. Mind ez Ideiglen sem atthak 
megh senky neky [Kv; TJk III/2. 143, 162d]. 1584: Em-
ber Andrásnál vagion waros penze kith keolcheón Attak 
nekj f. 170 kireól Ados lewele wagion a' waros Ladaya-
ban [Kv; Szám.3/XI. 22]. 1607: az öt ueka zaladot pal 
demeter atta wala kölezien Fanczialj Benedeknek [UszT 
20/25]. 1629: megh en atta(m) vala keölezön pénzt bor-
bély Ferencznek hogy az buza hordoknak megh fizete 
[Mv; MvLt 290. 162b]. 7665: harminczöt aranyat adott 
volt kölcsön néhai Bod Mkilos Uram az Pocsa Tamás 
Uram sancaba [Kvh; HSzjP]. 7757: kiknek adat költsön 
pénszt [Udvarfva MT; Berz. 11. 85/1]. 1810: Fejérvári 
Györgynéis adott volt kőltsen megholt Pál Mihállynak 
húszon három Mforintokot [F.rákos U; Falujk 53 Sze-
pesi Sándor szb kezével]. 

2. kikölcsönöz; a împrumuta; ausleihen. 1899: Kül-
földi (angol, francia, belga, olasz, német) könyvtárak 
közül melyik ad kölcsön privátus embernek doktori 
könyvet felhasználás okán? [PLev. 201 Petelei István 
Gyalui Farkashoz], 

kölcsönadatik kölcsönöztetik; a fi împrumutat/dat cu 
împrumut; ausgeliehen werden. 1818: az Uradalmi Mé-
szárlás folytatás feli Segillésére Tutsik Gergely Dévai 
Kereskedőnek és Arendator Mészárosnak két 
Esztendőkre kőltsón adatott hat ezer Rf [Déva; Ks 
103. 272]. 

kölcsönadó I. mn kölcsönző; care dă cu împrumutul; 
verleihend; (aus)borgend. 1841: ha azt akkorrá bé nem 
fizetné . . . tehát a ' költsön adó Urnák szabadságok 
légyen a' költsön vevő Úran tökéletes eleget venni 
[Holtmaros MT; DE 2]. 

II. fn kölcsönző személy; împrumutator, persoană ca-
re dă cu împrumutul; Leiher, Borger. 1840: megtörtén-
hetne, hogy a . . . nyoltz Esztendők eltelése előtt a ' kől-
tsönző elhalhatna, és akkor a költsönadó az által, hogy 
a pénz lerovatalára kezében adott Jok gondviselésére 
Tisztet vagy fizetéses Szolgát kéntelenittetne nagy kárá-
val fogadni, hogy e kikerültessék . . azon esetben jussa 
légyen . . . Bosla Ferentz Uramnak az egész Ioszág aren-
dáját kezére venni [A.szentmihályfva TA; Bosla. Kö-
vendi Kováts János, a szék bírája kezével]. 

kölcsönadogat kölcsönözget; a împrumuta/a da cu 
împrumut ín repetate rînduri; nach und nach/wieder-
holt (sich etw. von jm) ausborgen. 7757: Réti Pavel 
kőltsen adogatot pénzt egynekis másnakis [Szépkenye-
rŭsztmárton SzD; Ks]. 

kölcsönadott kölcsönzött; împrumutat, dat cu împru-
mut; verleihen, (aus)geborgt. 1583: AÍZ Adobol tartóz-



329 kölcsönösen 

zanak bekesegesen es boszusagnel kwl kinek kinek az eo 
keolcheon Adot penzet meg theritheny [Kv; TanJk V/3. 
272b]. 1595: Weres Tamas és Zegedi Gaspar hoztak meg 
Kõuarbol az kölczen adot pénzt, Christoph Deakttol, 
ûgy mint f 2900 [Kv; Szám.ó/XVIIa. 129 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1698: ha pedig a Debitorok és Credito-
rok kőzött a kölcsön adott Marhák és edgjetmások, igaz 
folyó árron nem taxaitattak vólna, az ollyan adossag-
(na)k nincs ereje ugj mint az mely törvény ellen lőtt 
[UszLt IX. 76. 64 gub.]. 1741: resignált . . . Az Mocsi 
Paszkálnak kölcsőnz adott 3 veka Tőrök búzának valo 
kezes levelet [Bsz; JHbK XLIX/25]. 1752: meg kellett 
eskŭnnŏm az én költsön adott búzámért [Királyhalma 
NK; Ks 67. 46. 24c]. 1840: Bosla Ferentz Uram . . . 
költsön adott pénze kamatjára nézve biztosabbnak hi-
szi, ha in natura securizáltatik [A.szentmihályfva TA; 
Bosla. Kövendi Kováts János, a szék bírája kezével]. 

kölcsönñzetés megtorlás; răzbunare; Vergeltung. 
1662: Az marschalk3 manifestuma, mellyben a fejede-
lem indulatjának okait labefactálja, Lengyelországban 
való kegyetlenkedést, szörnyű pusztítást megírja, s okait 
niutogatja kölcsönfizetésének [SKr 357. — Georgius 
Lubomericzki gr., lengyel főmarsal, a Kárpátaljára rá-
tört lengyel hadak vezére]. 

kölcsönkér kölcsönbe kér; a împrumuta, a lua cu îm-
prumut, a cere împrumut; um ein Darlehen bitten/ansu-
chen. 1570: Orsolya ázzon Nyreo ferenchne vallya 
hogy Thwgia Zabo Janosne zoksor (!) Ment hozzaya, Es 
• • • Eoteoleis kert keolchen zalogra pénzt [Kv; TJk 
NI/2. 22]. 1573: Ilona Zeoch ferenchne Azt vallia hogy 

Hallotta puskarnak kerkedeset hogi 2000 fl-ig keol-
cen kerny senkihez Ne(m) Megien [Kv; TJk III/3. 168]. 
1584: Zent Király András . . . mikor Valahowa Ment 
kereskednj Aprólékkal, Szeky Paltol kert keolchieŏn 
[Kv; TJk IV/1. 427-8]. 1711: Buza 18 kőből vagyon ké-
szén a többi Cséplő . . . sok bőcsűletés Embérék kérné-
nek kölcsön, vetésre hasonlo búzát adnának [Vacsárcsi 
c s ; BCs]. 1723: Tudom kértem kölcsön deszkát Luká-
tol, de azt monta, hogy az Aszszonyãe [Hodák MT; 
VGy. Buta Flóra (50) jb vall.]. 1740: kételenítettem ä 
Ruszi Contrástól nagy interesre kölcsön kérni hat forin-
tokat [Kornislaka SzD; Ks 54. 72 Kosztin Mitre (36) jb 
vall.]. 

„ kölcsönkérés kölcsönvevés; împrumutare, luare cu 
nnprumut; Ent/Ausleihung. 1710 k.: mennyi embert 
rontottam meg az én sokszínű-formájú fukar kereskedé-
sem, uzsoráskodásom, sok kölcsönkérésem, nehéz, késő 
es káros fizetésem, jószágok, örökségek és minden egyéb 
*nások kárával való gazdaságomnak szerzésében [BIm 
1010]. 

kölcsönkéret kölcsönvétet; a împrumuta/a lua cu îm-
prumut prin cineva/intermediul cuiva; (aus/ent)leihen 
lassen. 1759: A mely pénzt a' minapában Prajter János-
tol kölcsön kérettem . . meg fizettem. 12 V. forintot 
[TL- Teleki Ádám költségnaplója 218b]. 

kölcsönkérhet kölcsönözhet; a putea împrumuta/lua 
c u împrumut; (aus)borgen/verleihen können. 1614: itta 
, s minden ember idegen volt tőlünk, s nem kérhettünk 

kölcsön senkitől [BTNa 75. — Konstantinápolyban]. 
1671: nekünk pedig . . . nincsen mit adjunk, csak az 
adót tölthetnök ki, valamint ha kölcsön kérhetnénk 
[TML V, 653 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 

kölcsönkért 1. kölcsönzött; împrumutat; (aus)ge-
borgt, verliehen. 1570: Az keolchen kert pénz feleol Az 
vraim Igen panazolkodnak hogi Regen ely Mwlt Ideie, 
Eo felsege Megh adatthaŭ, . . . nehezben fogyak ez vtan 
kezektwl ky adny [Kv; TanJk V/3. 23b. — Utána toll-
ban maradhatott: volna]. 1648: mikor az fizeteő nap el 
ieŏ Szent mihaly napia, akkor labas marhaual se mastol 
keőlczion kert penzel . . . Kamutyne Azzoniomat eő 
Nagat ne Contentalhassa [Szilkerék SzD; JHbK X/13]. 
1682: (A zálogba) vetett földet Sándor Deák Uram is 
. . . maga Sayat acquirált penzin es ne mastol kölczön 
kert penzzel ualcsia ki [Fog.; Borb. II]. 1739: Köteles 
Gergelly Vram . . . ketelenitetett kölcsön kért pénzzel 
azon ház örökségből az idegent turbálni [Torda; TJkT I. 
179]. 

2. bírt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; mit possessi-
ver Personalendung: vkinek vkitől kölcsönzött; împru-
mutat cuiva de cineva; jm von jm ausgeborgt/verliehen. 
1619: Én az felséged vejértől kölcsönkérte aranyá-
ról egyet sem szóltam [BTN 303]. 

kölcsönös 1. viszonos; reciproc; gegenseitig. 1678: A 
portai hírekről Kgd érthetett; ha mi újabbak érkeznek; 
Kgdet azokról is tudósítjuk, gyakorlatossággal való köl-
csönös, tudósítását Kgdtől is elvárván az arra felé valók-
ról [TML VIII, 267 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1798: Ex-
p(onen)s a Görbe hátút ki . . . az Ablak mellett ál-
lott jámborul, Pofon kapta szidalmazván s hunczfutoz-
ván a Legényt, a nélkül hogy ő éppen akkor a maga fel 
Pofoztatására leg kissebb okotis szolgáltatott volna, 
melly Pofon tsapás kőltsőnős nem volt [Déva; Ks 115 
Vegyes ir.]. 1801: kőltsenes Testamentum [Náznánfva 
MT; Berz. 4. 31. N. 29]. 1812: Malom Követ . . . Geren-
dejt az Árendások szoross űgyekezettyek és Kőltsőnős 
Munkálkodások alatt a Mlgōs Udvar fog adni [Orosz-
falu MT; Born. G. IX. 5]. 1819: Fekete Isak a' sokadal-
mi alkalmatossággal egy Sidoval valo pofodozásért . . 
behozattatván edgyik a* másiknak meg engedvén 
békesség uttyán ezen kőltsőnős kereset el enyésztetett 
[H; Ks 91. C. 12J. 

2. viszonzandó; care trebuie revanşat; zu erwiderad. 
1808: Én is Dobolyi Sigmond ezen egyenes atyafi-
ságnak kőltsőnős meg szolgálása végett, hogy az én igaz 
jussomért már nem kéntelenittettem unalmas, és költsé-
ges perrel fáradni a Foszto résznek felét az ár-
váknak által botsátom [Ne; DobLev. IV/921]. 

3. közös; comun; gemeinsam. 1846: van szerencsém 
a' Méltoságos Urat arra kérni, hogy tavaszon tul öszve 
kelések az ifiaknak ne huzodgyék had kezdgyék az 
életet egyszerre és légyen kölcsönös szorgalmak gyümöl-
cse, előmeneteleket (így!) [Dés; Berz. Nemes József lev.]. 

kölcsönösen 1. mindkét félre kötelezően/vonatkozó-
an; reciproc, mutual; beiderseitig. 7808: kezességet 
valolának kőltsönősőn egy másra, hogy ha egyik vagy 
másik hátra alló lenne a' munka szorgalmatos folytatá-
sában) 's végbe vitelib(en), a ' többi tartozzék azt . . . rá 
szorítani a' munkára [Kakasd MT; DLev. 4. XLÍ]. 
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1815: Mely hat czikkeljekből állo kötésben Mí is alább 
meg írt osztályos atyafiaktul meg állapodván, annak 
minden részben lejendõ megtartását s tartatását költsö-
nösön Ígérjük ezen . . megunkat le kötelező Levelűnk-
nek rendében [Béld AF; DobLev. V/179. 2a]. 1838: 
Evictiotis válolànak költsõnösön magokra nézve, 
hogy édgyik a masikot azon örökségben meg tartják s 
oltalmazzák 12 ezüst forint vinculum alatt [Bözöd U; 
Borb. II]. 

2. kb. egyaránt; reciproc; gleicherweise/maßen. 
1827: a* Katona, Mihailát pofon vágta s Mihaila is a ' 
katonát — ezen pofozodás után egy mást meg fogták 

és igy költösönösön kezdették egymást tépászni 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Ketzán Szija (16) ha-
jadon leány vall.]. 1834: ebből veszekedés támadván, 
őszve tépelődtünk kőltsőnősön részegen [KLev.]. 

kölcsönöz 1. kölcsönad; a împrumuta, a da cu împru-
mut; verleihen, (aus)borgen. 1773: Sárdi Susánna Asz-
szony kére Csato Ferentz Urtol kőltsen 600 M farin-
takat; Meg tekintvén azért Csato Ferentz Uram is az 
Aszszonynak nagy szükségét . . . ada, és költseneze az 
Aszszonynak 600 ~ hat Száz M farint(at) [Nagylak AF; 
DobLev. II/448a]. 1779: nagyobb gratiául venném . . . 
ha az Vr sogor Vram, annyi szívességet mutatna és né-
kem Húsvétig Száz forintot kőltsőnőznék [Szentbene-
dek AF; i.h.III/539. lb-2a]. 1808: tegyen anyi jot vellem 
kedves Sogor Uram jo Contractusra kőltsenezen Nékem 
annyit [Szentmihálytelke K; BetLt Nemes Anna lev.]. 
1821: Nuksori Denyille Tógyer . . költsönözött légyen 
Bárbu Albnak 7 Rforintokat , mellyet most Bárbu Alb 
ugy állit hogy egyszer is máttzor is le fizette volna aprá-
donként [H; JF 36 Prot. 3]. 

2. kölcsönvesz; a împrumuta, a lua cu împrumut; jm 
etw. abborgen. 1577: ha mit keolchyenez eo kegmekis, 
meg kel annak fyzeteodny e Ieowendeo adobol [Kv; 
TanJk V/3. 155a]. 1578: Erre igirik eo keg. egez waras-
sul magokat hogy ha ebből az adozedesból meg nem fi-
zetnek, azoknak az Iamboroknak kiktől keolchyenez-
nek, biro vram aggia ertessere az varasnak, es mind an-
nie adot wetnek míg ne(m) az eowe kinek kinek ky tel-
lyessedik [Kv; i.h. 168a]. 1581: ha hertelen kellene az 
pinz kolchyenezzenek eő kegmek addeg es, ismegh az 
adobol íÿzessek megh [Kv; i.h. 241b]. 1602: Az Jspanok 
vegienek 16 eokreot az Varas zamara es zerenchyeiere, 
es fizessek megh . ha mely Jambortol keolchyeo-
neoznek [Kv; i.h. 1/1. 417]. 1757: Nagy Pál . 66. M. 
forintokat költsönözött; az most Korda Ur(amna)k 
meg fizetődött általam facientes Rf. 55 [TL. Teleki 
Ádám költségnaplója 108b]. 1768: Tsekelaki Anna Asz-
szonj . . a többi kŏzŏt e sulljos portzio és szőlőknek ter-
méketlensége miat kért es kŏltsŏnŏzot volna Dobolyi 
István uramtol három Rs forintokat [Ne; DobLev. 
11/394]. 1826: Bálás Fereutz és Szatmári Péter kŏltsenez-
tek 50 Vfor. melynek Esztendei interessibe igertek tízna-
pi szántást [Mezőbánd MT; TSb 26]. 

kölcsönözés, kölcsönzés 1. kölcsönadás; împrumuta-
re, dare cu împrumut; Darlehen, Borg, Leihe. 1599: 
Amy az keolchyeoneozesreol valo paranchyolattyat ille-
ty eo fel(se)genek Arról tetczyk hogy eo kgme biro 
vram mennyen Ala feyerwarra eo fel(se)gehez es teore-
kedgyek, Audientiat impetraluan eo fel(se)geteol, meg 

mutatuan az varosnak sok izonyw fajdalmit es keol-
chyegit, es legyen azon mindenkeppen hogy le zalicchya 
eo kgme ez paranchyalattyat eo fel(se)genek keonieor-
gesewel [Kv; TanJk 1/1. 346]. 

2. kölcsönvétel; împrumutare, luare cu împrumut; 
Entleihung, Anleihe. 1578: emlekeznek erre is eo 
kegmeka hogy mikor egib kor esset effele Summanak 
hertelen walo fel zedesse Az wdeo bely adozedeok zeret 
teottek kolchyenezessel is, mellyet wyzontagh az adobol 
meg fyzettek [Kv; TanJk V/3. 168a. — aA városi tanács 
tagjai]. 1595: Kérik varosul Biro vramat eo kegmet 
zeretettel, hogi eo kegme Tanachbeli vraimmal 
egietembe keolcheoneozes altal tegiek zeret valami 
pinznek [Kv; i.h.I/1. 268]. 1601: keryeok . . . biro 
vramat tanachyawal egyetemben hogy eo kgmek vagy 
keolcheoneozessel, awagj penigh mas keppen eot Awagy 
hat zaz forint(n)ak tetetnek zeret [Kv; i.h.376]. 1620: az 
melj Szamos Gialogok . . . Az orzagh oltalmazasara az 
Taborba(n) Mentenek, Azoknak ho penzek 
keőlczieőneőzesbeől teőlt kj [Kv; i.h.II/1. 299]. 1705: 
Asserálják pedig mindnyájan, hogy nem sok van 
közülök, akik eddig is magok emberségéből és sok 
interessel való kölcsönzésből nem éltenek volna, és most 
is nem élnének [WIN I, 487]. 1764: Világos . . . az 
actionált 40. mforint Summának az I. által lett kőit-
sőnőzése [Torda; TJkT V. 223]. 1800: az udvarhellyi 
Collégiumtol költsenesztenek pénzt . . . a melly költse-
nezés több 1000 forintnál [Msz; DLev. 3. XXXV.6]. 

kölcsönözhet kölcsönkérhet; a putea împrumuta/lua 
cu împrumut; jm anborgen können. 1788: Nagy Tha-
mas Vram . . parantsalt fel tétetni 10 jo száraz fenyő 
Deszkákat mint nagy gazda költsön soha meg nem 
adom fejében, mintha Kolosvárat közelebb nem kőltső-
nőzhetett volna [Solymos K; BfN Kátai Mihály lev.]. 

kölcsönöző, kölcsönző I. mn kölcsönvevő; care ia cu 
împrumutul; (aus)borgend. 1722: találtatnak még is 
olly fukár és felettébb usorás emberek, kik az eő Felsége 
parancsolattyával nem gondolván, felettébb és szerfelett 
taxállyák á szegény meg szűkült kölcsönző embereket 
[Ks 18. XCIII gub.]. 

II. fn 1. kölcsönvevő személy; împrumutător, persoa-
nă care ia cu împrumut; Borger. 1840: megtörténhetne 
hogy a nyolcz Esztendők eltelése előtt a' költsönző 
elhalhatna [A.szentmihályfva TA; Bosla. — A teljesebb 
szöv. kölcsönadó al.]. 

2. kölcsönadó személy; împrumutător, persoană care 
dă cu împrumut; Leiher, Borggeber. 1791: azonn terhes 
Summa pénz még mais a kŏltsőnŏzŏnek . . . meg nem fi-
zettetvén kéntelenittetnek az fenn irt falusi Lakosok 

ezenn Falusi Just avagy Joszágot el adni 
[Ádámos KK; JHb XIX/32]. 

kölcsönözött, kölcsönzött kölcsönvett; împrumutat, 
luat cu împrumut; jm etw. abgeborgt. 1681 /XVIII. sz. m-
/ . : a kölcsönzött restantiab(an) lévő 500. forintoknak le 
tételek felet most hamarjáb(an) nem alkuthattanak meg 
[Szentbenedek AF; DobLev. 1/28]. 1741: eddigis elég 
uexánk volt a Militiatol, ketelenitettünk masonnat 
kŏlcsenezet pénzel . . . mostanig potolni [Kéménd H; 
Ks 101 Zejk István lev.]. 7769: Provid(us) Bartók And-
rás . . . a' Debitor a' kŏitsŏnŏzŏtt summa pénzt . . • 
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minden restantia nélkül meg adja [Torockó; Bosla]. 
1773: (A) Költönŏzzett 600. Mfarintak Interessében 
tartozzék az Aszszony . . . a' Creditor Urnák jo bort 
adni [Nagylak AF; DobLev. II/448a]. 1797: a kőltsene-
zett nyolcz száz m.forintokat . . . meg fizessem 
[Meggyesfva MT; Berz. 7. 69/13]. 1808: az tőbb kől-
tsönzött pénz nem olyyan siető, azért még várakoznak 
[Ne; DobLev. IV/914 Dobolyi István nénjéhez, Bartók 
Ádámné Dobolyi Klárához]. 

kölcsönöztet kölcsönvétet; a împrumuta/a lua împru-
mut prin cineva; (aus)borgen lassen. 1592: Myerthogy 
penigh az varos illie(n) ighen meg keoltseghtelenwlt, az 
megh eo kgmek varosul Adot vethettnek Byrak vraim 
talaliak megh az Zamweweo vraimath eó kgmekkel 
keolchyeoneoztessenek, hogy Mind az Ajandekoknak *s 
nńnd Egieb zwksegeknek eo kgmek Birak vraim visel-
hessek idejekora(n) gongyath [Kv; TanJk 1/1. 205]. 
1826: A' Bépanaszlot . . . a maga számára 20 véka Ga-
bonát költsönöztetett Molnár Károlly Urtol, Eke inte-
resre [Nagycsán TA; TLt Közig. ir. 1528]. 

kölcsönpénz kölcsön pénzösszeg; sumă împrumutată/ 
luată cu împrumut; Darlehenssumme. 1601: Amy nezy 
az orzagh kewansagat az keolchyeon pénz feleol . . . lat-
ban az zeoksegnek my voltat . . . keryeok . . . biro vra-
mat tanachyawal egyetemben hogy eo kgmek . . . eot 
Awagy hat zaz forint(n)ak tetenek zeret [Kv; TanJk 1/1. 
376]. 1642: mely summa pénzért köttiük eö ke(gyel-
me)nek esmet . . Piaczi hazunkat . . . az migh eo ke-
(gyel)met plenarie contentáliuk az elöt adot kölcziön 
Pénzel egigiüt [Kv; RDL 1.127]. 1711: Jósika Imreh 
Ur(am) vegsö pusztulasra jutott joszaga adaja(na)k 
supplealasara Tholdi István Ur(amna)k eŏ kgl(ne)k 
adott bizonyos summa kölcsön pénzt [H; JHb XXIV/3]. 
1714: Nemzetes Légeni Szilvási János Vram . . . kétele-
nittetet kölesen pénzt, ugj mint nyolcz száz Magyar fo-
rintakot leválni, Nemes Vitézlő Kolosvári Miskolczi Ist-
ván Uramtol, jo ezüst pénzül [Mezőőr K; Bora. IX. 2]. 
1753: Én magától Dálnokíné Asz(szony)tol hallottam, 
hogy a sok nyomorúság mia kételenitett kölcsön pénzt 
fel kérni [Sszgy; HSzjP Helena Barabas, Agilis Pauli 
Szabó Consors (42) vall.]. 1761: A Bükfalvi joszágot né-
hai Groff Ferratitül vásárlotta költsön pinszel [Bikkfva 
rísz; i.h.]. 1844: Szaníszlo Sándor meg esmérő irása 15 
forint kölcsön pénzről 1835 Martius 22 [Ne/Nagylak 
AF; DobLev. V/1259 iratjegyzék]. 

kölcsönpénz-kérés pénzkölcsönzés; împrumut bă-
nesc; Geldanleihe. 1605: vyabb legátus superúenialt Ge-
nerális Vramtol Gyiulaffytol ky vyollag solicital az keol-
chieon pénz keres feleol [Kv; TanJk 1/1. 519]. 1662: aki-
ket főképpen olly értékes urakat, főembereket a szom-
szédságban közeldeden tudhatnának, illy utolsó nagy 
szükségekben, a véghelynek3 megmaraszthatására és 
abból a közönséges jóra való kölcsönpénz-kérés dolgá-
ban éjjel-nappal megtanáltatnák, supplicálnák [SKr 
^ 5 . — 3Várad várának]. 

a kölcsönpénzrőli kölcsönről való; despre bani luaţi cu 
tmprumut; von/über Geldanleihe. 1856: Császári Költ-
sön pénzrőli Számolás meg Jegyzése Rovatot volt Firtos 
Várallyára 850 Rf (Tirtosváralja U; Borb. II]. 

kölcsönvesz kölcsönkér; a împrumuta, a lua cu împru-
mut; jm anborgen. 1586: Biro vram tanachawal egyem-
be az ollia(n) vraimba(n) be hiuasson, kinek az Vristen 
beowebben Adoth kiteol amit kerhet, vegie(n) keol-
chyeon a* Regy mod zerenth [Kv; TanJk 1/1. 32]. 1686: 
Én Bucsi Kozma vettem kŏltsŏ(n) Nemzetes Mvasar-
helly Kováts Istva(n) <uramtol> . . . 15 Kőrmeczi Ara-
niokot pro interesse [Mv; MbK 61]. 1731: véveneÿ köl-
csön8 hatvan hat köböl búzát Szen keresztnapig [Mi-
hálcfva AF; Ks 83. — aMáj. 29-én. bSzept. 14-ig]. 1732: 
a midőn volnánk . . . delő Apátiban jővének mû előnk-
ben . . . az Delő Apáti lakasak, Kik is meg szorult ála-
pottyakban vettenek kölesen . . Groff Kornis István 
Uram ėo Nacságy Gyekei Udvarából 100 véka . . . bú-
zát [Dellőapáti SzD; Ks 25. B. 12]. 1752: a' kocsár le-
gény őtt csizma bellés bőrtis vett kölcsön maga szá-
mára, aztis még meg nem adta [Szentdemeter U; Ks 83 
Sükei Mihály lev.] 1784: Jol emlekezem hogy ezen fen 
specificált személlyek néhai B. Alvintzi Gábor ur eö 
nagyságától vettek kŏltsen . . . 100 Forintakat 
[Szelindek Szb; Mk IV.35/16 Michael Meltzer (63) 
vall.]. 

kölcsönvett kölcsönkért; împrumutat, luat cu împru-
mut; von jm geborgt, entliehen. 1589/1752: ha vagy az 
Ura, vagy az eö Gyermeky meg akarnák váltani3, tiszta 
diját önnön pénzekkel válthassák meg, költsön vött pén-
zel meg ne válthassák [Cssz; LLt. — aA zálogos jószá-
got]. 1725: Sütő házhoz őreg deszka 101. Kőltsőnn vőtt 
17 szálatt meg atta [Kv; Szám. 54/IV. 15]. 1748: az Vrtol 
Móra Miklós Vramtól obiigatoriámra költsön vőtt 
őtvőn Forintokat exólválja [Vh; WassLt]. 1752: ă köl-
tsön vett búzának interesse ne nevekedjék [Királyfva 
KK; Ks 67.46. 21c]. 1798: én mind az Egerszegi, mind a 
Veresegyházi Jószágát sok perrel és nyughatatlansággal 
nagyob részit pedig kőltsen vett pénzel . . . szerzettem ki 
[M.déllő TA; DobLev. IV/802. 2a]. 1817: Bétsbenis 
kőltsen vett pénzen élt [Görgénysztimre MT; Born. G. 
XVIII. 5 Árkosi Antal (60) ns vall.]. 

kölcsönvevő kölcsönkérő; care ia cu împrumut; entlei-
hend. 1840: a kőltsőnvévö Fűlep András . megnyu-
godott rajta, hogy a haszonba kibérlett Jószág jövedel-
mének illő része depurálja mind a tartozást; mind pedig 
az illető Interest [A.szentmihályfva TA; Bosla. Kövendi 
Kováts János, a szék bírája kezével]. 1841: ha azt akkor-
rá bé nem fizetné . tehát a' költsön adó Urnák . . . 
szabadságok légyen a' költsön vevő Úran töké-
letes eleget venni [Holtmaros MT; DE 2]. 

kölcsönvevődik kölcsönkérődik; a se împrumuta; aus-
geborgt/entliehen werden. 1849: (A) pénz ugyan költsön 
vevödött de vissza kellett adni [Somb. II]. 

köldök 1. buric, ombilic; Nabel. 1688: énnékem hŭtes 
Ur(am) . . . illeneketis mondott; hogy ha külön kenye-
ren vagyokis veled de ugyan csak veled hálok, szabad 
vagyok veled, és ha neked akaszta(m) (így!) a' kódeke-
digh hasítom [SzJk 231]. 1710: Megfizete Isten Székely 
Lászlónak is. Irtóztató nyavalya szállá a köldökirę, ki 
kezde rothadni, senki nem tudá meggyógyítani . . el-
szakada a köldöke, nagy kínokkal iQú emberkorban 
meghala [CsH 148]. 1749: Dumitru . . . Mellye, és hasa 
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mind eszve vólt szurdalva, a köldõkin alól pedig egy szú-
rás látzot, mind egy késnek hellye [Szárazalmás H; Ks 
101]. 1767: hol a* köldekinek hol a lábának tartotta a 
flintát [Majos MT; Told. 26/5]. 

2. köldökzsinór; cordon ombüicar; Nabelschnur/ 
strang. 1585: Ember Ianos vram valliaa, Nem lattam mi-
kor zwlte a* giermeket es ky Vette az: perwataba el 
Meczek Az vdwaron a* giermek keoldeoket de akor vere 
nem Iara Es mikor Immár hoznak a* giermeket . . . az 
zoba Ayto eleot Ahol a leani Annia lakik . . . megh Ere-
de Az gyermek keoldeóken Az Vęr, es lata(m) hogy a' 
vçr az eleo Ruhán ala folyt vala [Kv; TJk IV/1. 453. — 
aEgy leányanya csecsemőgyilkolása ügyében tartott 
vall.]. 1630: Kerdeztem most fogsagaba(n) teole hogj 
mint leta . azt mondotta hogj elesett mikor ki iöt az aj-
to(n), czak ugj suhadot el teole. de ugia(n) halua let s eö 
maga meczete el a keöldeöketis [Mv; MvLt 290. 191b— 
2a. — aA gyermek]. 1736: az utrumb(an) forgo Asz-
szony(na)k mikor Gjermeke lőtt, én vágtám az kŏldekit 
[Szentegyed SzD; TKl]. 

3. veszett. 1649: Attak el penzen egy keŏldeŏke 
ueszet Juhot nro l | Adot penzen el Egj köldöke veszet 
Niwues Berbeczet Egj forinton [Kv; Szám.26/VI. 478]. 

4. ekegerendelly-rész, ekeköldök; plaz; Pflugsohle. 
1748: Eke gerendejre valo karika Nro l . . . Eke köldö-
kire valo horog Nro 1 [Mezősályi TA; Ks 7. XVII. 12]. 
1776: Mester Ember(ne)k hogy egy Ekében Kŏdökőt és 
Eke fejet csinált Dr. 24 [Mezőméhes TA; WassLt). 1831: 
Egy Ujj keszülöben lévő Eke gerendely ködekestöl fejes-
től [Körtvélyfája MT; LLt]. 

A MTsz szerint: az eke talpát a gerendellyel összetartó fa. — A SzamSz-
nak ettől eltérő jel-e: az eke hátulján a gerendelytől a földig nyúló lapos 
vas, melyen az eke a földben csúszik; más néven ekefű v. csúsztató. 

5. a szitásmalom alsó kövének (fekvőkő, lisztelő kő) 
része, mely a malomkő kerek lyukába illeszkedik; buric (la 
piatra morii): Büchse (am Mühlstein). 1732: (Á malom) 
Mindenféle vas Eszközei ~ Korongjai, gerendejekben lé-
vő Csapjai, köldökei perpentzéi, és orsolya, alkalmas ideig 
meg szolgálának [Nagyiklód/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1847: A malom kövek kopottak . . . A Korong jo, a 
Köldökin van egy vas karika [Dés; DLt 316]. 

Frecskay a köldök szinonimáiként a dobzás, kŐpersely, ſaguzsaly és 
yaktöke szavakat sorolja fel (283). 

6. lakatrész; parte de lacăt; Schloßteil, Dorn. 1732: 
A harangláb ajtajának kolcsa tollát is megcsinálta s egy 
lakatnak köldekit, kolcsát igazította8 h.fl. — den. 8 [Kv; 
E T F 107. 13. — a A lakatos]. 1813: a ' lakatnak a' köldö-
ke el lévén törve a* Kultsával meg nem nyilhatik [Koron-
ka MT; Told. 18]. 

7. tolózár-rész; parte de zăvor; Teil des Schub/Stell-
riegels. 1656: Ezen kamaraszék pitvararol nilik az felseö 
tarhaz fele . . . vas sarkos panthos bellett ajtó melinek 
tollio vas szarja köldeökevel edgyŭt megh vagyon | vas 
sarkon pánton forgo ajtó, melljen vágjon kett retez egi 
tollio vas zaija, keöldeökövel ûtkőzöjevel együtt [UF II, 
123, 135]. 
8. csira, nyj cika; germen; Keim. 1815: A' krumpi 

annyi féle (! hajt) gyökeret a* hány szeme (: köldöke, tsi-
rája :) van, 's minél nagyobb a* krumpi annál több bél 
veszi kŏrŭl a* szemet-is, a ' béltől vészi a* tzika a* maga el-
sőbb eledelét [Kováts Sámuel, Utasítás a ' Krumpi ter-
mesztésre (nyomt.)]. 

9. '?' Hn. 1669: az mező köldökben (sz) [Szotyor 
Hsz; EHA]. 1818: A Ködökbe (sz) [uo.; EHA]. 

köldökcsömör köldöksömör; pecingine; Nabelpustel/ 
flechte. 1659: Okot tudtomra az õ nagysága előtt való 
Vádoltatásomra . . . nem adtam senkinek . . . mert már 
három heténél több, miolta itt kin Farnoson lévén, a kö-
dök csömörnek nevezeti alatt a kólika vesztegete s csak-
nem el is költöztete [TML I, 478-9 Udvarhelyi György 
teleki Mihályhoz]. 

köldökkarika az alsó malomkő része; parte a pietrei 
stătătoare/zăcătoare; Teil des unteren Mühl/ 
Mahlsteins. 1590: Attam egj Keoldeok karikanak ket 
Apro vasat veotte(m) d. 16 [Kv; Szám.4/XIII. 4 Gr. 
Wass melomreg.]. — Vő. a köldök 5. alatti adalékokkal 
és a jegyzettel. 

köldökkötés köldökzsinór-elkötés; legarea cordonu-
lui ombilical; Abnabelung. 1823-1830: (Göttingában a 
megesett) szerencsétlen szolgálókra nézve az a szerencse, 
hogy vagyon szülőház3 . ott fizetés nélkül szülnek . 
legnagyobb vigyázat a köldökvaágásra és -kötésre 
[FogE 227. — 1796 táján]. 

köldökös 1. köldökkel készült (lakat); (lacăt) fåcut 
într-un fel special; (Schloß) mit Dorn verfertigt. 1648: 
Az Sáfár házon vagyon eöregh lakat köldökes nro. 1 
[Komána F; U F I, 928]. 

2. vmilyen tolózár-résszel ellátott; (prevăzut) cu un 
anumit fel de opritor; mit irgendeinem Riegelschloßteil 
(versehen). 1656: vas sarkon panthon forgo . . . bellett 
ajtó felszer plehes kilinczes tollio zaijaval . . faragott 
ajtó azon keö melljekben csinált köldeökös ütköző-
jével együt [UF II, 121]. 

3. ? köldöksérves; cu hernie ombilicală; mit Nabel-
bruch. 1735: Egy őtődfü fekete gyermek ló . . . ö tödfü 
pej köldökös gyermek ló [Marossztkirály AF; Told. 2]. 

A jel-re nézve talán számbavehető a MPászt 300, 319 béka és köldökkö-
röm címszavának köv. értelmezése: a ló szárain az a várszerű cserepesedés, 
mely fekvéskor a patanyomástól ered és öröklődik. 

köldökfi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: srófos ~ lakat lakatfajta; un fel de lacăt; Art 
Schloß (mit Schraubendorn). 1813: Cserefa nagy ajtó 
. . . egy el romlott srófos köldökű kitsin gőmbőjég La-
kattyával edgyűtt [Koronka MT; Told. 18]. 

köldökvágás köldökzsinór-elmetszés; tăierea cordo-
nului ombilical; Abnabelung. 1823-1830: midőn . 
gyermekeim lettek, s mint falun tudatlan bábákat 
kellett hívatnom, tudtam, mire vigyázzak . . . legna-
gyobb vigyázat a köldökvágára és -'kötésre [FogE 227]. 

köldökvas 1. eke-csúsztató/fő; plaz; Pflugsohle. 1629: 
Egj kormani es koldok uasak [Szentdemeter U; LLt]. 
1734: Vagyon egy eke két jo vasával, gerendely kariká-
val . . . és kŏldŏk vassal edgyűtt [Datk NK; JHbB D. 1 
Gr. Bethlen Farkas inv.]. 1747: Váltó eke három köldök 
Vasaival, és két gerendely karikával [Borsa K; Told. 24]. 
1760: 1 eke talyigastol 1 tezlástol gerendelly karika nél-
kûlt köldök vas nélkül kormány hargával [Szentdemeter 
U; LLt]. 1799: Két rongyollott Eke Az egyiken . 
meg Nádazott Lapos vass, vagyon égy rövid Hoszszu és 
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köldök vassaival édjűtt | A Nagy Ekébe valo Lapos Vas 
ködök vasával égyűtt [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 
1819: Egy Eke hoszszu, lapos, és Köldök vasaival meg 
kívántató tajigajaval és Boronájaval [SzD; TSb 6]. 

2. az alsó malomkő része; parte a pietrei zăcătoare; 
Teil des unteren Mühl/Mahlsteins. 1680: Vágjon eö 
Ngok(na)k . . . lisztelŏ malom házok . . . alsó felső kŏ-
veii (!) kopottak . . . lisztelŏ váluja jo, külső belső viz ke-
rekei is jok Tengelyei ezek(ne)k mind kivŭl belül vas ka-
rikasok vas csapossok, Perpenczeje, orsoja, kŏldŏg (!) 
vasai jok [A.porumbák F; ÁLt Inv. 34]. — Vő. a köldök 
5- és köldökkarika alatti adalékokkal. 

köles 1. Panicum; mei; Hirse. 1672: Elmentünk az 
Noszalyia határnak Geŏcz felé valo fordulojaban az 
hol egy darab széna füvet . . . Gavai Miklós Uram fel 
szántatott volt keŏlesnek [Ks 41. R. 17. — aSzD]. 1680: 
8 2 Irtott helly most kölessel vagyon bé vetvi (!) [A.po-
rumbák F; ÁLt Urb. 51] | Tórók rész . . . az Gogán he-
0Q . . . most Eöreg Pal János ur(am)nak vagon kŏlesse 
benne [Diós K; JHbK LVIII/8]. 1731: eleg Tavaszi ve-
tést vetetem zabot, Törők buzat, kölest és hariczkat [Pá-
los NK; Ks 83 Géczj László lev.]. 1744: Éltető Vr(am) 

egj néhány Eke barázdányi földet Kölesnek fel fo-
gott volt [Szentegyed SzD; WassLt]. 1754: ezen földnek 
alsó barázdáján Vladek(na)k kŏlŏssekis termett vala 
[Erdőalja KK; Ks 39. XI. 11]. 1755: azt Nem hallottuk 
hogy p(rae)tendalt voln azon hellyhez és tiltatta volna 
ezen Kölessel bé vettett Rétről Szillé Kozma [Opraker-
csesora F; TKhf 31/11] | Én az utrizált . . . Rétett tudom 

• a z holottis most . . Kőlőst vagyis Malájt vetettek 
volt [uo.; i.h. Iuon Boërás (60) jb vall.]. 1774: Kölest, 
Árpát, Alakort, Tőnkőlt, Tatárkát, és Haritskát . . . 
nem szoktanak vetni [Szentdemeter U; LLt Vall.]. 1843: 
ezelőtt mint egy 7. esztendővel a' kérdés alatti Helyet . 
a' Deresztés . . bevetette Tőrökbuzával, 's kölessel [Bo-
dola Hsz; BLt 12 Gál János (38) szolgaember vall.]. 

2. kölesföld; cîmp semănat cu mei, meişte; Hirsen-
feld. 1588: Ez ell mult napon vasarnap geureug Tiwadar 
®s Peter zidalmazni kezdenek hogy ne haycziam az keo-
lesreol be az marhat azomba nekem tamadanak fegywe-
res kezzel [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall. ]. 1606: 
az melj helyet most boriű kertnek hinak az Atthiam vet 
vala ot az vt mellet egj darab keölest [UszT 20/293 Gr. 
Thibald de Kadiczfalua (65) pp vall.]. 

3. kölesvetés; semănătură de mei; Hirsensaat. 1570: 
Racz fey Krestel, Stephen olth . vallyak, hogy Eone-
kykes volt Lenek es keolesek az ky (!) Myhal keolese 
Mellet, Es aztis Mind megh ethetek volt, De eok Rayta 
nem talaltak senky Barmath, hane(m) az vtan Kys My-
haltwl hallottak [Kv; TJk III/2. 191]. 1594: Asz Her-
?^egh Pal Vram Marhayat talaltak asz keolessen . . . az 
peesy Byrakat es Polgarokat kwlte ky es aszok bechiol-
leottek megh az keolesben Valo karth Vgyminth Tiszen-
hath forintra, az Herczeg Pal Marhayara [Dés; DLt 
246]. 1670: kig(ne)k jrhatom jde ala az aruyzek retenetes 
karokat tesnek sok helyen az maros melet az kölöse-
ketys mind elmosta [Gyógy H; JHb XXXIX. 51 Üdós-
byk Naduduary Jstvan lev.]. 1696: (Naskuly) fenyegette 
szittais az bírót az kőlősetis el tapottatta [Mánya SzD; 
K-s 9. XXXI. 4]. 1715: nyara(n) alt(al) mikor a kőlősnek 
nőni kellet volna, szárazság lévén el muhorosodott Fü-
vesedet hogj alig kaszálhatták [Fog.; UtI]. 1740: sok ká-

rokot Tet az Ho harmat kölesben Torög búzában 
[Abosfva KK; Ks 99 Györki János lev.]. 1743: a' Dom-
bai réten . . . jo küleseket (!) is tudok lenni [Ádámos 
KK; JHbK XXVIII/9]. 1755: Azt tudom bizonyoson 
mert magamis ott voltam a midőn az Falut ezen Contro-
versias helyre ki hozták volt, és mondá Szillé Szandrü 
Iszaka Blendén(e)k hogy eddig az hellyig ameddig az 
malaj vagyis Kőllős vagyon meg engedem hogy ka-
szálly, de azon tul Semmiképpen meg nem engedem [Op-
rakercsesora F; TKhf 31/11 Iuon Boërás (60) jb vall.]. 

4. kölestermés; recoltă de mei; Hirsenernte/ertrag. 
7550: mykoron zekely gergely az peres ffewldrewl, az ke-
lesth ely wytthe wolth, azkoron, Jztrydy myhaly, zekely 
gergelth reya akarya wolth keresny [Mányik SzD; BÍR 
192/23 Isztrigyi Mihály és Székely Gergely kötéslev. — 
L. MNy LVIII, 491]. 1588: mikor ecczer zena rakni ha-
dadba be menteonk volna az Sombori vram Jobagiai 
. . . mynd zenankat Keoleseonket hatalmaswl ell hoztak 
[Zsákfva Sz; WLt]. 1843: az ottan volt Lent, Törökbu-
zát, kölest — mily eszközökkel, és mi modon kárositat-
tak el — szóval becsülje meg a* Tanú az elkárositott Ter-
méseket [Bodola Hsz; BLt 12 vk]. 

5. köles szalmájában; mei (cu paie cu tot); Hirse im 
Stroh. 1673: Ebből az percipialt kölesből rakattam az 
Fogarasi, sarkanyi, es Álso szombatfalvi csŭres kertek-
ben) Asztagot őtet [Fog.; UtI]. 1676/1687 k.: ã kinek 
Zabja ne(m) volt, kalongyájáb(an), de azonb(an) volt 
árpája, kölesse, alakora, égy Kalongya árpát vagy kő-
lest adott ã Praedicator(na)k ä két kalongya zab hellyet 
[Mezőcsávás MT; MMatr. 412]. 1680: az Csűrb(en) ez 
idei buza Asztagok hulladekja. Zab Asztagh . . . Ros 
Asztagh . . . Kölös kazalakba [A.porumbák F; ÁLt 
Inv. 31-3]. 1709: mar az zabat kŏlőst kellenek meg dez-
malnu(n)k [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1722: az Pus-
károk mig buza mezőn volt . mind aszt őrzőtték, az 
után Kölest, és mostis aszt őrzik hogy ä Marha ä 
kalangyákat ne vesztegesse [KJ. Rétyi Péter lev. Fog.-
ból]. 1743: A köles becsŭltetett 6 id est hat kalangjára 
[Zsombor K; Somb. I]. 1761: Szalmájába . . Arpaja, 
Zabja, Kőlősse, hány kalangya maradott ? [H; JHb 
XXXV/39. 4-5 vk]. 7777: mikor leg elsőben a fák 
gyökereit ki ástam volt akkor fel kapálván kölest 
vetettem volt belé s termett abban az Esztendőben fel 
kalongya kölesem [Gambuc AF; KP. Prekup Toma (60) 
zs vall.]. 

6. kölesmag/szem; grăunte de mei; Hirsenkorn. 
1585: az eo Zam ado Regestumaban Iria megha 

Meny Buzaia leót Meny keobeol Árpa, zab, Alakor, 
theonkeolj, Len, kender, es Keoles Iutot kezeheóz [Kv; 
KvLt Vegyes III/19. — aA Szent Erzsébet szegényház 
isp. m-e]. 1598: abban az Chereit feoldben, az Makay 
Leoricheben, Egy feleol Tyz Rudat szantatot el, Eor-
deóg ferencz Vram . . . az hoszaban Tízen hat Rudat 

Be is vettetett vala keolessel [M.fodorháza K; Ks 
Kowachy Istwan vall.]. 1600: véóttwnk . Hat veka 
keóleóst f 1 d 50. Fel keóblenek teóreseteól atta(m) d. 15 
[Kv; Szám.9/XIII. 15 Damakos Máté isp. m. kezével]. 
7627.; Az zabnak vékáját az vármegyéken adják öt pén-
zen. Árpának vékáját nyolcz pénzen . . . Kölesnek véká-
ját tíz pénzen [Gyf; EOE VIII, 474 piaci limitációban]. 
1632: Vagion negy kwlwis, kiben keőlest es Len magotth 
teőrnek, az vamiath ólaiul es kasaiul az varba(n) admi-
nistralliak [Fog.; UC 14/38. 110] | vagion . . . egy eőreg 
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Kas, meliben vagio(n) keőleős Cub : 19 [Komána F; UC 
120]. 1654: Keölyes vagyo(n) gr. 1 1/2 [Szásznádas KK; 
Ks Bánffy Anna urb.]. 1683: Kőllősről valló Extractus. 
Szemiben Van kőlős jellen C.S. No 134/1 [Almakerék 
NK; UtI]. 1761: szemül a' Gabanásba . . . hány véka 
Tiszta, vagy elegy Búzája, Rosa, Árpája, Zabja, Kőlősse 
. . . maradott ? [H; JHb XXXV/39. 4 vk]. 7774: kőlesis 
vólt egy vékányi kit a' Pislenek meg ettek vólt [Szentde-
meter U; LLt Vall. 30]. 

Szk: fejér 1679: Fejer köles . . . Cub 132/2 . . . Ve-
res Köles . . . Cub 11/1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 133-4]. 1729: talaltunk . . . Fejér kölest 4 szú-
székban metr 132 Veres kölest más szúszékba(n) metr. 
15 [Marossztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb] * közönséges 
~. 1682: Vágjon . . mosot kolŏs kasa(na)k Cub 25// 
Ugjan kasa(na)k valo mosotlan tiszta kŏlŏs Cub 42// 
Kŏzŏseges kŏlŏs Cub 478 [A.porumbák F; UtI]. 1684: 
Mosot Köles Cub 10// — Közönséges Kőlõs Cub 168 
[Fog.; UtI] * mosatlan ~. 1684: Vágjon . . . mosotlan 
buza Cub 160 . . mosot kŏlŏs kassának Cub 20// Mo-
satlan kŏlŏs Cub 372 [A.porumbák F; UtI] * mosott ~ 

közönséges ~ veres 1736: veres köles metr. 6 
[Martonfva NK; CU XIII/1. 248]. 1783: Teremiből ^az 
Veress kölest el hozván . . . fele itt maradott [JHbCs Ár-
kosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 

Sz. 7676: De édes Sógor uram, azt Kigyelmed tudja, 
ha szintén ez mostani Magyarországban lévő hadait ő 
felségének levágnók is, bizony ő csak császár. Azért, az 
mint az paraszt példabeszédben mondják, ember egy 
zsák kölest elönt, mind úgy fel nem szedi, az mint volt 
[TML VII, 257 Komis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 

OSzn. 1597: Koless Mihal [Kv; Szám.7/XIV, 98 Th. 
Masass sp kezével]. 1602: Köles Máté lófő [Gidófva 
Hsz; SzO V, 210]. 1614: Keòles Gergely jb [Albis Hsz; 
BethU 295] | Keóles Jstwan pp. Keŏles János pp [Gidó-
fva Hsz; i.h. 275]. 1631: Keóles István [Nyújtód Hsz; 
HSzjP]. 

OHn . 1543/1687 k.: Az mosoni határban orotvány-
ban égy főid . . . Vagyon más fõldis Köles ágy félén 
[Moson MT; MMatr. 262]. 1592/1804: Köles osztolo-
ban [Kissolymos U]. 1612/1687 k.: Vagyon Széna fü ä 
Köles érben [Csávás MT; MMatr. 411]. 1632/1664: Az 
Köles hegynél (sz) [Koronka MT]. 1653: Kŏlŏs vŏlgiben 
[Keresed TA]. 1679: az kölesben (sz) [Désfva KK] | Az 
Köles hegyb(en) (sz) [Vajdasztiván MT]. 1687: Az Kő-
lős nevü helyben [Dengeleg SzD]. 1688: Az kölös 
kuttyan kivŭl (sz) [Oroszfája K]. 1756: A Köles ájjban 
[Moson MT; MRConscr.]. 1760: a ' Köles gödörben (sz) 
[Balázstelke KK]. 1765: a Köles n. föld (sz) [Csávás 
KK]. 1772: A Köles nevezetű Főidbe (k) [Szászfenes K]. 
1775: A Kŏlŏs vápában (sz) [Jánosfva U] | A Köles Pa-
taka nevű hellyb(en) [Recsenyéd U]. 1795: A Küles ajba 
(sz) [Bábony K]. — A forrásjelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

kölesalja kölesocsú; codină de mei; Hirsenafterkorn. 
1681: Tyuk(na)k valo köles allya [Hátszeg; VhU 596]. 
1682: Köles Cub 9/3 Köles allya Cub /3 [Vh; VhU 691]. 

kölesaratás secerişul/seceratul meiului; Hirsenernte. 
1595: Az keoleos Aratasra, zarazasra, es egibe keotezes-
sere keoltetem f-/96 [Kv; Szám.6/XIII. 11]. 
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kölesasztag stog de mei; Hirsenfeimen. 1687: Tavalyi 
Kölös Asztag nro. 4 . . Kölös szemül vágjon jelen Sax. 
Cub. 176//2 [Fog.; UtI], 

köleses (eredetileg) kölestermelésre való; (iniţial) te-
rén cultivat cu mei; (ursprünglich) zum Hirsenbau/an-
bau geeignet. Hn. 1578/XVII.sz.köz.: Keőleses kutba(n) 
(sz) [Kide K; BHn 86]. 1593: kölesös odalon [Perecsen 
Sz; WLt]. 1675: az Köleses völgy (sz) [Marosbogát TA; 
EHA]. 1724: Az köleses kúton Inet (sz) [Kide K; BHn 
88]. 7757: A kőlősős Völgyiben. A kőlősős Vőlgj 
éjszakjánn (sz) [Marosbogát TA; EHA]. 1795/1807: Á 
Kölösés előtt (sz) [Kispetri K; EHA]. 

kölesföld cîmp semănat cu mei, meişte; Hirsenfeld. 
1550: a köles fold feloly walo leuely [Mányik SzD; BfR 
VI]. 1637: Keöles feoldek ugyan azon feŏldek mellett 
vadnak. Hasonlokeppen Bosonak es Lenczyenek valo 
feóldis elegendeŏ vagyon [A.komána F; UC 14/42. 185]. 
1693: Az Miriszlaia köles földben metr 45 [Ne; DobLev. 
1/38. 5a. — a A várossal tőszomszédos Miriszlón levő]. 
1694/1764: Gyűrű allyában való Kőlős földeket Két 
Lábban szakasztván a felső Láb fellyŭl Nemes Jánosné 
Asz(szo)ny(om)é [M.fűlpös MT; EHA]. 1760: az én 
Apám és Imre István az Nagj kertben adtak volt egj da-
rab köles földet s kászalott ide akarván bé nyalábozni 
Néhai Székely Sigmond és Balint Uraimek(na)k tseré-
ben egy darab itten levő hellyért [Kilyén Hsz; LLt]. 
1812: A Kerek Erdő alatt kőlős főid [M.bölkény 
MT; Born. G. XIII. 8]. 

Hn. 1668: Az Kóles földnek az felseó felé (sz) [Imecs-
fva Hsz]. 1678: Az köles földön [Kocsárd TA; DobLev. 
1/26]. 1687: A Köles földben (sz) [Désfva KK]. 
1694/1764: Kőlős főid [M.fűlpös MT; Told. 26]. 1737: 
A* Kŏlŏs Földben [Désfva KK]. 1740: A Köles főiden 
(k) [Gyerővásárhely K]. 1744: Az Köles földön [Kv; TJk 
XV/4. 22]. 1748: A Köles Földek fejin (sz) [Karácsony-
fva MT]. 1753: az Köles föld nevü helyben (sz) [Komját-
szeg TA]. 1754: A' Kőlős földekben (sz). A' köles földek 
között (sz) [Radnótfája MT}. 7767: a* Köles földekbe 
(sz) [Radnót KK]. 7772: A Köles főiden valo Láb (sz) 
[Szászfenes K]. 1776: Köles föld n.h.-ben [Csávás KK] I 
A' Kőlős Főidőkbe [Maroskeresztúr MT]. 1779: A Fel-
lakban ã Köles Főidőn (k) [Ördöngösfüzes SzD]. 1801 
k.: A köles Földek kőzőt (sz) [Visa KJ. — A forrásjelzet 
nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kölesföldbeli a kölesföldben levő; din cîmpul semănat 
cu mei; im Hirsenfeld befindlich. Hn. 1627: Az Keoleos 
feoldbeli szelfeold [Lőrincfva MT; EHA]. 

kölesgyomláló plivitor de mei; Hirse jätend/krautend. 
1600: 18 July Attam hat keóles giomlalonak d 36 [Kv; 
Szám. 9/XII. 70 Igyártó Simon isp.m. kezével]. 

kölesbely kölesföld; cîmp semănat cu mei; Hirsenfeld. 
1659: az köles helyett Ebeni Miklosne Aszszonyo(m) be-
kessegesse(n) birta, kaszaltotta [Kv; SLt AQ. 17 Fr. Igaz 
(35) centumvir vall.]. 

Hn. 1695/1717: Köles helyben (sz) [Tarcsafva U; 
EHA]. 1718: az Köles helyben (sz) [Dengeleg SzD; 
EHA]. 1726: Köles helyb(en) (sz) [Vajdasztiván MT; 
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EHA]. 7727: A Kőlős hellyb(en) (sz) [uo.; EHA]. 1769: 
A Köles helyben (sz) [Nyárádsztanna MT; EHA]. 1807: 
Kőleshellybe (sz) [Tarcsafva U; EHA]. 

köleshelybeli kölesföldbeli; din cîmpul semănat cu 
mei; in/auf dem Hirsenfeld befindlich. 7723: Köles hely-
beli föld (Tarcsafva U; EHA]. 

köleskása păsat de mei; Hirsebrei, Hirsengrütze. 1584: 
Haznal zabot adny vekayat d 9 . . . Keóles kasanak weka-
yat d 35 [Kv; PolgK 13]. 1590 k.: Ez ide ala megh irt limi-
tatíorol wgy teczet ew kegmeknek hogy mikor Isten draga 
es zewk ydeot bochiat reánk chiak ackor obserualtassek 
• • • Keóles kasanak wekayat d 35 [Kv; KvLt Vegyes 
Hl/13]. 1595: Az Ris kassat most ne(m) kaphatnj: Dragais 
feletteb Tisztessegesb penig az Dara, az kölös kassanal: És 
maid olczobbanis jútunk akkor hozza, hogy ne(m) az kas-
sahoz [Kv; Szám.ó/XVIIa. 207 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1647: Vagion ez Tornaczban . . . fa abronczos veder 
teli keóles kasaúal [Drassó AF; BK 48/16]. 1683: Köles 
kása Sax Cub 4// — [Szúv; UtI]. 1687: Kölös vagya(n) 

• Cub 80// Kölös Kasa . . . Cub. - / / 2 [A.komána F; 
UtI]. 1690: Szemiben van jellen kőllős Cub Sax N 86//1 
• • • Kőllŏs kasa Cub sax No 1//1 [Almakerék NK; UtI]. 
1774: Pénteken Paraszt ebédkor fözettettünk még né-
kiek másfél ejtel köles kását olajjal [Kvh; HSzjP]. 1796: 
Egy kupa kölös kásáért xr. 10 [Kosesd H; Ks 78. XVII. 
15]. 1855: küld Feleségem . . . egy véka köles kását 
[Uzon Hsz; Kp V. 405 Kispál György Kispál Lajoshoz]. 

Szk: ~ õrlõ rezsnice köleskása-daráló. 1748: So őrlő 
resnicze 1. Kőlős kása őrlő resnicze [Szinyérváralja Szt; 
Ks 25. VII] * ~ tartó fedeles kád. 1680: kŏlŏs kasa 
tartó egy fedeles kad [A.porumbák F; ÁLt Inv. 15] * 
mosott 1684: mosot buza Cub 31// mosatlan buza 
Cub 220// . . . mosot kŏlŏs kássanak Cub 7// mosatlan 
kŏlŏs Cub 410 JPorumbák F; UtI]. 

köleskása-csináltatás köleskása-őrletés; făcutul păsa-
tului de mei; Hirsengrützemahlen. 1683: Köles Kasa 
csinaltatasra Cub 10 [Fog.; UtI]. 

köleskenyér pîine de mei; Hirse(n)brot. 1705: Mi pe-
dig annyira vagyunk, hogy a gubernátornak csak tíz kö-
böl liszti sincs, mert a szebeni malmokon csak nem tud-
nak őrölni a militia őrlése mia, mert mindennap száz kö-
böl liszt megyen ki profontra, az pediglen igen szegény, 
mert most mind köleskenyeret sütnek [WIN I, 440]. 

köles-kereset köles-követelés; pretenţie de despăgubi-
r® pentru mei; Hirsenklage/forderung. 7695: Borane 
Aszsz(ony) periette Killyeni Mihalyne Aszszonyomot 
• • • egy hold földnek meg szántásáért . . le hagyvan 
Şorane Aszszonyomis mind Hariska köles Buza kerese-
t t , es abból orialodott mind(en) maratsagokot . . . es 
egymást mü előttünk megh követek [Kilyén Hsz; BLt]. 

köleskert bekertelt kölesföld; meişte îngrădită; um-
zâuntes Hirsenfeld. Hn. 1625: Keŏles kertben (sz) [Uzon 
Hsz]. 1669: az Köles kert zenben [Tarcsafva U]. 
1685/1792: Az Albisi Köles kerten belől egy nagy Nyir 
[Albis Hsz]. 7697: Köles kert nevü hellyben [Tarcsafva 
U] I Köles kert nevü helyb(en) (sz) [A.boldogfva U]. 
]726: az Köles kertbe [Bádok K; BHn 24]. 1728: 'A Kő-

lős Kertben a* berek szélyben (sz) [Komjátszeg TA]. 
1752: Köles kert nevű hejben [Nyárádsztlászló MT]. 
1757: Egj kevés közönséges erdŏis vágjon, mely Köles 
Kertnek neveztetik [Nagyernye MT]. 1765: A Köles 
kertben (sz) [Szentháromság MT]. 1776: A Kőlős kert 
(sz) [Balavásár KK]. 1781: Köles kertbe (k) [Bencéd U]. 
1789: a ' Köles kertben [Csitsztiván MT]. 1792: a Köles 
kerbe (sz) [Uzon Hsz]. 1802: A Kŏlŏs kertb(en) (sz) 
[Nagyernye MT]. 1818: Az AH Dobolyi Réten a' Köles 
Kertben (k) [Aldoboly Hsz]. 1821: A' Kölöskert (k) 
[Csitsztiván MT]. — Á forrásjelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

kölesliszt fåină de mei; Hirs(en)mehl. 1710: Mi pedig 
bemenven Havasalyföldiben Thökölyvel . . . szállot-
tunk Ploesthez A ploesti mezőn negyedfél hétig vol-
tunk táborban . . . ott ettem elsőben köleslisztből sült 
málét mézzel, igen jólesett [CsH 232]. 

kölesmag kölesszem; grăunte de mei; Hirse(n)korn. 
1789: A Kőlős magam egy jo asztagatska lőn [Berz. 
5.43. S. 88]. 

kölesmegétetés kölesvetés-felétetés; daună produsă ín 
sămănăturile de mei prin păscutul animalelor; Verfütte-
rung der Hirsensaat. 1594: ky Vitte az polgarokath vala-
mi keóles megh itetesnek kara latny [Dés; DLt 246]. 

kölesmezei a Kölesmezö (K) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Kölesmező; 
mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kö-
lesmező. I. mn 1. Kőlesmezőn levő, ahhoz tartozó; din 
Kölesmező; in Kőlesmező befindlich, zu Kölesmező ge-
hörig. 1615: Keólesmezej es Diossj Jozagh [Kv; JHbK 
XXIII/7]. 1642: Lazar Peter semminemeŏ fraskat (!) 
sem akadalt nem czinal sem zerez az keóles mezej riz 
portiorul Colosuarmegeben [Kv; Ks 65. 43. 10]. 

Hn. 1633: Az Keolesmezey hataran [Kölesmező K; 
BHn 53]. 1650: az keólesmezej es az Burjanos ó Budaj 
hataron [Burjánosóbuda K; BHn 40]. 1779: egyfelől, a' 
Kőlesmezei, másfelől az uj-Budai Határok [uo.; BHn 42]. 

Az eltűnt Kōlesmezõ (K) helyét elég pontosan meghatározhatjuk (L. 
BHn 44—5 kõzõtt a térképvázlatot); határa — a szintén eltűnt — Újbuda és 
Balog János telke határával együtt Burjánosóbuda határát növelte meg. 

2. Kölesmezőn lakó; care locuieşte la Kölesmező; in 
Kölesmezö wohnhaft. 1668: láttam hogy Budán â mi 
Falunkban tsioportozanak eoszve, â Mikola Ur(am) 
Köles mezei és Burjános ô Budai Jobbágyi [Burjánosó-
buda K; Ks 65. 43. 10]. 

II. fn Kölesmezö lakosa; locuitor din Kölesmező; 
Einwohner von Kölesmező. 1697: az köles mezeiek 
szantottájak (!) az Czup alat valo feoldet [uo.; JHbK 
XXII/21]. 

kölesmező kölesföld; cîmp semănat cu mei, meişte; 
Hirsenfeld. Hn. 1758: A* Köles Mező Árka mellett (sz) 
[M.kiskapus K; EHA]. 1787: A Köles Mező n. H.-ben 
lévő Láb (sz) [Szásznyires SzD; EHA]. 1813: A' Köles 
Mezőben (sz) [M.kiskapus K; KHn 171]. 

kölesnyQ köles-nyilföld; parcelă semănată cu mei; 
durch Los zugeteiltes Hirsenfeld. 1622: Szegh Martian 
. . . egy keőles nyl [Kozárvár SzD; EHA]. 1643: kett kis 
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keŏlos feold. egy keŏles nil [uo.; EHA]. 1745: Kőszege 
megett egy Köles nyil [uo.; EHA]. 

Hn. 7727: a Köles Nyilakb(an) (k) [Balavásár KK; 
EHA]. 1746: Köles Nyil nevű Falu földe [Szentlászló 
MT; EHA]. 1768: A' Köles Nyílban (k) [Középlak K; 
KHn 298]. 1771/1817: Köles Nyílban (k) [Jobbágyfva 
MT; EHA]. 7787: A' Czekében a' köles nyílban (k). A 
Kőlős Nyílban (k) [Inaktelke K; EHA]. 1791: A Kölös 
Nyilban a Külső Lábban (k) [Balavásár KK; EHa]. 

kölesnyOi köles-nyílföldbeli; din parcela semănată cu 
mei; von/aus dem durch Los zugeteilten Hirsenfeld. Hn. 
1863: Kŏlŏs nyili Botos (k) [Kajántó K; EHA]. 

kölesszalma paie de mei; Hirsenhalm/stroh. 1674: 
Köles szalma negjven egj csortioban [A.porumbák F; 
U F II, 610]. 1689: az Lábos marhák szŭkségire Kŏ 
halom székb(en) vitetett Buza, köles, Zab, es Árpa 
szalmát f 13//50 [Bucsum F; MvRKLev.]. 

kölesszalma-boglya claie fåută din paie de mei; Hir-
senstrohfeimen. 1681: Vagjo(n) ezen Csűrös kertb(en): 

Köles szalma baglya, Zab szalmaval elegyesleg, egi 
Kalongja [Hátszeg; VhU 602]. 

kölesszántás aratul pentru mei; Hirsenackerbestellung/ 
anpflűgen. 1598: az el mult, Anno 1596, keöles szántás-
kor, szántok vala enis, az Donaban az fodorhazi hatar-
ban [M.fodorháza K; Ks Fodorhazy Boldisar vall.]. 

kölesszem kölesmag; grăunte de mei; Hirsenkorn. 
1629: Adot uala ennekemis ket giöngjszemet mint ket 
keöles szem [Mv; MvLt 290. 163a]. 

kölesszer kb. kölesföldek rendje; meişte; Reihe der 
Hirsenfelder. Hn. 1648: a Köles szerben (sz) [Albis Hsz; 
EHA]. 1680/1817: a' Kölesszerben (sz) [Dálnok Hsz; 
EHA]. 

kölestanistra kõleses/kölestarisznya; traistă pentru 
mei; Ranzen mit/für Hirse. 1630: 1 kòles Tanistra d 
3 [Kv; Szám.l8b/IV. 98]. 

kölestarló kölesföld; cîmp semănat cu mei, meişte; 
Hirsenfeld. 1766: A földeknek azon része melljen 
most köles torlo láczik [Kőrispatak U; Pf]. 

Hn. 1592: Keöles tarló Newu helie(n) [Szu; EHA]. 
1673: itt ez az Kölés Tarló [Kotorhóa; EHA. — aPté-
dium Mihályfva (AF) határában]. 1701: A Köles torlo-
ban (sz) [Mezőbodon TA; EH Aj. 1720: Kölŏs tarló ne-
vü helyben [Kisfalud3; EHA. — Eltűnt település Csapó 
és Ugra (KK) táján]. 1741/XVIII.sz.: Az kőlés talián 
(sz). Az köles Tollán (sz) [Szamoskócs SzD; EHA]. 
1758: A Berken a Köles tarló, vagyis Irtovány alat (sz) 
[Bh; EHA]. 

kölestörő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ vályú piuă pentru fåcut păsat de mei; Hirsen-
brechmulde/trog. 1776: Kŏlŏs Törő vállú Nro 1 3 kala-
pátsával [Mezősámsond MT; Berz. 17]. 

kölesvetés semănătură de mei; Hirsensaat. 1622: Egy 
veka keöles vetes [Kékes SzD; SzJk 3]. 1641: Az nagi-

saghtok eöszy es tavaszy maiorsagh vetesinek breuys ex-
tractussa . . . köles uetes uagion in summa cubuli 13/2 
[UF I, 814]. 1686: Kőlős vetés Cub 3//3 [Marosillye H; 
UtI]. 1687: Köles vetés in Sum(m)a Sax Cub. 5 [Fog.; 
UtI]. 1689: Kőlős in granis Sax Cub 80//3 . . . Kőlős ve-
tes Sax Cub 9//2 1/2 [Marosillye H; UtI] | Török buza 
vetés Sax Cub 3// Köles vetés . . Sax Cub 1// 1/2 
[Szilágycseh; UtI]. 1715: vagyon Köles vetés met. 1 
[Szentlászló TA; JHbK III/5J. 1731: Az Somkut fele for-
duló határunkb(a) vetett köles, Törökbuza s akarmi ké-
sői vetésnek meg őrizésére, Pasztorok(na)k fogadtuk 
meg . . . Varadj Borbély Istvánt és Kerekes al(ia)s Timár 
Jánost [Dés; Jk 420a.]. 

kőlik 1. kőlyuk 

kölikasztó 1. kőlyukasztó 

költ1 1. vmire vmennyi pénzt kiad/ñzet; a cheltui; 
(Geld) ausgeben, verausgaben. 1568: az Mely pertt In-
dytott Tholdalagy András Az torozkayakal, az Jo-
zagh ozlas feleol, kybe Magat Zekel János Ingeralta, 
Tholdalagy András valamytt az perre Eddyg keolteott 
Neky Meg Engedj [Gyf; BfN 54/6]. 1575: attam . . eg 
pūzta to helyerth flo, 8 . . . az tora kez penzth keltetem 
flo, 4, meg schinalasara [Galac BN; WLt]. 1591: ez zol-
ga(m)nak etere itara keolteottem fl. 2 [UszT 13/67]. 
1595: Mentenek Reúíga ö km(e)k, és költettek oda tt f. 3 
d 53 fKv; Szám.6/XVIIa. 185 ifj. Heltai Gáspár sp kezé: 
vei. - B]. 1603: hat eztendejgh perlettem vagj towabjs kj 
kj teczjk az per folta lewelekbeol, Negj zaz frtot keoltet-
te(m) ez perre [Csapó KK; JHb XXV/23]. 1651: Balpa-
taki Urammal Szebenben menue(n), es ot Commoral-
van egy Jdeigh, magunkra, Louunkra kŭltettem addigh, 
fl. 3//80 [Borberek AF; WassLt Perc. 51]. 1678: eltelekre 
italakra költetem f 2 d 38 [Mv; MvRLt]. 1690: hűtős Bí-
raja voltam az falunak, bírósagomban költöttem az falu 
mellet flo. 12 [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1842: a Bihalokra 
kőltett 2 Rftat és 30 xárt [Nyárádtő MT; SLt Vegyes pe-
rirj. 

2. vkire/vmire vmennyit ráfordít/áldoz; a cheltui (o 
sumă oarecare pe cineva/ceva); auf/ver/wenden. 1552: 
az Tónak felehez Ne Nywlhassanak; meeg . . . Barchay 
g'erg'eth, mynden ke°lchegerewl meg ne Elegythenek 
kyt az Thora ke°ltett uolna, azth meg fyzethuen . • 
Tartazzek Barchay Ge°rgys, meg bochathny az Thonak 
feleeth, ky zalagwl vagian Nalla [Mezőszengyei TA; 
BfR]. 1596: Amy az gyermek tartasat nezy . . . Viczey 
Anna azzony az gyermek hazat, es kewlseo eöreöksegit 
birya, Azért az gyermek etelere semmit nem depu-
taltunk, hane(m) valamit az kywwl keolt rea vgimint 
mellette walo leanyra, tanittatasara, es ruhazattyara 
azokat fel írassa . . . es az kalmar arw marhabol tuggya 

ky maganak [Kv; RDL I. 65]. 7605: azt sem tuggia hogy 
ha legaltaie Zabo balasne peterdeaknak az hazat es 
eöreökseget vagy nem, de azt túggja hogy peter deák az 
menit azra az azonjra költeöth nincz vduarhelt olj haz 
kit peter djak meg nem veheteth volna [UszT 17/90]. 
7677: Ez Adossagokat hattuk hogj Catha Azzonj fel 
zedgie es az giermek taplalasara keölchie [Kv; RDL }• 
88]. 1746: még à mit költöttem vólt réája az Jre azt is 
meg kívánom úgy hogy ha továbra is hurczol Tiszt 
Vr(ame)k(na)k fizessen 12 forintokat [Torda; TJkT Ifl-
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35]. 1796: Ezekre sem költ a Mlgos Uraság Semmit 
egy kis kenyéren és egy egy portiocska pálinkán kivül 
[Verebes Cs; Berz. 7. 66. V. l]. 

Sz. 1771: az apa és anya az ő gyermekinek amit ád, 
arra bizonyságot nem szokott hívni Az atyámat én 
semmiben károsítani nem kívántam, most sem kívá-
nom, mert ha költ is egyik kéziből, a más kéziért költ, 
mivel én ma is tartom őkegyelminek magamat gyerme-
kinek lenni [M.hermány U; RSzF 269-70]. 

3. (szükséges) költségeket áll/visel; a suporta chel-
tuielile (necesare); die (nötigen) Kosten/Auslagen be-
streiten/tragen. 1567: walamikor Jöue Jaro az 
folnagynal zal, az Waros prouentussabol kölesen az 
zálogra az mint az zöksegh mutattiais annyra [Vízakna; 
TT 1881. 191]. 1568: Anna c(on)sors Mathiae Henteler 

fassa e(st), Ezt tudom hogy az fyaual egyçt eltenek, 
es mindent egy arant kpltpttenek [Kv; TJk III/l. 189]. 
1649: akkori kiczid iovedelmeczkeból Postakra Or-
szágh szolgálattiában forgolodo rendekre . . az mire 
érkeszhettünk abból költöttünk [Dés; DLt 424]. 7727: 
Sok esztendeje miolta ezen Joszag(na)k dolga periclita-
lodik, bizonyos expetitioja és kőlcsége nem levén a Fa-
müiá(na)k, nem lehet hogy némellyik része kölesen és fá-
mdgyan csak [Déva; JHb XLIIJ. 1767: eleget faradtunk 
költettünk ezen dolog alkalmatosságával [Udvarfva 
MT; Told. 44/38]. 1779: az Udvar Házat el nem viszem 
a Hátamon, számodra meg tartottam, sokat perle-
kedtem költöttem érette, mert Leány nem dőrget soha 
itten [Martisfva Hsz; HSzjP Petrus Betző Senior (56) ns 
vall.]. 

4. (pénzt) elkölt; a cheltui (banii); Geld ausgeben/ 
verausgaben. 1572: Mweltek es ket Negue(n) forint irö 
Eszwstet, Azt az Eszwstet keszihez viue Szabó Jstuan es 
oda Beszterczere viue es Koszma gergelt el uiue uele hog 
ott eleget tisze(n) . . Annak vtanna ell Rejteszet 
Koszma gergel elöth s eg fillért sem adot nekj, mind az w 
Maga Adossagaba költette mind eg pinszig [Lápos8; 
BesztLt 3687 Ismeretlen levélíró a beszt-i bíróhoz. — 
Valószínűleg Hagymáslápos Szt]. 1600: Cziki Simo 

arra illyen valazt teòn en ugy tudom hogy mikor ezt 
megj veottem, tv akkoron Czoma Mártonnál egwt es 
®gy kenyere(n) voltattok az mit en erte attam eggyvt 
keólteottetek s haznat veóttetek [UszT 15/21]. 1637: 
Hallottam . . hogi azt monda ez az Szekely Istua(n) 
JJfki, hogi mi nélkül voltai szűkös edes Katam nem 
bírlak penzemel, hiszem nalad alot gjüszüm, s oda 
költeőtted penzemet, a hova akartad [Mv; MvLt 291. 
107a]. 1677: Hamis pénzel tudva élŏ emberek . . . 
hasonlo poenában incurrallyanak, mint annak csinálói 
; • • ha kezéhez történet szerint devenialna afféle pénz, és 
o-is csak a' szerint akarná költeni, a' mint ŏ hozzájutot, 
azért ne bŭntetŏdgyék [AC 138]. 1748: az Urá(na)kis 
marad annyi, hogy ha ă gyermekei pénzit nem kŏltiis, 
megéri vélle, ha pénzt ennékis [Torda; Borb.]. 1764: 
mind ezeket Bota Péter atta el, s az árakat is ŏ költette és 
0 tette, az hová tette [Vajdasztiván MT; JHb IX/45]. 
'829: az árráta pedig Szedte fel a Falus Biro, de hová 

fáé t ] k ö l t e t t e ŏ t u á i ã [ M e z ö k ö l P é n y M T ; T S b 4 8- — * A 

(pénzt) elherdál/prédál; a risipi/irosi (banii); ver-
geuden/tun. 1597: Fel peres Kaidicz falui nagj Janosne 
lllona asszony procatora antalfi tamas Al peres az nehaj 
mlo lorinezne ugjan dersy kataljn . . . Iliién gjalazatos 

szot zolot hogj en azt mondottam uolna hogy penzemet 
ueztetem el de nem el ueztetem hanem az latrokra kŏltŏ-
tem de en az latrokra nem koltŏtem hanem teolem 
gonozul uezet el [UszT 12/25]. 1599: bamfj giorgy vram-
nak ifiw koraban leg elobe hogy hozza akada az 
iozag az mj az haznall ingó bingo marha voltt imide, 
amoda költöttük [Bh; BLt]. 1614: Az Szegeny No. 10. 
Auagy 9. sŏtt gyakorta tzak 8. Leúen, hogy . magok-
ra, felesegeúel, Leanyokra, Taligasra, Beres Legenyek-
re, Inassokra, fellaitarokra, müues Legenyekre . . . ne 
költezek az szegenyek Iöúedelmet, rendeltük [Kv; 
AggmLt A. 83]. 1758: halottam hogj mihejen meg oszta-
zott Szekej Boldisár ur(am) mi velünk mingjárt az na-
gjob Leánj költeni és parezloni (!) kezdette az atjatol ho-
zott pénzt [Aranyosrákos TA; Borb. II Pallffi Dániel 
(66) ns vall.]. 1763: én haszontalan herre tsak égj penzit 
sem költöttem Nstok(na)k [Kóród KK; Ks CII. 18 Szar-
ka József tt lev.]. 7764/7765: Ami kevés Arany, es ezüst 
pénzem marad . . . asztot hagyom Feleségem Geréb Su-
sannának, és edes Gyermekeimnek Gaspar, Anna, Kla-
rinak Neveltetésekre, hogy abból tartsa őket, és ne dila-
pidállya vagy költse helytelenül a feleségem [Kóród 
KK; Ks 14. XLIIIa Komis Ferenc végr.]. 

Sz. 1667: Fösvény többet költ, rest többet jár [TML 
IV, 144 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

6. kiadásokba/költségbe veri magát; a face cheltuieli 
mari, a cheltui banii pe ceva; sich Kosten machen/in Un-
kosten stürzen. 1557: Er<them> hogy kthek en vellem az 
Zeken perelny akar . en kkel Zeken nem perlek sem 
akarok kwltenem heyaba hanem az ktek penzetth megh 
adom es az Jozagnak helyet lelem ezerth en bozzoth nem 
akarok wallany [Apanagyfalu SzD; BesztLt 70 Apaffy 
lazlo nagyfalwrwl a beszt-i tanácshoz]. 1664: Azt gon-
dolom, hogy oly ember Nádasdi uram, ha nem látná az 
dolgokat, nem költene haszontalan [TML III, 114 Ló-
nyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1719j1724: Pesti Mihálj 
ur(am) Felesége, Nemes Szilágyi Sophia Aszszony járt, 
kérte, és onszolta Tekintetes Nemzetes Babonji Erse-
beth Aszszonyt hogj vélle alkodgjék meg es ne perle-
kedgjenek mivel ŏ meg unta járni s költeni és továb nem 
jár, sem nem költ [Torda; JHb XIV/6. 56]. 1720: az 
Urak is eleget futnak, fáradnak, költenek az Várasért 
[Torockó; TLev. 8/4]. 1786: Én Dobollyi Josef 
declarálom, hogy én senkinek lehető Jussát el nem 
titkolom, 's el rejteni nem kívánom, hanem omnium 
Successorum Patzalaianorum nevekben Instáltam; 
Sententíat váltattam, Szebenbe fáradtam, költettem 'a 
közjóért [Nagylak AF; DobLev. III/607. 12]. 1801: Az 
iránt is alázatasan Instálom, méltoztassan Törvény 
nélkült dolgom el igazítani, mert szegény Ember 
vagyak, nintsen honnan kőltőnőm [Kajántó K; FiscLt]. 

7. magát költségbe veri magát; a face cheltuieli 
mari; sich in Unkosten stürzen. 1792: jövendőben 
edgyikis meg tsalattatásán sem ne panaszolkodgyék, 
sem pedig Törvénykezések által m<a>gát ne költené 
[Búzásbesenyő KK; KCsl 1]. 

8. költekezik; a intra la cheltuială, a face cheltuieli 
mari; Unkosten machen. 1573: Zekel Myhal azt vallia 
hogy . . . Azt latta Somlyon mykor Vinceyert meg Eol-
tek az legenieket, hogi Mind gal keoltet, De Nem twgia 
Michoda Penzbeol keoltet [Kv; TJk III/3. 123]. 1590: 
(János) igen beoweon keolt es az Annyanakes czipeljws-
ra kapcara valo pénzt adot, mihelt az korchomarol ky 
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Jeoth [Kv; TJk V/l. 27]. 1602: Keomywes Mihalne zol-
galoya Katha vallya hogy eo nem tudgya ki nitotta fel az 
ladat ezt gyakorta hallotta hogy feddeodeot Salane mint 
hogy beowen keolteot az Zabo Georgy nyluan az lada-
hoz tért az Zabo mert semmy keolchege nem vala, de 
igen beowen kezde keolteny [Kv; TJk VI/1. 598]. 1636: 
en ném tudom micziodas pénzből kóltót [Mv; MvLt 
291. 64b]. 1718: A marhák árrábol kiket sokakot el 
adott vala Szegedi Ur(am) . . . bövŏn kŏltŏt [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 69]. 7759: ném igén bőven kőltette(ne)k 
[Mezőbánd MT; MbK VI. 6]. 1746: az Actor ŏ Kgltŏl 
bé adott Literalekbol importaltatik az Inctának sok 
rendbeli lopogatása . . . az után igen bŏvŏn és sorsa fe-
lett költött s vásárlott [Torda; TJkT III. 43]. 1768: kez-
dem hallogatni, hogj sok szép pénze Máriássá petakja 
vagyon, es bŏvŏn költ [Martonos U; Pf]. 

9. (jövedelmet, pénzt) vkire/vmilyen célra fordít; a 
cheltui/folosi/utiliza (venitul, banii) pe cineva/ceva; 
(Einkommen, Geld) für jn/einen Zweck auf/verwenden. 
1559: Ha walaky megh thalalthathnek hogy 
wewth Barmoth el adna, az ollyan ember huz forynthon 
Maradgyon, Ees az ollyan penzth az waras zywksegere 
kewlczegh (!) [Kv; TanJk V/l . 58]. 1572: eo k. varoswl 
ky adot regula az Safar vraimnak, hogy eo k. Byro 
vramhoz vgi halgassanak . . keolcek az eo reyaiok 
Byzot varos Jeowedelmet az howa Byro vra(m) pa-
ranchollya [Kv; i.h. V/3. 54b). 7590: az Varos iozagat ti 
keolteottetek az ti haznotokra nem az zege(n)y niomo-
rult varos haznara es iouara | Az hol azt mondod hogy 
my az varos Jozagat nem az waros haznara hanem az my 
haznúnkra keoltetthwk wolna, azrôlis azt mongiuk 
hogy my ezt nem tuggyúk hogy az waros Jozagatth my 
az my haznúnkra keölteötthűk wolna . . . aztis meg 
keúanniuk hogy megmongiad hogy michioda haznúnk-
ra keŏlteŏtthwk my az warossetth [Szu; UszT]. 1628: 
(A) főid dézmáját ä Templom épületire kőltsík [Havad 
MT; MMatr. 159]. 1782/1799: (Városunk) Szombati 
Vásári proventusotskáit eleitől fogva hellységünk 
birái Szedték be, 's a Városnak ottan ottan következett 
szűkségire költötték [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
348]. 

10. vmit el/felhasznál; a folosi/consuma ceva; etw. 
verbrauchen. 7589: Ezeket penig a ' Zabokat keolteot-
te(m) mind a* Restantia zabbal eggiut diznokra, pauak-
ra, ludakra, tiukokra, Taligas louakra es egieb fele szwk-
seges dolgokra [Kv; Szám.4/XI. 5]. 1590: Marat Az Ta-
waly Eztendoben Zenna eol 8. Az Varos Johajra költöt-
tünk Eol 4 [Kv; i.h. 4/XVII. 12]. 1599: gyerttiat az egez 
zwreten keoltetunk d 12 [Kv; i.h. 8/XVI. 51]. 1609: 
Vrunk Eo Felsege be Jeoueteljre . az három napi Gaz-
dalkodasra . . Keolteottem Lizt Lángot, az menj Zuk-
seg volt chjak egj forintra [Kv; i.h. 12b/IV. 183]. 1700: 
Praelukai László ur(am) az fiával az Vecsen lévő Bu-
zátt Zabotis együtt költettek [Kozmatelke K; SzentkGy 
Monar Vaszilly vall.]. 1756: kegjmes Aszszonjom eö 
Exja elöszeri itt Létekor az konjhàra költöttek tyúkot és 
kapant 32 [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 1770: az Ex-
ponens Urnák . . 3 bornyuzo tehene volt . egy darab 
szénát a Marhákkal kőltőt el a szolgája egy kas málét a 
hizo Sertésekre költöttek [Récekeresztúr SzD; 
SzentkGy Bocsa Kosztán (52) jb vall.]. 1807: Az egész 
Aratásra költöttem 10 Véka Lisztet, 3 Sajtot . . . hat 
font hust [Mezőcsán TA; Ks 65. 44. 11]. 

11. vmit vhogyan használ/fogyaszt; a consuma/folo-
si ceva într-un anumit mod; etw. irgendwie ver/gebrau-
chen. XVIILsz.: A pad alatt három tojás, Végy el egyet 
benne. A csuporban egy csepp vaj sincs, Ránts rátottát 
vélle. A többivel szűkön költve, Süss pogácsát négyet-
Abból estve gusalyosba Vigyünk el vagy tizet [EM XX> 
497 tréfás ének]. 1765: publicálák a gubernium commis-
sióját a só iránt, hogy tudniillik ezután minden mázsa 
sót ötven krajcárral fizessen minden renden lévő ember 

. . akinek esze leszen, nem veszen többet két-három 
mázsánál, mellyel az olyan rendű ember, mint én, alkal-
masint beéri, ha szűkön költi [RettE 185/. — L. még 
WIN I, 270]. 

12. (ennivalót/italt) fogyaszt; a consuma (mîncâri, 
băuturi); (Essen, Getränk) verzehren. 1645: az lopott 
szŏllót ŏttek, keŏlteŏttek [Tötör SzD; Ks 42. C. 31]-
1661: ím két kecsegét küldtem, egy fogoly madarat, 
költsd egészséggel [TML II, 222 Teleki Mihály feleségé-
hez, Veér Judithoz]. 1683: Tolyokas skatulyaban Ris 

kása malosa szŏlŏ Fige, költeni valo [UtI]. 1688: Két 
szállom vagyon . . káposztámat s egjéb kerti vetemé-
nyimet jobban költötték magamnál [Kv; UtI]. 1703: 
gyekei bort peniglen sohova ne kőcs [Ks 96 Kornis Ist-
ván feleségéhez]. 1742: Láttam hogy bortis költettek az 
Iffiu urak [K; LLt Fasc. 93]. 1749: az bornak az jovat 
nem kell költeni, hanem az mellyik Savanyob premen-
dara [Buzd AF; Ks 98 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1761-
Idei szalanna melyből most kötnek 1/2 [Branyicska H; 
JHb XXXV/39. 13, 24]. 1819: soha meg nem részegedet 
noha fél kupánnyit is napjába el költet, mivel asztat 
Csak aprádonként költette, s azért eszébe és gazdagsá-
gába se hibáztatta [Kv; Pk 2]. 

költ2 (valótlan dolgot/hírt/pletykát) kohol, talál ki és 
terjeszt vkiről; a născoci/inventa/scorni; erdichten/fin-
den. 1570: az felperes panazolkodyk volt azon Neky 
hogy Az alperes parthazewe Katalin Jllien Tyztelettlefl 
dolgokat keoltet hozzaya, hogy valamy Approlekot 
Arán fonalat es Selmeth vytte volna Ely [Kv; TJk III/2-
53]. 1573: Angalit Zabadkay filepne azt vallia hogi eo 
semmy Zidalmot Nem hallót katotwl agostonra, hallot-
ta hogi zapolodik volt Zeorfereg ragia meg Nelwet 
ky az (!) keoltette, De senkit Nem Newezet [Kv; TJk 
III/3. 86]. 1584: illien wy es zokatlan dolgoth ne köl-
chien raitonk [BáthoryErdLev. 205]. 1600: Tudo(m) 
hogy az fel peöres fia Miklós mikor Theömeswar ala 
me(n)tek wolt megh tçrt, oda se(m) ment, ithon azt keöl-
tetek hogy betegh, de azth en nem tudo(m) ha beteg wol-
te wagy ne(m) [UszT 15/1 Gyeőrgy Isthwan Bogardfalui 
vall.]. 1620: czinige Antaltul eztis hallatta(m) hogy 

Zidalmazta vayda Ianosne azzonyomat az 
Jstentelen azzoni alat az miket keólte rea(m) bűntelen, 
de ha ez vta(n) w zid enis zido(m), mert csak ez az bwnte-
tese [Páncélcseh SzD; RLt O. 5 Kadas Demeter (48) jb 
vallj. 1637: mindgjart ki jőue az szolgalo s monda 
hogj miért aszonio(m) hogi az emberseges ember leania 
felöl oliant keöltesz ugj mond s monda Szantajne Aszo-
niom hogj hazuez hires kurvajul benne ugj mond, mert 
en nem mondotta(m) [Mv; MvLt 291. 80a]. 1748: Fodor 
Drágos Moldován Martinra és feleségére Illonára e* 
rancore azt költötte, hogy telegdi Petert ŏk ölték volna 
meg etetőkkel [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 1752: hallan-
niis írtozom hogy az költötték, hogy ettŏt csinálták vol-
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na bele és meg akartak volna valakit etetni véle [Altorja 
Hsz; HSzjP Mich. Vargyasi (26) jb vall.]. 

Szk: becstelen/rút hírbe-névbe ~ vkit. 1695: Mivel az 
legény erővel el vette ajjandekát az leanytul, mind penig 
bőcstelen hirben nevb(en) költötte hogy viselős volna, es 
hogy meg hűlvén edgymas kőzt az szeretet tettzék mine-
künk hogy az léány absolvaltassek az legény peniglen az 
leány ellen vivum homagiumon convincaltassek, es ad-
dig ligában tartassék [SzJk 288]. 1733: rut bestelen szók-
kal bestelenitette, rut hirben nevben költötte [Dés; Jk] * 
bűzt ~ ocsmány hírt kelt/terjeszt. 1719: eddigis ex ran-
core persequaltak aszt ă kire nagj haragjak volt sub Co-
lore infectionis, mingjart ä Gonosz es I(ste)ntelen ember 
buszt költ már ha akar mint az dühütt ebre [KJ. Rétyi 
Péter lev. Ebesfváról] * dühödtIdühös nevét ~z vkinek. 
1676: Kegyelmedet Kubinyi uram által tudósítom, 
kinek is dühött nevét költék [TML VII, 275 Vesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 1678-1683: megh kezdek 
sokallanj boldogh emlekezetü edes Atia(m) Ura(m) sep 
uri iosagit hazait varait . . . dűhűs nevit kezdek kőltőnj 
[Ks Kornis Gáspár kezével] * (hamis) hírt 1619: 
Elég sok számtalan hírt költenek s fenyegetnek az jó 
német uraim [BTN 372]. 1678: néha hamis hírt is 
költenek, hogy a vele levőkben mint vertek meg [TML 
VIII, 214 Székely László Teleki Mihályhoz] * 
hazugságot ~ vki ellen. 1764: Palffi Ferentz ellen 
hazugságot költött [Tarcsafva U; Pf] * holt hírét/nevét 

vkinek. 1640: Kathona Marto(n)nak holt nevet 
keőlţeőtte [SzJk 49]. 1689: Dévai János . . . A sz. 
Partialistol admonealtatván hogy Feleségét 
complácallya, a békességen semmit nem munkálkodott, 
sőt Feleségének holt hirét költette [i.h. 236] * istente-
lenséget ~. 1677: olyan istentelenséget költöttenek s az-
zal hitegetik az hadakat, hogy Kende Gábor és Keczer 
uramékat megajándékozták és sokat ígírtek nekik, abba 
írták azokat az leveleket az portárúi, az kiket írtak 
[TML VII, 454 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz] * mesét 

1653: A fejérvári farkas-ágyút oda viteté. A ki oda 
viteté, Szalai Farkas vala neve az embernek. És egy me-
sét költenek rolla: hogy Szebenbe két farkas ment vala 
bé, maga az nem egyéb farkas volt, hanem Szalai Farkas 
és a farkas-ágyu [ETA I, 103 NSz] * ne ~sön magára 
szót ne keverje magát pletykába. 1570: Pesthy Kathws 
Ázzon . vallya Zabo Jánoshoz Thart Aztal tartas-
r a az Trombitás egykor . . feddy volt hogy Ne Jarna 
°da, Azt Monta az Trombitás hogy . . . ely Bwchuztam 
Teole Nem akar ely bochatany, Ázt Montha hogy eo 
Nem gyanakodyk semmyt hozzaya Neh keolchen Ma-
gara Zoth [Kv; TJk III/2. 33] * szóba ~ vkit. 1638: Pol-
gár Balintne Aszonio(m) . monda hogj megh az szol-
galojais szobán keölteötte, hogi azúrt nem tartotta az 
másik szolgalojatis hogj eggjüt kapta volt Nagi Miklós-
u l [Mv; MvLt 291. 124b] * temondát ~ pletykát kohol 
es terjeszt. 1741: Sajnallya igen, hogy oly Temondát 
kŏltnek õ Exja aránt [ApLt 4 Káinoki Mihály Apor Pé-
terhez Nsz-ből] * vmilyen szót ~ ſelölejhozzá. 1595 u.: 
En hozam Jllyen gyalazatos szot szolt es kòltòt oknel-
kywl [UszT]. 1629: Uala egi Gergely neueŏ szolga(m) az 
ki keri vala az leant s hogi neki nem adok, keŏlteŏt volt 
jllien szot ſeleŏle hogi eö veleis halt Ersokkal [Mv; MvLt 
290. 189b]. 

Sz: aki szájának mit szeret, olyan hírt 1619: Itta is 
azki szájának mit szeret, olyan hírt költ [BTN 222. — 

aA török Portán] * akit el akarnak veszteni, dühös nevét 
~ik. 1678: az kit el akarnak veszteni, dühös nevét költik 
[TML III, 259 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez] * 
amely ebnek dühödt(veszett nevét ~ ik, el kell annak vesz-
ni/minden(ki) üldözi. 1668: Szokták mondani: az mely 
ebnek dühödt nevét költik, el kell annak veszni; avagy 
inkább: az mely ebet el akarnak veszteni, dühödt nevét 
költik [TML IV, 301 Gyulaffy László Teleki 
Mihályhoz]. 1752: En fatens ebben a faluban vénhedtem 
meg, de én nem tudom Várczán Páskujnak semmi némü 
Lopását, tolvajságát, orgazdaságát . . s mínditig igaz 
két kézi munkájával elő ember vólt szegény . . . De amelj 
Ebnek veszet nevét költik mindenüt és minden üldözi 
gergeti (!) azt [Bikáca Sz; BfR Márkos Sándor (72) jb 
vall.]. 

költ3 1. (fel)ébreszt; a deştepta/trezi/scula (din somn); 
(auf)wecken. 1613: az azzoniom . . kezde költeni, 
monvan. kely feli Geőrgi, nezze mit czinal vram az zol-
galoval [Nagybánya; KJ]. 1763: a koltsár . . . ittasan le 
dőlt s erössen el alutt . . ettzer nem sok idő múlva jü 
Toma költé hogj keljen fel s taszigálá de fel nem kőltheté 
a koltsárt [Betlensztmiklós KK; BKG]. 

2. felriaszt/zavar; a stîrni/scorni; aufschrecken. Sz. 
1584: Irtunk capitan wramnakis, hogy ewis az mennyre 
lehet, meg oya magat affele galibatol, egy falwerth ket-
tpert nagyob(b)at ne indichion, hogy az keozbezed ze-
rent, nywlat kergetwen Medwet ne keölcheönk [Bá-
thoryErdLev. 205]. 

3. falut ~ helységet/települést fellármáz; a alarma 
(un sat); (Ortschaft, Siedlung) alarmieren. 1794: első-
benis nekem tőnek hirt Martonosbana mint Falus Bíró-
nak hogy költsék falut és mennyünk ki a nyomra [Pf. — 
au]. 

költ4 1. kotol; a cloci; (an)brüten. 1692: Pávák feles-
sen vannak; de mivel nyári idŏ lévén mint teli időn enni 
ele nem jŭnek széllyel ä Gyümölcsös kertekb(en) Szŏlŏ 
hegyen, és a Gazon szellyel az udvarház tájékán elődnek 
s kŏltnek, mellyért számban-is nem vetetŏdhette(ne)k 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 26]. 1827: A Ludak ismét 
roszszul kötenek, mert tsak 16-at kötettek [A.esküllő K; 
RLt O. 1 Imreh István lev.]. 

2. (fiakat) kikölt; a scoate pui; ausbrüten. 1748: azon 
tyúk . az én udvaromon fiakat költvén nem lesz vala 
szabad azokat hir nélkül titkon, és tsalardul kerte(n) ju-
kan ki szedegetni s, el vinni [BSz; JHb LXVII/3. 202]. 
1791: Az Pujka fiakhoz az iden rósz szerentse volt mert 
még mikor költöttenek fele is nyomorék volt még ugyan 
kénszereg vagy 25 és bártsak az maradna meg [Szilágy-
cseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1796: 12 pujka még most 
kotol a jövő héten ha költenek [uo.; IB ua.]. 1817: a Tyú-
kok közül egy kotlo költött 17 tojásbol 16 pisleneket 
[Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 1834: Lud pipét 
költettek 60 [Hosszuaszó KK; Born. F. Ia Bod Péter tt 
lev.]. 

költemény 1. kitalálás, koholmány; născocire, inven-
ţie, plăsmuire; Erdichtung/findung. 1761: Ez nem költe-
mény. Minden, ki látni fogja, elhidje, hogy ekképen lát-
tam [Nyír. 200 Bánffi Farkas álma]. 1764: Mind ezen hi-
resztések tsak tsupa költömények mellyek(ne)k ár-
nyéka alatt egyeb Dolgok Fedeztetni kívántak s azok 
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mik 's kik között follytanak vagy Forraltattak . . . ? [KS 
táblai vk]. 1771: Midőn Popa Danilával szóból vesze-
kedtenek, némelly emberektől hallottam, azután, hogy 
Popa Danila azt költötte volna, hogy nem tsak ötet, ha-
nem az Istenétis meg Szidta, de nemellyektől ellenben 
vgy hallottam, hogy nem igaz, költemény lett volna [Bu-
kuresd H; Ks 114. 61. 134]. 1789: A Boszorkányokról 
valo költeményeket nem hiszik [Szu; UszLt XIII. 97]. 
1814: Rusz Petre költötte azon rosz és illetlen szokat, 
hogy tudniillik feleségével parásznás életet élt volna3, 
mely költeményét Rusz Peter semi szava be vehető 
Tanú bizonyságokkal be nem bizonyíthatya [Letka 
SzD; TSb 4. — *Szkintyeje Alexa]. — L. még FogE 293. 

2. vers; poezie; Gedicht. 1879: Éppen most végeztem 
bé egy — . . ne félj, nem költeményt, hanem egy csomó 
naj3»lójavításta [PLev. 45 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz. 
— aÉrtsd: dolgozatjavítást] | Kerekes Samuka . Nagy 
nyögve beszélte el, hogy a te legelső nyomtatásban meg-
jelent költeményedet az ő lapja közölte, s hogy még két 
versed van birtokában [i.h. 63 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

költemény-beszéd kitalálás, mesebeszéd; bazaconii, 
poveşti; Faselei, Gefasel. 1789: Vannak ezen Faluba 
olyanokis, akik Lŭdértzekrŏl, Boszorkányokról, beszél-
ni szoktak, de meg intettek, hogy az a féle költemény be-
szédeknek ne hidgyenek [Kénos U; UszLt XIII. 97]. 

költés kicsírázott; germinat; auf/ausgekeimt. 1814: A 
Groff Ur ő Nagysága . . tsépeltetett ţş vagy két hat hat 
esztendős elegyes, de már szinte rothadásba indult, és 
egerektől megett és elvesztegetett Buza Asztagokat 
mást megint egyet, egy esztendőst, mely gyenge, és na-
gyon Kőltes volt, mert még a' mezőn meg Kőltesedett 
volt [Banyica K; BfR 117/1 Kertész Ursz (60) hortula-
nus vall.] | egy Asztagot a Groff Ur ő Nagysága eltsépel-
tetvén alig jött ki belolle Nyoltzvan Véka Kőltes, 
egér ette, Gergeritsés Gabona szemüli [uo.; i.h. Ladis-
laus Barta (48) col. vall.]. 

Szk: ~ gabona. 1788: Excellentiád egy Sereg Arataja 
által menvén Kolosvárat a Nyáron . . azt mondja: 
ugyan bánom hogy nem tudtam mikor által mentek Sza-
mos falván, mert vagy 20-t meg tartoztattam volna vala-
mi kőltes gabonámnak le vágására [Solymos K; BfN 
Kátai Mihály lev.]. 

költés1 1. (pénz)kiadás; cheltuială; (Geld)Ausgabe. 
1585: Az Bachy Peter vra(m) koltese edeg wagio(n) mint 
Chedúlat Rolla Adot [Kv; Szám.3/XVIII. 22b-3a]. 
1596: az biraknak sok keoltesek volt eleytól foghúa . 
panazolkottak az keóltes felóll [Szu; UszT ll/37]. 1600: 
En Iy giarto Simo(n) kezdettem el kŏltisemet másod nap 
[Kv; Szám.9/XII. 63 Igyártó Simon isp. m. kezével]. 
1629: Rethy Istva(n) Deák Uram ugy alkuek megh 
velwnk, hogi az teob ver atiañak le teven, az eo keglme 
penzit es keolteset rezek zerint nem excludallia azokbol, 
hanem kinek kinek ki adja rezet belőlle [Zágon Hsz; 
Borb. I Balthasar Jankó de Zagon vall.]. 1634: en perleni 
kezde(m) Tima Giörgjot az marhat megh törueniezem 

en nekem megh ada az Johot egj forintot is ada költ-
tesembe [Kászonújfalu; BLt 3 Sido Mihalj (37) vall.]. 
1680: edigh váló baja vagy költise ha kinek löt jobbá-
gyomo(n) ne kereskedgyek [Dengeleg SzD; Ks 90]. 

1733: meg biralvan minket fen denotalt szemelyeket . . • 
midőn kőlteseket meg visgaltuk volna, jovalvan inkab 
eo kegjlmeket bekessegesen meg edgjesztetni kezek 
be adasaval bekellenek megh mű előttünk [Jánosfva U; 
Borb. II]. 1804: Könyörgök alázatoson a' Tekintetes 
Nemes Magistratusnak méltóztassék műnket a' Gazdag 
Mária méltatlan Keresetétől kegyesen absolvalni, és 
ezen Inquisitoriára 's Instantiára is tett költésemet 
vélle meg fordittani [Dés; DLt 198/1807-hez]. 

Szk: ejt kiadásba sodor vkit. 1763: az ő Annyok 
Bernád Kristina Aszszony az én házamban nem tsak la-
pis offensionis volt, hanem egyszer s mind ollyan tövis, 
melly engemet nemtsak Szivemben, hanem lelkem-
ben is érdeklett, külömb külömbféle sok nyughatatlan-
ságok alá rekesztett, és nagy költésbe ejtett [Hsz; MkG] 
* ~t egymásra felvet kiadást egymásra fel/ráró. 1742: 
imponáltatik hogj az Eccla penzibŏl visitatio költésire es 
egjeb dib dáb dolgokra ne kölcsenek, hanem az illyen 
kőlteseket egymásra vessék fel, hogy az Eccla penze fog-
jon3 hanem nevekedgjék [Szemerja Hsz; SVJk. — aElőt-
te tollban maradt: ne] * ~ t kauzál kiadást okoz. 1744: 
Mind az terméketlen Esztendők, mind pedig Házamban 
meg feneklet tiz hónapig grassalo betegség sok rend kí-
vül valo költést causalvan alázatoson Instálok az T. 
Eccla(na)k . . bár tsak ez egyszeri obvenialo Jnterest fl-
6 concessalni méltóztassék [Kv; Pk 6] * ~t tesz. 1788: 
Néhai édes Atyám . halála után az édes Anyám, mint 
özvegy Tisztné pensiot nem nyerhetvén . . én egjedül 
tettem minden költést [Branyicska H; JHb XXXI. 26] * 
aprólék ~ apró kiadás. 1673: Adtam Kis János keze-
bein) Aprólék köőltesre Tizen öt Forintot, f 15 [UtI]. 

Sz. 1658: ő nagysága tekintsen az Istenre, hogy ennyi 
költésünk füstben ne menjen [TML I, 149 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 

2. elköltés; cheltuire; Verausgabung. 1667: Az há-
rom ezer tallér más ususra költésének hírén mégis cso-
dálkozhatom, mely barátom írhatta Kegyelmednek? 
hogy tudta formálni? [TML IV, 170 Baló László ua-
hoz]. 

3. költekezés; cheltuieli, speze; Kostenaufwand. 
1736 u.: A főemberek, nemesek is az ilyen feleségekre, 
leányokra való semmirekellő s majd semmi ideig nern 
tartó, mégis drága pénziben álló portékákra8 való költés 
miatt enerválódnak naponként [MetTrCs 468. — ö l -
tözködési kellékek]. 

4. költség; cheltuială; Geldausgabe. 1606: Kereztes 
Péter . . adá egy örökségét Dienes Bálintnak fiúról fiú" 
ra, leányról leányra, nemzetségről nemzetségre örök 
ágon pro flor. 90 ha valaki háborgatná . Dienes 
Bálintot felőle . . megmenti tulajdon fáradságával, 
költésivel [Középajta Hsz; SzO VI, 19]. 

Szk: közönséges ~ közköltség. 1770: sok böcsületes 
emberek megszegték az falu közönséges rétjinek tilal-
mát, azért végeztetett volt, hogy azon emberek bünte-
tődjenek 3 forintig; mégis az szénája maradjon falu kö-
zönséges költésire [Taploca Cs; RSzF 127]. 

költés2 kieszelés/okumulálás; născocire; Erdenken/ 
sinnen. 1676: (Kubinyi uramnak) dühött nevét költék 

sok hamisságot reá fognak; de csak az ily és ehez ha-
sonló több hamis informatioknak csak ne adnának az 
emberek hitelt, bizony az ilyeneknek koholója is ezek-
nek költéséről mindjárt le tenne; de azt gondolja, hogy 



341 könnyebbszik 

jó kedvvel hallják s örömest kapják [TML VII, 275 Ves-
selényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

költéskímélés takarékoskodás; reducerea cheltuieli-
lor; Kostenersparnis/erstattung. 1657: Itt nagy bajom 
lőn . . . vezetékem nem volt, mert az mint lehetett, keve-
sebb lóval kellett csak mennünk az költés kémélésért 
[Kemön. 53]. 

költesség kicsírázottság; faptul de a fi germinat; Aus-
keimen. 1776: Búzáját . . . esős időben arultatta, hogy 
ţobnyire mind őszve ragattak a' Kévék, a* Kőltősség miatt 
en voltam az asztag rakó [Backamadaras MT; CsS]. 

, költészet 1. poezie, creaţie poetică; Dichtung. 1879: 
Ugy^sik a dolog, hogy a doktor úr felolvasásokat tar-
tand a magyar költészet történelméből [PLev. 49 Petelei 
István Jakab Ödönhöz. — t o l n a i Lajos a Kemény 
Zsigmond önképzőkörben Mv-t]. 

2. költőiség; caracterul poetic al unei opere literare; 
Oichterische(s), Poetische(s). 1884: Keszler úr, úgy tar-
tom, nem cselekedett okos és igaz dolgot, ha lekapta 
Mikszáthot mert M. olyan poéta, amilyen nincs 
most. Mindent, ami hiányozik belőle, szívesen elenge-
dek azért, hogy költészetével megmelegít engem, ha ol-
vashatom, s hogy kiérezem minden sorából a szívét 
PLev. llO ua. ua-hoz]. 

költészeti szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: népi ~ népköltészeti; de poezie populară; die 
Volksdichtung betreffend. 1896: a Kemény Zsigmond 
Társaságot életre keltjük. Nem valami eget hasogató 
Programmal főképpen gyűjtünk népi költészeti ter-
mékeket. Van némi vagyonunk, pályadíjat tüzünk ki 
a gyűjtésre, s ha elég kerül majd, a Vadrózsák folytatá-
sát megcsináljuk [PLev. 179 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

költet1 1. pénzt kiadat; a face (pe cineva) să cheltuias-
că bani; Geld ausgeben lassen. 1571: Illen Rendtartassal 
Igazgassak az polgár vraimat hogi az Mely Nap az my 
Adot fely zed Masnap az Safar polgár kezeben aggyak, 
Es azzal keoltesse eo k. biro vram az Myre az zwksegh 
kewannya [Kv; TanJk V/3. 29a]. 1614/1616: Hogy 
penig igy fárasztanak törúennyel és költetnek velem, si 
Jur(is), külön külön Indebitan vadnak ellenem, az 
Expensatis si Júris meg varom [Kv; RDL I. 100]. 1750: 
enis az Vdvart töbször érette könnyen nem köttetem 
[O.csesztve AF; Ks 83 Szabó István lev.]. 1759: 
Tisztartó Vram addig békét nem hagyott nékem, 
valamíg . . . egy Méhet nem adtam, köttetett, és 
egyébként is injuriált, de mihelyt ezt a Méhet adtam, 
mingjárt jo emberem lett, és ezután nem bántott 
[Marosludas TA; TK1]. 1762: (A felperes) engemet 
méltatlan vexalt, hurczólt, költetett, és fárosztott 
Korda; TJkT V. 79]. 1801: az hoszszas hurtzolódás per-
lekedés uttyán lehetne edgyik résznek a' másikat költet-
ni fárasztani [Makfva MT; DLev. 1. VIII. A. 21]. 

2. költségbe veret; a băga (pe cineva) la cheltuială; 
Unkosten machen lassen. 1677: A' publicált causaknak 
elŏ-vétetését a' Directorok, Itilŏ Mesterek, Praesiden-
s^k, ne halogassák alkalmatosságok adattatván reá, és 
a ' szeginy Causansokat ne költessék [AC 189]. 

3. ~ ik egymást költségbe veretik egymást; îi fac chel-
tuieli unui altuia; einander Unkosten machen lassen. 
1807: Jo volna . . . Otsém Uram mind ezeket igen jo 
atyafísaggal el igazitoni . . . Mert ha igy nem tselek-
szünk, tsak kőltettyűk hurtzoljuk egy mást [Ne; 
DobLev. IV/912. 2b Veress Bálint lev.]. 

4. fogyasztat, használtat; a dispune/face să fie consu-
mat; gebrauchen lassen. 1704: itt oly becses a fa, hogy az 
aranyos palotákban sem szégyenlik a fákat rakatni. A 
mi urunk is mind előtte költeti a fát, és maga vigyáz rea, 
mint költik [WIN I, 270]. 

költet2 felkeltet/lármáztat; a dispune/face să fie deş-
teptat/alarmat; (auf)wecken lassen. 1842: Tizedet köl-
tettem . . . ez a Czigányokat béis tette az arestomba 
a többieket az árestomba zárattam [Dés; DLt 1516. 
1298]. 

költet3 (fiakat) kikeltet; a face să scoate pui; ausbrü-
ten lassen. 1804: két pujka fijajim meg találtam . 
Almási Dániel Uramnál meg rekesztve . . . azonn Pujka 
fijakat sem eŏ kegyelménél nem költették, sem senki eŏ 
kegyelmének nem adta, és ezek szerint tartozott volna 
azokat vagy ugy mint bitangban fel fogattakat Tiszt kéz-
hez adni, vagy nekem . . . avagy tsak akkor, a* mikor tu-
dakoltam, megjelenteni [Torda; TVLt Közig. ir. sztlan]. 

költetés pénzkiadatás, költségbe verés; cheltuială; 
Geldausgeben. 1847: Az adózó köznépnek költetése. 
saccolatása tekintetében minő bűntényeket követett el 
Varga Kata? [VKp 208]. 

költetik (pénz) kiadatik/elköltetik; a fi cheltuiţi; 
(Geld) ausgegeben werden. 1571: Nem Mynnyayan az 
polgár vraim hanem chiak az ket Safar polgár vraim al-
tal keoltessek az varos penze [Kv; TanJk V/3. 29a]. 
1781: Az őszvegyűlt Capitalis, és abból vehető Haszon-
vétel csak addig az ideig köttetik az Erdő sz. Győrgyia 

Ref. Templom Renovatiojához mig az Ur Isten in-
gyen kegyelméből Református Szent Hitünkön vallá-
sunkon valo Szent Gyülekezetünk kezeknél meg tartja 
ezen E.Sz.Győrgyi Templomot [MMatr. 493-4. — 
aMT]. 1807: a' Groff Teleki háznál munkálkodo fusse-
rekért 21 xr . . . A* Fusserek Műszere el vétele alkalma-
tosságával költetett 10 Rf [Kv; ACSzám. 9]. 

költettet költet, kiadásba/költségbe veret; a face (pe 
cineva) să cheltuiască bani mulţi; Unkosten machen las-
sen. 1807: Csiky Isák Uram ezen Apahidi Ioszágokra 
nézve gyakorta pereltetėtt s költött. Néhai Biro Dániel 
Ur is, azután Biro Dánielné aszszony is perelte költette 
eleget, akarván a Rettegi részből erőszakos foglalásokat 
[Apahida K; RLt O. 2 Jos. Farkas (17) ns provisor kezé-
vel]. 

költhet1 1. (pénzt) kiadhat/elkölthet; a putea cheltui; 
(Geld) ausgeben können. 1693: ha szint(en) feles pénzt 
hozott volna is Felesége házához Borbereki Istvá(n) 
Ur(am), előttünk ne(m) Constál, hogy eős joszágok re-
habeálására, vagj kiváltására, vagj házaknak ex fuiide-
mento lőtt epitésekre, ha szintén héjazattal tartottais lat-
hato és tapasztalható keppen köthette [Ne; DobLev. 
1/37]. 
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2. költekezhet; a putea face cheltuieli; verausgaben 
können. 1770: Halotté ' Tanú azon embertől olj ditseke-
dést, hogy költhet, Vásáraihat czifralkodhatik, s költsö-
nŏzhet másnak, mert ki telik az olosz ur pénzebői . . . ? 
[H; BK sub nr. 1017 vk]. — L. még FogE 248. 

3. (ételt) fogyaszthat; a putea consuma (mîncări); 
(Essen, Speise) verzehren können. 1697: Nem tudván 
Uram kg(ne)k mivel kedveskedni hanem tegnap va-
daszni ki menek es egy erdeita verettem mellyet Uram 
kg(ne)k küldöttem kivanom I(ste)ntől költhesse jo eges-
segel Uram kgd [Mikeszásza KK; BK. Radák István 
Bethlen Gergelyhez. — aÉrtsd: vaddisznót?]. 1729: két 
Vad pávát s hat Császár Madarát küldötte(m) kivánom 
költhesse Nagyságod fris egésségel [Szentdemeter U; Ks 
95 Gyulafi László lev.]. 1738: nem lévén mivel most 
egyébbel kedveskedgyem Excellentiádnak küldöttem ki-
lencz Császár madarát, és egy vad Páva tyúkott, két kis 
Gyergyai őszi tömlöcske túróval, kivánom költhesse 
Excellentiád fris jó egésséggel [Csomafva Cs; Ks 99 Baló 
József lev.]. 1785: küldettem egy kevés Bentzentzi Csi-
perkétis, kivánom költhesse Nsgtok jo egésségb(en) 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. átv élhet, fogyaszthat; a putea consuma; genießen/ 
von einer Sache leben können. 1788: parantsoljan Isten 
a Nsgtok Mlgos vri Hazának kivanatos békességet s ál-
landó egésséget, hogy a földnek siijáta Oröm(m)el költ-
hessék és szokott jo tétemények(ne)k szüneti ne légyen 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. — aÉrtsd: zsiiját]. 

költhet2 valótlan dolgot kitalálhat és téveszthet; a pu-
tea născoci şi zvoni; er/ausdenken können. 1710 k.: pá-
ter Szúnyog ha hozzám jő, soha testisek nélkül véle nem 
beszélek, hogy ne költhessen hasonlót felőlem [BÖn. 
882]. 

költő1 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: bõvert ~ költekező; cheltuitor; Unkosten ma-
chend. 1823-1830: nagy úrnak termett Eleka, de rossz 
gazda s bővőn költő [FogE 216. — aGr. Bethlen Elek] * 
szűkön ~ takrékos; econom; sparsam. 1772: ez az Mi-
hály* jó accuratus, takarékos, vagy inkább fösvény gaz-
da és szűkön költő lévén, György pedig nem annyira, 
alig hiszem együtt perseverálhassanak [RettE 279. — 
aSimon Mihály] * takarékosan ~ 'ua.; idem* 1797: 
Néhai Groff Wass Farkas Úrfinak maga által szerzett 
passívum Debitumaít nem tudom igen takarékoson 
költő volt [Cege SzD; WassLt Conscr. 560]. 

2. elkölteni/fogyasztani való; (destinat) pentru con-
sum; zu verzehrend, aufzuessend. 1685: Mindennap 
költő Liszt és buza volt Cub. saxoni no 117 [UtI]. 1699: 
Konyhara valo kőtő Vaj edgj ejtel Nro 1 [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.]. 1725: Találtatott egy 
kŏltŏ ŏ Szalonna . . egy költő orja [Beresztelke MT; 
Eszt-Mk Inv.]. 1731: (A) Hámbárnak . . észak felőli 
valo része nem szinte tele kŏltŏ Cselédnek valo 
Liszttel [Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 

3. költőben/fogyasztóban levő; care se consumă; in 
Verzehrung/brauch befindlich. 1685: Pecz olaj három 
edenyben teli. negyedik kŏltõ [UtI]. 

O Szn. 1602: Költő János lófő [Kőröspatak Hsz; SzO 
V, 208]. 1614: Keòlteő János pp [uo.; BethU 265] | Keol-
teo Leorincz pp [Szabéd MT; i.h. 40]. 1648: Keolteo Ist-
ván [Kv; TJk VIII/4. 277]. 

költő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
hamis hír ~ álhír koholó/szerző; persoană care născo-
cesţe zvonuri; Erdichter/finder. 1677: Nyilván lehet 
azért kiglknél mar két esztendőktől fogva micsodás 
nagy meg mocskoltatasa lőn jámbor kereszteny Fejedel-
münk eo Nga előtt Nationk(na)k, nemely nyughatatlan 
hamis hir kŏltŏ, és az Unióval nem gondolo Emberek ál-
tal [Maksa Hsz; PatN 67b-8a Hsz rendeinek nyíl.]. 

költő3 kicsírázott; germinat; aufgekeimt. 1781: Tiszta 
búzát pedig minél hamaráb küldgyen ked, de ne ojant 
mint hosztak volt, mert az igen el ért volt, vgy hogy sem-
mi ereje nincsen kigyo hagymásis, és erössen költöis lé-
vén [Jobbágyfva MT; BálLt 1]. — Vö. a költés címszó-
val. 

? költő4 szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ mező T Hn. 1525-1568/1575: Kewlthe mezeo 
[M.valkó K; KHn 102]. 1658: Költő mezőnn (k) 
[M.gyerőmonostor K; KHn 77]. 

költő ſn poet; Dichter. 1879: J .ö . a fiatal költőnk is ad 
ki egy kötet verset [PLev. 63 Petelei István Jakab Ödön-
höz. — aJakab Ödön]. 

költődik (pénz) kiadatik/elköltetik; a fi cheltuiţi; 
(Geld) ausgegeben werden. 1734: Minden esztendőben 
be ment az Joszagombol 1500 forint Circiter öt száz ha 
ram költődet is ezerel az adosag meg fizetŏdhetŏdŏt (!) 
volna [TK1 Teleki Sámuel kezével]. 1757: Harmadfélna-
pig lévén ben Kolosvárt a' Lovaim (!) Kotsisra s egye-
bekre kőltődőtt xr. 42 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
107b]. 1808: a Rátio készítése alkalmatosságával köl-
tödöttek 4 Rf 6 xr [Kv; ACSzám. 14]. 1832: Láda haza 
kiséréskor Kollátiora költödöt 52 Rf 36 xr [Kv; ACLev. 
Kül.Perc. 1]. 1833: Akkori Kollatiora költődet 48 Rf H 
xr [Kv; i.h. 3]. 

költöget1 (pénzt) elköltöget; a cheltui încetul cu înce-
tul; (Geld) nach und nach ausgeben. 1681: hitesse el, 
hogy tülle kőltőgetet pénz nem az en penzem volt [Dés; 
Jk]. 

költöget2 átv ébresztget, ösztökél; a tot deştepta; erre-
gen, anspornen. 1636: Nem héában ösztönözi és költö-
geti tehát az immár sok izben neveztetett Sóltár szerző az 
több állatok után az embereket-is az Istennek ditsérteté-
sére azon 148. Sóltárban imiilyen szókkal8 [ÖGr Aj. 6. 
— aKöv. az idézet]. 

költői szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ alkotás művészi alkotás; creaţie artistică; dich-
terisches/künstlerisches Werk. 1887: Úgy az erkölcsi, 
valamint az anyagi siker legelső sorban a Tekintetes 
Szerkesztő Úr lelkes és buzgó működésének az érdeme-
— Egy szép, igazi költői alkotás volt az estélyek prog-
ramja [PLev. 134 Deáky Albert, az EMKE elnöke 
Petelei Istvánhoz Kv-ról] * ~ beszély elbeszélő 
költemény; poezie epică; episches Gedicht. 1882 k.: Te 
Ödön . . . nekem is nagy az én gyönyörűségem arra a 
hírre, melyet elkészített költői beszélyed felől hozzám 
meneszteni elég derék voltál [i.h. 103 Petelei István 
Jakab Ödönhöz] * ~ ér poétái véna; vînă poetică; 
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jhchterische Ader. 1880: Általában . . . meg vagyok 
ootrankozva a te viselkedésed felett. Hát bedugult a te 
töltői ered? Búsulsz? elboldogtalanodtál? Idejét nem 
JJavan megmondani, miolta nem olvasok én tőled, 
Udon ! [i.h. 80 ua. ua-hoz]. 

költőmester alk kb. nagy költő; poet mare; großer 
Vjchter. 1879: Kis Oli prókátor . . azt vélem, más poé-
•j n.em ismert Kötő Andrisnál, a fodrászlegénynél, — ki 
jjy vizitkártyákat csinál: „Kötő Andris költősegéd", mi-

, úgymond, ő érzi magában, hogy még nem köl-
j^,mester", csak -„segéd" (PLev. 64 Petelei István Ja-
k a b Ödönhöz]. 

költőpénz bani de cheltuială; Zehrgeld/pfennig. 1589 
••Az Ázzony monda hat myr keolteottem volna en be-

egsegebe volt kolteo penze Imreh mesternek mibeol 
í j tV^' A z m o n d a Azzonj hogi azis el keolth [Szu; 
, S£T]. 1627: választának ő kglmek az egész czéh min-
? • • • czéhmestereknek Adtanak ő kglmek mi ke-

i n k b e n . Jó költőpinzt . . fl. 26 d. 51 [Mv; EM 
* v n i , 400. — aKöv. a nevek fels.]. 1673: Vettem az köl-
jo Penzbül fel nyitra selymet f 2/24 [UtI]. 1732: Aszt hal-
j ? ^ m Ersoktol akkori Frajtol hogy eczaka a bőrös 
aaajábol 'a Mlgs Aszszonynak az Mlgs Aszszony ket 
eanyi ' a ' kőltő penzit ki kotortak [Szászvessződ 

Szentk. Catherina Fogarasi (60) jb. vallj . 1741: 
Biro Uram Szebenbe menven kōltŏ pénzt adtunk 
jj?- 25 [Kvh; HSzjP]. 1829: Én a közelebb mult Eszten-
P°b(en) Fő Hites voltam mely idő alatt minden adozo 
tmbernek forintya után egy peták kóltŏ pénz rovattat-
nu1 ' a z t é n Gyűjtöttem költettem, és Számolok rolla 
IMczõkölpény MT; TSb 48 Fartzádi Márton (46) sza-
bad székely vallj . — L. még Kemön. 137. 

, Szk: kész ~. 1753: Váljon a' kész kŏltŏ pénzen minden 
Pénzen értettetiké, vagy penigh csak az a' miből minden 
PaPi házi szükségre költött vagj költeni szokott? . . . az 
J° kereskedő ember(ne)k minden penze, valameljel ke-
rekedhetik, kŏltŏ pénz [Harasztos TA; Ks 14. XLIIIb]. 

költősegéd alk poetaş; Dichtergeselle. 1879: „Kötő 
ndris költősegéd", mivel úgymond, ő érzi magában, 
°gy még nem költő-„mester", csak -„segéd" [PLev. 64 
ételei István Jakab Ödönhöz. — A teljesebb szöv. köl-

tomester a l j . 

•g 1. költesség 

gve^î?* 1 k i f i z e t e t t ' achitat; bezahlt. 1681: Nagy Me-
e r r K e r e s z t e s i Sámuel Ur(am) valami vas kőhez ne(m) 

tudatlan Banyaszoktul fel biztatva(n), sok kölcse-
b e rigalt Hunyad varmegyeben maga Joszaga-
költ V a s hámort azon Hámorrá haszontalanul 
i n s t

e t Ş°k expensaja hogy megh fordulyon, folyamodot 
va a n t ^ a j a altal hozza(m), hogy engednem meg Hunjad 
nva l 8 y é b e n Gyalar nevű falumban levő vas Keŏ Ba-

b b a n . vas kő vagast [VhU 250]. 
ausė VlCÍre ráköltött/áldozott; cheltuit pe cineva; für jn 
t e o

 g eê e ben/aufgewendet. 7595: Az Dauid Ianosra keol-
nem l U m m a t N e m ^ k a r i a k varosul el halgatni ha-
ißa “ L W a t t a s s a B i r o vram Lukach Traussner vramat, es 
lea^1 e l e o kgme tanachiawal egiemben, vgy hogy 

meg az varosse [Kv; TanJk 1/1. 261]. 

költött kitalált, koholt; născocit, plăsmuit; erdichtet/ 
funden. 1679: Nekem szegény fejemnek minden felőlem 
költött, egy néhány esztendők alatt rajtam eltöltött rosz 
dolgoknak szenyvedési alatt ma is kell nyögnöm [TML 
VIII, 416 Teleki Mihály Thököly Imréhez]. 

Szk: ~ dolog. 1705: sokan kételkednek az armada be-
jövetelében és victoriájában, hanem úgy gondolkodnak 
sokan, hogy azok a hírek csak költött dolgok mind-
egyik, és semmi nincs bennek [WIN I, 602] * ~ hamis 
hír koholt álhír. 1662: nyilván tapasztalhatnák őkegyel-
mek, hogy az bizony merő hazugság volna, és éppen 
csak arra nézendő volna, hogy afféle költött, hamis hí-
rekkel szakadozásokat csinálhassanak, s mind a szegény 
országot . . . veszedelembe hozhassák [SKr 401] * ~ 
hamisság. 1657: kellett . . . olyakat közösöknek nevezni, 
kik ha latorkodni akarnának, nyomhatnának is vala-
mit; de egyébiránt csak magok költött hamisság 
[Kemön. 212] * ~ név kb. rejtőnév. 1752: Ezen Jépura 
Vezeték nevezeten lévő familianak az Jépura név igaz 
Vezeték neveé vagy tsak költött ragasztott nevek, hallot-
tae az tanú, hogy igaz nevek lett volna Bolyanka alias 
Gyermán? [BSz; BK vk] * ~ ok. 1868: A' mult őszi R. 
'sinaton kedvetlenül volt kéntelen tapasztalni, hogy a' 
T. Atyafiak kŏzzül többen vagy igen ritkán, vagy költött 
okaikat egy pár sorban írják meg [Gyalu K; RAk 143 
esp. kl]. 

költözés 1. költözködés, hurcolkodás; mutare; Um-
zug, Übersiedlung. 1852: ezen hét Contractusban lévő 
ados Czigányok betsülettel még egyszer se jöttek 
usorájak tételekre . . . még 8-ad részét se Tették annak 
meg mivel kötelesek voltak Méltóztat a ' Cs: Kir. 
Kerületi Biztos Ur engemet vagy pénzem ki fizettetesivel 
vagy lakta helyekre való kőltőzesekkel ki elégitetni 
[Nagylak AF; DobLev. V/1378 Dobolyi Báhnt nyil.]. 

2. átkelés; trecere, traversare; Übergang/fahrt. 1610 
k.: marhastul zekeresteol az hayoko(n) való keolteozist 
haro(m)szor negyzer napyaba(n) megh kewannyak 
[Dés; DLt 325]. 1618: megírtam vala azelőtt Nagysá-
godnak az tatárnak Gallipolnál való költözéseket 
[BTN 172]. 1657: az Latorca vizén való költözésben az 
Csáki hadának nagyubb része túl maradott vala 
[Kemön. 147]. 1731: (A) Militiák marsurozasok(na)k 
minden kár nélkül a Szamoson által való költözések vé-
gett ketelenittettűnk Hidasunkat uj Deszkákal meg 
deszkáztatnunk [Dés; Jk 424b]. 

3. kivonulás; ieşire; Auszug/rückung. 1662: Az kevés 
népnek a várból való kiköltözésekor Ali passa a többi 
vezérekkel . . . a vár előtt való színből . . . nézi és várja 
vala a kevés népek költözését [SKr 623]. 1665: az híd csi-
náltatására kell elébb gondot viselni, kin az ágyúkat ki-
vigyék . . Az költözéskor penig ide törökök ne jüjenek 
[TML III, 367 Boldvai Már ton Teleki Mihályhoz]. 

költözet átkelés; trecere; Überfahrt . 1662: az Körösö-
kön való költözet hogy legalkalmatosabban Solymosnál 
lehetne, hogy ott már mind a három Körösök . mind 
egy folyamban együtt lévén, legjobban általhidaltathat-
nék [SKr 531-2]. 

költözhetik 1. költözködhetik; a se putea muta; um-
ziehen/übersiedeln können. 1606: Wagion Iljkebe An-
nak az Weres marthonnak eösteöl marat Jozaga 
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Eöreöksege melj Jozaga Eöreoksege az zegeniseg miath 
el púztult melj Jozagra . . . eő nem keolteózheteth [UszT 
20/79]. 1785: a Jószágból ki hanyatattunk és azonnal 
más hellyre nem költözhettünk [Koronka MT; Told. 
20], 

2. átkelhet; a putea trece; (hin)überfahren können. 
1662: Az Vág mellé érkezvén Pösténnél vagy harmad 
napig megtartozott vala, míg a tábornak sok szekerei, 
hadi nehézségei a Vágón általköltöződnének, mellyek 
hogy csak együtt a meggázolhatója, szaporátlan költöz-
hetnek vala [SKr 255]. 

3. (járműre) szállhat; a se putea urca (pe un vehicul); 
in ein (Fahrzeug) einsteigen können. 1621: Zakaczi Já-
nos Vrunk eo felsegeheoz menue(n) posta loakat ker 
uala sok keresünk vtan hogy zanra keolteozhessek . . . 
Veotte(m) egj zanat nekj f - / 5 0 [Kv; Szám.l5b/IX. 148]. 

költözik 1. költözködik, hurcolkodik; a se muta; fort/ 
umziehen. 1570: Hedwigh Hannes Zachne ezt vallya, 
hallotta agyaba hogy egy holwal mykor az Annyatwl 
keoltezyk volt az Kwpas Janosne leanya Jgen deorgedyk 
volt de Ne(m) tugia my veget [Kv; TJk III/2. 139]. 1573: 
Kalmar Marton Azt vallia . . . Latta hat Zabo Vince 
hordozkodyk, kerdy hogi my dolog volna, Mond hogi 
lm Ide keoltezem mert Aniam Akaratia [Kv; TJk III/3. 
199]. 1584: Barbara Neb Ianosne vallia égkor egy 
estwe lata(m) hogy keolteozik Olaios Georg az hozzu 
Gergely hazaba, Mondek neky Miért keolteozeol ily ha-
mar [Kv; TJk IV/1. 291]. 1585: Zabo Marton vallia Égi-
kor mikor keolteóznek Olaios Georgy h . . kerdem 
Minth Alkuttak, De eo sem cheret sem Eóreók Arat 
Nem emlite [Kv; i.h. 411]. 1793: az Aszszony ő Nga tsak 
simbelt a' pipa füstért, 's azt mondotta, hogy nem szen-
vedheti, 's a ' pádimentumot mind el is pökdesik, jobb 
lesz költözzék oda hátra [Koronka MT; Told.]. 

2. vhová odaköltözik; a se muta undeva; irgend-
wohin (hin/zu)ziehen. 1573: Marta Nagi peterne Azt 
vallia hogi eŏ azwtan keoltezet volt az hazba hogi Gergel 
ky Jeot beleole [Kv; TJk III/3. 274]. 1600: Hozzw Peter 
. . . vallya hogy Herczegh Barbara az Magyar vchay 
hazban megh telben keolteozeot volt [Kv; TJk VI/1. 
393]. 1620: Nagi Balint mas hazba kŏtŏzek es masut la-
kék [Szásznyíres SzD; Ks]. 1621: Az Eóregh keo Boltok 
Jóuedelme az kenyr Zer feleol . . . Zigiarto Ambrusne 
Boltiais puztaba allot, Eö magais Buday Tamasne ka-
maraczkajaba keolteozeot [Kv; Szám.l5b/IV.2]. 1629: 
uagjo(n) eòtt eztendeie hogj Vezekednek egjmassal be-
kesseghnek okaerth megh az zomzedsagaba leueö haza-
tis el ada Horuat Jstua(n) s az mas zerre keólteózek miat-
ta [Kv; TJk VII/3. 93]. 1640: Az mitől fogva ez az Mol-
nár Istvánné oda az szomszédságomba költözék, azt lát-
tam, hogy eleget esznek, vigadnak, hegedülnek, [Mv; 
MvLt 291. 233a-51a átírásban !]. 1823-1830: Én csu-
dálkoztam hogy mi ketten egymást sohasem láttuk, 
mégis ő hírem nélkül házomba költözött [FogE 291]. 

3. elköltözik vhonnan; a se muta de undeva, a se stră-
muta; davon/fort/weg/verziehen. 1819: hon talalok az 
Urat s meg kérdők hogy abban a szobán vagyone az ur a 
mit a karátson Utan két héttel mondott az Ur hogj Kato 
Elek a Jószágból kőltőzék a meljre monda titt Balog La-
jos Ur abban a szobán vagyok mostis [BLt 10]. 1839: on-
nat más helyre nem költöztek sohais [Dés; DLt 
1554/1841]. 

4. (más helységbe) át/elköltözik; a se muta (într-o 
altă localitate); (in eine andere Ortschaft) übersiedeln/ 
umziehen. 1573: Dienes deák vallia hogi eo vetet volt za-
lagwl ezwst Mywet p(ro) fl. 15 valkay gĕrgnek Mykor 
Monostory Tiztarto volt, Es Azomba onnat vyzaknára 
keoltezet volt [Kv; TJk III/3. 92]. 1608: Màkaj Haios 
Pal Banfñ Peter Vram Jobbagia Mákobana lakó es 
Kerekes Janojs, Bornemizza Gergely Vram Jobagia 
Nagy Gorbon lakó leonek kezesek my eleottwnk, 
Zamosfalui Mikola János Vramnak . hogy Mat-
thias, al(ia)s Kouach Jmreh . . . mingiarast Zamosfalua-
ra keőlteõzik0, felesegeuel, minden marhaiaiual egietem-
ben, es az teőb Jobbagiual edgiwt Eöreőkeosseon zolgal 
[Kv; JHb. — a K. bM.gorbó K. cTopasztkirályról (K)]. 
1625: mondanak az Musnaiak, hogi bar keolteozzwnk 
mi Musnabol ha az leszen az hatar [Agyagfva U; UszT 
155a]. 1681/1754: ha penigleg ă falub(an) egyik Ur fői-
déről, az máséra akarnak költözni, úgyis a falnagynak 
két pénzt tészen le, s el mehet [Mártontelke NK; 
KvAkKt Mss hung. 6]. 1754: Nyámczul Juvon nevü Vas 
míves Jobbagj Czigány . Alsó Ilosvára3 kőltezik és 
ottan hely tartó, és ülő Czigánya lészen [Monostorszeg 
SzD; SLt 35. AA. 37. — aMonostorszegtől kb. 20 km-
re]. 1763: Manyika Juon . . . Záhrol ide kőltőzet [Gálfva 
KK; Mk V. VII/1. 22 Bába Györgye (36) zs vall.]. 1817: 
A több Harsanyak . . . kénszerittettek az Erdők közül a 
Faluba költezni [Görgény MT; Born. G. XVIII. 5 Moj-
szin Irimie (70) vall.]. 

5. vhova húzódik/menekül; a se retrage/refugia un-
deva; irgendwohin sich verziehen/fliehen, flüchten. 
1653: az elmúlt 1601-k esztendőben legelőször hogy a 
klastromot felverték vala és azoknak egyetmás javait, 
kik ahoz bíztanak, hogy nem bántják a templomot, mert 
keresztyének: tehát azok igen megcsalatának, mert 
hogy a templomba költöztek vala, nem csak felverek, de 
ugyan meg is égetek mind — tornyot, templomot, esko-
lát [ETA I, 69 NSz]. 1669: Én nem merék az házban hál-
ni, a csűrben költöztem [TML IV, 471 Teleki Mihály fe-
leségéhez, Vér Judithoz]. 1705: a szász pap azt mondot-
ta, hogy az országnak nagyobb része mind Vásárhely fe-
lé költözik [WIN I, 608]. 

6. vhonnan el/kihúzódik/hurcolkodik; a se muta de 
undeva; von irgendwoher fort/weg/umziehen. 1663: 
nem igen örömmel olvasom, hogy Nagy-Szombatból s 
Posonból az apáczákat elköltöztették s Bécsből is köl-; 
töznek az emberek [TML II, 573 Teleki Mihály Lónyai 
Annához]. 

7. áttelepedik; a se muta/strămuta; übersiedeln. 
1571: eo K. varosswl az kayanto veolgieben három 
lab feoldet Megh zabaditanak zantany Tawas gaboná-
nak . . . Ha penigh valakinek otth Jwh kosara volna ely 
bonchak Masswa keolteozzek vele [Kv; TanJk V/3. 
35a]. 1584: Ez koloswary Juhos embereknek mostan ez 
esztendeoben teob feoldet nem Adnak hanem minden az 
kayanto veolgybe chak az ket Lab feoldre mennienek es 
keolteozenek es a ' ket lab feoldteol fogwa a' hatarigh 
Jarhassanak [Kv; i.h. 283a]. 1589: Az Zwreth feleol zol-
wan eo kgmek igy Wegheztenek . . . cheóteòrteókeón 
Allhegieken zeggienek, es Zentmihaly Napian8 az derek 
hegiekre keolteozwen zedhessenek [Kv; i.h. 1/1. 116- —̂  
aSzept. 29-én]. 1817: Harsanyok az Irtasokra költeztek 
[Kásva MT; Born. G. XVIII. 5 Kimpian Szimion (80) 
vall.]. 
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8. átkel; a trece/traversa; (hin)überfahren. 1656: (Ér-
keztem) Ebédre Illyefalvára . . . ott költöztem az Olt 
vizén | hidason költeztem az Besztercze vizén | Szépme-
zőre költöztünk az Szeret vizén által hidason Skegi nevű 
falunál [RákDiplÖ 377 Sebesi Ferenc erdélyi követ nap-
lója]. 1657: az Nitra vize köztünk vala, mely noha ott 
akkor nem vala nagyubb, száraz idő lévén, mint az 
szászsebesi víz vagy az Sztrigy Erdélyben, de partos és 
általjáró hely nem mindenütt vala, melyen rendelt sereg-
ben által fogna jühetni, hanem csak bizonyos helyen 
egymásután költözve [Kemön. 234]. 

9. szekérre ~ szekérre száll/ül: a se urca pe căruţă; 
einen Fuhrwagen besteigen. 1705: Gróf Forgách Simon 

Rákóczi Ferenc fejedelem hadi generálmarschallja, 
erdélyi ármádiájának generálisa hagyja és paran-
csolja az egész szebenszéki minden faluknak, hogy min-
den késedelem nélkül 24 óra alatt . . . minden falu maga 
faluját elhagyja és szekerekre költözvén, az Olt vizén és a 
Küküllőn által költözzenek és falujokban sehol is ne ta-
láltassanak [WIN I, 373]. 

10. a másvilágra ~ eltávozik az árnyékvilágból; a se 
muta pe lumea cealaltă; das irdische Leben verlassen. 
1811: ki ne halgatta vólna figyelmezvea . . ötven Gyer-
mekei 's unokái között, 'S Még egy néhány a' más világ-
ra költözött [ÁrÉ 100. — aA százesztendősnek tartott 
szász parasztot]. 

költözködés költöződés; mutat; Umzug. 1710 k.: ma-
gával elis vitte . a'mit belölle az szebeni hoszszas la-
kás, költözködés, gondviseletlenség, Németek lopása, s 
olykor talán az Gazdáknak is sik keze meg nem emész-
tett [CsV]. 

költözködik 1. elköltözik; a se muta; ver/umziehen. 
1842: septéri Joszágomba kőltőzkedtem [Dés; DLt 67]. 

2. hurcolkodik, szedi a sátorfáját; a se pregăti de ple-
care; er packt seine Siebensachen/schnürt sein Bündel. 
1676: Francisco uram szaporán írja, Uram, énnekem, az 
váradi törökök félelmeket: mint félnek és költözködnek 
[TML VII, 135 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1705: 
Ugyan ma jöve bé Havasalföldéből ottlévő lovaim mel-
lett levő szolgám, Szilágyi László, parasztember-köntös-
ben aki is az elment magyarokat, kit a havas alatt, 
kiket az Oltnál talált hogy költözködtenek [WIN I, 427]. 

költöző szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
^ passzus átkelő hely; loc de trecere; Übergangsstelle. 
1662: A lengyelekkel megbékélvén és tőlök elválván, ké-
sőn érkeznék éjjel a táborhelyre, ahonnét ismét későn in-
dulhatánk a lengyel commissárius, Sapia késedelme 
miatt, ki valami nehéz költöző passusokon egyenest 
viszen vala a tatár chám eleibe [SKr 374]. 

költöződés 1. költözködés, hurcolkodás; mutare, mu-
tat; Umzug. 1663: az mikor az praesidiumnak élése szin-
tén fogytán volna: kiki költöződését s jovainak elvitelit 
bizony elfelejti, csak magát, gyermekeit, feleségeket vi-
hessék el [TML II, 490 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

2. (át)vonulás; trecere; Durchzug/marsch. 1657: 
Alig telhetek két avagy legfeljebb három óra, az passu-
son még az költöződés nem is végződvén, az tatár elérke-
zék és hátulját megcsapá [Kemlr. 315]. 1662: Heriza 
Vornik . . . mihelyt a fejedelemnek a havason való köl-

töződését megérté . . a szeménységnek az erejéhez 
nagyon bíznék [SKr 337-8]. 

költöződik 1. költözködik; a se muta; um/verziehen, 
übersiedeln. 1637: hogj költózeŏdik vala Mathe oda 
hozzam, az migh másod szor oda mene, hat addig Szi 
Martonne mind el hordattaa [Mv; MvLt 291. 78a. — aA 
holmiját]. 1645: mostis az keues ideó alatt migh Kap-
roncaine Aszonyom keöltózeödott nagy kár lett az tilal-
mas es Makkos Erdeönek le vagasaba(n) es tekozlasa-
ba(n) [Ajtón K; Törzs]. 

2. átköltözködik; a se muta ín altă parte; um/ŭbersie-
deln. 1747: azon két kisded fundusotskán a' Nemes var-
(me)gye Postalis Commoditasokat epithessen, és bírhas-
sa is pacifice, eo tamen modo, hogy midőn másuvá 
költöződnek a' Posta, Mlgs Proprietarius ur eő Exja, 
vagy Mlgs Haeressei rehabealhassák [Déva; Ks 73. 
III. 18]. 

3. áttelepedik; a se muta undeva; (hin)übersiedeln. 
1587: Az ket Espotaly Juha minden ok vetetlen Mingya-
rast Az kayanto veolgyebe az hatarba keolteozeoggyek 
[Kv; TanJk 1/1. 50]. 

költözősködhetik elhurcolkodhatik; a se putea muta; 
um/verziehen können. 1705: mind az urak, mind mi 
mindnyájan ami javaink ott voltanak, ha eddig megma-
radhattanak volna is, de most mind odalesznek, felejt-
vén a kolozsváriak a miénket hordozóskodtatni csak a 
magokéból költözösködhessenek [WIN I, 598]. 

költözősködik hurcolódik; a se muta; umziehen. 
1672: Az Prinyi uramék Munkácsra költözösködtek, 
mind eleséget és egyebeket Munkácsra s Ungvárra 
hordották . . . az Isten néha úgy megrémíti őket, hogy 
majd mind futó félben vannak, azután meg újobban 
megcsendesednek [TML VI, 204 Katona Mihály Teleki 
Mihályhoz Husztról]. 

költöztet 1. vkit elköltöztet; a muta pe cineva (de un-
deva); jn verziehen lassen. 7585: Anna Erzengiarto 
Christofnç vallia, Mikor keolteoztetiwk vala Olaios 
Georgyeót kerem eotet hog' Modnel kwl Ne Menne ky 
az hazbol [Kv; TJk IV/1. 414]. 1655: Kalmandi Anna0 

Nem regen hon letemben titkon . . . hütötlenül el ha-
gyot' . . . meg pedig lator szemelyek vittek es kŏltŏsztet-
tek Kekesig [SzJk 74. — a A feleség. bSzD]. 1673: ä 
Medgyes falui a k ä Kakasdiakkala Praedikatort 
együtt költöztetnek [MMatr. 73. aKakasd és 
Meggyesfva (MT) ref. lakosai]. 

2. vhová odaköltöztet vkit; a muta undeva pe cineva; 
jn irgendwohin (hin/zu)ziehen lassen. 1674: a feleségét 

ha Szigetre költözteti, tisztességes szállást adnak, de 
azonkívül semmit sem adnak [TML VI, 558-9 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 1677: ha kik Jobbágyokat 
manumittálnának, vagy más joszágokban költöztetné-
nek, s' a' ki-váltásnak idején nem restituálhatnak, mél-
tán defalcalodhatik a' summából [AC 42]. 1753: kigyel-
med is hijaba Molnár Jánost az marosi malomba 
vejestŏl ne költöztesse mert onnan bizony ki tsapam 
[Lőrincfva MT; SLt XLIV. 13 Suki László Gálfalvi 
Ádámhoz]. 

3. átköltöztet/telepit; a dispune să fíe mutat/strămu-
tat; umziehen/übersiedeln lassen. 1622: hatalmassagh 
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az, mi Ideőn kedveönk akaratunk, s szabadsagunk ellen 
az mi hatarunkra keölteőzteti az Hidast [Dés; KGy]. 
1639: az eleottis ot énnékem Major házam tehén és mé-
nes paytám vol<t mo)stan immár másuva keolteoztetok 
affélékét [Homoródsztpál U; Szád. Redej János Nagy 
Tamás udvarhelyi vár-gondviselőhöz]. 1710: Marus-
székre Kálban jövék; onnan feleségemet, gyermekimet, 
egyetmásomnak egy részit Csíkban költöztetem, de . . . 
Csíkban is közelítvén a német, Gyergyóban menék mind 
cselédestől együtt [CsH 366]. 1847: az erdöszeti hivatal 

azon parancsolatot adta ki, hogy az olyan helyekről, 
amelyek az erdöszeti hivatal által erdöszeti magvakkal 
beültettetni elintéztettek, házaikat költöztessék más 
helyre [VKp 222-3]. 

4. vmit máshová hordoz/hurcol; a căra ceva ín altă 
parte; etw. an eine andere Stelle tragen/schleppen. 1751: 
hogy Miron Petemé és az veje azon eczaka hordozos-
kattanak volna, vagy költeztették volna az pénzt nem 
láttam [Gyeke K; Ks]. 

5. fels alá ~ ide-oda hurcol; a tot căra încoace şi 
încolo; hin und her schleppen. 1662: hogy gyakrabban 
széllyeljártában is mind ott kellene az leveleket is két-két 
postaszekereken hordoztatni, ollyankor mind ládákra 
rakván és úgy költöztetvén fel s alá, nem kevés munká-
val [SKr 300]. 

6. (folyón) átszállít; a transporta ceva de partea cea-
laltă (a rîului); überfahren/führen, übersetzen, über 
einen Fluß bringen. 1662: Mert hogy . . . híd a Viszlán 
nem volna . . az kozákok . . . holmi házak boronáibul 
valami hitvány szálakot fúrván, foglalván, faragván 
egybe, az mieinket minden hadi nehézségekkel, nagy fi-
zetésbéli bérért azok költöztetik vala [SKr 370]. 

7. hajóra ~ hajóra szállít; a duce/transporta pe un 
vapor; an Bord bringen, auf ein Schiff transportieren/la-
den. 7662: egy Csiaffer basa nevű, nagy sok kincsű, régi 
öreg ember lévén azon budai vezérségben kit meg-
fojtatni . . parancsoltatott vala . . A csauzok azért 
hajókra költöztetvén őtet minden javaival és ott való 
kincsével . . . Nándorfejérvárra véle aláeveztek vala 
[SKr 164-5]. 

költöztetés elszállítás; transportare; Fort/Wegbeför-
derung. 7599: en . . . az tellyes Summát kezembe(n) ke-
wanom, es Captala(n) elot kellue(n) lewel feleolle, Mert 
en addeg míg enneke(m) oth valamy Ingó marha(m) le-
ze(n) semmit fel Nem wezek Nem akaro(m) hogy ozta(n) 
az kolteztetesbe(n) legie(n) akadalyom [Kv; TJk VI/1. 
274a]. 

költöztethet elköltöztethet/vitethet; a putea muta; 
umziehen/fortbefördern lassen können. 7670: váradi tö-
rökök mint egy nyolcszáan szállottak volna ki Jenőn in-
nen . . . hogy el rabolják, foglalják Halmágy vidékét és 
az Köröst . Az ott való szegény község, úgy látom, az 
nemesség is úgy eüjedett, hogy csak futni készül, félelme 
miatt készül elhagyni mindenét, csak háza népét költöz-
tethesse [TML V, 349 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

költöztetik 1. elköltöztetik; a fi mutat (de undeva); 
abtransportiert/umgesiedelt werden. 1662: az élésház-
ból is, az héjjazatja leverésére nézve, mindenféle gaboná-
nak szerén-szerte kellett vala igen nagy munkával köl-
töztetni [SKr 601-2]. 1762: Midőn altal akart volna köl-

tözni vagyis más altal kŏtŏztŏtni az szeker mellet le-
vő Embert szekerei s ket ŏkŏrel együt hunét s micsoda 
helyről fogtak? [Nsz; Bom. XL. 82 vk]. 

2. átköltöztetik; a fi mutat (undeva); (hin)überge-
führt werden. 7662: tudós kalauzoknak szolgálatjával 
élvén . . . az egész török hadak a havasokon által 
Hunyad vármegyére olly álösvényeken költöztettek va-
la, azhol azelőtt soha senki említésére hadak nem jártak 
vala [SKr 519]. 

3. átszállíttatik; a fi transportat/strămutat; (hin)-
übergefahren/geführt werden. 7662: a tábori minden 
impedimentumok, nehézségek a fejedelem parancsolat-
jából a váron felül napkelet felől való Körös szigetiben 
költöztetett vala [SKr 187]. 

költség 1. (pénz)kiadás; cheltuială; (Geld)Ausgabe. 
1546: mykoron az tooth' meg chenaltatyak, az* wagy* az 
thoon' az' molnoth' meg* eppythykh, thahath' az my' 
penzelwalo' fyzethesse' lezen' annak* azth egyenlee kel-
chegeP esz fyzetessel' fyzesseek' megh* Egykes' feleeth 
fyzesse az massyk feelesz feleeth* fyzesse [Panota; 
DanielO 6. — aPanád KK]. 7552: mynden ke°lchegeuel, 
Barchay Gyerg' az feliwl meg mo(n)dath Thoth meg 
te°ltesse, es zwgothys chynaltassan azan Thora, ky 
mostan teliesseggel pwzta volna [Mezőszengyei TA; 
BÍR]. 1560: az ew kewlchegeeth . . . ha mçlthonak 
Jtçlyk hath azokrol Lagistromokath . hozhasson, 
Nemellyeketh Embery Byzonssagales megh 
Byzonythhasson [Dés; SLt AB. 3]. 1577: Erreys keotçk 
magokat ezen aloll megh Jrtt tereh ala; hogj ez kçth 
házhoz valami Joszagh vagyon, az Bodolayhoz es itt az 
Vzonyhoz, Azokath myndeneketh eggyk az masykkal 
egyetembe tartozzak mynden teorwçnnyel es keoltseggel 
megh tartany [Uzon Hsz; BLt 7]. 1600: Zent András 
houanak 28dik napiatol fogwa miolta az teob 
keóltsigreól zamot attam, az zeghinjek zwgsighire 
keolteotte(m) haro(m) hetigh minde(n) heten haro(m) 
haro(m) Napra Huzon Nigy Nigy pénz arra hüst teze(n) 
f 2. d. 16 [Kv; Szám.9/XIII. 13 Damakos Máté isp.m. 
kezével]. 1677: A' Mely Harminczadosok az Ország 
Statutumi, és Haza szabadsága ellen vétkezének . . . s' 
az Harminczadosok vétsége meg-bizonyosodván, két 
száz forint büntetésen maradgyon, és a* kárnak a* kŏlt-
ségnek-is meg-forditásan [AC 53]. 1713: az szegeny At-
tiam Jdegen orszagban Lakuan sok kolcsiggel rehabeal-
ta az Joszagit [JHb XXXV/18 Jósika Gábor végr.]. 
1851: most a* Josef Cenzúrájával nagy külcségem volt 
két Préceptornak fizettem [Mv; DobLev. V/1314 Dobo-
lyi Klára Dobolyi Zsigmondhoz]. 

Szk: ~be ejt kiadásba sodor. 1712: Ha Nagyob ve-
szedelemben), kóltzégb(en) ejtett volnais, idegeny or-
szágban valo hoszas mulatásom . . . tartoznék kglm(e)d 
engemet, abban subleválni; mint hogi kgmedért men-
teim) fela [JHb Jósika István Jósika Imréhez. — aBécs-
be]. 1742: ha az Ispotály szénáját ö kglme el nem sinko-
pálta (!) volna, nem kellett volna az Ispotályt kölcség-
ben ejteni [Kv; AggmLt C. 12 Gábor Ferenc (34) Szé-
kelykocsárdról (TA) való kocsis vall.] * esik ki-
adásba esik/sodródik vki. 1640: Kegd(e)t edes Azo-
nyom cziak effeleöl kelletek leuelem altal megh talal-
no(m) hogy J(ste)n az zegeny vramath ez világból ki 
ueue, sok keoltseghben esem [Mikeháza SzD; KCs IV. 
149 Királyfalui János Meg Hagyott Eozuegye Balog Su-



347 

sanna Pariagy Peter feleségéhez] * kerít kiadásba 
sodor. 1799: engemet 12 Forint költségbe kerített [Náz-
nánfva MT; Berz. 4 31. N. 27] * ~ébe esik vmi kiadás-
ba kerül vmi. 1767: azt tudgya az Ur hogy a' pénz kérés 
sok Instántiával konyorálással jár, nekemis sok költsé-
gembe esik [Kv; SLt XL Ferenczi György Suki János-
hoz] * ~ében áll. 1678: Nekem bizony elég költségem-
ben áll a török barátság [TML VIII, 59 Vesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz] * ~ébe telik kiadásába kerül vmi. 
1621: Gialogokat kewannak teöllŭnk, mellieknek nagj 
szorongatassal teszszwk szerint, es felette nagj keőltse-
gwnkbe(n) telik [Kv; TanJk II/l. 308]. 1670: elhiszem, 
bizony költségében telik Kegyelmednek az ott való lakás 
[TML V, 63 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * ~en 
hordoz vkit vki költségeit állja. 1596: Thudom hogj Se-
besi Miklós tartott az kek lohoz zamot, eö látott hozza 

Egheyi Georgy vezette haza íeòueóbe . . . Keóltse-
gennis eó hordozta Egheyi Georgyet mind(en) louastol 
[UszT 11/48] * ~et csinál. 1737: Egy Ónodi Mihály 
nevü nemes ember Militia mellet Stationális Com-
(m)issarius(na)k subordináltatott volt, es functiojában 
sok exorbitantiakat es költségét tsinált a Város(na)k 
annyira hogy most sem capax azon szegény Város belőle 
ki feselni [Vh; Ks 83] * ~et okoz. 1764: a mostani kis-
céhmestertől hivatalja onussát felvenni az nemes céh ne 
merészelje, nehogy . . még nagy<obb> költséget okoz-
nának jövendőben [Dés; DFaz. 23]. 1851: Fel teszem 
egy gyáva cseléddel útba indul, loval vagy ökörrel, 's va-
lami baj adná elé magát, segíttsen mit tehet tegyen meg 
ok nélkült költséget ne okozzan [Nagylak AF; DobLev. 
V/1322] * ~et tesz. 1542: chwdalkozyk raytha, myre 
nezwe ew kegelme anya kewlchegeth thezen, anya wray-
moth tharth [Fog.; LevT I, 16 Petrus Orozy Zalay Já-
noshoz, Poson m. isp-jához és Fog. vára urához]. 1784: 
(A közköltség) fel vetéskor pedig az Bírák költséget ne 
tegyenek [Torockó; TLev. 2/6. 2a]. 1812: a Groff . . . az 
épittésekben . . . nagy költségeket tett [Héderfája KK; 
IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.] * tétet. 
1764: Senki nem gondolhatya ollyan nagy Gazda Urrol, 
hogy egy illyen atyafiaért . . . ne sajnállat volna annyi 
költséget tétetni [Középlak K; BfR] * ~ évelj ~gel tart 
eltart. 1683: Pákéi Dániel Deák Uram . . . ülyen erőtlen 
vénséghemb(en) házánál nem tsak szenved, hanem kõlt-
séghével tart, gyámolit, gondomat viseli [Torockó; Pk 
2]. 1704: ma izené nékem az úr, Apor uram, hogy azmely 
majorját a megholt Szász Jánosnak felfogta volt őke-
gyelme a generál akaratjából, most az úr az maga ökreit 
és béresit akarja oda szállítani, kit eddig nagy költséggel 
tartott [WIN I, 274] * aprólék (os) /apróság ~ apró/ki-
sebb kiadás. 1582: Keoltettenek el benne f. 5/26 az teob 
aprólék keolczyeg nelkŭl [Kv; Szám.3/V. 18]. 1673: 
Mindennapi approlekos kölcseg [UtI]. 1791: a Jager es 
frantz aprosag költség 1/15 [WLt Cserei Heléna jk 36b]. 
1822: A' Malmakhaz meg kívántató Fagyat, es Vasat 
Ugy egyéb aprolékos költségeket is Maga az arendátol 
fog supportalni és procurálni [M.köblös SzD; RLt] * 
közönséges ~ közköltség. 1784: Ezek azon házak, 
mellyekb(en) lakó Gazdák semmi közönséges kŏltség-
benis minket nem segittenek hanem immunitásban vad-
nak [Torockó; TLev. 4/9. 18b] * maga ~én szolgál. 
1677: A' Táblai Assessorok, hogy mind elégséges illen-
dő számuvak, circiter ad numerum 12. ez Hazának Tŏr-
vényihez értő, jo lelki-isméretŭ emberek rendeltessenek 
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a' Fejedelmektől, a' két Itilŏ Mesterek és Praesidens 
mellé, szükségképpen kívántatik; kik mind azáltal az 
1554 Esztendŏbéli Articulus szerint-is, csak magok költ-
ségeken szolgálni nem tartoznak [AC 206] * maga (kü-
lönös) ~ével saját költségén. 1694: Az Asz(szo)ny Tele-
kine Asz(szonyo)m az maga kőltsegevel minden hejanos 
fogjatkozottsagat jol meg csinaltatva(n) mostanaban, 
nagy vas retez van az oldalaban [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
1746: Az éneklő Pulpitust magok költségekkel tsinál-
ták, és adornálták Koré Josef és Fodor Ferencz Urai-
mék [Bikfa Hsz; SVJk]. 1807 k.: Eket pedig tudam hogy 
ujat tsinaltatot, Boronát maga különös kŏltsegivel [Sin-
fva TA; Borb. II Székelly Péter (39) ns vall.] * maga/sa-
ját/tulajdon ~én megoltalmaz vkit vmely (zálogos) jó-
szág birtoklásában saját költségén megvéd. 1585: tulaj-
don kolthsegen tartozzék Dechey Mihaljt megj oltal-
maznj ez megj nevezet feoldeknek birodalmokba min-
den teoruin zerint bántok Ellen [M.csesztve AF; Told. 
27]. 1594: erreis igirtem magamat, hogi ha Eo kigelmet 
ualaki ezben az en tóllem neki kòtòt Jozagiban megh há-
borítana, tehát ení (!), magam költségén tartozzam Eo 
kigemet megh oltalmaznom [Fejérd K; Ks 14. XLV. 13]. 
1624: Haranglabi Ferencz Vram oly euictiot ueőn 
fel, hogy az migh eő éli Zalanczy Istuan vramat, s fe-
leseget Ez megh neuezet Porcioban . megh oltal-
mazza a maga Saiat keőlczegen [Mihályfva NK; JHb 
XXIII/6]. 1806: az Emptor Mlgs Urat es Aszszant ma-
gakat s minden Maradékjakat azonn Erdőnek Bira-
dalmába(n) minden legitimus impetitorók ellen Maga 
Sipos Péter őkigyelme s mind két Ágon lévő maradékja 
is magak tulajdan költségeken mint evictorok tartazza-
nak minden idökoron meg-tartani, és oltalmazni [Vaja 
MT; SLt 12. V. 19 Vajai ifj. Sepsi Mihály hites assz. ke-
zével] * maga/saját/tulajdon ~ével megoltalmaz 'ua.' 
1593: valaki Eö kgiet . . töruiny Zerent haborgatna, te-
hatth tulajdon költseghem(m)el es faratsaghommal 
megh oltalmazom [Perecsen Sz; WLt]. 1621: ada ell egy 
hazat Farnasy Albertne Katalin Azzony . Coloswary 
Varga Peternek f. 23 . Jgeruen es obligaluan arra ma-
gokat, hogy ez feliül denotalt, haznak Dominiumaban 
birasaban, Varga Petert es Successorit minden legitimus 
Jmpetitorok ellen euincalliak es megh oltalmazzak, saját 
keólcziegekkel faratsagokkal [Kv; RDL I. 116]. 1749: 
Evictiot vállalván mind magára . . Korda Susanna 
Aszszony, mind Leanyira, hogy Kabos Ferenc Uramat 
és Successorit, a Tamásfalvi Portionak birodalmá-
ban minden legitimus impetitorok ellen tulajdon magok 
költségekkel és fárattságokkal meg mentik és oltalmaz-
zák [Kv; Borb. II] * maga (tulajdon) ~én. 1653: A 
mely kút a patak mellett vagyon . . . azt a kutat Borbély 
Lukács urammal a magunk költségén csináltattuk [ETÁ 
I, 147 NSz]. 1740: Tartoznak® . . . két Béreseket magok 
költségeken tartani a Gy. Sz. Királyi Curiáb(an) [Runk 
TA; Ks 89. 58. — aA runki jb-ok]. 1823-1830: gróf Tele-
ki Imre úr Öng . . . most is Marosvásárhelyt három árva 
gyermekeket taníttat maga tulajdon költségén [FogE 
171] * országos 1671: most-is e' szegény hazának 
sok rendbéli adózási nem apadván sŏt napról napra ár-
radván, melly miá ŏ Nagysága fizetett hadaira és több 
Országos kŏlcségére és szükségére nézve semmi adó fél-
nem vétethetvén, maga fogyatkozásával-is kételenitetett 
ŏ Nagysága becsületes hivétŏl pénzt fel-venni [CC 72] * 
önnön/saját ~én. 1585: miért hogy az Zaz embereknek 
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be giwtesere a* harangozo eonneon keoltsegen tartozik 
a' Nagy harangot megh vonatny kiteol semmy fizetesse 
nem volt, Azért minden esztendeo(n)kent ezert Iarion 
tritici cb 4 [Kv; Szám.3/XIX. 7]. 1801: Magát a zápor-
tartot köteles lesz maga az árendátor saját költségén ál-
landóan és czélszerűleg három lappantsokkal, s 
fennyű deszkákkal be deszkázni [Mv; DLev. 5] * ő/sza-
bad/tulajdon ~ėn (el/ki) tart vkit saját költségén eltart 
vkit. 1582: mind az giermeket s mind az Anniat es legent 
el tartom Zabad keoltsegemen [Kv; TJk IV/1. 34]. 1583: 
Magdaléna Rlcta Ioannis Pentek . . . vallia . . En tar-
tottam . . . fekete Jacabnet mind giermekesteól tulay-
don keoltsegeme(n) egy telen ky [Kv; i.h. 113]. 1603: 
Akor penig, Dobaj gergely otalma alat wala az Kis lean-
ka ö kölcziegen Tartota [UszT 17721 Timar András Ben-
czier Gergelj hazaban lakó gagj vall. — aGagyról (U) 
való] * pénzbeli ~ készpénz-kiadás. 1784: Az is nem 
kevés meg terheltetésére vagyon az Helységnek, hogy az 
midőn valamely ollyas dolgok adgyák elé magokat, az 
hol Marhával, avagy gyalog szerben valo szolgálat 
kívántatik; amiilyenek a Postálkodás ; ut csinálás ; 
Hid Éppittés a város Szénájának fel, és bé takarittá-
sa s a többi, mind azokat pénzen fogadott Emberek által 
vitetik véghez, holott az Helység béliek minden pénz béli 
költség nélkül effectualhattnák [Torockó; TLev. 2/6. 3a] 
* vki ~én él. 1823-1830: velük együtt nem ettem, költ-
ségeken nem éltem egész Lipsiában létemben [FogE 
199]. 

2. költeni való/költőpénz; bani de cheltuială; Zehr-
geld/pfennig. 1542: az ky kewlchegeth kegelmed enne-
kem adoth wala, azonywm azthes zolgalathomba thwda 
[Fog.; LevT I, 17 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz, Poson 
m. isp-jához és Fog. vára urához]. 1568: Ám mingarast 
ala kely esmet feyer warra Menne(m) es amy kolchegem 
wolna oda kely welem wynne(m). Mert twgga keg: hog 
feyer warrot minden igen arros es az kolcheg ot ember-
nek igen szwgseges [Erked K; BeszLt 38 petrus Bozzasy 
de Erked Gr. Thymar beszt-i bíróhoz]. 1570: Borbara 
ázzon Bachy gĕrgne ezt vallya vytth volt ě hozzaya 
Nagy Arán parthat az zolgalo ázzon ember Es ker-
the azon az azzonya zawawal hogy Megh venne mert 
Ninchen keolchege [Kv; TJk III/2. 62]. 7629: az Ura 
ninczen ithon es megh szorult, ninczen keöltsege [Mv; 
MvLt 290. 147a]. 1703: Minthogy én Özvegy állapo-
tomban igen alkalmatlan voltam a' pénz keresésre a' 
mi kevés költségem most is vagyon azt magam fogyat-
koztatásával kerestem s tartottam [Marossztgyörgy 
MT; Ks 14. XLlIIb özv. Torma Jánosné Petki Anna 
végr.]. 

Szk: ~gel megsegít. 1621: Rima Zombatba(n) erkez-
uen, es ot talalua(n) egi nehani varos3 Gialoghiat melliec 
Fwlekbeol ki wtuen az Sanczra, rutul megh leoueól-
deóztek, es Sebben fekwuen, az Istenert remenkedue(n), 
hogi keoltseggel megh segiteneók, Azért attunk . . . 
Molnár Balasnak . . . f 1 . . Chianadi Palnak . . . f i d 
63 [Kv; Szám.l5b/XI. 292. — aKv. Nógrád m.] * 
~gel tart költőpénzzel ellát. 1637: Mondotta ezt 
ennekem Padocz Istuanne hogj vagjo(n) ket eztendeje 
hogy eötet Patiolattal s keoltseggel tartia Szekely Istók: 
s eö ketelen vele hogi szeresse [Mv; MvLt 291. 112b]. 
1699: ez en kedves Feleségem Kapi Ánna keze alatt 
lévő kevés joszágomat, nem fogyatta sem pusztította de 
sőt inkáb szaporgatta s adosságimat is meg fizette . . . 

Mind ezek felett szám kivetett állapotomb(an) en-
gem kőltseggel is tartott, ollj bővőn es szorgalmatossan, 
hogj en ott is, majd mint itthon semmi szűkségett nem 
lattam [Mk Macskásy Boldizsár végr.] * mindennapi ~ 
napi költőpénz. 1574: Ez vraimat eo K. Byro vram 
hywasza Be hiteztesse Meg eoket ez zolgalatra, Es 
aggion Informatiot Nekyk mykeppen Iarianak ely 
dolgokban, Azwtan Bochassa elj Eoket . . Az Ideiglen 
az Mindennapy keolcegnek tegiek zeret [Kv; TanJk V/3. 
96a]. 

Sz. 1657: te néked ki jó tanácsot ad s ki pedig bizony 
rosszat, de a ki tanácsot ad, bizony költséget nem ad 
hozzá [TML I, 92 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihály-
hoz]. 

3. kb. készpénz; bani peşin/gheaîă; Bargeld. 1573: 
Vegeztek azt eo k. varosswl, hogi . . . senkyt Seh Ma-
giarorzagbely sem Ez orzagbely Embereket varos keo-
zybe Be Ne vegienek, kyleomben hanem hogi Eleosser 
ha Neotelen meg hazasodiek hazat Eorekseget zerezzen, 
ha penig annyera valo Érteke tehetsege keolchege Nem 
lenne kywel azt meg zerezhetne, tahat Summayg valo ke-
zeseket vessen olliakat kyken az Summát Meg vehessek 
[Kv; TanJk V/3. 71a]. 1589: lm latod hogy ennekemis 
vagio(n) valami kewes keoltsegem azt ertem pennigh 
hogy az kinek magwa szakad az Capitany mindenteol el 
veszy az mi marad [Szu; UszT]. 1593: ez Vizhordo Ta-
masne, hon nem letembe . . . be zegezkedet hazamba, 
nagi keseore be bochata, tahat egi ladankba, kibe keues 
keoltsegwnk marhank volt, bele teorte az kolchnak tol-
lat [Kv; TJk V/l . 327]. 1614: Keuantatot volna hogy keg 

azt az zep Sogorsagot Attia fiúságot szeme előt visel-
uen . . . nem iozagara hanem Jozaga keoúwl adot volna 
valami keúes keőltseget neki feye szabaditasara [Törzs, 
a fej. Szentpáli Komis Ferenchez]. 1643: Azon kjűl az 
mi keves keolcsegünk, ezüst es arany müűnk valameliek 
vadnak mindeneket nekj hagiok [Altorja Hsz; HSzjP]. 
1726: Az mi kevés kőlcségem vágjon abból az Felesé-
gemnek hagjok ezer aranyokat . . . mindenik Fiamnakis 
ezer ezer aranyot [JHb XXXV/21 br. Jósika Imre végr.]. 
1732: én már I(sten)n(e)k hálá minden kölcségemböl ki 
fottam (!) [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 1740: 
Hadnagj atyánkfia ő kglme, Nms Várasunk sok igjes ba-
jos dolgaib(an) szüntelen expediálni kintelenittetik, 
semmi kölcség pedig ő kglme keze alatt ne(m) lévén, ve-
xáltatik [Dés; Jk 527a]. 

4. útiköltség; cheltuieli de călătorie; Reisespesen/ 
kosten. 1567: ha az Biro es Tanach az waros dolgá-
ban iar gyülesben auagy egie(b)ywe az howa az Waros 
züksege mutattia az dolognak uolta zerent, es az út-
nak uo<lta> zerent alkalmas kölchegen iarianak [Vízak-
na; TT 1881. 191]. 1571: (A város) Etellel Italai Nem 
tartozyk Neky. Mert eo N. elegh keolcegel Bochatya 
postayt [Kv; TanJk V/3. 45a]. 1579: kűlthem eg paran-
cholattot õ Naga Akaratgyabol az dobokay war megye-
be . . . attam az boldisamak varos zolgajanak kólchöget 
(!) d 37 [Kv; Szám.l/XVIII. 11]. 1590: the pedigh Attya-
fÿ leŭen Arra igerted magadot Lúkachnak mind addigh 
futod az fejedelmeth, dolgath veghez vized, keŏltsegetis 
Akkoro(n) fazakas Lukaczne Adot te neked Brassóba 
menni [UszT 11/1. G. 204]. 1594: kwldeotte ell Biro vram 
Nagi Palt vrunkhoz keltseghere attam f — d 50 [Kv; 
Szám. 6/IV. 95]. 1728: Hadnagj Atyankfia eŏ kglme fa-; 
cultaltatik e mostani Uttyára valo kölcség iránt, hogj 
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vigjen magával annyi pénzt amennyivel eŏ kglmek be 
irik [Dés; Jk 379b. — A gub-hoz]. 1847: Sokszor lát-
tam, hogy Varga Katalin a templom előtt pénzt kért az 
emberektől; mondván, hogy utozásaira költség kell 
[VKp 287]. 

5. utazási/úti ~ cheltuieli de călătorie; Reiseausla-
gen/kosten. 1594: Erdeo hegi Gherghelinek . . . hogi az 
vrunk penzeth keserte zekeli vasarheligh. Attam Biro 
vram akarattiabol vti keoltseghebe f -/40 [Kv; Szám. 
6/VI. 13]. 1597: Biro vram Egez Tanachy akaratyabol 
Mentte(m) Miklós Deiakal Beztertzere, hogi Az ollah 
Jobagiott, az Akaztto farol Megh walttűk, keoltette(m) 
vtty keolchyegre f 1 d 25 [Kv; Szám.7/VIII. 24 Altzner 
Georgy reg. Steffen Lŭsten kezével]. 1618: Deuara ket 
kömiuest kwltem attam uti kötszeghre d. 25 [Kv; RDL 
1. 103]. 1847: Az utazási költségeket és a kezelők fárad-
sági bérét is a községek nagyon csekélyül űzetvén, alig 
hiszem, hogy mindezekre 6 évek alatt 800 váltó rénes fo-
rintoknál több költ volna el [VKp 170]. 

6. perköltség; cheltuieli de judecată; Gerichtskosten/ 
gebühren. 1570: Megh Értettek az Zaz vraim varoswl, 
Az Espotal Jozaga feleol Indwltatot per dolgát . . . Ew 
k. biro vram es az Tanach . . az perhez walo keolcheg-
nek Tegye zeret [Kv; TanJk V/3. 13b]. 1572: Meg Értet-
tek eo k. Az espotal Jozaga felewl Mynemw valassal Ieot 
az feiedelemtwl Byro vra(m) . . . Zollianak eo k. Teor-
wen twdo Emberekel Es fogadianak p(ro)curatortis Es 
Mennel Jóban twgiak vgi forgassak annak dolgát, Az 
keolceget Eo k. Rendely az falwbeliektwla hogy azoktwl 
zegiek fely [Kv; i.h. 66b. — aValószínűleg a város három 
jb-faluját, A. és F.fülét, vmint Asszonyfvát (TA) illető 
perre és e falvak lakosságára von. utalás]. 1622: az teó-
rujnhez, Sok keóltsigh kivantatik [Mihályfva NK; JHb 
XXII/22]. 1736: hitelesen elé adandó kőltségitis tartozik 
az I az Actornak meg fizetni [Torda; TJkT I. 115]. 1746: 
(Az) Jncta . . az Actrix Kőltséginek refusiojára kelte-
tett [uo.; i.h. III. 99]. 1793/1794: recognoscalak azt a' 
M Bagói Possessorok közönségesen, hogy ezen osztá-
lyos Processusra tejendő költséget az meg fordittasn(ak) 
ígérete alatt a* Processusnak kezdetével concredálak 
Titt. Kőlőnte Josef Úrra [M.bagó AF; DobLev. IV/14b. 
75a]. 1821: az Alperes . . protestál . további költsé-
ge és hurcoltatása ellen is [F.rákos U; Falujk 116 Bíró 
Mihály not. kezével]. — L. még RSzF 185, 265; VKp 
Ul . 

Szk: perfolytatást ~. 1843: (Varga Katalin) avval fe-
jezte bé beszédjét, hogy a perfolytatási költségekre adja-
nak neki pénzt, amint adtak is egynehányszor [VKp 94]. 

7. hideg ételnemű (ázalék, sajt, szalonna, túró); hra-
nă rece (caş, slănină, brînză); kalte Lebensmittel 
(Wurstwaren, Käse, Speck, Quark). 1582: Nilas Miklós 

•. vallia, Amikor az Catalin terehbe(n) eset volt 
holottam (!) ez Mostany zolgalo Leanianak Luczanak 
zaiabol hog Nireo Kalman eó teolle eg Nehanzor kwl-
deót pénzt es keoltseget fenesre annak az Nalla meg ter-
hesedet Catalinnak [Kv; TJk IV/1. 42]. 1585: Varalliai 
Antal Keleme(n) palffi peter jobbagia . . . mongia hogy 
mikor az palffalwj teteo(n) feleltete Mihal deák, akkor 
minden keolcheghekkel az loffeiek mellette woltak, Sert 
feosztek rea, kenieret feienkent az embereknek. Saitotis 
hosztak wala [Firtosváralja U; UszT]. 1635: adot azalek 
nemw kóltsegetis Zalonna Volt lelek Zerent három font 
[Körispatak U; PfJ- 1746; (A jb-ok) égj égj nyári nap 
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dolgoz(na)k magok kenyereken kõlcségeken [Szentlász-
ló MT; Berz. 1. 8/2]. 1748: Kölcség tanáltatott e Szerént 
Szalonna nro 4. Orja nro 4 . . oldalos nro 2. Száraz 
disznó fő nro 3. Túró két désával [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 
13]. 1818: Gyenge Péter megcsalván a gazdaságot 
. . az esztenabíró eleiben . csak hét johot adott fel; és 
hétre is adott kenyeret is. Azon hét juhra mindenféle 
költséget ki is kapott [Jenöfva Cs; RSzF 184-5]. — A jel-
re 1. Vadr. 403, 506; MTsz. 

8. szk-ban az életközösség jelképeként; ín construcţii, 
ca simbol al comunităţii de viaţă; in Wortkonstruktio-
nen als Symbol der Lebensgemeinschaft: egy ~en lak-
nak/vagynak egy háztartásban élnek; a duce viaţă co-
mună cu cineva, a locui împreună, a avea menaj comun; 
in gemeinsamem Haushalt leben, gemeinsamen Haus-
halt führen. 1595: kere teőllem Eòtúe(n) pénzt az Der-
chen (?) mellett ualo feóldere . . . mégh egy keŏltsegen 
ualank akkor [UszT 10/119]. 1604: Tarnoczi sebestien 
akor az Aniaual Egy kölcziegen laknak wala, őket zol-
galia wala [i.h. 20/319 Kazas mihaly Zent abranya zabad 
zekel vall. — aSzentábrahámon (U) lakó] * egy ~en 
meghoz vmit egy háztartásban élve/együtt megszerez 
vmit; a cîştiga ceva ín timpul convieţuirii; etw. gemein-
samen Haushalt fîihrend verschaffen/erwerben. /606: 
Az molnotis tudo(m) egj keólchegen hozak megh [i.h. 
20/156 Joannes Damokos de Lengelfalúa pp vall.] * kü-
lön ~en lakik külön háztartásban él; a avea menaj sepa-
rat, a nu locui împreună cu cineva; in getrenntem/geson-
dertem Haushalt leben. 1592 k.: eggyk földem . . enne-
kem az varos eöreök földem helyet atta azkoris en 
teteölled kwleön woltam kwleön keölchiegen es kwleön 
hazba laktam, [i.h.]. E jel-t vő. a kenyér címszó 7. jel-vei. 

Ha. 1557/1585: keoltsegben [Gyf; JHbK 
XXXVIII/29]. 1569: keoltsegtwl [Kv; TanJk V/3, lb]. 
1572: keoltsegewnkel [Szászzsombor SzD; Ks]. 1573: 
keolchyege(m) [Kv; TJk III/3. 260]. 1579: kölcheget. 
kölchóget [Kv; Szám.l/XVIII. 30]. 1580: költségét [Pó-
kafva AF; JHb XXVI/8]. 1584: kólcygem [Komlód K; 
WLt]. 7597: keçlcíg [Kv; Szám.7/XIV. 31]. 1629: keőlt-
siget [Kv; RDL I. 145]. 1724: kóltczíg [H; JHb XLII]. 
1780: költségit [Torockó; TLev. 15/5]. 1825: kŏltségin 
[Nagylak AF; DobLev. V/1088. 2b] | költségit [Kölpény 
MT; TSb 48]. 

költségadás kb. országgyűlési követi napidíj-adás; 
acordarea diurnei pentru deputaţi; Tagegeld/Diurnum-
geben fűr den Landjrtagsabgeordneten. 1566: Mi t pe-
nig hog* az ket nemzet Nemes es az Szász Vraink mikor 
Felseged parancholattiara gyülisbe iűnek az kössigtül 
segitsegek es költsigek mindenkor uag'on; mert az giű-
lisben közönsiges iokrol szokot uigezis lenny, my ne-
künk is ez elot uolt segitsigünk; de immár ertiük . . 
hogy eznek utanna nem lyszen köhsig adasunk az kös-
sigtül. Azirt köniőrgünk Felsegednek . . . , hogy paran-
cholva a tisztartonak, hogy a* g'űlisbe es orszgnak kö-
zönsiges szűksigirül ualo könyörgisre iűttűnknek ideye-
re adatnék költsig mint ez előt [SzO II, 187-8 a székely 
főemberek és lófők foly. a fej-hez]. 

költségbeli kiadásbeli; de cheltuieli; Ausgaben-. 1671: 
megyesi atyánkfiai interim teljességvei immunisok aféle 
költségbeli alkalmatosságtúla [TML V, 546 a nsz-i ta-
nács, Teleki Mihályhoz. — aKatonaállítási kötelezett-
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ségtől]. 1771: Mlgs Káinoki Thérésia Aszszony . . . obli-
gálá és ajánlá magát, hogy az emiitett Forrai határ 
Divisioja continuatiojának annual, s Commissáriusok-
nak íntertentiojokra, s egyéb ehez kivántato szükségek-
re, valamit a' Somlyai részen levő Possessor Urak expen-
dálnak, és költségbéli profusiot tesznek, magát illető ré-
széről contentumot tenni kész lészen [Fejér m.; DobLev. 
11/428. 18a]. 1829: (Az) el temettetéssekre tett . . . költ-
ségbeli Summát ugy Complanalták, hogy az Inven-
tariumba irt búzát Tŏrőkbuzát, és Álakort praetensiojá-
nak depuratiojaba altal engedvén . . . és igy a fennebb 
érdeklett Mennyiségű tartozás egészbe el enyészett 
[Nagylak AF; i.h. V/1150]. 

költségecske 1. kb. (kész)pénzecske; sumuliţă; Bargeld-
chen. 1675: Batjam vram; ha mi kŏlcsegecskeje volna 
kglmednek valakinél mondana mg kgld [Szotyor Hsz; 
BLt]. 1684: Néhai Desfalvi Miklósnak könyveit s kőn-
tősit atta el s abból állott kõltsegecskéje [Torockószt-
györgy; Pk 7]. 1712: Bőer (!) Sámuel Uram és Feleséghe 
Nzts Bároczi Christina Aszszony jelenté, hogj az 
mostani közelebb el múlt haborusághos ŭdőkb(en) min-
d(en) marhájokbol nagjobbára ki pusztultak vólna, ugj 
hogj . . akarnák el adni Nagylakon lévő portiojok-
nak egj részét és abból kevés kŏlcségecskét abbéli szük-
ségekre szerzeni [Hari AF; DobLev. 1/75]. 

2. kies hideg ételnemŭcske (ázalék, sajt, szalonna, tú-
ró); puţină hrană rece (caş, slănină, brînză); ein wenig 
kalte Lebensmittel (Wurstwaren, Käse, Speck, Quark). 
1775: Lattam aztis hogy innen Peselnekről honalja alatt 
egy kevés lisztet költségetskét vitt [HSfcjP Conjunx 
Ladislai Opra Clara (40) vall.]. 1869: Következik a har-
madik pásztor, ki igy hallatja magát: „Én is hoztam egy 
báránybőröcskét, ōrömestebb adnék juhot avagy kecs-
két, De mivelhogy tartok feles cselédecskét, Eladtam a 
juhot s vettem egy kis költségecskét" [Orbán, SzfLeír. II, 
154 Betl. mondóka. — aJegyzetben: Költségecske = tú-
ró s egyéb ennivaló]. — Vö. a költség 7. jel-sel. 

költséges 1. costisitor; kostspielig. 1681: sem mint ket 
helyen levő nagi kőtséges munkás epŭlet allyon gondvi-
seletlenül, jobb volna czak az egynek viselnek jol gond-
giat [Hátszeg; VhU 149]. 1717: (Szeben) micsoda drága 
és költséges hely légyen, ki ki magán experiálhattya [Ks 
83 a gub. Nsz-ből]. 1760: Néhai Bartók Mihalyne Cso-
mos Margit Arvai es néhai Bartók Gábor Árvái . . . 
Sok kõltseges perlekedések után menenek ilyen Atyafi-
ságos meg egyezesre Tit. Bod András Uramal es Felese-
givel Bartók Susanna Aszonyala [Albis Hsz; DobLev. 
11/307. — aKöv. az egyezség részi.]. 1811: Az Udvaris a 
Nagyobb terhesebb, és költségesebb Malomhoz még ké-
vántato munkát meg tenni tartozzék [Görgényoroszfalu 
MT; Born. G. IX. 5]. 1841: Minthogy belső telkeimen 
semmi épületek nintsenek meg egyeztem benne hogy 
azokra illő sellér házakot, de nem felette költségeseket 
készíthessenek [M.igen AF; BLev.]. 

2. drága; scump; teuer. 1735: Feleki Padurán Gábor 
és Demeter János Pakulárjaiis szánt szándékkal bé 
mentek juhokkal az tilalmas hellyen nem csak az füvet 
haraptatták hanem az emiitett kŏlcséges szénákat étet-
ték [Kv; TJk XVI/6. 118]. 

3. ~ kamara éléskamra; cămară; Speisekammer. 
1825: A bolt vagyis Költséges Kamra . . . jobb kezre 

esik mellybe a bemenetel egj regi párkányos vastag vas 
Záru ajtonn vágjon [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 152]. 

költségesen costisitor; kostspielig. 1796: az Exponens 
ur Vásárhellyen sok időkig Doctori cura alatt élt 
költségesen, a' mellyek mián gazdaságában nagy tson-
kulást kellett szenvedni [Ilencfva MT; DLev. 3. XXXV. 
4]. 1822: Meistere ötét három terhes esztendőkig az 
éhség idején költségesen tartotta, a* Mesterségre tanítot-
ta [Kv; ACLev.]. 

költség-felszedés költség-behajtás; încasarea cheltuie-
lilor; Kostenerhebung. 1802: A* Portio és költség felsze-
dése alatt kenyérre, s ázalekra el kőit Mfor 13 [Torockó; 
TLev. 5]. 

költségi kiadási; de cheltuieli; Ausgabe(n)-. 1843: A 
falukkal csak az az egyezése van Varga Katalinnak, 
hogy miután lefolytatja s megnyeri a peröket, adjanak 
neki, amit akarnak. Addig nem kíván egyebet, csak 
annyit, hogy élelmi és költségi szükségeit fedezhesse 
[VKp 113]. 

költségküldés útiköltség-küldés; trimiterea cheltuieli-
lor de călătorie; Reisekostensendung. 1693: Mint hogy 
a* Refr Eccl(ana)k Praedikator dolga iránt nagy a' fo-
gyatkozása . . . maturaltassek Csengeri Ephraim 
Ur(am) után valo kölcség küldés, és haza hivatása ő 
k(ne)k, az Eccl(ana)k igy tecczik, hogj a* Franekerai 
Tiszt. Professoroka . . . requiraltassa(na)k az Eccla ne-
vével, hogy ö klmek Csengeri Uram(na)k adgyanak két 
száz Tallérokat [Kv; SRE 13. -— aKöv. a nevek fels.]. 

költséglista kiadáslista; lista cheltuielilor, listă de 
cheltuieli; Ausgabenliste. 1840: a Költség lista Szerént 
tsák égy mázsának irodot fel [Görgény MT; Born. G. 
XXIVc Gaál István számt. kezével]. 

költség-regestrum számadáskönyv; registru de chel-
tuieli; Rechenschaftsbuch. 7600: Zabo András Colos-
vari safar polgár Az Commissarius vrakrol valo keoltseg 
Regestuma, Szeczy Jstwan vram fw Birosagaban Sten-
czel András vram kiralybirosagaban [Kv; Szám.9/III. l-
Szabó András sp kezével]. 

költségrevaló kiadásokra való összeg; sumă care aco-
peră cheltuielile; Ausgabenspesen. 1843: Az egyezések a 
három faluknak Varga Katalinnal a volt, hogy miután 
kifolytatja a magára vállalt pereket és azt megnyeri, 
minden füsttől kapjon egy ezüst rénes forintot, addig pe-
dig adják meg nékie a szükséges költségrevalót | a faluk 

adjanak élelemre- s költségrevalót [VKp 104-5]. 

költségtelen pénztelen; fåră bani, lefter; geldlos. 1599: 
Hogi az trombitasok keoltsegtelenek voltak nem volt 
mit ennyek, Attunk a ketteonek fi — d 50 [Kv; Szám. 
8/XVI. 39]. 1687: Becski András uram . ã mostani 
fenforgo Táborozo és villongo ŭdöhŏz keppest egi j ° 
Táborra valo erŏss paripára levén Szüksége, Szerette 
megh . Jósika Imre Uram(na)k egj Deres paripáját, 
melynek kész pénzen valo meg vételére mostani költség-
telen éllapottyához képpest midőn elégtelennek ismerte 
volna magát . . . az . . . paripáért Jósika Jmre Uram-
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(na)k ada ötven forintigh Zalogb(an) egi darab Kaszáló 
Rétet [Pókafva AF; JHb 37]. 1725: az obsidio alkalma-
tosságával . ben lakván Szebenben Boer Sofia Aszonj 
igen kŏltségtelen volt [Vizakna; Szentk. Joh. Bogati de 
M.Bogáta (53) ns vall. — *TA]. 1730: kelletett alázatos-
son a Nagod könjörülő Gratiajához foljamodnom, kér-
vén alázatosson . . . azon Summát énnékem megh adni 
• . . mivel ezen njomoru bajoskodásomban . . . tellyes-
séggel kőltségtelen vagjok [Marossztgyörgy MT; ApLt 
4 Jako Kata Apor Péterhez]. 

költségtelenség pénztelenség; lipsă de bani; Geldlosig-
keit. 1661: Sándor öcsém egészségén örülök, költségte-
lenségét értem, nem tudom, a jó öcsém mire költ [TML 
II, 195 Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1701: 
Előtte viselvén a' T. Consistorium ezt a* mostani kőlt-
ségtelenséget, mely szer felett nyomja szegény Ecclésián-
kat, tettzet ő kglk(ne)k rővidéteni az eddig sokfelé oszla-
ni szokot költséget [Kv; SRE 74]. 1779: Alkalmatossá-
got szolgáltatván a . . maga áll(ta)l contrahált Passi-
vum Debitumok(na)k viselhetetlen terhe, s kiváltképpen 
valo kölcségtelensége mely szerint nem hogy ezen 
szerzett Patzolai Curiát . . . reparalhatná, söt még a ma-
ga Aviticalis . . . NLaki Udvarát is nem reparálhatná 
[Nagylak AF; DobLev III/522. lb]. 

költségtétel kiadás; cheltuialä; Kostenpunkt, Aus-
gabe. 1778/1779: Ha . . valamely Joszágomat . . . va-
laki Törvényesen keresné az arra kívántató költség tétel 
meg engedtetik [Kv; Ks 65. 44. 18]. 

költségű szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: feles ~ nagyon költséges; foarte costisitor; sehr 
kostspielig. 1740/1785: Détsei István Uram Proces-
sust moveálván . . . Trauzner Sigmond Uram eő Ke-
gyelme ellen, és midőn már feles költségű perlekedései-
vel szinte assequalta volna Détsei István Uram 
Trauzner Sigmond Uram ellen valo finale Deliberatu-
mat . condescendala az békességre sokszor iterált Dé-
tsei István Vram eő Kegyelme [Szentbenedek AF; 
DobLev. IV/596. 346] * nagy ~ 'ua.; idem' 1796: Ezek 
szerint tett nagy költségű jovittásaimot . . . hasznosok-
nak ismertem [KvLt Prot. oec-pol. III/3. 359 Sikó István 
kérelme]. 

kölykezés átv eláradás; răspîndire; Verbreitung, 
Ergießen. 1710 k.: Ezt a bűn kölykezésit is minden bűn-
ben feltalálja az ember, csak tegye rá az elméjét ügyiben 
[Bön. 474]. 

kölykezik 1. fiadzik; a face pui; jungen, (Junge) wer-
fen. 1724: ha kõlykeznek az kopok viseljenek gon-
dot reajok [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 
1803 : ez előtt 30-35 vagy negyven Esztendővel à Farkas 
két rendben is oda köjkezett [Szárazajta Hsz; HSzjP 
Miklós István (84) prov. vall.]. 

2. átv szaporodik; a se înmulţi; sich vermehren, zu-
{jehmen. Sz. 1710 k.: Olyan tulajdonsága is vagyon a 
bűnnek, egyedül sohasem jár, mihelyt születik, mindjárt 
kölykezik, maga hasonlítja magát, melyet szépen leír Ja-
kab apostol I. 14.15 mind fogantatása, születtetése, ne-
vekedése és munkáiról [BÖn. 471]. 

kölyök 1. kutyakölyök; căţel, pui de cîine; junger 
Hund. 1680: Találtattak az Istálló vegehez ragasztót egy 
hitvan ólban Egy õrŏgh nőstény kopo het kolykeivel 
: egy Tissza nevü ŏrŏgh nőstény agar ŏtt kolykeivel, egy 
fejer nŏstenj agar egy eger szőrű kŏlykeivel [A.porum-
bák F; ÁLt Inv. 25]. 1696: ŏregh par agár 3. kölykök 
harmad fél pár [Buza SzD; LLt]. 1713: En Uram az ko-
pot kŏlykŏstõl el kŭltem igiretem szerint [Zalán Hsz; 
ApLt 2 Sera István Apor Péterhez]. 

Sz. 1811: A* Kutyának sem jó a* leg első köjke. Ez égy 
fontos paraszt példa-beszédetske; Fontosnak mondám, 
mert Urak-is követik, 'S Kapóiknak első köjkeit el-vetik 
[ÁrÉ 48]. 

2. farkasfíóka/kölyők; pui de lup; Wölfling, junger 
Wolf. 1824: az érdeklett fekete Farkast . . . anyíval na-
gyobb különösségnek lehet venni, hogy még tudtunkra 
eddig elé hazánk ilyet nem termett egyfelől; de más felöli 
midőn, a több vele együtt született Kölykek természeti 
szinekben jelentek meg, — ezt egynek lehet tartani a 
munkáiban oly szabad törvények alatt lévő természet 
szebb Jätëkai közül [TLt Közig.ir. 114]. 

3. medvebocs; ursuleţ, pui de urs; junger Bär, Jung-
bär. Sz. 1770: Bethlen László öcsém meg búsult ember, 
mint szintén a Kőlykitöl meg fosztatott medve [Mv; 
Told. 5a]. 

4. fiúgyermek; copil; Kind. 1896: Látom, kipingált 
Kimnach a Vas. Újságba. Jobb lenne, ha te is a képedet 
nem rajzba örökítenéd meg, hanem egy jóravaló kö-
lyökbe, aki hasonlítson reád [PLev. 183 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

5. biz, tréſ fickó, tacskó; ştrengar; Fratz. 1723: az (!) 
atkozot kőljket el ne szöktessék [ApLt 1 Apor Péter fe-
leségéhez]. 1894: Kiss József minden ok nélkül méltat-
lankodott velem: lapját visszavonta Most ez a gaz 
kölyök, ez a Bede odadobja neki a rajzomat, alacsony 
kazsulirozásból, s Kis azzal figurái ki, hogy közli [PLev. 
168 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

6. becsm eb/kutyafajzat, fattyú; bastard; Bengel, Laus-
bub, Balg. 1617: Elegge hallottam, hogi zitta Antalfi 
Mattiast Antalfi Tamasne, niasba ualonak, hamisnak. 
Hogi az Isten soha ne menczie niastol, mind ebestol, kol-
kestol, maczkastol [Kobátfva U; Pf Fr. Bencser de Me-
deser nb és Th. Bŏleoni rector Scholae Tarcziafalviensis 
vall.]. 1632: Keŏrtvelfai Istua(n) monda mindgjart 
az menieczkenek te czigany, te koszos, lopo ugj mond egj 
zárom sem maradhatot megh mind fel rontottad ugjmond, 
s monda az menieczke, hazucz czipas szemű ven beste 
kuruafia ageb ugj mond . mert a te keölkeid vagi hogi 
fattiaid teörtek fel ugj mond nem en [Mv; MvLt 290. 85]. 

Szk: eb kölyke. 1689: Dobai Mihály Ur(am) felesége-
tói Varga Borbaratol divortiumot kíván. 1. mert minden 
javait el tekozlatta, a katonákkal fel itta 3. Gyerme-
kit kutyatol fajzott eb kölykeinek szidalmazta [SzJk 23] 
* kurva kölyke. 1568: Anna Rta Gregory Bornemiza 

. . fassa e(st) Az Kodory Gasparnetçl 9 sémit ne(m) 
hallót hogy zydogatta volna az zóchnet, hanem az 
Kodory Gasparne gyermeke szidogatta az zpch fabiane 
gyermeket, illyen szoual kurua kplkenek zydogatta [Kv; 
TJk III/l. 223] * ördög kölyke. 1650: Damasdi István 

priuata sua authoritate az halgatojba(n) bőn nelkul 
az Isten hazabol ki tagatta (így!) ördögh kölykeynek 
compellalua(n) [SzJk 182]. 
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kölyök-agár agárkölyök; pui de ogar; junger Wind-
hund. 1657: egy musnai paraszt, de elmés jó szász em-
bernek . . . ily jeles discursusát hallottam. Ha szintén 
vétkeztenek volna is valamit azon dologban az iñú urak, 
de nem kell őket megbüntetni; mert az mely kölyök-aga-
rat az első vadfogáson igen megvernek, főttig félelmes 
szokott lenni. Első és nem tudva való vétségek lévén, 
jobb elszenvedni nékiek is [Kemön. 15-6]. 1710 k: A há-
rom követ elment azalatt Béldiheza . . Elment azután 
Nemes János avval a köldözéssel, tractával, mint a 
róka a kölyök agarat a farkával, úgy hordozták s vesz-
teg ültették Béldit, kinek minden momentuma in celeri-
tate állott volna]BÖn. 707-8. — aBéldi Pál Háromszék 
főkirálybírája volt, 1676-ban Bethlen Miklóssal együtt 
bebörtönözték]. 

kőlyuk 1. kőbarlang; scorbură ín stîncă; Steinhöhle. 
1719: a' kik találnak, ón, Ezüst, Arany, vagy réz mate-
riáju köveket, ne mérészelyék, vagy verőkben, vagy kő 
lyukokban, imit, -amot titkon olvasztani . . . mert ha ki 
tudódik minden kegyelem nélkül meg öletik [Torockó; 
TLev. 8/3]. 7720: az Somboij Sándor Uramék paraszt, 
és nemes régi major ház telekjek szomszédsgokban s kö-
zötte levő kŏjukat meg ujjittatta s nagjobban vágatta 
[M.zsombor K; SLt]. 

Hn. 1622: fel iarora rugh az Keő lik oldalan de igen 
roz (sz) [Felőr SzD; EHA]. 1711: A Kő Lyuk felett az 
Arko(n) túl (e) [Kide K; BHn 87]. 1715: a Kŏlyikon in-
nen a Csere Szélben (sz) [Damos K; KHn 43]. 1719: 
Somboron valo Attyokrul maradt Kö juk nevü pin-
czejek [M.zsombor K; EHA]. 1720: az T:. Köjukon egj 
darab föld [M.zsombor K; SLt]. 1740: A Kő Likban (k) 
[Gyerővásárhely K; EHA]. 

2. barlanglakás; locuinţă amenajată într-o scorbură/ 
peşteră; Höhlenwohnung. 1720: Tudom hogj ember la-
kot azon Kŏjukba de ki részire valo volt arra nem emle-
kezem | mikor Vajda Stephan beszállót volt azon köjuk-
ban akor mondotta Sombori Sándor Ur(am) egj 
Vono István . . jobbagyanak hogj mennyen ki azon 
kőjükből, mert ki hanyattya [M.zsombor K; SLt]. 1740: 
Buha Avrám . edj köljukb(an) lakik, mert a* Sessioját 
még a' szüle Apja adta zálogb(a) [Runk TA; Ks 89 Inv. 
54-5]. 

3. vaskőbánya; mină de fier; Eisenerzgrube/mine. 
1679/1681: Barczai Uraimek, eleitol fogvan, miczoda 
szabadságh szerint, es Myert Usuallyak a' Gyalari Keő 
Lyukat eő kglme tanullya ki, kinek végere menven ob-
servaltassa vélek ä Conditiot, ha azzal vagyon engedel-
mek eő kglmek(ne)k azo(n) keő Lyukb(an) [Vh; VhU 
672]. 1681: Keresztesi Sámuel Vram számara mint en-
gettetett megh ă Gyalari Keő lyukb(an) valo Kő vagatas 
[Vh; VhU 4]. 

4. kőmendence; bazin de piatră; Steinbecken. 1662: 
(A vízgyűjtőből) háromfelé deriváltatnék az víz ugyan 
réz csövökön . . . olly mesterséggel csinált jó tágos kő-
lyukban őntődik vala ki, mintha szinte egy magos kő-
szikla alatt való bő forrást nézne s látna valaki3 [SKr 
263-4. — aLichtenstein herceg morvaországi kastély-
kertjében]. 

kőlyukasztás malomkő-lyukasztás; găurirea pietrei 
de moară; Mühlsteinbohrung. 1625: Az Malomra valo 
költség . . . Az öreg Csakant el törtek az kő lyukasztas-

ban esmeg egj toroczkaj vasat kellet adno(m) az Mester-
nek hogi meg Chinaltassa [Kv; Szám.l6/XXXII. 8]. 

kőlyukasztó malomkő-lyukasztó; unealtă folosită la 
găurirea pietrei de moară; Mühlsteinbohrer-. Szk. ~ 
(vas)csákány. 1621: Az Alpret Malomrol valo Jnventa-
rium . . . Ket elw keo vago Cziakany Nro: 4. Keő liu-
kazto Cziakanj Nro: 1 [Kv; Szám.l5b/VI-hoz]. 1681: 
Vagyo(n) eze(n) malomban . . Keö Lyukasztó Csá-
kány Nro 2 [Hátszeg; VhU 604] | Vagyon ezen Malomb 
an Kő emeléshez valo vas rúd Nro 2 Kő lyukasztó 
Csákány Nro 2 [Vh; VhU 574-5]. 1805: Egy kő likasztó 
nagy vas tsákány [Fiátfva U; MNy XXXVIII, 209]. 
1813: Nagjab kő jukaszto Csákány [Veresegyháza AF; 
Told. 18]. — L. még UF I, 850, II, 614. 

kölyfi 1. külü (gabona/olajmag-törő/zúzó szerkezet); 
piuă (de pisát); Stampfe. 1632: Vagion negy kwlwis, ki-
ben keőlest es Len magotth teőrnek, az vamiath ólaiul es 
kasaiul az varba(n) administralliak [Fog.; UC 14/38. 
110] | Az Uduarhoz eleőt egi boronabol rótt malom ház 
két kerekre, az feli Sindeliezetth Egj kasa teöreö ma-
lom két kwlwre [i.h. Kománai urb. 133]. 1637: Vagion 
uas kalan kwlwheoz ualo n 1 [Ebesfva; UtI]. 1640: va-

[A.szombatfva F; UC 14/48. 118]. 1680: Kása Törő. In-
nen altal menvén egy pallón, vagyon ezen allol tölgy fa 
boronakbol fel rova uj sendellyes héjazat allat negy kü-
lüre, es negy nyilakra készitetet Kása Tŏrŏ . . . vadnak 
az molnár kezeb(en) az kása Tŏrŏ külüib(e) jaro negy 
nyilak vegiben valo apro vas karikák no. 4 [A.porum-
bák F; ÁLt Inv. 35]. XVIII. sz. e. fě: Malom ă Castely 
alatt Mellette Uj Kása Tőrŏ háro(m) Kŏlŭvel [Ger-
nyeszeg MT; TGsz 42]. 1721: 1 Sajtó minden keszületi-
vel, 1 külüvel vallujaval edgyut . . . hat agas tartya az ár-
nyékát a kadgya meg hasadt [Körispatak Hsz; Told. 
19]. 1724: menven az Szinek alá . Vagyon . . ot há-
rom kőlyü [Koronka MT; i.h. 27]. 1735: Egj alma törő 
Vallju Nro 1 . . . Egj külü két Ütőivel egjutt Nro 1 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1785: Vagyon a Kükül-
lő Vizén egy Jo Malom, melyben tanáltatnak Három 
Lisztelő kövek, két válura intezett dőrőtzkőlő, Három 
külü kása törő, és Olaj ütő, két bottal járó Csertőrő min-
den szükséges szerszámával egyetemben [Szu; Ks 
73/55]. — L. még UF I, 665, II, 746. 

Az olajûtés előkészítő művelete a legfontosabb olajmagvak (kender-, 
len-, napraforgó-, repce-, tökmag) törése, zúzása és csak azután kõv. maga 
az olajütés. Minthogy itt az 1632. évi kijegyzésben nemcsak törö/zúzó-szer-
kezetre való utalás van. hanem a kásaadás mellett a várhoz olajul beszól* 
gáltatandó vámról is szó esik, valószínű, hogy ez a kölyű-adalék nemcsak 
törő/zúzó-szerkezetre, hanem vele egyesitett olajütő satura/sajtóra is 
vonatkozik. — A magtörő és olajŭtõ szerkezetekre, áll. magára, az olajütés 
menetére, eszközeire, kellékeire 1. MTst kŏlyŭ al., MNépr. I, 47 kk, 
NrLex. III, 448-9, IV, 85-6 és az ott id.ir. 

Szk: derce ~. 1640: Egy dörcze külöieis vagiona meli-
böl megh edigh semmit nem adot az Varhoz pretendal-
van hogy az Urunk Eö Nga eximalta Boer oroksegen va-
gion [Dridiff F; U F I, 783. — aDridiff Mathiasnak] * 
kásatörő ~. 1594: Olai verni ualo Saitho vágjon No. 1 
. . . Kasa teöreő kwlw vágjon No. 3 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 17-8]. 1640: vagio(n) egy Csapó Malom kett kö 
padra csinalua, es Egy kasa teŏreŏ külöis negy Nylra 
[Sárkány F; UC 14/48. 22]. 1647: vágjon negj kasa tőrő 
küllő (!) [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1679: Kása tőrő 
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kőlyü nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
139]. 1681: Kása tőró Kőlyu, darálóstól, mind egi 
Tőkeben Nro 1 [Vh; VhU 512]. 1692: ezen szin alat kasa 
törő kölyű nro 2 [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1697: 
Hz Udvaron job kéz felől vad(na)k az Jstállok végiben 
Kása tóró Kŭlők és so őrlő [Borberek AF; Mk Urb. 6]. 
1735: ezen szin előtt, Kása tőró Külŭ, két tőrőjivel 
edgjütt [Szentjakab TA; JHb XI/9]. 1740: Kasa Tőrő 
köjü Nro 1 [Dés; Hr 2/10]. 1747: Vágjon kása törő külyű 
kettő [Aranykút K; Ks 73/55] * lenmagtörő 1640: 
Vagyon a* varasban egy Malom haz három kerekre 
csinalua . . . ezen Malomban uagyon Negy kasa csináló 
es Len magh teŏrŏ külŏis, melynek vamyát kasaiul es 
Olayul szoktak a* varban be szolgáltatni [Fog.; UC 
14/48. 12]. 1726: Lenmag vagy kasa tőrő külü [Szárhegy 
Cs; LLt]. 1774: Kása, es Len mag tőrő három Kŭlű és 
Olaj Sajtóis vagyon [Kászonjakabfva; EMlt]. 1781: Bor 
és Olaj üttető Sajtó négy Lyuku len mag törő kŭlŭvel 
[Mocs K; CU]. 1785: Egy Len mag tőrő kulű öt tõrõvel 
[Borosbenedek AF; SLev.]. 1809: A Gabonás, 
Arnyekjaival, és len mag törö külüivel ment Betsü árron 
18 Flo Hung. [Vécke U; Told. 40a] * magtörő 1692: 
Szeker Szin vagyon ebben magh tőrő külü 
[Mezőbodon TA; BK] * olajtörő 1745: az ványoló 
és külü ház . . olaj törő külü [Alfalu Cs; LLt Fasc. 149]. 
1845: Öt olaj törö külük [Doboka; Mk]. 

2. almatörő ~ almatörő famozsár; piuă de lemn 
pentru pisát mere; hölzerner Apfelstampf/quetschmör-
ser. 1740: alma Törő kőjük Nro 3 [Dés; Hr 2/10]. 

3. só törő ~ sótörő famozsár; piuă de lemn pentru pi-
sát sare; hölzerner Salzstampfmörser. 1785: Egy so tőrő 
küllő fából [Berz. 9. 73]. 

4. kalló/ványoló-malom része; parte de piuă/dîrstă/ 
moară de călcat postavuri; Teil der Walkmühle. 1727: 
fagyon egy ványoló malom gerendelye válúja, kö-
lyüje tölgyfadeszkából valók s jók [Hidegszamos K; 
ETF 108. 12-3]. 

5. papírmalom zúzó-szerkezete; mecanismul de zdro-
hire a morii de hîrtie; Quetschvorrichtung der Papier-
'nühle. 1692: Papiros Csináló malom . . . az ket geren-
delynek vegiben, ket, ket öreg vas karikakkal őszve fog-
lalva, vadnak 32 Zuppoji, meg annyi nyilakkal zupoi-
nak vegein vas karikak, job resze Zupoinak, nyilainak 
veszni tertek, ket külyüjekis meg avultanak [Görgény-
sztimre MT; JHb Inv.]. 

6. kőportörő szerkezet; mecanism de fåcut praf de 
Piatră; Steinbrechvorrichtung, Brechvorrichtung für 
Reibsand. 1680: az havasról le follyo patakocskán va-
gyon egy kőtörö malom Vagyon benne két nyilu kü-
lö. Az nyilak vegei vasassok vas karikassok. Kő tartó 
Ĵ alu, egy toldazat hitvan szita, egy rosta [A.porumbák 
F; ÁLt Urb. 674]. 

7. bėkasó'törő ~ üveghuta kvarckő-törő/zúzó-szer-
kezete; mecanism pentru zdrobirea pietrei de cuarţ ín 
jabrica de sticlă; Vorrichtung zum Brechen von 
Quarzsandstein in der Glashütte. 1692: csináljoţ 
békasó törő külyüta és egy kerekű lisztelő malmot 
[Köröspatak Hs^j Barabás, SzO 386 jegyzet. — aAz 
Uvegcsürhöz. Jövevény-jobbágy szolgáltatásbeli 
őszeként]. 

8. hamutörő ~ piuă pentru pisát cenuşă; Aschen-
slampfe. 1648: Azon innen más apro wvegh tányerége-

teö kemenczea . . . Ez mellett wvegh tartó kis kamora 
. . . Ennek elleneben egy pirito kemencze . . . Va-
gion az mellett egj hamu szitáló vállú; annak elleneben 
egy hamu tartó válu. Az mellett vagyon hamu teöreö 
kölyw tábláyára [Komána F; UF I, 937-8. — aAz üveg-
csűrben]. 

9. puskapor-törő mozsár; piuă pentru facut praf de 
puşcă; Pulverstampfe/mörser. 1662: mindenféle álgyú-
és puskapornak a várban elég nagy bősége volna. De az 
tisztviselők nem tudhatván az dolognak kimenetelét, 
hogy az utolsó szükségben ne kezdenének kétfelé kapni, 
kölyőket csináltattak vala és port töretni kezdettek [SKr 
602]. 

10. trébely törő ~ . 1756: Trébely tŏrŏ küllő [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/35]. — Valószínűleg a 'törköly-
törő mozsár' v. vmüyen más 'törkölytörésre szolgáló 
eszköz' jel-sel számolhatunk. 

11. T 1582: en is meg mondám hogi fel laba az ko-
porsoba fel laba az földen . . . en az aszonynak engedel-
mebol es kiwansagara vgy foktam hoza es menel Jobban 
Tuttam vgy ygyekezttem meg gyodidttany olyan rúttsa-
got (!) yeott ki bellole mint egy ewes wer az kylybol [Kv; 
TJk IV/1. 59 d-e Fassio Io(ann)is Linzinger al(ia)s Bor-
bély]. 

? O Hn. 1758: ördög Külü tetejin (sz) [M.kiskapus 
K; EHA]. 1791: Ördög külön [uo.: KHn 171]. 1799: 
Lembénynek Külü szeg nevezetű résziben (fundus) 
[Lemhény Hsz; EHA]. 1838/1839: A' Cserkűlübe 
(krumpliföld) [M.péterlaka MT; EHA]. 

kölytiház külüház; clădirea ín care este instalată piua; 
Walk/Stampfhaus. 1745: Inena ki ménvén az ványolo, 
és külü házatt tanáltuk [Alfalu Cs; LLt Fasc. 149. — aA 
malomházból]. 

kölyfijfi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
két ~ kásatörő kétkölyüs kásatörő-malom; moară pen-
tru fåcut păsat cu două pive; Grűtzmühle mit zwei 
Stampfen. 1743: Két kűlüjű kàsatörö nro 1 [Boroskrak-
kó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 

kölyűkerék kásatörő-malom kereke; roata morii pen-
tru făcut păsat; Rad der Grützmühle. 1702: Bácsfalusi 
Gyerko Mihály Gocsmány Uramnak költése . . . az 
Molnár Dolgáért Hét uj követ vontam fel. Egy külü ke-
reket csináltam [Bácsfalu Br; BrÁLt Satele Ţării Birsei 
V. 25 (Baciu). — Binder Pál kijegyzése]. 

kölyfis szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ ványoló '?' 1713: Orbona vágjon egj két kőre valo ma-
lom es egj kűlűs vanyolo [SzD; JHb XLI/2. — aSzD]. 
1718: Orbona vágjon egj két kővű malom és egj külyűs 
vanjolo [Baca SzD; LLt 2/3. — aSzD]. 

A szk valószínűleg olyan posztókalló/ványoló malomra vonatkozhatik, 
amelyhez kása- v. magtõrõ kōlyű is csatlakozott. 

kölyü-talp puskapor-malom zúzószerkezetének talpa; 
postamentul mecanismului de zdrobire al morii de fåcut 
praf de puşcă; Bank/Unterlage der Stampfvorrichtung 
in der Pulvermühle. 1665: Por malom külö talpaban 
valo darab rez no. 15 [UF II, 314]. 1667: Por malom 
külü talpában valo rezek nro 11 [Fog.; i.h. 340]. 
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kőmál déli/verőfényes, köves oldal; versant pietros 
sudic/însorit; südlicher/sonniger steiniger Berghang. 
Hn. 1583: Margit Mihaly Kowachne Aztis monda 
hogy Balas kowachnet Áz Keó Maira az zeoleo heg're 
kerítettek volna [Kv; TJk IV/1. 147]. 1588: az keómal 
Alat valo Retet az Monostoriak be zantottak [Kv; 
TanJk 1/1. 83]. 1601: 14 Nouemb(ris) Warga Gaspar te-
metet ket Embert el az keo maion, kit az harczkor oth le 
waghtak volt [Kv; Szám.9/XV. 18 Jer. Nekel sp kezével]. 
1611: Megszállók Kolozsvárt az második király képe: 
Forgách Zsigmond, Sennyei György, Rákóczi Lajos 
több sok pápás urakkal . . . lőttek penig az városba Kő-
mál tetejéről, másfelől Házsongárdról [Kv; KvE 143 
SB]. 1615: Vagion Keömál alatt Egi giwmeolczieõs kert 
az Timarok Toua mellet [Kv; RDL I. 96c]. 1621: Tana-
czibeli Vrajmnak az Keo mai alat az melj giepet dinnjes 
feoldnek meg zantottak attam zantastol boronalasatol 
. . . f 2 [Kv; Szám.l5b/IX 194]. 7704: Másnap, 23 Ápri-
lis eljövének felesen kurucok, és Kőmál tetejéről sokat 
morgottak, lövöldöztek le [Kv; KvE 289 SzF]. 1786: a 
Kö Mála Főben (sz) [Szilágycseh; EHA]. 1815: Kolos-
vári Hostáti Lakos György Márton (39) . . . hátulsó 
Komalba s bornyu máiba pásztor lévén [Kv; Pk 3]. — 
Vő. a mái címszóval. 

kőmálbeli a Kőmálon lévő; a care se află pe un versant 
pietros; auf dem südlichen, steinigen Berghang befind-
lich. 1573: Regeni peter ezt vallya . eo az testamen-
tonkor (!) Jelen ne(m) volt mykor Eottwes Leorincz, az 
három Áttia fiwnak az zaaz forintot Miatta volt es az 
keomalbely zeoleot hogy az teobbywel Beket haggianak 
az azzonnak, De az Alkűaskor ott volt keoztők [Kv; 
TJk III/3. 245]. 

kőmáli a Kőmálon lévő; care se află pe un versant pie-
tros; auf dem südlichen, steinigen Berghang befindlich. 
1573: Ilona Eottwes georgyne ezt vallya hogy . . . hal-
lotta aztis hogi az vra panazolkodik volt leorinchnek az 
oztozaskor Tudod azt Batia hogi sem Enneke(m) sem 
Annazzonnak ne(m) attal Rezt sem az keomaly sem az 
Zydoy3 zeleobél [Kv; TJk III/3. 287. — aOlv.: Zsidói]. 
1765: a ' kŏ mali ket pászma szŏlejet én nekem adná [Szi-
lágycseh; BK 6/30]. 

kőmalom kő-malomház; clădire de piatră ín care este 
moara; Mühlenhaus aus Stein. 1656: Ezen keö 
malomnak vágjon, 3 rendbeli ajtaja, vas sarkokon 
pántokon forgok [Fog.; U F II, 156]. 1676: Az fellieb 
megh irt színből ki fordulván szolgai ki az kő malom 
patakara gialogh szer egh fazáros ajtó [uo.; i.h. 743]. 
1742: Vagyon . . Sendelyes kő Malom pá lo s NK; Ks 
10. XL. 19]. 1804: A* Város kő Malma [Mv; MvHn]. 

kőmellék 1. kő-ajtó/kapufél; stflpul de piatră al uşii/ 
porţii; steinerner Tűr/Torrahmen. 1656: Ezen kapun 
vagyon 3 szém (!) lanczbol alk), 2 retez az kapu 2 keö 
melljekeben 2 retez feö lakattiaval kolczaval együth 
[Fog.; U F II, 100]. 1676: hitvan tolyo záros őrőgh rete-
zes festve bellett ajtó mellynek kü mellyekében retez fe-
jeis vagyan [uo.; i.h. 729]. 

2. kő-ablakkeret; toc de fereastră făcut din piatră; 
steinerner Fensterrahmen. 7676: Ezen haznak kett abla-
ka . . . üveges tablai négy nyilasak vas sarkasak panta-

sak vas karikasak és forditosak, tolyai vas kapcsakal 
vadnak az kü mellyekhez foglalva [uo.; i.h.]. 

kőmellékes 1. kő-ajtókeretes; cu toc de uşă făcut din 
piatră; mit steinernem Türrahmen. Szk: faragott 
1694: Njilik innét az ebédlő Palotára faragott kő melljé-
kes küszőbős és szemőldőkős puszta Ajtó, njiló Ajtaja 
nélkül [Borberek AF; BfR]. 

2. kő-ablakkeretes; cu toc de fereastră făcut din pia-
tră; mit steinernem Fensterrahmen. 1694: Nyilik . . . a' 
Palota avagj ebédlő ház Pitvarára . . . festékes béllett 
Ajtó . . . Ezen belöll, az emiitett Pitvarb(an) vannak 
mindkét felőli, avagj jóbb és bal kéz felől, egy egy desz-
ka Rekeszek . . . Ablaki penig azon Rekeszek(ne)k egj 
egj; mindenik kő melljekessek; de fa keresztesek [uo.* 
BfR]. 

Szk: faragott ~. 1656: Ezen haznak 2 eoregh ablaka 
faragott keö melljekes 2 fele szolgalo mindenik [Fog.; 
U F II, 120] | vágjon . . . kett üres faragott keö melljekes 
rama es tok nélkül valo ablak [i.h. 139]. 

kőmellékfi kő-ajtókeretes; cu toc de uşă făcut din pia-
tră; mit steinernem Türrahmen. 1715: egy kö mellyikű 
köszöbü Szemeŏldŏkü ajtó nélkül valo el romlot Szük-
ség helly [Szentlászló TA; JHbK III/5]. 

kőmező köves rét; poiană pietroasă; steinige Wiese. 
Hn. 1548/1755: Pratum Kŏmezŏ [Incsel K; EHA]. 

kömény 1. Carum carvi; chimion; Wiesenkümmel. 
1825: Mikor a* kömény virágozik aztis szedjenek 's a' 
Felesége gyúrja bé viznek: kömény magvatis felesen 
szedjenek [Kv; IB. Korda Anna lev.]. 

2. köménymag; (sămînţă de) chimen; Kümmel(kör-
ner). 1595: hozottam . . . Köment az Nemetek koch-
nyaiara p(er) d 35 | Köment az mint ők szeretnek vala 
sohúlt nem vala hanem Kapor magot attam ertte d 3 
[Kv; Szám.6/XVIIa. 202, 215 iQ. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1596: Harmadik tal etek karaz eles lewel, varosé, 
hozzaia . . . kiment d 8 [Kv; i.h. 6/XXIX. 62 Bachi Ta-
más sp kezével]. 

Szk: ~ vize köménymagfőzet/párlat. 1679: Hársfa, 
2dik vize nro 19. Kömény 1 vize. Kömény 2dik vize. Kö-
mény 3dik vize [Udisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
32-3]. 

O Szn: 1609: Keömeny Benedek Kozmassja nobilis 
ano(rum) 60 [BLt 1. — aCs]. 

köményes köménymagos (köménymaggal ízesített); 
făcut cu chimen; mit Kümmel zubereitet/gewürzt. Szk: 

~ aszú szilva. 1848: Köményes aszú szilva fél véka 1 rft 
30 xr [Szentimre MT; Born. G. XXIVd] * ~ leves. 
1823-1830: Tehát míves napokon, míg a mesterrel a 
templomban voltunk, azalatt Sepsiné főzett egy tál 
köményes levest [FogE 282] * ~ túró. 1760: László 
János Uram Udvarol Ngdnak Köményes Kis Désa 
Túróval [Szentdemeter U; LLt Litt B], 

köménymag (sămînţă de) chimen; Kümmelkörneſ-
1573: Markos János azt vallia hogi Kopane Zolga ' 
loia azzonia zowawal kert volt kčmen magot teole [Kv; 
TJk III/3. 64]. 1595: veottem 1 font keominy magot 
p(ro) f — d 50 [Kv; Szám.6/XVI. 79]. 1855: A jobbágy 
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felesége . . . Ősszel fél véka mogyorót, két füzér hiribi 
gombát; félkupa kömény magot . . . ád [ŬjfE 181]. 
1867; küldöttem . . oct 29kén 2 véka fuszujkát . . . 
egy vászon Zatskoba 1 kupa kõménymagat [Bányabŭkk 
TA; KCsl 3]. 

köménymagos köménymaggal ízesített; (condimen-
tat) cu chimen; mit Kümmel gewürzt. Szk: ~ tömlőtúró. 
1682: ez idei Kŏmeny magos Tŏmlŏ Turo no 2 [Fog.; 
UtI]. 7684: Kŏmenj magos Tŏmlŏ Turo no 2 [Porum-
bák F; UtI] * ~ túró. 1683: Ösń Fenyő és Kömény ma-
gas Turo Tŏmlŏ no 2 [Fog.; UtI]. 1685: Kömény magos 
Turo Tömlőkben nro 2 [A.porumbák F; UtI] | Kömény 
és Fenyő magos őszi Turo Tŏmlŏ no 4 [Fog.; UtI]. 

köményrozsolls köményes/köménymagos pálinka; 
rachiu aromatizat cu chimen; Kümmelbranntwein/ 
schnaps. 1848: Kömény rosolis egy kupa 2 rft. Mandula 
rosolis egy kupa 2 rft [Szentimre MT; Born. G. XXIVd]. 

köményszedés köménygyűjtés; strînsul chimionului; 
Kümmelsammeln. 1782: néha Málna, és kömény sze-
désre is hajtatnak a* szegényebbek, mikor magoknak 
egy s két nap számot szerezhetnének [Thor. XX/5]. 

A növényt szárastól gyűjtötték, és szárítás után csépelték/verték ki be-
•ôle a magot. 

köményvíz köménymag-főzet/párlat; decoct de chi-
men; Kümmelsud, Fenchelwasser. 1654: Az mely Kö-
mény vizet az éleŏt adtam abból minden reggelenkent 
igyëk3 [Gyf; BLt Miss. — aOrvosi ut.]. 1697: egj kis 
edgjetmas(na)k valo boltban . . . vad(na)k . . . Fa hej-
viz. Borza víz, Rosa ecz<et> Kerti kömény Viz Citrom 
lév. Gyöngy virágos egett bor. Eget bor allya [Borberek 
AF; Mk Urb. 3]. 1789: Nagy üveg kŏmeny viz 1/20 
[WLt Cserei Heléna jk 32a]. 1848: két üveg kömény viz 
ITorda; Aranyosrákosi Székely lev.]. 

kőmérték kő-mérősúly; piatră folosită ca greutate (la 
rîntărire); Steingewicht. 1656: vagyon 4 vas karikakon 
fòggeö vas lanczos masalo mertek meliben vagyon 4 vas 
karikas keö mertek 5 vas goliobis [UF II, 110]. 

kőméta határkő; piatră de hotar; Grenz/Markstein. 
1784: a To kozepin lévő kő Méták valaszszák el az 
Arannyi Határt, a Bánpataki hátártol [F.nádasd H; 
JHb XXXI/51. 7]. 

kőmetszés kőfaragás; cioplitul/cioplirea pietrei; 
Steinmetzarbeit/bearbeitung. 1826: Az ezen Udvarhaz 
tartózó kertbéli Szőkő kŭt Sharpirungok (!) apró épít-
mények és kő mettzéssel 2096 Rfor 43 xr [Cege SzD; 
WassLt Jk 13]. 

kőmetsző kőfaragó; pietrar, cioplitor ín piatră; Stein-
metz. XVIII. sz. köz.: Kő Metzőnek . . . ő 
Excellentiájok Czimeréért Rf. 20 [Déva; Ks 92. I. 23]. 

Szn. 1600: Anna consors Danieli Keómeczeó. Keo-
metczeo Dániel [Kv; TJk VI/1. 406, 473]. 

kőmíves 1. kőműves; zidar; Maurer. 1567: Tegye ze-
r e t t 8 syng fel skarlattnak . . . Es. k. kwgye Jde 
vgyan ázzon Emberttwl, az ky az kómyessekel Jde jw 

[BeszLt Horwatt Jannos kówary kappitta(n) a beszt-i bí-
róhoz]. 1569: Em (!) ertem hogy .k. . . . az Keo miuese-
ket fogsagba tetette [Nagysajó BN; 56 Horwatt Lukach 
Nagy Sayoj tyst tartó Dombj Gergely beszt-i bíróhoz]. 
1570: ne hagio(n) kgk egy kw mywesnekűl [Bethlen 
SzD; i.h. 69 Fr. Kazony provisor archys Bethl(en) a 
beszt-i bíróhoz]. 1582: Vagattam egy keomyessel az keo-
falba lywkatt [Kv; Szám.3/V. 27]. 1589: 23 July vitt 
Haydo János Komyesseoket Wy Warra Gyulafy Myere 

3. Loual atta(m) f. 1 d. 50 [Kv; i.h. 4/VI. 106 Stenzely 
András sp kezével]. 1591: Az mely Keomies az feyede-
lemheoz mene . . attam neky f — d 50 [Kv; i.h. 5/X. 
14]. 1595: Zilagyi Jánost az köműest, hiúatta Urúnk ö 
fge [Kv; i.h. 6/XVIIa. 58 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1607: A fogot keŏz birak Jntezeset bizonittiak (így!) az 
keómiveseóknek Vallasais . . . az J. fundamento(m) epi-
tese Jo es helien vagio(n) [Mv; MvLt 290. 12]. 1629: Az 
temeteő kert epíteő keő mieseknek attunk edgiknek d. 
29 [Aldoboly Hsz; HSzjP]. 1637: kett Ezer három szaz es 
hatuan Eŏtt jobbagy szam kŏzŏtt uadnak; külömb kü-
lömb fele hivatalban szolgálok ugy mint: . Kŏmiue-
sek N:5. Fazakasok N: l a [F; UC 14/42. 161. — aFolyt. 
a fels.]. 1755: (Az házon) az szarufák végeit bé csináló kö-
miveseknek . . . fizettem 84 Dr. [Kiskend KK; Ks 71/52 
Szám.] | Az Vendég házaknak kőmivest fogattam [Szent-
margita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1780: 
Az kőméveseknek Kévántato Szekeket, vagyis Ketské-
ket . . . el kisziti [Déva; k s 78. 20/10]. 1823: A Kõmive-
sek(ne)k Sajtot vett [Mezőmadaras MT; MRLt]. 

Szn. 1513: Stephanus Kemywes juratus civis [Dés; 
DLt 93]. 1514: Francisci Keomiues [Kv; KvTOkl. I. 331 
tímárcéh-szabályzat]. 1526: Stephanus Kewmywes 
[Dés; DLt 115]. 1529: Benedictus Kwmyes [Dés; DLt]. 
1544: Kewmyes Mathe [Kv; Szám. 1/IV. 6]. 1554: 
Gregorio Kömyes [Kv; i.h. 1/VI. 69]. 1582: Keomywes 
János [Kv; TJk IV/1. 62]. 1585: Kômjes Mihail 
[M.derzse SzD; SLt 29. J. 2]. 7590; Keomjwes Tamasne 
Orsolia [Kv; TJk V/l. 18]. 1590/1593: Thamas Kwmjes 
[Szentmargita SzD; Ks]. 7597; Keomwes Palne Martha 
azzonj [Szu; UszT]. 1604: Keomjues Georgi. Keomyues 
Georgy. Kömies Görgy [i.h. 18/88]. 1606: Kó mies 
Benedek [i.h. 20/119]. 1608: Martino Szabó Kömües 
Hungarus [Kv; PolgK 125]. 1609: Kwmiues Pal [Gyalu 
K; Sennyei 47/11]. 1643: Keó Mijes András meraja 

Falus biro [RLt 1. aK]. 1678: Gregorius Kűmives de 
Akna [Szilágycseh; UtI]. 1684: Kapronczai Geőrgyne 
Kümües Sofia (22) ns [Dés; DLt 447] | Kŏmiues 
Lászlone [Gyf; Incz. V. 60a]. 1689: Kömües István 
[Zentelke K; EMLt] | Andreas Kőmives [Dés; Jk]. 1692: 
Kõmies János [Szenterzsébet U; UszLt IV/53] | Kőmies 
András [F.boldogasszonyfva U; i.h.]. 1693: Kőmives 
György [Ne; DobLev. 1/37]. 1694: Kőmives Balint [Kv; 
Dica XXI. 13]. 1697: Kűmives Gergely mp [Szilágycseh; 
BK]. 1698: Andrea Kűmives [Dés; Jk]. 1699: Andreas 
Kűműves [Dés; Jk]. 1700: Kömües István [Kv; 
Szám.40/I. 11]. 1711: Kömies Gáspár [Kv; Dica 
XXVII. 24]. 1717: Kőműves Marton [Dés; DLt 506]. 
1727: Szűcs Ferenczné Kŏmijes Sofi Aszszony [Dés; Jk]. 
1754: Kőmijes Klara [Csikfva MT; VH]. 7792: 
Kőmives Pista [Szentbenedek AF; DobLev. IV/692]. 
1835: Kőmives Joseff [uo.; i.h. V/1223. 7]. 

Hn. 1621: Az Varos porairol valo Registrumunk . . . 
Jgy keouetkezik . . . Az Keomŭuesek Torniokban uolt 
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51 tonna por Az Warga Mesterek Toraiokban uolt 4 
tonna [Kv; Szám.l5b/VIII. 1]. 1758/1798: a ' Kömives 
Völgyiben (sz) [Szentbenedek AF; EHA]. 1782/1798: a 
Kőmives völgye teteje [uo.; EHA]. 

2. flaszterezô ~ utcakŏvező (munkás); pavator, pa-
vagiu; Pflasterarbeiter. 1824: Flaszterezô Kőmivesek 
voltanak a nagy Király uttzában [Dés; DLt]. 

kőmívesállás kőmüvesállvány; schelă de zidăríe; 
Maurergerüst. 1710 k.: Szent-Miklóson8 . . . egypár 
rézdobom fenn a kőmives álláson [BÖn. 734. —. aBetlen-
sztmiklós KK]. 

kőmíves-árkus kőmûves-ívalakozó; cintru/cofraj pen-
tru boltă; Maurer-Bogenformer. 1735: Az Kűmives Ár-
kusok Csinalasara nigyszaz lecszeget kiván [Kv; TK1 
Mihály Deák Teleki Ádámhoz]. 

kőmíves-céhmester a kőmûvescéh elöljárója; staroste-
le zidarilor; Maurerzunftmeister. 1684: Kömives Czéh 
Mester Bakator János [Kv; BfN]. 

kőmívescsákány tîrnăcop de zidar; Maurer-spitzhak-
ke. 1737: Kőmives csákány 2. Kőmives kalán 2 [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1756: Kömives Csákány 1 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 15]. 

kőmíves-gyûlekezet kőmüvestársaság (kőművescéh); 
breasla zidarilor; Maurergesellschaft/zunft. 1589/XVU. 
sz. eleje: Teorueny szerent megh láttatott rostaltatot, be 
veött es hellyen hagiatot es az Keömiues giwlekezetnek 
ŏrŏkké valo Birasara . . . ki adatot Ceh leuelnek es ab-
beli Articulusoknak bizonsagara erŏssegere, Ez mi 
Priuilegiumi leuelwnket Varosunknak negiobik es fwg-
geő peczieti alat attunk es ajandekosztuk [Kv; 
KőmCArt. 28-9]. 

kőmívesinas ucenic de zidar; Maurerlehrling. 1621: 
Mez keóuerók keo hordok mez hordók 4: Eoregh Le-
ghinjek Három keómyes Jnas [Kv; Szám.l5b/IV. 
19]. 

kőmíveskalán kőműves-vakolókanál; mistrie; 
Mau(r)erkelle. 1637: Keomies kalani Cziakaniostol n 1 
[Ebesfva UtI]. 1737: Kőmives kalán 2 [Brassó; ApLt 5 
Apor Péter leltJ. 

kőmíveskedés kőművesmunka végzése;, executarea 
lucrării de zidărie; Maurerarbeit/tätigkeit. 1809: Épü-
letre Fridrig augustinnak Kŏmiveskedésért [Déva; Ks 
99]. 

kőmíveslegény kőművessegéd; calfă de zidar; 
Maurergeselle/gehilfe. 1572: Margit Trombitás 
Demeterne Azt vallia hogy zerpeneoyert Ment volt 
keomyes gergnehez, talalya az hazban az azzont, 
Keomyes Gergnet, Teremy Jánost es egy Keomies legent 
[Kv; TJk III/3. 5]. 1585: 22 Júly Vrunk paronchola B. 
Vramnak hogy ött komiesz legenieket kulgio(n) 
Waradda | 22 July B.vram az feiedelem 
paranczoliatiabol kulde Waradda Eöt keomies legenie-
ket [Kv; Szám.3/XVIII. 8b, 25b Gellien Imre sp kezé-
vel]. 1586: Sasz Giorgj viszen egi keomies legint . . . az 

meszeleo echiettel - /37 [Kv; i.h. 3/XXIV. 61]. 1591: Ze-
gedi Georgne . . . vallia. Hogi . . . ket keomies legini va-
la ot az Aztalos Imrehne hazanal . . . Hallottam azt hogi 
az ket keomies legini velle egi agba fekwtt. eggik egi fe-
leol másik mas feleol [Kv; TJk V/l . 83]. 1626: attuk . . . 
egj kemjes legennek /20 [Kv; Szám.l5b/VIII. 13]. 

kőmívesmester maistru zidar; Maurermeister. 1585.Ě 

Az Torda Wcha kys Aytaiara az my koltt Három 
Komies Mester Mielt Raita 4 Nap [Kv; Szám.3/XVIII. 
22b Gellien Imre sp kezével]. 1589/XVII.sz. eleje: ha ez 
az Jnas keömiues mester fía leen: negi esztendeot . . • 
teolcziŏn az faragó mesternel apród Esztendeowel [Kv; 
KőmCArt. 4]. 1621: Azzonjuk eo fels: paranczolatjara 
kuldue(n) Bjrak Vrajm Varad eppitesere keomjes meste-
reket . . Hat eokren zekeren Huniadig . . . f 1/50 [Kv; 
Szám. 15b/IX. 166]. 1700: Tűzkő János Kőmives Mes-
ter [Kv; i.h. 40/11. 26]. 

kőmíves-mesterember maistru zidar; Maurermeister. 
1726: Áts, Asztalos, kőmives és egyéb mester embereink 
munkájának megfizetésit absolute megkívánjuk [HSzj 
ács-mester al.]. 1814: én mint Kömives Mester ember 
dolgozván . a ' régi épületnek háta megett . . . egy ré-
gi Borona fa árnyékot, vagyis Budát [Dés; Ks 79. 29. 
790]. 

kőmívesmesterség 1. kőmüvesség (vkinek kőműves 
szolgálata); meserie de zidar; Maurerhandwerk. 1681: 
Kőműves Jánosne . . . Az Ura Küműves Mesterséggel 
szóigalt . . . ha az fia Küműves nem lészen, kapál [VhU 
7-8]. 1815: (A szökevény) néha kömives mesterséget 
gyakarol [DLt 68 nyomt. ki], 

2. kőművesmunka; zidărie; Maurerarbeit. 1756: Dé-
vai Curia . . . vagyon . . bemenetel az belső udvarra 

neo-erigált, és kőmivesmesterséggel díszesen ékesí-
tett Bolthajtásu nagy kapun Melly Kapunak az kül-
ső udvarra néző Frontispiciumán Szent Florianus, be-
löll pedig Boldogságos Szűz kőből faragott Státuája [Ks 
92. I. 32]. 

kőmívesmunka zidărie; Maurerarbeit. 1779: Minden-
féle matériákkot az kőmivesek mellé apró Mivesekel az 
udvaronn adván minden féle leg kissebb kőmives, és stu-
katura munkáért lészen fizetése ezer Rfl. [Déva; Ks 
78. 20/11]. 1789: Kőmives munka a' Háló Házba(n) Rf 
15 xr 15 [Mv; ConscrAp. 93]. 1794: Kŏ Míves Munka 
alatt meg fordult jobbatska Fenyő Fűrész Deszkák 
[Tasnád Sz; CU]. 1825: A' Kőmives Munkára használt 
Materialék árra 31 kubik öl kő a hányását hozatalával 
édjütt Számítva teszen 124 Rf [Dés; DLt 3]. 

kőmíves-mûszer kőműves-szerszám; unealtă de zidar; 
Maurerwerkzeug. 1616: Ada penigh kett Tanalj Tinott 

es az Keömiúes Mwzert, de az mw zert illyen for-
mán, hogy mint az Cehnek zokassa zerint, mégh Mwuel-
tetj Orsolya Azzonja az Mwuet tehát kezenel maradgiofl 
[Kv; RDL I. 101 Ahdreas Junck kezével. — aA mesteſ 
özvegye]. 

kőmíves-napszám kőműves-napibér; salariul pe o zi a 
unui zidar; Maurer-Tageslohn. 1846: Égy kömives nap' 
szám Kr. 48 Egy Áts napszám . . . Kr. 48 napszámos Kr-
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16 Negy marhás szeker napszám Rf 4 Kr. 48 [Dés; DLt 
1541/1841]. 

kőmívesné soţie de zidar; Frau des Maurers. 1572: 
Mond keomyesne Isten eltesse Jo gaspar deák [Kv; TJk 
III/3. 10-1]. 1573: Vernyka taligas Janosne, Azt vallia 
hogy . . . hallotta talam huzon Eottzer az keomiesne 
Annyatwl hogi az hazat az leanyanak Reszebeol 
veottek volna vgian Eo zamara hogi Eowe legen [Kv; 
i h. 196]. 1802: (A) Szattlerné Fŏkŏtŏjét, Másliját és 
Keszkenyőjét . . . az öreg Kŏ Mivesnének Gondviselése 
alá adtam [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

kőmívespallér (munkavállaló) kőművesmester; con-
tra-maistru zidar; (arbeitsnehmender) Maurerpolier. 
1772: Aikler Ferentz Kŏ mives pallér [Mv; DLev 5. 
XVlI/84]. 7779: fogadtam meg Szászvaroson lakó Kő-
mives Pallért; Aringer András eő Kegyelmit . . . Az épü-
leteit mindenűt tisztességes párkányban vészi s jo mod-
êyával az egész épületett Cseréppel béis fedi [Déva; Ks 
78. 20/11]. 1793: Kömives pallér Kintner Ferentz [Kv; 
pk 2]. 1810: Kolosvári Kőmives Pallérok Kindt Mihálly 
és Winkler Philip [Doboka; Ks 77/56 Conscr. 7]. 1825: 
MVásárhelyrŏl hozott Kö mives, Ats és Asztalos pallé-
rok [Szentdemeter U; Told. Conscr. 98]. 1829: Kolosvá-
ri Kőmives Pallér Burger Ferentz [Kv; DLt 29]. 

kőmívespallérné kőmüvesmesterné; soţie de contra-
maistru de zidar; Frau des Maurerpoliers. 1780: Cserei 
Uram ki hozván egy néhány kásztrolt mondván 
• • • vigyem a kőmives pallér házához, én is a szerint tsele-
kedtem, és a meg nevezett kásztronokat a kőmives paliérné 
kéziben adtam [BK. Beniamin Orosz de Sárd (20) ns vall.]. 

a kõmívesség kõmüvesmesterség; meserie de zidar, 
^dărie; Maurerei, Maurerhandwerk. 1689: Kömües 
Jstván kőmüvességivel szolgál [Zentelke K; EMLt]. 
1750: Fazakas Péter . . ; valamikor az Udvar kivánnya 
?ká<r> Kömivességgel, akár Asztalossággal hiven 
*gazán szólgályon [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 

a kőmorzsáló buzdogány kőtörő bunkó; ciomag de sfå-
rimat pietre; Steinbrechkeule. 1841: Égy kö morsálo 
b^dogány [Egeres K; Ks 89]. 

kőmozsár piuă de piatră; Steinmörser. 1789: Na-
gyobb Fekete Kŏ Mosár Tŏrŏstŏl, és 6. kissebb Rf 5 
IMv; ConscrAp. 44]. 

kőmunka kőműves munka; zidărie; Maurerarbeit. 
'823-1830: Tehát a drezdaiak magok is igen nagy bé-
r l ő i a muzsikának. A festés nagy divatjában vagyon 
^ Kőmunkákat is nevezetest dolgoznak [FogE 188]. 

kőmti kőműves munka; zidărie; Maurerarbeit. 1588: 
^yerthogy Reghy Attiainktol ily bizonios okért Adat-
j lo t volt Az keomywesek Ceh leuele, hogy eók Reghen-
pn elegedendeo es Tudós keomiwes Mestereknek profi-
táltak meghokat lenny, vgy Annyera hogy minden fele 
Keomwre Építésze elegedendeonek haznosul Epiteok-
neJk vallottak magokat r[Kv; TanJk 1/1. 60-1. — Folyt. 
* bevezető formula]. 1589/XVILsz.eleje: Ez Inas penigh 
kar ki fia, es akar mellyk fçle kŏ minek tanoloia legíen, 

könnyebbszik 

de az bç szegeodés napian halogatas nelkwl, ez be állás-
nak tisztasagara, adgion az Chebe f. 2 | az Cehnek es az 
kŏzŏnseges Mestereknek igaz itileteők altal, Uoxok altal 
három Ceh mester valaszthassék, az kik eö közeötteök az 
keö mwhbeni tudosbak: az io elmeben, termeszetnek 
Jamborsagaban fellieb valouak uolnanak [Kv; KőmCArt. 
4, 13]. 1614/1615: Stephanus Diozeghi Lapicida . . . 
fassus est . . . egy Nehany úttal keó Miuelek vala Gieorgi-
falua(n) Somijai Gergelj deák hazan [Kv; Ks M. 20a]. 

kőműves 1. kőmives 

königli ' 1752: Egy Viselt'Mente kŏniglivel préme-
zett [Eszt. gr. Petkiné lelt.]. 

kőnting 1. régi súlymérték: a lat negyed része; veche 
măsură de greutate: o optime de uncie; ein Viertellot, 
Quent. 1674: vöttem valiara fejer ezüst Czipket 3 lotot 
egy quintinget, lottyat 3madfel forint (!) [Beszt.; Törzs]. 
1677: vettem . . . Pannusnak szelyes elegyes aranos 
Czipket az palastra melyben va(gyon) 8 lot egy quin-
tingh lottyat adtak 2 forinto(n) 30 penzen [uo.; i.h.]. 
1688: Vétetett Asszonyunk ŏ nga . . . ég szin sodratlan 
sellymet az maicz hevederek pótlására . . . In summa 
Tészen Harmad fel Nitrát, fél Loth egj kŭnting hejjan 
[i.h.]. 1742: Egy pár fülbe valo jo féle fejér gyöngyből ho-
jagosonn fűzve, gránát mindenik kőzepibe, fél lot s egy 
kőnting [Kisesküllő K; Somb.]. 1748: Két Soó-tarto va-
gyon bennea Loth 9 1/2 és fél Kvinting [Koronka MT; 
Told. 11/92. — aEzüst]. 1754: Ezüst Portékai . Hat 
szegeletes Palatzkotskák Lot 50 kőnting 2 [Nsz; Told. 
19/15]. 1786: Igen appro Kása gyöngy . . . Szép Orientál 
Gyöngy három rend. Elegyes apróság gyöngy 1 Loth, és 
1 kőnting [Nsz; Ks 74. 56]. 1789: Ezüst Portéka Két 
Fedeles ezüst Pohár Patikához valo, belől arannyas 22 
Lotot, és 1. Quintinget nyomok Rf 22. xr 15 | Egy 
gazdálkodó nagy ezüst Kalán 8. Lot. 3. kőnting. fac(it) 8 
Rft 45 xr [Mv; ConscrAp. 2]. 1819: A Fejér gyöngy fel 
kőnting hián Szűkön lét Lot [Kv; Pk 3]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch; vmiből vhány köntingnyi; de un anu-
mit număr de optimi de uncie; (von) einige(n) Viertellot 
(viel). 1596: vöttem . . . 1. kőnting Saífrant p(er) d 1 
[Kv; Szám.6/XXV. 6 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1629: Egy lott s három keontingh feyr lancz tt f. 2 [Kv; 
RDL I. 143]. 1652: vasarlottam . . . fel font borsot, egy 
kőnting safrant d. 75 [Kv; ACJk 50]. 1683: Vettem Zol-
tantul Ifiu Ur(un)k sűvegere egy kűnting Ezüst Csipkét 
[UtI]. 1745: Czehŭnk ezŭtibŏl ada altal őt becsi latt és 
másfel könti(n)g ezüstöt [Kv; ÖCJk]. 1752: Tiz Lot és 
egy kőtting Arany kőtes [Told. 19]. 1824: Harmintzkét 
és fél lot dirib darab ezüst, 11/2 kőnting égetett ezüstel 
[Dés; Újf 1 Újfalvi Samu hagy.]. 

köntinges vhány kőnting súlynyi űrtartalmú (üveg); 
cu o capacitate de un anumit număr de optimi de uncie; 
(Glas/Flasche) (von) einige(n) Viertellot schweier Raum-
inhalt. 1789: Apró 3 Lothos 2. Lothos 1 1/2 Lothos 1 
Lothos 1/2 Lothos és 1 Köntinges Üvegek 103 Kötés Rf. 
10 xr 18 [Mv; ConscrAp. 41]. 

köntingnyi vhány kőnting súlyú; cu o greutate de un 
anumit numär de uncie; einige Viertellot schwer. 1757: 
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Más fél Kŏntingni fuzettlen jo féle Kása szemű gyöngy 
[Marossztkirály MT; Berz. 3. 1/11]. 

köntös 1. felső ruha; haina de deasupra; (Ober)Kleid. 
1570: Jwlya Thémeswary Gergelne Ezt vallya hogy . . . 
az Besterchey Zokadalomba . . . Hallota azt hogy fir-
thatyak volt chigan esthwannet hogy Te hasitad meg az 
pap keonteset [Kv; TJk III/2. 59]. 1655/1754 k.: (Az 
inasnak) Ura köntösére szorgalmatos gongya lévén 
mindennap meg tisztogassa, kiválkeppen vasárnapra 
[Kv; ACProt. 32]. 1673: Szegődtem meg jenej Pál vram-
mal Erkedi Joszágomnak gondgjaviselesert Igirtem 
. . . Köntösnek hetedfel sing Remek posztót . . . A kön-
töshöz szerszámra f 1 — 50 ~ másfél forinta [Szászerked 
K; LLt Lázár István nyil. — aFolyt. a fels.]. 1697: ha 
szeretek, Nemes embereket, Papot, Deákot szeretek, az 
ki kőntősb(en) jár, nem ollyan rongyoson mint mŭ já-
runk [Kotormány Cs; CsJk 5 György Albert (30) pp 
vall.]. 1735: illő hogy Excellentiatok az estvéli aërben 
künn járván illendő kŏntessel a megfázodástol promu-
niallya magát [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 
1747: láttam Pap Mihály nevű Katonát . . . Kőntősinek 
szénit, mivel Loháton kőppenyeggel jol betakarózva lé-
vén Veres kalpagjánál egyebit nem láthattam [Csicsópo-
ján SzD; Ks 27. XVII]. 1766: (Vett) kőntősokot, ruhá-
zatokot fejér egyet másokot es paplanyokot, és 
egyéb ehez tartozandokot [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 
1780: se Gyöngyét se arany portékát se köntest nem Sze-
rezhettünk [Szentháromság MT; MvLev. Szeredai lev. 
9]. 1794: Vére ki omlását Burgye Vohutznak magán, 
köntösén, vagy a főidőn lattae [Letka SzD; TSb 32]. 

Szk: ~ (e) csókolni. 1618:10 die Julii változék meg az 
kajmekámság, és lőn kajmekám Kara mehmet pasa, 
azki azelőtt fővezér volt. Azon nap ott voltunk mia is 
köntös csókolni | azt izené a kajmekam, hogy: Mondd 
meg az követnek, hogy holnap reggel legyen készen, 
mert az hatalmas császár köntöse csókolni bé kell menni 
[BTN 97. — aErdély portai követségének személyzete] 
* a ~ét (meg)csókolja vkinek. 1619: Gratianus uram 
az moldovai vajda . . . 4 die Februarii csókolta meg az 
vezér köntösét [i.h. 226]. 1657: azok leszállván lovokról, 
és odamenvén, köntösét csókolák [Kemön. 89]. 

Sz: a ~ nemcsak hideg ellen való 1710 k.: a köntös 
nemcsak hideg, meleg, hanem a szégyen ellen való talál-
mánya is Ádámnak [BÖn. 428] * magára nem ra-
gaszthat egy ~ /. 1820: Feleségemmel együtt rongyosko-
dunk, magunkra nem ragaszthatunk egj köntöst [Kv; 
Pk 7]. 

2. ruházat; îmbrăcăminte; Kleidung. 1796: Fogad-
tam meg Szilágy Csehi Joszágomba kertésznek . . 
Nagy Almásról valo Szász Jánost, kinek is Esztendei Fi-
zetést Ígértem . . . Egy köntöst posztobol, mely all egy 
Lajblibol, egy Ujjas Lajblibol egy pár Nadrágból, két 
pár tsismabol . coram me Emerico Zoványi mpr 
[Kraszna Sz; IB] | Hogy a' Torotzkai Lakosok beszéd-
gyekre, köntösökre, szokásokra, és magok viseletekre 
nézve más Lakosoktól sokat kŭlŏmbŏznek . . . ha ebből 
akaiják meg mutatni hogy ŏk az 1200ban élt Lakosoknak 
valoságos maradéki, azt kéne elsőbben meg bizonyittani, 
hogy az akkori Lakosoknak minémŭ köntösök, nyelvek, 
szokások, és magaviseletek volt [Mv; TLev. Transm. 
25]. 1809: 'Sombori Ferentz . . . Retsenyédi (57) A' 
Rabnak köntössei: . . . fekete szőr nyakravaló, Németes 

kender ing rövid bor mejrevaló, viseltes fekete czondra 
[UszLt ComGub. gub-i nyomt. kl 1677]. 1823-1830: 
Állott pedig a köntös egy nadrágból, egy dolmányból és 
egy mentéből, igen drága készületekkel [FogE 61]. 

Szk: cifra 1736: De az urak, főrendek, nemesek te-
metésire még az idegen emberek s asszonyok is czifra 
köntösben nem mentenek, hanem mentől közönsége-
sebben lehetett, úgy öltöztenek [MetTr 406] * farsangos 

1736: Ha akkor kötött hajjal vagy zsacskóban var-
rott hajjal valaki eléjött volna, azt mindnyájan kaczag-
ták s csúfolták volna, s azt tudták volna, hogy farsan-
gos, mert abban az időben láttattak ottan ottan bolond 
farsangos köntösben járók, hanem az, kinek, ritkán, 
nagy haja volt, azt szépen lebocsátotta [i.h. 354] * feke-
te ~ gyászruha. 7656: Kesz pénz is találtatott az Do-
bokaj haznal . . Ebből a pénzből szüksegkeppe(n) kel-
lett szakasztani az keŏzelb valo szolgaknak, szolgalok-
(na)k, ugy mint az szolgalonak sarut, es az szolgak(na)k 
fekete köntöst [Doboka; Mk Inv. 8] * gyékényből font 
~ szalmából font ~ * katonai 1797: magán . . . 
Szürke tzondra harisnya és botskor volt, é pedig Nem 
Katonai kőntős [Náznánfva MT; Berz. 3. N. 21] * kék 

1747: láttam hogy azon étszaka estvélyin nap hala-
dat után . . . 3 katona kék köntösbe itt az falu végén az 
által járó révhez jôvének [Szentbenedek SzD; Ks 27. 
XVIIb] * krodenapol ~. 1823: Kuklikó szin Crodena-
pol Kőntős [LLt Csáky-per 601. L. 1] * magyar 
1705: parasztemberek . . . referálák, hogy egy nagy se-
regjött be a faluba mind magyar köntösben és magyarul 
is beszéllenek [WIN I, 658]. 1804: Kontz Sigmond . . . 
kék vagy vad Galamb szinŭ Magyar Köntösben [DLt 
nyomt. kl] * német 1681: Conventioja v. hunyadi 
Német kertésznek pro A. 1676 . . . Német köntösére (' 
dolmányra, Palastra, prundrara :) Brassai poszto8 [Vh; 
VhU 640. — aFolyt. a fels.]. 1823-1830: Hogy az akadé-
miákról hazajött, a német köntöst mind elhányta [FogE 
75] * nyári 1763: Egy rendbeli szőr matéria nyári 
köntös [Hsz; Ks 23. XXIIb] * oláhos 1807: Gyurka 
alias Oláh Istók fegyvereit Csukjájában szokta hor-
dozni és merejében Oláhos köntöst visel [DLt 101/1808 
nyomt. kl] * papi ~. 1676: Mart. 30 öltöztem ki a* Né-
meth kŏntŏsbűl Papi granat kőntősb(e) [PatN 13a]; 
1789: Az Papi Köntösöm ugy mint a Mente, Toga, a' 
Dolomány a* Köppenyeg maradgyon a' Feleségemnek 
[Szu; Pí]. 1849: A* Kápolnába . Egy ujj, és egy otska 
Papi köntös hozzávalóival edgyűtt . . . Három hoszszu. 
Papi ingek [Somkerék SzD; Ks 73/55] * paszomántos 

1734: tisztességes paszamántas köntöst is tudom 
hógj Csináltatatt a Néhai Mlgos Ur számokra3 [Szent-
pál K; TK1 Mich. Sáros Berkeszi alias Literati (54) jb, 
provisor bonorum vall. — aAz „úrfiak" számára a 
gyámatya]. 1736: mentől inkább szegényedünk, annál 
nagyobb titulusra és czifrább paszamántos köntösökre 
vágyunk [MetTr 315]. 1758: Cifra köntösben nem jár-
tam, hanem első házasságomra csináltattam volt egy 
zöld selyem készületű rókanyakas mentét s hozzávaló 
dolmányt s veres nadrágot, s egy kapornyaszín rókator-
kos, paszomántos köntöst [RettE 80] * selyem készült' 
tü 1759: (Az úri) férfiak öltözete a nemesekével majd 
egy volt, hanem ennyiben különbözött, hogy a nemesek 
nagy ezüst gombokat viseltek, az urak pedig csak sc 
lyemkészületû köntösöket viseltek. Annak utána a n^ 
messég is letevé az ezüst gombokat s selyem-készületté 
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viselték ők is [RettE 89] * szalmából font ~ 1782: Mlgs 
Groff Toroczkai Sigmond ur ö Nganak egy Tisztye Tkts 
Praefectus Desi Sigmond ur, ŏ kglme . . . nem átallya 

szemtől szemben azzal fenyegetődni, hogy meg mu-
tattya azt; hogy Torotzko várossá koldus leszsz, hogy a 
Torotzkai Aszszonyok mind Botskorban jáijanak; 
hogy a Férjfiak gyékényből vagy Szalmából font kön-
tösben (: mint oda fel valahol egy Tartományban az 
romlás miatt vagyon :) járjanak [Torockó; Thor. XX/4] 
* téli 1786: magára ŏltezett téli kŏntessét . . . az az 
bundáját hátáról sokaknak lattokra le húzta [Szökefva 
KK; Told. 76]- 1790: méltóztassék meg engedni, hogy 
egy téli köntöst tsináltassan az Tisztelendő Ur [Mv; JHb 
Jósika János anyjához] * ünnepi 1735: mint afféle 
Groff Urffinak . . volt . egj rendbéli mindennapi 
köntöse, Innepi köntöse is más rendbeli volt [Kendilóna 
SzD; TKl Sig. Pálffi de Véts (32) ns vall.]. 

3. női ruha; rochie; Frauenkleid. 1574: vagion Egy 
ruhanak valo veres purgomal . . . borkanak czinalliak 
keŏnteŏsnek mert nekj veŏttem [Gyf; JHbK XXI/12. 4]. 
1584: Daroczy Balint vallia . . . pewspeok János meg 
fogtatta vala Daroczy petert Adósságért, es en valtot-
ta(m) vala ky egy rezent, s igh Adossűlt vala Neke(m) 
megh, kyert Sara Azonnak zokniaiat keonteosset Ge-
reznaiat gywreyet fedelet parta Eowet beochwllek enne-
kem [Kv; TJk IV/1. 308]. 1679: Szigyarto János Ur(am), 
az Feleségének minden köntösét és ruhazattyát megh 
adatni hagyá [Kv; RDL I. 157]. 1729: Tudgyae a Tanú 
nyilván és bizonyoson ha néhai Bodola Győrné Asz-
sz)onyna)k pénzit halála után . . . meg maradót kőntesit 
és fejér ruháit ki viselte, vagy ki atta el, s kinek [Hsz; 
DobLev. 1/141 vk]. 1767: Drága szoknyák, vállok, és 
tőbb elé számláihatatlan Mlgos Dámának öltözeti re 
megkívántatott drága köntösök 's Portékák voltanak 
[Désfva KK; Ks 21. XVIII. 78]. 1780: Cserei Uram . . 
a Feleségit Úri módra ki öltöztette drága köntösökkel 
[Bethlen SzD; BK. St. Érsek (46) jb vall.]. 1842: Jáné 
Mária, délután Leány Testvéremnek köntösét téglázta 
ki az bálba készítvén [Dés; DLt 85. 8]. 

Szk: anglois(e) ~ '?' 1789: vettem kezemhez Egy 
arany por Szin babos Creditor garnírozott hoszú angloi-
se köntöst materiajának Singé 3 Rforintakan vétetett. 
Egy hamuszín tafata garnírozott angloise köntöst. Egy 
kék tafata hoszszu angloise köntöst | vettem kezemhez 

Egy Rubint Szin tafata, rövid angloise köntöst | Egy 
varrat patyolat hoszszu anglois köntöst ennek singé vé-
tetett l. Császári aranyan [Medgyesfva MT; JHb 
XLVI/1. Torma Éva kel.] * báli 1823: Petiné, Tám-
borral varott, Tollúval garnírozott Bááli Köntös [LLt 
Csáky-per 601. L.l] * bordürös 1808: 1 modi selyem 
bordüres Kőntős [Mv; Told. 22]. 7846: fejér bordürös 
köntös [Mv; MvLev.] * boronáló ~ T 1603: Miwel 
hogy az eolteozetben valo Luxus, mind ferfy, mind 
azzonyallat és Leanzo renden, az my varossy allapatun-
kat felette megh haladta . Tetzett eo kegenek . : . min-
den városi rend kewl valo eolteozetet ugy mint Spanyol 
hozzw farkú boronalo keonteos es zoknya Arany pre-
mes nyak ruha, Lebegeo hozzw fodor tartóstul, Arany 
Lancz, Arany perecz nyak ruha es akarmy nemes renden 
valo forma, Ezeken az eo Erdemek zerent valo Adoot 
vegyenek [Kv; TanJk 1/1. 460] * csipkés 1816: Zuk-
kerpappir szin fejér Csipkés kŏntes [Kv; Born. IV. 41] * 
fekete 1725: Ezen Fekete köntöshöz fekete Sodrás 

őre Gombozásával edgjŭt erogalódat pénz Flor. 1 Den. 
78 [K; TKl]. 1733/1813: Az fekete köntösömet . . . 
az Tisztelendő Páter Franciscanusok tegyék pénzé [Kv; 
SLt XLII. 6. 28 P. Horváth Krisztina hagy.] * hosszú 
~. 1823-1830: Én féltem elvenni®, mert ők teli kamrá-
ból éltek, én pedig szegény voltam. Papucsoson, hosszú 
köntösben járt, melyet még a papok leányai nemigen vi-
seltek, de a hosszú köntöst mások is csak akkor kezdet-
ték viselni, és féltem, hogy gála feiérnép lesz, s el nem 
győzöm köntössel [FogE 290. — A leányt] * hosszú 
farkú ~ boronáló ~ * hosszúujjú 1817: Egy feke-
te Tafata Selyem hoszszu ujju köntös Ríl 10 [Mv; 
MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy. 3]. 1819: Egy hosz-
szu ujju fejér köntös más virágos pergan kőntős kur-
ta ujjal [Kv; Pk 3] * magyar 1789: vettem kezemhez 
. . . Egy fekete Creditor egész magyar kötőst [Medgyes-
fva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 1799: Két rend-
béli magyar köntöshez valo fűző [Kelementelke MT; 
LLt]. 1816: Brillianti (!) zöldes Magyar köntös hozzá 
valo ezüstös Tsipkével ing ullyával 1 [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 19]. 1820: Egy zöld Schleppes magyar köntös 
[Mv; i.h.] * májlander ~. 1849: Egy setet zöld majlan-
der köntösa [Dés; DLt. — aMajlandi, azaz olasz köntös-
féle ?] * német 1797: Egy fejér Slájer német köntös 
. . . Egy viselő Slajer hoszszu Szoknya [Mv; Told. 19]. 
1799: Egy vallisz patyolat német köntös | Egy Lion ba-
tisz német köntös az ajja arannyal varva [Kelementelke 
MT; LLt]. 1813: Egy fejér Bargár nemeth Kőntős veres-
ses bordeurral [Szászvessződ NK; Told. 47] * öltő ~ T 
1779: égj rendbeli öltö köntös a Jobbak közül [Kiseskül-
lő K; RLt a Sombori család osztozó lev.] * öltöző ~. 
1634: Suki Benedek vra(m) Suki palne azzoniomnak 
. . . az iobbik eolteozeo keonteosen, hat zekeres loua(n) 
kwuwl, mind(en) hatas louayt es hadi zerzamit fegiueret, 
az ki engemet illet, kezemb(en) adgiaie auuagj ne(m) 
[SLt S. 43]. 7772; adott . az Méltoságos Ifiu Aszszony 
ő Ngának . . Uri Familiájokhoz illendő Uri Jegyet 
mellynek némelly része állott Meny Aszszonyi őltőző 
köntösből [Drág K; TSb 21] * sleppes ~. 1820: Egy fe-
kete Levantin Sleppes kőntős [Mv; Told. 19]. * táncoló 
~ báliruha. 1816: Sellyem Shezurka 2 Tántzalo 
kőntős 3 [Nyárádsztbenedek MT; i.h.] * viselő ~ 
1830: Viselő köntös anglus gyoltsból négy . . . Anglus 
gyolts Slafrog kettő [uo.; i.h.]. 1847: Feljegyzése azon 
portékáknak, melyek Varga Katalin asszonynál 
találtattak, midőn Károlyfehérvárt március 26. napján 
1847-be általadatott a várbeli tekintetes nemes katonai 
rendnek: 1-mo Viselő köntös három daraba [VKp 178. 
— aFolyt. a fels.]. 

4. katonaruha; uniformă militară; Militäruniform. 
1691: Érkeztek az Polanda regimentje köntösivei hu-
szonhárom szekérrel . . . Érkeztek a Gahriani regiment-
je köntösivei [SzZs 725. — aBolland]. 1745: Fŏ Biro Urt 
meg Szidá egy hoszú Sárga bajuszu katona mond-
ván . . rólam a gojobis, és tűz az köntösömet le Szag-
gatta ŏ az ŏrdŏg atta Soha ellenséget (!) nem látót [Kis-
cég K; Ks 5. X. 6 Kerekes János (24) zs vall.]. 1768: En-
nek előtte cir(citer) negyven esztendőkkel volt itt a Falu-
ban egy Draganyas Főstrasamester quartellyban az 
egész Regiment számára itt az Faluban köntösöket ké-
szítetett, melly kőntősökőt mindenkor hat katona Istra-
salta [Melegföldvár SzD; Born. XL. 80]. 1792 k.: meg 
kűlömbőztetvén a Székely Katonásogott (!) a Mezei ka-
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tonasagtol, a melly többire Joszágtalan emberekből áll, 
és ollyan állapotba vagyon, a ki a maga költségen nem 
élhet, annál fagva minden Fegyverit, mind kőntösit 
mind eleimit békesség és hazakodás (!) idejin egy aránt a 
Fejedelemtől és országtol veszi [UszLt X. 80]. — L. még 
FogE 191; RettE 269, 324. 

5. ? (felső) kabát; manta, palton; (Ober)Mantel. 
1573: Varga János Azt vallia hogy egy kewes appro 
halat hozot oda Kosa myhal az keontes alliaba | Koncha 
János azt vallia latta hogi keozykbe Eontette peter az 
Bort es azon Indwltak fely az aztaltwl peteris fely vgrot 
kĕnteset kezere takarta es vgi vteotek vagtak hozza [Kv; 
TJk III/3. 99, 203]. 1574: Balint Lakatos peter fia Azt 
vallia hogi az zablaia Kelemen kezebe Marad, Kele-
men az keontesse ala vezy [Kv; i.h. 316]. 1645: kóntos-
sok is valanak Neztel bellettek [Szárhegy Cs; LLt. Fasc. 
120].-1653.ŝ Ezen esztendőben egy veszteg való ültömben 
számot vetettem, kicsiny javaim voltanak ilyen renddel: 
. . . Köntösim magamnak s feleségemnek, háttal-mállal 
bérlettek szépek voltanak [ETA I, 116-7 NSz]. 
6. átv öltözet, palást; îmbrăcăminte; Gewand, Klei-

dung, ManteL 1710 k.: Üljön öszve szeretettel a keresz-
tyén világ, vetkőztesse ki a religiót abból a ficamás, ken-
dőzött, pésmázott maga találmányú köntöséből, azaz: 
vegye el tőle amit maga hozzáadott, viszont adja vissza 
néki azt, amit róla levont, az igaz szeretetnek és aláza-
tosságnak fejér, candida köntösét: mindjárt feltalálja 
a Krisztus mátkáját, az első ecclesia religióját [BÖn. 
432]. 

Szk: ~ alatt titkon. 1623: mostan Cziak nem minden-
nek zabad bortt be vynny hogy mar . *Czeger nélküli 
titkon keónteős alatt eleget ad, Annak okaertt Tiztesse-
ge veztese alat parancziollíuk neky senkinek az Bor be 
vitelt megh ne engegie . hanem az Regy vsust ob-
seruallia [Törzs. — Bethlen Gábor gazd. ut.] * Jézus 
Krisztus 1710 k.: Az én Uram Jézus Krisztusom 
köntösében bocsáss, édes Istenem, engemet színed eleji-
ben [BIm. 1013]. 

Sz: császár ~ét el nem bocsátja hűséggel viseltetik a 
török császár iránt. 1653: Báthory Sigmond nagy 
igiretet tött valaa nagy Csáki István által a portának: 
hogy többé a császár köntösét el nem bocsátja — ha 
mostan hozzája veszi — és a némethez nem köti magát 
[ETA I, 68 NSz. — a1602-ben] * a hatalmas császár 
~éhez ragaszkodik. 1619: meg akartam mutatni, hogy 
az boldog emlékezetű szultán Ahmet császárnak savát-
kenyerét nem öttem heába, hanem igaz hŭvségemet meg 
akarván mutatni Isten ő szent felsége után az hatalmas 
császár köntöséhez ragaszkodván, így indultam ^ . az 
hatalmas császár lábaihoz való hajtásra [BTN 340]. 
1672: azért az magyarországiak mégis reménkednek ha-
talmas császárunknak s Nagyságodnak, ha egyszer ha-
talmas császárunk köntöséhez ragaszkodtak, ne vesse 
meg űket [TML VI, 124-5 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz] * a hatalmas császár ~ tői el nem szakad. 1618: az 
ón urama az hatalmas császár köntösétől soha el nem 
szakad, valamivel lehet, de ugyan kedvét keresi az hatal-
mas császárnak [BTN 143. — aBethlen Gábor]. 

7. átv mez; haină; Gewand. 1675: az tökéletlenség-
nek és háladatlanságnak köntösében egészen beöltözte-
tett szolgája Kegyelmednek ezt írhatom, édes Ked-
ves Uram [TML VII, 26 Szepesi Pál Teleki Mihályhoz 
Drinápolyból]. 

Szk: városi ~ városias mez/stílus. 1811: ne tsudáld, 
ha nem találsz minden ki-fejezést inyed szerént . . . ne 
itélj-meg jo Olvasó! hogy Énekeimet Városi köntösbe 
nem öltöztettem, mert én Falusi Ember vagyok, tsak Fa-
lusi módon irtam [ÁrÉ IV]. 

O Szn. 1614: Keŏteós Istua(n) zs [Szentkatolna Hsz; 
UszLt VI.56. 320] | Keóntes Georgi lib. Keóntes Balint 
lib. Keóntes. János lib. [Árkos Hsz; BethU 263-4]. 

O Sz: nem született abba a ~be, hogy .. kb. nem éri 
meg azt az időt, hogy . . . ; nu mai apucă ceva; er/sie 
erlebt nicht die Zeit, daß . . 1842: Halya kend! mongya 
meg ked (!) a' Hadnagynak, hogy én azt izentem, hogy 
nem született ő abban a Köntösbe, hogy én elmenyek 
hozzá, hanem én a' mint oda mennék, ugy ő is el jöhet 
hozzám3 [Dés; DLt 1452. — aEgy kereskedőné válasza a 
város hadnagyaihoz idéző üzenetére] * nem viszi el ~ t 

nem ússza meg szárazon; nu scapă teafăr; einer soll 
das büßen. 1573: Peter deák zilahy . . . vallia hogy Ez 
ely mwlt Napokban estwe Takaródó harang es trombi-
tálás vtan volt, Az hogy kywl az portan volt János deák 
varya volt az Seniort . Zabo János Meg allot volt az 
Scola fala alat es ezt Moñgia volt, Meg lad hogi meg Bá-
nod hogi Beket Nem hac, lam En Nem Bantlak teged, 
Mond János deák No Menny el Mert meg Ma Ne(m) vy-
zed el az keontest Mond az Zabo Byzon ely vyzem ezt te 
feleolled Nem latta Mint leot hane(m) hogy veressen 
Ment fely az Scholaba János deák [Kv; TJk III/3. 276]. 

köntösbeli 1. vmilyen ruhájú/ruhás; cu o anumită îm-
brăcăminte; von/mit irgendeinem Gewand. 1830: Égy 
Fekete Köntösbeli aszszony meg érkezvén, adott néki 
Négy Véka Búzát [Szőkefva KK; Kp II. 129 Ilyés János 
(45) ns vall.]. 

2. öltözet/ruhabeli; de îmbrăcăminte; von einem Ge-
wand. 1657: Nagy solennitassal lőn ez lakodalom, Len-
gyelországból sok főrendek és királynak s több nagy 
rendeknek követjei de igazsággal írom, hogy az vaj-
da udvarát nem superálta köntösbéli díszességgel; az 
nuszt, hiúz, selyemköntös közönséges vala [Kemön. 
264-5]. 171911751: Az mi illeti az köntös, és házbeli esz-
közök dolgát (: minthogy egy más kőzött az három fiu, 
és egy hajadon Leány marhákot fel osztották volt :) fel 
osztottak kinek kinek részit meg adván (Süketfva MT; 
DobLev. I/95a]. 

köntöscsináltatás ruhakészíttetés/varratás; fåcutul/ 
cusutul hainei; Kleideranfertigung/machen. 1795: Tkts 
Szántó Sándor ur adott a Titt Aszszonynak . . . a 
gyermekeknek köntös tsináltatás [Ne; DobLev. IV/751. 
la]. 

köntösfestés ruhafestés; vopsitul hainei; Kleiderfar-
ben. 1789: kŏntŏs festesert 3 [WLt Cserei Heléna jk 31a]. 

köntöskefe ruhakefe; perie de haine; Kleiderbürste. 
1790: Kontos kefe 1 [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c]. 
1804: egy ezüst hátú köntös kefe [Koronka MT; Told. 
19]. 1816: Kőntős kefe . . . 27 xr [Kv; Born. IV.41J-
1849: 2. dr: köntös kefe [Dés; DLt]. 

köntösmosás ruhamosás; spălatul rochiei; Kleiderwa-
schen. 1789: köntös mossás — 40 [WLt Cserei Heléna jk 
28b]. 
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köntösnemű ruhanemű; îmbrăcăminte; Kleidungs-
stücke. 1733/1813: Az jobb . . . fekete kŏtősőmet, ugy 
az mi az háznál ennekutánna jobbatska kŏntŏs nemű ta-
náltatnék egy Faragott fekete gyöngy övemmel égyŭtt 
az Tisztelendő Páter Franciscanusok tegyék pénzé, és az 
oltárra az mi szükségesebb lészen tsináltassanak vélle 
[Kv; SLt XLII. 6. 28 P. Horváth Krisztina hagy.]. 

köntösöcske 1. gyermekruhácska; rochiţă de copil; 
Kinderkleidchen. 1755: Kis Susi Unokam(na)k kőntő-
sötskére Rhf. 4 xr. 10 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
2b]. 1757: Adám édes Unocskám (!) Kŏntŏsőcskéjére 
. . . R.fl. 3 xr. 48 [i.h. 140a]. 

2. kb. szerény öltözet; îmbrăcăminte modestă; be-
scheidene Kleidung. 1665: az ott maradt éhei holt néme-
teknek lenne provisiojok . . . kilencz hetét hópénzek ki-
adásoknak mondják, éŝ azolta a kinek köntösöcskéje s 
egyebe volt, azt adták el [TML III, 478-9 Béldi Pál Tele-
ki Mihályhoz]. 1823-1830: A prokurátorok is, aki vala-
mire való volt, tartott scribákat. Ezeknek fizetések nem 
volt a királytól, hanem párjálásból a peres emberektől 
lehetett a szorgalmas írónak annyit kapni, hogy egy kis 
köntösöcskét csináltathatott magának [FogE 90]. 

köntösös 1. vmilyen ruhás; (îmbrăcat) cu o anumită 
haină; von/mit irgendeinem Kleid. 1657: jüttek vala ki 
valami háromszázig való lengyel és odabé hadakban 
forgott, lakott horvát, rác s közösleg többire lengyellé 
vált magyarok is, vitéz legények, jó fegyveresek, paripá-
sok, köntösösök, fejedelem fizetésére [Kemön. 44]. 

2. ~ láda ruhásláda; ladă pentru (păstrat) haine; 
Kleiderkiste. 1668: Kŏtŏsošs feier Lada [Mk 1 Kapi 
György inv.]. 1688: Vagyon az Beszterczey Boltban . . . 
6 Köntösös Lada 8 Fejér Ruhás Láda. Kőntőssők is 
vadnak benne [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 1732: A köntö-
söknek száma a Második köntösös Ládában [Kv; Ks 
Komis Zsigmond lelt. 4]. 1768: Egy kőntősős lapos la-
pos bőrös láda [Császári SzD; WassLt gr. Wass Ágnes 
kel.]. 1800.š vévődőtt ki edgyik kőntősős ládából egy fe-
kete tafota hoszu köntös, és egy viseltes tafota ruha 
[O.fenes K; JHb LXVI/46]. 

3. ~ ház ruhás/ruha tartó szoba; cameră rezervată 
pentru haine; Kleiderzimmer. 1657: Csizma a köntösös 
házban elég vagyon az alámriumban [TML I, 52 Kövér 
Gábor Teleki Mihályhoz]. 

köntösösen vmilyen ruhában/ruhásan; îmbrăcat cu o 
anumită haină; in irgeneinem Kleid. 1681: Puskás nével 
elő szabadosokis szoktak lenni . . . ha mikor az földes vr 
valakit illyen szolgalatra rendel tartozik puskassagaval 
lova hatan Zöld köntösösön az szűkség idejen, vagi à ki-
vŭlis (: az mikor ă D.Terrestrisnek akarattya Tartya :) á 
várb(an) hoszzu puskaval gyalogh drabantoskodni [VhU 
[99]. 1683: mind Lovas, es gyalog Nemesi szabadsággal 
élő, és hadb(an) szolgáló Rendek legye(ne)k olly kész 
hadi apparatussal jó köntösön, jo fegjveresse(n), paripá-
i n (: ne(m) ugy mint tavaly s annak előtte fa kengyeles-
se(n) s bocskorosson :) hogj mi hellye(n) második pa-
rancsolatúnk érkezik virítim indúlhassa(na)k és szálhas-
sa(na)k oda az hová parancsollyuk [UszLt IX. 76. 15 fej.]. 

köntösoz ruház; a îmbrăca; (be)kleiden. 1703: minden 
esztendőben kŏntösŏzte [Hr]. 

köntösporozó-fa kb. ruhaporoló rúd; bătător pentru 
haine; Kleiderklopfstock/klopfer. 1835: Az Udvar-
ház Tornátza előtt két Csizma takarito vasból- és egy 
Kóntös porozo 's takarito Fa [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 

köntöstakarító fa kb. ruhaporoló rúd; bătător pentru 
haine; Kleiderklopfstange. 1835: A Mlgs Úrfi ŏ nga 
Szobajában: Az Ajtó előtt kŭn a' Tornátzon egy köntös 
Takarito fa [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

köntöstartó I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen: ~ almárium ruhásszekrény; dulap de 
haine; Kleiderschrank. 1756: AÍZ Ur házában . . . Virá-
gos Cziffra ki rakott kőntős tartó almárium bé zárva 
kettő [Déva; Ks 92. I. 32]. 1761: (A palota) falán lévő 
ablak mellett a' kő falb(a) bé vágva zöld, és barát szin 
festékkel meg festett Fenyő fűrész deszkával bérlett, a' 
kŏ falból kevéssel kűnnebb állo Korona formájú czifra 
tetejű, majd egy ölni széllyességŭ, és jó magosságu Fran-
tzia csinos Sorkakon hasonló festékŭ, s ugyan frantzia 
zárral záródó két felé nyilo ajtajú, mindenik egy formá-
jú, Kŏntŏs tartó két csinos Almáriumok [Szászvessződ 
NK; JHbK LXVHI/1. 203]. 1768: Diófából ki rakott 
köntös tartó Almárium Más Fiokos Uri Almárium 1 
Közönséges terdeplos Almárium 1 [Mezősztgyörgy K; 
Ks 23/XXIIb]. 1789: egy vas Sarkokon forgo két felé 
nyilo Záros Kŏntŏs tartó Almárium [Mv; ConscrAp. 
39] * ~ asztal kb. ruhtartó fiókos asztal; masă cu 
sertare pentru (păstrat) haine; Kleiderkasten mit 
Schublade. 1779: kőntős és egyeb portékát tartó Asztal 
Zöld rásaval elől borítot | Kőntős tartó asztal veres 
[Szu; UszLt XII. 87] * ~ bástya kb. ruhatartó 
bástyaszoba; încăpere pentru (păstrat) haine într-un 
bastion; Basteizimmer zur Aufbewahrung der 
Kleiderungsstűcke. 1676: Az Kőntős tartó boltasos 
basta [Gyalu K; EHA] * ~ ſenyõrúd ruhás rúd, 
gúnya/ruhatartó fenyőfarúd; bară din lemn de brad 
pentru atîrnat haine; Kleiderstange aus Tannenholz. 
1717: az Ur házá(na)k jó két nagy üveges, onos, vas 
Sarkas és fordittos ablakai vadnak . . egy köntös tartó 
fenyŏrud [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 4] * ~ 
gárderob-kaszten ruhásszekrény; dulap de haine; Klei-
derschrank. 1851: Egy köntös tartó gárderop kasztén 
[Dés; DLt 2216] * ~ pad gúnya/ruhatartó padláda; la-
dă (lungă) pentru (păstrat) haine, tron; Bankkiste fur 
Kleiderstücke. 1780: hoszszu köntös tartó Pad [Kv; Pk 
4 Polgárleltárban] * ~ rúd gúnya/ruhatartó rúd; bară 
de atîrnat haine; Kleiderstange. 1747: (A lányok házá-
ban) Kőntős tartó rud [Borsa K; Told. 24]. 1777: A' Ka-
pu mellett lévő első Házban . . . Viseltes fejér fogas Nro 
4 Kőntős tartó Rud 1 [Mezőméhes TA; WassLt] * ~ 
tiszafa-kasztén gúnya/ruhatartó tiszafa-szekrény; 
dulap de haine din tisă; eibener Kleiderschrank. 1823: 
Egy iro tiszafából készült kasztén Egy 
háromfiokos köntöstarto tiszafa kasztén [Nsz; DobLev. 
V/1080). 

II. ſn ruhásszekrény; dulap de haine; Kleider-
schrank. 1841: Egy feketén festett kóntős tartó [Kv; 
SL]. 1850: Egy fenyőfa feketére festett köntös tartp 
[Mv; DE 2]. 1858: 1 feketére festett kŏntŏs tartó (: Chif-
fon :) [Kv; Végr.]. 1860: Két köntös tartó, egy barna, 
egy gyöngyszin [Kv; i.h.]. 
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köntöstéglázó-deszka vasalódeszka; scîndură de căl-
cat; Bügelbrett. 1840: Köntös Téglázó Deszka [Dés; 
DLt 1545/1841]. 

köntöstisztító szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ kefe ruhakefe; perie de haine; Kleider-
bürste. 1697: két kötős tisztító Uri kefe [KGy]. 1782: 
Egy fain Bétsi kőntős tisztító kefe [CsS] * ~ seprű ruha-
takarító seprücske; măturică, mătură mică pentru periat 
hainele; Kleiderbesenchen. 1732: ezen házba találtunk 
. . . egy ágj eleibe való szép virágos olosz falt . . . és edgj 
kŏntŏs tisztító Seprűt [Kv; Ks 40. Varia XXVIIIc néhai 
gr. Komis Zsigmond conscr.]. 

köntösű vmilyen ruhás; (îmbrăcat) cu o anumită hai-
nă; mit irgendeinem Kleid. 1657: Kemecsei nevű hadnagy 
hasonló ábrázatú, köntösű, lovú vala [Kemön. 270]. 
1747: jött által az számoson két szedeijesbéli sárga si-
noros, és réz gombos köntösű katona [Mikeháza SzD; Ks 
27. XVIIb]. 1750 k.: ezekis olljan tarkásak, vagy tarka 
köntösűek valának [Ks 83 Onadi Szakáts Mihály lev.]. 

Szk: cifra 1736 u.: Nem igen csínos, kivált a mos-
tani czifra gyomrú, czifra köntösű vüág előtt, mindazál-
tal a régi magyarok egymáshoz való szereteteknek s nyá-
jasságoknak bizonyítására leírom, amit az űdvezűlt 
atyámtól hallottam [MetTrCs 457] * csillagos ~ kb. 
rendjeles öltözetű. 1820: ha oly szív volna sok tsillagos 
köntösű minister melyében mennyivel boldogabbak len-
nenek az el nyomattatás súlya alatt gebbedezö országok 
[M .zsombor K; SL]. 

kőnyi egy kősónyi (egy kősó-mennyiségű); ca o buca-
tă de sare gemă; ein Steinsalz (groß, schwer). 1717: Edgy 
kőnyi Só, appro darabocskákb(an) [Kentelke SzD; 
JHbK L/3]. 

könny, könyv lacrimă; Träne. 1582: az vranak szeme-
bol ky yö walla az keonyw hogi felesege oly erősen re-
menkedig walla [Kv; TJk IV/1. 59d Fassio Io(ann)is 
Linzinger al(ia)s Borbély]. 1597: Gellien Imrehne Ka-
lachsewteo azzony . . . wallia . . . az leány nagi kesserew 
sirwa(n) hogi wgia(n) az palastia(n) foli wala ala az 
keonywe felele . . mikor engemet hazahoz wit, ket do-
logrol teot ennekem fogadast [Kv; TJk V/l. 59-60]. 
1604: az keonjue ala megien uala az arczan [UszT 
20/127 G. Kalauz de farkaslaka lib. vall.]. 1657: Csákiné 
az első ülésben, orcáján könyvei lecsorogva, imádságos 
könyvecskéjét előtte tartván szemléli vala urának Ca-
therinávala ekecseléseket [Kemön. 150. — b r a n d e n -
burgi Katalinnal, Bethlen Gábor özvegyével]. 1816: 
Nem láttam én az igaz jo Anyát meghalni: idegen földen 
sirattam ötet, esmeretlenek kőzött öntettem fájdalmam 
keserű könnyeit [Héderfája KK; IB. Molnár Sámuel 
lev.]. 1854: Oh kegyetlen halál szivek epesztője, O ke-
gyetlen halál könyvek élesztője [HSzjP]. 1862: Mikor 
azért a* mi híveink erre a ' segélyre fői szollíttatnak, 
nyújtsanak a* t. papok segédkezetet, hogy a mi filléreink 
által is, mentől több szenvedők könnyei töröltessenek le 
[Gyalu K; RAk 71]. 

Szk: ~be lábbogó szemmel könnybe borult/könnyes 
szemmel. 1854: boldogult atyám . . . lOezer forintot visz 
kormányzó gr Bánfiÿ Györgyhöz: könybe lábbogó 
szemmel kérve, hogy juttassa a fölség kezébe [ÚjfE 118] 

* lábbog szeme elborítja/önti szemét a könny. 
1854: a prédikácziókat . . . nekem kellett megírni és 
előttea el is mondani. Nagy tetszéssel hallgatta végig, 
szmei néha könybe lábbogtak [ÚjfE 97. — aĂz emlékíró 
atyja előtt] * ~eket facsar ki szemeiből kb. könybe 
borít vkit, könny áztatja vki arcát. 1854: nem akarom, 
hogy szeretett kedves es jő feleségemnek az egyébaránt is 
. . . felette haszontalan pärädés el temettetéssemre tett 
költségeknek kéntelenittetó meg fizetése által is 
könnyeket facsaijak ki szemeiből [Kv; Végr.]. 

könnycsepp lacrimă; Träne. 1879: Téged, Jakab 
Ödön, ott Páncsován . kellene hogy kikérdezzenek. 
Már ez, fiam, olyan ócska formalitás, hogy amelyik tisz-
teletes e formalitás megtartása nélkül megesket valakit, 
50 keserű könycseppet hullatand, melyek mindegyike 
egy pengőforíntot ér meg osztrák értékben ]Plev. 48 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

könnye 1. gönne 

könnyebbecskén könnyedén; uşor, cu uşurinţă; leicht-
hin, flottweg, mit Leichtigkeit. 1774: melyet őis kõnnye-
betskén meg szerezhessen [Egerpatak Hsz; DLev. 5. 
XIV. 9]. 

könnyebbedén jobbacskán, könnyebbecskén; mai bi-
ne; etwas besser. 1657: az tisztességes kolika akar vala 
rám esni, de fortiter resistáltam ellene; már Istennek há-
la könnyebbedén vagyok, tőle nem is félek [TML I, 103 
Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

könnyebbedés 1. vminek megkönnyebedése/könnyeb-
bé válása; uşurare; Erleichterung, Leichterwerden 
1823-1830: Midőn . . ezen kommendáns a setétbe 
ülne be a gyalogkocsiba, egy mázsás vasat maga mellé 
belop, a Trgerek nagy erővel felemelik s viszik, de 
nem bíiják . . . a kapitány . kiszálla a gyalogkocsiból, 
kilopja a mázsás vasat, az utcán hagyja, egyet pesel, s be-
ül esmét a kocsiba. A Trägerek azt gondolván, hogy 
most is olyan nehéz volna, minden erejeket reáteszik, de 
könnyű lévén már, oly hirtelen felemelik, hogy fejével a 
kocsi tetejét is szinte felütötte. Ezen könnyebbedésen el-
bámulnak a Trägerek, s mondják, hogy a kommendáns 
bizonyosan sokat ivutt volt, mert a vizelet által ugyafl 

könnyebb lett [FogE 241]. 
2. csökkentés; reducere; Minderung, Verringerung-

1753: a régi szabadságot ha meg nem adnákis, leg alább 
az adónak kŏnnyebedésit nyerhessék [Gidófva Hsŭ 
Törzs. L. Balog (28) pp nyil.]. 1756: bátorkodtunk itera-
tō a' Mltgs Királlyi Directiva Commissio előtt alázato-
san reménkedni terhŭnknek kŏnnyebbedése aránt [To-
rockó; TLev. 9/8. la]. 

3. gyógyulás; însănătoşire; Genesung. 7662; A státu-
sok is a gyűlés napjára Fejérvárra begyülekezvén, né-
hány napokon semmit nem cselekedhetnének, várakoz-
ván a fejedelem könnyebbedésére [SKr 312]. 

kõnnyebbedhet gyógyulhat; a se putea însănătoşi; 
nesen können. 1672: Kegyelmed levele által való izeflC 
tét, Uram, Gillányi uramnak meg nem mondhatta^' 
mivel ő kegyelme fekvő aágyábon maradott Fejérvárat ţ 
. . . azolta mint könnyebbedhetett ő kegyelme, semfl11 
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bizonyost nem hallottam [TML VI, 387 Lázár Imre Te-
leki Mihályhoz]. 

könnyebbedik 1. csökken; a scădea; sich vermindern/ 
ringem. 1595: mutogattia eo kgmea az naponkent valo 
kwleomb kwleomb fele sok rendbeli zwksegeket, melliek 
nem hogi valami reziben keonniebednenek, de inkab 
napról, napra sulliosaban jwnek ez zegeni varosra [Kv; 
TanJk I/ l . 252. — aA bíró]. 1690: remensegünk az volt 
hogy az haza terhe könnyebbedik de ugy láttyuk hogy 
külömben vagyon [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i 
uţ]. 1745/1760: Mikor náznánfalva Kisfaluddal8 egy 
Bíróság alá öszve ereszkedet . . . a Kisfaludiak a Tere vi-
selés Nagy Lévén Náznánfalvával ugy ereszkedet öszve; 
gondolván aszt, Hogy a Tere viselés kőnnyebedik rajta 
[Berz. 17b. — aMT]. 

2. megkönnyebbül; a se uşura; erleichtert werden. 
1663: Immár Istennek kegyelmességéből Kucsugh pa-
sa kimegyen, Váradhoz száll, immár talán az ország 
is könnyebbednek a sok iga viseléstől, ha a sok rossz 
ember ne volna [TML II, 579 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 

3. enyhül; a se uşura; lindem. 1662: minden állapot-
jok jóra fordulhatna, a nyakokon való iga könnyebbed-
ni fogna [SKr 642]. 

4. gyógyulgat, javulgat; a se vindeca încetul; nach 
und nach genesen. 1629: oe F beteges allapottal leuen 

monda asztis hogy valahoua el ne mennyek hogy ha 
ugyan nem keónnyebbedik legyek mellette betegsegeben 
[KCs IV/116 Kemény János lev.]. 1661: magam 
kglmes uram haza is alig jŭhettem Szebenböl, az lábom 
annira elorbánczosodott. Ha valamenire könnyebbed-
nek az lábom, az Ngod szolgálatja mellé menten magam 
is elmennék [Bágyon TA; SzO VI, 256 Czegezi Tamás, 
Asz kapitánya a fej-hez]. 1682: cziak nem régen mostan 

• • admonealtatvan compromitalta magat ratioinak el 
igazittassara könniebbedven betegsegeből m(Kv; RDL 
1- 161]. 1738: En az Innep előtt egy hettel vjobban le be-
tegedvén csak tegnap s tegnapelőtt kőnnyebbedhettem 
annyira, hogy dolgotskaimhoz csak gyengén is lathat-
tam volna [Kudu SzD; Ks 99 Pongrácz György lev.]. 
1783: Tanko Andrist ugj meg ŭte egj faval, hogy 
mingjárt el esék és mint egj holt oljan lén mi Aszszo-
njokul rajta kapánk és hertelen mosni kezdők szappa-
nos palinkaval, s addig mosogatok hogj egj kevesse 
könnyebbedek az gjermek [Lengyelfva U; Ben.]. 

könnyebben 1. mai uşor; leichter. 1570: Kis marthon 
Katalin Nagy Myhalne, Azt valya hogy mykor az 
fcengeo Margit leányát megh foghtak volna, Ment volt 
hozzaya hogy kĕnergene Byronak erthe hogy ky Ne ve-
fetne, Eo ely ment volt Byronéhoz es teob azzonyokhoz-
Is> Az Byroné azt Monta hogy chyak az perest Engez-
ţellyek eleozer, az Byrowal kènnyeben veget Emek [Kv; 
TJk III/2. 101]. 1578: Miért hogy penigh az wyzet el 
fő t t ek es az keoheoz porondhoz keonyebben femek 
hogy sem mint ez elot keryk biro vramat, hogy 
; • az vtakat varasban feokeppen meg teoltesse eo 
kcgme [Kv; TanJk V/3. 174-5]. 1681: Az Taxát fizető 
emberek Taxajais azért íratott itt le, hogi a* Generális 
Extractushoz ember könnyebben, s hamareb juthas-
s a ) [VhU 206]. 1730: Vegeztetett hogj az kik az edgyík 
ökrét az Vizbŭl nagjobb munkával húzták ki annak az 

könnyebbszik 

ŏzvegj Papné két Maijást, Akik penig kŏnnyebb(en) 
juătottanak az másik õkrinek ki húzásához annak . 
egy márjást p é s ; Jk 401b]. 1766/1770: a* viz ellenében 
. . . minthogj az alja kõvetses volt a' gyengébb vagy 
kisebb vizben, kőnyebben ki kaphatott a* Szekér [Szép-
lak KK; SLt évr. Transm. 366]. 1772: az mely iszapat a 
gátról jövő viz a Malom árkaban fel szokatt hánni sokkal 
kŏnnyŏbben, és hamarébb ki takarítaná21 [Ádámos KK; 
JHb LXVn/2. 375. — aA víz sodra]. 1833: mikor el men-
tünk az Erdőbe, a Bakotzákot mind el hagytuk az hol 
jo fával, jol megrakodtunk . . . megrakodva levontattuk 
éppen a* faluba, ott ugy bakotzáztuk fel, hogy könnyebben 
mehessünk Martonfalváraa [HSzjP. — Hsz]. 1843: 
hatalma légyen könyöbben eleget venni [Msz; Berz. 
21]. 

2. ~ van a. (beteg) jobban van, jobban/könnyebben 
érzi magát; (bolnavul) se simte mai bine; (Kranke(r)) 
sich besser/leichter fühlen. 1699: Urunk s asszonyunk ű 
nagysága Istennek hála könnyebben vannak mindket-
ten [TML IV, 448 Székely László Teleki Mihályhoz]. 
1705: Az úrtól ismét négy kövek mentenek el estve 
már talán könnyebben lészen [WIN I, 543]. 1716: Isten-
nek hàlá vgj teczik könnyebben vagjok, csepegdegel 
ugjan megh az vizelletem [Nagyida K; Told. 22]. 1815: a 
Féleségem . . mint egy magán kivűl láttatott lenni ször-
nyű kínok között mostan ugy látszik hogy kőnyeb-
ben van, de bézonyos az hogy sókaig nem viszi 
[Asszonynépe AF; DobLev. V/975 Borbereki Josef Do-
bolyi Sigmondboz]. — b. (járvány) alább hagy/csendese-
dik; (epidemia) se potoleşte; (Epidemie) nachlassen. 
1735: a marha dőgi egj kévéssé meg kezdet volt Sünni (!) 
en a Nacsagod Paroncsolatya serint, Bezoartica Tinctu-
rat hozattam egy lotot . s ugj mutatja magat mintha 
mintha könnyebben volna, mind eddig meg egjel tőb 
meg nem dõglòt halá a Nacsago(d)e közül [ĂpLt 4 Lö-
ríncfi Láslo Apor Péterhez]. 

könnyebbít 1. könnyebbé tesz, könnyít; a uşura; er-
leichtern, leicht machen. 1571: keryka eo kegelmet Byro 
vramat Kyral biro Vramal egetemben hogy eo felse-
ge keonnyebitene Ez Nagy Tereh viselest az Zegen 
Mywes Nepekreol [Kv; TanJk V/3. 32b. — aA míves 
nép]. 1669: Úgy tudom, édesem, eddig én az mi jobbá-
gyinkat felettébb nem terheltem. Isten velem lévén, bi-
zony ezután annál is inkább könnyebbítem dolgokat 
[TML IV, 494 Teleki Mihály feleségéhez. Veér Judit-
hoz]. 1704: ugyancsak könnyebbítette rabságát, és akár-
ki bemehet hozzája [WIN L 302]. 1825: az Ur az Expo-
nens Aszonynak szomorú özvegységét nem kiványa kő-
nyebbitteni, ha nem inkább terhelni [Ne; DobLev. 
V/1088. 2a]. 

Szk: ~ i szolgálatát. 1662: Könyörgünk azért Nagdk, 
mint Kgls Aszszonyunknak igen alázatossan . fellyeb 
meg irt szolgálatunkat, és terhünket könnyebbíteni [UF 
II, 233]. 1673/1681: Gyalarona lakó Raduly Lazarnak 

akarvan szolgalattyat könnyebiteni az Szabado-
si szolgalattul fel szabaditvan boczatam Taxara [Vh; 
VhU 381. — aH] * ~ / szükségét. 1816: ha vala mire 
szorulak szüksegemet könyebitse [Hr) * ~ t terhét. 
1690: Az Szász Natiobol álló híveink iránt tett ö Kglme 
Resolutiojat becsülettel es Kedvesen veszszűk Miis 
az Erdélyi Unió is Tőrvenyek szerint őket protegalni es 
terheket könnyebbíteni igyekezzūk [Törzs. fej. Bethlen 



könnyebbítés 

Sámuel instr.]. 2763: Szántó Mihályné Aszszonyom, 
már régtől fogván pereltetnek az Mgos Királlyi Tabulán 
(!) mely Pernek folytotásáb(an) el fárodván és 
kŏltségébŏlis ki fogyván kételenittetvék ollj modot 
keresni melyei ebbéli bujában kŏnjŏbbiténé terhét [Ne; 
DobLev. 11/344]. 

2. (terheltetéstől) mentesít, tehermentesít; a uşura 
cuiva povara; (von Last, Belastung) befreien, entlasten. 
1718: kértemis, hogj kőnnyebitse őket ne pusztullyanak 
ki marhájokbol [Cikmántor KK; Told. 21]. 1739: Excel-
lentiatoknál Ngtoknak elégséges bölcsesség vagyon, 
jobb(an) fél tanálhattya Excell(entia)tok Ngtok mikép-
pen lehessen ezen v(á)r(me)gyét könnyebiteni, mért 
annyira jutott hogy jo Falu a ki volt az előt, egy szekeret 
fel ném állithat, a nyavalyás emberek teheneit fogják já-
ramban [H; Ks 99]. 

3. vmin könnyít; a uşura ceva; erleichtern. 1835: 
könnyebbitni fog a Király szolgálatunkan [Zsibó Sz; 
WLt]. 

4. enyhít; a calma/potoli; lindern. 1670: kívánnám 
Istentől, ő felsége könnyebbítené már abbeli nyavalyáját 
s jó egészséggel áldaná meg [TML V, 5 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1705: Ma declarálták az úr előtt, a 
császár micsoda nyavalyában holt . . . melyet hívnak 
hidrops timpanides . . . Kit is noha sokféle metallumok-
ból csinált tincturákkal orvosoltatnak ugyan, kikkel is 
könnyebbítették valamennyire, de az nyavalyát el nem 
oszlattathatták [WIN I, 452]. 

Szk: Isten ~ vkit Isten enyhíti vki betegségét. 1667: én 
bizony igen rosszul vagyok az orbáncz miatt . mostan 
gróf uramot sem merem híni, félvén, ágyban fekve talál-
na . . ha Isten könnyebbít, mindjárt szolgámot fogom 
gróf uramhoz bocsátani [TML IV, 28 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. 

Sz. 1678: Ua azt írja Béldi és Damokos halálán 
vannak. Isten ü felsége könnyebbítse ágya szalmáját 
[TML VIII, 214 Székely László Teleki Mihályhoz. — 
Apor István]. 

5. ~ i magát a. megvigasztalódik; a se mîngîa/conso-
la; sich trösten. 7660: Edes, kedves öcsém uram 
nincs oly szerencse, az kit szerencsétlenség ne követhes-
sen Isten az igen víg öröm után nagy szomorúságot 
szokott adni, és az szomorúság után nagy örömet . ez-
zel kőnnyebitse magát [TML 494-5 Bónis Ferenc Teleki 
Mihályhoz]. — b. vmilyen tehertől megszabadul; a scă-
pa de o greutate; irgendeine Last loswerden. 1662: a 
deszkás pajzsos székel atyafiaknak is nem sokat hasz-
nált vala a stratagéma, hadimesterség, mert az igen se-
rény kozákság kardokkal kiütvén reájok, hogy ezek 
többire mint egy-egy kalodát hánytak volna nyakokba, 
míg azoknak nyakokbul valo hányásokkal magokat kö-
nyebbitenék, addig a csapás . . . rájok esvén nagyobb 
részbül elhullottak vala [SKr 329-30]. 

könnyebbítés I. könnyebbség; uşurare; înlesnire; Er-
leichterung. 1661: Ezekben az egynehány üdők alatt for-
gó boldogtalan állapotokban mennyi sok bántódási, 
kárvallási és haszontalan expensai lőttek Kegyelmetek-
nek, nemcsak tudjuk, hanem velek együtt keservesen 
érezzük, melyre nézve . . pihenésekre és kőnnyebbíté-
sekre czélozunk inkább Kegyelmeteknek mintsem kevés 
fáradsággal és költéssel terhelnők [TML 1L 59 Kemény 
János fej. Teleki Mihályhoz]. 
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2. könnyebbé tétel; înlesnire; Erleichtern. 1821: ezek 
mind ollyan Emberek hogy az Confiscalt Ketskéjeken 
kívül, Semmi marhával nem bírnak de már ezektől is 
meg lévén fosztatva, azon kis életek módjok is el zárat-
tottak tőllek, a' melly egy kis reménséget nyújthatott 
volna, az élet nyűge könnyebbittésére nézve [M.zsom-
bor K; Somb. II]. 

3. csökkentés; micşorare; Minderung. 7777: summa-
tim, és rövidedén ezén repartitionak alkalmatosságával 
terheink kŏnnjebbítésiért alázatoson remonstralni ez 
szerént kévánjuk Ngtok(na) [INyR Cssz, Gysz és Ksz 
foly.]. 1789: az eddig fungált és fungáló Mgos Inspector 
Curator Vrak hivatalok béli terheknek könnyebbitésére 
nézve, a' Mlgos Urak mellé még egy Inspector fő és két 
Vice Curatorok tétettetéseket szükségesnek itelte a 
Mlgos Supr. Consistorium [Kv; SRE 257]. 

4. tehermentesítés; degrevare; Entlastung. 1696: én 
ennek az nyomorult hely(ne)k szorongattatását, njomo-
ruságát . sokszor meg írtam . de sohunna(n) semmi 
kŏnnyebitese nem volt [Marosillye H; BK. Bethlen Ger-
gely ir. Fogarassj Pap Miklós lev.]. 1717: látván, hogy 
Cároly Váratt à Tűzi fa szűk volta miatt, a fel jŏvö Regi-
mentek számára valo profont Sŭtesben nagj fogjatkozás 
lenne. Rendeltünk annakokáért 100 Rh. forintot hogj ã 
Vidék kŏnnyebbitéssivel azon szükségre fát szerezzenek 
[Ks 83 a gub. Nsz-bői], 

5. enyhítés; alinare, calmare; Linderung, Milderung. 
1688: En Jenei Gaspar obiigalom magamat, teljes ele-
temben) valo bor nem iszasagra excipialvan ilyen Ca-
sust, hogy harmad napi betegsegemb(en) a dolog ugy ki-
vanvan hatodrész ejtelnyi bort szabad legyen nyava-
lyam terhenek könnyebbitesere meg Innom [SzJk 102] I 
szívemnek panaszát búsulásom könnyebbitésére akar-
tam Kegyelmed eleibe terjeszteni [TML IV, 343 Baló 
László Teleki Mihályhoz]. 1809: mind ketten esedeznek 
az vice Szék Deliberatumának könnyebbitéséjéérth 
[UszLt ComGub. 1668-1669]. 

könnyebbíthet 1. csökkenthet; a putea micşora/uşura; 
(ver)mindem können. 1825: Tessék az Archívumból 
kivett Fegyvereit az Exponens Aszonynak által adni 
továbrá hogy adósságaink terhét könyebbithesse [Ne; 
DobLev. V/1088. 2a]. 

2. enyhíthet; a putea alina/calma; lindern/mildern 
können. 1588: melto wolna lenny ez varosba(n) egy feó 
tudós Doctornak, holot a' sok betegsegh felette ige(n) 
kezdet grassalnj, az Borbeliok penigh vgmint giakorlat-
lanok Nem hogy az emberek eletet oltalmazhatnak es a' 
betegseget keoníebithetnek, seot gyakortab artalmas 
gondviselek munkaiok az latatlansag es tudatlansagb 
miat [Kv; TanJk 1/1. 87]. 1765: Hogy az Executionak 
kegyetlenség!t könnyebbíthessük, az Executor Commis-
sariusnak discretizáltunk száma nélkül, ugy mint pénzt 
két, három marjást egy egy napi elébb mozdulásokért 
igen sokszor adtunk [Szeszcsor H; Eszt-Mk Vall. 256]. 

könnyebbítő megkönnyítő; care uşurează; erleich-
ternd. 1786: (A) Toroczkoi vas, és régebben ezüt Bá-
nyák Cultoriis igyekeznének a* Styriai vas mívesek, 
és Ezüst bányászok Reguláihoz magakat conformaltaţ-
ni, és hellységekbe tzéllyokot kónyebbitő officinakat eri-
galtatni [Mezőmadaras MT; TLev. 5/5 Medve Mihály 
ügyvéd lev.]. 
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könnyebbíttetbetik könnyebbé tétethetik; a putea fi 
uşurat/înlesnit; leicht gemacht/erleichtert werden kön-
nen. 1736: Hogy Nms Várasunkonn a terhes quartély 
könnyebbittethessék és ha lehetséges innét másuvá is 
transponáltassék . . . a Mltgs Guberniumhoz, Szebenbe 
expedialtuk Nztes Dobolyi Márton kedves Atyánkfiát ő 
kglmét Instantiákkal [Dés; Jk 460b]. 

könnyebbíttetik 1. könnyebbé tétetik; a fi uşurat; 
leicht gemacht/erleichtert werden. 1570: Az Záz vraim 
varoswl, Byro vramat es az Thanachbely vraimat Azon 
keryk, hogi eo kegelmek az plébános vramat hywassa 
Beh keozykben, Es tĕrekedye(ne)k Azon . . . hogy ha 
valamyt fely vetetthetnek eo K. vele az predicatoroknak 
fizeteseben, hogy Az zegen keossegnek Terhe kĕnnebi-
tetnek onnath [Kv; TanJk V/3. 29a]. 1671: az oda ki 
valo vámok, harminczadok, jövedelmével elrendeltük 
Ország számára percipialtatni hogy azzal-is a' szegény-
ségnek nagy tereh viselése kŏnnyebbittessék [CC 98]. 

2. tehermentesíttetik; a fi degravat; entlastet werden. 
1792: ezen Tűzi fának a vizén valo le hozásával mind a 
Szegénység könyebittetik mind pedig a fa olcsoittatik 
[Egeres K; Ks 89]. 

könnyebbség 1. uşurare; Erleichterung. 1572: the ké-
rnéd parancholna az petresfíalujaknak hogy amj kewes 
buza ott leótt hoznaiak ala kenteikere hogy ez Jde walo 
zegini nepnekis lenne könyebsigiwel [Szúv; BesztLt 
3608]. 1578: miért hogy az wy rowasra el indultak az 
Rowok, eo kegmek egez varasul keryk eo kegmet biro 
vramat hogy kettót az vraim keozzwl bochyatana el az 
ispánokkal, hogy kik esmeróy volnanak az Rawoknak, 
kik az niomorult faluknak keonyebsegere igyekezzenek, 
es erettek tórökeggienek [Kv; TanJk V/3. 167a]. 1623: 
az Egez Tartomant be hyuassa egy Napra feyenkent es 

Zep rendeli eleyekbe aggia velek Joli megh Értesse 
• . . hogy nekik lezen Nagiob keönnyebsegekre haznok-
ra hogy Rendeli fognak zolgalny [BGU 119]. 1677: A' 
Városokban lakó Nemesség . . . a' Városnak terhét vé-
lek egyiránt viseli . . . Város helyben valo bátorságos la-
kás, nagy kŏnnyebség [AC 95]. 1739: Hogj pedig a' Strá-
sálás jobb móddal mehessen végb(en); mind a* szegény-
ségnek kŏnnyebségére legjen . . . rendeltük hogj az 
Hídhoz az Hatodik és Negyedik Tized fogadjan(a)k két 
jó strását8 [Dés; Jk 524b. — aFolyt. a fels.]. 1780: Instál-
juk Ngtokat egész alázatassággal, Hogj mind az Ngtok 
kŏnnyebségiért, hogj senki ez után Ngtoknak hántására 
ne lehessen [Torockó; TLev. 9/19]. 

Szk: kap. 1831: a Tégla vető is beneficialodik ha 
égy jo hellyet kap a Téglavetésre: de a Birtokosok is kő-
nyebséget kapnak, ha illendő áron jo Téglát kapnak 
[Dés; DLt 904 mell.] * maga ~ét keresi. 1677: ne keres-
sék a' magok kŏnnyebségét az Executorok [AC 147]. 

2. (meg)könnyítés, könnyebbé tétel; înlesnire; Er-
leichterung, Leichtermachen. 1575: Těrekediek eo K. 
biro vram N.(u)al hogi Az Mostany zwk Ideoben eo N. 
Az my keonnebsegel lehet Az arossagal, Az leh Tetei 
dolgában ha az vas hatra hagiatika es, Akor chyak az 
egeb Marhanak leh Tetelet engedie meg az aroszagnak 
[Kv; TanJk V/3. 125a. — aIdegen kereskedők által a vas 
a városban raktároztatik]. 1623: Az dolognak nagiub 
bizonsagara es Erossegere, my felliul meg Irt huteos 
diuisorok adgiuk ez jelen valo Inuentariumvnkat 
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Ieouendoben valo szamadasnak konníebsegere, szokot 
pechetunkel es kezünk Irasaval Confirmaluan [Kv; 
RDL I. 121]. 1673/1681: Gyalaron lakó Berivoja Peter 
. . . mivel az Banyaban valo foglalatossaga miat Szaba-
dosi hivatallyanak nem felelhet mindenkor vgy megh, az 
mint kivantatnek kőnnyebségnek okáért az Szaba-
dosi hivataltul avagy szolgalattul fel szabadito(m) tőt-
tem es boczattam taxara [Vh; VhU Thököly Imre 
ad.lev.]. 1723: Tudom az egész Falu is akaija ennek 
a Malomnak meg maradását; méltónak Ítélem azt a 
kárt el szenvedni, mely ennek Gattya miatt eshetik az ŏr-
lésbéli Kŏnnyebséghez képest [Sövényfva KK; MbK 
150]. 

3. (betegségből való) könnyebbedés; ameliorare; Er-
leichterung, Genesung. 1666: az ki gróf tegnap előttől 
fogva rosszul kezde lenni félő, meg ne himlőzzék. Ha 
Isten könnyebbségét adja az gyermeknek, ez jövö pén-
tekhez egy hétre meg akarnak ö nagyságok innét indulni 
[TML III, 546 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

4. megkönnyebedés/könnyebbülés; uşurare; Erleich-
terung. 1600: Mikor megh hantak az barmot . . . Zebeny 
Pal . . . monda eochie(m) az te keoniebsegedert lassad the 
tudod mellik mehet fel az barmok keozewl s mellik nem 
hand ky [Kv; TJk VI/1. 407]. 1710: Nem is lett volna 
alábbvaló generál Veteránnál, ha tovább éljen, s az ő 
commendója alatt a szegény haza könnyebbséget érez vala 
[CsH 371]. 1749: a* mi eddigh kŏnnybségemre volt, most 
bajlódásomra fordul [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 

5. vki helyzetén való jobbítás; ameliorarea/îmbună-
tăţirea situaţei cuiva; Besserung (js Lage). 1579: Eo keg-
mek egez warosul meg ertettek az Arwak keonyeorges-
set, Akarwa(n) mind az Arwaknak keonnyebbseget ze-
rezny . . . vegeztek hogy az Arwaknak Az fel quartabol 
Aggyanak Tyzenhat hordo bort, és hatvan köbei buzat 
es minde(n) egieb fyzetestòl absolutossok és Mentek le-
gienek [Kv; TanJk V/3. 196a]. 1658: Nénémasszony is 
az Istenért kéri Kegyelmedet, . . . hogy ha mi könnyebb-
séggel lehet Barakonynak, ne hagyja; ha Isten élteti, 
megszolgálja ő kegyelme Kegyelmednek [TML I, 257 
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ef nyerhet. 1672: sok könyörgés által 
könnyebbséget nyerhet Kegyelmetek ő felségénél [TML 
VI, 86 Teleki Mihály Kapi Gáborhoz]. 

6. terhermentesítés; degrevare; Entlastung. 1677: A' 
Nemesség semmiképpen, azoknak Jobbágyi-is peniglen, 
semminemű egyéb vectuara, és tereh hordozásra ne kén-
szerittessenek, hanem ha mikor a' Fiscalis Várakba 
valamely munitiokat visznek; ollyankor-is penig a1 Vár-
megye Tisztei tegyenek illendő rendelest . ugy a" mint 
a' szeginységnek-is nagyobb kŏnyebségével lehet [AC 
78]. 

könnyebbszerfi könnyebecske; (puţin) mai uşor; ein 
wenig leichter. 1782: Egy kopot damaskos szegeletes 
Csőü ezűstel munderozott könnyebbszerű fiintátska 
[Mv; NkF]. 

könnyebbszik könnyebbedik, helyrejön; a se amelio-
ra; sich leichter fűhlen, in Ordnung kommen. 1665: az 
szegény gyermek könnyebbségét vártam, de úgy látom, 
semmit nem kőnnyebbszik szegén. Az harmad napi for-
ró hideg leli, mely miatt igen súlyos beteg [TML III, 466 
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
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könnyebbül 1. könnyebbedik; a se uşura; leichter wer-
den. 1662: Az tatárok felöl valo hirt penigh az mi nézi, 
regolta Erdelyben hirrel mind veszet az Tatár, de méghis 
ugy megh szaparodot mindenkor eo volt az nyertes fél 
. . . adna Isten oly ügyet nékiekis ki által az haza insége 
könnyebbülne [BLt 9 a fej. Béldi Pálhoz]. 

2. csökken; a se micşora; sich vermindern/ríngern. 
1776: a Szegénység terhe nem hogj kŏnnjebbülne hanem 
inkább nevekedik [Négerfva SzD; BfN Bánfi Péter lev.]. 

3. helyrejön, lábra áll; a se întrema/înzdrăveni; gene-
sen, auf die Beine kommetí. 1657: Én is Isten kegyelmes-
ségéből ezen szombatra oda igyekezem urunk ő nagysá-
ga udvarában; ha feleségem annyera könynyebbül, őtet 
is elviszem asszonyunk szolgálatjára [TML I, 93 Barcsai 
Ákos Teleki Mihályhoz]. 

könnyebbülés 1. könnyebbedés; uşurare; Erleichte-
rung. 1594 k.: Keonyeorgwnk Nagodnak Nagod 
kegyelmesen rendelne ualami kéoniebwlest (hog)y 
enyet respiralhatnank az romlasbul, es insegbeol [Dés; 
DLt 247]. 1690: az General ŏ kglme oda fel ŏ Felsege és 
ministeri előtt repraesentallya sok ſogyatkozasunkat és 
munkalodgya terhünk(ne)k könnyebbülesit [Törzs. 
Bethlen Sámuel követi ut.]. 1805: A Könyörgő Tarsaság 

esedezet s Nyert oly rendelést, mely altol a Tar-
soság könnyebbülesit erzette volna [Torockó; TLev. 
9/38]. 

2. lábraállás;, întremare; (vom Láger) aufkommen. 
1657: Gyaluban . . . Kamuti Farkas . . . úgy megbete-
gedék, hogy . . . fekvék három hétjg . . . könnyeb-
bülése semmi doctori orvosságokkal nem lehet vala, ha-
talmas forró nyavalyája lévén [Kemön. 38]. 1659: ked-
vesen uéottem kd tudositasat annyival inkab hogy Vala-
menyben keőnnyebűleset jratta kd . . . kivanom Isten-
teől vastagicsa naponkent es hamar Ideőn gyogyicsa 
mégis eő kmet minnyájunk eőreömere [Marosvécs MT; 
BK. Kemény János lev.]. 

3. enyhülés; ameliorare, uşurare; Linderung, Milde-
rung. 1662: Itt^i Uram az pestis igen kezde regnálni; ha 
Isten nem könyörül, nem tudom, az miatt is mit kell mi-
velni; el is fogyatkoztunk az iszonyú költség miatt; szán-
na meg Isten s engedne valaha könnyebbülést nyomoru-
ságinkből [TML II, 343 Bethlen Farkas Teleki Mihály-
hoz]. 

könnyecskén könnyedén, rég könnyűden; uşor, cu 
uşurintă; etwas leichter. 1736: Tisztarto Ur(am) eŏ 
kglme . . valami gyermekeket is meg lapatoltatott tsak 
kőnyécskén hogj miért mennek oda ha nem alkalmatos-
sak a szolgalattra [Récse F; JHbTJ. 

könnyedén 1. könnyen, nehézségek nélkül; uşor; 
leichthin. 1854: héj de nagy uram könnyedén, én meg 
sok terühvel jártam le az életet [ÚjfE 89]. 

2. egyhamar; (foarte) repede; bald. 1834: Az két 
rendbeli Szám adásaiban tsupán egy véka zabot teszen 
fel a ' mit Competentiájában ki vett, holott a* lova min-
dig zabot evett, akkoris a' midőn az én lovaim nem kap-
tak, következőleg a' Zab Competentiája kőnyedén ki-
mehetett [K; Somb. II]. 

3. enyhén; uşor, uşurel; mild, gelind, sanft. 1570: 
Martha Rta Antony pathikarius fassa est, hogy az 
melly gyermek akkor Kakas Andrásnál lakyk wolt . . . 
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mikor az oskolaba nem ment megh werthe András vram 
de nem feletteb, hane(m) konyeden [Kv; TJk III/2. 4]. 

könnyen 1. könnyűszerrel; uşor, cu uşurinţă; mit 
Leichtigkeit. 1560: Meg lasd Mykoron cemmentelny 
akarz, hogy ahoz valo signu(m)ban kezgyed Mwuedeth, 
Tudny Illik, az kosban, orozlanban, sagitariusban, es 
Mikoron sextilis es trinus Mártis vagyon Mert akoron 
könnyen vekhöz Megyen az cemmenteles; de artalmas 
az quartus Mártis [Nsz; MKsz 1896. 351]. 1568: bestyek 
bizon ne(m) olyan kpnyen emeztitek meg mint az Ele-
belit [Kv; TJk III/1. 220]. 1587: Az Loűaknak haznaia 
mi legien, kennien megh ertheni [Kv; Szám.3/XXVI. 
11]. 1600: monda arra Bűr kőrne, bizony ell nem me-
gyen illyen könnyen wele a* Chonka bonka kurwa fia 
[Kv; TJk VI/1. 489a]. 1681: A' vas Kohra Keő Hanyo 
Tekenő minden Banja(n) mértékes legye(n) melj te-
kenőnek mind véget ket felől s mind mélységét haro(m) 
vassal belyegeznek meg hogi se hoszszara se meljsegere 
ne amplificaltatnek, mellyet könnyen véghbe(n) vi-
het az Fraudulentiaval elő mester ember [VhÚ 63]. 
1786: az réája esett Taxát az Szegenység mián nem 
mindenik ffizetheti meg az maga rendes idejében, mivel 
igen Nyomorúságban el egy nemelly, es olly nagy Sze-
genyseggel hogy az Királlyi adot se fizetheti könnyön 
ámbár Executioval szedik [Torockó; TLev. 4/13. 29]. 
1794: 15. darabból állo Szarvas Marha maradatt az öz-
vegy kezibe, a ' mellett feles gabonais, abból könnyen ki 
fizethette az adosságat [Asz; Borb. íj. 1836: Hadigerrel 
a computust könnyen meg teszem csak számadásával le-
gyen tisztába [Zsibó Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

2. könnyedén, félvállról; uşor, superficial; leichtfer-
tig, etw. auf die leichte Achsel nehmend. 1618: Mondék 
erre . . . lehetetlen dolog, hogy ez az Báthori András híre 
semmi ok nélkül indultatott volna, hanem őkegyelme is 
hallott mástól azfelét: bizony az én uram megszolgálja 
kegyelmednek, ha valamit értésére ád Ismét monda 
erre könnyen, hogy: Semmit nem hallottam [BTN 149]. 
1667: Volt ugyan oly formán Barkóczky urammal való 
végezése Zólyomy uramnak, de ahhoz ő nagysága nem 
akarta magát tartani s elmentünk azon contractus mel-
lől. Más az, vagy nem vette észre Hedry uram, vagy 
könnyen gondolkodott felőle, más Barkóczy, más Theö-
keöly [TML IV, 21 Keczer Ambrus Teleki Mihályhoz]. 
1807: (A) földeknek viszsza szerzézekre es Jussunknak 
meg tartasara Mind a Hugóm Kláritól mind az Otsem 
Dobollyi Joseph Urtol Levelet kertem, de mindenik 
mind akiknek eddig postesitassok nintsen tsak könnyen 
mentegették magokat [Ne; DobLev. IV/912. lb Veress 
Bálint lev.]. 1826: Könnyen gondolkozik az Allperes, a 
ki a Nádból sipol, hogy kéttsegbe hozza a Felperesek te-
reh hordozását [Ne; i.h. V/1114. 2b-3a]. 

Szk: ~ hagy. 1590: Mihalj Kouach fel Alla falu kepe-
be(n) Azt monda . . . Akkor my az vegezest 
keönnyen hadgiük vala, minket teorwenniel vettek Az 
vegezes melle [UszT]. 1846: A Lucernás Szántáshoz se 
fogott . . . Mindent kőnyen hágy [Budatelke K; Born. 
F. Illa L. Luka György lev.] * ~ szól hozzá/vmihez-
1670: Bizony, Sógor, könnyen szólunk mi, látom, min-
den dolgokhoz [TML V, 331 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * ~ visel vmit. 1690 k.: eőtven Falunal több 
vágjon, a kik csak könnyen viselik az dolgott, ez mostani 
kevés Élésnél, penzbeli adott sem adtanak [Úti]. 
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3. körülbelül, hozzávetőleg; aproximativ; ungefahr. 
1595; Egy eoregh gostian megh er keònye(n) aur p. 3. 
[Zsombor K; SL]. 1604: Affelett adott vala ket eŏkret, 
melljek keõnyen ernenek húzón eŏt fori(n)toth [UszT 
18/7]. 1633: egy Mecczin Barszoni szoknia lant Vyo 
beöueŏn Arani peremmel Akar mely keónnien keszŏlt 
hat Szaz forintban [Ks Vesselini Kata kel.]. 1711: az fa-
lunak alsó vegin az Porgolát kerten kivül edgj darab 
kender föld . . . kender magot könnyen vethetni belé há-
rom köblöt [Ingodály NK; JHb XXIV/19]. 1758: 100 
veder könnyön volt [O.péterlaka AF; Told. 23]. 1796: 
(A malomban) midőn ideje vagyon az őrlésnek, nincs 
rostok, és olyankor minden 24 órák alat tiz köblöt 
könnyen ki jár [Verebes Cs; Berz. 7. V. 66/1]. 1847: Ha-
tárunkba egy Év alatt prédált fák ára könnyen fel-mehet 
300. Rftokba [Torockó; TLev. 10/9. — L. még RettE 
117; WIN I, 289. 

4. egykönnyen; foarte uşor; leichthin, (so) leicht. 
1661: Ne búsulj, édes, ne félts minket, bizony nem 
könnyen veszünk el, vajmi gondot tudunk, édesem, mi 
magunkra viselni [TML II, 141 Teleki Mihály feleségé-
hez, Veér Judithoz]. 1668: én, Uram, bizony az enyém-
bül könnyen ki nem megyek [TML IV, 270 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1680: Thasnadi János . . . facultatni 
kiua(n) hogy felesegett Kegyes Annát ki mellŏlle el szŏ-
kõt, kezhez kirethesse az hol talaltathatik, mivel 
könnyön nem akar mellŏlle el állani [SzJk 151]. 1688: 
Valakinek mezei vetese nincsen az Fazakasok kŏzŏt, az 
olljanokon eŏ kgk hogy élést vegyenek megh ne enged-
gye, egyebirántis ezek sellérek levén, ha effélekkelis igas-
sagtalanul terheltetnek, könnyen el pusztithattjak in-
ne(n) a' Faluból [F.porumbák F; KvLt Urb. 15]. 1766: 
két három embernekis megadja a' Dijját kőnyen melly-
hez képest szabadoson vérengezhetik [Koronka MT; 
Told. 3a]. 1849: bár ki is könnyen gyaníthatja hogy a' 
meg esketet tanuk részre hajlolag vallottak [Kv; Végr. 
Vall. 96]. — L. még SKr 91; TML II, 146, 234, 488. 

5. igen ~ nagy valószínűséggel; cu maré probabilita-
te; mit großer Wahrscheinlichkeit. 1619: Az adó dolga 
felől, Kegyelmes uram, azmint Felséged írt volt, azt is bő-
vöbben eleibe adtam aszerént, kiről arról is így resolválta 
őnagysága magát: Az urad adaja nélkül az hatalmas csá-
szár igen könnyen ellehetne, minthogy eddig is ellehetett 
[BTN 303]. 1653: Gál Mihály házáról a szent György-
utcza meggyúlada, és 57 ház elége . . . Azon napon 600 
forint kárt igen könnyen vallottam [ETA I, 140 NSz]. 

6. könnyelműen; necugetat, ín mod uşuratic; leicht-
sinnig. 1588: Biro vram meg kialtassa, hogy ha mely le-
ghennek gazdaia ket hétig Nem talaltatik hane(m) 
chak keonnyen Akar it ez varosba(n) Eelny, kartia Ja-
czasban korchomakon . . . Azokat eo kgme Az kalitka-
ba tetesse. mind Addegh mégh gazdat Nem keresnek 
[Kv; TanJk 1/1. 60]. 7630; azmely tractái és actusi palatí-
nus uramnak és Althannak forgottak, és mely hamis hí-
reket indítottak, szerdítettek, ahhoz képest ilyen 
könnyen annak nem jó hinni és annak támaszkodni, ha-
nem ez legszükségesb, hogy őfelsége mostan idején ha-
marsággal főkövetséget instituáljon római császárhoz 
őfelségéhez [BTN 433-4]. 1710: szokása volt a mostani 
francia királynak, könnyen megeskütt, de könnyen meg 
•s szegte hitit, ahol valami hasznát érzette [CsH 315]. 
1750: énis az Vdvart töbszŏr érette könnyen nem kötte-
tem [O.csesztve AF; Ks 83 Szabó István lev.]. 

7. ellenállás/szegŭlés nélkül; fără împotrivire; ohne 
Widerstand. 1565: A németek Szakmárba nagy 
könnyen bészállának [ETA I, 22 BS]. 1591: Daroczi Bol-
dísarne Margit azzoni . . . vallia . . . Mikor az zabliaiat 
el akarnak teolle venni, Monda az legeni, bizoni oly zeg-
re keottek azt hogi keónnien le nem hagiom venni [Kv; 
TJk V/l. 89]. 1618: azt beszéllik, hogy az erdélyi fejede-
lem végezett volna a némettel, hogy ő Sorbánt és £etrás-
kót csak könnyen általbocsátja Erdélyen [BTN 127]. 
1643: ha Garazda Ur(am)nak holta talal teortenni ki 
fogh abban az joszagban szallani, mert enis az magamét 
keonien nem engedhetem [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 
1710: Soha könnyebben sem pogány, sem keresztény, 
egy országhoz s olyan könnyen nem juta, mint akkor a 
német Erdélyhez, egy korbácslás nélkül fejet hajtának 
[CsH 204]. 

8. akadály/nehézség nélkül; fără greutate; ohne 
Schwierigkeit/Hindernis. 1662: a sok gonosztevők 
ugyan rátartván és ott benn fészkek, szállások lévén, 
könnyen ellappangnak vala, s még a törvényes büntetést 
is gyakorta ott benn elkerülik vala [SKr 419-20]. 1664: 
Én nem tudom, Kegyelmetek mit csinál oda be, hogy ily 
könnyen megengedi egy néhány kóborló hajdúnak azt 
az sok egy néhány ezer marhát kihajtania [TML III, 164 
Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 1723: a* jászolgát 
miatt a* Falu <u>tzáira a' Viz ollyan könnyen ki nem 
vethet mint a* malom(na)k erectioja előtt [Királyfva 
KK; MbK 162]. 1757: alkalmas Mezŏsségi Csűr, mely-
ben hat ember Könnyen Csépelhet [Nagyernye MT; 
LLt Fasc. 129]. 

9. ~ vagyon (a beteg) jól van; (bolnavul) se simte 
bine; (Kranke(r)) fühlt sich wohl. 1717: Joseph úrfi . . . 
megh hémlőzőt az orczájan igen sok vagyon a' két Iában 
s a kezén nem tudom micsodásnak mongjam mert még 
nem hojakzot de hala Istennek igen kőnyőn vagyon 
[Szu; ApLt 2]. 

10. ~ áll vmi könnyű helyen áll vmi; a se face/realiza 
cu uşurintă; etw. einen leichten Platz habén. 1705: (A 
választ) aki hozta, beszéli, hogy egy trombitát vetvén 
nyakába bátorságnak okáért, amidőn nem tudta volna 
fújni, reáfogták, hogy trombitás képiben ő olyan ember, 
akire egyéb dolgok is vannak bízattatva, és nemcsak 
azokat a leveleket hozta, aminthogy őtet bizony majd fel 
is akasztották, minthogy ott könnyen áll [WIN I, 460]. 

11. egyhamar; repede; bald(möglichst). 7662; Győri 
Jakab . . . úgy elmélkedvén magában, amint vala is a 
dolog, hogy azok® elég jó borokat tanálván, könnyen 
amellől el nem mennének, örömmel érté a dolgot 
szintén hajnalkorban rájok üte [SKr 223. — aA néme-
tek]. 

12. lengén; uşor; leicht, luftig. 1736: Épen nem nagy-
zották akkor az emberek magokat; úrfiak, elévalo fő és 
nemes emberek, húsvét másod napján az az vizben vető 
hétfűn rendre járták az falut, erősen öntözték egymást, 
az leányokot hányták az vízben, sőt az elévaló embe-
reknél csak amgok házoknál is estve az frajok az leá-
nyok házában kádakkal hordották fel a vizet, reggel 
csak könnyen öltöztek, tudva ,ár az jövendőt [MetTr 
359]. 

13. ~ vagyon dolga jól megy dolga; a o duce bine; es 
geht einem gut/leicht. 1653: Ezt hallván a dolgot, soha 
nem tudtam, ha élek é vagy megholtam? Mert a császár 
meghagyta hogy az osztás a mai nap végbe menjen, és 
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azon helyt maradott a végre. Immár mint kell esmét a 
vezérhez menni és azt a dolgot megjelenteni hogy nem le-
het, de a vezér is hogy jelentse meg a császárnak, hogy a 
mit mondott, az úgy nem lehet. Gondold meg itt már, ha 
könnyen volt é dolgunk vagy nem? [ETA I, 131-2 NSz]. 

14. gyorsan; repede; schnell. 1778: Hasonló vesze-
delmes szokás; hogy az emberek, kivált a gyermek, min-
den hitvány, éretlen, könnyen rothadó gyümöltsöt . . . s 
dinnyét egybe esznek [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

15. hamar; foarte uşor/repede; bald. 1758: A szomo-
rúkkal szomorú voltam s minthogy én is sok szomorúsá-
got kóstoltam, keserves dolgokon könnyen sírtam, mert 
különben is igen szánakodó voltam [RettE 79]. 

iO Szk: ~ forduló elméjű változékony elméjű; cu min-
tea schimbătoare; mit/von veränderlichem Sinne. 1678-
1683: az szerencse, igen belső s kedves embereket emel, 
s, giakorta alacson nembőlis, de kivált az gienge, es 
kõnnjőn fordulo elmeiŭ Feidelmek melle [Ks Kornis 
Gáspár kezével]. 

könnyes, könyves 1. könnyázatta, könnybe borult; 
udat/scăldat în/de lacrimi; mit Tränen, tränenŭber-
strömt. 1584: Mely dolgot varosul keonywes Zemmel 
halgattanak, mert zemekkel latthiak innét . . . az varos 
feo zabadsaganak vezedelmet [Kv; TanJk V/3. 277b]: 
1597: Paztor Mihály . . . wallia . . . Veres Pal . . . kerde 
keonywes zemmel hol wagion az leány [Kv; TJk VI/1. 
83]. 1653: Megfordulván Székely Móses erről a szeren-
csés csatáról, a táborra menyen; és látván Sigmond a 
sok szép rabot a töröknél és tatárnál, könyves szemmel 
nézé, de semmit nem mere szollani [É†A I, 65 NSz. — 
1601-beli eseményre von.]. 1661: Bizony többek azok az 
órák, az melyben az én szemeim, könyvesek [TML II, 
200 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1672: Balas-
si uram is itta vala, salus passust sollicitált olyan formán, 
hogy az merre akar, kimehessen az országbúi s nem ada-
ték, ki miá könyves szemmel ment el innét [TML VI, 208 
Székely László Teleki Mihályhoz. — aBalázsfalván]. 
1741: mindenkor könyves orczával jöt ki az néhai Asz-
szony [Meggyesfva MT; Ks 184. LXXXVIII]. 1765: ezt 
mondván olykor az Idvezult Ur könyves szemekkel: 
Ezeket3 én Iffiuságomban szerzettem volt immár ahoz 
kel nyúlnom [Bölön Hsz; Eszt-Mk Cserei lev. — A r a -
nyakat]. 1775: szemei könyvesek valának [Peselnek 
Hsz; HSzjP]. XlX.sz.eleje: Most is könyves szemmel 
néztek tű is reám [Kvh; HSzjP]. — L. még WIN I, 282. 

2. átv keserves; amarnic, trist; bitter(lich), (blut)-
sauer. 1566: orzagbeü hywey keozeot nem akarya felse-
ged az my nyomorú nemzetsegwnkeotis keonyes tereh 
wiseles ala wettetny [SzO II, 191 a székely főemberek a 
fej-hez]. 

könnyezés 1. könnyhullatás, sirás; vărsare de lacrimi; 
Tränenvergießen. 1662: Mellyet3 az elmés, okos úr, Ke-
mény János meghallván, az fejedelem elöl más házba 
fordulván, ott egy ablakban nagy könyezéssel megsírt 
vala, a szomorú jelekbül általlátván . . . a szegény or-
szágnak romlását [SKr 346. — aSebessi Miklós 
felelőtlen tájékoztatását Tatárország hadi erejéről]. 
1710 k.: könnyezve menék bé a kapun, fohászkodván 
Istennek, hogy ne vitesse Isten úgya ki vélem ezt a 
feleségemet azon a kapun, mint a másikat . . . 
Imádkozánk, és könnyezésemet itt is megújítván, okát 

nékib megmondám s magyarázám, s megvigasztalám 
[BÖn. 754. — aHalottként. Feleségének]. 

2. könnyfolyás; lăcrimare; Tränenfluß. 1710 k.: én 
mind a két szememmel olyan nyavalyába esém, hogy fel 
sem nyithattam, csak szüntelenül folyt a könnyem rette-
netes bőséggel éppen harmadnapig Harmadnap 
szinte egy kotyogos üvegből bort iszom vala, az ivás 
alatt nyílék fel a szemem, azután jól is láttam, a könnye-
zés is elmúlt, a himlő és egész betegség is odalett [BÖn. 
524]. 

könnyezik, könyvezik 1. foly/hull a könnye, sír; a 
lăcrima, a-i curge lacrimile; Tränen sich ergießen, 
weinen. 1597: Porozlo Marthon . . . wallia . . Tegnapi 
napon esmet ieot wala be Sardy János hat bezellet az 
felesegewel, hogi el mene latam hogi keonywez wala az 
aszony [Kv; TJk VI/1. 94-5]. 1638: Miklós le uete az 
sariat es futi uala az szaratt egj kor monda ím minth 
Egete meg az Labomat, es könniuezni kezde [Mv; MvLt 
291. 133a]. 1676: Az gályán levő papok instantiáját 
urunknak beadván könyveze ü nagysága [TML VII, 177 
Székely László ua-hoz]. 1705: Az úr és az asszony . . 
mind a ketten könyvezének, hogy az Isten micsoda 
ítíletivel látogatta meg ebben a gyermekben [WIN I, 
582-3]. 1710: A török követ könyvezett asztalnál, kérdi 
az elector tolmács által: „Miért könyvez?" [CsH 213]. 
1744 k.: Cserei Mihaj uram csaknem könyezve instált a* 
N. Szeknek hogy hagyattatnek ki az adóból 
[Miklósvárszék; INyR]. 1806: a Rector könyvezett, 
és meg tsokolt [Dés; KMN 335]. 

2. ~ a szeme a. könnybe lábad a szeme; a-i fi ochii 
scăldaţi ín lacrimi; die Augen gehen einem über. 1653: 
Sok több szép intési és beszedi3 után ugyan könyvezének 
a szemei [ETA I, 127 NSz. — aBethlen István guberná-
tornak]. 1753/1781: Kun Miklós Ur . . . hogy ki jöve a 
híd végire, a szemei kŏnyveznek vala [Algyógy H; JHb 
LXXI/3. 195]. — b. könny szivárog a szeméből; a lăcri-
ma uşor; Tränen tropfen aus den Augen. 1826: a kereset 
alatt lévő tehén nem vérárba vagy vérhŭlésbe döglött 
meg, hanem torokgyékba, mert szeme nem könyvezett, 
ajjaka, utója segge nem volt kidagadva amint 
ezek mind megszoktanak lenni a vérhűlésben megdög-
lötten [F.rákos U; RSzF 223]. 

3. ~ érette ? sirat vmit; a vărsa lacrimi pentru ceva; 
beweinen. 1610: Suky Pal vram pedeg meeg azt hatta 
vala az fianak Benedeknek hogi Eótt zaz Aranjat 
adgio(n), de eo vgjan semmit ne(m) akar uala adnj mert 
vgjan keoniuezet ereótte [Kisfalud KK, SLt TU. 4]. 

4. ~ a hordó a hordóból parányi cseppekben szivá-
rog a bor; vinul se scurge ín picături din butoi; der Wein 
sickert tropfenweise aus dem Faß. 7768: a Hordo kőny-
vezni kezdett vólt, meg mikor kiindult hoszszu aszóról 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 

könnyező 1. könnybe borult; înlăcrimat; tränenüber-
strömt. 1662: siralmas könnyező szemmel nézték a meg-
lett romlásokra hanyatlott veszedelmes alkalmatossá-
gokat [SKr 74]. 7876: Krotkevits Károly Szemor-
vos, ajánlja szenvedő felebaráttyainak a' szemek min-
den némü nyavaljáiban a' maga kész segedelmét a' 
kiknek szemeik vérmesek, könnyezők, foljok, es tsi-
pásak . . . és fájdalmas kelevények vagyon [DLt 103 
nyomt.]. 
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2. könnyes; plin de lacrimi; tränenvoll/erfüllt. 1710 
k.: jő Daczó János, Paskó Kristóf bé a házba s mon-
dának igen szomorú és majd könnyező orcával3 

[Bön. 682. — aKöv. a fej. fogva tartó parancsa]. 1823-
1830: könnyező s érzékeny csókokkal váltunk meg egy-
mástól [FogE 134]. 

könnyhullatás könnyfakadás; vărsare de lacrimi; Trä-
nenvergießen | könny, könnyezés; lacrimă; lăcrimare; 
Tränen. 1661: Nézzétek urak az templomokat, lovak is-
tállóivá tétettenek! és ahol ennekelőtte az Úrnak neve 
tiszteltetik vala, ott most az pogányoktól káromoltatik. 
Ó siralom! ó könnyhullatás! [Kemlr. 340]. 1662: ha . . 
sűrű könnyhullatásainkkal nagy vizeket árasztunk is, 
azzal kárunkban semmi meg nem fordul [SKr 697]. 
1678: Én édes öcsém uram, töltöm időmet ezen az állha-
tatlan csalárd világon igen sok könyhullatással [TML 
VIII, 200 Árva Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
XVlII.sz.: Véres könnyhullatás orcámat áztatja. Ételem 
italom sürü könnyhullatás, Elmúlt szabadságom immár 
nem is várom [Barabás, SzO 390 rabének]. 1705: Az ke-
gyelmes úr Isten . . . vigyen által az örök való hazába 

. holott törölvén szemeinkről minden könnyhulla-
tást, nyugosson meg bennünket [WIN I, 658-9]. — L. 
még BIm. 1024; BOn. 501, 979; SKr 682; TML VIII, 
107. 

Szk: örömnek ~ i örömkönnyek. 1800: Hozzám uta-
sított kedves rendeidet az őrömnek könyv hullatásival 
meg tölt Szemekkel olvastam [Torda; DobLev. IV/833]. 

könnyít csökkent; a scădea/reduce; (ver)mindern. 
1667: bizony elhiszem, most nagy periculumban vagyon 
oda ki, de Husztnak most kezéhez bocsátásával nem 
hogy búsulásit könnyítené, sőt szaporítaná, nekem úgy 
tetszik, s az mi veszedelmünket is közelebb hozná [TML 
IV, 213 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

könnyítés csökkentés; scădere, reducere; Verminde-
rung/ringerung. 7664; annak az szép darab országnak 

. utolsó romlás lenne . . annál inkább minden re-
ménség elmetsződvén, mind szabadságának megnyerhe-
tésére, adajának szállítására avagy könnyítésére s mind 
határira nézve [TML III, 189 Szalárdi János Teleki Mi-
hályhoz]. 

könnyíthet enyhíthet; a putea uşura/atenua; mildern/ 
lindern können. 1823: a* sok szomorú környül állasok 

terhét csakugyan könnyítheti az hogy egész nemze-
tek(ne)k horizontja fellett terhes zivatarral fenyegető fel-
legek borongnak [Ne; DobLev. V/1072 Dobolyi Sándor 
szüleihez]. 

könnyítő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ körülmény enyhítő körülmény; circumstanţă 
atenuantă; mildernder Umstand, Milderungsgrund. 
1843: A több megjelentekre pedig akik mellett az a 
könnyítő körülmény is szól, hogy a Makavej Moyszi 
által indítványozott mag elöntését meg nem engedték, 
úgy vélekedik a biztosság, hogy azokat bé kellene 
hozatni Zalatnára [VKp 122]. 

könnytenger könnyár/özön; potop/şiroaie de lacrimi; 
Tränenflut. 1894: Zsuzsika hitványul van. — Mikor el-

könnyebbszik 

vettem feleségül, tulajdonképpen egy szörnyen teijedel-
mes famíliát vettem el, akiért Zsuzsika állandóan aggo-
dalmaskodik, akiket sirat . . . Most abban a hajóban 
evezünk, hogy sírunk, s én a könnytengerben evezek egy 
fene hitvány csónakon [PLev. 168 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

könnyű 1. csekély súlyú; uşor (de tot); leicht. 7558 k.: 
az kózónseges Igassagnak Megmaradasaerth Illik Min-
dennek Nehez mertekel elny, Ne ket feleuel, Mertha 
kónyw lezen, tahath Mind az ſeiedelem es Mind az kós-
seg Megbantatik [Nsz; MKsz 1896. 296]. 1628: Mas 
eőreógh fakw ladaban egy eőlnj. Egy Patina (!) Egy 
keőnw kehei feier kivwl [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 9]. 
1661: talám lenne Kegyelmednek módja benne, pénze 
jutván annyira . . . 12 ón tálakot, négyet azoknál 
könnyebbeket, 12 ón tángyért, 6 apró ón tálacskákat és 
10 vagy 12 valami szép forma ón csészéket vehetne 
Kegyelmed [TML II, 81 Rhédei Ferenc Teleki 
Mihályhoz]. 1835: az emiitett takarítani való gané 
nagyobbára törekből állván, igen könnyű volt [Zsibó 
Sz; WLt]. 

Szk: ~ mértékkel ad be. 1558 k.: azth kewannyak 
Mind kósseg es Mind aranywalto, hogy Jo garattal es 
bóuón walo Nyomassal wsse meg az aranyat, de Mikep-
pen wthety Meg az pondust, Mikor Zwkön es kónyw 
Mertekel agiak be Mind ezwst es Mind aranyath [Nsz; 
MKsz 1896. 296]. 

2. egyszerű; ysor, simplu; einfach. 1584: Daroczy 
Balint vallia Monda olaios georgy Elegh hozugh 
vagy, keonyw volt enge(m) meg chalnod [Kv; TJk IV/1. 
293]. 7599; Keomywes Mathe . . . vallya En egyzer 
Thamas deákot talalam az Piachon eo chyak azt 
mongya vala Adgya ele chyak az Sumat a' kit el keol-
teott Annak vthanna keonnyeo megh Alkunnunk [Kv; 
TJk VI/1. 350]. 1636: az kinek nem fog tetszeni könnyű 
lészen nála nélkül el lenni, senki erővel az nyakára ne(m) 
köti [ÖGr Aj.]. 1679/1681: Az Sajtokért . . . mindeni-
keit inkáb vétessen egi egi forintott; Könnyebb lészen a* 
pénzt utanna(m) ki küldeni hogi sem a' Sajtokat [Vh; 
VhU 673]. XVIII.sz.eleje: harmadfű korokban leg job 
herélni a' Gyermek lovakot, negyedfű korokban télbe 
könyöb Szeliditeni, és tartani eokeot [JHb 17/10. lótar-
tási ut.]. 1703: írja . . . hogy Tőrvénytül váijuk, kŏnnyŏ 
Attyafiak kőztt a' Törvény [Kv; Eszt-Mk Serédi Zsófia 
Serédi Gáspárhoz]. 1784: akkor mikor Váradi Moses 
Ur a Faüsíakat kí vitte ezen hellynek ki járására, akkor 
könnyű lett volna a más két kővetisa ki nyomozni [Bán-
pataka H; JHb XXXI/51. 12. — aHatárkövet]. 1801: a 
forro hideg, és torok gyék ellen leg szaporáb és kŏnnyeb 
orvosság és érvágás [Berve AF; GyK gr. Gyulai Sámuel 
lev.]. 

Szk: ~ mód. 1663: az innét való kimehetésben talál-
nék én könnyebb módot, ha kárommal lenne is [TML II, 
654 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — aKővárból]. 
1664: Az lövő szerszámoknak kihozásában is az várbúi 
kűnnyü módot üyet monda [TML III, 284 Teleki Mihály 
a fej-hez. — aKöv. a részi.]. 

Sz: ~ annak sípot csinálni, aki a nád között ül. 1700: 
konnyú anak sipot czinalni aki az nad kozót ül [ApLt 2 
Apor István Káinoki Sámuelhez] * ~ Katót táncba vin-
ni. 1811: könnyű Katót tántzba vinni [ÁrÉ 205] * ~ víz 
partjáról beszélni a vízbehaló embernek. 1710: (Teleki 
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Mihály) nagyot sohajta, s azt mondja: „Vajki könnyű 
kegyelmednek, Pataki uram, így víz partjárúl beszélleni 
a vízbenhaló embernek [CsH 209] * ~ vmit elkezdeni, 
de nehéz elvégezni. 1584: Irtunk capitan uramnakis, 
hogy ewis az mennyre lehet, meg oya magat affele gali-
batol, egy falwerth kettóert nagyob(b)al ne indichon, 
hogy az keözbezed zerent nywlat kergetwen Medwet ne 
keolcheönk, ne irritalywk eoket, mert kenyeö walamit el 
kezdeny, de nehez el wegezny [Gyalu K; Bátho-
ry Erd Lev. 205] * ha kezében a madár, ~ megtépni. 
1801: írtam az Arendatornémnak, hogy azon ujj cont-
ractust Subscríbálya és ha az madár az kezemben lé-
szen könnyű lészen aszt meg tépni [Kóród KK; Kf gr. 
Kornis Gáspár lev.]. 

3. kis erőfeszítéssel járó; facil, uşor; mit kleiner 
Kraftanstrengung. 1614: tanácslották arra, hoßy arra 
menjenek, és ők Moldovára oly úton viszik által az szé-
kelységen, hogy bátorsággal elmehetnek, és Moldová-
ból Lengyelországba könnyű menetelek lészen [BTN 
48. — aBáthori András fej-t és kíséretét 1599-ben]. 1662: 
a török nemzet az ő okos, ravasz természeti szerint a 
nagy alkalmatosságokat gyakrabban megkeresvén, 
szokta elfoglalni csak könnyű munkával s nem sok vér-
rel a nagy derék erősségeket [SKr 622]. 1757: az Falu 
elébb Fiscus Jószága lévén a' szolgálat könnyű volt és 
pártyát is erőssen fogtak, annak utánna Vrak kezéb(e) 
esvén szolgáltatták őket is a mint akarták [A.hagymás 
SzD; Ks 9. XXI. 30]. 1793/1794: Tiszteletes Popa Sá-
muel Mbagosi Unitus Pap ő kegyelme kéri Mint-
hogy M Bagóban, Tsombordon, és MLapádon három 
Eklesiákban szolgál, tehét az hivataliak könnyebb el 
győzésére . . . adassék egy Kántori ház (M.bagó AF; 
DobLev. IV/379. 9b]. 

4. kisebb hatásfokú (lőfegyver); (armă de foc) cu ran-
dament mai mic; (Gewehr) kleinerer Reichweite. 1657: 
Másnapra virradván azért jutánk idején Szécsénhez, 
harmadik napján elérkezék nagy fáradtan és éhezve 
Manszfeld és véle az veimári herceg, Ernestus, circiter 
nyolcezer emberrel, igen szép és rendes, tanult haddal, 
könnyű szép lövőszerszámokkal, mert az többi az útban 
elveszedelmeztek [Kemön. 73]. 7662: Gaudi a gyalogot 
jőni siettetvén s valahány könnyű lövőszerszámokat is 
nagy hamr hozatván a jancsárságnak nagy sűrű lö-
vést kezde szóratni a nyakába | Hogy ahhoz jó idején 
hozzákészülvén, két könnyű mozsárforma álgyúcskákat 
idején tengelyekre csináltatott vala [SKr 412,448]. 1705: 
Gránátosok is menének felesen, és holmi könnyű tarac-
kokat is vittenek el [WIN I, 620]. — L. még SKr 174, 
237. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ had könnyű fegyverzetű sereg; armată înzestrată cu 
armament ysor; leichtbewaffnetes Heer. 1657: SLZ nehéz 
német had semmit nem árthatott néki, mert mikor har-
colni akart volna, az magyar könnyű és csak lovas, de jó 
fizetett had olyankor elállott előle, s amaz leszállván, 
meg rajta termett | az ellenségnek mezei könnyű hadai 
oda érkeztenek volna miutánunk sietvén, mindenütt pe-
dig megelőzvén az palatínus parancsolatja is [Kemön. 
34, 251]. 1681: az nimet felöl ast besilik az ki Banyan volt 
akor taiban, igen rendhez könyw hadra kiswlt emberek 
[Kozárvár SzD; GramTr. XVII. 644]. 1710: Bolondság 
is lőn a könnyű hadat hátul állítani [CsH 225] * ~ harc 
könnyű fegyverzettel vívott harc; luptă dusă cu arma-

ment uşor; mit leichter Bewaffnung geschlagener 
Kampf. 1662: a vezér indulása után az alföldi kémek, 
hogy vele csak valami könnyű harcra való lövőszerszá-
mok és nem öreg faltörő álgyúk volnának, bizonyosan 
meghozván, abbul reménységet vőna, hogy nem várt 
szállani, hanem csak mezőn való viadalra jőnének [SKr 
533 — Gyulai Ferenc]. 

6. enyhe; uşor; mild, sanft. 1843: Ezután szüretkor 
minden szőllőmet is düműcsköletlenül tétettem sajtóba, 
's ami leve, könnyű nyomással, ki foly azt virág-must-
nak külön veszem; hívesen meg szállítom, 's ha szüksé-
gesnek látom, meg is szürössözöm | A bé-tŏltés után jól 
bé kell fojtani, és néhány óráig csendességbe hagyni, 
hogy a könnyű sajtolvány, föl-bojdúlt szénsavanya le 
csillapodhassék [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

7. lenge, vékony; uşor, subţire; luftig, dünn. 1799: 
tégla szín hajtokáju világos kék színű könnyű felső Né-
met köntös [DLt nyomt.kl]. 

8. gyenge; slab; schwach. 1798: Az Fogadonak belső 
Fundussa . . . körödes körül jó magosan erigált táma-
szas, tövis és Szalma fedelű Kertel vagyon be Kerittve, 
melynek egy része Veteményező kertnek tsak könnyű lé-
szattlan sövény Kerttel vagyon az Udvartol segregálva 
[Brád H; Ks 76. IX. 27]. 1852: A* taligás ház déli végin 
van egy kis kert, mellynek déli és napkeleti oldalán, je-
lenleg könnyű sövény kerítés vagyon [Km; 
KmULev. 2]. 

9. ~ kenyér likacsos, foszlós kenyér; pîine moale ca 
puful; flaumiges Brot. 1833: nékünk Tordai Sűtőnélkűl 
azis a' fatumunk, hogy mü könnyű kenyeret, szoktunk 
sütni, mü vizes nehéz kenyeret nemis tudunk, nemis 
kivánunk a' Publicum tsalására 's nehézségére sütni. Mű 
azt a' könnyű kenyeret ha fontoljuk, soha ki nem kapjuk 
a' mit belé sütünk [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

10. csekély értékű; de mică valoare; minderwertig. 
1662: Úgy vagyon, kik közönséges tatárok kezében van-
nak, azok közül sokan csak könnyű sarccal is fognak 
megszabadulni [SKr 387]. 

Szk: ~ lopásban találtatik. 1848: Ha valaki a magunk 
kebelünkben könnyű lopásban tanáltatnék, vagy valaki 
a lopott portékáknak helyet adna, s ez tisztán megtu-
dódnék, akkor a falusi bírák szoros kötelességeknek 
tartják elsőbben 12 Rft, azaz tizenkét rénens váltó forin-
tokig megbüntetni [Jenőfva Cs; RSzF 266]. 

11. gondtalan; lipsit de griji; sorglos. 1823-1830: Bá-
ró Kemény Simon . . . gróf Bethlen Imre helyébe Alsó-
Fejér vármegyébe adminisztrátornak tétetett, mégpedig 
akarata ellen, mert az csendes és könnyű életet szerető, 
azonban nagyon igazságos ember volt, megholt 1826 
[FogE 244]. 

12. ~ ember mozgékony, könnyen mozgó ember; om 
sprinten; gelenkiger/regsamer Mensch. 1671: Kegyel-
medet, Uram, kérem Istenért is, hogy én helyettem 
rendeljen mást is ide ő nagysága, mivel bizony nem 
győzöm az sok nyomorúságos táborozást, öreg ember 
lévén már . könnyű embernek való szolgálat ez, nem 
ilyen vén embernek [TML V, 570 Tűri László Teleki 
Mihályhoz]. 

13. könnyen megoldható; care poate fi rezolvat uşor; 
leicht lösbar. 1584: Zigiarto Esaiasne vallia hogy ket 
giermekewel volt Égkor teyem el vesze, Es panazolkot-
tam neky Es monda No keonyew gond az, Az veotte 
el teyedet, Eregy hiuasd ide chak [Kv; TJk IV/1. 244-5]. 
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Szk: ~ helyen megtér. 1619: Ezekre instáltam, hogy 
közöljék az német követtel, sőt íijanak császárnak is fe-
lőle, s talám könnyebb helyen megtér. Arra ők azt 
mondják, hogy ők arról soha sem némettel nem traktál-
nak, sem németnek nem írnak, nem kérik némettől, azki 
Erdély kezébe vagyon® [BTN 203. — aLippa és Jenő er-
délyi várakra von.]. 

14. kb. könnyen elviselhető; uşor de suportat; leicht 
erträglich/ertragbar. 1583: Marthon Deák es Tauszner 
Lukach valliak, Menenk Calmar Ianoshoz hog meg 
lassúk betegsegebe(n) le wltete Ianos vram, es kere 
hog vachorara Nalla maradnanak Ne talam keonnieb 
volna Neki es hog Mulathna s beszelgetne velewnk [Kv; 
TJk IV/1. 169]. 1662: Isten tudja, Uram, ennyi búsulás-
sal időmet régen nem töltöttem, kérem azért, Kegyelmed 
tudósítson, elálla-e mellőlünk, vagy mi az oka az nem tu-
dósításnak? hiszem ha semmit nem értett volna is . . . 
azt is írta volna meg, könnyebb volna az lelkemnek 
[TML II, 379 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

15. jelentéktelen; neînsemnat; unbedeutend. 1659: 
Az Kegyelmed maga dolga felől pedig Kegyelmed sem-
mit ne gondolkodjék, mert bizony arra oly gondom volt 
s vagyon, hogy Isten úgy adja jó szerencsémet, semmivel 
kisebbnek, könnyebbnek nem tartanám az Kegyelmed 
kárát vagy gyalázatját az magaménál [TML I, 387 Rhé-
dei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

16. könned; uşor; leicht. Szk: ~ szóval mond 
könnyedén mond. 1591: mikoro(n) mi pereleonk volt 
Sente Janossal Eostol marat Eoreoksegeonket es az Sen-
te Janosis Eostol marat Eoreokseget . . . vgy vagio(n) ez 
barta János es barta Leorinczy ot valanaik akkoro(n) 
chiak Jllie(n) keonyw szoűal mo(n)danak Sente Janos-
nak [UszT] * ~ választ ad könnyedén válaszol. 1670: 
én ugyancsak igen könnyű választ adtam, minthogy már 
tudom arról való Kegyelmed parancsolatját [TML V, 
266 Katona Mihály Teleki Mihályhoz] * ~ választ tesz 
'ua\ 1670: ighen könyŭ valaszt tőt azt irvan hogy az mi 
megh lőtt csak megh lőtt [KJ]. 

17. ~ helyen könnyen hozzáférhető helyen; la loc vi-
zibil, la un loc unde se poate găsi uşor; an leicht erreich-
barer Stelle. 1739: regi az dolog, a Levelek penig könnyű 
hellyen nintsenek, melyből ki tanulhatna az ember ezen 
földek árrát [Ne; Incz. IX. 9b]. 

18. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
könnyebb móddal könnyebben; mai uşor; leichter. 1783: 
minden allodialis szántó s kaszáló földek . . . jobban is 
miveltetik, s könnjeb móddal az emberek Sattzoltatása 
nélkült [Buza SzD; LLt Csáky-per llO. L. 17]. 1811: ha 
másodszor-is oly* munkát mutatni Kellene, azt 
könnyebb móddal nem mivelném [ÁrÉ 49] * könnyebb 
véggel könnyebb módon; mai simplu; leichterer Weise. 
1Ö77; az hatalmas nemzetnek annuentiája nélkül a né-
metnek szándékától sem félthetjük, annálinkáb az idő is 
mostan ellensége lévén, obsidioját is nem tentálhatná 
semmiképpen ez télen, hanem csak hív emberek s azok 
között valo egyesség s igazság és reájok valo jó gondvise-
lés exerceáltassék naponként mind Husztban s mind 
Kővárban: ebben látjuk könnyebb véggel elég securitá-
sát azon helyeknek is [TML V, 435 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 

19. felelőtlen; iresponsabil; unverantwortlich, ver-
antwortungslos. Szk: ~ elméjű könnyelmű. 1710: (Sá-

rosi János) nyájas, víg, nagy és könnyű elméjű úriember 
volt. Kiváltképpen hogy főcommissáriussá tevé az or-
szág, sem az országtól adatott instructiójával, sem a Gu-
bernium parancsolatjával nem gondola [CsH 320] * ~ 
szokás. 1776: mi negyven Hajossok Kéntelenítettünk, 
hogy a' napokban két Kormányos Kezéssegekre egy 
harmincz vederbűi allo bort nem nyeresegre . . . hanem 
magunk Hajós Legényeink(ne)k Kőnyeb Szokás szerént 
excontentalasokra nézve vásarlottunk magunk régi 
szokása szerént mindenkor az Kormányosok az Hajós 
Legények szamára tartottunk [Déva; Ks 76. VIIIc]. 

20. kf-ú alakban is; şi la gradul comparativ; auch ím 
Komparatív: ~ szerével/szerrel a. kevés holmival/terű-
vel; cu puu(ine lucruri; mit kleiner Last/Belastung. 
1657: az vezérhez kimenvén, első lévén Haller uram, 
proponálá az kéredzést, hogy az fejedelem hívatna ben-
nünket . . . engem elbocsáta, és noha hintómat, lovai-
mat, szolgáimat otthagyám hogy reméljék visszame-
netelemet s inkább meg ne tartóztassanak Én pedig 
csak könnyűszerrel mennék, az fejedelem nagy örömmel 
láta, és többé vissza nem bocsáta [Kemön. 183]. 1659: 
Az mi egyetmás van az háznál, hordanátok be, lenne va-
laki mellette; jobb volna benn lenne az várban, az mi oly 
derekas egyetmás ott vagyon. Szent-Jobra® kellene meng 
ni, hogy osztángh könnyebb szerrel mehetnétek Attya 
felé [TML L 455 Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Sófiá-
hoz. — ®B. Szt]. 1661: Béres szekerek felől ír Kegyel-
med, hogy tudósítsam. Az szekér s az ökör megvagyon, 
de úgy veszem eszemben, könnyebb szerével megyünk 
ki, az mint ide jöttünk, kiváltképpen ha sokáig itt le-
szünk [TML II, 167 Véér Judit féijéhez, Teleki Mihály-
hoz Husztról]. 1710 k.: Én is azért menék Ebesfalvára 
csak paripán, könnyű szerrel, egy vezetékkel [BÖn. 703]. 
— b. könnyű fegyverzetű sereggel; cu o armată înzestra-
tă cu armament uşor; mit leichtbewaffnetem Heer. 
1618: Az vezér csak könnyűszerrel vagyon mezei harc-
hoz, és minthogy utána indult az kazul pasának, ször-
nyítik ezek, hogy iszonyú nagy haddal vagyon most ez 
az vezér Perzsiára [BTN 126]. — c. hevenyészve; impro-
vizat; flūchtiggemacht, improvisiert. 1822: Déés és 
Somkut kőzött az ugy nevezett Szeltsova torkában égy 
árkon keresztül égy könnyű szerrel tzővekekre epŭlt fa 
hid [Dés; EHA]. — E jel-t vö. a könnyűszerrel címszóval. 

21. fn-i jell-ű haszn-ban egysz 3. sz.birt.szr-os alak-
ban; cu valoare de substantiv, prevăzut cu sufix posesiv 
de pers. a 3-a sg.; in substantivartigem Gebrauch mit 
Possessivendung Ez 3. Pers.: vminek a könnyebbje vmi-
nek a könnyebbfajtája/féléje; ceea ce este mai uşor din 
ceva, varianta mai uşoară a unui lucru; leichtere Art 
einer Sache. 1662: a lövőszerszámoknak könnyebbjeit a 
városba benyerték és vitték, s az öregebbeknek pedig 
gyújtólyukait vas szegekkel . . beverték vala [SKr 525]. 

O Szn: 1646: Keöniű Giörgj [Mv; AA11. 6]. 1840: 
Könnyű Ur [Dés; DLt 895]. 

könnyűd könnyű, egyszerű; uşor, simplu; leicht, ein-
fach. 1788: (A zálogjószágot) kőnyüd abból kiváltani | 
kőnyŭd lesz nékem Contradocealni [Komjátszeg TA; Pk 6]. 

könnyűden kb. óvatosan; cu grijă, prudent; vor-
sichtig. 1847: A* követ tegnap nagy bajjal, de csak 
könnyűden én és Jósi feltétettük [Kv; Pk 7]. 
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könnyűeszű könnyelmű; tontălău; leichtsinnig. 1775: 
[Bíró Mózes) szerette jobbágyival tölteni az időt mivel-
hogy ő szegény olyan könnyűeszű ember volt, nem con-
versálódtak vele valamire való emberek, hanem ő kere-
sett magának maga embereivel mulatságot [RettE 348]. 

könnyül könnyebbedik; a se uşura; leichter werden. 
7879: Hogy vagy? . . . Epeszted még magadat azokkal a 
fekete boszorkányokkal, melyeket képzeletedben te al-
kotsz meg saját kínzásodra az éjszakának egy rossz órá-
jában? Könnyült-e a szíved, pihent-e az agyvelőd? 
[PLev. 50-1 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

könnyűség 1. kb. szikárság; sublirime; Hagerkeit. 
1710 k.: Derekam vékony . . . kezem, lábam száraz, 
mint a szarvasnak, mondani csak bőr, csont; nagy te-
mérdek vastag erek, inakból állott a testem, mégis 
ösztövérségnek vagy szikkadt szárazságnak nem mon-
dattathatott, hanem Istentől áldásul adatott könnyü-
ségnek tartottam [BÖn. 492]. 

2. könnyedség; uşurinţă; Leichtigkeit, Geläufigkeit. 
1879: Könnyűsége, eleganciája21, irályának bája igazán 
— kérem, igazán . . . [PLev. 52 Petelei István Jakab 
Ödönhöz. — aMacaulay-é]. 

könnyűszerrel 1. könnyen, könnyű módon; cu uşu-
rinţ, fåră (nici o) dificultate; leichthin, műhelos. 1798: 
két Plánumot jegyzek fel, melly rég a fejembe kovájog. 
1° Egy könnyűszerrel készülhető Magyar Szótár. — 2° 
és Egy Nemzetünk Méltoságahoz illendő modon készül-
hető M.Szótár [MNy XLVI, 155 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz Göttingából]. 1842: nagy csuda ha 
nints az ífiu Urnák az a' baja is, hogy könnyű szerrel jut-
ván ahoz a' mije vagyon, azt a' maga ideiben meg nem 
kímélli — s magát azért idõ nap előtt szükségbe hozza 
[Veresegyháza AF; DobLev. V/1241. 2a Dobolyi Sig-
mond Dobolyi Bálinthoz]. 

2. meggondolatlanul; nechibzuit; unbedacht/beson-
nen. 1806: A' többi pénzt pedig tartsa meg Ngod és ne 
költse el, mert nem könnyű dolog még kőltsőnis pénzt 
kapni ne hogy a* pénz magból könnyű szerel ki pusz-
títsa magát, hogy aztán még mozogni se lehessen [Mv; 
Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 

E címszót vō. a könnyű 20. jel-sel. 

könnyűszert könnyű; uşor; leicht. 1755: (Adott) Egj 
ezüst uti Könnyű szerű pohár Széket, mellyet tarisnyá-
ban lehet hordozni [Petek U; TGsz 51]. 

könnyűszerűleg 1. hevenyészve; improvizat; improvi-
siert. 1817: Agasokra rakott Tsűr, veszszöbŏl font Istál-
ló borona szarvazat és szalma fedél alatt, egy kis kamara 
hasonlolag veszszöbŏl fonva könnyű szerűleg épülve és 
egy borona ol [Torda; DobLev. IV/913. 9]. 1821: Egy 
könnyű szerűleg épült szinetske [Mezõsztjakab TA; 
CsS]. 1822: A Déésről Szent Benedek felé menő uton, a 
Kis Szamosnak régen el hagyott, most posványos árkán 
a Tokŏston keresztül vagyon égy Fából tsak könnyű 
szerűleg rakott Hid [Dés; EHA]. 

2. könnyen/lengén öltözve; îmbrăcat uşor; luftig/ 
leicht bekleidet. 1842: lattam Bakó Andrást hajdan fön 
könnyű szerűleg az uttzán künn állani [Dés; DLt 1516]. 

könyök 1. cot; Ellenbogen. 1629: Bandi Ferencznevel 
beszelgetve . . . monda az az Mészáros Makai Istvanne 
nem vait en bennem köniőkigh Timar János a Monar 
. . . mint te benned [Mv; MvLt 290. 179b]. 1633: Ma-
thiasnak jutót Egj fajlandis me(n)te, Az vya keönieokigh 
er f. 12 [Kv; RDL I. 103]. 1637: Istua(n) Deák Uram 
hogi erkezek oda Tűrni kezde fel â keöniöken az mentet 
s az karjat mutattia vala, hogi megh sertettek [Mv; 
MvLt 291. 118b]. 1736: Mikor koporsóban tették*, az 
koporsónak az fenekire némelykor tettek gyalu alól ki-
hullott forgácsot, némelykor hamut . . . az feje, könyö-
kei, dereka, lábai alá szép fejér matériából vánkosokot 
csináltak [MetTr 401. — A holttestet]. 1751: az két kar-
ját könyökén fejűi és hátátt rutul meg verte [Csapó KK; 
Berz. 12.92/203]. 1774: Kolosvarat a Collegium kerté-
ben nyargalodzvan a könyökbe karját ki ñczamitotta 
[Sárosmagyarberkesz Szt; Told.5a]. 1809: mikoron 
köpenyegét viszsza húzta mindenkor kőnyőkévell a' 
vám ház Ajtóját meg ütötte [Dés; DLt 145]. 

Sz. 1781: hallottae a* Tanú . . mondani: Meg muta-
tom hogy a süveged tetejin a' hajad ki nő s a* zekédből a' 
könyököd [Komolló Hsz; HSzjP]. 

2. ruhaujj könyökrésze; cot(ul mînecii), parte a mîne-
cii care acoperă cotul; Ellenbogenteil des Armels. 7628/ 
1635: Egi koniokben uagot Zold skarlar mente gomb-
nelkul keorul kaftannjal peremeztek | Egj koniokben 
uagot niomtatot Veres granat mente, nestel belelt [Bo-
dola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1657: Vala 
pedig ily rendtartás is: hogy néhány főemberek s urak 
gyermekeiből álló inasit maga lovain merő páncéloson* 
azon feljül páncélszorító veres virágos bársony zubbon 
avagy szorító mentécske, könyökben vak, szkófiummal 
varrott bársonyos tegzesen . jartatta [Kemön. 41]. 

3. állati végtag térdrésze; (la cal) cot; Knie(teil) des 
Tieres. 1815: Sötét piros pej . . . két hátulsó lábán kö-
nyökbe madár pók vagyon [DLt 759 nyomt. kl]. 7847. 
hogy a tsikom lába azon kőrakásba mellyet mutattak 
. . . történetesen ottan kellett el törnie . . a kŏnyő-
kin jóval fellyűl, — bé nem bizonyították [Dés; DLt 1541]. 

4. (folyó)kanyarulat/kanyar; cot (al unui rîu); 
(Fluß) Biegung/Bogen. 1795: a Kŭkűllŏ vize onnen 
fellyül könyököt vét . . így ŏ Natságanak meg betsül-
hetetlen kár okaztatik [Adámos KK; JHb XX/18]. 
1831: (A határ) bé nyúlik éppen a* Maros' teréig; — és 
ottan édgy könyökét formálván a' . . . Galotzás pa-
taka torkánál határozodik [Remete Cs/Toplica MT; 
Born. XVb]. 

5. könyökcső; cot de ţeavă, ţeavă cotită; Knieröhre. 
1858: vas kemencze ujj pléh csövei, 4 könyökkel 
[Mv; TSb 39]. 

6. '?' 1613: az erezjnek talp faj es keoniókkej nincze-
nek [HSzj talpfa al.]. 

7. (paplan)sarok; colţ (de plapumă); Zipfel/Ecke deſ 
Bettdecke. 1637/1639: 1 mas Paplan, az keozepi sze-
deries veszös teoreok matéria, az keonyeke teczin es kek 
bagazia — f.6 [Kv; RDL I. 111]. 

könyökcsont osul cubital; Ellenknochen. 1813: februa-
riusnak hatadik Napján meg veretett Nemes Sáska Ab-
salanné, Madarasi Éva Asz(sz)any kit igy találtom . • 
Bal kőnyek tsontan véres ütést talaltom* [Dés; DLt Brassai 
János városi chirurg kezével. — aLátleletből kiemelve]. 
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könyöklő 1. kb. könyöklő párkány; parapet, rezemă-
toare pentru braţe; Brustlehne. 1585: Az Konioklőhöz 
wottem keze(n) Chinalt pántot . . . d.l2 m(Kv; Szám. 
3/XVIII. 36]. 1631: ele jöue az pajtabol, az ablak keö-
niökleöjehez alla, mind ott alla egi falkaigh [Mv; MvLt 
290. 238b átírásban!]. 1656: Ezen pinczenek ez felin . . 
vágjon . . . partazatos tomacz . . . Ezen tornacznak kö-
njeökloj puszta [Fog.; UF II, 161]. 1694: Arx Keővár 

Ezen Kapu kőzött . . . Kis Hazacska, fa Garadicson 
menven rea hitvan Karfaja es Könyöklője | mind az Ga-
radics oldala, mind az Konyoklo es Folyoso oldalai Bik 
es Tölgy fa Deszkakkal elegyeslég meg van deszkazva 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 1781: az Fogado mellett vágjon 
egj Tomátzos szinn Kőrnyül véve Könyöklőkkel [MNy 
XXXVIII, 208]. 1825: A' Tornátznak jo az eleje, 
vagy könyöklője [Dés; DLt 595]. 

2. szószékpárkányzat; rezemătoarea amvonului; 
Kanzelgesims. 1585: Chinaltatünk a Scholaban az Sco-
lamester hazaban hat belet padzeket . . . es az nagy 
Templumba egy Catedraban egy keonieklet fizettünk 
ezektol mindenestül Aztalos Imrehnek f 2 d 82 [Kv; 
Szám. 3/XIX. 30]. 

3. padkönyöklö; rezemătoare a unei bănci; Baak-
lehne. 1679: Imatkozo ember terdepleséhez valo festet 
deszka könyöklő nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 20]. 

4. 1573: Markos An ta l . . . azt vallya hogy . . . har-. 
mad Nap Mulwa(n) Akeoniőkleyere Megie(n) kathó ez 
vallónak, Mond hogy Myert haraguttal rea(m) Jo Antal 
vra(m) [Kv; TJk III/3 86c]. 

Nagy valószínűséggel a MTsz-ban megadott 'kapu melletti ūlõszék kŏ-
nyõkſa elõzcttel' jel-re gondolhatunk. 

5. 1568: Anna consors Georgy Alch. fassa e(st) 
hogy en az pyacrol haza Jpuek hat en nallam vagyon, se-
res Anna, mondek neky meny el haza mert haza var 
András Katho, es monda seres Anna ne(m) menek. . . 
eztis monda nekem seres Anna, Ted be az konyokloth 
mert ha még láth haza hiuat [Kv; TJk 111/1.227]. 

könyöklő-ajtó ajtószerű nyílás a ház padlására; uşa 
podului; Bodentűr. 1814: a zon . . . könyöklő çjto ez 
Eszterha vagy ház Fŏdeliben fel van dugva [Magyaros 
MT; CsS]. 

könyöklő-deszka ablakpárkány; pervaz de fereastră; 
Fenster(ge)sims/bank. I772: Mindenik Ablak előtt kŭ-
Jőn kŭlon kŭlon Zöld Ujj Rása Matériából valo Fir-
hang, vagyis Supellát vagyon Karikaival, és vass vesz-
szejével edgyŭt. Nem kŭlŏmben mindenik Ablak előtt 
Diófa szinre festett fenyőfa könyöklő Deszkák [Kv; 
BethKt Mikes conscr.]. 1858: az ab lak . . . könyöklő 
deszkái is ujjak és festettek [Mv; TSb 39]. 

könyöklő-fa 1. tornácpárkány; grinda parapetului; 
J^urgesims. 1637: Onnatt az toronynak heyazattya ala 
be menuen keörwlleötte uagyon egy folyosso keonyeök-
leofayual [UF I, 408]. 1679: Csizmadiák Háza; vagi Pit-
var- . . Tornacza, talpban valo láb fáko(n) allo könyök-
lő fajaval együtt partazatos deszkával buritott [Uzdiszt-
Pefer K; TL. Bajomi János inv. 79]. 1732: könyöklő fái-
val ezen folyosora a Nagy házból ki nyilo ajtón mennek 
ki, az allya Csere deszkával, lábokra padlott, oldala 
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deszkázat nélkül áll, grádics edgyűtt; az honnét 7 lép-
csőű graditson mennek le az vdvarra [Szászsztjakab 
SzD; TSb 51]. — L. még UF I, 395, 411, II, 708 

2. T 1736: az hol felültenek az hintóban, ott tágas 
hely volt, azt ablaknak hítták, egy ember nagy tágason 
elülhetett benne . . . az az ablak takarója könyöklőfán 
függött [MetTr 365]. 

könyöklő-karfa hid-karfa; balustrada podului; Brük-
kengeländer. 1656: az hidra menven az var kapuiaigh az 
hídnak allia, egeszlen rosz könyöklő karfai similiter 
szŭkseges az restauratio [UF II, 94]. 1676: hazak előtt 
valo tornácz tizenkét függő labokkal vagyon csinálva, 
az allya temerdek tölgy fa deszkákal vágjon megh padol-
va, könyöklő karfái penigh dezkázatlanak [Fog.; i.h. 
701]. 

könyöklő-mellék 1 1585: Egy Nagy Erög fat wottem 
az Ajtó es Konioklo melliekenek d. 25 [Kv; Szám. 
3/XVIII. 36]. 

könyöklő-párna könyöklővánkos; perniţă de rezemat 
(braţele); Ellbogenpolster. 1842: Ablakba könyöklő 
párnák csillagos szőr égj-sima három [Dés; Újf. 3 Újfal-
vi hagy.]. 1846: Egy hárász csengettyű párna Egy 
könyöklő párna [Dés; Berz.]. 

könyöklő-párnácslui könyöklővánkoska; perniţă de 
rezemat (braţele); Ellbogenpolsterchen. 1849: negy kö-
nyöklő párnátska [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

könyöklős I. könyöklő-részes; cu rezemătoare pentru 
braţe; mit Ellbogenteil. Szk: ~ deszka. 1681: Vajda Hu-
nyad Vára . Kápolna, vagi régi Templom; Kő boltos; 
Ajtó felett levő Keresztül valo Chorus . . . áll ighen szép 
Faragot, Két Kő Labakon . . . Férfiak széki három 
rendből allo, Könyöklős deszkaival együtt [Vh; VhU 
502, 525] * ~ medenceszék. 1679: Fő mosáshoz valo, 
asztalos czinalta könyöklős medencze szék [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 9] * ~ padszék. 1656: va-
gyon, az templomban mind vegigh, bellett könjöklös 
terdeplös partazatos férfiak ala valo hoszu deszkából 
csinált űlö padszekis, nro. 13 [UF II, 124] * ~ ülõszék. 
1656: az fal mellett . . . 2 rendbeli papok ala valo deszka 
keönjeöklös terdeplös űleö szek [i.h. 123]. 

2. karfás; cu balustradă; mit Geländer. Szk: ~ grá-
dics. 1732: (A) tornáczbol Észak felé njulik egj esztergá-
b a n ) mettzett piramisokon gombos cserefe könyöklős, 
cserefa lépcsős grádics a gyümölcsös kertbe [Kv; Ks 40 
Varia XXVIIIc] * ~ tornácú. 1732: lát az ember egj . . 
jó Sendelj fedél alatt lévő rakó fából való tapaszos, előtte 
cserefa lábokba rótt kŏnjŏklŏs deszkázatlan tornáczu 
épületet [Kóród KK; Ks 12. ]. 

3. ~ karfa T 1679: Tornácz. Ez mind végig vagyo(n) 
az házak előtt; mellyis könyöklős Kar fajával együtt 
mind véghig partazatos deszkaval buritott, kivűl czifrán 
festett [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 13]. 

4. ~ szék karosszék; jeţ, jilţ; Lehnstuhl. 1736: Az Pa-
lotában találtatott . . . Töltött börös könyöklős edgyes 
Szék 1 . . . Virágos Matériáju töltőt könyöklős edgyes 
Szék 2 [Pinárd MT; CU XIII/1.100]. 1745: Bőrös kö-
nyöklős edgjes Szék nro 5 [Marossztkirály MT; Told. 
18]. 
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5. ~ orákulum '?' 1736: a' Kapolnába . . . Fekete 
Gyertya tartó Szék 4 . . . Könyöklős oraculum 2 [Pinárd 
MT; CU XIII/1. 105]. 

könyöklő-szék könyöklő-párkányos templomi szék; 
scaun cu spetează şi braţe; Kirchenstuhl mit Armlehne. 
1694: Az Templomba(n) va(gyo)n . . . Egy zöld kerek 
Asztal Ur vacsorajahoz valo . . . Gyalult fenyő Desz-
kákból csinált Ferfiak(na)k es Asz(szo)ny emberek(ne)k 
valo Könyöklő szekek nro 49 [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

könyöklő-tornác könyöklőpárkányos tornác; cerdac 
cu parapet; Flur mit Geländer/Brüstung. 1648: Az alsó 
folyosorol, az felseö folyosora 22 fok fa gradiczion fel 
menvén keöreös keörwll az Udvarkapuja felöli 14, 
lábokon állo könyeökkleö tornácz vagion, uj jo 
téglázott padimentumozással [Komána F; UF I, 829]. 

könyököl a sta rezemat/spríjinit ín coate; sich auf die 
Ellbogen stützen. 1574: Pal Ámbrus eorizeo azt vallia 
hogj latta az gĕrgy oda Ieot es az kar fara keönyekleot 
volt [Kv; TJk III/3. 394]. 1596: latam . . . hogy Vaida 
Sera (!) egy keôrtvely fa alat egy karóra keònjeiclett ott 
all uala [UszT 11/7]. 1630: mind az ketten az aztalra keö-
niökleöttenek vala, s ugi suttoganak de nem tudom mit 
beszellettenek I a karfara keöniöklel aztalosne [Mv; 
MvLt 290. 195b, 223a]. 1710: Néha fél óráig is az asztal-
ra könyökölve csak néztem, kínáltam, szóval tartottam 
a több evőket [BÖn. 516]. 1773: én és a Kis Aszszony Ju-
liska az ablakon néztünk bé, miképpen vendégeske-
dett3 3. Legénnyel edgyütt még a ketteje Legény(ne)k 
(így!) a valiára könyöklött s ugy ett véllek [Selye/Ma-
gyaros MT; BetLt 7 Elisabeta Márton cons. Joannis 
Varga (66) jb vall. — aKatso Sara]. 

könyökös 1. könyökpókos (ló); (cal) cu molete articu-
lar; (Pferd) mit Gelenkgalle. 1820: Egy bitang Csikó . . 
a ' hátulsó lábaival kŏnyõkŏs lŏtsŏs [DLt nyomt. kl.]. 

2. ~ kesztyű hosszú szárú kesztyű; mănuşi lungi (pî-
nă la cot); langschäftiger Handschuh. 1806: 1 par kö-
nyökös kestyŭt 1//30 [Mv; Ks 34. VII]. 

3. ~ cső könyökcső; cot (de burlan); Knierohr/ 
röhre. 1852: a konyha kementzéhez egy 6// hoszu kö-
nyökös tsöt tsináltam kápszlival [Kv; SLt Vegyes per-
ir.]. 

4. ? göcsörtös, görcsös; noduros, plin de noduri; 
knotig, knorrig. 1750: égy könyökös ven Alma fa [Póka 
MT; Sár.]. 

könyökösen éles kanyarral; cu cotitură bruscă; mit 
scharfem Bogen/scharſer Biegung. 1749: ezen itt le 
menő út . . . kőnyőkősőn fordul . . . a1 Macskás erdőnél 
[Koronka MT; Told. 8]. 1784: a harmadik Gödrét oda 
ásolták a hol az ut könyökösen bé horgadot volt az Ex-
ponensek Földgjekben [Karácsonfva MT; i.h. 76]. 

könyökösŭl élesen kanyarodik/horgad; a coti brusc; 
sich scharf biegen. 1814: az árok Sz László felé könyö-
kösül a Horgadassal [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

könyökpók vmilyen lóbetegség; molete articular; Ge-
lenkgalle. 1683: adattam gondviselese ala . . . Fakókat 
. . . Fekete, melynek hatullja(n) kŏnők pok indult [UtI]. 

1695: A Tarka szép paripa volna bé illenék a' Ngod Is-
tallojába(n), de az mint szaladtak véle az edgjík első lá-
bát ki verte a Tŏrsŏk, az hátullta(n) penig könyök pok 
vagyon [Gyf; KaLt Apor István ír. Récsey István lev.]. 

MPászt lóbetegség-anyagában nem találunk ilyen címszót. 

könyökű vmilyen lábízületes; cu un anumit fel de arti-
culaţie la piciorare; mit irgendeinem Fußgelenk. XVIII. 
sz. eleje: A húsos könyökű lō hajlandó a ' pokosságra 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 

könyöradomány alamizsna; pomană; Almosén. 1866: 
A' mult évbe két circulusbol semmi kŏnyŏr adomány 
nem küldetett bé [Gyalu K; RAk 112]. 

könyöradomány-gyfijtés alamizsnagyűjtés/szedés; co-
lectă; Almosensammlung. 1864: Könyör adomány 
gyűjtésre fel alyáltatnak a Magyar Honba Abauj 
megyébe Alsó és Felső Czecze meg rongált 
Év.Réf.Egyház Temploma kijavítása [Gyalu K; RAk 
89]. 

könyörgés 1. kérés; rugăminte, cerere; Bitté | esdeklés; 
implorare, cerere stăruitoare; Flehen. 1552: az Bezter-
chey wraym, az mely zaz hathwan drabantnak walo fy-
zetessely nekwnk tartoztanak wolna, egy hóra, aznak, 
az masfel zaz foryntat vgian Bezterchen oda adtak az 
howa my hattwk. az harmada zaz foryntyatt Jde Zent 
Jwanra hoztak es az thobytt az ew konyorgesekre es az 
Jámbor zolgalattiokert nekyk Meg Engetthywk [Szent-
iván; BesztLt 30. — aígy, de más, későbbi kéz helyesen 
betoldotta a fél szót. valószínűleg Vasassztiván SzD]. 
1570: az Zemlye zwtheoknek kĕnergesenek ely Jgazita-
sat eo k. varoswl Byro vramra Es az Thanachra hattak 
[Kv; TJk V/3. 15a]. 1576: Immár az Istráng Niakaba3 

vala az akazto fa alat, De az sok Jámbor keonierghesere 
Es feo keppen Zabo Fabyan Es Sándor deák Keonieor-
ghesere Eletenek Megh kegyelmeztek [Dés; DLt 193. —-
A vén János cigány ñának, Thamasnak szökés miatt]. 

1590: Illyen dologban kelletet ö Nagat keonyorgisem 
Altal meg talalnom, mely könyörgisemett Vrunk eo na-
ga mqg halgatta [UszT]. 1630: Suki Benedeknek aláza-
tos keőnyeőrgésére megh engettwk, hogy iduezűlt feie-
delem, prçdecessorunktúl, és Vrunktul, . Colossi Só-
aknánkrul neki Conferált, száz forint ereő számú 
keő sókat . . az Dési aknankrul fogyatkozas nélkül exi-
galhassa [SLt A. 45 fej.]. 1672: Udvarhoz szolgálo bóé-
rinka . . . alázatos könyörgések által találván meg ben-
nünket jelentik, hogy Horváth András hívünk . . . őkőt 
régi bóérságokban és az után valo örökségeknek békes-
séges birodalmakban háborgatná [UF II, 523 fej. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1783: Kőmives alias Bandi Miskat 
. . . meg fogok mint hogj tűzi fát vág vala . . . de sok kö-
nyörgésére Karácson Szombatija lévén el bocsáttok ma-
gát, Zálogot vévén tőlle fejszéjét és övedző Szijját [Kissá-
ros KK; J H b XX/8. 13]. 

2. imádkozás; rugăciune, rugă; Beten. 1592: az keos-
seget eo kegmek Inchek az zwbeol valo keonieorgesre, 
hogi Jsten eo felsege tamazzon oli Iambor beolch taní-
tott, ki az eo tiztessegenek otalmazasara, es zent teorue-
niek hirdetesere elegendeo legien, es melto [Kv; TanJk 
1/1. 194]. 1685: Odvezűlt Atyám reggelre virradolag 
ött ora tájb(an) . . . szép csendesen, sok kŏnyŏrgesi után 
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az Urb(an) ki mulék [PatN 45b]. 1699: Edes gyermekit 
attyara vagy egyebekre valo boszszujábol ne(m) veri 

s nem sanyargattya , hanem minde(n) tiszteseges jō er-
kölcsekb(en) és az kŏnyŏrgesb(en) fel neveli [SzJk 315. 
— aA feleség]. 1700: Micsoda az orvossága? . . . az igaz 
meg térés, megalázkodás, könyörgés, bőjtelés és sirás 
[UszLt IX. 77. 11]. 1710 k.: néha könyörgés vagy prédi-
káció-hallgatás, vagy egyéb tisztességes foglalatosságod 
alatt . . . nem ütköznek-é elmédbe . gonosz, néha Is-
tent is káromló gondolatok? [BÖn. 471-2]. 

Szk: tartItesz imádkozik, könyörög. 1657: Az 
egész Fagarasföldén lévő grammatikok mindenünnen 
tartozzanak ez Fagarasi ola scholaban tanúlni be jöni 

Minden estve közönséges könyörgést tegyenek olá 
nyelven a scholaban mint a magyar scholakban szokott 
lenni, a kik el mulattyak, elégséges okok nem lévén egy 
Pénzel büntettessenek [UF II, 187]. 1864: hargas ke-
resztfa, oralo hely ösi szokás szerént Húsvét napján a 
Rom. Catholica hitvalásu hivek hataraikban körmene-
tet szoktak tartani és ezen helyen . . . öszve gyűlve kö-
nyörgést szoktak tartani [Alfalu Cs; GyHn 20] * kö-
zönséges ~ közös imádkozás. 1705: Bánffi Gyurkó 
Annyira van már, hogy sem a közönséges könyörgésre, 
sem az asztalhoz nem mehet ki [WIN I, 533]. 

3. ima; rugă, rugăciune; Gebet. 1621: Az Beoczwll(e-
tes) Tanaczy Commitalua(n) az Harangozónak mind 
Zolgastol, hogj az Czintere(m)be(n) az p(rae)dicatio, es 
keonerges tanitas keozbe Compescalnak Czinaltat-
tu(n)k Zigiarto vasar biro Mihallial kett ostort d 14 [Kv; 
Szám. 15b/IV. 15]. 1670: az Isten Nagyságod könyörgé-
sit meghallgatta még eddig [TML V, 114 Teleki Mihály a 
fej-hez]. 1778: Bánffi Terézia asszony . . . minden reli-
gióbeli papokhoz ajándékot küldött azért, hogy adjanak 
hálát könyörgésekben az Istennek, hogy emberhalál 
nem esett [RettE 384]. 1794/1795: a' Papok(na)k kö-
nyörgései es Predikatioi igen sületlenek sok hellyeken, 
hogy a* halgatokb(an) semmi meg világositást semmi 
meg jobbulást nem szereznek [M.bikal K; RAk 14]. 

4. vall imából álló (reggeli v. délutáni) istentisztelet; 
slujbă bisericească care constă numai din rugăciuni; aus 
Gebet bestehender (Morgen- od. Nachmittags) Gottes-
dienst. 1669/1726 k.: a Prédikátorok is igyekezzenek 
idején jó reggel könyörgést tenni, estére penig nap me-
néskor, hogy ugy a dolog tévő emberek mind a kétzeri 
Könyörgesen jelen lehessenek [Dés; Jk 2]. 1675: Kapu 
nyitasnak es be teteinek idejen az könyörgesen ki ki jelen 
'égyen, kulomben megh verettessek [Fog.; U F II, 676 
Bornemisza Anna fejedelemasszony ut. a fog-i várnagy 
számára]. 1745: Hetedszaka könyörgésre az kŭssebbik 
harangal szoktak harangozni, Szombaton estve a na-
8yob harangal [Un VJk 113]. 1823-1830: szombaton 
estve . . . én is elmentem könyörgésre [FogE 195]. 
., Szk: délesti ~. 1681: Mindenik Malombol Sabbatalis 
j a r az hunyadi P(rae)dikatornak és Oskola mesternek; 
Cakarmi fele magot örőllyenek akkor, mindenből ki 
adatik:) ennek előtte kezdetett terminussá ennek szom-
baton dellyesti könyőrgeskor, s tartott vásarnapi 
dellyesti harangozasigh [Vh; VhU 48] * estvéli 1710 

míg az estvéli könyörgesen voltunk, ő a majd egy iccét 
apránként megivott . . a euta ütötte meg . . meghala 
éjféltájban [BOn. 702. — Egy öregasszony] * reggeli 
^ 1675: Reggeli könyörgés uta(n) kültem Miskolci 
Judith kérni T. Tolnai Istva(n) kedves sogor Uramat, es 
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T.ormandi Istva(n) Uramat Kglmes Fejedelmünk 
Udvari Praedikatorokat eŏ Nagok mellettem irott 
levelevel [PatN 12b]. 1779: kolozsvári református pap 
Deáki Pál uram . . . reggeli könyörgés után hat házasuló 
személyeket copulált [RettE 393]. 

5. kb. átkozó-rontó ima; rugă cu blestem; Verfluchs-
-Verwűnschungsgebet. 1757: Azt Tudom hogy az 
Atyám azt hirdette a falub(an) hogj ollyan könyörgést 
mond arra az emberre, az ki őkkrétt el lopta, ugy el vész, 
hogy gazdának nem lészen alkalmatos [Mutos Sz; WLt 
Pap János (20) Honorabilis Pap Sándor fiának vall.]. 

könyörgésképpen esedezésképpen; ca implorare; fle-
hentlich. 1664: nem látjuk igen későnek lenni . kö-
nyörgésképpen alázatos instancziánk mellett levő ra-
tionkat ez hely meg maradásárúi Kegyelmed által nagy 
bizodalommal ő felségének be ne nyujtanók [TML III, 
236 Boldai Márton, Jacob Alt, Joannes Gainik, Haidu 
Bálás Teleki Mihályhoz Székely hídról]. 

könyörgő I. mn 1. esedező; implorator; flehend | kérel-
mező; solicitator; ansuchend. 1570: Megh Értettek eo k. 
az zaz vraim varoswl Byro vramnak es az kenergeo Tha-
naczbely vramnak kewansagokat [Kv; TanJk V/3. 21b]. 
1579: Megh bechywlwe(n) azért mind az keonyeorgeo 
zemelyeket mind az istennek paranchiolattyat Indultat-
tak illye(n) kegyessegrea [Kv; i.h. 183a. — aKöv. a 
részi.]. 1664: Tiszteletes Regeni Mihállynak alázatos kö-
nyergő panaszalkadásábol ertjük volnanak némelyek 
hüségtek közül, kik az régtől fogván szakat Arendat 
megadni nem akarnak [Kv; ETA V/l. 80]. 1714: Nagy-
ságodhoz s az egész nemes székhez szegény kozmásiak-
nak alázatos bizodalmas könyörgő supplicatiojok [Koz-
más Cs; SzO VII, 199]. 1758: alazatos kõnyórgó Instan-
tiàm altal remenkedem kegjelmes Aszszonyom, Tekint-
se meg Excellentiád erőtlen és ügyefogjot meg rongoso-
dot, voltomat, és . . adjon nékem Istenért, egy Czond-
rara valo pénzt és ket bórt ſSzőkefva KK; Ks 72/54]. 
1805: A Könyörgő Tarsaság esedezet s Nyert 
oly rendelest, mely altal a Tarsaság könnyebbülesit 
erzette volna de ezon Sinor merteket Nem követte [To-
rockósztgyörgy; TLev. 9/38. — aA torockói 
„Metalurgica Társaság"]. 1827: Vigosztolo és kegyes 
válószátt óhajtása mellet őrekes mély tisztelettel 
maradtam Nagyságodnak és a ' Tektes Ns Tisztségnek 
Alázatos könyörgő szegény szolgája Főnyi Sándor mp 
[TLt Közig. ir. 1519]. 

2. ~ beszéddel kér kérve kér; a cere insistent; um etw. 
flehentlich bitten. 1570: Bornemyzzanewal Lakathos 
esthwannewal egetembe harman hyak Be az Kwtas 
hazaba Kwthy Antalt es szok keonergĕ Bezedel keryk 
volt hogy Ne Ereoszednek Rea hogy ky Ne vernek [Kv; 
TJk III/2. 71]. 

II. fn 1. kérelmező személy; petiţionar; Ansucher. 
1580: Biro vramnak . . . tellyes Authoritast adnak hogy 
Az keonyeorgoknek Allapattiok zerent Az engedelmet 
Moderálhassa [Kv; TanJk V/3. 221b]. 1798: a' Könyör-
gök az erdők(ne)k pusztulására tőrekednek, midőn 
a* le vágott, és sarjuzni kezdett tilalmas erdőkben Csor-
dájokat jártattni kivánn(á)k [Déva; Ks 76. VÍIIc. 
183]. 1809: a' könyörgök a reájok rótt Tyrokat már ki 
állították [Torockó; TLev 9/43]. 1835: a Könyörgöket 
az Zudor Elek minden némű üldözései boszszujja és ve-
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lek valo rósz bánásától oltalmazni 's őket tőkelletes bá-
torságban heljheztetni igykezzék [DobLev V/l20 a gub. 
Kv-ról]. 1848: Járásomban semmi Lázadás nem lesz ha-
nem bĕ várják a következő Országgyűlés Eredményeit 
mellyre mint némeHyek pottyagattyák több ezeren az or-
szágbol nem mint rosz akarok, hanem mint alazatoson 
könyörgök Szándékoznak meg jelenni [Bisztra TA; OL 
Gunerniumi lt 848.E.802 Bisztray Joseff szb kezével]. 

2. kéregető; cerşetor; Bettler. 1595: Az Egez úton 
lőttek ö kmekhez Kúldusok, Rabok, Mendjcansok, es 
egyeb efféle könyergök . . . Attam . . d 25 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 145 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

könyörgő-levél kérelem; cerere; Ansuchen I folya-
modvány; petiţie; Bittschrift. 1653: Tanácsot tartván 
azért a fenn megírt szombatosok, irtanak egy könyörgő 
levelet a budai bassának [ETA I, 30 NSz]. 1792: Néhai 
Fejedelmeinktől Privilegiáltatott Városunk kŭlŏnŏs Re-
galis mellett Deputatussaink által kelletik meg jelen-
nünk a Nms Ország Gyűlésén, és több fel tett okaink 
mellett ezen mostani Ország Gyűlésére a végett bé nyuj-
tándo Könyörgő Levelűnket bé nyújtani, és annak ki 
nyerhetését szorgalmatos igyekezetekkel munkálódni, el 
bocsátott követeink ésmeijék szoross kŏtelességek(ne)k 
[Zilah; Borb. II hiv.]. 1800: Szabó Simény Istvánnak 
Jánosnak és Joseffnek konyórgŏ Levele ide Rekesztve 4 
darab originális acclusakkal egyetemben [Szu; UszLt 
ComGub.]. 1816: Krotkavits Károly . . . szem orvos 
mestersége folytatása végett ezen városra jűvén, ezen K. 
Gubemiumhoz bé adott könyörgő fevelében ide lett 
jövetelét az országban ki hirdettetni kérte [Kv; DLt 
103 gub.]. 

könyörgő-levelecske kérelmecske; scrisoare de solici-
tare; Fürbittchen. 1658: im egy könyörgő leveleesket 
kŭŭldŏttem kegyelmedhez cselekegyek kegyelmed anyi 
irgalmassagot en vellem olvassa el kegyelmed ezt a 
könyörgő levelet [Beszt.; Ks 90 Cseffey László kezével]. 

ţ 
könyörög 1. esedezik; a implora; flehen. 1542: Deme-

ter vram azt mongia ó thóle semmit ne warywnk, semmit 
sem ad, mert neky nenchen mit adnia. Azerth the k. kó-
niergwnk, agyon thanussagoth, honnan varywk megh 
my az myenketh, merth soha nem gondolhathywk mint 
ilhessewnk el [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es Mottnoky 
Lajos lev.]. 1558: Byro wram zon kewnyewreggyen ew 
felsegenek hogy ha walamely zolgaya ew felsegenek wa-
lakyth megh wer megh wagy egyeb hatalmath thezen, az 
Regy zabadsaghonk zerenth Zabad legien megh ſogny 
az Byronak az ollyan hatalmasth Thewrwenyre [Kv; 
TanJk V/l . 48]. 1569 k.: az sokadalomkorys könyorgŏ-
tem uala my segyezek (!) felöl [Buza SzD; BeszLt 88]. 
1589: Thudom hogy Zabo Thamas megh Jeoűe az feie-
delemteol kerte Istvanfi Kelemen ha keonyorgeott volna 
az segen varas mellett, dezka vitelnek le zallitasa feleol 
monda hogy en nem keonyeorgeottem mertt en ne(m) 
voltam arra bocziatott [Szu; UszT]. 1608: Itt Feyer va-
rat lakó Zabo Mesterek adgiak keónieŏrgeseknek altala 
ertiseonkre, hogy az w Priuilegiumok ellen, ez helyben, 
sok kulőmb külömb Zabok zallananak, kiknek az w 
kóztŏk valo miuelisre semmi igassagok nem volna, Keŏ-
nieorgettenek azért mi nekünk, hogy az w Chehekben ki 
Irt, es ſeiedelmekhel Confirmaltatot Privilegiumokba(n) 

megh tartanok [Törzs.fej-i rend.Gyf városához]. 1710: 
Az melj molnárt uram három székről hozatam az Kgd 
malmaba . . . azon Könjörgene uram hogj valatana ma-
gahoz mivel el akarja adni az ura [Szentkirály Cs; BCs]. 
1723: Instálak és igen alázatasan kőnyergek Excellen-
tiadnak . . . vegyen Nagyságtok Gratiajába [Sövényfva 
KK; MbK 163]. 1737: en Ngos Aszonjom mégis azon 
kőnjörgők hogj heljettem kü<Ígyen) mas Gondviselot 
mert en elegtelen vagjok a Gondviselosegre [Noszoly 
SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Peteméhez]. 1810: 
némelly Petelei Szászok, a' kiknek odahaza Szorgos 
Dolgok vólt . kőnyŏrgettek az Apámnak, hogy 
Szerezzen hellyettek pénzért Nap Számosokat [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XIII. 1]. 1852: mi utánn Tör-
vényes Computus nélkült a' követlés Tisztába nem hoz-
hato, könyörgöm a' követlő Aszszonyt ujjbol is a* Tör-
vény rendes uttjára utasítani [Nagylak AF; DobLev. 
V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

Szk: ~ ve kér. 1619: Ebben könyörögve kéri az kövej 
az vezért őnagyságát, hogy ezt jól meggondolják [BTN 
264] * ~ ve 1806: A' pitzon a' Vidéki Szalonnák . 
el nem kelvén . . . Én hozzám a Vidékiek bé jöttek kö-
nyörögve kŏnyŏrgettek hogy vegyem meg és mindenkor 
kész pénzel vettem meg [Szu; UszLt ComGub. 1753u] * 
Istenérti Isten nevében 1697: Latta az Anyais hogj 
olya(n) legenyes, kért, kőnyőrgőt az Istenert gjala-
zattyara ne űgyekezzem, meg ne gyalázzam az Leányát 
[Szentsimon Cs; CsJk 10]. 1799: az Isten nevibe kőnyör-
göttem néki hogy tovább ne bántson, mert mindjárt meg 
halok [Náznánfva MT; Berz. 4. 31. N. 27]. 

2. imádkozik; a se ruga; beten. 1573: Katalin Rostás 
Antalnea . . . aztis hogi mykor Giarfasnet Megh kenzot-
tak volna azkor . . Kerte eotet Zok ferenchne hogi kè-
neregien az Istennek hogi megh Swrya Swet giarfasne-
nak [Kv; TJk III/3. 68. — aVallja]. 1584: Az leankamis 
meg zolita, Es Monda Jay Ania mely sokan Iarnak itben 
az hazba(n) en intem hogy keonyeoreogyeon az Isten-
nek [Kv; TJk IV/1. 243]. 1590: ott el akara(n)k egy más-
tul valny mo(n)da(n)k eleozeor keonieoreogjeonk az Vr 
Istennek [SzU; UszT]. 1602: Job volna Istennek keo-
nieoregny [Kv; TJk VI/1. 601]. 1679/1681: Mivel min-
den bölcsseségh és tudomány Istentől eŏ sz: Felsegetöl 
wagyo(n): szükséges, az ki ez vilagh szerint is a maga hi-
vatallyába(n) tudós akar lenni, aszt egyedül eŏ Sz: Fel-
segetöl kéije; eő Felsegenek kőnyőrőghjön, es féllye éle-
tétis [Vh; VhU 656 Instr.]. 1734: Könyőrgeni s praedi-
kalni is ugj tanított az Isten hogj valakik más szép Ekle-
siakb(an) s az Urak közzülis halhattanak nem Unalom-
mal hanem lelkek őrömével halgattanak [Dés; Jk 557b]; 
1792: a* Kolosvári külső Templomban a ' dellyesti Isteni 
tiszteletre rendeltetett orrán, midőn sem Pap sem Deák 
jelen nem lettenek volna, nagy botránkozással egy világi 
Ember könyörgött légyen [Kv; SRE 281]. 1812: ezen 
hozzám való kegyességeért utolsó pertzentésemig hálá-
datos lenni Kedves Bátyám Vram hosszas életéért jó Is-
tenemnek könyörögni nem szűnöm [Héderfája KK; IB 
gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

Ha. 1581: keonyergek [Gyf; Törzs, szentpáli Komis 
Mihály a fej-hez]. 1670: könyereg [TML V, 351 Bojér 
Sigmond lev.]. 1592: keónieórgeunk [Kv; öCLev.]. 
1593 k.: Keonyeorgéonk [Dés; KLt 241). 1599 k.: Keö-
nieórgönk [Dés; DLt 261]. 1600: keönieörgűnk [UszT 
15/252]. 1612: Könyergünk [Kv; PLPr 71]. 1578: keo-
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nyeorognek [Kv; TanJk V/3. 169b]. 1596 u.: Keonyeo-
reoghnek [Dés* DLt 249]. 1817 k.: kŏnyeregnek [Héder-
fája.KK; IB. Utő Bálint tt lev.]. — 7586: keonyeorgeot-
tem [Kv; TJk IV/1. 557]. 1749: kŏnyŏrgŏttem [Kóród 
KK; Ks 15. LXXVIII. 17]. 1570: kénergettel [Kv; TJk 
III/2. 141]. 1579: kçnçrgçth [Dés; DLt 205]. 1586: kéo-
nyeórgeot [Kv; TJk IV/1. 557]. 1711: könyörgöt [Born. 
XXXIX. 50 Danfalvia Böjté Péter vall. — aCs]. 1589: 
keonyeorgeotteonk [Szu; UszT]. 1572: kěnergettenek 
[Kv; TanJk V/3. 68a]. 1592: kónyórgottek [UszT]. 1786: 
Kõnyörgŏttenek [Kv; KLev.]. 1809: könyörgöttek 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. — 1586: keonyeorgek 
[Kv; TJk IV/1. 555]. 1604: köniergek [UszT 18/145 
Czieherdfalvi Jssak wyfalwi Zabad zekel vall.]. 1767: 
könyörgék [Bethlensztmiklós KK; BK. Udvar Máté 
(40) jb vall.Jt 1585: kŏnyŏrge [Kv; Szám.3/XXII. 76]. 
1595: könyerge [Kv; i.h. 6/XVIIa. 130 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1595: könyergenk [Kv; Szám.6/XVIIa. 166 
ua.]. 1586: keoniorgenek [Kv; Szám.3/XXIV. 28]. 1593: 
kóniőrghenek [Perecsen Sz; WLt]. — 1570: keoneregh 
volt [Kv; TJk III/2. 100]. — 1790: kőnyörgettem vala 
[Dés; DLt] || 1570: kěnergene [Kv; TJk III/2. 101]. 1570: 
kěnergenenek [Kv; TanJk V/3. 20a]. — 1573: keonyer-
gette(m) wolna [Sajó BN; BesztLt 3762] | 1570: kĕnere-
gien [Kv; TanJk V/3. 13b]. 1570: kĕneregywnk [Kv; TJk 
III/2. 175]. 1572: kĕneregienek [Kv; TanJk V/3. 62b] || 
1570: kenergeny [Kv; TJk III/2. 164]. 1570 k.: könyör-
geni [Dés; DFaz. 6]. 1581: Keonyorgeny [Kv; Szám. 
3/IV. 16]. 1582: konyeregny [Kv; TJk IV/1. 59d]. 1589: 
keonyeorgeny [Szu; UszT ] | 1603: Keonyeoregwen [Kv; 
TanJk 1/1. 445]. 7722: kŏnjeregvén [Velkér K; Ks 7. XV. 
6]. 7809: könyörögve [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

könyörögtet imát mondat, imádkoztat; a puné pe ci-
neva să r se roage; beten/ein Gebet verrichten lassen. 
1698: En . . . Visai es Gyulatelki Református Prae-
dikátor Dési Ferencz halálos betegsegéb(en) 
Könyőrögtetvén az Istenes életű és igazan lelki nyugo-
dalmára kiszülő T.N. Ebeni Judith Aszszont sok beszél-
getésem utan el bucsuzám az Aszszonytul [SLt Al. 50]. 
1744: Oroszfájárol a Praedikator ennek utanna 
minden napp által mennyen Komiodra könyörögtetni; 
avagy engedtessek meg . . . Hogj tartassek Komlodon 
egj mester aki midőn a Praedikator által nem mehetne 
könyörögtessen [GörgJk 167 a Baconi Szinódus hat.]. 

könyörül megszán vkit; a se îndura de cineva, a-i fi 
milă de cineva; bedauern/mitleiden. 1587 u.: En nekem 
vala . . . az Alperessel Illyen vegezessem az megh holt 
Bodogh emlekeszetw János kiralj Idejében . . . valaki 
akkor az hadba nem ment volna az jobbagisagra 
jrattatott völna, mikor lattam volna azt, Raita 
keonieoriluén Emberemeth fel yltettem az Attia helyen 
az enne(n) keòlchegemen vgj wittem az hadba [UszT]. 
1610: felette igen megh fogiatkozua(n) en magamat es 
apro arua giermekimet nem uolt miuel tartano(m) es 
taplalno(m) sohul senki nem talalkozot . ky en 
raita(m) es arua giermekimen keöniőrölt volna [Tövis 
AF; BálLt 62]. 1696: ha isten könyörülne rajtam és az 
Feleségem gjógjulása felől egész reménséget vehetnék, és 
az Melsgs Guberaium(na)k továbis múlatása lenne énis 
be igyekezném [Gernyeszeg MT; BK. Kemény János 
Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 1723: Isten irgalmábul 

könyörületesség 

harmadnaptol fogva jobbra fordula az üdő, s talám 
Isten eő Sz.Felsége már könyörül rajtunk [Darlac KK; 
ApLt 1 gr. Haller János anyósához]. 1763: a tűröknek 
szenvedőknek Ura Istene könyerŭjen rajtamís [Kóród 
KK; Ks CII. 18]. 1786: azon Rabak előtt járván az 

Groff Ur kiáltoztanak hogy könyörüllyen eö Naga 
rajtok s bocsássa haza Gyermekeihez (!), De meg se 
halgatta eő Naga [Torockó; TLev. 4/13. 13-4]. 1818: 
Esedezem alázatoson Excellentiádnak kőnyőrülyen 
rajtam [Mv; DLev. 3. XVIIIA]. 1836: Isten kŏnyŏrŭljen 
mindnyájunkon! [Kv; Pk 7]. 

könyörületesen megbocsátóan, elnézően; indulgent, 
îngăduitor; entschuldigend, gegen jn nachsichtig/lang-
mŭtig. 1664: Az szelniczeiekkel, az mint lehet, könyörü-
letesen cselekedjék Kegyelmed. Kegyelmed tudja, az 
mennyit szolgáltak, én nem annyira [TML III, 68 Veér 
Judit féijéhez, Teleki Mihályhoz]. 

könyörületesség irgalmasság; milă, milostenie, îndu-
rare; Barmherzigkeit. 1670/1740: valaki vagy Peresivei, 
vagy akárkivel embertelenkednék, Valami gyalaza-
tos es bestelen szóval illetne valakit, az ollyan Embert a 
Falu büntesse Ötven pénzre minden könyörületesség 
nélkül de mindazonáltal Törvény Szerént kell el láttatni 
hogy ha Bestelen sz(o)kot szollot á vagy nem [Homo-
ródsztpál U; WLt]. 1677: A' Vármegyéknek Vice Ispá-
ni, Fö és Vice Birái a' szeginységhez a' menniben 
conscientiajok sérelme nélkül lehet könyörületességgel 
és kegyességgel lenni tartozzanak [AC 117]. 1702: ha 
. . . a meg mondott mesterek . . . egjmast rutul bestele-
nitenek azok büntessenek minden könyöruletesseg nél-
kül égy egy Forintal [Dés; Jk]. 1755: az Ur Istennek raj-
tam valo kŏnyörületességéböl . . . és a' széki Rfta Ecclé-
siá(na)k hozzám valo ragaszkodásából esmét viszsza hi-
vattattam széki Papságra [ArJk 48-9]. 1782/1799: Ed-
dig elé olly kőnyörületessége volt a' Groffnak, hogy ' 
mely Öreg Aszszonyok, el öregedett, vagy egyéb arántís 
el nyomorodott emberek Torotzkon . . . voltanak 
nem igen kivánták a' szolgálattyokat [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 338]. 1821: (A zálogokat) a' Birákság még 
eddig el nem adta hanem kŏnyŏrületességből mind ed-
dig várakazatt, de már tovább nem várakazhatván a' Bi-
rákság . . . ezennel admoneáltattyák Kegyelmedet [Kő-
vend TA; Borb.]. 1845: ő Balog Istvánnak Gazdaszszo-
nya nem volt, hanem tsak Szükségnek idején kŏnyörüle-
tességből s felesége iránti tiszteletből házi ügyének ideig 
óráig fel fogoja [Dés; DLt 591. — aSzékely Anikó]. 

Szk: ~ r e bir. 1830: Nemes Váró Mihály, és Fia Ne-
mes Váró János . . . Bartók Adám Urat . . . sok kérések 
által arra a' Könyörületességre birták volna, hogy a" 
Convictiva Summából 94 ~ kilenczven négy . . . Rhfo-
rintokat . . . condonállyanak [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1162] * ~re hajthat. 1771: őfelségének in-
stantiát adván be egy alkalmatossággal valami bajban, 
hogy inkább könyörületességre hajthassa a királyi szí-
vet, így subscribálta: Johannes Egri, decem filiorum pá-
ter [RettE 256] * ~ r e indíttatik. 1662: folyamodta(m) 
az Néhai Tekéntetes és Ngos Barcsai Sigmondné Asz-
szonyomhoz, hogy eő Nga könyörülne rajtam és váltana 
megh az haláltul, megh tekéntvén ezért eő Nga az élő Is-
tent és az en esedezésemet meg szánvá(n) könyörületes-
ségre indittatvá(n) maga saját pénzével az haláltul megh 
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váltót és eletemet megh marasztotta [Monó Sz; BK] * 
~re indul. 1642: keőnyeorwletesseghre indulua(n) 
Kouacz Gaspar vr(am), Berger Margith Azzony kezes-
segere az vrat Timar Gonos Georgiot az foghsaghbol el-
boczatta [Kv; RDL I. 129]. 

könyöruletlen irgalmatlan, irgalmat nem ismerő; ne-
milos, neîndurător; unbarmherzig. 1657: az fejedelem 
mind igen keményen kezde bánni az emberekkel, mind 
pedig felette gyanós, és kűlön-kűlönb utakon, módokon 
való hasznot kereső ember lévén . . . s egyszersmind kö-
nyörületlen is; azonban lévén körülötte sok gonosz in-
formátorok is, igen meg kezdé bántani az nevezetes em-
bereket és idegeníteni [Kemön. 152]. 1702 k.: nem csak 
Személlyem(ne)k, hanem Nemzecscségem(ne)k is jó hi-
réb(en) Nevében való meg kissebedését Lelkem Szomo-
rúságával, Némellye(kne)k rajtam kõnyŏrŭletlen, illet-
len gyŏnyŏrkedéseket látván, nem kev(és) keserűséggel 
Szenvedem [Abrudbánya; Born. XXXIX/6 Sebesi 
Beniamin kurátor nyil.]. 1710 k.: Micsoda feneketlen 
mély tömlöcbe vetének, micsoda öreget nem tisztelő, 
gyermeknek nem kedvező, kegyetlen, könyörűletlen, 
mindent gonoszra magyarázó tömlöctartó s poroszlók 
kezébe adának [BIm. 999-1000]. 1832: Az életnek sokfé-
le viszontagságai között, első helyet foglal azon csapás 
melyszerént a" könyörűletlen halál által, valamely Ked-
vesünktől megfosztatunk [Nagylak AF; DobLev. 
V/1185 gyászjel.]. 

könyörülő irgalmazó; milos, milofetiv, îndurător; 
barmherzig. 1667: Isten az reménységem, az kinek kezi-
ben minden biradalam, az ki megalázhat s fel is magasz-
talhat, megszomorít s meg is vigasztalhat, sem az futóké, 
sem az akarók(é) az könyörőlő Istené [ÁUt 5 Bornem-
isza Anna fejedelemasszony kezével]. 1727: az én keser-
ves, és illy sok időktől fogván valo költséges szenvedé-
sem, perlekedésem, hurtzoltatásom, és extra Domínium 
valo létem hassa meg könyörülő szivét Nsgtok(na)k . . . 
és engemet . méltóztassék az Litigiosa Domusb(a) in-
troducálni, és sok költségeimről, káromrol Conten-
táltatni [Ne; DobLev. 1/129]. 1756: essék meg rajtam a' 
Nms V(á)r(me)gjének könyörülő Szíve és tanáljon fel 
ollyan p(rop)ria Cautiot, utat modot, hogy . . . ne jus-
sak éppen Végső romlásra és pussztulásra [M.köblös 
SzD; RLt]. 1759: Könyörgök azért Tektes Király Biro 
U(ra)m(na)k . . hogj illyen utolso gyermekségre jutott 

gyámoltalanságomb(an) könyörülő szemeit fordít-
sa rám [Albis Hsz; DobLev. 1/242. 5a Bartók Mihályné 
panasza]. 1776: méltóztassanak ílly nagy méltatlanul 
lett meg kénoztátásomat, s feleségem meg verettetesetis, 
Atyai könyörülő szivekre fel venni, és oknélkül lett szen-
vedésünkért gratiose Consolálni [Mezőmadaras MT; 
BK. Molnár István molnár kérése]. 1812: Kedves Bá-
tyám Vram végye az én felette nagy meg sértetése-
met 's gyaláztatásomat Kegyes könyörülő szivére és tsak 
az igazsagba engemet oltalmazni méltóztassék [Héder-
fája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel Lev.]. 

könyv11. carte; Buch. 1575 k.: Nysdmeg az vtan az fa-
zakath es talalz benne Jo Grispant ezt hiak eben az 
kçnyben viridisnek [Nsz; MKsz 1896. 282]. 1579: Az 
keonywek felól penigh, kik Az ket Natio p(rae)dicalo 
zekyheoz zereztettek, Ázrol igy vegeztek eo kegmek.. . 

Az keonyweket zam zerent, elo kereswe(n) Laistrom 
zerent Aggyak kezebe plébános vramnak es az Zam 
legie(n) be Irwa az Inue(n)taríumba [Kv; TanJk 
V/3.196b]. 1582: az hona alol veon egy keonyweth eleo 

Es kepek valanak Irwa benne, hol király kepe hol 
eordeog kep, hol zerenchye kereke, es kileomb kwleomb 
fele kepek [Kv; TJk IV/1.106]. 1585: Neg' eoregh 
keonywek, hartiasok. Egy Regalis pappirosra 
Niomtatot Missal (!) Egy Eoregh Deák Biblia [Kv; 
Szám. 3/XIX.5 A Szent Mihály templom inv.]. 1605: en 
f<elre> allék es egj keöniúet vök kezemben azt oluasom 
vala [UszT 19/87 Nagy Peter íja János Zent mihalj vall.]. 
1628: Az Legh belseő tárhazban. . . Egy Abrozban 
keőtve keőtetlen kónyv [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.1]. 
1640: Sinkai pap. Az Páter Nostert es Decalogust el 
monda memoriter, de az Simbolumat nem, az 
Evangeliumat sem exponala az keoniböl [UF 1,716}. 
1672: miczoda keonire uagio(n) Barlabasnak Szükségé 
jria megh kk [CsÁLt F.27 1/38 Georgiñy Mihalj nyitrai 
pleb. lev. haza Csíksztgyörgyre]. 1678: Uzonbol® 
vitte(ne)k el egyet-mást... Egy pincze tokot ebben 17. 
könyveket — aprokot nr 17 [BLt 1. — aHsz]. 1710 k.: az 
Isten. kinek koronát, pálcát, kinek kardot, kinek 
könyvet, kinek kaszát, kapát adott, hogy ebben a 
világban éljen utána [BÖn. 446]. 1720: van tizen öt nagy 
kŏny, az ŏte Sz.Tamás munkái [Kőröspatak Hsz; 
HSzjP]. 1766 u.: Nagy Enyedi Szántó Elek U r . . . egész 
Ifjúságától fogva a Tudományokb(an) és Könyvek-
nek olvasásáb(an) felettébb gyönyörködött [DobLėv. 
III/639]. 1789: vagyon égy fenyő fa Deszkából ké-
szült, ajtó nélkül valo Theca. Könyvek.. Hie-
ronimus Ludolfs Bŏr marmorea Tábláb(an) aranyos 
a' Sarka [Mv; ConscrAp. 88]. 1846: kötöttem köny-
veket 7. darabot kötöttem bornyúbörbe darabja 1 fl 
3xr . . . 3 darab Angol vásnos keménbe darabja 36 xr 
[Kv; Pk 6]. 

Szk: ~ alá való párnácska. 1732: ezen oltáron vágjon 
két könyv alá valo kicsinj párnácska [Kóród KK; Ks 
12.1] * ~ek katalógusa. 1804: a könyvek katalogussát 
számba vettük [Dés; KMN 39] * aranyos ~ aranyozott 
kötésű könyv. 1596: Egy vigasztaló Aranyas keonyw in 
octauo [Kv; RDL 1.65] * aranyos fokú ~ aranyozott 
sarkú könyv. 1801: Egy Aranyas fokú Frantzia kŏtésü 
könyv [Vargyas U; CsS] * bőrös ~ bőrkötéses könyv. 
1596: Egy feyer beoreos dezkas keönybe(n) kewleomb 
kewleomb fele enekek [Kv; RDL 1.65] * deszkás ~ 
bőrös ~ * dicséretes ~ 1736: Fél Soltár 1. Ditseretes 
könyv Rosz Compactioba vadnak [Várhegy MT; CU 
XIII/1. 101] * evangélikus/református ~ protestáns 
vallásos könyv. 1774: (A pap) megkente halva is az 
ostyát is szájába dugta, de a Liliomok völgye nevü szép 
evangélikus könyvet a párnája alatt találták | Azt pedig 
bizonyosan hallottam, hogy a catholica religiót igazán a 
csehek nem tartották, hanem titkon cultust és 
communiót' reformátusok szerént celebráltak 
pincékben, református könyveket tartottak s olvastak 
titkon [RettE 339,351] * francia kötésű aranyos 
fokú ~ * isten ~e. 1657: Visitatiojokban... 
szorgalmatossan meg visgalyák, és ugyan mégis 
examinallyák az papokat, mennyire valo tudományok 
legyen az Jsten Könyvéből [UF II, 182] * játékos 
1658: Nemet Játékos kőny f- d 15 [Kv; KJ] * klasszikus 
~ ókori irodalmi könyv. 1832: Classicus Konyvekert 
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adtam . . 3 Rf [RLt 4 Rettegi Imre költségjegyzéke] 
* könyörgéses ~ imádságos könyv. 1804: Popa 
Vonnak Istenit, Szenteit, Prápolják könyörgéses köny-
vét mellyből imádkozni szokot öszve baszta [Kv; KLev.] 
* misemondó 1791: Mise mondó könyv Nro 1 
[Nagyalmás K; JHbK XXIX|37] * ördöngös 1582: 
Barbara ázzon. . . az hona alol veon egy keonyweth 
eleo. . . akor az Ideobe hallottam vala hogy vadnak 
Eordeongeos keonywek es ha ember olwas benne tehát 
eleo Ieonek az Eordeogeok.. . monda(m) Neky hogy 
Nem io Azzoni Állatnak effeleket nala hordozni [Kv; 
TJk IV| 1.106] * prédikációs 1788: negy Preticatios 
(!) könyv be kŏtese - 96 [WLt Cserei Heléna jk 18b] * 
prédikátoros ~. '?' 1849: Egy praedicatoros oláh könyv 
xr. 30 [Mv; MvLev. Trombitás Parthenias gkel. pap 
hagy. 8] * szimbolikus ~ a hitvallásokat illető könyv. 
1800: a fö Consistorium és Sinodus rendelése szerént a* 
Simbolikus könyvekel ellenkező dogmát ne pré-
dikáljunk, más vallásuakat ne motskoljunk [M.bikal 
K; RAk 33] * titkos 1811: Dolgait a' hét Gyüle-
kezetnek, Melyek ama Titkos könyvben emlitetnek, 
Mikor példájával Nagyságod követte, A' mit azoknak 
irt János, mind megtette [ÁrÉ 175]. — Vö. az evangé-
liumos-, herbáriumos- és imádságoskönyv cimszók-
kal. 

2. irodalmi mű nagyobb egysége; carte (parte mai 
maré decît un capitol a unei opere literare); Buch (größe-
re Einheit eines größeren literarischen Werkes). 1662: 
mellyrőla a krónika 9. vagy utolsó könyvében vagyon 
tractátus, szóbeszéd jelentés | Siralmas magyar króniká-
nak harmadik könyve Mellyben Rákóczi György igaz-
gatása alatt 1636. esztendeig, Bethlen Istvánnak az törö-
kök közül való hazajöveteleig meglett dolgok foglaltat-
nak [SKr 82,137. — aA fennebb említett eseményről]. 
1823-1830: Tanulták pedig a conjuncticába a Langius 
Colloquiumát s Eutropius Históriájának első köny-
vét. . . a syntacticában Corneliust és Cicerónak némely 
leveleit... a poeticában Vergilius Aeneiséből egy Li-
bert, az Ovidius Tristium egy vagy két könyvét [FogE 
125]. 

3. a biblia egy-egy nagyobb, önálló egysége; carte 
(fiecare dintre diviziunile mai mari ale Bibliei); je eine 
größere Einheit/ein größerer Abschnitt der Bibel. 1662: 
Tiszta istenes ember lévén. . . az ótestamentum könyveit 
tizenháromszor, az újtestamentumot pedig harminckét-
személ többször olvasta vala el | Egy summában s kö-
zönséggel a jó magisztrátus tiszteit s tulajdonit kiadja Is-
ten világosan Mózes ötödik könyvében8 | Jósué könyvé-
ben is [SKr 293, 689, 694. — a b Köv. az idézet). 1704: 
Ma szegény Inczédi uram testének koporsóbatétele al-
kalmatosságával mind az urak és főrendek elmenének és 
prédikála Zilahi uram, Mózes ö tödik . . . könyv 47:29-
31, amelyet ugyan maga hagyott volt, hogy az légyen 
textusa Zilahi uramnak [WIN I, 285-6]. 1823-1830: Pro-
fesszoroktól leckéket hallgattam: Kovásznaitól zsidó 
exegézist a Ruth asszony könyvéből | (Zilahi Sámuel) ta-
nított zsidó nyelvet, előbb a Josué, azután a Mózes első 
könyvéből [FogE 139-40]. 

Szk: próféciái ~. 1662: írta azért ezeket Jeremiás Je-
rusálem városának, a templumnak.. . és egész Júdának 
afelől a romlása felől, mellyel Nabugodonozor Nabu-
zárdán generálisa á l t a l . . . eldúlatta. . . amint fel va-
gyon jegyezve ezen prófétánál a próféciái könyvnek 

könyv 

utolsó részében [SKr 687] * zsoltáros ~. 1838: Innėp 
utolso Napján Reggel a' Tiszteletes pap Textussá volt Sz 
Dávid 'soltáras Könyv 13 rész lOik vers [Torockó; Bos-
la], 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
céh céh-jegyzőkönyv; protocolul/catastiful breslei; 
Zunftprotokoll. 1648/1650: Vegeszték eo kglmek 
Cehwl, miuel értik az Tegely dolgabol valo panaszolko-
dasokat, hogy nemely vraink sokadalmas vdeoben az 
Teglyet ketten harman magoknak foglalnak, es kufarsa-
got indittananak velle, hogy jeovendeoben az Tegliet 
senki egy Mesteris, maga szamara egyedwl be ne vegye, 
miuel hogy az Ceh keonyweiben irastis talalunk rolla, 
hogy regentennis Ceh szamara szettek be, es egy arant 
osztoztak fel velle, az kinek szúksege volt rea [Kv; 
ÖCJk]. 1670: Anno 1670 die 28 Januarii írattam be az 
céh könyvébe az kisebbik fiamot, Ferkőt, ha az szőcs-
művet meg akarja tanulni [Kv; KvE 201 LJ] * eklézsia 
~e egyházközségi jegyzőkönyv; catastiful comunităţii 
bisericeşti; Kirchgemeindeprotokoll. 1673/1681: be is 
van irva az Ecclesia könyvében, hogy az Ministerek, se 
egy se más rendbeliektúl, ne defraudalodgyanak fizeté-
sekben [Vh; VhU 465]. 1728: Az Eccl(esi)a könyve 
(.diariuma:) nro 1 [Szotyor Hsz; SVJk]. 1781: az eccle-
sia könyviben constitutio vagyon róla, hogy a csengetés-
nek onussa flór. Hung. 1, egy magyar forint [Árkos Hsz; 
RSzF 104] * falu ~e falujegyzőkönyv; registrul/catas-
tiful satului; Dorfprotokoll. 1716/1793: A Falu Consti-
tutiojárol irott régi articulussait mellyeket akkor prae-
decessorink írásban hagytanak és protocoláltanak a 
Falu könyveiben mindenekben helyben hagyunk és 
approbálunk [A.csernáton Hsz; SzékFt 30] * fejedelmi 
~ fejedelmi kancelláriától kibocsátott oklevelek fogal-
mazványát, ül. másolatát tartalmazó jegyzőkönyv; re-
gistru cu copiile actelor emise de cancelaria domnească; 
das von der fűrstlichen Kanzlei erlassene Urkundenab-
fassungen/abschriften enthaltende Protokoll. 1662: a 
fütyésző, prédáló n é p . . . a sok munkával, költséggel 
szereztetett sok szép könyveket s leveleket is, és proto-
collumokat, avagy fejedelmi könyveket, valamellyeket 
Toroczkőzi Ferenc nevü egyik káptalan magával 
Szebenbe el nem vihetett vo lna . . . azon könyvtartóház-
nak közepire rakásra hordván, úgy gyújtják és égetek 
meg rettenetes és becsülhetetlen kárral [SKr 439] * ki-
rályi ~ királyi/fejedelmi kancelláriától kibocsátot okle-
velek fogalmazványát, ill. másolatát tartalmazó jegyző-
könyv; liber regius; registru cu copiile actelor emise de 
cancelarie regală/domnească; das von der könig-
lichen/fürstlichen Kanzlei erlassene Urkundenabfas-
sungen/abschriften enthaltende Protokoll. 1595: Az Ta-
nachi bochiatot ala feieruarra Vrunkhoz az faluk Dona-
tioya meg iratasaert, es el hozásáért . . . attam az Dona-
tio meg irasaert f 24. d - Az király keoniwben hogi hama-
reb be iriak attam az Deaknak egj tallért f 1 d 10 [Kv; 
Szám. 6/XVI.7]. 1662: Ó, szánja meg az Úristen! hogy 
annyi sok magok hasznokat kereső tisztek, praefec-
tusok, udvarbírák közül nem találtathatott vagy egy, ki 
az országnak a levelekből, királyi könyvekbül, protocol-
lumokból, az ecclésiának pedig a bibliothécának sok 
szép és nagy summa pénzben álló könyveknek romlá-
siból való nagy kárát megkeserülte, szánta volna, s a 
romlás előtt Szebenbe avagy csak azokat beköltöztette 
volna [SKr 439] * város ~e a. városkönyv (a fontosabb 
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határozatokat, ügyleteket és a város hűségére esküt tett 
polgárok névjegyzékét tartalmazó jegyzőkönyv); liber 
civitatis; protocolul/catastiful oraşului; Stadtprotokoll 
(die wichtigeren Beschlüsse, Geschäfte und die Liste der 
auf die städtische Treue geschworenen Bürger enthal-
tendes Protokoll). 1570: Beszterchey Gěrgh Eskwt pol-
gár, Ezt vallya hogy. . . vgy emlekezyk rea az Iktataskor 
vgy Magiaraztak az Sententiat hogy az Iktatas megh 
lewen az hazat Megh Beochwllyek es Zabo Symon azon-
nal le tegye az Arrath, De e o . . . varta Zabo Symont Ez-
tendeigh három Napigh es semmyt Nem fyzetet, Es eo 
Twdomant teot róla varas kènwebeis Be Jratta [Kv; TJk 
I1I/2. 119]. 1572: az my (!) azkor vegeztek az chanady 
Ianos dolgarol Az Irwan vagion az varos keonwebe, Az 
zerent ha akarnak eo. k. vallany Irwan meg talalyak az 
keonyben [Kv; TanJk V/3.67b]. 1580: Az Be Iratas felöl 
penigh eo kegmek vegeztek hogy senkit Neotelent be ne 
írjanak Az waras keonywebe Es a kit be írnak Iol meg 
visgallyak michioda Nemzet honnét Ieot es my dolgos, 
hogy Ieowendeo vezedelemtwl az varas megh otalmaz-
tassek A kyhez penig valamy adossag felól valo suspicio 
lehetne io kezesseg alat vegyek Az ollyant be. Az ide-
ge(n) neotelennek penig senkinek zabad ne legien keres-
kedny vagy boltot nytny se egieb arant kereskedny [Kv; 
i.h. 210a]. 1635/1650: Ha az Mesterremekes Legeny 
akar Idegen, akar It valo legien, megh matkasodik, s be 
akar az Cehben allani, Elseoben irassa be magat az 
Varas kónyveben, es megh Eskwuen Feiedelmúnk-
nek, es az Varos keozze vgy vetessek be annak vtanna az 
Cehben [Kv; ÖCJk]. 7672; Valamelly Kwvacz Mester le-
geny az Becsülletes Czehben bé akar allani, és az rend-
tartás szerent magat be akaria avatni, t ehá t . . . leg el-
sőben a' becsülletes Varos köze be esküdgjek, az haza-
nak igassaganak meg tartasara alioquin ha az Varos 
kőzze be nem esküszik, es a' Varos kŏnyveb(en), es Pro-
thocolumab(an) neuet be nem irattya, a' becsülletes 
Czehben be nem vetetődik [Kv; KovCLev.]. 1701: Ha 
valamely Mester ember maga gondolattyában az itt valo 
lakást meg unna, s, az Betsŭletes Céhvei meg nem alkun-
nék, és innét más Városba menne, akár légyen Céhos 
hely, akár ne légyen, ă Betsŭletes Céh utánna íijon, hogy 
azon helyen á Céhben bé ne vegyék, se az Város Könyvé-
ben bé ne irattassék [Kv; PosztCArt. 22]. — b. városi 
jegyzőkönyv; registrul oraşului; städtisches Protokoll. 
1824: a Szolga Biro Ur a' Város Hadnagyával a Falu-
nagygyal, és Zsendellyes András Urammal ki men-
tenek . . . a' város könyvével ki vitette a' Szolga biro 
Urat, Hadnagyot, Falnagyot, és 3om Hűtést [Fog.; 
Konst.j. 

5. különböző feljegyzésekre szolgáló (lapokból össze-
fűzött) kötet; carnet/carneţel de notiţe; Notizbuch. 1598: 
Az keónybe ha azok ne(m) volnanakys, az Testamento(m) 
leúel ereótlen volna, merth ne(m) hit zere(n)t írtak az bi-
rak [UszT 13/95-6]. 1615: Keőnyuekbeöl Jutót nekj. 
Egj regestrumnak valo keőnw tizta papiros f. 1 [Kv; 
RDL I. 97 Junck András kezével]. 1621: Az Mely keony-
uet Stenczel András adot uala Gradualnak Templom 
Zamara Azt az keőnyuet attuk Junch András kezebe 
hogy megh Jrja Ahoz elsőbe Tentara es egieb fele Fes-
teknek megh Zerzesere attunk fl. 1 [Kv; Szám. 15b/IV. 
17-8]. 1629: Kőniuekbŏl iutott Egy íratlan keoniw ár.#tt 
f 1 [RDL I. 143]. 1681: Szendrei János mocskolta fejer 
konjv nagyub része Íratlan [Vh; VhU 554]. 

Szk: jegyezgető 1782: talaltunk még egy Veresset3 

a' Jegyezgető Könyvben [Torda; KW. — aÉrtsd: Veress 
nevűt] * kommentárius 1647: Egy Commentari(us) 
könny in folio f. 3 [Kv; RDL I. 134] * preszkripciós ~ 
rendelvény-könyv. 1789: Medicina Spagirica... Mots-
kos Pergament Táblában.. Egy kis Praescriptios ron-
gyos Könyv [Mv; ConscrAp 89] * testamentumos 
1647: Egy Vy testamentumos keonyvj. . . f. 3 [Kv; RDL 
I. 134]. 

6. számviteli könyv; registru de facturi; Rechnungs-
buch. 1710 k.: Anno 1700. rendelének ismét exactoro-
kat, két rendbélit; egyiket arra, hogy. . . a fiscalitasok 
három esztendeig való árendálását, ahhoz tartozó min-
den számadóktól vegyünk számot és tegyünk computust 
arról az akkor anticipált 120,000 forintról. . . Az első-
nek főinspectorának vagy praefectusának rendeltetett 
volt az egész societasból Jósika Gábor uram, ki is szép 
rendes könyvben eléadá minden, azok az esztendők 
alatt lett jövedelmeknek extractusit [BÖn. 884]. 1721: 
Mint hogj eddig az időnek mostohasága miá Városunk-
nak adosságit Sem rendb(e) nem vehettük Sem peniglen 
kinek mit űzettünk nem Consignalhattuk, Azért a kik 
még in recenti memoriae vadnak ezen Könyvet rendöl-
tük arra, hogj ez után mind aszt kinek mit fizetünk, és ki-
től mit kérünk ide fel irattassék [Kv; PolgK 47]. 1789: mi 
mind ketten Portio pénzel Restansok lévén mikor el 
égénk az elmúlt esztendőben, mind rovásaink mind 
könyvünk s quiaetántiáink el égtenek [Sztána K; Somb. 
I]. 

Szk: konvencionális ~ járandóság/konvenció-kimu-
tatás. 1670-1680: Fogaras Várahoz tartózó minden 
rendbéli szolgaknak conventionalis könyvek, mely ada-
tot ki ez aláb meg irt mod és rend szerint. . . Az udvarbi-
ronak Kész pénze per annum ötven forint fl 50 Asztal 
tartásara husz forint f. 20 Remek posztoja hét sing uln. 7 
Búzája husz köböl cub. 20a [Fog.; UF II, 479. — rKöv. a 
járandóságok fels.] * számvető ~. 1647: Egy Sámueteö 
keóny aestimaltatot. . . f - d. 60 [Kv; RDL I. 134]. 

7. üzleti könyv; registru de afaceri/comerţ; Ge-
schäftsbuch. 1836: A felsőbb rendelések nyomán a com-
mercialis comissio kötelességének esmervén, a kereske-
dői könyvek (:Defterek:) megvizsgálását [Dés; DLt 
732]. 

8. nyilvántartási napló; registru de evidenţă; Evi-
denzbuch. 1784: kelletvén... egy olyan Diáriumot tar-
tani, a' melyben minden némü Traktársághoz valo Ero-
gatiojikot, és Perceptiojikot... igasságoson fel jegyezni 
tartoznak: Ezen könyvet vagy is Deftert Mgos Principá-
lisoknak.. . producálják [Told. 16/87]. 1835: van még 
ezen kivül egy nagy Kőnyvis: Defter, vagy minek hívják, 
melybe ugyan akkor fel írja az ö Nagysága 
Cancellistaja: ki, miként, őkörrelé vagy gyalog szerbe — 
mikor, hány nap, és miféle munkát dolgozott [Zsibó Sz; 
WLt]. 

9. kottáskönyv; carte de note (muzicale); Noten-
buch. 1559: Egy keonw Lanthoz walo [MNy X, 373]. 

10. mintakönyv; carte de modele; Musterbuch. 
1836: Itt a többi Kender fanalakrol el halgatok addig, 
mig az fen irtakott ki vállagattya, és fel veti; s engemet 
tudositt a r ró l . . . hogy az meg maradott fonalbol, a* kis 
könyviből ki választott formákra, hány abrosz és hozzá 
hány tuttzet asztal keszkenyököt lehetne még felvetni 
[IB gr. I. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut.]. 
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Szk: konsztos ~ mintarajzos könyv. 1589: Vagion egj 
Eóregh constos keŏnyw harthias vadnak constok benne 
kupa rayzolasok Mely keony egiembe megh Eerne f. 4 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2. 47 Joh. Desy ötvös hagy.]. 

11. vhány ~ben vhány kötetben; într-un anumit nu-
măr de volume; in einigen Bänden. 1596: Magyar Biblia 
ket keonybe Aranyassok [Kv; RDL I. 65]. 

12. szic-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ nélkül elmond kívülről elmond; a spune ceva pe de 
rost; auswendig vorsagen/sprechen. 1640: Sztoyka Ur-
szul. El monda keoni nélkül. a z . . . Credót es De-
calogust olvasa az olah Evangeliumotis [UF I, 732] * ~ 
nélkül megtanul kívülről megtanul. . . a învăţa pe de 
rost; auswendig lernen. 1681: Ecclesiat ne adgyanak az 
ollyanok(na)k, hanem ha könyv nélkül tanullyiak meg 
az predicatiot és szorgalmatoso(n) tanulnak s — taníta-
nak [SzJk 153] * ~ nélkül tud kívülről tud; a şti pe de 
rost; auswendig wissen. 1640: Popa Komsa . . . edgik 
Labaval benna fa lábon iar az olah nielven valo Irastis 
igen akadozva olvassa az Credót koniv nelkul nem 
tudgia [Dragos F; UC 14/48. 115]. 

13. mesterlegény-könyv/igazolvány; adevermţă des-
pre susţinerea examenului de calfã; Gesellenbuch/aus-
weis. 1838: September első napján mikor Ifjabb Harai 
Josef mint ki nevezett Béjáro Mester Hivataloson a legé-
nyeket el rendelni jelen volt a Herbergen Farkas György 
is fel szollá Harai Józseff hogj a munkát Kérő legények 
Könyveiket és el botsáto czéduláikat mutatnak ele mely-
re egy idegen legény ele mutatná Vándor Könyvét [Kv; 
ACProt. 8-9]. 

14. (kötetnyi) írott mü; un volum întreg; Schrift-
stück/Werk (ím Umfang von einem Band). 1653: Egy 
könyv lenne csak rollok írni, de. elhagyom [ETA I, 86 
NSz]. 1710 k.: Oxoniumba is a nagy híres akadémiát lát-
ni elmenénk. Ennek magának, kollégiuminak, biblio-
tékájának, tanulói számának épületeinek etc. leírására 
könyv kellene [BÖn. 587]. 1736 u.: A szegény uramnál8 

laktunkban mennyi sok mulatságot követtünk el, egy 
egész könyvet lehetne arról írni [MetTrCs 483. — aGr. 
Apor Istvánnál]. 1770: Eza leánya volt gr. Haller László 
úrnak amaz ritka példájú kegyes asszonytól gr. Bethlen 
Katától . . . Minthogy Haller László úr ifjúkorában holt 
meg, a szegény asszony mintegy tíz esztendős koráig a 
reformata religióban nevelte volt, de a catholicus 
attyukfiai nem szenvedhetvén, militare brachiummal vé-
tették el, melyről szép könyvet is írt az idvezült asszony 
maga [RettE 220. — aGr. Teleki Pálné gr. Haller 
Borbála]. 1798: De most veszem magamat eszre, hogy 
szinte az egész könyvemet ide írám. Tsak igy jár az em-
ber, mikor maga szüleményiről kezd beszélni [MNy 
XLVI, 155 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göt-
tingából]. 

15. a természet ~e a természet; natura, cartea natu-
rii; die Natúr. 1710 k.: Ezt az Isten egyik nagy könyvét, 
a természet könyvét tartozunk olvasni igenis, de ez csak 
addig jó, amíg az Istennek dücsőséges, néked üdvössé-
ges | Áz ég, nap, holdtól fogva a szúnyogig vizsgáld meg 
a természet könyvét, találsz-é az ő nemekhez képest csak 
a legkisebb hibát is bennek? [BÖn. 456, 476]. 

16. vall. 1662: El ne távozzék a törvénynek könyve a 
te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, 
mert akkor lesznek szerencsések a te útaid, és akkor le-
szesz boldog [SKr 694]. 1710 k.: Én édes Istenem... te 

tudod, mit követtek rajtam és mit akartak követni.. 
Azt is mondja a te lelked az én lelkemnek: A te peresid az 
Isten könyvében vagy kegyelemnek vagy haragnak edé-
nyi [BIm. 1018] | Az Isten világi igazgatásának és a ke-
gyelemnek könyvét ha vizsgálod, érted-é az Istent igéreti 
s fenyegetésében valaha hogy hibázott volna? [BÖn. 
476]. 

17. (arany/ezüstfüst)-ív; coală (de foiţe de aur/ar-
gint); (Blattgold/silber)Bogen. 1625: Praefectus Vra(m) 
eo kgme hagyásara vasaroltattunk képíró Aranyat ti-
zenegy keonyuet. Jo felet eoreget, keonyuet hat forinton 
f 84 | Veottunk az ouar feleol valo manus araniazny kep 
Iro Araníatt ket keoniuel f 12 [Kv; Szám. 16/XXVII. 5, 
16/XXX. 21]. 1683: Kép iro Arany az kolosvari kereske-
dőknell nem volt, Szebeni Győri nevü kalmar hat forint-
nál aláb könyvét nem akarta adni (UtI). 7729: (Vettem) 
Jo féle aranyat egy könyvet fl. 4//80 Ezüsöt egy könyvet 
fl. 1//20 [Born. XXXIX. 6 Bodoni Zsigmond temetésé-
re). 

18. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attri-
butivem Gebrauch: vhány ívnyi; de un anumit număr 
de coli; von einigen Bögen. 1661: Vasarlotham Giulai 
Martonne Aszonyomtol ket könyü Kep irö (!) Esüstöt 
[Kv; ACJk 15b]. 7697: Hat könyv kep iro Arany [KGy]. 
1711: 9 könyv képíró Arany. 3//24 [ApLt 5 Apor Pé-
ter inv.]. 1717: Egj néhány könyv kép Iro Arany [TSb 5]. 
1789: 101 Könyv Sárga réz Levél, és egy félbe lévő Rf 2. 
xr 16 . . . 6. Könyv ordinar ezüst Levél Rf 1 xr 30 | 5 1/2 
Könyv Arany Rf 22 [Mv; ConscrAp. 24-5]. 

Võ. a feketekönyv, muzsikakönyv és vándorkönyv címszóval. 

könyv2 1. könny 

könyvárus vînzător de cărţi, librar; Buchhändler. 
1823-1830: Minden gradust nyert személyek, úgyszin-
tén könyvárosok, nyomtatók, compactorok legényeik-
kel, inasaikkal, a traktirok, kiket bevenni az univerzitás 
engedett meg, cselédjeikkel együtt az univerzitás juris-
dictiója alá tartoznak [FogE 233]. 

könyv-bekötés broşare/cartonare a unei cărţi; Buch-
einband. 1788: egy köny be kŏtes — 20 [WLt Cserei He-
léna jk 17b]. 

könyvbíráló recenzent/critic de carte, criticul unei 
cărti; Buchkritiker, Rezensent. 1896: ott van Gyulai bá-
csi , akinél most két elbeszélésem van; Arany László, 
aki hallgat Gyulai bácsira s ott könyvbíráló, és Nagy 
Miklós, aki jóba van velem [PLev. 177 Petelei István Ja-
kab Ödönhöz. — aGyulai Pál a Franklin kiadónál]. 

könyvdarab kb. kézirat-köteg; legătură de manuscris; 
Manuskriptbündel. 1823-1830: Egy itten tanuló qued-
linburgi, mintegy 20 esztendős Voigt nevü ifjú produ-
kált előttünk tíz positiókból álló igen szép fizikai me-
chanizmusokat, melyeket az akkori utazó írásomban 
feljegyezvén, ezen könyvdarabok mellé tettem [FogE 
193]. 

könyvecske 1. cărticică, cărţulie; Büchlein. 1560: Az 
minemv dolgok ez kçnyvechkeben vadnak arról valo 
Tabla [Kv; OCArt.]. 1573: Ne(m) alkhattak volt meg 
egymassal, Mond Thamas deák meg Bizonytom haza 
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fut es hoz egy kőnnywechket oda [Kv; TJk II1/3. 144b]. 
7664; kérvén Kegyelmed én számomra ő kegyelmétől 
egy néhány könyvecskét [TML III, 59 Kászonyi Marton 
Teleki Mihályhoz]. 7770; Legvégen az asztalnál űl vala 
egy szegény katona. kétségkívül tanult ember vo l t . . . 
a tarsolyában volt egy zsíros könyvecske [CsH 102]. 
1768: Barsonyotska Ládába talaltattak. Könyvets-
kék 3 [Mezősztgyŏrgy K; Ks 23]. 

Szk: vigasztaló 1591: Az Udvarhaznal az Espo-
talyban a' keŏnywek.. . Egi Magiar Cantualis. . . Vi-
gaztalo keŏniwechke. Egi breuiar vagi official [Kv; 
AggmLt A. 53] * zsoltáros 1801: Egy kis Soltáros 
kŏnyvetske [Vargyas U; CsS]. 1802: Egy soltáros köny-
vetske [Dés; DLt]. — Vö. az imádságoskönyvecske cím-
szóval. 

2. kb. írott mű; lucrare scrisă; schriftliches Werk. 
1583: Az varost illendeó theorweniekreol... vgy végez-
zenek . . . Annak vthanna mikor ezekben Az valasztot 
feo vraim eleo Mennek, es az Zep es hasznos műnkat el 
vegezik, tehagy (!) Az varos eleot referalliak vegezetre 
mindenek iol meg Ruminaltatwa(n) A menybe(n) a 
theorwenyreol Irt keonywechke meg tiztul es helyen ha-
giattatik, Vrunkal eo Ngawal az varossy keosseg keo-
zeot eoreokbe valo meg maradasara meg Confirmaltas-
sek [Kv; TanJk V/3. 277a]. 1621: veotte(m) Zabo Tha-
mastol az Azzoniunk eo Flge keonyuenek ki nyomtata-
sara Papyrossat keotest Nro 9 l / 2 . . Vgian ahoz az 
keoniueczkehez veottem Nyreö Ferenczteol papyrossat 
No: l5 [Kv; Szám. l5b/XI. 301]. 

3. (ezüstfust)-ívecske; coală (de foiţă de argint; 
(Blattsilber) Bögenchen. 1789: 1 Könyv Ezüst, és tiz 
Kŏnyvetske Rf 5 xr. 24 [Mv; ConscrAp. 25]. 

könyv-előfizetés subscripţie pentru o carte; Buchsub-
skription. 1853: Könyv elŏ fizetés 3 holnapra. 1 
Tallér 10 garas [KCsl 3. — Berlini feljegyzés]. 

könyves cu cárţi; mit Büchern, Bűcherfreund. Szn: 
7590; Keonjwes Ferencz [Kv; Szám. 4/XXIII.l .Q. 1603 
k.: Paulus Keőnywes de Vdwarhely [UszT 16/65]. 

könyves almárium könyvszekrény; dulap de cărţi; Bü-
cherschrank. 1815: Egy könyves Álmarium három To-
jokaival [LLt Csáky-per. 20.L.14]. 

könyves téka könyvszekrény; dulap de cărti; Bücher-
schrank. 1797: Licitáltattak... Egy ruha tartó Théca 
Hf 1 Dr. 90 Egy könyves Théca Hf 3 Dr. 64 [DobLev. 
IV/775. la]. 1802: Egy négy Lábokon állo üveges köny-
ves Théka . . . melly tékában talaltatnak könyvek [Ne; 
i.h. IV/858. 4b]. 1840: Nagy Könyves Theka 1 [Nagyka-
pus K; KszRLt]. 1842: Két feketere festett nagy köny-
ves Theca [Csekelaka AF; KCsl 3]. 1849: A' Gabanas 
feletti első szaba . . . a* falba alkatott könyves Téka — de 
üvegetlen, benne lévő kŭlőmbŏzõ könyvekkel [Szentbe-
nedek SzD; Ks 73/55]. 1866: Egy nagy olajos festékes 
könyves téka [RLt]. 

könyvforma könyvalakú: cu formát de carte; buch-
formig. 1692/1737: láttom az Asztalotskáján. egy 
könyv forma arany gyűrűkéi rákot, veres Barsonyal bo-
rított és Fejér Pamuttal takartatot Tokotskát [Szilágy-
cseh; EMLt Simeon Furenda Literati vall.]. 1713: A Ka-

lamáris Ládában vadnak e szerint. Egy könyv forma 
gyűrű tokban egy arany pecset nyomo öreg gyűrű hat 
gyémánt ket felől rajta [WassLt id. Wass Györgyné Ne-
mes Mária hagy.]. 1816: Könyv forma Czufkálo (!) lá-
da. 36 xr [Kv; Born.IV.41]. 

könyvház könyvtár; bibliotecă; Bücherei, Bibliothek. 
1823-1830: Innen mentünk ugyancsak ezen japóniai pa-
lotában lévő Bibliothécában. Ez a könyvház áll húsz 
szobákból és három palotákból, vagyon pedig bennek 
200000 darab könyv [FogE 183]. 

könyvkereskedő librar; Buchhändler. 1823-1830: 
Mert azok a nagykereskedők nem annyiban készpénz-
zel, mint portékák cserélésével trafikálnak egymás kö-
zött, és melyik amit ír levélben, a másik azt a portékát 
küldi neki, s ez megint a magáéból küld. P. o. egyik vá-
rosbeli könyvnyomtató küld a maga tipográfiájában 
nyomtatott exemplárokat a más városbeli könyvkeres-
kedőnek [FogE 197]. 

könyvkötő legător de cărţi; Buchbinder. 1579: eg kón-
wet kötetem be az Cancellariüsnak eg penczt sem adot 
rea, ha nem Énnekem kellet az kónvketŏtõl ky valtanam 
atam d. 14 [Kv; Szám. 1/XVIII.14]. 1621: Attam Joachi-
musnak az keónwkeőteőnek kilencz forintért es hatuan 
pénzért Malo(m) Vam buza t . . . Cub: 8 | Aztalos Lu-
kaczi meg czinalua(n) az Tokját® fabo l . . . /50 Az keonj-
keoteonek hogi az tokját meg borította atta(m) munká-
jára. 2 [Kv; i.h. 15a/VII-hez mell., 15b/IX.83. — aAz 
órának]. 1676: az könikötö giermekenek harangoztak 
egyszer [EM XLVII, 256]. 

Szn. 1582: Keonykeotheo Balinth [Kv; TJk IV/1.56]. 
1593: Magdaléna Keony keteo Balintne [Kv; TJk 
V/1.352]. 1600: Könyketö Ioachim [Kv; Szám. 
9/III.33]. 1646: Keőnykeőteő Gábor (idegen) [Kv; Dica 
I.3b]. 1678: Könikeotö Gábor. Könikötö Gaborne [EM 
XLVII, 257]. 1720: Könyv kötő János Deák [Kv; Dica 
V.44]. 

könyvkötőné soţia legătorului de cărţi; Frau des 
Buchbinders. 1566: Ibi kónykótóne [Kv; Szám. 1/X. 
213]. 

könyvnyomtatás imprimare de cărţi; Buchdruck. 
1662: az ország levelei amelly házban tartattak, azokat, 
és könyvnyomtatáshoz való eszközöket is, olly hirtelen 
kiköltöztethetni lehetetlen volna [SKr 617]. 

könyvnyomtató I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen; ~ intézet casă de editură; Buchdruk-
keranstalt. 1835: A' Kolosvári Könyv nyomtató intézet-
ben), ki jött Erdéllynek, és Mországnak főid abroszsza 
(:Mappája:) [Vaja MT; HbEk] * ~ sajtó presă tipog-
rafică; Buchdruckerpresse. 1823-1830: Két 
bibhopolium vagyon Göttingában: az egyiket tartották 
Vandenhoek és Ruprecht egy társaságban a másik volt a 
Ditriché, mind a kettőnek könyvnyomtató sajtója 
[FogE 240]. 

II. fn nyomdász; tipograf; Buchdrucker. 1596: Az 
keoniniomtatotol veottem eczetet 2 vedret 2 ejtelt. 1 
p(er) d 7 f 1 d 26 [Kv; Szám. 6/XXIX.124 Bachi Tamas 
sp kezével]. 1621: Zilagi Petert küldi B. Vram Zilahra, az 
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kónynjomtato János Deák zolgaiaert vezetek louat 
viue(n) v tanna . . . Attam az Ket lotol f. 1/25 [Kv; i.h. 
15b/IX. 227]. 1623: András Deákot3 az keonjnjomtatot 
Vizi Egi Zegenj Ember 2 eok(reös) zek(erén) Tordaig 
[Kv; EM XLVII, 369. — 3Válaszúti András]. 1629: er-
kezek Lengjel Országból megh Rostás Istuan Vram az 
Keony Nyomtatoval edgjüt hoztak Vrunk szamara az 
Tipographiaiahoz valo szer szamokat [Kv; i.h. 372]. 
1667: AíZ Köny nyomtatonak ellöpenzt átam, vaszarhelt 
[UtI]. 1673: Radnothon adtam az kolosvari könyv 
nyomtatonak fizetésiben es papirosra, Veres egyházi 
Mihálynak kett száz tallertt Praefectus Ur(am) altal 
[UtI] 

Szn. 1571: Joanny Könnynomtato [Kv; Szám. 
1/XIII. 436]. 

könyvnyomtató inas nyomdászinas; ucenic de tipogra-
fie; Buchdruckerlehring. 1625: B.V es az Tanaczj aka-
rattiabol Attam az keőnjw nio(m)tato Inasnak vtj keőlt-
seghre.. d 50 [Kv; Szám. 16/XXXIV.243]. 

könyvolvasás cititul/citirea cărţii; Buchlesen. 1679: 
Kony olvasashoz valo festet Techaczka az asztalon nro 
1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 20]. 1710 k.: 
Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, ó főrenden valo if-
júság. . . olvasás által tartsátok meg, amit tanultatok 
[BÖn. 556]. 

könyvpiac comerţ/piaţă de cărţi; Büchermarkt. 1896: 
Ezt a kötetet nem akarom a sárba dobni, mert ha kell ne-
ked, ráteszem a két ujjamat a keresztre, hogy nem mocs-
kolom a könyvpiacot könyvvel [PLev. 176 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

könyvtábla scoarţă de carte; Buchdeckel. 1789: Szür-
ke vastag Pappiros, Könyv Táblának valo 77 font Rf 12 
xr 4 [Mv; ConscrAp. 24]. 

könyvtartó könyvespolc; raft de cărţi; Bücherregal. 
1600: Aztalos Lukach miuelt volt az scholaba.. Mar-
ton deaknak az Lectornak egi keoniw tartót fl 1 [Kv; 
Szám. 9/IX.51]. 1670: Csinaltam egy oregh Könytartot, 
ket oldala magam deszkámból. Csinaltam meghis egy 
Könytartot nro hat ladakkal f 4 [Kv; ACJk 70a]. 1679: 
Könyv tartó, regi polczával [Uzdisztpéter K; TL. Bajo-
mi János inv. 40]. 1685: Az falb(an) vas sarkos ajtajú 
kŏnytartó Nro 1 [Gyf; MvRKLev. Urb. 22-3]. 1720: a 
könytarto mellet edgj edgjes Szék [Kőröspatak Hsz; 
HSzjPJ. 1861: 1 kŏnytartót tölgyfa szinre lagíroztam f 3 
[Kv; Ujf. 1]. 

könyvtartó-almárium könyvszekrény; dulap de cărţi; 
Öücherschrank. 1819: Egy kis könyv tartó diófestékes 
Almárium [Kv; Pk 3]. 

könyvtartó-fa könyvespolc; raft de cărţi; 
Bücherregal. 1761: Az Úr Házában. Könyv tartō fa l 
[Szentmargita SzD; Ks 18.CII]. 

könyvtartó-báz könyvtár; bibliotecă; Bücherei, Bi-
hliothek. 1662: a fütyésző, prédáló nép . a sok mun-
kával, költséggel szereztetett sok szép könyveket s leve-
leket is, és protocollumokat, avagy fejedelmi könyve-

ke t . . . azon könyvtartóháznak közepire rakásra hord-
ván, úgy gyújták és égetek meg rettenetes és becsül-
hetetlen kárral [SKr 439], 1710: Visszajövő útjokban3 

Budára bemegyen a fejedelem . . . ott mind a várost, 
mind a várat megvizsgálván, sőt a Mátyás fegyveres 
és könyvtartó házaiba is beeresztetvén [CsH 55. — 
31663-ban az Érsekújvár ostromáról visszatérő erdélyi 
sereg]. 

könyvtartó-polc raft de cărţi; Bücherregal. 1697: Mas 
könyv tartó pocz, ezeke(n) vagyon egj falka könyv [Bor-
berek AF; Mk Urb. 1]. 1720: Egy kisded könyv tartó 
Poltz [Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 2]. 

könyvtartó-téka könyvszekrény; dulap de cărţi; Bü-
cherschrank/kasten. 1697: Az ház falán Veres szőr sző-
nyeg nro 1. Könyv tartó theca nro 1 [Borberek AF; Mk 
Urb. 1]. 1720: vágjon egj könyvtartó téka három szaka-
szos, az allyában ki vono fiókja, az mellyben vágjon sok 
elegj belegj portéka [Kőröspatak Hsz; HSzjP]. 7802: 
Egy záros könyv tartó Thécát a' vak ablakban a' kapu 
felöl [Mv; TGsz 52]. 

könyvtéka könyvtartó tok; toc pentru (păstrat) cărţi; 
Buchbehälter/Futteral. 1600: Könyketö Ioachimnak fi-
zettem két Taal, és az nagy Aranyos kõnyü tekatol borj-
tassatol fl 5 [Kv; Szám. 9/III.33]. 

könyvtár bibliotecă; Bücherei, Bibliothek. 1879: A 
könyvtárak hiányát igen mélyen érzi [PLev. 51 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

könyvtáros bibliotecar; Bibliothekar. 1894: Maga 
nemcsak könyvtáros, de apa is, akinek idestova műked-
velő gyermekei lesznek [PLev. 166 Petelei István Gyalui 
Farkashoz]. 

könyvvásár könyvvásárlás; cumpărare de cărţi; Bü-
cherkauf. 1853: Gusztinak adtam könyv vásárra 1 
tallért [KCsl 3. - Berlini feljegyzés]. 

könyvvizsgálat könyvellenőrzés; revizie de cărţi; 
Buchkontrolle/revision. 1828: A' könyv-vi'sgálat itt 
szorossan veszen mindent; de tsak ugyan a1 Crisis alá 
jött Voltér munkái 's más mint-egy 35 darab könyvekis 
— a* mint a* Curator Urak biztatnak ki fognak adódni; 
de úgy hogy én reversáljom magamat arról, hogy 
hivatalt viselő Személyek kezébe menvén; elnem fognak 
másnak adódni [BetLt 4 Hodor Károly lev. Bécsből]. 

kőoldal 1. kőoldalfal; pere te lateral de piatră; steiner-
ne Seitenwand/mauer. 1819: Ezen Pintze külső Gátorá-
nak kő oldalai nagyon romladozott állapotúak lévén 
[M.köblös SzD; Torma]. 

2. kb. kő-oldalrács; grilaj lateral; de piatră; steinernes 
Seitengitter. 1823-1830: a nagy kőhídnak az Albis vi-
zén, mely Ó- és Újdrezdát összefoglalja, eredete bizony-
talan. . A gyalogösvények mellett vágynák a híd szé-
lein alol lyukatos faragott kőoldalak, azokon felül vas-
rostélyok (Gitterlehnwercke) [FogE 186]. 

kőoldalú kő-oldalfalú; cu perete lateral de piatră; mit 
steinerner Seitenwand/mauer. 1851: Az udvarház alatti 
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pincze. gátora kő oldalú [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34], 

köoroszlán oroszlán-kőszobor; statuie de leu din pia-
tră; steinerne Löwenstatue. 1823-1830: Bemenvén a 
külső házba, az ajtón belől vagyon két köoroszlán, 
amely a legrégibb egyiptomi faragás [FogE 183-4]. 

kőorsós kő-lépcsőorsós; care are fusul scării facut din 
piatră; mit steinernem Treppenmönch. 1662: Azon or-
szágházára ugyanonnan a piacról is a vár harmadik ud-
varának kapuja felett szép kőorsós, folyosós grádicson 
mehetnek fel [SKr 30l]. 

kőoszlop 1. coloană de piatră; Steinsäule. 1570: 
Kyreom Kegel: hog szerezeo(n) egy Kywmyweszt Ke-
gel: oth az Tw kegel:tek varosaban szak (!) egy Kw osz-
lopoth Rakatna(n)k fel annak vttanna Teob mywet es 
adna(n)k neky [Bethlen SzD; BesztLţ 115]. 1736: az keg 
resztjáró, avagy diebus Rogationum* kellett mennünk 
az monostori templomhoz.. . A keresztjáró héten0 első 
nap mentünk Fenes felé. ott volt valami elromlott kő-
oszlopnak a fundamentuma [MetTr 434. — aÁldozó-
csütörtök (Ascensjo Domini) előtt való három nap: hét-
fő, kedd, szerda. A kv-i jezsuita szeminárium diákjai-
nak. °Áldozócsütőrtök hetiben]. 1761: Paripák számara 
Két Fejedelmi Jstálok. az épületnek Frontispiciumán 
Négy magos kö oszlopokon Különös, és alatsonabb 
Frantzia szarvazatt, s tégla fedél [Szászvessződ NK; 
JHb LXVIII/1. — Tornai László kijegyzése]. 7772: Ezen 
Udvarház előtt. őtt rakott kő oszlopokon fél viselté-
ben lévő Folyaso vagyon [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 1792: Vagyon egy Üveg Csűr magas Kő oszlo-
pokra emelt Sendelyes fedéllel [Butyásza Szt; TKhf 
Fasc. 50/1]. 1849: a falusiak. . . kö oszlopokat fel döjtö-
gették [Drassó AF; HG Gr. Lázár lev.]. 

2. kőláb; stîlp de piatră; Steinabsatz, Pfeiler. 1680: 
Az konyhán. vagyon téglából fel rákot tŭz hellyin po-
gonos negy erös kŏ oszlopokon csinált uj kö kémény 
[A.porumbák F; KvLt Inv.9]. 1812: Egy Baranábol Kő 
oszlopokra épitett Gabanás 'Sendely fedellel [Sorostély 
AF; Born. XXXV.66 Gr. Teleki Pál conscr.]. 

3. oszlopszerü kő-ajtófél; montantul verticai al unei 
uşi asemănător unei coloane; säulenartiger steinerner 
Türpfosten/stock. 1652: egyik sarka az Ajtónak a' kű 
oszlopbol ki jött [Görgény MT; Törzs]. 

4. emlékmű/oszlop; columnă (comemorativă); 
Denkmal/sãule. 1710: Ennek az esztendőnek vége felé 
nagy nevezetes victóriát obtineála a császár a francia el-
len az Impériumban Blinthum és Nustet városok kö-
zött . . . Mely dolognak örök emlékezetire a harc helyén 
nagy kőoszlopot emelének, és a harcot felírták rája [CsH 
354-5]. 

kőoszlopos cu stîlp de piatră; mit Steinsäule. 1632: Az 
uegseö keö oszlopos boltha [UF 1,158 — aKöv. a lelt.]. 

köp 1. pök 

kőpad 1. podul morii; Mahlzeug/bank. 1587: veot-
tunk ket chakant vyat az Malomhoz.. Vgian akkor 
emeltettwk fel az keo padot megh foldoztattuk az 
achokkal gattiat az Malomnak vyollag keottettwk [Kv; 

Szám. 3/XXXII.12]. 7590: Az malo(m) Mester kik segi-
teotte(ne)k az keowet az keopadra vetni Adot d. 25 [Kv; 
i.h. 4/XIII.9 Gr. Wass malomreg.]. 1636: Az malomnak 
elseŏ reszeben vagyon ket keŏre forgo feŏlül Cziapo kett 
kereke Jo keŏ padgya és belseŏ kerekys eppek [Siménfva 
U; JHb Inv.]. 1640: vagio(n) egy Csapó Malom kett kŏ 
padra csinalua [Sárkány F; UC 14/48.22]. 1731: Va-
gyon . . . a Kászon Vizén edgy fellyül Csapó két kövŭ 
malom. . . Kö padgya faragott meczesü tserefákbol va-
lo, nyoltz faragott lábakon allo [Kászonjakabfva; BCs]. 
1760: el is jött Mokány Urszuly Iklodrol. a ' kő padat 
velünk edgyütt tzifra tornátzával fel allitotta [Mihálcfva 
AF; Eszt-Mk]. 7777: valami kö padakat vagatt ugjan 
Kiraljfalvi Atyim, elis hozták a' Malom számára [Sö-
vényfva KK; JHb LXVII/171]. 1810: A ma lom. . . fel 
emelt meg Czifrázott derék fáju kőpad benne, Négy da-
rabb alsó felső Csitsai malom kövekkel [Rákos Sz; Ks 
76 Conscr. 265]. 

2. bancă de piatră; Steinbank. 1823-1830: (A drez-
dai) hídnak mindkét felől való oldalaiban bizonyos 
prospectusokban kőpadok, melyek a víz felől befelé 
vágynák építve, úgyhogy a gyalogolóknak akadályokra 
nincsenek és az itt ülők kedvekre mulathatnak. Ezek 
mint valamely erkélyek olyanok [FogE 187]. 

3. táj kb. köves pad (kavicsos talajú, lapályosan el-
nyúló dombtető-vonulat); loc/teren pietros; Steinbank/ 
boden (sich flach hinziehender, kieseliger Hügelzug). 
Hn. 1756: a Kőpad (sz) [Famas K; KHn 287]. 

kőpadimentumozás kőalapozás; pavaj; Steinfunda-
ment. 1585: 10 Sept. Az Tanach haz vdwaran keztúnk 
mesz vermet assatny talaltanak wolt walamy regy fara-
got keo padimontomozásra, azt ky hanyattúk, meliel a 
Zobanak egy reszet padymontomoztatuk megh [Kv; 
Szám. 3/XIV.30]. 

kőpádimentum-utca kövezett utca; stradă pavată; 
gepflasterte Straße. 1619: Az nagy erős kőpádimentom 
utcákata úgy elmosta, szaggatta az rettenetes víz, hogy 
magam az szakadásokban sok helt torkig is beléállhat-
tam volna [BTN 285-6. — Konstantinápolyban]. 

kőpadocska băncuţă de piatră; Steinbänkchen. 1799: 
Alkalmas kő padotska [Bányabükk TA; MkG Conscr.]. 

kőpadolás ? (malom) kőpad-készítés; fàcutul podului 
de moară; Mahlzeugmachen. XIX. sz. e. / : Kő padolás-
ra két fertály tutaj [Marosbogát TA/Kv; GyK kv-i épí-
tőmester malomszám.]. 

kőpad-szemöldök (malom)kőpad-rész; parte a podu-
lui morii; Mahlzeugteil. 1732: az ujj M a l o m . . . Huvár-
lot kö pad szemőldökit az egesz kő paddal egyben sasok-
ban kötött erös gerendák tartjak, mellyen a ket Malom 
kő bátron forog [Nagyida K; Told. 11/70]. XIX. sz. ej.; 
kőpad-szemőldők [Marosbogát TA/Kv; GyK kv-i épí-
tőmester malomszám]. 

kőpadtartó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ medveláb kb. (malom)kőpadtartó talpgerenda; 
ursoaica morii; Grundbalken am Mahlzeug, Haus-
baum. 1815: a Sajó vizén vagyon. . . Ma lom. . . Az ugy 
nevezett Bihalok, vagy azok a* Talpok a* metlyeken a1 
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Kŏ Pad tartó Medve Lábok állanak régiek [Somkerék 
SzD; Ks 77/19 Conscr. 236]. 

kőpadú (malom)kőpados; cu podul (morii); mit 
Mahlzeug. 1761: Vagyon jo ujj kő padu alkalmas vas 
szerszámú felyŭl tsapo két kerekű lisztelŏ Malom [Si-
ménfva U; JHbK LXVIII/1.55]. 

kőpajta kőistállócska; poiată de piatră; steinernes 
Stäüchen. 1875 k.: A' kőpajta mellet lévő két sövény paj-
tát a* pap készítette [Szucság K; RAk 106]. 

kőpalackocska ? 1752: egy kő Palaczkocska [Eszt. Gr. 
Petkiné lelt.]. 

kőpallérozó kőfaragó; pietrar, cioplitor ín piatră; 
Steinmetz. 1796: A Kő pallerozonak 4 darab kö vágá-
sért Rfl 2 [ETF 182.72 Gyarmathi Sámuel költségnapló-
ja]. 

kőpalló kő-gyaloghidacska; podeţ/poduleţ de piatră; 
steinerner Steg. Hn. 1715: A Kŏ Pallónál (sz) [Zentelke 
K; KHn 138]. 1732: A Kő Pallóban (sz) [M.zsombor K; 
EHA]. 1748: A Kü Pallóban [uo.; EHA]. 1758: A kŏ 
palló mellet (k) [Bh; EHA]. 1833: az Kő palló nevezetű 
Hellyben (sz) [M.zsombor K; SL]. 

kőpalota kb. kőboltos terem; sală cu boltă de piatră; 
Saal mit steinerner Wölbung. 1715: ezen Kö Palota alat 
Valo Nagjub Pinczében [Csicsókeresztúr SzD; LLt 55/ 
l567]. 

kőpárkányos kőpárkányzatú; cu cornişă de piatră; 
mit steinernem Gesims. 1694: Az Templom előtt valo 
Folyoson Kő Párkányos Labakon allo bolthajtásos 
Teglaval padimentumozva. . . szugolyat helyevel 
edgyüt, őt lepesű fa Garadicson ereszkednek reaya [Kő-
vár Szt; JHb Inv.]. 

köpcös zömök; îndesat, bondoc; untersetzt, gedrun-
gen. 1591: Barrabas Peter, Nadasi® vallia. . . Az zekeren 
egi veres zokniaiu azzonis vala, keozep zerw fekete abra-
zattiu keopczeos azzoni ember [Kv; TJk V/1.108. — 
M.nádasról (K) való]. 1747: ezen katonáknak egyi-

ke . kőpczős és nem igen magas, jó erejű [A.hagymás 
SzD; Ks 27/XVIIb], 1798: (A szökevény) termetében 
közöpszerü köptzös [DLt nyomt. kl]. 1817: (A.járábóla 

való Farkas Petre) Kőzep termetű, Zőmők, kőptzős — 
pofotyos ábrázatú, kek vigyori Szemű [TLt 1779 Lázár 
Antal szb aláírásával. — TA]. 

Szn. 7620; Kópczes András. Kópczós András. Kóp-
czes Mathe [Algyógy H; RDL 1.109]. 

Szk: ~ termetű. 1811: Kolosvari születésű Gombos 
Mihály, kŏptzŏs termetű., kabala lábu [DLt 81 
nyomt. kl]. 1834: Pirvuly Gligor. alatson köptzös ter-
metű [DLt 939 ua.]. 

köpéce 1. molnármérce, rég, táj finak, vatyikó; măsu-
ră de morar; Müllermaß. 1765: egy véka, egy Kőpécze 
és kővágó vas csákány, egy Bodon [MNy XXXVIII,54]. 
1768: A Malomb(an) találtatott. Egy petsetes ujj 
véka két fel tőltő veka, egy kõpetze v(agy) vatiko [Sar-
maság Sz; TGsz 23]. 1842: Tartozik ezen malomhoz égy 

véka és égy vám merő (:kôpétze:) égy vágó és jukaszto 
csákány [F.árpás F; TSb 51]. 

2. vhány mércényi; de un anumit număr de măsuri; 
von einigen Mŭllermaßen. 1711: 3 Kŏpécze Serbet kő-
péczéje / /72 . . . 2//16 [ApLt 5. Apor Péter lelt.]. 1753: 
(Egy legény) két kőpőtze búzát lapot el az malombol 
[Grohot H; Ks 40/5 Petrutz Marian jb vall.]. 1789/1798: 
A* Ballai Oskola Mester Fizetése illyen: Minden Gazda 
tartozik szeműi 6 ~ hat kőpétze Búzát, és hat kupa Bort 
fizetni [Balla Sz; SzVJk 173]. 1830 k.: az Contractusban 
meg igirt, Gabanankatt minden napra egy egy kőpécze 
buzátt, három Esztendőtől fogva az Tisztek ki nem 
adták [Kerestelke Sz; BfR]. 

köpeci a Köpec (Hsz) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Köpec/Căpeni; mit 
dem Ableitungssufíix -/ gebildete Form des ON Köpec: 
Köpecről való; din Köpec; aus Köpec (her)stammend. 
1744: Bodosfalva részéről.. . En is küldöttem.. . 4 Má-
riást a Köpeczi követeknek [Bodos Hsz; SzE 15 Kobor 
István bíró (31) vall.] | azt mondotta Király biro Vram a 
Köpeczi Bironaka [Bárót Hsz; SzE 16 Damokos And-
rásné Farkas Kata (50) vall. — aKöv. a nyíl.] | Köpeczi 
Emberek voltak ezen Conspirácionak első Inditoji és 
Koholói [SzE 17 Hsz tisztségének jel.]. 

Szn. 1597: Keopeotzi Jakab [Kv; Szám. 7/XII.75]. 
1626: Kópóczj Tamas. Thamas Keopeczj [Kath.]. 1633: 
Köpözi Samúel. Köpeczi Sámuel [Kv; RDL 1.22]. 1761: 
Kőpőczi János [Jedd MT; LLt]. 1763: Kŏpõczi János 
[Kv; KCJk 43]. 

kőpénz '?' 1668: Az Kegyelmed levelét ez órában vöt-
tem az fejedelemasszony levelével együtt, kinek én felét 
sem értem, kivált az kőpénz mire való [TML IV,285 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

köpeny manta; Überrock, Mantel. 1688: az Kolosi 
Nemetek ki mentenek az utakon es fosztogatta(na)k s 
egj Baratomat méghis fosztottak kőpenyjet késit el von-
tak s egjebétis a mi kőrúlle volt [Kv; UtI]. 1705: Az inas 
pedig a mentén felyŭl pokrócát, köppenyét felvette, es 
úgy jártanak a házban [WIN 1,542]. 7805; 10 Sing Fejér 
Poszto Köpenynek | 2 Platirozott gomb a Köpenyre 
[Mv; Told. 74]. 1823-1830: minden szüretkor Lada-
mosra mentem regiusnaka öt-hat hétig, sokszor az hideg 
is szinte megvett egy kis deáki mentébe s vásott köpeny-
be [FogE 102. — Gr. Bethlen Pál alumnusaként]. 1866: 
Egy kapornya színű viseltes köpeny [RLt]. 

köpenyeg 1. manta; Überrock, Mantel. 1531: unum 
kepenyeg emi fl II [Vh; DomH 101]. 1620: Egy io fele 
keöpeönyegttúl f-/20 Egy keöz keöpeöniegtúl f-/20a 

[Kv; KvLt VectTr 15. — aA fizetett harmincad]. 1630: 
(Zalaj Gieorgyőt) János mester letaszita az Zekröl hogj 
penigh vonakodnak vala ki essek az mezítelen kard keö-
peöniegh alol [Mv; MvLt 290.205a]. 1631: egyszer Jst-
ua(n) deák egy pallost (:vagy hegyes teort:) ranta ki az 
keoppenyegh aloll [Abrudbánya; Törzs]. 1744.ė Ekot 
parontsoltatat hogj az paraszt ember csizmát posto gu-
njat köpönjeget ne viselljen [Torockó; MNy IV, 234]. 
1769: a rudrol le akarván venni egy köppenyeget azzal 
edjütt le esék [Kvh; HSzjP]. 1787: el itta kőpenyegit vad 
galamb szin Bundáját és az vad Galamb szin mentéjit 
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[Dés; DLt]. 1789: vettem kezemhez... Egy viseltes ang-
lus posztobol készült kőpenyeget [Medgyesfva MT; 
JHb Torma Éva kel.]. 1794: Fogadtam meg Mihályfalvi 
Nemes Moja Györgyöt Három Egész Esztendeig min-
den meg kivantato szolgalatra.. ígértem® fizetést a 
szerént Három Esztendőre Harmintz M Forintokat 
ggy Köpenyeget0 [Szilágycseh; IB. — aKorda Susanna. 

Folyt, a fels.]. 1828: bé is vittek a' Tótnak a* Kepenye-
git Gyaluban® a' Falus Birohoz [KLev. — aK]. — L. még 
RettE 30. 

Szk: barátszín 1820: Barát szin nem egész fekete 
kurta Köppenyeg [Kv; DLt] * drapszin 1820: visel 

Drapszin kőpenyeget [DLt nyomt. kl] * fejér 
1769: Sebtében láttam hogy fejér köppenyégben egy 
magas szál ember . . . fel mene a Cantorunk Haza felé 
[Szu; IB] * fekete kék 1589: Egy fekete kek keope-
niegh f. 3 [Kv; KvLt Vegyes 1/2.34] * francia 1732: 
Egy Király szin Scallát posztobol valo ujos Franczia kö-
pönyeg [Ks Kornis Zsigmond lelt. 4] * hamuszín 
1773: láttam alladozni egy középszer termetű Viseltes ha-
mu szin köpenyegben . . . égy embert [Dés; Ks 32. XXXÍI] 
* kendermagszín 1795: Kendermag szín köpenyegbe 

jár [DLt nyomt.kl] * kerek ~. 1802: visel hammu szin 
kerek Köpenyeget [DLt ua.] * kirédyszin ~ francia ~ 
* kurta ~ barátszín ~ * magyaros 1797: Egy 
Magyaros, és égy Németes köpenyeg [M.igen AF; 
DobLev. IV/777.11] * német 1732: Scállát posztobol 
valo Veres, Nemet paszomantos Köpönyeg [Kv; Ks Kor-
nis Zsigmond lelt. 5]. 1740: Egy ujjas nemet Köppenyeg 
tisztességes [Novaj K; LLt 47/1216] * németes ~ 
magyaros ~ * oláh ~. 1832: Bárok Mózes visel 
egy rongyos oláh köppenyeget8 [DLt 607 nyomt. kl] * 
olajszín ~. 1815: szine hagyott olaj szin Köpenyeg [DLt 
131 ua.] * olajszínű 1826: egy Olajszínű köpenyeg 
[DLt 1123 ua.] * paszomántos ~ német ~ * portu-
bákszín 1802: egy uj portubák szin Köpenyeg [DLt 
nyomt.kl] * portubák-színŭ ~. 1805: egy rongyos portu-
bák szinŭ Köppenyeg [DLt ua.] * seprõszín 1801: 
edgy seprő szin köpenyeg [Mv; MvLev. Tóbiás Antal 
hagy. 2] * szederjes 1798: egy szedeijes ujjas Köpe-
nyeg [Drassó AF; TSb 24] * tatár 1678: Uzonbola 

vitte(ne)k e l . . . Egv Tatár nemezt Egy Tatár köppö-
nyeget [BLt 1. — Hsz] * török 1666: Egy zöld Tö-
rök uyos köppónyegh tóköstól (!) [Ks 21.XVIII.79] * uj-
jas 1763: Egy viseltes ujjoss Köppenyeg [Szentiván 
Hsz; Ks 23.XXIIb]. 1812: Egy viseltes szürke poszto Flá-
ner béllésŭ ujjas köpenyeg [Mv; MvLev. Szabadi József 
hagy. 14]. 1815: Ezen Levelünket mutató Nemes Sze-
mélly Domokos Miklós. Torda Vár(me)gyében Kőrt-
véllykapun Lakos . . . Visel . . . kék posztóból valo Ujjas 
köpenyeget [Torda; TLt 1237) * vasszín 1796: egy 
vas-szin Köppenyeget kérvén [DLt nyomt. kl] * veres 

1693: Boriczának Egy rósz veres köppenyeg [Ne; 
DobLev. 1/38.11] * zöld török 

Sz. 1777: Itt látom nagyobb akar lenni a* Zsellér a' 
gazdánál ha csak előre hamaijába nem orvosoltatik, ta-
lám esső után vesszük fel a' kőpenyeget [Déva: Ks 
92.1.17 Joannes Fülep lev.]. 

2. fésülödõ ~ fésülködő köpeny; manta de coafat; 
Frisiermantel. 1797: Silesiai gyolts fûsűlödő Köpönyeg 
patyolat garnérral Kettő [Mv; Told. 19]. 

3. becsm szk-ban bizonytalan jel-sel; ín construcţii cu 
sens nesigur/neprecis; in Wortkonstruktionen mit unsi-

cherer Bedeutung: ~ alatt hordozott. 1746: (A felperest) 
az J. motskolta, boszorkány ózta, köpenyeg alatt hordo-
zottnak s ebadtanak, kurvának szidta [Torda; TJkT III. 
77] * ~ alatt valo fittyhányás. 1769: tsak ez a' Köpö-
nyeg alatt valo Fitty hányás, evei időt s Pappirossat 
Ngdk tölteni sem kell vala, sem Világ eleiben terjeszteni 
nem volt volna szüksége, E nem nagy Philosophia [Mv; 
Told. 19/45] * ~ben hordozott: 1746: Praetendallya 
Kováts Martonné Kerekes An(n)a Aszony Szekely 
Marton ur(am) ellen, hogy égy veka törők buza adósság 
iránt ŏszve veszvén kurvának boszorkánnak, az patak 
mellett köpenyegben hordozottnak szidta pronuncialta 
[Torda; TJkT 111.67]. 

A szk-ok jel-ére vmelyes mértékig rávilágíthat a kõv. két adalék: 1632: 
Szöcz Mihaly. . . az pitvarban a keöpeõnyg (!) ala takarta vala Berkeszi-
nett jaczodoznak vala egj massal | Zõcz Mihaly oda jöue s Berkeszinet az 
Cziki Zabo Mihali csŭriben viue be megh az kopenegh ala Takara ott alot-
tanak egj falkaigh [Mv; MvLt 290.82. — A mv-i vallatásokban kõnnyüvé-
rûsége miatt gyakran emlegetett asszony]. 

4. 1710: Midőn azért Teleki Mihály mind a fejedel-
met, mind az egész országot meghódoltatta volna, nem 
kérde tanácsot senkitől, hanem a magyarországiakkal 
együtt kimene Magyarországban, ahova is, már minek-
utána a szegény magyarokat ugyan jól megverte volna 
az eső, elérkezett vala a francia királytól küldetett köpe-
nyeg, holmi gyülevész franciákból, lengyelekből, tótok-
ból, kozákokból álló ármáda [CsH 154-5]. 

5. fa-őrbódé; gheretă (de lemn); hölzernes Wächter-
häuschen. 1808: Vett Titt Orbány Hadnagy Ur a Varda 
eleiben valo köppenyegekre 20 szál Deszkátt [Kvh; 
HSzjP]. 

köpenyegesen (îmbrăcat) cu mantaua; mit Mantel/ 
Überrock. 1802: egy veres Sapkás kőppenyegesen.. 
egy néhanyod magával ott künn az Ucczán fenyegetődz-
ve mondotta. meg iszom a1 véredet imilyen amolyan I 
hogy egyéb fegyver lett volna nálla nem tudom, mert 
kőppenyegesen lévén el takarhatta ha voltis [Mv; Born. 
XXXIX.53 Joh. Virág (74) vall.]. 

köpenyegezés pokrócozás (vkinek ráborított köpeny/ 
pokróc alatti elagyabugyálása); bătaie straşnică (dată 
unei persoane acoperită cu manta); Verhauen/Prügeln 
unter einem Mantel/einer Decke. 1870 k.11914: 
Köpenyegezés: néha pokrócozás. Tisztán tréfából, 
pajkosságból, néha boszuból.. két-három lesbe álló az 
ott elmenőre. . . köpenyt dobott s olvasatlanul össze-
vissza pufázta, búbozta, bordázta, bütyközte, dumézta, 
gyomrázta, kontyolta, kujakolta, öklözte, tépázta, 
egyebugyálta, - szóval helybenhagyta [MvÉrt. 21-2]. 

köpenyeg-reperálás köpenyegjavítás; repararea man-
talei; Mantelausbesserung. 1846: A kisebik legénynek 
egy köpönyeg reperálás 50 xr [Kv; Újf. 1/1]. 

köpenyegszabású köpenyegszerűen szabott; cu croia-
lă de manta; mit mantelartigem Schnitt. 1629: Az égik 
mentetis az keopeőniegh szabasut az en Uram uet vala 
megh teőle [Mv; MvLt 290.159a]. 

kőperpence malomkőguzsaly; arborele pietrei de 
moară; Eisen ím oberen Mühlstein. 1838: A Szitáló ma-
lomba . . . Gerendej vagyon 4 jo — azoknak végeikb(en) 
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vas csap 8. rajtok pedig vas karika 19 — kéreg négy 
jo . . — kŏperpenze 4. korong vas 4 jok, garat négy. . . 
Szőr rosta 4 . . . Liszt fogo négy viseltes l ádák . . . vas 
rosta égy, réz rosta égy [Km; KmULev. 2]. 

kőpince 1. pivniţă de piatră; steinerner Keller. 1590: 
Cybreffaluan Vduar helzekbe(n) Eppitettem egj Jo keo 
pinchet, Az pinchere felliel hazat [UszT]. 1591: Az Va-
rosban az piaczon. . . uagion egi keó h a z . . . Wagion egi 
Boltos keó pincze [Kv; AggmLt A.53]. 1647: Az Uduar-
haz alatt vagion egy keo Pincze igen vizes, az allyat mind 
megh padlottak [M.királyfva KK; BK 48.F.16]. 1692: 
az kű Pincze... vadnak ket rendben csinált tölgy fa asz-
kok, napkelet felől valo aszkain vágjon egy hordo meser 
[Szentimre MT; JHb Inv.]. 1703: találtunk egy nyáry 
házat, mellynek a végiben vagyon egy kamarácska.. . 
alatta egy kő pincze fa sorkas ajtajával [CsVh 118]. 
1748: Egy fedél alatt Sövényből lévő két ház kemény 
alatt lévő kamarával, és ház alatt lévő kő pintzével ed-
gyütt aestimáltattak ad Hfl.72 [Déva; Ks 73.IV.59f]. 
1 778/1781: Ezen Udvar háznak edgy része alatt vagyon 
két rekesztékben lévő jó kő Pintze [Alparét SzD; JHbK 
LII/4.10]. 1822: Az Udvarház Szalma fedél alatt jo 
három házak, nyári konyhával, és az udvar ház alatt 
levő kis kő pintzével Rft 310 [Koppánd AF; DobLev. 
V/1057.7b]. — L. még FogE 295; UF I, 193, 656. 

2. (különálló) kőpince-építmény; pivniţă de piatră 
(construită separat); (alleinstehender) Steinkellerbau. 
1599: (Makraj Peter) Zent leleke(n)... Benedekfy Cris-
tophot.. ugy hagitotta volt melybe a* chakannal hogy 
az melyireól az keó pince oldalara zeókett volth [UszT]. 
1647: Az Uduar keozepin vagion egy keo pincze, Uy 
szalmaual fedett . . . Vagion benne ket szuszek [Nagytere-
mi KK; BK 48.F.16]. 1671: az lud kert arka es az Ispotalj 
Sylvassa kozöt leuo darab giep. . . hol egi ko pintze es 
Tho hélj is vagiony [Méra K; EHA]. 1697: Az puszta kö 
Templom mellett lévő régi puszta Udvarház hely puszta 
kŏ pinczéjével [Gálfva H; JHbK LI.6]. 1759: a' Piatz 
úttzaban fél Curialis hely épületek nélkül egy romlott Kö 
Pintze vagyon rajta [Alvinc AF; EHA]. 1875: Van a' 
kántori telken egy kő, bólt hajtásos pincze, egésszen az 
oldalba bé épitve, fejül bé földelve [Szucság K; RAk 107]. 

Hn. 1654: Keó pincze new hely (k) [Madaras Cs; 
EHA]. 1657: a d a . . . ismegh Keó pincze kertit [uo.; LLt 
Fasc. 157]. 

kőpincécske pivniţă mică de piatră; Steinkellerchen. 
1694: van egy Kő Pinczecskere eppittetet kivŭl belől ta-
paszos jo Sindelyezes alat levő Hazacska, Korcsoma 
Hazis szokot lenni [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1748: Sövény-
ből főnt (!) egy ház mellette lévő kémény aljával kő pin-
tzétskéjével sőveny kerteivel, és gyümőltsőseivel edgyût 
aestimaltatott ad H. fl. 84 [Déva; Ks 73.IV.59f]. 
1777/1780: Ezen Házon fellyül vagyon edj romladozott 
Státusban lévő kŏ Pintzétskeis [Vád SzD; JHbK LII/3. 
279]. 

köpít szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vérbe ~ vérbe köpül, véresre ver; a bate pînă la sînge; 
bis aufs Blut schlagen. 1798: Mikor leg elsőbben kezdet-
ték el a Csatázást a ki nevezet személlyek... mindnyá-
jan azon voltanak, hogy az udvari Nyergest le vites-
sek. . . de vgyis a Sokaságba(n) kapdosván kezeivel De-

luciot rutul meg kőrmelte, ortzalattyát vérben küpitette 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

kőpogony iveit szemöldökő; buiandrug de piatră ín 
formă de arc; bogenförmiger oberer Türpfosten. 1656: 
az teömlecz bastiara megyen fél egy hoszu kerengheö fa 
gradicz, melire nilik job kezre, egy vas sarkos panthos 
hoüiagos szegekkel vért retezes retezfejes vas be vonos 
bellett ayto, melinek ayto 2 keö melljeki felseö keö po-
gonniaval, alsó keö küszöbökvei egyut megh vadnak 
[UF 11,111]. 

kőpor habarcspor; praf de piatră; Reibsand | vakolat-
por; praf de tencuială; Mörtel/Putzstaub. 1585: 1 Oc-
tobr(is) Ket emberei hordattunk a zobabol keowet es 
keo port ala az wdwara, attunk nekik f. 0 d. 16 | Az Ar-
kossokat hogy be chinaltak ket ember hordot keowet es 
keo port ala es az arkossokat segítetek be csinalny 
attunk d 16 [Kv; Szám. 3/XIV.31]. 1653: felgyúlt a szép 
klastrom és úgy égett vala el. Sokáig csak úgy állott 
pusztán — a kőporát hordották a kinek kellett, s a 
tégláját és kövét is [ETA I, 71 NSz]. 1726: A pitvarnak 
kŏ falai, omló, s romló félben vannak fedél nélkül lévén, 
a' sok essŏ miá, ki omlott s ki hullott a kŏpora, csak a' 
kövek emineálnak a' falából, a' falai Tetejének edgj 
darabjának le kell bomlania [Ne; DobLev. 1/124]. 

kőporos T Hn. 1790: a Kőporoson (sz) [Csegez TA; 
EHA]. 

kőpoitörő-nuüom kőtörő malom; concasor de piatră; 
Steinbrechmühle. 1648: Wveögh czyürheöz valo instru-
mentumok . . . Keö porteöreö malom jo modgyával bo-
ronábol fel rakva, szálmaval fedett, fa sarkon forgo ayto 
rayta Egy forgo kerek rayta, az tengelye jo, két vas kari-
ka, két csappal. Az kerek ladaj nem jok. Ez malom haz-
ban két nagy vasas stompjával eggyütt. Az stomp alatt 
valo kö teöreö válu nem jo. Egy szitállo keöpor vállú, az 
kerekre két viz cziatorna, két lábon állok | Vagion egy 
réghj el hagyatott haltarto, az keö por teöreő malom fe-
lett [Komána F; UF I, 938]. 

kőporválú kőtörő-malom váluja; jgheabul concasoru-
lui de piatră, jgheab de concasor; Mulde der Steinbrech-
mühle. 1648: Wveögh czyürheöz valo instrumentu-
mok . . . Keö porteöreö malom jo modgyával boronábol 
fel rakva . . . Ez malom hazban két nagy vasas stompjá-
val eggyütt. Az stomp alatt valo kö teöreö válu nem jo. 
Egy szitállo keöpor vállú, az kerekre két viz cziatorna, 
két lábon állok [Komána F; UF I, 938]. 

köpő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
fenn ~ fennhéjázó; trufaş, orgolios; hochmütig/fah-
rend. 1668: De ezek előtt Uram, bizony sem ratio, sem 
egyéb nem foga, hanem természetem kivül való emberte-
lenkedésre kelle kifakadnom, kit, elhigyjék mindazáltal 
soha bizony meg nem szolgálok kivált annak az Kegyel-
med fenn köpő sógorának [TML IV, 377 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

köpöce (bor)kupec; negustor de vinuri; Weinhändler. 
1710 k.: Lejdában a deáknak privilégiuma van, ha álta-
laggal veszi a bort, az ország számára való accisát elen-
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gedik néki, és annyival olcsóbban veheti a bort; én is 
azért általaggal vevék. Csuda, két-háromféle bornak 
öszveelegyítésével való borcsináló mestersége is vagyon 
a hollandus köpõcéknek, hogy az embernek szája izint 
való bort csináljanak [BÖn. 579]. 

köpéce l. köpéce 

köpőláda scuipătoare; Spuckkasten. 1849: két politu-
razatt kŏpŏ ládák [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. — Vö. 
a pökő láda címszóval. 

köpöly vérköpölyözés; ventuză; Schröpfen. 1710 k.: 
A mostani feleségem űdejében majalis cura, purgatio, 
érvágás, köpöly nem volt körülem, hanem csak egyszer 
forróhidegben vágattam eret s vettem purgatiót, osztán 
a sós káposzta volt kúra [BÖn. 528]. 

köpölyforma szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ pohár ? köpölyöző búraszerű pohár; 
pahar asemănător unei ventuze; schröpfkopfartiges 
Glas. 1710 k.: egy kis fedeles kŏppöly forma pohár 
[CsV]. 

A köpöly (pohár) a vér kōpōlyōzćsćre/szí vására használt régi, elavult 
orvosi, borbélymesteri, ill. felcseri műszer volt. — L. a részletesebb értehner 
zést: ÉrtSz; ÉKSz. 

köpölyöz köpöllyel vért szív; a aplica/pune ventuze; 
schröpfen. 1710 k.: egyéb betegeskedésém nem volt de-
rekas tizennyolc esztendős kóromig, hanem az orrom 
vére néha felette folyt, meg is orbáncoztam talán kétszer 
is arcul, köpölyöztek, lebelgettek, melfhél mind jobb lett 
volna a Basirius ide feljebb említett praescriptiója [BÖn. 
525]. 

köppent iddogál, iszogat, (jócskán) kortyintgat; a tra-
ge cîte o duşcă mai multe ori; (reichlich) einen Schluck/ 
Zug tun/bechern. 1704: Ugyan ma valék ebéden Lázár 
György u ramnál . . . Holott is jól köppentvén, többet it-
tam barátságért annál, mint amennyi kellett volna szük-
ségképpen [WIN I, 304]. 

köpű 1. vajköpülő faedény; putinei; Butterfaß, Karn. 
1761: kender mag egy kŭpŭbe Metr. 1/2 [Branyicska H; 
JHb XXV/36.12]. 

2. vas-cövekhegy/köpű; vîrf de fier pentru par; Poch-
gezeug, Lade. 1593: georgy kowaczjnak fizettem hogy 
az zwchy gaspar kertinel walo palohoz 5 keopwt Czinalt 
az Chowekek wigire, az kit ala wertek [Kv; Szám. 
5/XXI.30J. 7595; Acz Boldisar czjnalgatot az Paalon (!) 

. . költtöt ö kme tzöueekre az kit fel vertek, és Töúisset, 
az kit köziben rakt tak . . f 1 d 8 5 . . . 5. Vassat vöt köpí-
nek és szegnek p(er) d. 40 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 152]. 1649: 
Vöttünk vasat Czöuekekhez valo kepünek f 4 d 15 [Kv; 
i.h. 26/VI. 558]. 

3. gyertyaköpű; fundul sfeşnicului, suport mobil 
pentru lumînare (la sfeşnic); Kerzenfaß. 1630: Egy Ol-
tárrá ualo giorttia tartó kepw nelkwl tt f. 1 . . Egy 
giorttia tartó láb kepw nelkwl tt d. 50 [Kv; RDL I. 147]. 
1655: Egy jo Rez gyertya tartó kŏpüsteől f. 1 d. 25 [Kv; 
i.h. 29]. 1793: Ket gyertya tartó, mely(ne)k küpüje ket-
tős agu . . . nyoltz edgyes gyertyatartó [TL Conscr.]. 
1823-1830: (Áz ebédlőpalotában) már az asztal meg 
volt terítve és a tartó köpűjébe egy kis gyertya pilláncsolt 

[FogE 113]. 1860: Két réz gyertya tartó, melynek küpüje 
ki jár [Kv; Végr.]. 

4. ásó-, lőcs- v. villaköpü; tocul cazmalei/leucii/fur-
cii; Spaten/Wagenleisten/Gabelbüchse. 1749: Czinal-
tattam Egj Löcz keopwt az Talygaba(n) Az el tŏrŏt 
kőpwböl czinaltatta(m) 1 wtkŏzŏ karikat [Kv; Szám. 
69/VI. 464]. 1784: amikor is hogy kŏzikbe nyúltam egy 
vas villa küpüje, a kezembe akada [Bogoz U; IB. Agilis 
Szejes Péter (57) vall.]. 1822: Egy fél águ vasvilla küpés-
től [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 1829: Egy ujj Kő-
pít tsinaltam ásóra magom vasombul [Mv; LLt]. 

5. méhköpü/kaptár; ştiubei, buduroi; Bienenstock. 
1679: Anya méh, kőpűvel nro 36. Raj meh nro 22. Dez-
ma méh nro 5 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
175]. 1681: Magnak valo méh, egi kőpűvel Nro 1 [Vh; 
VhU 530]. 

6. vhány méhköpűnyi; de un anumit număr de ştiu-
beie; einige Bienenstöcke (viel). 1675: Vagyon eötven 
köpű méhem [Kv; TJk XII/8. 100]. 1716: Pap Lupsanak 
egj kõpü mehett lopták el az meh kőpűnek fenekett talal-
ta az káros az Hotina Iuonnal [Szurdok Mm; JHbT]. 

7. fa-áteresz, rég, táj bodon; punte fåcută dintr-un 
trunchi de copac despicat ín două şi scobit; aus ausge-
höhltem Baumstamm verfertigter Durchlaß/Steg. 1597: 
Dimien Andrasnak az Attia Demie(n) ferench magara 
veve az kwpwtt Eny rezebeol, hogi ne(m) Elengezet (!) az 
szek atta Emberek Előtt hane(m) modott kerdet benne 
mi kepe(n) chinalia megi az kwpwtt az szek Atta Embe-
rektol . . . mikor azt az zek atta emberek azt el végeztek 
volna, az kis kobatffaluiak es Demjen Ferench hynak az 
peres helyre az Demjen Ferench hazanal valo kópire, pa-
nazolkottak volt az zekben hogj az kwpy ne(m) teórueni 
zerent volna holott az úiz ki vet rolla [UszT]. 1650: kw-
pöt tartót mjklos Ferencz az czvr kapunal kvl az meljben 
az porosa aroknak az vize ala Jart az ferencz Mjhalj ha-
zok fele [Gagy U; i.h. — aOlv. pörös]. 1674: Az Kŭpŭ t s 
az Gyepút penig ahoz az Eorŏkseghez ja randot . . Ta-
masi András maga(na)k hagya es maraszta [Kissolymos 
U; Márkos lev.]. 1706: az . . . Lokon valo edgy Gyepŭi-
vel edgyűtt a Több Gyepük Viz és Vetés Kertek folyási, 
Küpüi, Sárai egészen megh maradának Kis Peternek és 
Posteritás(inak) orőkŏsŏn [Tarcsafva U; Pf]. 1721: ada 
cserebe. . . egj darab ŏrŏkseghet minden hozza tarto-
zandokkal edgj üt arokjaval kűpüjevel hasznaval és ka-
raval [Malomfva U; Ben.]. 1758: En Lakána kŏz kertek-
re Gyepjükre es küpűkre utakra az jószág utan Gondot 
viseljen [NkF. — aU]. 1809: Specificatioja A Soo Uttyá-
nak a szombatfalvi felső vetés kaputol kezdve. . . az 
Utolso kŭpûig belé foglaltatván a kűpüis [Szu; UszLt 
ComGub. 1628]. 1845: Székünk igen oldalas és árkok-
kal bövölködö Völgyeiben számtalan, és olly költséges 
Hidak és küpük kívántatnak [UszLt XI.85/6.19]. 
8. láncos ~ kútostor láncos vasvége; tocul barei/pră-

jinei de puţ; eisernes Ende mit Kette der Brunnenstange. 
1851: Áz udvaron vagyon egy jó kőkút avult tölgyfa 
gárdjákkal; a kút ágas meg avult tölgyfa négy táma-
szokkal, — a ' kút gém is tölgyfa, mely vas szeggel van az 
ágasba alkalmazva, — fenyő kút ostor, felső végén lán-
czos küpüvel, alsó végén küpüs vas horoggal, melyen áll 
egy vas kávás két vas abroncsú cserefa rósz veder [Erdő-
sztgyörgy MT; TSb 34]. 

O Hn. 1448: (Meta) iret ad fluvium Kollathpathaka 
alio nomine Kollathkwpw [Hídvég Hsz; Barabás, SzO 
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73]. 1714: küpü kut mellet egy darab gyümŏlczŏs széna 
fŭ [Lengyelfva U; EHA]. 1723: Aszos bük aroka küpüé-
nel (ke) [Kissolymos U; Márkos lev.]. 1738: Bodos Kŭ-
pŭjénél (sz, k) [Bözödújfalu U; EHA]. 1750: A Pákéi ha-
tárba a Küpü nevü helyébe (sz) [Papolc Hsz; EHA]. 
1781: Az Küpü főid (sz) [Andrásfva U; EHA]. 
1782/1798: A Pőnk küpüjnél (sz) [Nagysolymos U; 
EHA]. 1785: A Küpü Hidnal (sz) [Harasztkerék MT; 
EHA]. 7797: A kŭpŭn fellyŭl (k) [Tarcsafva U; EHAJ | 
Küpü kútnál (sz) [Tordátfva U; EHA]. 

Ha. 1804: küpü [Radnótfája MT; Born.G IV.6]. 
1817: küpŭköt [Tarcsafva U; Pf]. 

köpûcske kis faedényecske; putină mică; Holz-
töpfchen. 1584: Mikor pecze olayt hoznak az Wasarra, 
hat egy zemeltewl Egy kys keopeochykewel kywel teol-
tik az merteket vehesse(n) ne teóbbet [Kv; KvLt Vegyes 
III/10]. 

köpül 1. vajat köpül/ver; a bate putineiul, a se bate 
smîntîna ca să se aleagă untul; buttern, karnen. 1584: 
Chaplar vinczene Orsolia vallia. mind ketten twzet 
vynk Éppel Krestelne penigh vayat kepwl vala | Éppel 
Chrestelne vallia, Egi tehenem vala, es vgian Alkalmo-
son giwteottem vala vaynak valót, es mikoron keopwlle-
nem Ieowe hozza(m) Zelesne twzert [Kv; TJk IV/1. 251]. 

Szk: vaj ~m' való berbence. 1656: (Á majorházban) 
Vaj köpülni valo berbenczeje hoza valo ezkeozivel egjüt 
nro 1 [Fog.; U F II, 167]. 

2ã vérbe ~ vérbe fagylal, véresre ver; a bate pînă la 
sîne; bis aufs Blut schlagen. 1688: A Montecuculü Lejtt-
man kapitány Companiajábul valo szállóm a beszállás 
után Hajamat szakallomat ki tépte szaggatta, arczul 
csapdosott verbenis képűit, mely verést el nem szenved-
tem volna pro f. 40 [Kv; UtI]. 1742: Pé te r t . . . verni tag-
lani kezdették ugj annyira hogy mind vérb(e) köpültek 
[Bulzest H; Ks 111 Vegyes ir.]. 1750: Kabos László 
U r a m . . . verni kezdte. Bogdány Pétert, s jol mégis 
verte, fejit bé törte, majd egészszen vérben kepülte 
[Veresegyháza AF; Told.43]. 1755: megtámadtak 
yertenek, vérben küpŭltek [Kvh; HSzjP]. 1765: hozzám 
Jőve a Csula János Felesege véresen.. és monda én 
nékem.. . hogy a Nemes Pap Vonul Felesége meg verte 
és verbe kŭpülte Leanyával edgyŭtt [Illyésfva Sz; BfR 
45/11 Sándor Iuana (36) cons. nb Ioannis Pap vall.]. 
1781: a ' . . Gróff U r . . . embereit meg támadtak, 
vertek, vérben kepültek s marhajokat erŏszakosson be 
hajtották [Burjánosóbuda K; JHb LV/29]. 1804: ennek 
előtte ŏszve háborodtak és egy mást meg is vertek és 
Vérben is kŭbŭlték [Kvh; HSzjP]. 1824: agjba főbe verte 
es verbe kepülte [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1828: 
Kovács Istvánné torkozta vérbe küpölte [Szentgerice 
MT; CSS]. 1846: Virág László Darvas Jánost — a 
Nemes Város p i a t t z á n . . . a kőz csendesség s innep napi 
tiszteletet meg haborittásaival — két í zbe . . . ke-
gyetlenül meg verte vérbe kűpŭlte [Dés; DLt 530/1847. 

Võ. a gŭbŭi címszóval. 

köpülés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
vérbe ~ véresre verés; batere pînă la sînge; Schlagen bis 
aufs Blut. 1766: Constál az Ingerensnek az I. által lett 
jneg verettetése, sebhetése, vérben kepŭlesé [Torda; 
TJkTV.346]. 

köpült vajkōpülővel készített/vert; facut ín putinei; 
im Butterfaß verfertigt/geschlagen. 1584: Philep Bene-
dek . . . vallia, Az en felesegem valamy keopewlleot 
vayat olvazt vala [Kv; TJk IV/1.251]. 

köpültetés szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: vérbe ~ véresre verettetés; batere pînă la sînge (la 
ordinul cuiva); Schlagen bis aufs Blut. 1838: panaszolta 
a' szászok által vérben lett küpültetését [Dés; DLt 
587/1839]. 

köpűs 1. köpűvel ellátott/készített; prevăzut cu bucşă/ 
bucea; mit Büchse versehen/verfertigt. 1656: vágjon. . 
puska por teōrő malom, es keszittõ haz réz keolüs kü-
pŭs, nilaj, melinek vasas abronczos csiapos köpüs ten-
gellje, eppen megh vágjon [UF 11,157]. 1677: Vas verő 
h á z . . . vagyon e felet egy víz eresztő rúd, mellyenis va-
gyon fellyül és alól köpüs, horgas vonó és tartó vas [Ma-
daras Cs; CsVh 50 — A vasverő tőke felett]. 1680: öveg 
c s ű r . . . Az eöveg csinalashoz vadnak holmi vasból allo 
eszközök eszerint: Küpüs vegŭ más fel ölni hosszúságú 
övegh ki vono vékony vas horogh no 1. Fa nyelben csi-
nált köpűs kö tisztito három arasznal valamenyivel 
hosszab vas vékony rudacska no. 1 Ugyan vas köpűs fá-
ban csinált vas kalán, mellyel az kemenczeben levő fa-
zékban fretát szoktak bé vetni no. 1 [A.porumbák F; 
ÁLt Urb. 973-4], 1681: Nagi Konyhára, köpűs Uy Sžito 
vas [Vh; VhU 524]. 7685 e.: Küpŏs vas áso Nro 2 [Bor-
berek AF; MvRKLev. Urb. 7]. 1732: egj küpüs vas la-
pát [Kóród KK; Ks 12. I]. 1800: ad tunk . . egy kepŭs 
Ásott az árra egy német forint [Torockó; TLev. 5]. 1851: 
Az udvaron vagyon egy jó kőkú t . . a kút gém is tölgy-
fa . . . kút o s t o r . . . alsó végén kūpüs vas horoggal3 [Er-
dősztgyörgy MT; TSb 34 — a A teljesebb szöveg köpü 8. 
al.]. — L. még SKr 287 

2. fa-bélletű (fával bélelt gödrü); căptuşit cu un trun-
chi de copac scobit; mit ausgehöhltem Baumstamm 
eingefaßt/ausgekleidet. 1742: egj rósz, Csűr es egj küpüs 
kut az pincze faranal [Backamadaras MT; Born. XIV. 
10 Agyagosi Benedek (60) szab. székely vall.]. 1768: ä 
Medve István Uram Béressei. Medve Mihálly 
Ur(am) Isztinájátol Karokat ragadozva a ' Réten 
keresztül egyenesen eleiben szaladtanak a' Kŭpüs 
Kútnál [Mezőmadaras MT; BK. St. Szabó (38) vall.] | a ' 
Kûppûs ívó kutan fejül [uo.; Ks 74/55 Conscr. 58], 

3. '?' 1721: egj rósz kúpús Kályha Kemencze [M.gye-
römonostor K; KCsl 5] | egy Cseléd Ház, mellyben van 
egy Sütő kemencze, annak szájánál van fel rakva egy kis 
kűpűs kájha kemencze [uo.; KGy]. 

O Hn. 1669/1752: Kŭpŭsben (sz) [Jakabfva Cs). 
1700/XVIII. sz. v.: a* Küpüs kútnál (sz) [Mezőbánd 
MT]. 1710/1792: Falu közönséges Uttya az küpüs kútra 
fel járó [Dálnok Hsz; BLev. Transs. 27]. 1714: Kű-
pûsben (sz). Küpüs homlokán (sz) [Kászonfeltiz]. 1722: 
a* Küpüs kut [Zágon Hsz]. 1729: Kŭpŭs kút partyan (sz) 
[Árapataka Hsz]. 1744: az Küpüs Kútnál (sz) [Szászer-
ked K; LLt]. 1756: A Küpűskutnál (sz) [Jedd MT]. 
1766: A Köpüs Kútnál (sz) [Backamadaras MT]. 1768: 
Küpüs Kúton valo Réten tull [Mezőmadaras MT; KB]. 
1772: A Küs Küpüs hátyán (sz) [Ksz]. 1773: Küpüs (sz). 
Küpüs Hidnál valo Láb (sz). a Küpüs hidjánál (sz) 
[Szárhegy Cs; GyHn 52]. 1777: a Küpüs Kútra járó utza 
[Albis Hsz]. 1780: Küpüs háttjan (sz) [Impérfva Cs]. 
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1793: Küpüs Hidnal (sz) [Erdőcsinád MT]. 1805: A' Tó-
gátnál a ' Kűpűs kut árka mellett (k) [A.boldogfva U] | 
A ' Kűpűs kútjánál (k) [Fiátfva U]. 1807: Kűpűs feneki-
be (sz) [Kászonaltíz]. — A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

köpfitlen köpű nélküli (gyertyatartó); fără bucea/buc-
şă; bŭchsenlos (Handleuchter). 1655: Egy jo Rez gyer-
tya tartó kŏpűsteöl f. 1 d. 25. Mas egy alab valo gyertya 
tartó d. 50. Más egy kepütlen gyertya tartó d. 40 [Kv; 
RDL 1.29]. 

köpõ-véka vámoló favéka; baniţă folosită la vămuire; 
hölzerner Zollscheffel. 1734: Az maiomb(an) vagyon 
kŭpŭ véka nur. 1. Vám tál nur. 1. Foka nur. 1 [Bogát 
NK; JHbB D. 1 Gr. Bethlen Farkas inv.]. 

kör 1. cerc; Kreis. 1672: most már azok a magyaror-
szági atyafiak kívánnák Kegyelmed körikbe valo mené-
sit [TML VI,289 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1678: Úgy lá-
tom, használt az embereknek körökben való jövetelem 
[TML VIII, 11 Nemes János ua-hoz]. 1861: óhajtva vá-
ram K Bátyám bizalmas és barátságos körében erŏl tŏ-
bet beszélni [M.köblös SzD; BetLt 4 Vajda Ágnes lev.]. 
1896: A felolvasás tágabb körökben fog érdeklődést éb-
reszteni [PLev. 185 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. kör alakú térség; spaţiu ín formă de cerc; kreisför-
miger Platz/Ort. 1838-1845: Beálló, beállósdi. a tár-
saság közt mér ki nyílt téren, ebbe egy vagy többen be ál-
lanak, a többi künn maradva, rendre †àptával a bennle-
vökre ütnek, ha érnek valakit, a bennlevőkön a sor a 
künnállókra hajtani [MNyTK 107]. 

3. hatáskör; sferă de acţiune; Wirkungskreis. 1840: a 
Tkts Nmes T a n á t s . . . méltóztat a* köz jova bátorságra 
fel ügyelői kŏrŏböl (!) ki folyolag a dolgot investigaltat-
ni, addigis ki kérvén a gyilkolni törŏt Urától s el záratni 
[Dés; DLt 848a]. 

Szk: hatósága ~e. 1849 u.: Deésen . . . 7 egyén volt 
rögtön ítélő szék előtt, ezen egyéneket.. be vitettem a 
börtönbe és a rögtön ítélő széktől elvonva ügyöket ren-
des ítélő szék eleibe állítottam őket, hatóságom körét ez 
által talám túl is haladva [EM XLIX, 548 Zeyk Károly 
kezével] * hivatali/hivatalos ~. 1846: megállítottuk azt, 
hogy a mi hivatalos körünkhez tartozó havasi nép csen-
dessége — ide nem értvén a bucsumi földesurat tárgyo-
zó ellenszegülést — tökéletes légyen [VKp 140]. 1847 
A királyi uradalmi tisztek általa publicált hivatali kö-
rök s hatóságokból kitétele Varga Katalin által [VKp 
202]. 

4. környék; împrejurime; Umgebung. 1815: a* Sza-
bados tetzésű Mennyei U r . . . irtóztató Jég essőt kűlde 
mű körűnkbe, a* melly egész ha tá runka t . . . porrá tevé 
[Berekeresztúr MT; Berz. 11 Fasc. 75]. 1840: huszár 
katona Márton Tamás őkegyelme is jelenté magát az 
okon, hogy a maga tulajdon lakó jószága körében 
lévő. kertéből egy ökre eloroztatott [Jenőfva Cs; 
RSzF 105]. 1844: Köteles. . a Segrestyét a 
Sanctuarium körében alkalmaztatva Szükséges, Záros 
ajtókkal, és vas rostélyzattal elkészíteni [Kv; AggmLt 
C. l 86]. 1850: (A jb-oknak) nincs semmi külsojek s 
laknak a ' malom köribe [Bács K; KmULev. 3]. 

? Hn. 7679; Kör hago alattis tudok egy Pallagot [Va-
dasd MT; Told. 41]. 

kőragadozás kő-felkapdosás; apucări de pietre; Stein-
auffangen. 1673: azért ment által az A. eleibe(n), hogy 
kerdezze teőlle miért tamadot volt öcsére az széna fűben, 
melybeől emergalva(n). . . egy más elle(n) valo keő ra-
gadozasokis. . . de edgyik felis az masikat ne(m) bantot-
ta [Kv; TJk XI/1.302]. 

kőrakás 1. kőhalom; grămadă de pietre; Steinhaufen. 
1575: Minden Ember harmad Eztennapig mind kywl 
beleöl haza Eleol keorakast Teokeyet ely zerezze Tyzti-
cha | z o k a n . . . az hirdetes ellen Keo es fa Rakasokat 
vchakban Tartiak [Kv; TanJk V/3.122b, 128b]. 1633: 
Tokesen alol 3 helien uagjon három keorakas azt azkor 
czjnaltak mykor hatart szakasztottak [Egreshely SzD; 
WassLt Popsor Gaspar (50) jb vall.]. 1652: a ' kű rakas 
vegiben van bárdolt fabol gerezdekbe csinált puszta ház 
[Görgény MT; Törzs]. 1760: holott bizonyos kő raká-
sok, és határ halmotskák is vágynák [Báld K; BLt]. 

2. falrakás; ridicarea/înălţarea zidurilor; Mauerauf-
führung. 1567: Énnekem vrunkttwl Ew felsegettwl Ta-
nusagom vala, hogy En az k. vydekerol, valo nepett, 
mynd adyg meg a z . . . kó Rakas el vegezodyk. Itt az Ew 
felsege hazza myen Tarttozttassam [Kővár Szt; BesztLt 
52]. 

3. kőfal(darab); zid de piatră; Steinmauer(Stück). 
1675: Az Vár arkais az falnak erőssége leuen, arrais 
szüntelen es jo vigyazasa legyen, kő rakasa le ne omlo-
dozzon [Fog.; U F 11,676 Bornemisza Anna ut.]. 1676: 
az konyha felől valo ujj kőrakásnak az oldalában, két 
táblakban be rakva az Eő Nga czimeri [Fog.; i.h. 699] I 
az basta alatt valo pinczeben nyilik arrais hasanlo fa sar-
kos ajtó mellynek felső küszöbén vagion egy darab keő 
rokás, leis omlatt benne [Sárkány F; i.h. 753]. 

4. kőalap/alapozás; fundaţie de piatră; Steingrund/ 
fundament. 1662: (A) vára a városnak közepette kerek-
ded formában nagy erős kőrakással és kőfallal lévén 
megkerítve [SKr 415. — aVárad vára]. 1673: Bástyái 
alacsonok, kűrakási omladoznak, a faépület benne sok, 
azok is nagyrészint elrothadtanak fedelekkel együtt 
[TML VI,529 Teleki Mihály Bornemisza Annához]-
1681: Szám tartó Ház Szobája Keő bo l tos . . . Erre jaro 
garadics alol kő rakas, Lépcsői penigh faragott fábúl 
valo [Vh; VhU 521]. 1772: Vagyon ebben a sütő Házban 
Tégla rész szerént, részszerént kŏ rakás kozŏtt valo Töl-
tésén egymás mellet égy kissebb, más nagyobb földből 
rakott Sütő kementzék [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.]. 1792: Vagyon még egy sertés ol kö rakásra épít* 
ve, Nyoltz sertésre valo fenyő boronából [Apahida K; 
RLt O.2]. 1851: A* velniczénél lévő gabonás, kő rakáso-
kon, cserefa gerendákon áll [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 1870: A harangláb aljának kőrakása. . kijavításra 
vár [Szentsimon MT; ETF 107.22]. 

5. kútbélés; zidăria fîntînii; Brunnen(ein)fassung 
1675: Az udvaro(n) Egy kut be kezdet omlodozni az keo 
rakasa [Dés; Borb. II]. 1756: vagyon a K u t . . . A Föld 
szinyitol fogva a mint a kő rakása végzŏdŏt vágjon fafjţ" 
got fából állo Kut Gárgyája [Branyicska H; ^ 
LXX/2. 25-6]. 1781: Kerekes k u t . . fedele régi Sendeje-
zett, de kő rakása, és tserefa négy szegeletű gerezdbe vá-
gott gárgyázottya mind jók [Szentdemeter U; Told. 18J-

6. 1840: a ' gabonástol a' zöldséges pintzéig hasonló-
lag kertelés hellyett szolgálo kőrakás jó állapotban 
[HSzj zöldséges-pince al.]. 
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kőrakású 1. kőfalú; cu zidărie de piatră; mit Stein-
mauer. 1662: (Váradon) Az régi királyoktól klastrom for-
májában faragott kövekből rakatott két igen magas, friss 
tornyú, mondhatatlan erősen egybeforradott kőrakású 
belső épületeket nagy munkával elrontatván, minemű 
pompás királyi épületeket fundált és kezdett volt azok he-
lyében, láttam lerajzolva | Görgény várának, hogy csak 
az éjszakrúl való szőlőhegyéről állíttathatnék lövéssel való 
ártalma, az ellen egy igen-igen erős kőrakású, kétszárnyú 
öreg kasamatás bástyát indíttatott vala [SKr 96-7, 295]. 

2. kőbélésű; cu căptuşeală de piatră; mit Stein(ein)-
fassung. 1810.š Van az Udvar aréáján egy omladozott kő 
rakásu, négy ölnyi méjségű, cserefa gárgyáju kut [Jenő 
SzD; Ks 76/56 Conscr. 540]. 1852: Az Udvar közepében 
egy jo kőrakású és cserefa gárdgyáju, ágosu és gémű 
Kut, ostorával [Felfalu MT; DE 4]. 

? körét livadä pietroasă; Steinwiese. Hn. 1594 k.: 
hoszu tonya new tarto<many)ban Byka falua felöl 
mellyeth hynak Kywh retnek [Bikafva U; EHA]. 

kőris kőrisfa; Fraxinus excelsior; frasin; Eschen-
baum. Hn. 1517: Quarundam silvarum Kewres erdew et 
laapos chereye vocatarum [MNy XIII,255]. 1608: az 
Keoros fenionel (sz) [Tusnád Cs]. 1652: Keöris allyb(an) 
[Visa K; GyU 136]. 1668: az... Kőris Nevű Erdott [Ká-
lyán K; SLt D.12 Nagj Miklós (60) vall.]. 1679: Az Kö-
rös n.erdő [Visa K]. 1687: Kőrös Kúton fellyűl (sz) [Né-
ma SzD]. 1693: Kőris szegen alol (k) [Korond U]. 1713: 
In loco Körős agy vocato [Bányabükk TA]. 1719: a Kő-
risben) (k) [Szováta MT]. 1737/1792: Kőris aly Hegy 
(szö). Kőris szeg Bükki (e) [Ormány SzD]. 1738: Kőris 
Lázban (sz) [Bözödújfalu U]. 1740: A Körős Kútnál (sz) 
[M .gyerőmonostor K]. 1751: A Kőris oldalan (sz) 
[M.pete K]. 1758: A Kőrös Erdő a Sos révben [Fejérd 
K]. 1760: A Körős berekben (sz) [M.régen MT]. 1786: 
Körős aj Revinél (sz) [Nagysolymos U). 7797: Nagy 
Kőrös szeg (e) [Désakna]. 1798: A' Kőris Széken (sz) 
[Csóka MT]. 1804: a' Kőrös hegyen (szö) [Somlyó Sz]. 
1806: A' Kőrös ut szádánál (sz) [Fiátfva U]. 1811: a' 
Kőrösben (k) [Szováta MT]. 1815: A Kőres nevezetű 
helybe (e) [M.sáros KK]. 1832: Kőris meget (sz) [Erdő-
füle U]. 1864: Kőrös á g . . . kőrősfákkal bővőlködött 
most sz [Erked Sz; Pesty, MgHnt XXIV,79b]. — A for-
rásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kőrisbogár Lytta vesicatoria; cantaridä, gîndac-de-
frasin; spanische Fiiege. 1739: most az napokban az Rá-
kász kopo Sigarájában meg dŏglŏt, kőris bogarat attam 
néki az többinek is de Semmit nem használt Sigara ellen 
[Abosfva KK; Ks 99 Török Zsigmond lev.]. 

kőrisbogár-tinktúra tinctură obţinută din cantaride; 
Tinktur aus der spanischen Fiiege. 1849: 6 Loth Büz 
aszat (assa foetida) 21x . . . Kőrisbogár tinctura (üveg-
gel) 14x [Dés; BetLt 3]. 

kőriscsemete kőrisfacsemete; puiet de frasin; Eschen-
baumsetzling. 1844: Ültettem el a* hozott barkocza, kő-
ris, som, s juhar csemetéket [Újf. 3]. 

kőrisfa 1. Fraxinus excelsior; frasin; Eschenbaum. 
1679: Elő Fak az udvaron, Körős fa nro 1. Alma fa nro 1 

[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 92]. 1746: Ár-
nyék tartó körős fa [Borsa K; Told. 49] 1748: Két fris 
Kŏrŏsfa és két Kŏrtvélyfa az Udvaron [Koronka MT; 
i.h. 79]. 1756: vágjon egy kŏrŏsfa ki szarado félben | Az 
Udvarháznak előt te . . . vágjon egy ki asszot haszonta-
lan kőris fa [Branyicska H; JHb LXX/2.13,29]. 1819: 
körös fákot 7 borza f áko t . . . hatalmasul öszve darabolt 
[Várfva TA; Borb.]. 1820: Két nagy Körösfa fiatalabb 
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1030]. 1824: A' Csűrös 
kertbe jobbrol egy szép körös f a . . . Egy vén meg száradt 
kőris fára épült galamb bug. . jó [Erdőszengyei MT; 
TSb 43]. 1834: talál tunk. . . Három Fiatal Körisfát 
[Vécke U; Told. 39]. 1844: A' gyümőltsös allén aloll 
a* setalo hely két oldalába. . . talaltatnak Popule fák 
39 — egerfa 10 — Nyárfa égy és Kőrisfa égy [Mv; TSb 
37 Az ún. Teleki-kert árenda-lelt.]. 

2ŝ a kőris faanyaga; lemn de frasin; Eschenholz. 
1584: Lakatosné. az Kertiben.. twzet teot vala. Es 
twz keozepiben fazék va l a . . . Es azt monda hogy keo-
reos fanak forgacha vagyon benne es olayat vezy, es ma-
gat megh keny vele, mert azért igen fokadekos vala [Kv; 
TJk IV/1. 263]. 1652: négy részbe viset fodor kőrősfa 
[Görgény MT; Törzs]. 1719: Az Pestisről. . Minden 
nap az lakó Házakot meg kell fûstűlni, lángolo Tűzzel, 
aprón vagdalt faragott fenyő Tővisset vagy aprón dara-
bolt s meg hasogatott Kőris fát jo aszszut. . . meg lyug-
gatott Serpenyőben Vas melegittőben kell rakni, meg 
gyújtani es Széllyel hordozni az Hazban mig elegh hogy 
az meg veszett Áért az láng Corigallya, idgy kell Reggel 
és Estve későn cselekűdni [Ks 54.84 Medica instructio]. 
1771: Tavaj mikor azok a nagy árvizek valának az Piski 
hidnak restauratiojára az Nms Vármegye parantsa-
lattyábol kellett vinnünk 15 darab szál kőrős fát [Batri-
na H; JHb 93.XIX.6]. 1795: Beretzki Mihály vezetett 
minket a Szovatai Havason égy vastag Kőrisfára. . . és 
azt mi más fél ŏlŏs hoszszuságu Tzŏmpŏkre rodolvan, 
minden tzŏmpŏbŏl ŏszvességgel tizen négy szál vastag 
tserefát hasagattunk.. a d o t t . . . tizen három szál vas-
tag szároz tseter Körisfát [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1797: Egy vas Boronának készült uj Kőris fát ki faragva 
[M.igen AF; DobLev. IV/1777.18]. 1841: Égy Körisfá-
bol készült szegeletes üveges almáriom [Egeres K; Ks 
89]. 

kőrisfa-ágy pat din lemn de frasin; Bett aus Eschen-
holz. 1852: Egy furnirozott kőrisfa ágy [Görgénysztimre 
MT; Born.F.VIIIb Br. Bornemisza család lelt.]. 

kőrisfa-asztal masă din lemn de frasin; Tisch aus 
Eschenholz. 1833: Egy négy szegeletű Kőrisfa asztal, 
egész ki huzo fiókjával, benne van egy kalamáris tartó, 
tenta, és porozo kalamárissal együt [Katona K; Ks 
73/55 Kornis János lelt.]. 

kőrisfa-deszka scîndură (din lemn) de frasin; Brett aus 
Eschenholz. 1652: vagyon egy Fwrez Malom Kin fe-
nyeo, Keõreős, Teolgy, Nyár es harsfa s Iharfa deszka-
kot metczenek [Hidegszamos K; GyU 114]. 

kőrisfa-éjiszekrény kőrisfa-éjjeliszekrény; noptieră 
din lemn de frasin; Nachtkasten aus Eschenholz. 1850: 
Kőrisfa nagy éjji szekrény mosdo asztallal leibsthullal 30 
vft [Algyógy H; Born.F.Ii]. 
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kőrisfa-fűrészdeszka kőrisdeszka; scîndură (din lemn) 
de frasin; Eschenbrett. 1761: Zádog fűrész ujj deszka 
Nro 30 Vékony fűrész tsere deszka Nro 150 Vastag fű-
rész tsere deszka Nro 24 Kőrisfa fűrész deszka Nro 88 
Fenyő fűrész deszka Nro 55 [Siménfva U; JHb 
XXIII/31. 19]. 

kőrisfakaró kőriskaró; par din lemn de frasin; Stange 
aus Eschenholz. 1777: az Kőrisfa karo mindenütt igen 
jónak tartatik. A* Fenyö-tsög karo még annál jobb [Kf 
Kendeffi Elek lev. Nsz-ből]. 1797.ě Szőllőbe valo kőrős 
fa karok öt száz [M.igen AF; DobLev. IV/1777.18]. 

kőrisfakaszten kőrisfa-fiókosszekrény; scrin/comodă 
din lemn de frasin; Kommode aus Eschenholz. 1833: 
Két Kőrisfa kasztenek, három Fiókján réz ki húzok 
[Katona K; Ks 73/55]. 

kőrisfapálca kőrisfabot; băţ de frasin; Stock aus 
Eschenholz. 1756: Hoszszú kerekded körös fa páltza 2 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35.22]. 

kőrisfarúd bară de frasin; Stange aus Eschenholz. 
1595: hagya Egerwari János. 1. Bőr szekeret ide: Es kere 
Biro Wramat hogy meg czjnaltassa... Kerekes Pali czi-
nalt ra i ta . . . Egy körös fa Rudot hat loora valót p(er) d 
60 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 136 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1797: Szekér lajtorjának valo Kőrisfa négy rudok 
[M.igen AF; DobLev. IV/777.20]. 

kőrisfatekenő covată din lemn de frasin; Trog aus 
Eschenholz. 1797: A Pintze torkában egy auf slaglo Kő-
ris fa nagy Tekenő [M.igen AF; DobLev. IV/777.21]. 

kőrisféreg kőrisbogár; cantaridă, gîndac-de-frasin; 
spanische Fiiege. 1694: Egy Sacko kőris féreg [Kv; Berz. 
2.29/ 76]. 

kőris-fűrészdeszka scîndură (din lemn) de frasin; 
Eschensägebrett. 1761: Kőris és Csere fűrész deszka 
Nro 28. Hársfa fűrész deszka Nro 18 [Vessződ NK; 
JHb XXIII/31.29]. 

körjáték egyfajta labdajáték; un fel de joc cu mingea; 
eine Art Ballspiel. 1870 k./1914: Lapda: háromféle volt 
használatban.. . 2. Marhaszőrrel töl töt t . . . s bőrrel 4-8 
cikkből összevarrott... k idobó. . . kó tya . . . beálló s 
körjátékhoz használt lapda [MvÉrt. 22]. 

körjegyző notar cercual; Kreisnotar. 7880: Ami pedig 
a körjegyződet illeti, hát az igen jeles úr lehet [PLev. 78 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

körlelkész preot cercual; Kreispfarrer. 1863: A' kör 
lelkészek az oskolákat szorgalmatoson visgalják... az 
oskola mesterek naplóját visgálják meg | Szánandó sor-
ba lévő nép iskoláink, a' helybéli és kör lelkészek által 
nyerhet (!) lendületet [Gyalu K; RAk 81-2]. 1869: Min-
denik körlelkésznek egyszersmint kötelességévé tétetik, 
hogy a rájok bízott iskolákba, e köröztetés után azonnal 
ki szálljanak és az egyházközségi bizottsággal egyetértve 
oda hassanak, hogy az 1868ik évi népi nevelési törvé-
nyek életbe léptessenek [M.bikal K; RAk 177]. 

körlevél circulară; Kreis/Rundschreiben. 1842: A' ve-
res és sárgarézből - . . . Pakfongból 's más nem nemes 
értzek vegyitékiből készült — és Samovars nevezetű 
Theafőző erő müvek bé és kivitele viszonnyaira nézve 
megálhtott Kör-Levél [DLt 1344]. 1864: Tapasztalván 
több ízben a' T.k. Esperes ur, hogy a' kibotsátott Kör le-
velek el rongyolva küldöttek vissza rendeltetésŏk helyé-
re, az okbol rendeltetik hogy minden t.pap a körlevelet 
boríték alatt bé petsételve köteles küldeni más Egyházba 
[Gyalu K; RAk 88 esp. kl]. 1869: minden egyházközség 
e körlevél vételétől... egyházközségi bizottságot alakít-
son [M.bikal K; RAk 177]. 

körmécel összekarmolász/kasmolgat; a zgîria tare/ 
rău; zusammenkratzen. 1759: az en Felesegemet Terhes 
Allapotyaban Farkas István Felesege minden igaz ok 
nelkültt az ország uttyán meg verte es meg tapodta Von-
colta Dübőtskolte (!) s kőrmétzelte [Csejd MT; VK. 
Éliás Nagy (26) ns vall.]. 

? körmei V 1621: Egy egesz tehen beit czinalua ueőt-
te(m) az konihara . . . d 25 Chyeresznyet veŏ t tem.. . d. 
19. Keormelt (!) veottem d 6. Feier halat veotte(m) az 
piaczon. d 9 [Kv; Szám. 15b/XI.57]. 

körmendi Körmend (Vas m.) tn -/' képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Körmend; mit 
dem Ableitungssufñx -/ gebüdete Form des ON Kör-
mend (Kreis Vas). Szn. 1685: Körmendi Szabó János as-
sessor [Dés; Jk]. 1690: Joannes Körmendi de Des [Dés; 
Jk]. 1698: Deesi Kőrmőndi György Nemes [Dés; Jk]. 
1699: Joh. Szabó alias Kőrmőndi [Dés; Jk]. 1700: Kőr-
mőndi György ura(m) [Dés; Jk 301b]. 7702: Körmendi 
György [Dés; Jk] | Körmöndi Miklós Uram [O.brettye 
H; Born. XXIX.4.14]. 1703: Georgius Kőrmőndi [Dés; 
Jk 336]. 1705: Georgius Körmöndi [Dés; Jk 344b]. 

körmenetel körmenet, processzió; procesiune; Pro-
zession. 1864: Húsvét napján a Rom: Catholica hitval-
lású hívek határaikban körmenetelt szoktak tartani 
[GyHn 30]. 

körme-szoruló kb. hibás patájú; cu defect la copite; 
mit fehlerhaftem Huf. 1656: Istálló. Vagyo(n).. . egy 
öreg Fejer menlo körme szorulonak mondgyak [Dobo-
ka; Mk Inv. 7]. XVIII. sz. eleje: fajra járö nyavallyak is 
vadnak, azért tudva kepezes (!), Pókós, Körme Szoruló 
Mén Lovat ne végy Ménesedhez, mert okvetetlen ra faj-
zik [JHb 17/10. lótartási ut.]. — A MPászt.Mut-jában 
nincs ilyenféle utalószó. 

körmöc-arany körmöci arany; ducaţi din Körmöcbá-
nya; Kremnitzer Dukátén. 1768: Leváltam... nagy Aj-
tai Csiki István Uramtól négy kôrmôtz Aranyokat fa-
cientes Fhg 20 Dr. 16 [Ne; DobLev. 11/404]. 

körmöcbányai a Körmöcbánya (Bars m.) tn -/ képzős 
szárm.* derivatul formát ou sufixul -i al toponimului 
Körmöcbánya; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Körmöcbánya: Körmöcbányán gyártott; 
bătut/fabricat la Körmöcbánya; hergestellt/erzeugt in 
Körmöcbánya. Szk: ~ arany. 1672: az 5. arany Kastal 
Andrásnál uagio(n) kezhez adgia eo kglme mikor kiuan-
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tátik az arannyat mind uy Kórmocz Banyay arrannyak 
[CsÁLt F.27.I/38 Georgiffy Mihály nyitrai pléb. lev. ha-
za, Csíksztgyörgyre] * ~ tallér. 1756: ado t t . . . nékem 
egy Kőrmőcz Bányai Tallért, 's három Márjásokat [Kv; 
Mk IX Vall. 39]. 

körmöci I. mn 1. ~ aprópénz körmöcbányai váltó-
pénz; monedă divizionară/de schimb bătută la Körmöc-
bánya; Kremnitzer Scheidemünze/Wechselgeld. 7646/ 
1648 k.: talal tam.. . Egy Saczkoba(n) három Penzes ga-
rast ket száz három forintot idest fl. 203 . . . Oh Polturat 
fl 70 Kőrmőczj apro Penztt fl 9/26 [Born. XXXVIII. 14 
St. Bethlen feljegyzése]. 

2. ~ arany körmöcbányai aranypénzérme; ducaji 
din Körmöcbánya; Kremnitzer Dukátén. 1672: En 
azért mosta(n) nem kuldhetek többet hanem eőtt idest 5 
körmöczi arranyat [CsÁLt F.27.I/38 Georgiffy Mihály 
nyitrai pléb. lev. haza Csíksztgyörgyre]. 1686: En Buczi 
Kozma vettem kŏltsŏ(n) Nemzetes Mvasarhelly Kováts 
Istva(n) <uramto) l . . . 15 Kőrmeczi Araniokot pro inte-
resse [Mv; MbK 61]. 1699: Lukacs Peter es Ist(van) 
Ur(am)ek.. Danfalvabolŭ él budosott Biro Balas nevű 
jobbagyokot A d á k . . . fiurol fiúra maradvarol marad-
vara Nemz(etes) Altorjai Mihalcz Miklós Ur(amna)k fe-
lessegenek gyermekjnek... 8 próbált Körmöczi Ara-
nyakért melly tezen mostani üdöb(en).. . negjuen ma-
gjar forintokot [Borb. II. — aSzu határába olvadt tele-
pülés]. 1748: Szalai András Uram. . mü előttünk léva-
lais 3 ~ három körmöczi Aranjakat [Mezömadaras 
MT; IB]. 1756: húsz ujadon uj körmöczi Aranyak 
voltak [Kv; Mk IX Vall. 40]. 1758: Kész pénz Hatvan 
Körmöczi Arany [Nsz; TSb 21]. 1769: Méltoztatot 
Felséges Aszszonyunk az arany monetak(na)k Valorat 
augealni, ugy hogy ennek utánna az kŏrmŏczi es 
Venecziai aranyak érnek Rflor 4 x 18 az császári és 
ezekhez hasonlo Bavariai és Salisburgensis Aranyak 
járnak 4 Rforintokban és 18 xrajczárokban [UszLt 
XlII.97a]. 1777: azon Sekrénb(en) vo l t . . . egy kŏrmŏtzi 
Arany . Húszas és tizes Gratzárokbol ugy Márjá-
sokbol állo ezüst pénz Hflni 46. Den. 82 [Nagylak AF; 
DobLev. Ill/503.2a]. — L. még RettE 214. 

A körmöci aranynak voltak összetett — kettős, hármas, négyes, ötös, 
hatos és tizes — egységei is. L. pl.: 1774: Kŏrmŏtzi Duplás Arany Tizen-
kettő. . . Duplás Tsászár Arany Nyoltz [Nagyida K; Told. 26]. — Maga a 
körmöci arany 504 dénárt, ill. 5,25 magyar forintot ért. L. a pénznemre 
részl.: Herepei Adattár III, 281-3; Huszár 77,91 kk. 

3. ~ pénz Körmöcbányán vert pénzérme; monedă 
bătută la Körmöcbánya; Kremnitzer Münze. 1628: 
Keŏrmeoczi pénz iutot tizenket forint Három penzes ga-
ras Bathori Gabore, lengiel garassal tt f. 32 d 30 [Kv; 
RDL I. 137] | Abrogalt kŏrmŏczi pénz floreni circit(er) 
Nioltz. . . Potura Nro 5 . . . Dutka Nro 13 [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44.6]. 1662: 31 1/2 oroszlanios Tal-
fer... fl 56 d 70. 10 szeges tallér 3 /4 . . . fl 20 d 50.9 Impe-
riális tallér fl 1 8 . . . Körmöczi pénz fl. 3 d 16. Császár ga-
rossa fl 10 d 26 [Kv; KvRLt X.A.25Ü]. 1674: Egy Tarisz-
nyában). Kőrmeczi pénz, floreni huszon-negy Apro 
dutka, húszon kilencz. O pénz f. 1/26. Egy tallér . . . 
Nyolczvan apro dutka [Szászvárosi ref. lt. Halics Mi-
hály lelt.]. 

4. ~ tallér Körmöcbányán vert tallér; taler bătut la 
Körmöcbánya; Kremnitzer Taler. 1756: Németi István 
Uram. . . el botsátván az inasomat, adott néki egy kör-

möczi tallért, és három Máijásokat [Kv; Mk IX Vall. 
34]. 

II. fn körmöci arany; ducaţi din Körmöcbánya; 
Kremnitzer Dukátén. 1784: Ad tam. . . 11 duplás ara-
nyat és egy körmeczit [Kv; Pk 2]. 

körmöl 1. összekarmolász/kasmolgat; a zgîria rău; 
zerkratzen. 1702: ki vont mezítelen Fegyverrel... ream 
rohanvan. . . földre ejtett, hasamra ült, tépét, szagatat, 
harapdosot, körmölt verémet kiontotta [Dés; Jk 324a]. 
1730: Simon Mikola nevű Paciensit meg verte ábrá-
zattyában körmölte [Dés; Jk]. 1781: öklözte, körmelte 
az Ápját hogj mind vérbe küpülte [KLev.]. 1784: Kassai 
Márton u r a m . . . vellem szüntelen veszekedik gazol szid 
mocskol sohunnáréz tolvajoz üt ver körmöl [Mv; 
LakCLev.]. 1798: aszt lá tván . . . hogy . . . Műllernéis 
férje mellett viaskodik s körmöli ok nélkül Deluciot. . 
a Házból ki vetettük [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1802: 
nem anyira lehet Verekedésnek nevezni, hanem a mint a 
matskák szoktak inkább körmölték egy mást [uo.; i.h.]. 

2. inal, iszkol; a se căra, a fugi; sich davonma-
chen/fortscheren. XVIII. sz. v.: Ringy-roñgy kapocs 
félre tőllem, Minden baj körmölj előliem. Fuss, ha látsz 
most szemeddel [EM XX,498 Jánosi Sándor énekgyüjt.]. 

3. nemi kapcsolatot fenntart; a avea contact sexual; 
mit jm geschlechtlich verkehren. 1772: a midőn kerdez-
t e m . . . tŏlle hogy el veszi é Vincze Ersokat vagy nem? 
azt felelte: Nem veszem baszam Teremtette kurváját. . 
mert noha már hozzám atta volt magát, eleget basztam; 
de látom hogy mások is körmölik elegen azért nekem 
nem kel l . . . a ki eddig baszagatta, baszagassa ezután is 
[Dés; DLt 321.76b P.Etsedi (45) ns vall.]. 

körmölés karmolás, kasmolás; zgîriere; Zerkratzen. 
1748: Pekárikot Szabó János jol megdögönyözte volt al-
kalmasint, mert ábrázotján jól láttzottak a körmőlések 
[Dés; DLt 586.24]. 1813: Ezen égybe jövés közben az 
Exponens és Baratosi Joseffné közzül. . . mellyiknek 
lattzott leg elsöbbenis ott hellybe mindgyárt a' színbe az 
Ortzáján a' szeme körül a ' körmölések(ne)k véres helyei 
és az ütéseknek is? [Dés; DLt 56.3 vk]. 

körmolődzik karmolászik; a zgîria; zer/zusammen-
kratzen. 1798: Az Aszszonyis egy volt az vrával ő is na-
gyon körmölödzet [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

körmös L mn 1. ? karmos (karom alakúra formált); ín 
forma de gheare; krallenſörmig. 1710: hagjot zálogul 
egj viseltes kőrmes Arany gjűrűtt [Kv; öCJk]. 

2. T 1757: Egy Stajána (?) kórmŏs 4 esz(ten)dŏs őkőr 
borjával . . . Egy Buglyos 5 esz(ten)dŏs Tavallji barna 
kórmós ŏkŏr borjával (tehén) [Pusztasztmiklós 
K/Torda; Berz. 3. 1/9]. 

Án. 1801: Körmös (ökör) [F.szőcs SzD; CU]. 
3. '?' XVIII. sz. v.: Ha kiürül3, betaszítom egy sovány 

árokban, Körmösebbel s nehezebbel akadok [EM XX, 
499 Jánosi Sándor énekgyüjt. — aA pénzes zacskó. A 
közlő megjegyzése: csonkán, homályosan megmaradt 
régi költemény]. 

4. kb. harcias; vehement, violent; kriegerisch. .1657: 
kevésben múlt, hogy az én deákom a fejedelem deákiát 
meg nem verte, mert körmösebb legény is vala [Kemön. 
165]. 
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Szk: ~ kézzel kb. harciasan. 1679: az nemeseken és 
Fekete Jankó hadán történt alkalmatlanságot szomorúan 
értem. Mivel azért az németek adtak elébb okot reája, 
Kgld is valamit elkövettethet ellenek, kiváltképpen in pri-
mo actu körmös kézzel, az én tetszésembül kövesse el 
[TML VIII,425 Teleki Mihály Ispán Ferenchez]. 7779: A 
praetendens pedig körmösebb kézzel nyuljan ha mit akar 
a dologhoz mer t . . . ily könnyű Szerrel erös Divisionalis 
Contractusunkat fel nem forgathatja [Msz; Sár.]. 

II. ſn 1. karmos állat; animal cu gheare; Krallentier. 
Sz. 1662: Körmösnek való fára hágni [SKr 467. — II. Rá-
kóczi György 1657-i szerencsétlen kimenetelű lengyelor-
szági hadjárata után a vele szemben fejedelemmé válasz-
tott Barcsai Ákos elleni vádiratára Barcsai felelete]. 

Hn. 2.'?' 1783: A' nagy Körmösbe (sz) [Ádámos KK; 
EHA]. 1789: Körmes tŏ (sz) [Körispatak U; EHA]. 

körmösön kb. harciasan; cu vehemenţă; kriegerisch. 
Sz. 1729: A napokban feles dolgok érkezvén az Udvar-
tol, látom körmösön akarnak a dologhoz fogni, melyre 
valo nézve hoszszasabban most az Asz(szonyo)m(na)k 
nem udvarolhatok [ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki 
Borbárához Nsz-ből]. 

körmöz összekarmol/kasmol; a zgîria rău; zerkrat-
zen. 1630: ugj keōrmezte Szanto Martonne Szeoke Pé-
tért hogj mindgjart le foliamodek az ver az orczaja(n) 
[Mv; MvLt 290.200b]. 

körmű szk-ban; ín construcţii; in JVortkonstruktio-
nen: kapcás ~ kb. pókos lábú; cu molete articular; mit 
Gelenkgalle. 1768: Pénzen adtam el égy kapczás körmű, 
s nem tartani való 1767béli kancza Csitkot, Ződi András 
névű Czigánynak [K; DobLev. 11/390.12a]. — A jel-re 1. 
MPászt. 316,345 * kerek ~ cu copitå rotundă; mit run-
der Klaue. XVIII. sz. eleje: A kerek körmű lónál jobb 
nincsen [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

környék 1. szegély; tiv, tivitură; Saum. 1595: Egy 
paplan kinek az keornjeke velenchei Tafota az keozepj 
tarka Rach tafota [M.zsombor K; ŠL Reg.]. 1628/1635: 
Eleo ruhák es fodrok: Egi kek tafota theoreok 
hjm<m)el varrót eleo ruha, aranj czipke az kornjeke. 
Egj zold tafota theoreok hjmmel uarrot aranj czipkeuel 
peremezett elo ruha [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen 
inv.]. 

2. vminek a széle; marginea unui lucru; Rand einer 
Sache. 1637: az keringeo gradicsy keörnyekin uagyon jo 
vas rostely, vas ayto mellyekeuel [Fog.; UF 1,408]. 

3. vminek a tájéka; împrejurime; Gegend. 1606. Lát-
tám hogy az Veres Patak keómjekeben az Keczét megie-
belyeka birtak [UszT Martin(us) Thot de Oroz hegy (50) 
lib. vall. — aKecset (U) lakosai]. 1664: Anno 1661 die 16 
Septembris Kemény János fejdelem beszállítván 
Kolozsvárra bizonyos sok számú zoltat németeket és 
dragonokat, mely idegen népek az várost mind külső és 
belső részeiben szertelenül pusztítván tovább harmadfél 
esztendőnél... az egész város környékét puszta mezővé 
tevén [Kv; KvE 188 LJ]. 1676: a Colosvariak az letaj 
puzta Varata és annak körnjekit ujabba(n) tüllünk el 
akaiják tulajdonítanj [Ádámos KK; MvRLt Mikola 
Zsigmond lev. — aM.léta (K) melletti ún. Géczy-vár 
romjaiban ma is áll]. 1793: a' kaszálok.. . a nyárád teres 

hellyen levő kŏrnyekib(en) vadnak [Kakasd MT; 
DLev.2.XIIIB/b. 16]. 7870: vagyon a Falu dereká-
ban . . . egy Csűrös kert melynek környékében egy-
szersmind a' majorkodtatást is vitetik [Doboka; Ks 76 
Conscr. 50]. 1822: ment keresztül itt Déesen 30.30 Cso-
port M a r h a . . . szénával legelődött a Szamosi Hidak 
környékén [Dés; DLt az 1823. évi iratok közt] | A Sze-
redő Tartománnya kezdődik a' Szeredő pusztája kör-
nyékin és menyen hátra a* Tálpatak faráig [Szacsva 
Hsz; HSzjP Fel Dobolyi Lovas Katona Székel Lajos 
(22) vall.]. 1830: A* Fűrész Malom hely környékébe eső 
kaszáló helyeket a' Remetei Személyes emberek ka-
szállyák [Born. Petrus Márton de Márkod3 (69) ns vall. 
— aMT]. 

4. (vmihez közel esö) vidék; împrejurime, ţinut; (na-
heliegende) Landschaft/Gegend. 7602: (A tehenet) az 
Vásárhelyek az keoreosfeoy rethen talaltak vala. . ott 
minallunkis hyrre teottek es mind ott az keorniekben ky 
kialtattak [Kv; TJk VI/1.625 Vincze Georgy kis kapusy 
biro vallj. 1724: ha valahol cserefat talalhatnak itt a 
környekb(en), inkab abból szeretnem az mester geren-
dát csinaltatni [Pálos NK; Ks 95 Hévízi István deák 
lev.]. 1803: (Az elveszett ruhákat) itt a környékbe min-
den felé kerestettem, de Suhult nyomába nem akadha-
tak [Nagyikland TA; TLt Közig.ir.64]. 1817: másokot 
meg nem tsalhat, mert a környék ismeri [M.igen AF; 
KmULev.3 Benkő Sámuel nyíl.]. 1831: Egyed László 
hasztalan beszédű 's tselekedetű ember volt, a* Környék-
nek bolondos Komája [Szenterzsébet U; Borb. II]. 

5. vhány esztendő körül; ín jur d e . . . ani; um einige 
Jahre (alt). 1823-1830: Ez az esperes . fe leséges tü l 
együtt ügyes termetű. . . szép öreg rend emberek, mint-
egy 60 esztendő környékében [FogE 273]. 

6. vmely időpont táján; ín prea jma. . . ; um irgend-
einen Zeitpunkt. 1823-1830: mikor lipsiai vagy Moenus 
mellett levő frankfurti nagy sokadalmak Szt.Mihály és 
húsvét környékében előjőnek, akkor oda mindenféle ke-
reskedők egybegyűlnek [FogE 240]. 

környékbeli din împrejurime; aus der Umgebung, um-
wohnend. 1667/1681: elmentünk.. . Stephan Sztojka es 
Mokris Anna hazokhoz, es ot szokás szerint az környék 
beli hataros Szomszedsagb(an) lévő Vicinusokba(n)... 
be gyűjtvén azon Vicinusok e lőt t . . . proponáltuk is Ste-
phan Sztojkanak Feleségének Mokris Ánnának es ket 
agon lévő maradékinak. örökségekben statualtataso-
kat [Hátszeg; BLev.]. 1830: A Környékbéli Idegeny Em-
bereknek vagyon Tulkok in Nro 53 [Nagyikland TA; 
TLt Közig.ir.174]. 

környékez 1. kerülget; a ñ pe punctul de a . . . ; (einer 
Sache) nahe sein. 1879: Ágai3 levelet írt. Szégyenlem. 
Nem vagyok igen szemérmetes ember, de olyan dicsére-
tet mond, hogy környékez érte a pirulás [PLev.38 Petelei 
István Jakab Ödönhöz. — aÁgai Adolf (1836-1916) hu-
morista, újságíró és szerkesztő]. 

2. megkörnyékez; a încerca să intre ín graţiile cuiva; 
umgarnen. 1704: Gyárfást igen környékezik a jesuviták, 
minthogy a mi papjaink nem járhatnak folytában 
hozzája [WIN 1,219]. 

környékezett 1. szegélyezett; tivit; be/eingesäumt. 
1735: Egy virágos zöld kamuka szoknya, előruhájával 



395 

együtt, az allya arany galandal prémezett, és közép szerű 
arany tsipkével környékezett [M.zsombor K; Somb.]. 

2. veszélyeztetett, veszedelmeztetett; periclitat; ge-
fahrdet. 1815: Meg visgálván ujolag is az Marha dögtől 
környékezett All Gyógy és Homorod Nevü Falukat . . . 
Szükségesnek látom, hogy Homorodon egy Ospotaly az 
beteg Marháknak.. állittassék... Koller György Cir-
culáris orvos [Algyógy H; JHb Jósika János főispán ir. 
263 Zoltán Károly kezével]. 

környékeztetik határoltatik, körülvétetik; a ñ încon-
jurat; begrenzt/umgeben werden. 1864: Berekallya, ez 
nyugotra egy sürü Berek által környékeztetvén... ere-
detét innen kapta [M.bikal K; KHn 7l-2]. 

környesen köröskörül; (de) jur împrejur; ringsherum. 
1864: a Pad . . oldala környesen meredek kőszirt és ko-
pasz oldal [Zsobok K; KHn 32-4]. 

környezett körülvett; înconjurat; umgeben. 1864: 
Kaszága. ez is szálos és cziheres erdőkkel környezett 
gabonát termő. Szép szálos erdőkkel és szőlőhegyek-
kel környezett határrész [Középlak K; KHn 300]. 

környező határoló; înconjurător; angrenzend. 1864: 
Nagy és kis Malató. . magas hegy, honnan 12 falut és 
határát, úgy e vidéket környező délnyugoti Kárpát 
hegy-lántzolatok egy részét beláthatni [M.valkó K; 
KHn 112]. 

környös-környül, körös-körül 1. egészen (teljesen) kör-
ben/körül; (de) jur împrejur; ringsherum. A. környös-
környül. 1632: Az falon keornieös keörniwl kárpit tartó 
ramak [UF 1,168]. 1662: (A váradi) bástyák sűrű 
lobogós kopjákkal, sok szép lovas és gyalog zászlókkal 
környös-környül megrakatván, ki-ki az ő lövőhelyét, 
sáncát éjjel-nappal erősíti [SKr 585]. 1681: Ezen nyári 
ház . . . megköttetett jó temérdek sas fákban be vont, 
környös körűi gyalult és párkányos fűrész deszkákkal 
meg borítva csinálva. A deszkákat is penig mind 
környös környül jó vas lédczegekkel szegezték fel [CsVh 
90]. 

B. környös-körül. 1637/1639: Egez szel krakaj abroz, 
keomjes koerül roitos f. 2 . . Egy Gyémántos Arany 
gyűrű, melynek a teteien negy haromszegü gyémánt, az 
szaraban környeos keorül, Rubint, Smaragd, es gjemant 
[Kv; RDL 1.111]. 1681: (A rét) mostan ebben ighen jó fü 
lévén, bé vagyon környös körül zavara kertel kerítve 
[CsVh 97]. 1687: ezen Udvar haz hely környös körűi sö-
vennyel font kertel vagyon be kerítve [O.gyerőmonostor 
K; WH]. 1730 k.: Nztes Szalai László Ur(am) egy ve-
konj test szin selyem keszkenőt környös körül virágok 
rajta Conferált az Ur Asztalára [Mezömadaras MT; 
MMatr.375]. 1736.ĕ A fejedelem mikor ebédelt vagy va-
csorált. az asztalt megterítették; elsőben az hosszú 
asztalra környös körül ezüst arany fonallal varrott egy 
singnyi szélességű keskeny abroszt tettenek [MetTr 333]. 
1781: más néven nemis hivatnak hanem kŏrnyŏs körül 
Gaz reznek [Gyszm; DE 3]. — L. még SKr 627, 674-5. 

C. körös-körny ül. 1615: az örökségnek io leszas ker-
tet tartozzanak körös körniul kesziteni [HSzj lészás-kert 
al.]. 1632: Cziwres ker t th . . . Az kert keözepin vagion 
egj hozzu eoregh Sindelies Cziwr az oldala keőres keőr-

környös-környül 

niwl dezkazott [A.porumbák F; UC 14/38.190]. 1636: 
Ez uiragos kert vagyon negy reszbe(n) szakasztua. . Az 
elseŏ tablatt ighe(n) szép uiragok mesterseges Cziffras 
ultetessel ekesítik; mind keŏrŏs kŏrnyul liliu(m)mal ül-
tetett be keŏzepi sok fele fuuekkel uiragokkal [Siménfva 
U; JHb Inv.]. 1647: Czűrős Kert allapattya. . Az Ső-
vennje körős kőrnjűl epp [Marosillye H; VLt 55/5415]. 
1651: 9 Geőrő merő Rubintos meliben vagion körős 
kőrniol Tizenhárom Rubint [WassLt 72/2 Vaas Judit 
kel.]. 1692: Ezen Pincze körős környül köböl vagyon fel 
rakva [Mezőbodon TA; BK 6] | egy tabla plántált veres 
hagyma. . . körős környül magnak valo retek plantalva 
[Szentimre MT; JHb Inv.]. 1718/XVIII. sz.: egy darab 
kaszáló R é t t . . . Szomszédgyai körős kőrnyúl az Erdő 
[Nagyszeg Sz; Berz. 7. 68/1]. 1737: a Komis Rétin kivűl 
nap-nyugatról egj szegelet, mellyet kőrös környül egj 
halovány kerül meg [Dés; Jk 477a]. 1823: Vagyon a' 
Kastéllyos epűlettel által ellemben Északra vagyis 
Enyed felé kőrős környül a Moros folyamatjavai körűi 
véve. . . egy alkalmas Nagyságú sziget [Marossztkirály 
AF; EHA]. — L. még TML VI, 288; UF I, 188, 935, II, 
144, 155, 177. 

D. körös-körül. 1576: Wagion maas feyre walo Roy-
tos kez kenyeo keres kereol waroth tereok warrassal 
Aranyai teoltet | Wagion egy pattyoloth feyre walo ne-
gyed fel Syngh A hoza keres kereol waroth tereok waras-
sal gazdaghon [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.6]. 1594: 
Az Maior haz zobaiaban vágjon aztal No 1. Keőreős 
keöreől wadnak pad zekek [Kraszna Sz; UC 78/7.19]. 
1636: egy hitua(n) ayto felszer. nylik egy kapoztas 
kertre . . . keŏreős keörûl leszas seŏuenie [Siménfva U; 
JHb Inv.]. 1652: Ezen . . . fa haz körős korul sasokba 
boronakba rótt [Görgény MT; Törzs]. 1685: Kŏros 
kŏrŭl maga(m) szántóföldim vad(na)k [Désakna; 
EHA]. 1734: Az csűr kert kőrös kürŭl fedeles és 
támaszos Sŏény kertel bé kerítve [Datk NK; JHbB D.l 
gr. Bethlen Farkas inv.]. 1742: Csináltatott T.Nmts 
Benkŏ Raphaelne Aszszonyunk az Arkosi Templombeli 
praedikallo székre. . . egy karmasin szin Anglia 
posztobol valo borítékot kőrős kőrűl fekete kŏtessel 
megpremezettett is [Árkos Hsz; SVJk]. 1811: Egy fátyol 
keszkenő, körös körül a ' széle igen fáin tsipkével 
ékesitve, bellyebb Zöld, és Veres Stráfokkal körős körül, 
a közepén 4. Sor virágok [A.ilosva SzD; SzConscr.] — 
L. még UF 1,394,829. 

2. körül (a környéken); ín împrejurime; in der Umge-
bung. A. környös-környül. 1677: a mikor minden felől az 
magyar hadak környös-környül jelen voltak, az mostan 
fogadott hadakban felesen lévén itt körül, az többit vár-
tam . . indulnom kellenék [TML VII,430 Teleki Mihály 
Absolon Dánielhez]. 

B. körny ös-körül.1685: Az elmúlt 1684. esztendőbeli 
drágaság mégis durál, bor, búza és mindenféle gabona 
drága, környös-körül [Kv; KvE 218 BP]. 

C. körös-környül. 1581: senky ne merezzellie(n) fői-
det az hatarzelbe senkinek se berbe se egieb modo(n) 
adny se localny semmy zin alat Az földnek veztesse 
alat . . Ez penigh kóres kornywl minde(n) fele megh 
tartassek Az hatarzelbe [Kv; TanJk V/3.243b]. 1662: Bi-
har vármegyében Pocsaj nevű puszta teleknek nagyobb 
részét a fejedelemasszony ősrŭl álló igazsággal bír-
ván. . . csak közel is körös-környül több faluk is hozzá 
bírattatnának [SKr 200]. 1705: Ugyan ma is mind lát-



környös-környülbe 

szának a nagy tüzek, a faluk amint égtenek körös-kör-
nyül, egész napestig,és éjszaka is [WIN I, 565]. 1734: kő-
rős környül jáijanak [Dés; Jk]. 

D. körös-körül. 1705: Ma reggel a lovas hadak kime-
nének a mezőre a szőlőhegy felé, és strázsákat rendelvén 
ki a hegyekre körös-körül, magok itt a réten egész csak-
nem estig etetének | Alamor felé ma is egynéhányfelé 
igen nagy tüzek látszottanak, erősen égettenek körös-
körül [WIN 1,428,579]. 1739: Károlyvárott lakó catho-
licus igen kevés volt, de körös-körül, kivált Hunyadvár-
megyében, feles catholicus volt [MetTr 436]. 

környös-környülbe szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~vesz körülvesz; a înconjura; umgeben. 
1584: (A tehenek) az Ludra rea Menenek a ' zeles miklos-
ne haza eleót, keornyeós keorewlbe vewek az ludat es 
Niomodak vesztegetek váltig [Kv; TJk IV/1.275]. 

környül, körül I. hsz 1. körbe; împrejur, de jur împre-
jur; herum, rundum. A. környül. 1570: Vitéz ferencz. . . 
va l lya . . . Besterzhey Georgis azt kerthe volt az heliet az 
varostwl hogi Megh engednek neki az eo Tho heliet Beh 
kerthelny es Tylalmasba Thartany. Es Thwgya azt ez 
wallo hogi Megh arkolta volt keornywl es be Theowisel-
te volt [Kv; TJk 1II/2.122]. 1584: Esmeg hogy az kwtot 
keornywl keowel meg Raktak attúnk keomyessnek f. 2 
[Kv; Szám. 3/XV.17]. 1585: (Az árnyékszék) felet hogj 
be dezkaztatuk es üleseket chinaltatúnk, es kernyl dez-
kawal be zegeztetuk, es ket aitot chinaltatu(n)k, attunk 
a t t ó l . . . d 75 [Kv; i.h. 3/XIX.41]. /629:*agyon egy kis 
levélszin, földbe vert lábakon állo deszka székek alatta, 
környül [Szu; SzO VI,90 Székelytámadt vár lelt.]. 1646: 
Az Azzony haza(n) belől valo hazba(n) ezek v a d n a k . . . 
Pad szekek környül Egj üres parazt nyoszolya [M.bük-
kös AF; KCsl 2]. 1694: (A kút) felső resze faragot kő-
vekből fel va(gyo)n rakva azon kövek ismét faragot fak-
kal fel va(gyo)n környül gardazva [Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 1728: Széna fŭ . . e g j erecske tartja az hatarat, 
melly meg szakasztja a Papetola, a Papét is kőrnyűl Er 
tartja [Sszgy; SVJk. — aA pap részétől a deák részét]. 
1756: A Boltnak Észak felől valo oldalában vágjon egj 
Vak Ablak mely környül Deszkával meg béreltetvén vá-
gjon [Branyicska H; JHb LXX/2.21]. 

B. körül. 1605: Az eóreóg palotaba(n) ualo hazba(n) 
uadnak keórwly padszekek [Gyalu K; Sennyei 11 /47 fej-i 
inv.]. 1621: es hogy az Tomaczott keorul meg dezkazta 
atta(m) Aczi Georginek /25 | az Varos var fokán, kurül 
Gerendakat Czinalua(n) fel mjuel hogy rozzak vol-
t a k . . . attam egy N a p r a . . . /25 [Kv; Szám. 15b/DC 237, 
242]. 1629: A Pap tava, vicinussa körül tós es eress hely 
fogta be [Egerpatak Hsz; SVJk]. 1647: (A kapu) ket fele 
nylo héjazatós, kőrűl az hid veghe fel állo palankal be 
czinalva [Marosillye H; VLt 55/5415] | (A középső ház-
ban) vag ion . . . egy kwl fwtteo zeold kemencze; keorwl 
pad szekkel be parkanyozva [Drassó AF; BK 48/16]. 
1652: Ezen Pincze bo l tos . . . Kőrűl gantár fakra csinált 
deszka állason munitiokhoz valo, algyu, Taraczk, és 
szakálloshoz valo, puska poris 11 [Görgény MT; Törzs]. 
1797: körül az pincze kerületin vannak három világos és 
két vak ablakok [Kőrispatak U; Pf]. 1801: edgy So tar-
tó . . k ű r ű l . . . fedéllel záratik [Mv; MvLev. Tóbiás 
Antal hagy. 4]. 1864: körül nagy erdőség közepén kies 
völgy kaszálókkal [Tamásfva K; KHn 277]. 
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2. körülötte, a környéken; ín împrejurime; in der 
Umgebung. A. környül. 1691: Valamit eddig vagj azon 
Statiobéli, vagj a* kórnyül lakó szegensegh szamokra 
erogált hűsegessen czirkallyák feli [Told. 20a]. 1705: A 
németek igen készülnek, hogy kimenjenek, de hová és mi 
formán, még nem tudhatjuk, csak látjuk a szörnyű ége-
tést környül mindennap [WIN I, 572]. 

B. körül. 1662: Az gyűlés beállott Görgényben, az 
hadak mind török kurtány ott körül vannak [TML 
11,268 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 1714: Csonka 
Gjörgy Vram be jŏven edgjnihanyod magával, Szedtte 
maga melle az itt kŏrŭl Tekergő katonakat s engemetis 
[Dés; Ks 26. XIII Joh. Nagy (37) jb vall.]. 1723: Egyéb 
Ország úttya annak a" Sŏvénfalvi malom(na)k erectioja 
után hogy itten kŏrűl el bomlott vólna, másutt nem tu-
dok [Királyfva KK; MbK 162]. 1730: Taxás Jobbágyok 
Regestruma kik körül az Szászsagon és Szekely földen 
laknak [TKl Petki Nagy cs. szám. 75b]. 1770: a Trébely 
eget bort vagy pálinkát főzik itt körül szaporán [Balázs-
fva AF; UtI]. 1796: Itt kőrűl sok és igen nagy esők jár-
(na)k [Banyica K; JB. Gombos István lev.]. 1816: egy 
Asszony sincsen azon Uttzában, s ott körül az hol ő la-
kik, hogy le ne mocskol t . . . volna [Dés; DLt 99]. 

3. kereken; împrejur, ín jur; um den Rand. 1576: 
Wagion egy weres tereok Ingh tañbta kereol [Szamosfva 
K; JHbK XVIII/7.4]. 1596: paplan veres aranyas atlacz 
az keozepin, zeold tafota keorewl bagazia az a l lya . . . f 
10 [Kv; RDL I. 65]. 1620: Vita János Ispannia volt Bor-
nemizza vr(am)nak, Posgay Ferencz fia kertet t . . keo-
rivl (!) mind bekertelttette [Disznajó MT; TSb 21]. 1628: 
Egj zeold atlacz papla(n) keorul kek bagazya [Bodola 
Hsz; BLt]. 1664: Egy Tenger szin Tafota Előruhát, kő-
rűl őregh Csipke rajta [Beszt.; SL]. 1714: Aszszonyi Em-
ber Virágos fekete Bársony Palástya körül ötféle Prím-
mel primezett, s Nyusztall béllelt f. Hung. 224 [AH 2]. 
1728: Egj kis keszkenő, körül elegjessen varrót, kŏzepi-
b(en) egj nagj hím vágjon [Besenyő Hsz; SVJk]. 1734: 
vágjon egj fedél alatt bornábol rakott ól Sertés pajta, kö-
rül bé kerítve fedeles Söény kertel [Datk NK; JHbB D.l 
Gr. Bethlen Farkas inv.]. 1758: vagyon egy gyapotos 
kendő pulpitusra valo körül a Vége Csipkés [Mezőmé-
nes MT; MMatr . 3]. 1766: Citrom szin Sellyem kreditor 
paplany körül egyszin Sellyem habos tafota [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 96]. 

II. nu 1. ín j u r u l . . . ; um (Präp. lokál: Dat.). A. kör-
nyül. 1604: ennek eleotte ualo wdeokben az Templum 
kwrewl ualo boltokat, es kamaţakat eo kgmek Varosul 
biztak volt az Egyhazfiaknak gondviselesekre... Va-
gion eoregh kev bolt a z . . . Masahaz keorniwl Nro 18 
[Kv; RDL I. 77]. 1613/1689 k j & Templom kőrnyűl va-
gyon égy nagy darab szántó föld {Jedd MT; MMatr. 
305]. 1635: latam azt hogy Phuioph palne Turi Feren-
czy, Bathori Anna, és Kis Anna az Aztal korayul ülnek, 
es íznak [Mv; MvLt 291.56a]. 1653: ket berlet pad az az-
tal kornjŭl [Ilencfva MT; D E 1.II.B.12]. 

B. körül. 1565: (Báthori István) meggyújtatá a város 
kőrűl való palánkot s mind megégeté [ETA 1,22 BS]. 
1600: Kerezturfalwaban. . . Nemes Vdwar hazamath 
kit penzeme(n) weŏttem Nuitodi Demeterteol, tulaidon 
hatalmawal inuadalta, és hazam keorwl walo kertit le 
wagta s el hordotta [UszT 15/79]. 1623: Az Vduar Vduar 
haz, es az kertt keõrŭll valo palankott sendeleztesse es 
tapaztassa megh [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1640: 



397 környülálló 

Vadnak haltartok a' vár kŏrŏl N: 3 [Fog.; UC 14/48.12]. 
1675: AÍZ első hazb(an) vagyo(n).. . Egy paraszt pad 
szek az asztal körül [Dés; Borb. II]. 1705: az eletet, s az 
elet körül az kerteket mind Ferencz vram protegalta 
[Pálfva U; Pf]. 1758: Gyümocses kerti kürül levő kerte-
ket kik hordottak annak karójit Sövenyit? [Szabéd MT; 
Berz.5.44.1.25vk]. 1798: az környül lévő kertek hasonlo 
képpen mitsoda Statusban vágynák, ugy a* bél kertekis, 
veteményes, Gyümőltsős, és egyéb tilalom alá rendel-
tetett helységek körül? [Hsz; Mk IX. 109 vk]. 

2. köré; ín j u ru l . . . ; um (Präp. lokál: Akk.). A. kör-
nyül. 1585: Karo fat wottem choweknek walot az wiz-
ben az Talpok kerniul kit wertek. . . f 1 [Kv; Szám. 
3/XVIII. 21b]. 1590: Az Buza keörniwl asattam ár-
kot. . . fizettem attól valami Zekeljeknek | Byro vra(m) 
Akar(atyabol) Chinaltattam meg Az Seouenyeket, Az 
Zena korniol a hol zywkseg volt [Kv; i.h. 4/XIX. 17, 
4/XX. 9]. 1633: Zabo Balas vy kertet czinalt az haz keőr-
nieől [Mv; MvLt 290.134a]. 

B. körül. 1597: Lakatos Balintal chinaltattam az Va-
ras Dobiara egy Vas horgot meliben az niaka keorwl 
valo ziat vet ik. . . d 14 [Kv; Szám. 7/XII.14 Filstich Lő-
rinc sp kezével]. 7600: Boyt keozep vthan valo hetfoen 
Attam az zeginiek kerte keorwl valo Seowennek chinala-
saert . . . f. 3 d 80 [Kv; i.h. 9/XIII. 3]. 1602: az Haz körüli 
kertŏketis... Epitottek [UszT Leorincz János marefalvi 
örabantt vall.]. 1656: kértetis csinaltata az uduarhaz 
kürül [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Péter János (50) pp vall.]. 
1753: Asztalok körül valo ládás Padok, es egjes székek 
[M.nádas K; RLt]. 1811: a Sántz körül egy Singnyi 
ásást. . tegyenek mindenütt [Háporton AF; Kath.]. 
7850: a* Gŏrgényi3 Udvar hordatott volt a' Fürész Ma-
lom hely körül Eszköz fákat [Born. G.XXIV.l Ant. Jan-
kó de Mikháza (48) vall. — MT]. 

3. vminek a környékén/közelében; ín împrejurimile 
(a . . . ) ; in der Umgebung/Nähe einer Sache. A. környül. 
1570: Veres Benedek, Ezt valya. . . latot otth egy germe-
ket hogy az kwtth kĕrnywl forgodyk volt [Kv; TJk III/2. 
74g]. 1592: Myerthogy az Schola Keörniwl alkalmoson 
epitettenek a' keoltsegh tt f 239/16 [Kv; Szám. 5/XI.20]. 
1602: Noha ennek eleotte az Juhnak ez hataron valo lete 
tilalmas, mostan. az sok dulo koborloknak napon-
kenth varosunk keornieol nyargalasa miat, Amegh az 
Vristen ezt teollewnk nem tagittya addigh it zenúedik 
[Kv; TanJk 1/1.412]. 1636: Az mikor az eges esek, enis ot 
ualek latam azt hogy Pap Simonne Leányostól ot siran-
koz egietmasa pózleke (!) kornyul [Mv; MvLt 291.63a]. 
1642: Nagy Ivan nevö varosoczkaban volt haza es Jó-
szága az varos környül [Fog.; Told. 1.]. 7658: Ura do-
ceallia elegedendo bizonsagokkal hogi azt az legent ot 
latta az haz kŏrniul leseskedni [SzJk 71]. 1677: Boros 
Jenő környül a* kik joszágokat birnak. . ötben 
lovasokat tartsanak [AC 253]. — L. még SKr 298, 485, 
545. 

B. körül. 1589 k.: Istvanfi Kelemennek... feólde va-
gion Verő fel zegben. ott az feolde keorul mind ell ka-
zalta [Szu; UszT]. 1592: Az cloaka kerül a sok rútságot 
fel tiztattatuk es be haniattattuk.. . d 8 [Kv; Szám. 
5/XIV.25]. 1592/1593: Mikor . . . az Christoff Vram 
Molnaban eorleottenek, akkor Jde nem mertik hajtani, 
hanem ot az zent Benedeki Malom keorwl itettik marha-
jokat [Bálványosváralja SzD; Ks]. 1599: Myerthogy.. 
az mentet es gyolch felseo ingeket ez Balas lopta volt 

e l . . . az haz keoreol lappangót . . . az perengere keottes-
sek, es ott vezzeowel megh veretessek es ky igazitassek 
[Kv; TJk VI/1.368]. 1631: Ada Santa Peter Apor Lazar 
wramnak Zalagon negj hellien ualo szanto feoldeket 
czik szekben Lazar falua keorwl. . . ezeknek az ketteye 
uadgjo(n) Lazarfalua mellet [Cssz; IB]. 1723: (A) zsellé-
rek a nemes udvar ház körül laktanak valami hurubák-
ba [Nagyfalu Sz; BfN br. Bánffy György conscr.]. 1755: 
az Vr Inczedi Vram emberei az őkrőkőt ki botsáttoták 
szekereik elől ottan az fogado kèrül [Nagydevecser SzD; 
WLt Szabó Nikoláj (30) zs vall.). 1764: azon sertéseknek 
Nyomat űzvén, az magatok szénátok körül a Tordai ha-
tarban az serteseknek jeleit meg kapták | Vj sertes turást-
is infernalnak szállások kürül hogj láttatott [Torda; 
TJkT V. 199, 203]. 1771: A mely Kerteket csináltunk 
volt eleinteken a Város körrül nékemis volt égy darab 
ahol az Borjú Csorda le jár [Dés; DLt 321. 34a]. 

4. tájékán; pe l a . . . , ín regiunea.. . ; in der Gegend 
(eines Körperteils). 1710 k.: annyit ettŭnk-ittunk ebé-
den, hogy osztán majd estig csak fúttunk, mint a disz-
nók, nem is tanulhattunk, nékem pedig balfelől a nagy 
hurkám s lépem körül rettenetes zörgés, bőgés és fájda-
lom indula [BÖn. 578]. 

5. vmi ~ vmivel kapcsolatosan; ín legătură cu ceva; 
in Zusammenhang (mit einer Sache). A. környül. 1580: 
Megh ertettek eo kegmek az kwlemb kwlemb fele fogiat-
kozast az Molnok kernywl [Kv; TanJk V/3.225a]. 
1589/XVII. sz. eleje: Minden Mester oly gonduiselessel, 
uigiázással forgodgiek az eő megh szegŏdeot miue keör-
niwl, hogy az Gazdaknak ualamikeppen kárt ne hozza-
nak [Kv; KőmCArt. 18]. 1593: Tott hazy Mihály vram 
Mindt hogy Eo kegielmek forgolodot az hidt Chynalas 
kernyül, keolttet voltt Eo kegielme Egiet Mas Aprólék-
ra. . . f 2 d 23 [Kv; Szám. 5/XXIII. 113 Casp. Schemel sp 
kezével]. 1602: (Áz ispotályra) immár ez kewes ewdeo-
ben az azzony viselien gondot egy io hasznos ferfiat fo-
gadwan melleje kj az beresekre es az Jozagh keornyewl 
viselien gondot [Kv; TanJk 1/1. 423]. 1662: Ibrányi Mi-
hály . . . tisztit az építesek környül való szorgalmatos-
ságban is semmi részből hátra nem hagyja vala [SKr 
299]. 

B. körül. 1582: az Secheknek kik az Tarazk kwrul 
forgottanak B.V.H. at ta(m). . d 50 [Kv; Szám. 3/VIII. 
38]. 1590: Azért az megh newezett hazat eoreksegeth... 
en megh vettem eorek arron kinek az arrat meghis ad-
tam az keoryl az szalagh keoril, mert te neked S.Kira-
lio(n) semmi igassagod egjeb ninchen [UszT]. 1650: Ra-
koczj Sigmond Eő Naga konjhaia(n) , Es Istalok körül 
munkalkodo Hostatj Emberek(ne)k. Hust Lib. 10 
[Kv; Szám. 26/VI.417]. 1681: Ezek a madarasiaka ne-
vek után fel tött szolgálattyokon kívül az hámor körül 
való akár mi féle épi t test . . . minden ideoben tartoz-
nak praestalni [CsVh 99. — aA madarasi (Cs) hámorbeli 
jb-ok]. 1730: az Instans Atyánkfiaknaka Malmunk épé-
tése kŏröl tett hoszszas fárattságokat és munkájo-
kat. . Consolálni kívántuk eŏ kglmeket külön külön 
cum flór. h. 15 et Trit. metr. 10 [Dţés; Jk 394b. — aMarti-
nus Dobolyi és Ladislaus Érsekújvári]. 1740: az idö tel-
ten telik, az Militia körül valo dolgok.. nem effectuál-
tathatnak [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1742: 
kantor hetin jo essŏ lön, igen sokat segített az Szántás 
vetes körül [Ikafva Hsz; ApLt 4 Dombi János Apor Pé-
terhez]. 
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6. vki környezetében; ín jurul/preajma cuiva; in js 
Umgebung. A. környül. 1594: Az kazasok keornieol pal-
lerkodoknak, az kik pallerkottak attam f-/60 [Kv; 
Szám. 6/X.35]. 1608: Kerijs Ghellyen Jmreh Vram eő 
kgme az eő zerelmes Attiafiait, h o g y . . . Tekinchiek es 
gondolliak megh az eŏ kgme zerelmes hazas tarsanak 
Kalach swteő Katha azzonnak Jo es ighaz ziwel eő kgme 
keőrniwl valo zolgalatti<a>t es forgolodasat [Kv; RDL 
I. 85]. 1661: mikor mentúnk vala Nagdhoz Ebesfalvára, 
az ulta mind itt Nagd kőrnyől vagyok [UtI]. 7677: ha 
kiknek jobbágybol állo személyek csak heremodon élné-
nek, s' lappanganának Scholákban, vagy egyéb Egyházi 
rendek kőrnyűl, és csak palástul tartanák a* jobbágyság-
nak, avagy hadi s' egyéb külső szolgálatnak kerülésére 
az Egyházi nevezetet; affélék ellen illyen processus tar-
tassék [AC 12. — aKöv. a részi.]. — L. még SKr 307, 
556, 588, 636, 666. 

B. körül. 1595: Ezkor annyen valanak az Wr körül 
hogy hirem nélkül 2 Aztalt vontak vala egyben [Kv; 
Szám. 6/XVIIa.l63 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1636: 
Holt meg nagy hertelen. . . Csanádi Pál, az kolozsvári 
püspök . . az ki az fejedelmek körül is kedves volt jo 
medicusságáért [Kv; KvE 169 SB]. 1654: haliam azt Mi-
haly deáktól hogi Jstua(n) deákot . . hogi mit sugorogh 
az matkaja kwrűl [BLt 7 Mihály András Jakab faluya 

(40) pp vall. — aCs]. 1716: nem szenvedhették szegény 
körül az alkalmatlan aért [Nagyida K; Told. 22]. 1732: 
én nappal ott nem ültem hanem csak eczaka háltam s 
voltam az Asz(szo)ny kőrűly [A.idecs MT; Szentk. An-
na Demeter cons. providi Ándrae Varró (54) jb vall.]. 
1814: Fiatskájának születése alkalmatosságával a* gróf-
né körül a' Bábái kötelességet én vittem véghez [Mv; 
TSb 51]. 

Szk: vki ~ forgódik a. szorgoskodik, tevékenykedik. 
1591: Lattam ezt hogi Nagi Antalne Nagi Demeter kw-
rwl forgodot es keduet kereste, inkab hogi nem mint az 
hwteos vranak [Kv; TJk V/l . 140 Baniabwki Jánosné 
Anna azzoni vall.]. 1637: mindenekben serenyen forgo-
dot Was János keorűl Getzi Istwan [Kv; LLt Gr. 
Herntzler (56) aurifaber vall.]. 1657: Szomolyánban.. 
igen jó egy bokor vidra kesztyűmet ellopák, mivel az fe-
jedelem körül forgódván, letöttem vala az házban 
[Kemön. 49]. — b. kb. hadonászik. 1631: egi szürke dol-
manios legeny forgodik vala Filek Gergely körniül mezí-
telen kardal [Mv; MvLt 290.242a] * vki ~ forog. 1573: 
Feyer Ianos Zwky Benedekne Iobagia, Azt vallia 
hog i . . eleget forgot eo Kalmar Lazlo kernywl de soha 
nem zolt senky kezessege feleol [Kv; TJk III/3.217]. 
1614/1616: En úgy tudom, mert ez korbanis forgottam 
ott Coloson, a Kamara Jspan körül, irtam az Regestro-
mat [Torda; RDL I. 100 Michael Literátus Nyilas ns 
vall.]. 1783: Szóiga Biró Portsalmi Uram és Ássessor 
Szabó Ferentz Uram eskettenek, mi okonn forgóttanak 
ã Tanúk körül azt sem túdom [Perecsen Sz; IB. St. 
Bontzidai (53) jb vall.]. 

7. tájban, tájt; pe l a . . . , ín j u r u l . . . ; um (temporal). 
1771: Mi nállunk Nagj Szárazságot adott volt az I(ste)n 
Pünkösd kőrűl hat egész hétig [Esztény SzD; Told. 5a]. 
1794: a ' farsángon Karátson kőrűl [Marossztkirály 
MT; Berz. 6.51.S.73]. 1835: minden Hónap kezdete kő-
rűl töllem szorgalmatoson kérdi: Mikor lesz príma [Zsi-
bó Sz WLt]. 1837: Karátson innepe körül fa vágáson ta-
láltatott [Kakasd MT; DLev. 1.11.28]. 1846: Tegnap ké-

sőn feküvén le szokásom ellen két óra körül ebredtem föl 
[KZs 157]. 1860-1861: 1832 körül új árka ásatott a 
Véczkének [Benkő, Mszlsm. 7]. 

A környül ~ körül elõtagú összetételek kõzŭl azokat, amelyeknek elő-
került környül- hangalakú változata is, itt szerkesztettük meg, a csak körül• 
hangalakban jelentkező összetételek viszont ott szerepelnek. 

környülállás, körŭlállás 1. körülmény; împrejurare, 
circumstanţă; Umstand. A. környülállás. 1657: Az mint 
azért ide feljebb nemzetem eredetit sub litera A., viszont 
fogantatásomnak, születésemnek is környülállásit sub 
litera B. jelentettem: már következik említése nevelteté-
semnek [Kemön. 35]. 1794: hosszason Uralkodo nagy 
szárasságnak nehéz kőrnyűl-állása miatt kéntelenitte-
tett ezen F a l u . . . a z . . . Nagy darab bokros 's tziheíes 
erdőt a barmok legelésére fel szabadítani [Nagyercse 
MT; EHA] | irtotté azon Földb(en), vagy szaporitottaé 
valamit ezen Földet mostan biro, vagy is usualo Em-
b e r . . . minden környül állásával edgyűtt vallya meg a 
Tanú [Kük.; JHb XX/9.2 vk). 1800: A Könnyebb és tar-
tósabb Szén tsinalás modgyát a mi Társaságunk a mos-
tani Környül allasokban fel nem találhatván, ha Ŏ 
N g a . . . erre mint egy igen szükseges dologra nékünk 
utat mutatna, azt társaságunk hálado szivei fogja venni 
[Torockó; TLev. 9/31]. 1803: Mind ezeket minden kőr-
nyűl állásaival valja meg a Tanú igaz hite szerént [Szent-
erzsébet U; Borb. II]. 1819: a* Legények bére mennyisé-
gét mindenkor az idők kőrnyűl állásai, és az élelemre 
meg kívántató dolgok árrához. képest mérsékellye és 
Szabja ki a Czéh [Kv; MészCLev.]. 1831: Jóllehet a . . . 
hat Pontokban deducált környül állásak, és Criteriu-
mak oly terhesek, mind azon á l t a l . . . szemmel látott Ta-
nú egy se találtatik [Dés; DLt 332b]. 1840: széna nél-
kültis maradánk, égy olyan határban ahol semmi privát 
kaszállo nintsen, lehetetlen tehát, ilyen kőrnyűl 
allásokba élést adnunk [Kisnyulas K; KLev.]. — L. még 
FogE 153,234,260,425; VKp 62,70. 

B. körülállás. 1847: Hát a nevezett három helységek-
beni falusbírák ellen egész ott-tartózkodása ideje alatt 
követett-é el valami törvénytelen tettet? Ha igen, ki ellen 
név szerént, minő okból, mi módon s mi következéssel? 
Hozzon fel a tanú minden körülállásokat | (A vádlott) 
mi úton és módon jutott a kérdéseit helységekbe, s mi 
körülállás szülhette, hogy oly számos egyénekből álló 
közönségek ily kóbor nőszemélynek hitelt adjanak 
[VKp 207,295]. 

2. életkörülmény; condiţie de viaţă; Lebensverhält-
nisse/lage. 1796: Nem tudom. hogy ezen terhes kör-
nyül állásai kŏzŏtt Dosa Adám uramat egyikis attyafiai 
közül segítette volna leg kissebben is [Ilencfva MT; 
DLev. 3.XXXV.4]. 1806: Ezek és több aproságok, me-
lyeket terhes környül állásaim és sok adósság fizetéseim 
mellettis Sz(ent) Istenem Klmes Segedelme által Szerez-
tem [Dés; Ks 14.XLIIIb gr. Teleki Károly végr.]. 1819: 
Én Rákosi Boldisárnak soha házát nem jártam, követ-
kezőleg környül állásaival se vagyok esmeretes [Kv; Pk 
2]. 1830: minek utanna sok rendbéli kedvetlen kőrnyűl 
állások miatt kőztünk Válás kezdődött. . Vagyonain-
kat is meg kelletvén kűlőmbőztetni hogy kiki a m a g á é t 
tettszése szerént használhassa [Ne; DobLev. V/1161-l a ] -

3. kb. egészségi állapot; starea sănătăţii; Gesund-
heitszustand. 1815: Tegnap előtt estve olyan kőrnyűl ál-
lasok kőzött volt a Feleségem hogy tsak egy óráig valo 
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eleteis bizonytalan volt [Asszonynépe AF; DobLev. 
V/975 Borbereki Josef Dobolyi Sigmondhoz]. 1842: ha-
za érkeztemkor mindgyár némŭ változásokat érzettem 
magamba, s tsakhamar a' szülés elŏ is vett; terhesedvén 
fájdalmam, minthogy a' gyermeket egészszen meg nem 
szülhettem, kér tem. . . hivnának égy Bába aszszanyt a' 
ki környül állásaiman segitene [DLt 85.9 Jánó Mária 
(19) usz-i karácsonfvi vall.]. 

Szk: beteges 1817: Visoli István Urnák beteges 
környül állásai is azt kévánnyák, hogy a savanyó vizhez 
jószágai közel légyenek [Árkos Hsz/Mv; Kp V.318]. 

Ha. 1791: kőrnyülállás [M.bikal K; RAk 9]. 1792: 
környül állásai [Zilah; Borb. II]. 1816: környül állásak 
[Kövend TA; Borb.]. 1831: környül állásokot [Dés; 
DLt 1175]. 1835: környül állásak [Vaja MT; Told. 9]. 

környülállásos, körülállásos 1. részletekbe menő, rész-
letes; amănunţit, detaliat; ausführlich, eingehend. A. 
környülállásos. 1807/1808: az Esketésben citált 4ik Fa-
tens le téjendő Hüte után is maga környül állásos Vallo-
mását helybe hadgya [Asz; Borb. II]. 1835: (A kérelem-
levélben) elő számlált panaszoknak valóságát merőbe 
nyomoztassa kia s, az iránt a maga környül állásos tudo-
mását 15öt napok alatt múlhatatlanul adgya bé 
[DobLev. V/1208 gub. — aA Nemes VMegye]. 1843: 
miután a' panaszlo veje Beke Móses Fazakas által 
ſequiráltattak vo l tunk . . . a' meg történt verekedés 
környül állásos ki puhatolására — az ide alább bé irt 
Tanukat. . elŏnkbe állíttatva... az általunk eleikbe 
tett kérdésekre e' kővetkezendöleg vallottak3 [Dés; DLt 
586. 1-2. — aKöv. a vall.]. 

B. körülállásos. 1847.ě körülállásos vallomást tesznek 
a 17. és 21. tanúk [VKp 297]. 

2. kb. bonyolult; complicat; kompliziert, verwickelt. 
1807 k.: Egyebet ezen környülállásos kérdésben nem tu-
dok tsak anyit tudak, hogy engemet, Nemes Fodor Sig-
mond Uramat és Gombási Pétert az Eskettetŏ ugy Test-
vére Szekelly Sofia Csegezi Biro Janosne, és Csipkés Ka-
k Biro Sigmondné ez előtt arbitráltak volt, magok koz-
zŏt vegben viendő, Oztoztato Birakoknak [Sinfva TA; 
Borb. II Fodor István (50) a szék assz. vall.]. 

. környülállásosabban kb. részletesebben; mai amănun-
Pt/detaliat; ausführlicher, eingehender. 1815: Az Eleke-
J1 Sárkőzi részről környül állásasabban kívántam sogor 
Urat tudosittani [Asszonynépe AF; DobLev. V/975 
Borbereki Josef sógorához, Dobolyi Sigmondhoz]. 

ŝ Varga Katalin a pojényi lakosokkal és nemesek-
kel egyetértve ment ki azon helyre, hol az erdőgondnok 
ur embereivel erdőmagot akart vettetni, és a bevetés el-
len tiltakoztak. De erről azok, akik jelen voltak, kör-
nyülállósasabban vallhatnak [VKp 97]. 

környülállásosan, körülállásosan kb. részletesen, rész-
letekbe menően; (ín mod) amănunţit, detaliat; ausführ-
Jlch, bis in die Einzelheiten. A. környülállásosan. 1796: 
(A vádlott) k ike t . . . agyalt l e . . . környül állásosán be-
széllye elé a' Tanú [K; Eszt-Mk vk]. 7800: ezek. . . (a) 
conscriptiobol, bőven és szomszédositva környül álláso-
?an ki tettzenek [Mv; TSb 24] | Vallya meg . . . mind eze-
ket környül állásason igaz hite szerint [Kük.; JHb 
XX/19 vk]. 1801: -Mind ezekre, amit tud, látott, vagy 
hallott a Tanú Vallya meg a Tanú mind ezeket le tett hite 

után, környül állásoson [F.szőcs SzD; TK1 vk]. 1806: az 
Urat vólta képpen, és környül állásoson tudósítani foga-
dásom szerént el nem mulatom [Szúv; Ks 94 Vegyes ir.]. 
1828: A Nyüas Gyurka kertje s telke.. ugy a* Felső Fo-
gado a Rettegi Mihály Nyiljab(an) környül állásasan fel 
van írva mi modsm birodik [Apahida K; RLt 0.4]. 1838: 
Környül állásosán elé beszélte hogy a' Szállásán miként 
feküdt egy Szekérben a' tisztelt Tktes Exponens Úrral 
[Nagylak AF/Ne; DobLev. V/1021.7a]. 

B. körülállásosan. 1847: Vegye rendre a tanú, szám-
lálja elő a tényeket egyenként körülállásoson | Hát ami-
dőn a kisbíró Dánts Juon házánál egy csecsemő gyer-
meknek feje betöretett, ez ki által történt, mi alkalom-
mal s mi okból, beszélje elő a tanú körülállásoson [VKp 
207-8 vk]. 

környülállatosan kb. részletesen, részletekbe menően; 
(ín mod) amănunţit, detaliat; ausführlich, bis in die Ein-
zelheiten. 7797: Bureo Martin ezen Törvényes Szék előtt 
környül állatosson meg vallotta. . . a' Lovat . . . mikép-
pen lopták légyen ell [Déva; Ks 75. VII.270]. 1843: há-
zam népe környül állatasan tud vallani [Dés; DLt 65]. 

környülálló, körülálló I. mn 1. körben álló (vkit/vmely 
csoportot körülvevő); care stau ín jurul cuiva; umste-
hend. 1657: Nigron . . . az német generál.. körülálló 
színnépek láttatván3 s hallatván, gyalog marada, s úgy 
foga kezet az fejedelemmel s köszönté [Kemön. 46. — 
3Értsd: kb. a körülálló előkelőségek szeme láttára]. 
1847: (Varga Katalin) azon parancsolatot adta né-
kem . . . fölszólítván ennek hallására a körülálló néptö-
meget, hogy többé egy embert is meg ne akadályozzak a 
favágásban [VKp 191]. 

2. körben levő; din jur; in der Nähe beñndlich, um-
wohnend. 1782: Kimenvén az falusbíró Bíró János, hi-
tesseivel együtt, az jámbor falunak egyességiből s kiha-
tározák minden körülálló vicinusoknak sérelme nélkül, 
az határát ki is kövezek [Jenöfva Cs; RSzF 109-10]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ dologok körülmények; înprejurările; Umstände. 
1669: Hiszem édes Bátyám uram, azt mondtuk Naláczi 
urammal, ha áruló volna, bizony nem szólnánk, de 
olyan egy csepp sincsen. Ĕdes Bátyám uram, az kö-
rülálló dolgok is nem mutatják, mivel nyomorék ember, 
annak nyugvás kellene [TML IV, 545-6 Bornemisza An-
na Teleki Mihályhoz]. 1776: Hogy nem egyeb okból 
ment bé a' Groffné ŏ Nga Vásárhellyre, hanem a' 
B.Henterrel való Mátkaságot a' Mlgs Praeport Ur előtt 
elrontani, a' környül álló dolgok nyilván ki jelentették 
[GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva numc 
residens in Pago Csokfalva (MT) vall.] * vkinek ~ ba-
jai/dolgai kb. vkinek a körülményei; situaţia cuiva; js 
Umstände. 1678: V a s . . . minden környül állo dolgait 
meg nem írhatom, hanem ím levelét magadnak el 
küldöttem [TML VIII, 108 Teleki Jánosné fiához, Teleki 
Mihályhoz]. 1790: Egy rabságban lévő emberünkről 
írtam Mlgos Consiliar(ius) Báró Bánfi László Ur eŏ 
Nganak, annak minden környül állo bajait meg irtam 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

II. ſn tbsz körben álló emberek/személyek; persoane 
care stau ín jurul cuiva; die Umstehenden. A. környülál-
ló. 1736: (A kézfogón) Vacsora előtt az leányt ebédlőpa-
lotában kihozták, ott lévén az atyafiaiban is sokan; az-
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után az legény az környŭlállóknak térdet hajtott, czif-
rán, kardoson, lódingoson az leányhoz ment [MetTr 
376]. 

B. körülálló. 1761: (A választ) hallván a körülállók, 
nagy nevetséget indítának egymás között [RettE 122]. 

0 
környülbarázdáltatik körülbarázdáltatik; a fi încon-

jurat cu brazda; umackert werden. 1735: azon gödör 
környülbarázdáltatvan azon részre meghagyatott [Me-
zőcsán TA; DobLev. 1/160.9]. 

A régiségben vmely földterület határát úgy jelölték meg, hogy nagyobb 
fajta ekével, az ŭn. barázdáló ekével barázdát hasítottak/vontak köréje. A 
határbarázdáló eke képét 1. NrLex. I, 652. 

környülbe, körűibe 1. körbe; de jur împrejur; umher, 
herum. 1803: Vagyon égy quadrát lengetég, 's más köze-
pén ki jukatt, vékony Len gyolts Asztal keszkenő, melly-
nek szelein kőrűlbé, majd két ujni szélességű, fejér se-
lyemmel varrott, sűrű virágzás, 's a* körül szelein, égy uj-
ni szélességű Tóth Csipke [Dombó KK, Palotay 20]. 

2. összesen; ín totál; zusammen. 1587: Keoűettkezik 
az Merai Dezmabol valo Jeouedelem.. . az falw dezma-
bol, melj bűza Jűtott v a l a . . . Jutott kerűlbe 26 1/2 keo-
beol bűza az meh dezmabol iűtott kerűlbe d. 15 az Bor 
dezmabol iűtott kerűlbe d. 36 | Az Zeoleonek megh Hai-
t a s a . . . 12 die aprilli fizettem kerűlbe 62 haitonak 1 
p(ro) 8 d. Tezen f. 4 d. 96 [Kv; Szám. 3/XXVI. 4,21 
Suweges Gergely isp. m. kezével]. 1597: Az Nemet fegi-
úeresek hadnagyt . . . Tizennegie(n) voltak keorwlbe, 
vitte ez 3 zeker Húniadig [Kv; i.h. 7/XII.75 Filstich Lő-
rinc sp kezével]. 1599: Niertem az czioroszliakon kürül-
be f 7 d 48 [Kv; i.h. 8/XI.25]. 1621: Az Cancellariusne 
Temetesere. . . keorul be No. 33 liuin. vasarlotta(m) 
eo kemeknek az vtraa [Kv; i.h. 15b/IX. 189. — aKöv. a 
fels.]. 1633: A bücsületes czéha penig õ kglknek kezébe 
ado t t . . három cristály pohárt, egy hasadtot és egy 
csonkát. Körül-bé teszen öt cristály pohárt [Mv; EM 
XVIII, 402 — aA szabó céh]. 

3. körülbelül; aproximativ, circa; ungefahr. A. kör-
nyülbe. 1595: Ez gazdalkodasra környül be 1 loth zek-
füet vöttem p(er) d 14 [Kv; Szám. 6/XVIIa.l64 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

B. körűibe. 1593: Chanadi János Coloswari. vall-
i a . . . az Nimetek azt bezellettek, hogi mind Colosuari s 
mind Bechi embereknek sok adossagok vez oda Chana-
di Jánoshoz. . meli Adossagh keorwlbe tenne 32 ezer 
forintot [Kv; TJk V/l. 441]. 1699: Azoknak a' tserepek-
nek meg vételére s haza szállítására. mellyeket ő 
kglme. . meg vŏtt és haza is szállíttatott körül bé két 
száz Magyar forintokkal [Kv; SRE 62]. 1710: Jósika 
Dániel volt az commendo, lehettek körül-bé mint 300 
[SzZs 282]. 1772: Jószága ma sem hiszem több legyen 
körülbé maga részére tíz-tizenkét embernél [RettE 266]. 
1796: irtt Elekes Elek Uram. a' Mlgos Dévai Urada-
lomnak körül bé, mint egy 10. Esztendeig Tisztye hol 
egy hol más szinü hivatalokban [Ks Dévai urad. Mixtae 
relatoriae et documenta XXVI/l-l2]. 

4. a környéken (mindenütt); ín împrejurime (peste 
tot); in der Umgebung (überall). 1738: itten körűibe so-
hult másut Istenek hála pestis nincsen hanem Cegében s 
Füzesen . . . az Vadászk itten körűibe el vadászváis az 
helyeket ma Szamosfalvára indultak [Gyeke K; Ks 99 
Kornis Antal lev.]. 1756: Valamennyi Iro vágjon itt kö-
rűibe a* mind jo Baráttya Molduván Vonyának s a1 Sze-

génységnek nem irnak Semmit [Galac BN, WLt Oltyán 
Pétre (25) jb vall.]. 1772: ezen két alsó kerekek oly dicsé-
retesen és jol forgattak, h o g j . . . itt körül bé hire volt 
[Ádámos KK; JHb LXVII/2.314]. 1775/1781: Jósika 
Imreh Ur eŏ Nagysága. . jó serény gazda volt, 's ollyan 
asztagokat rakatott, mellyeknek párja ott a körül bé 
való helyeken nem vólt [Renget H; JHb LXXI/3.372]. 
1790: Toldalagan8 lakó Kosztán Nyikulá j . . . itt kűrűl 
bé nem meszűnnőn szemeivel nézte, h o g y . . . ŏe Kegyel-
met meg kergettek [LLt 10/2. — aMT]. 1801: ezen Just, a 
mely vagyon itten Zabolán és Körűibe eő Nagysaga 
birta [Zabola Hsz; BLt 6 St.Kemény (40) col. vall.]. 
1825: Sertéseit kotyán adatta el — sokat vettek belöllek 
a1 körül bé lévő falukb(an) lakó emberek [Szentdemeter 
U; Told.). 1853: midőn pedig ott tavaszforduló van, 
török búzám benne a" körűibe lakok és marhák által 
többnyire legázoltatik [Kv; Pk 3]. 

környŭle, körüle ! . vmi körül, körülötte; ín jurul a ce-
va/unui lucru; um etw. herum. A. környüle. 1604: Zeoch 
Caspar királybíró Vram mayora feleol myert hogy felet-
te karosnak lattczik az mostany wdeo allapattjahoz ke-
pest annak az kapuhoz keozel valo lethe, Tetczyk azért 
eo kgmeknek varosul hogy . minde(n) eppwletit keor-
nywlle valo kerteth eo kgle hordassa el onnat [Kv; 
TanJk 1/1. 489]. 1625: az az puzta szeoleo helj Benczy 
Ferenczye vala. keornywlle ige(n) sok twuis vala 
[UszT 49a]. 1646: Az Sütő házon belől vagio(n) az 
Tiztarto haza, abba(n) vagio(n) egi parazt aztal pad 
környülle [M.bükkös AF; KCsl 2]. 1691: a környüle 
levő ket belet padot böcsülettünk ad den. 87 [HSzj ládás 
asztal al.]. 1782: harmad nap múlva ezen szavai után 
mind is el hányatta ŏ Nsga környüle a kertet a mitsodás 
volt [Galambod MT; Told.29]. — L. még SKr 150. 

B. körüle. 1588: az haz es kwrwle valo epwletek mint 
vadnak [Vécke U; BálLt 81]. 1594: Az kwlseő kis Palo-
taban. Áztál uagjon Nr. 1 Pad zekek keőreőle Uadnak 
No. 5 [Somlyó Sz; UC 78/7.33]. 1650: Elsobbenis az 
Olah Fenesi Vdűarhazat minden kerűlle valo epületek-
kel . az dna Relictanak kezibe resignalok [O.fenes K; 
JHbK XLVIII/31]. 7675; Vagyo(n). . e g y . . Csűrös 
kert Egy jo sövényéi leszas kert fedeles kőrűlle [Dés; 
Borb. II]. 1701: maradgjon meg az haz az eos jószágon 
az körülié lévő kertekkel edgjütt [Kissolymos U; BLev.]. 
1717: semmi epület kŏrülle nincsen [Dés; DLt 504]. 
1752: a kűrüle valo Kertet le vágatta [Vaja MT; VH]. 
1864: Punga mezeje ámbár kaszáló, de körülié fenyŏs és 
bükos erdő vagyon [Remete Cs; GyHn 50]. 

2. vki személye körül; ín jurul cuiva, pe lîngă cineva; 
um js Person. A. környüle. 1589: Az Haazat hogy meg 
Tapaztottúk kyuéol belől Ázzon kepen Až Istalotis meg 
tapaztotúk egy egez hettyk volt Az Legenseg keörnyúl-
lúnk Kolt Reyayok es Magúnkra f. 3 d. 24 [Kv; Szám-
4/XII.16]. 1592: Achi al(ia)s farkas Anta lne . . . vallia: 
hallottam zaiabol Cassai Borbaratol h o g ' . . . az Annia 
Bwweos baioskodik keórniwle hog eótet megh nem bün-
tethetik [Kv; TJk V/l.301). 1595: Vas Gergelnek az va-
sarbironak. Egez eztendeőt altal keorniwlle(m) valo 
zolgalattiaert. attam neki egy Nadrag poztora f 3 
[Kv; Szám. 6/XVI.26]. 1602: elegh peldainkra vadnak 
az keornyeollewnk valo varosbely Attyank fiai [Kv; 
TanJk 1/1.400]. 1636: (Az asszony) sirankozvá mondgia 
vala, hogy egy neha(n)y penze volt, es addigh siránkozol 
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környüle az urá hogy mind el költötte [Mv; MvLt 291. 
65b-6]. 

B. körüle. 1586: Biro Ambrűs vallia, Az wtesnek hu-
pogasat halla(m) estwe Arra Menek ky, es lata(m) hogy 
peter a' feoldeón a' terde(n) Ali vala, es az zonzedsagh 
keorewle Álnak vala dorongal [Kv; TJk IV/1.565]. 
1597: Búzay Matyas . . . vallia. . . Giorgi deákot . . . 
megh vagta volt az eötwes legeny... Georgi deák kere 
hogi ne hadgiam keressek borbeit neki, mideon ot keo-
rewle bailodnam azonkeozbe mas zaidulast hallek [Kv; 
TJk VI/1.52]. 1653: mellette a császárnak a mufti ül vala 
jobb keze felöli; körüle nagy tágasságot viselnek vala, 
nem hagytak közel senkit sem elöli, sem oldalul, sem há-
tul járni [ETA 1,133 NSz]. 1737: Miltóztassek Nagyod 
kőztünk lakó s körülünk Sirankozo Csik Bánkfalwj 
Nagy István nevű jobbágyának detinialtatott Albert ne-
vű fiát el bocsattatnj [ApLt 5 a csikbánkfvi pp és jb-ok 
Apor Peteméhez]. 1879: Nincs egyetlen rokon lélek kö-
rülem [PLev. 45 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

Szk: ~ forgódik. 1572: Margit Kwn peter leania azt 
vallia hogi hallota fodor ferenchnetwl Nenyenek hitta 
gal gelertnet, azis otth forgodot kerywle [Kv; TJk 
111/3.22]. 1573: Cristina Hening Martonne Azt vallia 
hogi Ez Elymwlt Napokban mykor Beteg volna Nagi 
Martonne Azkor eo ott forgodot keornywle vele Bant 
[Kv; TJk III/3. 213]. 1637: ugj teczik hogj Katalin 
Aszonj vala feöueb benne mert mind eö forgodek 
keorniüle [Mv; MvLt 291. 94b] * ~ forgolódik. 1600: 
Az Nagi harangot hogi vyobban megh Igazítottak es 
chinaltak. . Balasi Balint hogi egi hetigh continue 
keorwlleok forgolodot, attam etelere Italara f-//50 [Kv; 
Szám. 9/IX.49] * ~ forog. 1596: vetettem hust az 
zolgaknak swtni es feozni, az kik keorniwllem forgottak 
d 9 [Kv; Szám. 6/XXIX.115 Bachi Tamás sp kezével]. 
1602: amegh illyen izonyw keppen az had nepey es 
praedalok keornyeolleonk forognak.. az varosnak 
mindenesteol fele reze vigiazzon eyel es nappal [Kv; 
TanJk 1/1.400]. 

3. köröskörül; (de) jur împrejur; ringsherum. A. kör-
nyüle. 1596: Egy Arany keosseontyew az allya ezewst az 
keozepiben egy eoregh Rosa granat egy Negy zegew gye-
niant az teteyebe(n) keomywlle hat Rosa granat [Kv; 
RDL 1.65]. 1629: eleo ruha czinadoff eoregh czypke 
keornivle. Mas egj tvndeokleo szinv tafota eleoruha 
e°regh arany czypke keornyvlle [Gysz; LLt Fasc. 155]. 
1637/1639: Egj Árany homlok előcske. három gjongj 
szem keornyülle... Egj kis gjemantos gyúrú, hat Ru-
bint keorülle [Kv; RDL 1.111]. 1643 U./1687 k.: T. Nem-
zetes Keresztúri Christina Ászszony Conferált az Ur 
Asztalára egy vékony potyalat keszkenőt, Bétsi kötés 
környöle [Berekeresztúr MT; MMatr. 221]. 1699: Egy 
ypres barsany Szőnyeg kék Selyem rojt kŏrnyűle [Kv; 
KvRLt X.A.43b]. 1715: Edgy virágos fátyol eleó rúha 
szőr selyem kötés kőrnyűle [LLt Fasc. 148]. 

B. körüle. 1595: Egj zederjes halhew (!) kamuka dol-
jnanj pupplikan zjneo zeold tafotawal beüet veres At-
ach keoreolle.. f. 26 [Zsombor K; SL Sombory Lász-
ló reg.]. 1627: Egy viselt paplan, az keozepi virágos keo-
rülle Zeold taphota aestimaltuk tt f.5 [Kv; RDL 1.132]. 
1629: Egj zeold tafota eleo ruha eoregh arani czypke 
keorülle [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1635/XVIII. sz. köz.: 
Egy fejér keszkenő, körüle kötés vagyon [A.ilosva SzD; 
SzConscr.]. 1651: Egy Rosas kőues bogláros pa r t a . . . 

az kőzepiben Egy Rubint s kőrőlle negy Gemant 
[WassLt 72/2 Vaas Judit kel.]. 1719 k.: Egy Atlacz fátyol 
elŏ ruha igen selyes Cérnából valo német kŏtes körüle 
[LLt Fasc. 115]. 

4. köré(je); ín jurul (a ceva); um eine Sache (Akk.). A. 
környüle. 1753/1781: mikor elsőbben fel fogta Jósika 
Imre ur azon nevezett hellyet, 16 par ökörrel vonatott 
környüle barázdát a hová a gyepűt tsináltatta [Algyógy 
H; JHb LXXI/3.249]. 1782: Sátoras kertet tsináltatat 
környüle [Galambod MT; Told. 29]. 

B. körüle. 1591: Nagi Jllies.. . vallia, hogi az meli za-
kaz zenaia volt Eottues Andrasnak negied magaual eo 
rak ta . . . az arkotis eok astak keorwlle [Kv; TJk V/l. 
69]. 1617: András Ghereb az vdvarj vice Caşitan seő-
ventis éppetteteth keőrwlea [Gyf; Berz. 17. — A puszta 
ház köré]. 1782: az után még egy versen valami sŏvin 
kertet tudom hogy . . . tsínáltatot kŏrülle [Galambod 
MT; Told. 29]. XVIII. sz. v.: A Sállya gyükerit, nem kell 
ganéjozni, hanem Szapullot hamvat kell kőrûlle hinteni 
[Ks Kerti Oeconomia). 

5. maga körül; ín jurul său; um sich. A. környüle. 
1603: Megh ertettek eo kgmek varosul biro Vramtol . . . 
az ellensegnek keornywllewnk valo letet [Kv; TanJk 
1/1.442]. 1711: (A kurucok) mindenfelől környülök lát-
ván a veszedelmet, s nem lévén erejek tovább, hogy resis-
tálhassanak, elidegenülének Rákóczitól [CsH 454]. 

B. körüle. 1600: Noha ennek eleotte valo eodeokben 
gyakorlatossagal az Sokadalmok itt ben az varosban ce-
lebraltattanak; de myerthogy az mostany nyawalias 
eodeo, es keoleomb keoleomb fele nemzetsegeknek keo-
reollewnk valo lete mostan nem zenwedhety Tettczet eo 
kgmeknek egez varosul hogy ott kyn az hostatban celeb-
raltassek [Kv; TanJk 1/1.360]. 

Szk: ~ forgó. 1605: Këteket kerywk mint io akaró 
wraynkat, Ez káros itt keorwllwnk forgo haydusagot 
zallitsa el innét [Kv; TanJk 1/1.505]. 

környŭlet, körŭlet 1. szegély; tiv; Saum. 1656: Feher 
ruhák. Abroz vagyon hát (!), harma portaj veres fonállal 
szeőtt az keornyületi [Doboka; Mk Inv. 2]. 

2. perem; margine; Rand. 1704: az bástyákon is, az 
egész város körületin háromszor lőtték ki az ágyúkat 
[WIN I, 187]. 

3. tájék; preajmă; Gegend. 1767: eö Nagyságánok 
Udvarából Csűrös Kertiből, Udvara Kürűlletiből, ud-
vara mellett Lévő Erdő, vagy Bérkiből, fát vagy egyebet 
akar ki mit Lopatt? s hova ki hazához vitte [Betlen-
sztmiklós KK; BK vk]. 

4. szeme ~e szeme környéke; ín jurul ochilor; js 
Augengegend. 1784: Sárpatakról . . . el szökött Jobbágy 
Sütőnek le i rása . . . A Szeme körulete Szedeijes bé esett 
forma kitsin homloka, két bogra kötött fekete tömött 
h a j u . . . hivják Nagy Zsigmondnak [Msz; TK1]. 

5. életkörülmény; condiţie de viată; Lebenslage/ver-
hältnisse. 1837: A kérelmes Gergely Anna Babos János-
né is oly környületek kőzött vo l t . . . mig nem most olly 
állapotba helyeztetödet Féljenek szolgálattya és maga 
kereskedése által hogy a petsenye sütés, és árulásbéli ke-
vés haszontol valo el zárása esetébenis kényelmesen él-
het [Torda; TLt Praes.ir. 466]. 1839: kapva kaptam a' jo 
alkaiman magát tudósíthatni környületeinkrõl [Kv; Pk 7]. 

6. kb. anyagi helyzet/körülmény; situaţie materială; 
materielle Lage/Verhältnisse. 1857: a* közönségnek is 
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nyilatkoznia kell hogy az érdeklett Személyek által 
ígérendő haszonbér meg egyezik é a helység környű-
leteivel vagy nem [Bágyon TA; Bosla hív.]. 

környületesen részletesen; amănunţit, detaliat; aus-
führlich. 1844: (A szerencsétlenségről) a* hírlapokba 
környületesen is fog olvashatni [Kv; Pk 7]. 1847: 
Jós i . . . a* levelet és pénzt kap ta . . . remélhetőleg rola 
környületesen irni is fog [Kv; Pk 7]ã 

környülſog, körülfog 1. körülvesz; a înconjura; umge-
ben. A. környülſog. 1642: az Elekes Peter mellet ualo 
Eőreőkseget, Nagj Istua(n) bírta, az mint az ucza keőr-
niwl fogta [Hsz; BálLt lj. 1753: (A vendégfogadó) több 
oldalait a* maga Szántó Főlgye és fŭvellő Hellyei fogják 
kőrnyűl [DobLev. 1/299. lb gub.]. 1768: bírtak az en 
időmb(en) bekesegesen egy Darab széna füvet . . . a bel-
ső végit a feketeűgy vize kőrnyűl fogta [Uzon Hsz; Kp 
IV.250 Fr.Kuti (48) ns vall.]. 

B. körülfog. 1614: az urak és nemesség... egyszers-
mind körülfogák az egész székelységet és szörnyön meg-
holdoltaták3 [BTN2 44. — a 1599-ben]. 1710: egy Vajsz-
miller nevű német officiálist... negyven muskotélyos le-
vén vele. . . háromezerig való kuruc körūlfogá a sík me-
zőn [CsH 379]. 1847: az idevaló cameralis tekintetes is-
pány úr is kiment vo l t . . . a hajdúkkal, hogy Varga Ka-
tát elfogassa, d e . . . Kerpenyesen sokan a falusiak közül 
Varga Katát körülfogták, s a hegyeken keresztül Bú-
csúmba vitték [VKp 216]. 

2. ~jű magát körülveszi/keríti magát; a se înconjura; 
sich umgeben. 1705: a kuruc r abok . . . azt mondották, 
hogy sok szekerek lévén igen az armadának, azzal egé-
szen kürülfogja magát mindenfelől és úgy jü, mint egy 
város, azért nem invadálhatják a kurucok [WIN 1,621]. 

környülfoglaltatik körülvétetik; a fi înconjurat; um-
geben werden. 1781: Ezen vicinált hellységet. vala-
mint a* kérdésekben a' vicinitásokkal környül foglalta-
tott én egészen Gaz reznek tudom hivni [Gyszm; DE 3]. 

környŭlfoly, körülfoly a curge ín jurul (a ceva); umflie-
ßen. A. környülſoly. 1579: ada egi Berket Uduarfaluan 
melliet az Maros kórniwl foly [Udvarfva MT; EHA]. 
1592/1593: hogy akkor a viznek nagj volta miat azt az 
Zigeteczket keorniwl folta, Nem Jeohettek az eórizeók 
által rajta [Bálványosváralja SzD; Ks. — aA Kis-Sza-
moson] | egyczeris Maszoris telnj kezde ot az porond s az 
dirik vizet kęt fele Nyoma es keornywl kezde folni a viz 
[Szásznyíres SzD; Ks] | azt az porond zigetet.. . az Kws 
zamos vize keornyiwl follia vala [Szentmargita SzD; 
Ks]. 1606: az Barolt vize teouere Ióueóbe kyt most az 
Olth vize kórniúl foly [Ágostonfva NK; EHA]. 

B. körülfoly. 1592/1593: Vrunk Jobbagy. hwteok 
vtan ezt vallak. . . hogy az az porond zyget. . . soha az 
Tilalmas nem volt, mert az porond hanyas, az vizis keo-
rwl follja vala [Bálványosváralja SzD; Ks] | (A szigetet) 
keorwl folta az viz mint mostan, feredtemis benne [Dés-
akna; Ks] | az keóz porond volt. Az vizis kwrűeól (!) 
follia vala [M.décse SzD; Ks]. 1694: (A szigetet) nap 
nyugatról az Szamos follya határatt nap Keletrül az na-
das erge follya körül [Szamosújvárnémeti; RLt ÍJ. 1701: 
mihelyt kevés áradása vágjon az Viznek, az oltátol fogva 

az malombolis ki kell molnárim(na)k s egjeb emberek-
nekis menni, mivel körül follya malmomat a Viz 
[WassLt Vass Dániel instr.]. 1736: Vagyon. . . Tő szeg 
végib(en), Szegeletb(en) egy darab Sziget, mellyetis a 
Kukullo Tekervényes arka korulfolly [Mikefva KK; 
EHA]. 1737: a Kis Szamos mellett. . . egj darab gaz, a 
Szegedi réti mellett, kőrűl follya egj halovány [Dés; Jk 
477b]. 1815: A vizek kőzött a Puszta Malomnál, minden 
felől a Sajó vize kórül folya porondos Egyenes teres 
helly [Somkerék SzD; Ks 77/19 Conscr. 215]. 

környűlír, körülír 1. határt írásban rögzít; a fixa ín 
scris hotarele; Flurgrenze in Schrift festlegen. A. kör-
nyűlír. 1781: Ezen hellységet pedig a' mint a' vicinita-
sokkal környül írják én egeszen Gaz reznek tudom 
[Gyszm; DE 3]. 

B. körülír. 1868: Az őkőr tilalmasra nézve, ugy 
egyezhetnek abba belé, hogy az őkőr tilalmas helyisége 
körül legyen írva [Szu; Pf Gálffy Sándor lev.]. 

2. körbeír; a scrie ceva (de jur) împrejurul/în jurul a 
ceva; herum/umherschreiben. 1705: (Forgách Simon-
nak) pecsétje is annyi volt, mint egy zlott, akin dupláson 
lévén címere, egy haja-eresztett leány körül volt írvaa, 
Comes Simeon Forgách de Ghimes [WIN 1,387. —• 
aKörirat volt rajta]. 

környfllírás előírás; prescripţie, instrucţiune; Vor-
schrift. 1805: Mely Kőrnyűl irasok mellet a három Ágas 
Vas futatas és abból keszitendő vas Csinálas meg allita-
tik mind addig míg az időnek mostohasaga Uralkodik 
[Torockó; TLev. 9/38]. 

környŭljár, körüljár körbejár; a face ocolul unui lucru, 
a merge de jur împrejurul a ceva; umher/herumgehen. 
A. környüljár. 1593: az kj Hegeott akart vennj az Erdő 
keozbe(n) ott kerteott kellett tarttany Ha vette(m) ker-
tem voltis Hogi az Barom keornywl jartta [UszT]. 

B. körüljár. 1777: körül járván a nevezett gyümöl-
tsest jol meg visgáltuk [Szőkefva KK; Kp III. 196]. 

környŭlkerít, körülkerít körülvesz; a împrejmui cu 
gard; umgeben/zäunen/hegen. A. környŭlkerít. XVIII-
sz: Ezen Tyukasz haz van kőrnyűl kerétve néhol rosszas 
Sátoros kertel [Vécke U; LLt]. 1811: Az Ház oldalat ke-
rétti környül Süvény [Spring AF; KvAkKt Mss 
hung.27]. 

B. körülkerít. 1744: Azon főidet holmi ág búggal és 
tőkékkel kerítette körül Eltetŏ Vr(am) [Szentegyed SzD; 
Ks 15/LIII.14]. 7787: a Nalátzi Major t . . . jo volna ha 
Nsgtoknakis tettzenék valami taxa mellett Benedekfi 
vramnak adni leg inkább azért hogy körül keríttse, mert 
külemben egésszen el pusztul [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1825: Körül van pedig kerítve ezen Telek jo 
sövényből font fedeles kertel [Moha NK; SzentkZs]. 
1850: Ezen füves kert gyalog Csapos kertel van körűi 
kerítve [Szárhegy Cs; KelM]. 1859: Az arburás nevű 
szőllő Gyepűvel körül kerítve [Péterlaka AF; EHA]. 

környűlkeríttet (sánccal) körülvétet; înconjurat (cu 
şanţurí); umschanzen/graben lassen. 1814: A' Gróf 
ő Nagysaga. . két Rettyit . . . jó Sántzal környül kerit-
tette [Banyica K; BfR 117/1 Kotoj Mátej (50) col. vallj-
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környülkertel, körülkertel körbekerít; a îngrădi, a îm-
prejmui cu gard; umhegen. A. környülkertel. 1648: kör-
nywl kesztek seövennyel kertelni3 de megh fellyeb kel 
fonni sem tamazza sem leszaja rajta [F.porumbák F; 
UF 1,904. — aA fűrészmalmot]. 

B. körülkertel. 1744: Éltető Vr(am). . . parantsolt ne-
künk hogy azon irtovánt valami tőkékkel kertellyük kö-
rül [Szentegyed SzD; WassLt]. 1784: kivált az ujj szŏllŏt 
mind egészen körül kell újra kertelni [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1798: Gyermek koromba amott a 
Vatzkor fa tájékán ahol az őszszel egy szőllő tőt kőrűlis 
kerteltek egy néhány szőllő Tööt értem [Nagykristolc 
SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 1811: tanál-
tuk. . Az egész Udvart jo Támaszos Lészás kertel körűi 
kertelve [M.bogáta SzD; BetLt 5]. 

környüllevő, körüllevő 1. körülvevő; înconjurător, 
care înconjură; umgebend/liegend. A. környüllevő. 
1798: az környül lévő kertek hasonlo képpen mitsoda 
Statusban vágynák, ugy a' bél kertekis, veteményes, 
gyümőltsős, és egyéb tilalom alá rendeltetett helységek 
körül . . .? [Hsz; Mk IX. 109 vk]. 1807: vagyon a Szamos 
vize kőrŭl follyása kőzöt t . . . egy jo nagy darab Kaszál-
lo hellye.. eztis tőbnyire ifiab Rettegi Sigmond Ur tet-
te tulajdonává és hasznossá... a környül lévő berkek-
nek szaporításával [Apahida K; RLt 0.2 Jos. Farkas ns 
prov. vall.]. 

B. körüllevő. 1829: A körül lévő sövény kertek tsüres 
kapuval edgyütt [Felfalu MT; DE 2]. 

2. körülfekvő; dimprejur, înconjurător; umliegend. 
A .környüllevő. 1662: mintegy három hónapokat töltvén 
egészségesen egymással, Patakon és ottan környüllevő 
jószágikban.. az méltóságos hercegasszony... halá-
los betegségbe esék [SKr 311]. 

B. körüllevő. 1687: die 15 Junii. Az tiszteletes unitaria 
eklézsiától választattam ez napon ezen tiszteletes eklé-
zsiának körül levő joszáginak inspectorává [Kv; KvE 
219 BP]. 1769: Barbotz Vonye. . . a Csordabol el te-
vellyesztett égy Unŏ Tinót s a kürül lévő Falukba keres-
te volna [Mezőmadaras MT; BK. Moldovan Mikle (40) 
jb vall.]. 1772: itt körül bé ennek a' Malomnak párja 
nem vólt; mert olly időbenis, a' mikor a' más körül lévő 
Malmok a' Víznek nagysága miat halgattak, ezen széki-
ben lehetett őrölni [Ádámos KK; JHb XX/27.11]. 7777: 
Uten a körül lévő helységből végyen Marhát [Déva; Ks 
92.1.17 Fülep János lev.]. 

3. környékbeli; din împrejurime; in der Umgebung 
befindlich. 1704: Ma proponálák az statusok között a 
generál parancsolatjából, hogy az itt körül lévő posses-
sorok parancsoljanak a jószágokban. hogy mind rá-
jok limitált szénát, szalmát és egyéb naturálékat i s . . . 
hozzák ide Szebenbe [WIN I, 307]. 

4. kb. a közeli; din apropiere; nah, in der Nähe be-
findlich. 1661: azt gondolo(m) Kgls Ur(am) azért ebel-
kednek a* katonai hogi Maros szeket s ot körül levő Var-
megieket vonhassak el hogi fel ne ülhessenek [Küküllő-
vár KK; KJ. Balasíi Zsigmond a fej-hez]. 1737: Szikszai 
Gombkötő István atyánkfia ő kglme Háza mellett lévő 
kút(na)k oculatiojára, hogy. ha az ott körül lévő régi 
kut alkalmatos lenneé, ha meg tisztítanák. exmittál-
tatnak Székelyhídi János és Kováts Pál atyánkfiai ő 
kglmek [Dés; Jk 484]. 

környŭlmény 

környŭlmény, körülmény 1. împrejurare, circumstan-
ţă; Umstand. A. környülmény. 1823: én nem tudtam 
semmit felelni, nem tudván annak semmi kőrnyülmi-
nyeit [Szentbenedek AF; DobLev. V/1223.6 Bosmán 
Mária Lázár Átyimné (55) vall.]. 1841: a bírói meg győ-
ződésig bizonyosra mutató tiszta környülmény az hogy 
a tsikom lába általak futamtatásbol, és nem mint ők 
nyekegtek, íi kövek közötti jukba [Dés; DLt 1541. — 
aÁ vallók. Tollban maradt: tört el]. 1843: az osztálynak 
mentől hamarább végét érni sints ellenemre, mert azt is 
siettetni már az idő és kőrnyülményeim is kivánnyák 
[Veresegyháza AF; DobLev. V/1247 Dobolyi Sigmond 
öccséhez, Bálinthoz]. 1849: Tudgyaé nyilván és bizo-
nyoson azt hogy már néhai Cseh Josefett ki? mikor? 
hol? mi modon? mi Körülmények közt? Gyilkolta meg? 
[Héjasfva NK; CsZ vk]. — L. még VKp 131. 

B. körülmény. 1843: Mondja meg a* Tanú, hogy ki ál-
tal, mikor, mily körülmények közt, kiknek felvételekkel, 
segytségekkel, turbáltatott az Exponens Ura azon hely 
huzamos csendes birtoklásában [Bodola Hsz; BLt 12 
vk. — aBéldi Albert]. 1851: az akkori zavaros. . . körül-
mények között alig lehetett annyi időt nyerni hogy egy-
szerre is be adhassa az ember, nem hogy még külön kü-
lön Pálét Péterét számolgathatta volna [Dés; DLt 405]. 
1852: Az uj lisztes láda hiányzik3 mint a' körülmények-
ből gyaníthatni, el óroztatott [Km; KmULev. 2. — aA 
malomban]. — L. még VKp 140. 

Szk: könnyítő 1843: A több megjelentekre pe-
d ig . . . akik mellett az a könnyítő körülmény is szól, 
hogy a Makavej Moyszi által indítványozott mag elön-
tését meg nem engedték, úgy vélekedik a biztosság, 
hogy . . . bé kellene hozatni Zalatnára [VKp 122]. 

2. életkörülmény; condiţie de viaţă; Lebensverhält-
nisse/lage. A. környülmény. 1844: kötelességemnek tar-
tám Széplaki kőrnyûlményeinkröl alázatosan tudósíta-
ni [Széplak KK; SLt Sipos Miklós P. Horváth Ferenc-
hez]. 1852: az idö, és körülmény oda vitt engemis, misze-
rint Nősülésem elkerülhetetlen... hogy ha az idő, és a 
Tkts Ur környülmennyei engedik legyen szíves a jövő 
Vasárnap.. a T. Simény János Ur leányát Ágnest ne-
kem Nőül meg kérni [Énlaka U; Pf Bartha Zsigmond 
Enlaki Rector Pálfi Lajoshoz]. 1856: Minden nével ne-
vezhető fekvő es felkelhető, jelenleg meglévő és ezután 
szerzendő Vagyonomat hagyom és Testálom.. . leá-
nyomnak: Mike Rózának. . hogy azokrol — a' mint 
környülményei kívánni fogjak szabadon, Teljes 
hatalommal rendelkezhessen [Kv; Végr.]. 

B. körülmény. 1854: Hanyatló éveim, honom s nem-
zetem jelen búskomor helyhezete, lehetetlenné teszik so-
raimban azon rendet és egybefüggést, mit fiatal éveim-
ben, kedvezőbb körülmények közt tán képesebb lehet-
tem volna tenni [ÚjfE 5]. 1860: ha. körülményei ezen 
gondnokság folytatását meg nem engednék, az esetben 
égy alkalmas gondnokát maga helyett ajánlyon [Kv; 
Végr.]. 

Szk: házi ~. 1851: Egy felől szerte lévő kevés Birto-
komért, más felől egyéb házi kőrnyűlményeimért 
Mátyás Sándort Gazdaságom folytatásában magam 
mellé vettem segédül [Nagylak AF; DobLev. V/1322 
Dobolyi Bálint lev.] * terhes 1838: terhes 
körülmény mellett még a' nagy nyavalya törésbéli 
betegsége is lévén [Illyefva Hsz; HSzjP]. 1846: Mivel a 
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Kérelmes a Czéh iránti Kérését a szelid uton Követelte 
ugy a Czéh is meg tekintve terhes Kőrnyűlményeit ezen-
nel a remek evnek rendes el fizetésével Praenotánsok 
közzé fel vétetni határozta [Kv; ACProt. 19]. 

környŭlményesen, körülményesen részletesen; (ín 
mod) amănun(it, detaliat; ausführlich. A. környülmé-
nyesen. 1849: (Cseh József) meg gyilkolása után ki vagy 
kik, mi modon bántanak vélle? egész kőrnyülményesen 
beszélje le a tanú [Héjasfva NK; CsZ]. 

B. körülményesen. 1840: ezen esetet szorosan és kö-
rülményesen kinyomozni. el ne mulassa [Kv; KLev.]. 
1843: ó körülmenyesen lebeszelli mind a megtámadok 
alakját mennyire sötétben kivehette — mind pedig a* 
meg támadás történetét [K; i.h.]. 

környŭlmetéletlen kb. tisztátalan; necurat; unrein/ 
sauber. 1662: Jeremiás idétta láttatott Istennek szól-
ni, midőn hozzájok küldvén, eszébe vötte volna, melly 
haszontalan minden epéssége környŭlettek, őkörnyület-
tek. Kinek szóljak, úgymond, kit kínszerítsek, íme, kör-
nyülmetéletlen az ő fülök, és nem hallhatnak, íme az Úr-
nak szava nálok gyalázatban vagyon [SKr 709. — 
aÉrtsd: Jeremiás próféta idejében]. 

környulmetélkedik körülmetélteti magát; a se supune 
operatiei de circumcizie; sich beschneiden (lassen). 1620 
k.: (Áz egyiptomiak) christianusok, egy Istent v^lanak 
s környülmetélkednek, szombatot tartnak [BTN 412]. 
1710 k.: a generális. azt is elhiheti, Iţg mondják, hogy 
Bethlen Miklós környülmetélkedett, csak szintén azon 
vélekedik a kettő közt: török légyen-é vagy, zsidó [BÖn. 
954]. 

környülmetélő szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ instrumentum héber rituális körülmetélő 
készlet; instrumente folosite la circumcizie; Beschneide-
garnitur/satz. 1802: A' környül metéllö Instrumentum 
hozzá tartózó ezüst palatzkotskákkal [DLt nyomt. kl 
zsidó vagyontárgyak között]. 

környülnevezett (szóban) körülhatárolt; delimitat 
(prin cuvinte); (wörtlich) umgrenzt. 1794: szomszédsá-
gaival környül nevezet Szőlő [Kál MT; Berz.2.40/63]. 

? környŭlnyéken körültekintően; cu precautie/băgare 
de seamă; mit Umsicht. 1832: Bizony roppant környŭl-
nieken kenék segíteni, és jovítani, hogy minden currens-
ben, és jol mehessen — de csak mi tudjuk, hogy mennyi 
bajokkal küzködünk [Torda; IB. Demény János tt lev.]. 

környülötte, körülötte 1. vmi körül, körüle; ín jurul 
lui/a ceva; um etw. herum. A. környülötte. 1620: Lat-
uan. az varos Cziwreős kertenek karos voltat, hogj 
keőrniwlette ninczien seövenj Azért. ahoz teob ele-
gendeo tamasz es karo fakat, es vezzeőt vaghianak es 
hordgianak az Varos Erdejereől [Kv; TanJk II/1.298]. 
1728: körayŭlöttea jó gyámolas és Lészás gyepűt épét-
tett [BfN Krasznai cs. 8. — aA kert körül]. 1746: törvé-
nyes kertet nem tartót kőrnyûlette [Szentegyed SzD; 
WassLt Vásárhelyi Vonya (60) zs vall.]. 7779: A kőz kert 
kŏrnyŭ lette. . . a régiség miá el sorvadot [Galambod 
MT; Told. 29]. 

B. körülötte. 1677: Vagyon egy Csüres Kert jo Leszás 
fedeles Kert Kőrülette [Dés; Borb. II]. 1688: A Cseléd 
ház mellet edgy vetemenyes kert, romladozott sövény 
kert körüllŏtte [Kv; BLt]. 1746: gjepü kürűllette nincsen 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1747: Buttyán Simon. . 
ha bé kertelte volna a Máléját, a sertések sem mentek 
volna belé, mert kürűllette mindenütt Nyomás vagyon 
[Nagysomkút Szt; TK1 Hele Pável (42) vall.]. 1796: ken-
dert vetvén. kertet tsináltak kôrûllôtte [Pánit Sz; TSb 
2]. 

2. kb. vmivel/vele kapcsolatban; ín legătură cu ceva; 
in Zusammenhang mit etw/jm. A. környülötte. 1676/ 
1681: Az mi kevés Lövő szerszám a* várb(an) vagyo(n) 
arra légye(n) szorgalmatos gondgyaa, hogi azok körül 
ha mi éppétes kivantatik aszt jó idejen megh eppetesse, 
vagi Kerekesek vagi Lakatosok, vagi fa művesek kiván-
tatnak környülötte [Vh; VhU 665. — aA porkolábnak]. 

B. körülötte. 1778: Bitsak Miklós.. Praedecessorai 
sok szántó Földeket és széna füveket adtak volt el kit egj 
uton kit más uton az Vargyasi Lakosok(na)k ezen Job-
bágyai igyekeztek azakat viszsza szereztetni és körülötte 
azak iránt munkálódni [Telegdibacon Hsz; Borb. II 
T.Baczoni Boda Márton lev.]. — L. még RettE 374. 

3. vki környékén/közelében; ín apropierea/preajma 
cuiva; in js Umgebung/Nähe. 1661: Itt körülöttünk éget 
a pogányság [TML 11,143 Teleki Mihály Veér Judithoz 
Tiszaújlakról]. 1747: a' mely gyermek lovat lattam az 
Inai hatarban. . gondolkosztam hogy meg vegyem 
mint hogy itten kürüllettűnk oly formájú gyermek Lo-
vat nem lattam, de iltem a gyanúval, hogy nem igaz mar-
ha lehet [Szilágycseh; Ks 27/XVII]. — L. még RettE 
251. 

4. vki személye körül; ín jurul cuiva; um js Person. A. 
környülötte. 1595: Vöm eszemben, hogy annyi sok 
embernek az mennyi környülete valanak keúes annye 
Eledel, hoza tok . . . Soos ha la t . . . d 9 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 178 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1656: eleitől 
foghva kŏrniülettem sok forgolodasokkal, es hwseggel 
volt Arkosi Mihály [Ádámos KK; BálLt 93]. — L. még 
SKr 378. 

B. körülötte. 1586: Az lovas leginnek keorwlettek va-
lo forgodasaiert kellett adnom -/50 [Kv; Szám. 3/XXIV. 
35]. 1597: Az Meli zolgak keorwleottwnk Konihan es 
bor mellet forgolottak attam pechienere nekik f - d 6 
[Kv; i.h. 7/XII.130 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1644: 
feyer marto(n)nak is meg mondhatod edes fiam czak 
forgogiek iol körwlóted, uagion gondom az felesegere 
[Szamosfva K; JHbK XLV/29]. 1696: szolgák kŏrŭllet-
te nem voltak [Kv; LLt Fasc. 146]. 1802: eŏ Nagysága 
Sütője. . . kőrülőttek ireg forog vala [Mv; Born. 
XXXIX.53 Mich. Simon (25) servus vall.]. 

Szk: gondoskodik ~. 1820: a' Báró U r . . . Sokszor 
ebéd felett béhozattatvána, nem tsak gondoskodott kö-
rŭlette, sőt száma nélkül mondotta; bár az Isten 10 vagy 
15 Esztendeig éltetne, hogy nevelhetnem ezen Kedves 
Fiatskámot kedvem szerént [Várfva TA; JHb 48 Biro 
Sigmond (49) hütes assz. vall. — aCsecsemő fiát]. 

5. köröskörül, kereken; (de) jur împrejur; ringsher-
um, um etw. herum. A. környülötte. 1695/1770 k.: Pa-
tyolat Keszkenő, mellynek környülötte fekete elegyen 
(!) tsipke vagyon [Bálványosváralja SzD; SzConscr. 
210], XVIII. sz. eleje: Papai András Ur(am) felesége-
vei . . . egj aranyas patyolat keszkenőt, arany galand 
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környülette [Backamadaras MT; MMatr.lOl]. 1740: 
egy rend arany galand kŏrnyülŏtte [Ne; Told. 19]. 1742: 
szoknya. egy rend Arany Galand környülette [Ne; 
i.h.]. 1762: ide igen drága bélletlen mentet hozot a' Né-
nyihez. . . ezüst csipke volt kőrnjűlőtte [Oltszem Hsz; 
Mk IX. 109]. 

B. körülötte. 1628/1635: Egj zeold tafota ruha se-
Ijemmel uarrot, Uiselt, aranj czipke keorulleotte [Bodo-
la Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen hagy.]. 1695: Egy Küsded 
aranios ezűstós zomanczos rosa, melynek az kozepin egj 
rubint Kurüllötte jo féle gjongjel czenialt rosa [Hsz; 
LLt]. 1701: Karmasin Szin Kanavácz mente, egy rend 
elegyes Csipke kŏrŭllette [Csicsókeresztúr SzD; LLt 
54/1481]. 1740: Egj fekete virágos Bársony Muntli, négj 
rend szély ezüst Csipke és egj rend galand körülötte [Ne; 
Told. 19]. 1743: Egy Zabolai elö ruha szélyes recze kü-
rüllette [Nagyercse MT; i.h. 29/30]. 1824: egy kék meri-
no köntös, kűrüllette fejér petinét csipkével [Fugád AF; 
HG Mara lev.]. 

6. vki keze ügyében; la îndemîna/dispoziţia cuiva; 
unter/in js Hand. 1679: Azon leszek nemsokára én is 
küldjek Kgdnek, de bizony most nincs pénz körülöttem 
[TML VIII,553 Teleki Mihály Ruszkai Andráshoz]. 

7. nála; asupra sa; bei ihm/ihr. 1775: (Bíró Mózes) 
gazdasággal sem bírt, hogy azért ölték volna meg, ha-
nem — mondják — valami ezüst egyet-másai voltak kö-
rülötte, azért ha megölték [RettE 348]. 

környûlötte lévő, körülötte lévő I. mn 1. körötte lévő; 
dimprejur, din jur; umliegend. 1657: Engemet mindaz-
által . . . Szatmár obsidiójára, és körülette lévő várme-
gyéknek, kastélyoknak, uraknak béholdoltatására 
expediálaa [KemŎn. 194. — aA fej.]. 1711: Nehaj Már-
ton Czigány vágott ualami fát az eŏ Naga Besenyei gjü-
mŏlczŏs kertiből. Azomban a kűrüllette levő kertet 
i s . . . tudom hogy hordották [Búzásbesenyő KK; BfR 
IV. 30/26 Delei István (36) jb vall.]. 

2. hozzávaló; care aparţine de ceva; zu etw. gehörig. 
1765: félviseltes Malom kövek körűlette levő sendelly-
ből abrontsba apro vas szegetskékkel foglalt kérgével 
[HSzj abroncs al.]. 

II. fn hozzátartozó (családtag); rudă, membru de fa-
milie; Angehörige(r). 1751: en is remenykedem a* Mlgs 
Urnák méltóztassék mind nékem mind kőrnyüllőttem 
lévőimnek tsendességet és nyugodalmat engedni [Kará-
csonfva MT; Told. 25]. 

környûlötte való, körülötte való I. mn 1. körötte lévő; 
dimprejur, din jur; umliegend/stehend. 1692: gyenge pa-
tyolat elö kőtő, igen szép dufla bécsi szélyes kötéssel és 
kőrülette valo csipkével készítve [Bilak BN; JHbK L/36] 
I JEzen mehes kertnek kőrnyüllette valo sőviny kertei dű-
lő felben vadnak, semmire kellők [Görgénysztimre MT; 
J H b Inv.]. 1771: Es t imal tuk. . . A Gyűmőltz fakat kű-
rŭlette valo kertel edgyűtt ad flo ung 13 [Nagylak AF; 
DobLev. III/430. lb]. 

2. hozzátartozó; care aparţine de ceva; zu etw. gehö-
rig. 7680; az Pintze gátőr fellet vágjon egj darab szaka-
dozot gjalom korüllette valo kötelekkel edgjŭt [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 18]. 

II. fn 1. szegély; tiv; Saum. 1692: Egy gyenge patyolat 
elő kőtő bécsi csipkével három rendel és kőrülette való-
val készítve [Bilak BN; JHbK L/36]. 

2. hozzátartozó (családtag); rudă, membru de fami-
lie; Angehörige(r). 1704: Ugyan ma este tévők szegény 
Apora testét a koporsóba . . . A körülötte valók, úgy-
mint felesége, Korda uram és annak fiai és a fejércselé-
dek, kiknek kiváltképpen való módon kedvezett, azok 
igen siratták [WIN I, 281-82. — aApor István erdélyi 
kincstartó]. 1832: nem hiszem, hogy egyenesebb iga-
zabb, és szorgalmatosabb Lélekkel vihesse mint éna — 
Jot állanak erről nem tsak a kŏrüllettem valók — hanem 
idegenek ifr{Torda; IB. Demény János tt lev. — aA gaz-
daság vezetését]. 1842: én nem vagyok meg ijedve job-
ban meg vannak a ' kŭrŭlettem valók [Pk 6 Pákei Kriszti-
na férjéhez]. — L. még RettE 197. 

környülszomszédolt, köriUszomszédolt körülhatárolt; 
delimitat de jur împrejur; umgrenzt. A. környülszomszé-
dolt. 1817: ezen környül szomszédolt Curiához tartoz-
nak . . . allodialis szántó, kaszáló és más haszon vehető 
hellyek [Árkos Hsz/Mv; Kp V. 318]. 1848: környül 
szomszédolt Telkeik [Szentháromság MT; CsS]. 

B. körülszomszédolt. 1813: Ugy látom, hogy ezen da-
rabocska föld. . a körül szomszédolt, és Határbeli je-
gyekkel körül vétetett Mlgos Exponens Groffné Asz-
szony eŏ Nga fogásának, mintegy egy köböl férüségét 
tészi [F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Moldován Gábor (60) 
col. vall.]. 1830: A körül szomszédoltam Erdő kivűl ma 
a Falunak Kőz Erdeje több egy szál sintsen [Körtvélyfá-
ja MT; LLt]. 1846: Ns Jéére István U r . . . a kőrűl szom-
szédolt földemet.. ki válthatatlanul békességesen bír-
hassa, használhassa [Dés; Ks 68.48.37]. 

környulszomszédosit körülhatárosít; a delimita de jur 
împrejur; umgrenzen. 1815: a Hersány által birt irat-
ványis kőrnyúl volt, s vagyon Szomszédasitva. . az ud-
var Emberei Falusi Erdőbeli íratványokkal, Erdővel és 
másszinü hellyel [Orsova MT; Born. G. XV/13 Nyiku-
lits Andreka (55) vall.]. 

környült körül; împrejur, de jur împrejur; um etw. 
herum. 1671: hogy ha Tőkés András es Bereczki István 
ura(m) vagy posteritasi sátoros kertet csinalnanak kör-
nyült, vagy gyümölcsfát szaporítanának vagy bocsata-
nanak beleje [Torboszló MT; MvÁLt Bereczki lev. 46. 
— Pál Sándor kijegyzése]. 

környültett körül felsorolt, aflat de jur împrejur; her-
um aufgezählt. 1795: a kőrnyűl tett Szomszedakat, vagy 
Métákotis tudgyuk [Mezősámsond MT; Berz.5.43.S]. 

környülvaló, körülvaló I. mn I. környező; dimprejur, 
înconjurător; umliegend. A. környülvaló. 1598: az ferfy 
ember mind varosunkban, s mind penigh az keornieol 
valo falwkban igen zeok az sok hadak miatt [Kv; TanJk 
1/1. 321]. 1600: tudo(m) azt hogy az keórniól ualo faluk 
eoriztek barmokat teólle mind niomas idein mind egjeb-
kor kértnél kul ualo zena fw volt mind eóreókke [UszT 
Sos Mihalj zent Marthoni (60) vall.]. 1642: az kõrniŭl 
valo falukbeli szőlőkből anny Szőlőt loptak hogy imit 
amot hazok tayan reitekben őt atalagh mustot talaltak 
[Galac BN; Ks 41.G]. 1681: egyezenek megh, hogy men-
nél hamaréb jartassak ki a környül valo falubeliekkel es 
a ' szomszedsagbeliekkela [Koronka MT; EHA — aA 
földet]. 1694: az kőrnyűl valo Falukban Quartelyozo 
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Nemetek [Dés; Jk]. 1751: az ott Commoralo oláhok 
aszaltak pusztították az környül valo erdŏkŏtt elsőbben 
[Remete Cs; LLt Fasc. 150]. 

B. körülvaló. 1588: az haz es kwrwl valo epwletek 
mint vadnak [Vécke U; BálLt 81]. 1656: Az it körül ualo 
Czegej Jōszagbul az mi egi s mas fele labas marha yutot 
Dezmabana [Szentegyed SzD; WassLt Keresztúri Nagi 
Peter (56) ns O. vásárhelyen (SzD) lakó vall. — aVas Ju-
dith Ászony(na)k]. 1674: az kŭrŭl valo Faluk marhai 
jártanak rayta [Mezőméhes TA; i.h. Gergelly Mihaly 
(40) jb vallj. 1717: kűldőtem.. . Tyúk tojást 232 it az 
kőrűl valo Falukot mind fél jartatam de többét ném szé-
rézhéte(m) [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 
1751: Varhegy alat a Remetejék ném aszaltak az itt valo 
oláhok aszalták a körül valo erdŏkŏtt [Remete Cs; LLt 
Fasc. 150]. 1781: ezen Kiss Almási Malmok azért is 
hasznosabbak és Szüksegessebbek, mivel itt körűi bé 
Malom és Malom helyek n(em) lévén, négy falu járt ide 
őrölni, a körűi valo vidékből [Kisalmás H; JHb 
XXXII/22]. 

2. a környéken élő; care trăiesc ín apropiere; in der 
Umgebung lebend. A. környülvaló. 1603: környül valo 
zegeny Embereknek Varosúnkba valo beiöuetelek volt 
[Kv; TanJk 1/1.454]. 1691: az kőrnyűl valo Szegenseg 
[Kv; Told. 20a]. 

B. körülvaló. 1571: a hol Kyral diznay voltak, azokat 
wztek es egieb keorwl valo nemes nipeket a makra [SzO 
II, 330 a székelység panasza az ogy-hez]. 1738: Hadnagy 
Atyánkfia ö kglme, ma, a körül való Falusiak(na)k 
küldjön 2 :/ě. 2 pénzt, hogy marhájokat Juhokat fogják 
el határunkról [Dés; Jk 501a]. 1756: A kőrűl valo Irokot 
nevezetesen a' Tatsi R(e)f(o)r(mátus) Papot Molduván 
Vonya, borral és fűvel, ugy el tatsoltatta, hogy azok a' 
Galatzi embernek Semmit Sem irnak [Galac BN; WLt 
Kelemen alias Székely István (35) jb vallj. 1765: az kŭ-
rŭl valo szomszédok supervenialván ijjedtekben nagy 
tolvaj kiáltással onnan elszaladta(na)k [Torda; TJkT 
V.277]. 

3. köröskörül levő; care se găsesc de jur împrejur; 
ringsherum befindlich. A. környülvaló. 1633: M y . . . 
Colosúarat hwteos Diusorok. . . Zorgalmatason megh 
latogatúan mind az haz Epúletitt, pinczeiett, kerniül 
valo fogasokai, es Zöld padokai . . . Estimaltúk Egienlo 
akaratból ad f. 600 [Kv; RDL 1.22]. 

B. körülvaló. 1633.Ĕ egy keő haz. . Egj Ladas Aszta-
lai szeőnieggel, egy eoregh festet czifras aggyal egy kar-
székkel keőrwl valo padokkal, Zeold deszkakkal, Talas-
sal, es Egy szűszekkel eggywt aestimaltuk Ad f.600 [Kv; 
RDL 1.103]. 1679: Ménesakol. Kőrűl valo gyalogh 
sővenye romladozott [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 119]. 

4. mindenfelé való; care existâ peste tot; nach allén 
Seiten (hin), in jeder Richtung vorhanden. 1571: sok fele 
valo zolgaltatas miat Imidé amoda zekel feolden keõrwl 
valo zolgaltatas mia t t . . . el puztultanak [SzO II, 328-9]. 

5. kb. környékbeli; din împrejurime; aus der Umge-
bung. 1656: Ez esztendőben a búza vékája járt a szépi-
nek májusban die 8 ötvennyolcz pénzen a piaczon, a kö-
rül való bor járt dr. 6, a bogácsi dr. 8 [ETA I, 160-1 NSz]. 

II. fn 1. környékbeli ember; locuitor din împrejuri-
me/partea locului; Umwohner. A. környülvaló. 1666: az 
kíntelenség téteti gróf uramval, mai és holnapi napot itt 
töltse, azon levén egyébiránt, hogy sem az itt valóknak, 

sem az környül valóknak ő nagysága itt való megtartóz-
kodása nagy nehézségekre ne légyen [TML III, 635-6 
Csuti Benedek Teleki Mihályhoz]. 

B. körülvaló. 1676.Ĕ Articulussa lévén (:tudgya hűség-
tek:) az nemes orszagnak arról, hogy az ollyan idegen 
kereskedŏk(ne)k az országb(an) szabadossan szellyel 
járni, ne legyen szabad, hanem bizonyos helyen meg ál-
lapodván ha kik(ne)k eladó marhajok lészen az ott kŏrŏl 
valok(na)k, vigyek oda az hol megh állapottanak, s ugy 
vehessek megh es hajthassak ki az országból [Fog.; 
BesztLt 45 a fej. a beszt-i főbíróhoz]. 

2. szegély; tiv; Saum. 1739: Zöld szőr kamukaa az 
közepe az körül valója pedig veress szőr kanavacz 
[Szászerked K; LLt Fasc. 96. — aPaplan]. 

környülvesz, körülvesz 1. be/körülkerít; a îngrădi, a 
împrejmui cu gard; umgrenzen/geben/hegen. A. kör-
nyülvesz. 1674: Aíz curianak nagyob resze tölgy fa sasok 
kőzze rákot, egy rend sindel alat levő jo bikfa boronak-
kal vagyon környül veve [A.porumbák F; UF 11,593]. 
1688: Ezen Udvarházat veszi környül sövényből font fe-
deles sátoros kert [Kozmás Cs; Eszt.Inv. 1]. 1697: va-
gyon egy udvarház kórnyűl veve kŏzŏnseges lészás 
kertel sŏvenból alloval [O.brettye H; Born. XXIX.2]. 
1717: A Varost ott quartelljban levő Generális 
palisadaval körnjűl akarvan venni, kegjelmetek ebbenis 
concurraljon [Kv; ApLt 1 gub-i rend.Hsz-hez]. 1727: 
Ezen. Inventált Nobilitaris Curiat és kőrüllette levő 
epületeket kőrós kőrnyűl bikfa deszkákból valo tölgy fa 
sasokb(a) eregettetett Kollat veszi környül [Csákigorbó 
SzD; JHbK XXVI/13. 12]. 1765: A Székely falvi 
Kapunál . . . a* Maros kerületiben való szegelet... 
mostanis kertel s Sánczal vagyon környül véve, s 
tilalomban tartatik [Mv; EHA]. 1771: Dadai János 
U r a m . . . Czicz hegyi nevezetű Tilalmas Erdőből, a 
Fejérvári Irotványnyát meg vásárolván onan vágót 
veszszŏt es karót és azzal vette kőrnyűl azon Irotványát 
[Dés; DLt 321.26 Dániel Tot (45) ns vallj. 

B. körülvesz. 1653: A Lupuj h a d a . . . a várat jó sze-
rént körül vette sánczal [ETA I, 156 NSz]. 1688: az Csű-
rös kert. Sátoros kertel van kŏrűl veve [Kozmás Cs; 
Eszt.Inv. 7]. 1715: Kertel kűrűl véve vagyona [Pálos 
NK; LLt Fasc. 140. — aA telek]. 1725: ott azon a' kapun 
belljül a* Controversias hellyig kertel körül vŏtték ugj 
hogj senkinek marhaja oda nem mehetett [Hévíz NK; 
JHbT]. 

2. körülfog/kerít; a înconjura/împrejmui/încercui; 
umgeben. A. környülvesz. 1599: keornywl vezik zegeny 
Vramath chák eo maghat az eo kegme Christoph vram 
Alparethi Jobbagy. . leóueóldeozyk puskakai, dar-
dakkal eokleoldeoztyk vagdaltak [Dés; Eszt-Mk]. 1600: 
mikor az zekeliek keörnieöl weottek Pálost, az hon mi 
Juhot talaltak azt mind eozwe haitottak es el wittek 
[UszT]. 1609: hirtelensegel kőrniwl vőnek az Inctusok 
mint hatalmassok fegyveres kezzel... kik megh akar-
nak ölny [Hídvég Hsz; HSzjP]. 1636: latam afct hogy egy 
Embert az Cziganyok kornyul uóttének, nézni kezdem, 
hallani azt hogy az puska roppána [Mv; MvLt 291.68a]. 
1664: lattam hogy ket lovas körniül vőtte az vayda mi-
haly hazat [Veresegyháza SzD; WassLt Szekely Mihaly 
(35) jb vallj. 1710: a fővezér utána küldvén és a házat, 
melyben a fejedelem Haller Gáborral együtt nyugosz-
nak vala, környűlvévén, Haller Gábort onnan visszavi-
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szik a fővezér táborára, kinek is ott fejit véteti [CsH 56]. 
— L. még BÖn. 682; ETA I, 57, 167; TML II, 236, VII, 
151, VIII, 50, 95; WIN I, 153, 257, 576, 589. 

B. körülvesz. 1612: Forgacz mind Taborostol nagy 
hirtelen Ieoúe varosok alá, es mihelt erkezek keorwl 
veúen eoket Sancziott haniatott [Kv; PLPr 27]. 1705: Az 
erdélyi kurucság is innen volna rajta, és mindenfelől kö-
rülvötték volna őket, annyira, hogy már mind magok lö-
vök és marhájok éhei hol meg az armadának [WIN I, 
589]. 1753: látám hogy körül vettek Tisztarto Uramat az 
emberek [Marossztgyörgy MT; Ks 48.67.31]. 1781: az 
emberek ele Szaladanak s minket körül Vőnek [Szentbe-
nedek MT; Told. 10]. 1815: mü osztán körül vöttük 
Tott Istvánékot [Vécke U; i.h. 37]. 

3. körbevesz; a înconjura; umgeben. A. környülvesz. 
1662: Nagy kiterjesztett városa3 pedig az várat környül-
vévén. a Sebes-Körös szép folyó vize. . . a várast ket-
té szakasztja [SKr 416. — aVárad]. 1754: Vagyon hatá-
runkon . . . egy darab erdő mintegy látszó határral kör-
nyülvéve [Inaktelke K; KHn 201]. 1757: haszontalan 
Kopaczos, Köves oldalas hegyek. Falut környül ve-
szik [Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 

B. körülvesz. 1750: (Egy föld) mellyet mind két felől 
az erdő veszen körül [Királypataka AF; EHA]. 
1761/1808: egy darab irtás, mellyet minden felől az erdő 
vészen körül [Szurduk TA; Berz. 3.2.A.1]. 1772: Széna 
Rét.. kereken a Falu Erdeje körül vészi [Szászfenes K; 
BethKt Mikes conscr.]. 1826: ezen meg neveztem Utak 
es szomszédok veszik körül az kérdésben forgo erdős he-
tyet [Albis Hsz; BLev.]. 1832/1838: Ezen.. szobát nap 
kelet felöl és délről körül veszi egy.. tornátz [A.szőcs 
SzD; BetLt 5]. 

4. körbefolyik; a curge ín jurul (a ceva); umfließen. 
A. környülvesz. 1698: a Küs Maros az Berket környül 
vőtte és mint egj Porgolát gjanántis volt a Nagy Marosig 
[Kisfalud MT; BálLt 58]. 1744: Vagyon. . . edgj jo dara-
botska sziget mellyet az Maros vize környül vészenn [Al-
vinc AF; Ks 23.XXIIb]. 1787: (Egy kaszálót) egy fe-
löl . . a' Rettegi Sigmond Ur(am) malmára vett Szamos 
Árka vészen környül [Apahida K; RLt 0.2]. 

B. körülvesz. 1676: az Gecsében (sz) kit egy regi, holt 
Szamos vött kőrŭl [Inó Sz; EHA]. 1699: Az Réténnis va-
(gyo)n egy Küs kerület az Olt marton, mellyet egy ér ve-
szen körül [Killyén Hsz; BLt]. 1779: az Utrumban dec-
jarált Sziget... kőrŭl volt véve a Marossal [Gyalmár H; 
BK ad nro 450 Jákob Ádám (70) zs vall.]. 1823: azon he-
lyet vészi körül égy Nagy Seppedékes ér [Nagyernye 
MT; EHA]. 

.5. szegélyez; a tivi împrejur; umsäumen. 1811: Egy 
virágos kotzkás a közepin fotosa, köröskörül vékony 
fsipkével körül véve [A.ilosva SzD; SzConscr. — aÉrtsd 
hozzá: abrosz]. 
. a várost ~ * a várost körbejárja, a várost be/feljár-
Ja; a umbla prin tot oraşul; die Stadt umgehen/begehen. 
1787: ha. a tolvajt rajta nem kapják . . . a' Birák a' 
strásákkal... a' tolvajnak mindenütt a várost körül vé-
ve^utánna induljanak ugy keressék [Torockó; TLev. 

7. átv környez; a copleşi; einer Sache nahe sein. 1663: 
pz sriikség, igyefogyottság, ez nagy dolgoknak bizonta-
'ansága, az télnek reám való következése és mindenkép-
pen való dolgaimnak, állapotocskámnak függőben való 
letele, az két szék között való földön maradásomnak re-

mensege környül vévén, nem tudom, mit kell mivelnem 
[TML 11,571 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1757: az 
éség, rongyosság, sanyarú hideg környül vött minket 
[Kvh; HSzjP Szőcs István Faragó (64) vall.]. 

Sz. 7650: En Kezdi Pollyani Veres Is twan. . . Testem-
ben) felette igen nehez latogato kezei vőttenek környül 
az I(ste)nnek, meltan büneimert [Kv; JHb III/7J. 

8. megkörnyékez; a înconjura; umgarnen. A. kör-
nyülvesz. 1662: mikor az igazmondó s nem kedvező taní-
tók elfogynak és a kedvkereső hízelkedők veszik kör-
nyül a gondviselőket s a népet, mint Acháb és Jeremiás 
idétt: el is veszének nagy hamar [SKr 712]. 

B. körülvesz. 1619: Csak amaz rossz Ibraim csausz is, 
kit itt látok, hogy elvetett ember, körülvött vala. dí-
csírte igen, mely igen fő módon viselte Kamuti uram az 
követséget [BTN 216]. 1745: az I . . . a' fellyebb el múlt 
időkben az édes At tyá t . . . szép és hitető beszédekkel kö-
rül vévén. . . maga Ládáját édes Attja Kamarájáb(a) de-
ponálni impetralta [Torda; TJkT 11.36]. 1761: midőn 
Mlgs Baro Jósika Imreh urnák a Néh, edes Attja Curiája 
fele jutván nem lett volna gustussa hozzája, körül vévők 
Cancellista társommal ö Ngát, és svadeálok hogj ha ő 
Ngának tetszenék Mlgs Baro Jósika Dániel Vrfit tentál-
nok hogj cserélne egész Nyilat [Branyicska H; JHb 
XXXV/46. 11]. 1782: Veress Már ton . . . körül vette az 
én Menyemet. . . é s . . . egj szoknyát igért, és két szőllőjit 
le kötőttte csere titulus alatt hogj adja által a* mi Káko-
vai Jobbágyainkat. . . hogy producálhasson [Torda; 
KW]. 

9. ~ a nyavalya el/utolér a betegség; a fi lovit de o 
boală; jn erreicht die Krankheit. 1665: Mi abban esénk, 
a mitűl félünk vala, mert az elébbi nyavalja uramat ő ke-
gyelmét valóban környül vövé, csak Isten tudja, mikor 
áll lábra [TML 111,422 Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz]. 

környülvétet, körülvétet 1. körülzárat; a dispune/or-
dona încercuirea; umschließen/zingeln lassen. A. kör-
nyülvétet. 1662: Jeneieka nem készülnek, nem is oppo-
nálják magokat, s vezér környülvéteti őket [SKr 423. — 
aA borosjeneiek, Erdély egyik délnyugati végvárának 
védői]. 

B. körülvétet. 1657: úgy menék, hogy hajnalban Ri-
maszombathoz érkezem, és az mezővárost körülvétetem 
[Kemön. 251]. 1710: Bánffy Dénes körülvéteti3 a maga 
mellett való puskásokkal, köszönvén neki: „Jó napot 
kegyelmednek, gróf uram" [CsH 112. — aA Bánffyak 
erdejében talált gr. Csáky Lászlót]. 1847: 1846-ba Varga 
Katahn felbérelvén ellenem a falusiakat, mintegy ötven-
hatvanadmagával reám jött, házamot körülvétette 
[VKp 183]. 

2. be/körülkeríttet; a dispune împrejmuirea; umge-
ben/hegen lassen. A. környülvétet. 1662: Székelyhíd vá-
rának . . . hídja előtt pedig egy új várost építtetvén, s azt 
is nagy mély árokkal s erős sasfás boronakerítéssel vétet-
vén környül [SKr 149]. 1765: A Bárdosi torokban. . . 
egy nagy darab Kaszalo Réte, mellyet Sánczal vetetett 
környül [Mv; EHA]. — L. még SKr 259. 

B. körülvétet. 1794: (A) Méhes kert a Gróf idejövete-
lekor meg volt, hanem esztet . . . egy Embere által föld 
kertel körül vétette [Mezőmadaras MT; BKG St. Szép 
(28) lib. vall.]. 1796: a Néhai Groff U r . . . jo Sövény ker-
tel körül vétette Udvarát [Szentgothárd SzD; WassLt]. 
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1839: a Megye Bironak és a' Közönség Elŏljaroinak 
szoros kötelességüké t e t t ük . . . a* Temetkező hellyet.. 
Sántzal vétessék körül [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 

környülvétetett, körülvétetett 1. körülvett; înconjurat; 
umgeben. A. környülvétetett. 1614: Menniuel nehezeb 
penigh es munkasob, az nem cziak kwlseo ellenségekteol 
keorniwl uetetet, es giakran megh rontatot, hanem be-
liwl eonen magaban felhaborodot orzagokat, mit Ngdis 
ezt az zegeni orzagot talalta gubernalni [Ks 87 ogy-i vég-
zés]. 1702: A . . . minden nyomorúságok áljával kőrnyűl 
vétetett Torotzko városának siralmas panasza [Toroc-
kó; TLev. 4/3.la]. 

B. körülvétetett. 1679: Isten nem nézvén. . . bűnei-
met, szegény édes, félelmekkel körülvétetett feleségemet 
megszabadítván, fiúval megáldá [TML VIII,466 Teleki 
Mihály Bornemisza Anna fejedelemasszonyhoz]. 

2. be/körülkerteltetett; împrejmuit cu gard; umge-
ben. 1699: elébb menvén ezen külső Udvar Cserefa tá-
maszokkal kőrnyűl vétetett, Szalmával mediocriter meg 
fedett Sátoros kerti mellet t . . . mentünk bé . . edgj 
akolb(a) . . Vágjon ezen Udvar házhoz Jégverem.. 
gjalog kertel kőrnyűl vétetett fellyel tŏvisses [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.]. 

3. körbeszegett; tivit de jur împrejur; umsäumt. A. 
környülvétetett. 1803: gyapot gyolts, két széljből a' kŏ-
zepin ugy nevezett bolha szökés varrással egyben fog-
lalt, és egészen széles Tóth Tsipkével környül vétetett 
szép nagy Abrosz [Dombó KK; Palotay 19]. 

B. körülvétetett. 1803: Tóth tsipkével körül vétetett 
lengetég selymes potyolat keszkenő [Ádámos KK; 
i.h.20]. 

környülvétetik, körülvétetik I. körülzáratik; a fi în-
conjura t/încercuit; umschlossen werden. 1662: Most 
Erdélybűi is semmi új hírek nincsenek, az egynél, Apafi 
uram vagy környül vétetett vagy űzetik [TML 11,225 
Teleki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz Dobravicá-
ból] | A nyavalás pórok látván, hogy mindenfelől kör-
nyülvétettek. . . fegyvereket elhányván mindenfelé sza-
ladni és szélledni kezdenek [SKr 146]. 1677: a ' mi sze-
gény hazánk minden felöl külömb külömb Nemzetekkel 
vétetet környül [AC 36]. 1710: (A hanoveri fejedelem 
bátyja) környülvétetvén s vitézül oltalmazván magát, 
ott vágák le [CsH 235]. — L. még Kemlr. 319; SKr 380, 
618. 

2. be/körülkeríttetik; a fi împrejmuit/înconjurat; 
umgeben/faßt werden. A. környülvétetik. 1662: Olaszi 
utcájának az hegy alatt levő egy darabján kívül, igen jó 
széles és mély árokkal környülvétetett vala, mindenütt a 
kijáró utcákon kapu, sarompók csináltatván [SKr 482]. 
1671: Dés mező város lévén nem bátorságos oda valo te-
lepedések. . . Végeztetik hogy jó erős palánkai környül 
vétessék [CC 81]. 1702: Vagyon még más veteményes 
kertis. . . hitván lészás kertel és félig Sövényből font uj-
jadon, uj kertel elegyesleg van környül vétetve 
[O.brettye H; Born. XXIX.4.10]. 1756: Fekszik a Ne-
mes Udvarház hellye. Branyitskának. . . Illyefalva 
felöl valo végiben, me ly . . . némely helyt Ujjitást varo 
kertel kőrnyűl vétetvén [Branyicska H; JHb LXX/2.10]. 
— L. még ETF 108.15; SKr 485. 

B. körülvétetik. 1681/1748: a' kis kükűllő párton va-
gion égi szép Gyűmőltses kert lészás kertel körül vétett-

ve [Balázsfva AF; EHA]. 1740: Vágjon az Udvarhaz 
helj meljnek Teritoriuma minden lesza nelkul valo hol 
alabb valo hol jobbatska kertel vetetet körül [Marosné-
meti H; Ks 73/55]. 1756: A Major és Akolynak valo 
k e r t . . . rész szerént mostan épittendo rész szerént meg 
romladozott sövény régi kertel vetettnek körül [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 35-6]. 1821: egy nagy darab 
hely kiirtattatot és kertel vetetett körül [F.oroszi MT; 
Ks 79.199]. 

3. körbevétetik; a fi înconjurat; umgeben werden. A. 
környülvétetik. 1676: Kegyelmed Istentől sok szép jók-
kal, szép gyermekekkel, mint ennek a hazának szabad-
ságinak az többi között azok számára valo megőrizésére 
is kötelező és Kegyelmedet ösztönző annyi záloggal vé-
tetett környül és áldatott meg: mondon ezekre és hason-
ló több tekintetekre nézve nékem az én szabadulásomba 
Isten után Kegyelmedhez volt és vagyon legnagyobb bi-
zodalmom [TML VII,237 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz]. 

B. körülvétetik. 1664: (A haza) ez pogány nemzetnek 
hatalmában vagyon, körül lévén vétetve minden felől 
[TML 111,80 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 
1685: A Pogyan (!) Nemzettől . Isten jtiletiből Sze-
gény végső veszedelembe forgo Hazank kűrül vetetett 
[Gyf; Törzs. Barcsai Ádám lev.]. 

4. környeztetik; a fi delimitat/mărginit de jur împre-
jur; begrenzt werden. 1823-1830: (Drezdának) Vágy-
nák közel és távol levő helyei és erdei, melyektől úgy va-
gyon körülvétetve, hogy amfiteatrum formát mutat 
[FogE 187]. 

környülvett, körülvett 1. be/körülkertelt; înconjurat; 
umgeben. A. környülvett. 1744: Alsó Suka nevű faluba 
vagyon veszőből karókra font, támaszos, lészás kerttel 
környülvett udvarház [ETF 108. 11. — aK]. 7767; Szán-
tzol (!) kőrnyűl vett kaszáló ret tyinek. . . észók felől va-
lo végiben [Mocs K; JHbK LV/28]. 

B. körülvett. 1679: Ezeken kivűlis vannak egi nyi-
hány helye(n) nem régen ültetet sŏvennyel körül vett; be 
oltott, külömb külömb féle fák [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János inv. 82]. 1750: közönséges Sátoros kertel kö-
rül vett rüdeg Marhák(na)k készített okol [Papolc Hsz; 
Hr]. 1753: egy Gyalog kertel körül vett marha akoly. . • 
egy kis Sövény a j t ó . . . szolgál a Tövissel körül vett gyü-
möltses kertre [Szászbesenyő AF; Told. 18]. 1782: (A) 
Fogado házis körüliette. Sánzal Tövissel és fűzfákkal 
körül vett Tanorokkal edgyűtt [Dombó KK; JHb 
XIX/22. 14]. 

2. körbeszegett; tivit de jur împrejur; umsäumt. A* 
környülvett. 1714: Aszszonyi Ember. Virágos fekete 
Bársony Nyári Palastya hat rend béli arany s ezüst Prím-
mel környül vett Karmazin szin fél Selyem béléssel f. 
Hung. 84 [AH 2]. 

B. körülvett. 1699: Egy retzébül s gyoltsbúl kotzkas-
san varrott fejér tsipkével körül vett abrosz [K; KvRLt 
X.A.43b]. 1816: Egy Violaszín kréditor Selyem arany 
fonal tsipkével körül vett szélű Abrosz [Szabéd MT; 
UnVJk 295]. 

3. körbevett; înconjurat; umgeben. A. környülvett. 
1714: Cseh országi Kristáljomos fedeles jókora Üveg s 
a* tetején ezüstbül öntet, s meg aranjozot Lud, az alsó ré-
sze meg aranjozott ezüst liliomos karikával körnjül vett 
fl. Hung. 20 [AH 11]. 
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B. körülvett. 1792: Vagyon egy Oveg Csű r . . . Ebben 
vágynák közben egy hat dolgozo személyre készült állá-
sokkal körül vett matéria olvasztó Nagy Katlan [Butyá-
sza Szt; TKhf 50/1]. 

4. körberakott; incrustat de jur împrejur; (her)um-
inkrustiert. 1714: Hebenus fábul hoszszab Páltza, meg 
aranjozott ezüst gomball, kőzőpen és a* Végén hasonló-
képpen meg aranjozott ezüst bagjoggal körnjül vett, és 
25 Török Rubin s 20 Türkisz kövekkel ki rakott fl. 
Hung. 10 [AH 6]. 

5. megkörnyékezett; cuprins/copleşit/biruit d e . . . ; 
umgarnt. 1668: De megszokott eb mesterségét az a kur-
va tejjel tartott fattyú, hazugságnak és hízelkedésnek lel-
kével környül vett Balásfi, úgy látom; velem is úgy akar 
tenni, mint Bethlen Gergelylyel [TML IV, 329 Teleki 
Mihály Bethlen Drusiánnához]. 

környülvicinált, körülvicinált körülszomszédolt; în-
conjurat de proprietăţi vecine; umnachbart. A. környül-
vicinált. 1781: (A) környül vicinalt Gaz rez nevezetű 
hellység [Gyszm; DE 3]. 

B. körülvicinált. 1795: (A) körül vicinált helj Tsipány 
kertnek vagj Füzes ajjának neveztetik [Kilyén Hsz; 
EHA]. 1808: Fülöp Miklós.. a dombon lévő egészen 
kőrűl vicinált hellyet a Máros mostani follyamotyáig 
egészen. adá örökös tseréb(en) Báró Bornemisza 
Léopold ur(amna)k [Born.G.IV.10]. 

kőrontó-bot kőtörő bot; ciomag de sfărîmat piatră; 
Steinbrechstange. 1696: Küranto Bot no 2 Hoszu rud 
vas no 1 Kü Ronto Kisseb Bot no 1 [Bethlen SzD; 
BK]. 

kőrontó-pörőly kőtörő kalapács; ciocan de sfarîmat 
piatră; Steinbrechhammer. 1652: Bányásznak valo kü 
ronto pőrőly vagyon. N. 3 [Görgény MT; Törzs]. 
1692: Kŏ rontó Pŏrŏly no. 1 [Mezőbodon TA; BK Inv. 
13]. 1737: Egy kő ronto pŏrŏly. Egy vashasitto szég. Egy 
kő vágö hoszu csăkăny. Kő fŭrŐ fúru 2 [Brassó; ApLt 5 
Apor Péter inv.]. 

kőrontó-vas ? kőtörő vas; rangă de sförîmat piatră; 
Steinbrecheisen. 7687: Pinz (!) banya Stompjahoz valo 
kő ronto vas csak üszögében ki kovácsolva Nro 15 [Vh; 
VhU 525]. 1753: Kő ranto vas nro 2 [Szentmargita SzD; 
Ks 18.C.11]. 

kőrontó-vaspöröly kőtörő vaskalapács; ciocan de sfă-
rîmat piatră; Steinbrechhammer. 1673: Vagyon ez ka-
puban, bé menöleg, bal kez felöl . . . Keö feszitö vass rud 
nro 1. Kö rontó vass pörölj nro 1. Két vass ékek . . . Ti-
zen két öreg vas horog njelestöl. Egy njeles vass ék 
[Fog.; UF II, 535]. 

kőrontó-vasrúd kőtörő vasrúd; rangă de sfărîmat 
piatră; Steinbrechstange. 7667: Kö feszitö vas rud nro. 
1. Kö ronto vas rud nro. 1. Eoregh vas ék nro. 1 . . . Kö 
vágó csákány nro. 1 [UF II, 335]. 

körödös-környül, körödös-körül köröskörül; (de) jur 
imprejur; ringsherum. A. körödös-környül. 1795: Málés 
Kas . . . az oldalai kőrődős környül veszszővel vannak 
bé kertelve [Kémer Sz; BfN Conscr.]. 

B. körödös-körül. 1717: Az Csűrös kert az Curianak 
felső reszin vagyon kőrődős kőrűl [Pálos NK; LLt Fasc. 
140]. 1735: Az Ájtó megett egy pohár szék fejér festetlen 
a Felső része hat szakaszban, rostélyos két felöl nyiló zár 
nélkül, az alsó része tizenkét Tolyokás ki vono vas kari-
kások, körüdes körül deszkával becsinálva [Királyhal-
ma NK; Ks 23.XXIIb]. 1768: Egy kék sejem Tofata (!) 
ujj agy takaró keskeny ezüst Czándlival körödös körül 
meg hányva [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 1784: Erdős 
és bokros helly. . . korŭdés kőrűl Sántzal levén be kerít-
ve [Galambod MT; Told. 42]. 1793: Hát azon Helly-
n e k . . . volté mindenütt kertye, kőrődős kürül [Zutor K; 
SLt]. 1801: a Rétnek is kürűdűs kürül valo szomszéd-
gyai [Nagynyulas K; DLev. 5]. 

Szk: ~ deszkázott körbedeszkázott. 1752: vagyon 
egy . . . ablakos, és kisdég zöld kalyha kementzés, fellyül 
deszkával padlásolt ugyan deszkával padimentomozott, 
kivŭl kőrődős körül deszkázott Tornáczu, Gradi-
csos . . . Sendely fedél alatt valo Ház [Pókafva AF; JHb 
XXV/73] * ~ nyargal körbenyargal. 1653: (A) császárt 
haza kísérte a tatár a Novách havassáig közel; nem tágí-
tották sohol a császár táborát, hanem körödös-körül 
nyargal a táboron a tatár — az a törököknek az ő vigyá-
zó strásája [ETA I, 138 NSz]. 

Ha. 1767: Körüdes körül [Buza SzD; LLt Csáky-per 
2.L.2]. 1773: kőrüdős kőrűl [Sajókeresztúr SzD; 
Becski]. 1785: körűdös körül [Varsolc Sz; Bora. 
XXIXb.20/36a Kornis Krisztina conscr.]. 1798: 
körüdes körül [Vályebrád H; Ks 76.IX.27] | körődes 
körül [Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Ánna Mária 
lev.]. 1801: kürüdes kürül [Királyfva KK; LLt 26/13]. 
1821: körödös körül [Veresegyháza AF; Told. 19]. 
1825: kőrődős kőrűl [Dés; DLt 3]. 

? körökes . 1714: Hebenus fa kŏrŏkŏs Paltza 
1//50.. . Útö Orahoz valo őszkez (!) meg aranjozott 
ezüst körökes fundamentomaval fl. Hung 20 [AH 23, 
44]. 

Szk: ~ föggõóra. 1714: Körökes függő Ora figurák-
kal ékesített, rézb(en) foglaltatott ezüstes mutatóval 
Karmazin bőr futraljb(an) fl. Hung 30 [AH 44] * ~ 
kapszácska. 1714: Egy körökös Kapszátskáb(an) fog-
laltatnak 1. Réz Pixisb(en) Tengeri Compasz. 2. Micros-
copéum födelestül. 3. Fekete Futraljkáb(an), két Pers-
pectivu(m) egjik Zöld másik fejér [AH 35] * ~ kristály. 
1714: Egy körökös Kapszátskában foglaltatnak... 7. 
Ezüst Karikaval környül vett körökes Kristály egj felöl 
egjenes, mas felöl fel emeltetett [i.h.] * ~ óra. 1714: 
Rézb(e) foglaltatott körökes óra, Pixisformara két 
oldalrul mutatója lévén futraljb(an) fl. Hung. 10 [AH 
45]. 

köröl köröztet (köriratot/levelet járat); a da (un circu-
lar) să circule; (Rundschreiben/Brief) herumgehen las-
sen. 1798: Tiszteletes Tsiki János Esperest Urunk 20a 
Aug 1798 botsátott Cursust kőrlőtte Tisztts Püspök Ur-
(na)k e következendő Rendelésit [Hagymásbodon MT; 
HbEK], 

köröm 1, unghie; (Finger)Nagel. 1573: Anna Molnár 
Istwanne, azt vallia hogi Ment volt az Kato hazahoz. . . 
Ieo oda agoston Mond neky Katónak Te nyilván valo 
bozorkan vagi . . . Inkab lakna(m) egi hazba egi ebei 
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hogi ne(m) weled mert annalis alab valo vagi horgas 
kĕrmed vagion | Botos Mar ton . . . vaHia... Kowach 
Benedeknek... az kěrme hatra zeget, faylalia volt [Kv; 
TJk III/3. 87,228]. 1673: Bizony nem szánnám a körme-
met megverni, hogi ennyire teijeszkedém az írásban, de 
a méltatlan bosszúság vün rejá [TML VI, 556 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 1744: (Konsztandinnak) 
Szebenb(en) fogságb(an) lévén, a' hóhér két ujja kör-
mét ki is vette volna [Déva; Ks 112 Vegyes ír.]. 1774: 
ugy meg üték egyik kezem ujja körmét, hogy mingyárt 
el szőkék onnan a' körmöm [Udvarfva MT; Told. 
44a]. 1807: Fekete Miklós, mint egy 35. Esztendős 
a' körmei — a' kezén mind vakok [DLt 616 nyomt. 
kl.). 

Szk: körmeibe fú. 1662: Bizony még írtam, sokszor 
fúttam az körmeimbe, de hogy igen szeretlek, mind el-
szenyvedem, de várj reá, bizony megfizeted, édesem 
[TML 11,228 Teleki Mihály féleségéhez, Veér Judithoz] 
* körmét mutatja. 1757: Jol üsmérem... Czirilla Mária 
nevü szász kurva személyt.. Egy alkalmatossággal... 
hallottam a' szájából, hogy azt mondotta, de tsak enge-
met el venne, értvén Németi István uramat, semmi baja 
nem lenne, meg perczentvén az körmit mutatta [Kv; Mk 
IX Vall. 193-4] * vki körmeiből és hatalmából kivesz 
vkit. 1710 k.: édes Istenem... én csak azon reménke-
dem. végy ki engemet a körmök és hatalmokból, 
hogy sem ők, sem én ne vétsünk egymás miatt Felséged-
nek többet ennél [BIm. 1019] * vki körmei közül kifa-
csartatik vmi. 1828: nem tractálnak ugy, mintha azon 
Jusnak erőszakos bitangolói lettünk vfelna és most ado-
dott volna alkalmatosság arra hogy hasonlo modon 
körmeink közül ki facsartassék [Martonfva Hsz; BetLt 
1] * vki körmei közül megmenekedhetik. 1847: öreg 
édesatyám.. fegyveres kézzel admoneálni kezdette 
őket. csak úgy menekedhetett meg körmeik közül, 
hogy . . . meg nem verték [VKp 184] * vki körmei közül 
megmenthet vmit vki kezéből/hatalmából kiszabadíthat 
vmit. 1823: Ma egész nap azután jártam, hogy a' sze-
gény Tehenet menthessem meg azon huntzvutnak kör-
mei közül, de híjába [Ne; DobLev. V/1077 Dobolyi Sán-
dor szüleihez] * vki körmei közül megszabadul vki. 
1847: Akkor Varga Katalin kezében lévő pálcájával úgy 
vágott hozzája, hogy nem a testvéremet, hanem a kis-
gyermeket találva, annak fejét behasította. Ezt az öreg 
édesatyám meglátván, azonnal a házba bement, s a szeg-
ről egy fegyvert kezébe ragadva kiállott, s fegyveres kéz-
zel megintette az embereket, hogy jószágáról kitakarod-
janak. S csak ezután szabadultam meg Varga Katahn 
körmei közül, s így kerültem el azt is, hogy az emberek 
meg nem kötöztek s meg nem vertek [VKp 279-80]. 

Sz: körme hegyén van vmi sietős/sürgős vmi. 1868: 
képzelheted, mennyi teendőm volt, a gyermekek visgaja 
s az enyém is körmöm hegyén lévén [Pf Barabás Sándor 
jogász lev. Kv-ról] * körmén ér rajtakap. 1653: a török 
senkit sem hitiben, sem pedig templomában nem hábo-
rít, hanem ki-ki lássa mit vall, tartsa azt; de másnak bé-
két hagyjon, senkit ne csúfoljon s ne disputáljon, mert ha 
körmön érik, meghal érette [ETA 1,118 NSz] * körmén 
éretik. 1662: Magát3 pedig Kővárba küldvén.. . illendő 
asztal és praebenda rendeltetett vala tartására, kivált-
képpen míg szabadulására igyekező néhány rendbeli 
practikái körmén nem érettenek [SKr 152-3. — aZolyo-
mi Dávidot] * körmén kap rajtakap. 1653: Az ki 

szegény eggyes állapattal vagion penigh, az allyan igaz 
mentséggel s ne hazugsággal állassa dolgát, hogy 
körmén ne kapják az tŏkélletlenségét [Cege SzD; 
WassLt] * körmére ég. 1661: búsulunk, mert semmi 
hírt senki nem ír udvartúl . . . talám udvartúl is 
megírják, ha az körmökre ég [TML 11,82 Veér Judit 
féijéhez, Teleki Mihályhoz]. 1762: mindent a körmödre 
égni vársz [Hosszúaszó AF; Told. 5]. 1811: Most pedig 
Körmömre égvén nem tartoztatthatám meg magam, 
hogy tovább halogassam [Nagypacal Sz; Berz. 11 Fasc. 
75] * körmére ég a gyertya a. átv megégeti magát. 1763: 
az körmire egett az gjertya, s' ugj vetette el [Torda; TJkT 
V. 154]. — b. sietőssé/sürgőssé válik a dolog. 1751: 
Tudom hogy, hol többet, hol kevesebbet rendetlenül 
Szolgáltat, mert ŏszszig nihánkor körmire ég a' gyertya 
[Marossztkirály MT; Told. 29]. 1830: vigyáz kedvesem 
jáij el idején, ne hogy a' körmedre égjen a' gyertya [Kv-
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1842: az Uberschagat 
készítő mérnök Ungvári György Ur — előbb azt 
mondotta, hogy nincs szükség fára mert van elegendő — 
kísőbb pedig mikor a gyertya a körmökre éget az Ung-
vári Zsidójától és Rath Károly Urtol vették meg a fát, 
két áron [Dés; DLt 1480/1843 Pap Ferentz (48) kereske-
dő vall. — aÁ hídét] * körmöd varga. 1811: Körmöd 
varga3 abba nem mártom ujjamot [ÁrÉ 90. — aA jegy-
zetben: Deákul: Non Sutor ultra Crepidam, az az ne bá-
torkodj hozzá nyúlni, vagy tovább menni] * ~ szakad 
vmiért kb. ráfizet vmire. 1671: Béldi u r a m . . . Producál-
tatottd is urunk neve alatt avval a rossz Tamás deákkal, 
de azért bizony köröm szakad [TML V,421 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz. — aBirtokperben] * megszedi vkinek 
a körmét kb. babonáskodik vkinek a körmével3 1632: 
lattam hogj ez az Berkeszine mind megh szedte az Szabó 
Miklós körmett [Mv; MvLt 290. 79b. — aA köröm a né-
pi hitvilágban mágikus tárgyként szerepel; a vele való 
babonáskodásra 1. NrLex. 111,307] * nagyobb körme 
vagyon a medvének, mint a farkasnak. 1744: azt mondá 
Nagy M á r t o n . . . , hogy immár a* Nemessek dúghják az 
orrokot Szebenbe; mellyre én mondék, ollyant ne be-
széllyetek, mert nagyobb Körme vagyon a* Medvének, 
mint a' Farkasnak [Köpec Hsz; INyR 45-6] * szurkos a 
körme ? tolvaj. 1785 k.: Vargát kérnék, de szurkos a kör-
me; Fazakamból ő mindent kiszedne [EM XX, 500 (Bá-
lás kódex). — Deák gúnyénekben vénleány panasza] * 
(vki másnak) kis körmét sem éri. 1653: Vas Dániel 
vr(am) ollyan ezernél kwlőmb ember, czak az kis körmét 
sem érte volna Mészáros Peter [Ne; KCsl 1394 Michael 
Feoldesi (30) ns vall.]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
egy ~ feketényi (sem) (nici) cît (e) negru sub unghie; 
kein Finger/Nagelbreit. 1771: ászt mond-, és feleié mind 
maga Szentpali Ferentz Ur(am) mind pedig Felesége 
Váradi Susánna aszszonj, tsudálkozom keden Bátjám 
Ur(am) mit jár Ketek a Csáklyai Jobbágjok után, mert 
nintsen Semmi Jussok p(rae)tensiojok hozzá, tsak égj 
kőrőm feketényiis, tsak tegje le ked magát Bátjám 
Ur(am) [Girbó AF; JHb Joh. Szentpáli (57) ns vall.] * 
mint a körme feketéje ca negru de s\ib unghii; winzig. 
1644: (Baczio Janosnak) egi igen kiczinj sebeczike vala 
az fejen oldal felt mint az körmöm feketeje [Mv; MvLt 
291.411b]. 

3. állati köröm; gheară; Klaue | karom; gheară, un-
ghie; Kralle, Klaue. 1671: párducz bőr is az ki vagyon, 
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ki igen viseltes, ki ha mivel ujabb is, vagy az körmei nin-
csenek, vagy az álla rajta, mégis 20, 25 talléron tartják 
[TML V,429 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz Driná-
polyból]. 1710 k.: Hová legyek el, édes Istenem! eközött 
az öt oroszlán között, aki engem sebes lánggal környül-
yett . . . Harmadik az én ellenem hamis vádokkal felger-
jesztett király, mint az erős ifjú oroszlán a ratio status-
nak rettenetes fogaival és körmeivel [BIm. 1004] | az én 
ölyvem.. egyenesen arcul, az orcám, orrom s ajkamba 
ragada olyan erősen, hogy némelyik körme az orromon 
által az orrom lyukába, némelyik az ajakamon, pofá-
mon által a szájamba ment | (A generál) mindenkor 
olyan volt, mint a gesztenyét a parazsából a macska kör-
mével kikapartató majom [BÖn. 549, 953]. 

Sz. 1710: A tanács sokat consultálódván, megegyezé-
nek azon, hogy a fejedelem üljön veszteg Erdélyben, s 
hagyjon békit a magyarországi dolgoknak, nehogy Erdély 
is a fejedelemmel együtt elvesszen miattok. Avagy nem 
elég siralmas példa-e, mint járának a minapiban a ma-
gyarországi nagy urak, életek, jószágok elvesze. Bolond-
ság volna a tőrben akadt madárnak körme közé akasz-
tani valakinek ujját, mert amazt sem szabadíthatja meg, 
maga is, eljővén a madarász, együtt a másikkal megfogja 
s megmellyeszti [CsH 107. — 1674-re von. feljegyzés]. 

4. pata; copită; Huf. 1623: Gyermek lowaynk kezwl 
az kiket pattkolnak azokot minden eoteodik hetben jo 
kouacziall megh pattkoltassa zepen homorw pattkot 
veryenek az labokra hogy keörmeok zorulni ne kezgyen, 
az kiket pedigh megh eddigh nem pattkoltanak azoknak 
keörmeökeot el vagdalliak zepen [BGU 122]. 1631: en 
immár Ualasz uton megh szallotta(m) uala. lata(m) 
azt hogj santal uala az lo, s ugia(n) ot faragtak a kőrmet 
az lónak [Mv; MvLt 290. 57b-58a]. 1773: az Oltyán Nyi-
kula ökre sem az Uraság szolgalattyáb(an) (így!) hanem 
a Fazakakkal valo kereskedésb(en)... a Körme meg 
hasadott és meg Sántult, Kolosváratt elis adta [O.léta 
TA; JHb II/3]. 1783: (A kanca) edgyik hátulsó körme 
fejér [Dálya U; Sár.]. 1847: (A) bitang kanczának.. . a' 
két hátulsó lábaini (!) kŏrmek fejéresek — keselyek [DLt 
291 nyomt. klj. 

5. (füstölt állati) boka; ciolan (afumat); (geräucher-
*er) Tierknöchel. 1590: (A) Taligasnak hogy az 7 Eokor-
jjek husat be hozta fyzettem.. d. 14. Az hat Eokornek 
kormet el votte Berybe | Elseoben weot Weoreos Pal 2 
Johot. 2 Soldort. 2 Keormot . . . d 32 2 oldal pe-
chyenyet.. d 14 [Kv; Szám. 4/XXI.30,49 Kis István sp 
kezével]. 1596: Mezaros Kalmannetol, Körmét, Oryat, 
es peczyeneket, hoztam p(er) f 1 d 4 . . . szettem az pia-
fzon az szakaszok kezeben (!) 4 disznó kermet p(er) d 16 
[Kv; i.h. 6/XVIIa.lO ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
, O Hn. 1753: A Köröm Hegyin (sz) [Sárvásár K; KHn 
I32]. 1864: Köröm hegy [uo.; KHn 134]. 

. körömfaragó patafaragó/reszelő; răzuitor pentru co-
Pită; Hufraspel. 1647: Egy keoreom vagho faragó, ha-
ſapo fogo [M.királyfva KK; BK 48.F.16]. 1701: Egj kö-
töm faragó [A.csernáton Hsz; LLt]. 1714: Az atyámnak 
magának maradót hála (!) után patkoláshoz szükséges 
szerszáma ugyan harapófogó, körömfarago etc. [HSzj 
harapófogó al.]. 1753: Köröm faragó Nro 1 . . Vas fago 
N ſ o 1 [Szentmargita SzD; Ks 18.CII]. 1788: Egy patko-
ló bŏr táska, benne lévő égy harapó fogo, kalapáts, égy 
raspoly, két kŏrŏm faragó nyel nélkül [Mv; TSb 47]. 

körömbáz ? a lópata ágya; loja copitei de cal; Bett des 
Pferdehufs. 1709: sántult meg az pejló, az köröm házon 
esett egy küs seb, megnyomta vagy fában sértette [SzZs 
270]. XVIII. sz. eleje: Áz ficzamodas kétt féle egyik az 
elejin, az másik az hatulyán s mindenik köröm házban 
esik meg [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1815: Pirospej kan-
t z a . . . Bal lábán a* köröm ház egészen el-vagyon válva, 
és hasadva [DLt 723 nyomt. kl]. 

körömházbeli a ló patájabeli; de la copita calului; vom 
Pferdehuf. XVIII. sz. eleje: Az ficzamodás kétt féle egyik 
az elejin, az másik az hatullyán s mindenik köröm ház-
ban esik megh: az első lábán valo körömházbeli ficza-
modast igy orvosold3 [JHb 17/10 lótartási ut. — aKöv. a 
gyógymód]. 

körömlinea V 1622: Egj Tálhoz valo Circalo m f — d 
8. Egj köröm linea f — d 8 [Kv; RDL I. 119 Néhai Tót-
házi Eötues Mihály ötvösműszereinek lelt.]. 

körömméreg 1. körömgyulladás; paronichie, tume-
facţie inñamatorie ín jurul unghiei; Fingerentzûndung. 
1812: Megengedgy kedves Barátom hogy magam ke-
zemmel nem irtam, mert egy köröm méreg alig engedi 
meg hogy ezen Levélnek nevemet betsülletesen alája ír-
hassam [Mv; KLev.]. 

2. ujjbegyes vesszözés; lovitură cu nuiaua peste dege-
te; Rutenschlagen auf die Fingerspitzen. 1870 k./1914: 
Plága: kissebb testi büntetés, mely a vonalzóval (linea), 
vesszővel a tenyérbe ütésből állott. Ennek egy variánsa 
volt a körömméreg: az öt uj begyeinek összeszorított he-
gyére mért ütés [MvÉrt. 31]. 

köröm-rákfene lópata-nyavalya; boală de copite; 
Hufkrankheit. 1844: A' köröm-rákfene a' ló-körminek 
helyi nyavalyája [DLt 1063 nyomt. kl]. 

körömreszelő patareszelő; pilă/raşpel pentru copită; 
Huffeile/raspel. 1849: Van a ' Kováts Műhellybe... Egy 
köröm reszelő... Egy pár lo patkó jukaszto [Somkerék 
SzD; Ks 73/55]. 1874: Köröm reszelő [TSb 7]. 

körömszorulás pataszorulás; încastelură; Hufveren-
gung. XVIII. sz. eleje: Az köröm Szorulásra hajlandó lo-
vat a* békája Szorulásárul, és a1 körme dombossagárúl 
ismerhetni megh [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

körömtisztító patatisztító; curăţător pentru/de copi-
tă; Hufreiniger. 1839: Köröm tisztító. Loszáj tisztító 
[Marosújvár AF; MkG]. 

körömvágó patavágó; cuţit de potcovar; Hufschnei-
de-. 1647: Egy keoreom vagho faragó, harapó fogo 
[M.királyfva KK; BK 48.F.16]. 

kőrös 1. kőris 

körösbeli Körös-vidéki lakos; crişean; Einwohner der 
Körös/Kreischgegend. 1671: A' Körösben lakoknak 
penig annál8 bellyebb jõni sóért szabados ne legyen, 
(:ide nem értvén a' Szilágyságot:) Ezek-is megadván a' 
sónak igaz harminczadgyát, mint szintén a' Kŏrŏsbéliek 
[CC 55. — aBh-nál]. 
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körösfői a Körösfő (K) tn -i képzős szárm; derivat for-
mát cu sufixul -i al toponimului Körösfő/Izvorul Crişu-
lui; mit dem Ableitungssuflix -i gebildete Form des ÓN 
Körösfő. I. mn Körösfőről való; din Körösfő; aus Kö-
rösfő stammend. 1568: En Lűka János Koros fwy bi-
ro . . Ezt vallotta mw Elóttunk ez kórósfwy Ember az 
Varga Mártona [Körösfő K; BesztLt 98. — aKöv. a 
vall.]. 

Szn. 1614: Keoreosffeoy Bálint zs [Kadács U; BethU 
162]. 

II. fn körösfői lakos; locuitor din Körösfő; Einwoh-
ner von Körösfő. 1638 k.: Nagi Mihali keoresfwj gialu-
hoz ualo volt eokeorrel szolgai . . . Botzi Mattias Keo-
reosfeoi vala [Szászfenes K; GyU 33,37]. 

körösi Körös-vidéki; crişean; von/aus der 
Körös/Kreisch-Gegend. Szn. 1574: Keresy lwkacy [Kv; 
TJk]. 1642: Koros Mihalj. Körösi Mihalj [Szilágy-
szeg; BK]. 1705: Kőrósi Péter [SzJk 349]. 

Hn. 1790: Körösi tanorokja [Backamadaras MT; 
EHA]. 1803: a Körösi Tanorokja [uo.; EHA]. 1817: A' 
Körösi Tanorokjánál a Felső Bereknél (sz) [uo.; EHA]. 

Szk: ~ kályha. 1594: Az Várbeli hazakban ualo In-
uentarium.. Az Seőtet hazban . . . Keresi kalha egi ra-
kassal No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7.22,27] * ~ korsó. 
1783-1784: Az 2. Esztendőb(en) Udvar szükségére 
vett. . Egy Körösi Korsóér t . . . Dnr. 06 [Szamosfva K; 
Ethn. LXXII, 607] * ~ szokmány. 1820: egy fejér kurta 
Kŏrŏsi vagyis Bánátusi szokmány [DLt nyomt. kl]. 

A szn-ek és egyes szk-ok esetében a fent megadott jel-en kivūl 'vmelyik 
Körös nevű településről való' jel-sel is számolhatunk. 

körös-környülſoglaltathatik körös-körülvétethetik; a 
putea fi înconjurat; ringsherum umgeben werden kön-
nen. 1662: úgy intéztetett vala, hogy a városnaka ez a fel-
ső és dél felől való része is a Kőrössel körös-környül fog-
laltathatik vala [SKr 484. — aVáradnak]. 

körös-környŭlrak körberak; a aşeza (ceva) de jur îm-
prejur; herum/umherlegen. 1662: (Az ágyút) a tatárok 
Fejérvárat t . . . nagy sok fával körös-környül rakták va-
la, és olly veggel gyújták neki, hogy ugyan elolvasszák 
[SKr 524]. 

körös-környŭlvarrott körülvarrott; cusut de jur îm-
prejur; umstickt. 1667/1687: Vagyon égy fekete selyem-
mel körós környül varrót patyolat keszkenő [Nagyernye 
MT; MMatr. 278]. 

körös-környülvétetik körbevétetik; a fi înconjurat; 
umgeben werden. 1662: Melly hely magában körös-kör-
nyül mind nagy erős havasokkal és erdőkkel vétetvén, 
mint egy vár ollyan vala [SKr 667]. 

körös-körüljár körbejár; a înconjura, a face ocolul 
unui loc; umhergehen. 1798: Lupsa Von kőrős kőrűl 
járta, a régi itten lévő szőllő hellyet [Nagykristolc SzD; 
JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 

körösleg körös-körül; (de) jur împrejur; ringsherum. 
1653: körösleg úgy látszott, mintha taraczk-ágyukkal s 
néha szakállossal is lőttek volna [ETA 1,154 NSz]. 

körösményfalvi a Körösményfalva (Cs) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului 
Körösményfalva; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete 
Form des ON Körösményfalva: Körösményfalvához 
tartozó; care ţine de Körösményfalva; zu Körösmény-
falva gehörig. 1616: az Kórósmenyfalui hatarban az Ál 
laban (sz) [Körösményfva8; EHA. — aAz említéskor 
Csíksztgyörgyhöz tartozott]. 

körösnyén-körül körös-körül; (de) jur împrejur; 
ringsherum. 1665: noha a szegény haza dolga i . . . nin-
csenek ugyan az pacificationak conditioiban beírva, 
d e . . . még eddig ő felségétől a residenshez semminemű 
parancsolat elviselhetetlen adónknak leszállítása, majd 
körösnyén körül elfoglalt határinknak jobb karban való 
állítása felől nem ment [TML 111,352 Teleki Mihály 
Rőttel Jánoshoz]. 

körösös ? kőrisfás; cu mulli frasini; mit Eschenbäu-
men bewachsen. Hn. 1781: Kõrösŏs Lok [Gyszm; 
EHA]. 

körözött köröztetett; stabilit prin circulară; herumge-
hen gelassen. 1862: a ' T. Papok igyekezzenek oda műve-
lődni, hogy a' már körözött krajtzáros évi segedelmezés 
minden lélektől léphessen életbe [Gyalu K; RAk 68 esp. 
kij. 

köröztet körlevélben közöl; a comunica prin circula-
ră; herumgehen/umlaufen lassen. 1866: Szomorúan 
Körözteti a* T. H. Esperes ur, hogy szeretve tisztelt Püs-
pök . . . Bodola Sámuel. jobb létre szenderült [Gyalu 
K; RAk 111]. 

Szk: ~ m rendel 1864: A' Melgs Fŏ Tiszt. Püspök ur 
919 sz. a. körlevelében a' következőket rendeli köröztet-
ni [Gyalu K; RAk 95]. 1865: A' Mlgs Fŏ T Püspök ur a' 
Marosi Egyház megyében meg üresült M.madarasi első 
oszt. papi állomást rendeli köröztetni [uo.; RAk 98]. 

köröztetés körlevélbeli közlés; comunicare prin circu-
lară; Mitteilung durch Rundschreiben. 1863: A felséges 
királyi Fő kormány széktől jő köröztetés végetta [M.bi-
kái K; RAk 139 — aKöv. a közlés]. 1869: Mindenik kör-
lelkésznek egyszersmint kötelességévé tétetik, hogy a fá-
jok bizott iskolákba, e köröztetés után azonnal kiszállja-
nak [uo.; RAk 177]. 

köröztetett körlevélben közölt; care a fost comunicat 
prin circulară; in Rundschreiben mitgeteilt. 1869: A 
már köröztetett szászvárosi kántori és leánytanitói állo-
másra a pályázási idő megnyujtatik jun. 15-ig [M.bikal 
K; RAk 176 esp. kl]. 

köröztetik körlevélben közöltetik; a fi comunicat prin 
circulară; in Rundschreiben mitgeteilt werden. 1863: A' 
Sz Lászlói seged Papság 150 f. o. évi fizetéssel, szállás 
kosztal köröztetik [Gyalu K; RAk 79 esp. kl]. 1864: Kéţ 
Hirdetményes idézés köröztetik a' szokott modoni k1 

hirdetés végett [uo.; RAk 94 esp. kl]. 

körpényes '?' Hn. 1749: az Körpönyösben (sz) [Bodo-
la Hsz; EHA]. 



413 

körpicélés ' 1657: egybe kelesünk haszassagunk nem 
löt I(ste)nes uton modon, hanem kŏrpiczeles, ŏrdŏgh 
practicalas altal [SzJk 84-5]. 

körte l. kört vény 

körtvély, körtve 1. pară; Birne. A. körtvély, körtövély. 
1^70; Erzen Jarto Peter, es ezen Jarto Symon, hytek ze-
rent ezt vallyak.. . Az peternek kepetis ely veotteka es 
ely vittek az keorthwelt Eomagaval Erewel razattak leh 
[Kv; TJk III/2. 72 — aA körtetolvajok]. 1582: Kalmar 
Jsthwan... vallja, chikos Gergely Mutata eg Zwrt, ki-
hen keortwel va la . . . tudwan azt hogi chizar peternek 
Ninchen keortwelie, felweóm hog meg Mutassam Ne-
ked [Kv; TJk IV/l.64], 1596: lattam hogy az vduarokon 
keortűely állott a' zekeren, Azt mondottak hogy az a' 
Peres keórtúely [UszT]. 1606: az oltouanioknak nimelli-
ken uoltak giwmolcziek, ugy mint keőrtouely es alma 
azokbannis sokat le uertek [i.h. 64a. — aA marhák]. 
1655; en uelem hózátot az piaczyrol, penze(n), hol Diot, 
hol perecziet, hol kŏrtŏuelyt, hol kenyeret [Mv; MvLt 
29l. 42b]. 1669: Eŏtt leszan alma, hatodikon kŏrtŏvely 
[Királyhalma NK; Ks 67.46.24a]. 1717: Két felől fen 
valo alma ászok melyben vágjon murok, kevés körtö-
vély és Répa [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 3]. 1724: 
medgyet nem küldöttem.. hanem az kőrtővelyből 
mégis küldöttem [Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter fele-
ségéhez]. 1756: Zegrán Lupuj . . . azt mondván hogy 
rázzak néki kőrtővéljt . . . tsak erőskedett, hogy ráznék 
[Galac BN; WLt Kelemen alias Székely István (35) jb 
vall.]. 1788: Cseresnye, szilva, Dio, Megy sem(m)i se 
maradott, körtvély s alma lészen, kevés [Bencenc H; BK. 
&ara Ferenc lev.]. 1817: Gyümölts Alma, Körtvély vagy 
vatzkar van fél termesibe [Oroszfalu MT; TLt 1470]. 

B. körtve, körtöve. 1772: Bányán adtam el Kört-
vét. . . Veres Szöllött . . . Körtvélyt [Hagymáslápos 
szT; JHbT 14]. 1796: Gyümölts a menyihez reménseg 
volt nem lesz, Alma körtvé inkább meg maradót [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1805: 3 Garas ára 
kőrtvét vettünk [Dés; KMN 112]. 1816: hány sák 
krumplit, körtvét . . . vettél ki a pintzéből | a' nállam ta-
láltatott hét kőrtfét (!).. a' piatzon.. vettem [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 1819: egyszer az Aszszony. miné-
künk körtvét küldet [Kv; Pk 2]. 1834: Adtam el . . 6 vé-
ka Kőrtővét per 36 xr [Hosszúaszó KK; Born. F.Ia Bod 
péter tt lev.]. 1837: Az körtövét és az bort alázatoson kö-
rönöm [Buzásbesenyő KK; DobLev. V/1218, la Ujj-
folvi Josef Dobolyi Sigmondhoz]. 

Ç. körtély. 1639: Szelid aszú gyümölcz sziluaual, kör-
telliel elegy cubuli no. 20 . . Vad aszú gyümölcz kört-
^elliel, almaual eggiütt cubuli no. 50 [Kővár Szt; 
RákGIr. 438]. 

Szk: apró 1597: Makariás keortwilt... - /07 . . . 
boszszw keortwilt . . . -/08 Másfele zep Apro keort-
J^dt... _/04 [Kv; Szám. 7/XIV.57 Thomas Massas sp 
kezével] * aszú ~. 1642: Aszú szilva vagion cub. nro. 
48 Aszú keörteövely vagion cub. minor. nr l l/2 [UF 
^?20] * Borsos nevü 1729: a gyümölcsös kosárt 
Viszsza küldötte(m), Udvarhelj széki Borsos nevű kört-
veljel teli, külömben inkáb mondhatni őszszi Musko-
tálynak [Szentdemeter U; Ks 98 Gyulafi László lev.] 
* elein érö ~. 1803: egy egy keves gyümöltsel enyhitge-
tem a' mikor kaphatok magamot ha valami elein erő 

körtvély 

kőrtővélyt Árpás vagy vajas a lmát . . . lehetne találni — 
's hoznának magokkal Kedves Sogor Uram, kedvesen 
venném [M.déllő TA; DobLev. IV/868] * hosszú ~ 
apró ~ * Makariás apró ~ * mézes ~. 1595: 24. 
Juny . . . Kerttemböl az eretlen mezes körttuet le ve-
rettem es eretlen ugy hordattam saakokba(n).. d 16 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 203 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] 
* muskotály ~. 1598: kwltem.. . Czereszńet d 8 Mws-
kotaly keortwilt d 10 [Kv; Szám. 7/XVIII. 37 Th. 
Masass sp kezével]. 1717: küldöttem ezen talygasol... 
egy kevés perset almat muskotály körtvélyt [O.csesztve 
AF; Ks 96 Szegedi János lev.] * nyári ~ 1710 k.: Nem 
is tapasztaltam soha ártalmát semmi gyümölcsnek 
egyébnek, hanem a dinnyének, kivált a görögnek, ha so-
kat ettem benne, és a nyári körtvélynek, baracknak; vér-
hast indított bennem [BÖn. 514] * nyers 1642: Niers 
keörteövel cub. minor nro - / I . . . Aszú keörteövely va-
gon cub. minor nro. 1 1/2 [UF 1,820] * őszi 1841: 
Oszi Körtve [Kisillye MT; LLt] * pergament ~. 1816: 
fél vékányi Téli pergament kemény kőrtvét hozván, azt 
Négy Húszason.. . edgyik kufárné. meg vásárolta 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.] * pisztráng 1852: küld 
még Lajos pistrang nevü körtvélyt — a' veres babast 
hívják ugy . . . ezeket eddegeld meg [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina féijéhez] * száraz 1679: Ez idej Szaraz 
Körtvély Qr 2. Apro száraz alma Qr 1 1/2 [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 35] * turi 1801: Tott Falu-
si János Fitzko legény korában a szőlőből valami Turi 
kőrtvellyt szedven a Tarisnyajaban. azért be kisérték a 
Faluba [Mákó K; KLev.]. 

2. körtefa; păr; Birnbaum. A. körtvély, körtövély. 
1586: mikor eyel eoriznenek, vgy hagot volna be egy ko-
wach legenniel az zabo András keortuelliere [Kv; TJk 
IV/1. 577]. 1596: ne(m) hatta megh zednik (!) a kort-
velyth [UszT 11/8]. 1606: az felperes. Azok felett ha 
az fen megh irt kortouel faban ualami igazsagat remillet-
te uolnais attul ell esett, de abbannis nincz semmj iussa, 
mert ha mondana igazsagat hozza, azzal mondana hogy 
az hul az gepuben az az kortouel uagion, eö birja az fol-
de t t . . . mienk uolt azaz kortouelj [UszT]. 1835: egy egy 
pár almát vagy körtövélyt oltott [Zsibó Sz; WLt]. 

B. körtve, körtöve. 1757: Enis ismertem jol. Szaka-
sa Simont, s tudom hogj éppen a haza mellet volt edgj 
igen jóféle kőrtvéfája, s mi gjermekekül a kortvejére 
mentünk lopni [F.borgó BN; BK. Krisztye Miron (55) 
jb vall.]. 1851:13 bokor birss alma, 3 dió, egy körtve [Er-
dősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Hn. 1579: Tekeres körtvélybenn (sz) [Berekeresztúr 
MT]. 1592: az feoldet hiak Keortwelj hattianak [Bikafva 
U]. 1592 u.: alsoo Keortewely Mezeye [Almás U]. 1596: 
Keeőrtuelfaja [Körtvélyfája MT]. 1599: az feöldet.. 
melliet... sarogh keörtuely nevú helnek hinak. beö-
cheöiwel kewanta [Tordátfva U; UszT II/2.193]. 1600: 
Keorteowely hattia newy heljen [Bikafva UJ. 1607/1685: 
Az kortovely bérezi oldalaba(n) (sz) [Karácsonfva MT]. 
1613/1640: Keőrtvely Agyban (sz) [Gyalakuta MT]. 
1615/1687 k.: Sűmőltsén Kőrtővélynél (sz) [Szentimre 
MT]. 1618/XVII. sz. köz.: Kŭrtvéli zerben [Kovácsi KJ. 
1627: az Fodor keörtuely szeriben (irt) [Galambod MT]. 
1639: Kórtővely Patakba(n) (sz) [Kál MT]. 1647/1687 
k.: az Isten kőrtövélyinél (sz) [Sóvárad MT; MMatr. 
208]. 1657: Az körtvelj kut oldalon (sz) [Fejérd K]. 1659: 
Az Beke kŏrtűelyben (k) [Kide K; BHn 86]. 1666: Kör-



körtvélybokor 

tŏvely felöl valo hatasb(an) az Omlasb(an) (sz) [Illyefva 
Hsz]. 1667/1687: Kőrtvély szegb(en) (szö) [Szövérd 
MT; MMatr. 125]. 1669: Az Kŏrtŏuelj Vapabalj föld 
[Bencéd U]. 1671: Bene alat az vásár kŏrtuelinel (sz) 
[Méra K; KHn 240]. 1684: Az Körte kut. Az Körti kut 
oldalon [Fejérd K]. 1693: Etéd felé fordulob(an) 
háro(m) agu kŏrtŏvélynél (sz) [Énlaka U]. 1696: 
Kőrtvély kut [Désakna] | a körteuelj völgy [Gógán KK]. 
1712: az Kőrtŏvély kutnal (sz) [Járarákos TA]. 1721: 
Egyed kŏrtővelyib(en) egy darab szalas erdő [Bibarcfva 
U]. 1734: A Körte patakon (sz) [Datk NK]. 1741: Kőr-
tővély Pad (sz) [Bogártelke K; KHn 184]. 1742: Kŏrt-
vélykapu [Unoka MT]. 1743: Lukacs körtövelyenel (sz) 
[Martonos Hsz]. 1745 e./1770 k.: A Kőrtvély kútnál (sz) 
[Nagydevecser SzD]. XVIII. sz. köz.: Kõrtŏvej áj tetein 
(k). Kőrtőve ăjban (k). Kŏrtŏ ajban (k) [Gyalakuta 
MT]. 1759: A Körte Szerin v. Szeribe (sz) [Kutyfva AF]. 
1760: A Kőrtővé szeriben (sz) [uo.]. 1773: Az Kőrtvély 
Kútnál (sz) [Mezőveresegyháza SzD]. 1797: A Csonka 
Kŏrtŏvénél (sz) [Bencéd U]. 1798: Körte Teribe (sz). 
Kőrtvély tere (sz) [Méra K], 1800: a Kőrtőve vőlgyb(en) 
(sz). Körte vőlgyb(en) (sz) [Jedd MT]. 1804: A* Medve 
kőrtvély [Somlyó Sz]. 1811: A Kŏrtvé aj (sz) [M.köblös 
SzD]. 1814: a Kőrtvély uttyánál (sz) [Mezőbánd MT]. 
1816: Kőrtovéllyb(en) (szö) [Andrásfva MT]. XIX. sz. 
köz.: A Körtve kut [Szucság K]. — A forrásjelzet nélküli 
adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: álló ~ télire eltehető körte. 1717: Rigmányi 
Márton (!) hagjot örökösön Felesége és leánya hallások-
ra két kőrtővélyfát a' Rigmányi JBcclsiacska számá-
r a . . . edgjik állo kőrtővely. . . más ik . . . Makaréás kőr-
tővely [MMatr. 167. — aMT] * árpán érő XIX. sz. 
eleje: A Be bétü kürül lévő Spalérb(an). . . Udvar he-
lyi Arpan érő körtővély Nro 8 [Keménytelke TA; IB] 
* édes ~. 1632: a joszágon vagyon egy körtövélyfa, 
mellyet edes körtövélynek h i n a k . . . a meddig a fa el 
nem vész, addig a Sándor János és Mihály birodalmába 
legyen békességesen. hogy ha a körtövély el vész, a 
földihez ne tarcsanak számot [Szentmihály Cs; SándorO 
73] * elein érő nyakas ~. XIX. sz. eleje: Bodoni elein 
erŏ Nyakas kŏrtŏély N r o . 6 [ K e m é n y t e l k e TA; IB] 
* júliusban érő XIX. sz. eleje: Udvar helyi Julius-
b(an) érŏ körtvely Nro. 4 [uo.; IB] * makariás 1717: 
Makariás kőrtővely [MMatr. 167] XIX. sz. eleje: Bo-
doni Makarias kŏrtŏely Nro. 11 | Bodoni Teli Makariás 
kōrtŏély Nro. 11 [ K e m é n y t e l k e T A ; IB] * musko-
tály ~ XIX. sz. eleje: Juniusb(an) érŏ Udvarhelyi Mos-
kotály körtövély Nro 8 [uo.; IB] * oltott 1851: A' 
Szőlő tetőn van 13 darab oltott cseresznye fa két darab 
oltott kőrtve [Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * pap ~ 
sütő ~ * pergamen ~. XIX. sz. eleje: Udvar helyi Nyári 
Pergament kŏrtŏely Nro. 4 | Udvar helyi Teli Pergament 
kŏrtŏély Nro 6 [Keménytelke TA; IB] * piros 1687 
u.: A' csorgo árokjánál a' két hold föld végiben vagyo(n) 
két o l továny. . . égyik piros kőrtővely, másik mosolygó 
alma [Bede MT; MMatr. 150]. XIX. sz. eleje: kuty falvi 
őszi Piros kŏrtŏély Nro 6 [Keménytelke TÁ; IB] * sár-
ga XIX. sz. eleje: Udvar helyi Simáfi (?) Sarga 
kõrtŏély Nro. 5 [uo.; IB] * segesvári XIX. sz. eleje: 
agustusb(an) érŏ Seges vá r i kŏrtŏély Nro 12 [uo.; IB] 
* sütő ~ 1606: kys János . . tiltotta uolt megh egj 
kŏrtőuel fankat mely swteö kŏrtŏuelj, melliet neu zerint 
pap kŏrteöuelienek hinak, melj Swkeőben Wduarhelj-
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zekben uagio(n) [UszT 20/275] * Szent Birtalan ~e. 
1625 U./1687 k.: Az Adóiján völgyében a' hoszszu bo-
rozdáb(an) adtanak a* Mihály fiak 8. gyümőlts fakat, az 
első borozdában 2. kőrtvély fa muskotály, a' másik Sz. 
Birtalan kőrtvellye [Havad MT; MMatr. 159] * tor-
zsátlan XIX. sz. eleje: Bodonbéli őszi Torsatlan 
kŏrtŏély Nro 6 [Keménytelke TA; IB]. 

3. vackor; pară sălbatică; Holzbirae. 1596: Vaida 
Péterne monda nekúnk hogy az keórtuelyre ne men-
yünk, merth Vaida Sera ott kazal az erdeóbe s úgy megh 
vér hogy mas vizén el onna(n), En azért oda mentem 
vala de ne(m) Jeóuenek el a* zedesre, s nem gyeŏzém vár-
ni, s ozton az ljanjokkal mének el vad keórtúelyerth 
[UszT]. 

4. lónyakdísz része; parte a podoabei de la gîtul calu-
lui; Teil des Pferdehalsschmuckes. 1560: Egy kys zerw 
bouchiok keőrtwelesteól keóz [JHb QQ Temeswary Já-
nos reg.]. 

5. mérleg-rész; parte a cîntarului; Waagenteil. 1846: 
Gazdája által hus mérésre használt hibás (:Schlágja:) 
mertékje. a panaszlo által hibásnak fel jelentett 
Schlágját . . . a ' Tanáts házhoz fel hozattuk melynek 
körtvélye két ó és egy uj vaskarikákkal kőrűl ővedzve 
csúcsa végén egy kissebb uj vaskarikaval őszve foglalta-
tott [Dés; DLt 698]. — L. CzF körtefont és MTsz körtés-
ſunt al. 

6. körte alakú; ín formă de pară; birnenförmig. 
1692/1737: l á t tom. . kűlőm kűlőm arany müveket . . . 
sok féle apro, közép szerű és mint egy Csŭgő Jokora 
kőrtvély gyöngy függőket [Szilágycseh; EMLt Simeon 
Furenda Literati vall.]. 1706: egy egy igen szép körtvely 
óreg orientális gyöngy [LLt Fasc. 108]. 

O Án. 1710: Béldi Pálnak. . Egy Körtövély nevű 
vizslája volt [CsH 147]. 

körtvélybokor körtebokor; păr; Birnenstrauch/ 
busch. Hn. 1732/1796: A Kőrtővely bokor tájékán (sz) 
[Kilyén Hsz; EHA]. XVIII. sz. v.: a ' Körtve bokornál 
(sz) [Zabola Hsz; EHA]. 

körtvélycsemete körtecsemete; puiet de păr; Birnen-
setzling/pflänzling. 1843: A" Szöllök közötti pusztában 
évenként husz gyümölcsfa élő Nevendéket szaporittat 
— fele Szilva, más fele kőrtvély-, Alma-, Cseresnye-
Megy- és Baratzk Csemetékből telvén ki [Nagylak AF; 
DobLev. V/1248]. 

körtvélyes, körtvés I. mn 1. körte- (körtéből készült); 
de pere; aus Birne (hergestellt), Birn(en)-. Szk: ~ bor 
körtebor. 1677: Karkai Majorsag hoszszu szőlő Bora. 
Karkai Majorság Körtvélyes Bora [UtI] * ~ lé körtele-
ves. 1621: At tam. Mezet. répához es az keortuelies le-
heoz egy ejtelt f - / 2 0 [Kv; Szám. 15b/IX.99]. 

2. körte alakú; in formă de pară; birnenförmig. 
1736: Egy Par fejér jo féle, Gyöngy Kőrtvéllyes filbe 
való [Kv; RLt Somai Sándor és Sára oszt.]. 

O Hn. 1606/1818: az Kőrtvelyes Áj Torokban (r) 
[Doboka; D H n 9]. 1624: Kŏrtŏuelies ayban (sz) [Borsa 
K; BHn 108]. 1625/XVIII. sz. eleje: az Kötovelyes Bertz 
alat (sz) [Karácsonyfva MT]. 1645: Keőrteőuelyes 
vőlgybe(n) (sz) [Kál MT]. 1659: alsó hatarb(an) az 
Keortvelyes vőlgyb(en) [Szentmárton Cs]. 1699: Kőrtő-
velyis oldalban (sz) [Egeres K; KHn 190]. 1716: a Kor-
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téllyes allyban (sz) [Borsa K; BHn 112]. 1724: Az 
kórtueljes kut fün (sz) [Kide K; BHn 88]. 7737: A kőrt-
véllyes hegjben (szö) [Marosbogát TA]. 1741: A Körtŏ-
véllyes völgyben (k) [M.fráta K]. 1753: Körtvélyes bér-
czén (sz) [M.décse SzD]. 1754: A' Körtvélyes puszták-
ban (sz). A' Körtvélyes kapunál (k) [Erdőcsinád MT], 
1761/1808: A Kőrtvéllyes Faronn (sz) [Szind TA]. 7800: 
A Körtés Tóban (k) [Kisillye MT]. 7877: Körtvés Ber-
tzen (sz) [M.décse SzD]. 1817: A Kőrtvéés verő fenyben 
(sz) [Kisesküllő K]. 1845: A' Körtvélyes oldal alatt [Ret-
teg SzD]. 1854/1855: A' Kőrtvés patak (ke) [Erdőcsinád 
MT]. 1865: Kortes liget [Zilah]. 

II. ſn körtéskert; livadă/grădină cu peri; Garten mit 
Birnbäumen | vadkörtés(hely), vackoros; loc cu peri săl-
batici; Ort mit Holzbirnen. 1718: az Falu Kŏrtvelyesse-
ben [Komjátszeg TA]. 

Hn. 1544/1559: Kewrthwelyes wewlgye [Kisesküllő 
K; BHn 72]. 1628: az Keorteoveljes berczj alat (sz) [Ka-
rácsonyfva MT]. 7696: az Kortvelesben az Erdő alat (k) 
[Désakna]. 1699: kőrtővelyés (sz) [Egeres K; KHn 190]. 
1703: Kŏrtŏvijesben (sz) [Vadad MT]. 1717: az Kőrtve-
lyesben (szö) [Boroskrakkó AF]. 1718: Bota nevü hely-
nek Körtŏvelyes nevü reszeben [Bota MT]. 1727/1754: 
Körtvélyes alat (sz) [Lozsárd SzD], 1732: Kőrtvéjes (k) 
[Kál MT]. 7733: a Körtŏvelyesben (sz) [Vaja MT]. 1741: 
az Körtvéjesbe (sz) [Mezőbánd MT]. 1743: Körtvéllyes-
ben (sz) [Balavásár KK]. 1758: Kŏrtelyes. Kŏrtŏvéllyes-
b(en) (sz) [Egrespatak Sz]. 1762: a Felhágoban egy föld 
a Körtvélyes felé menőben [Nagylak AF]. 1768: A kőrt-
véllyesen (k) [Sarmaság Sz]. 1795: A Kőrtővélyesen (sz) 
[Harasztkerék MT]. 1795/1800: A Kőrtvélyesben (sz) 
[uo.]. 7797: A' Kőrtéesbe (sz) [Balavásár KK]. 1816: 
Körtővéllyesbe (sz) [Tófva MT]. 1846: A* Kőrtvés nevü 
helyen (sz) [Vadad MT]. 1874/1906: Körtvélyes [Buza-
háza MT]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

körtvélyesbeli körtéskertbeli; din livadă cu peri; aus 
dem Garten mit Birnbäumen | vadkörtésbeli, vackorosbe-
h; din locul cu peri sălbatici; aus dem Ort mit Holzbirn-
bäumen. Hn. 1745: Kŏrtvelyesbeli szőlőnek a Bisalma 
fan felyül valo homlokban (szö) [Boroskrakkó AF; EHA]. 
1876: A' Kŏrtŏvélyesbéli uj Szŏlŏ [Csíkfva MT; EHA]. 

körtvélyesi Körtvélyes (SzD) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Körtvélyes/ 
Curtinuşul Dejului; mit dem Ableitungssuffix -/ gebilde-
te Form des ON Körtvélyes. 1. Körtvélyeshez tartozó; 
care ţine de Körtvélyes; zu Körtvélyes gehörig. 1725: 
Popán Ködre és Popán Togyer Testvér Atyafiak.. 
Kőrtővelyesi Possėssiojokbol aufugialt ŏs ŏrökŏs Job-
bágyok [Körtvélyes SzD; BK]. 7777: Tudgyaé az 
Ţanu. . hogj. a* régi Ország Ut, melly az Kőrtvéllje-
sivel coincidált alkalmatlan sáros feljárására nézve el 
hagjatott. . .? [TL vk]. 

2. Körtvélyesen lakó; din Körtvélyes; in Körtvélyes 
Wohnhaft. 1649: Körtviliesi Torda Lazlo. Körtviliesi 
Bekes Griga [Kv; RDL 1.135]. 

Szn. 1658: Körtvélyesi István [Zilah; EM XLIII,302]. 
1707: Körtvélyesi János [Klokotis H; KaLt]. 

körtvélyfa, körtvefa 1. păr; Birnbaum. A. körtvélyfa, 
körtövély fa. 1573: Borbei János . . . azt vallia hogi . . . 

körtvélyfa 

Kis Anta l . . . felesege hogi latta egy kĕrtwel f a . . . Neky 
Nem Jwtna az melliet vely hogi neky zakadna, Nem En-
gedy volt az Be Jaro vtat [Kv; TJk III/3.184]. 1589: Az 
keortwely fa vagio(n) en feolde(m) barazdaiaba(n) 
[UszT]. 1596: elseozer kj techjk az w gonoz zandoka 
hogy zolg<aimat> el wzte az en keorteowel famrol | kwl-
dettem wala Rea zolga leaniomott. . . teob segedimvel 
egyetembe(n) egy keorteowely famra [i.h.]. 1606: uagjon 
Énnekem egy körteuelj fam asz Kedej Hatarba(n) | 
osuat János fel hagata Dersi Jánost az keortuelj fara 
[i.h.]. 1615: Csed omlás hat darab főid füestül három al-
mafa vagyon benne vagy Körtvélyfa [M.décse SzD]. 
1681: Gyümölcsös ke r t . . . Szilva, Alma, Noszpolya, 
Dio, Kőrtvély, Birs alma etc. f a k . . . bővön vannak [Vh; 
VhU 573]. 1692: Az falún kŭvŭ l . . . vad(na)k valami 
vad körtvely fák | két kőrtővely fa [Aranyosrákos TA; 
UnVJk]. 1715: Leven ŏ kgmnk egy Bongortja el ado ki-
ben vagyon Alma fa 24 Kőrtvil fa 17. Dio fa 16 [Szász-
sztjakab SzD; Told. 2]. 1720: vagyon egy szüget. . . egy 
körtövelj fatol fogva az patakig hatara [Pósa Sz; Ks 
15.XLVII.1]. 1732: vagyon. Gyűmŏltsŏs. sok szép 
ujj otoványok vadnak, két kŏrtfélyfa nem régen kezdett 
benne termeni [Erdőszengyei MT; TSb 51]. 1736: ezen 
Sárpataki Curiaban van az Veteményes Gyümőltsős 
ke r t . . . benne. . . Nyári és téli Alma, Körtövélly fák s 
bővebben Szilva fák vadnak [Sárpatak MT; CU 
XIII/1.71]. 1797: 2 Kŏrtŏvény 2 vatzkor fák [Kőrispata-
ka U; Pf] | Szilva, alma és Kŏrtŏvény fak [Bencéd U; Pf]. 
1823: A Gyümöltsfák partikuláris betsüje Egy Eper fa 
Rf 2 . . . Egy bor izö alma fa Rf 3. Két Körtvélly fa Rf 
3a [Ne; DobLev. V/1075. — aFolyt. a fels.]. — L. még 
RettE 340; UF II, 168. 

B. körtvefa, körtöveſa. 1761: Vadnak.. gjŭmŏlts 
fák e képpen. . . Szilva fa Nro 292. Megj fa Nro 49. Al-
mafa 5. Kōrtŏvé fa 1 [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1.18]. 
1775: Alma, Körtvé, és négy Dio fa [Kisillye MT; LLt]. 
1791: az Körtvé fákon pedig a mint a Vintzellér mongya 
szép termés vagyon [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 
lev.]. 1817: A veteményes Kertben vagyon 10 Körtve fa, 
és 6 más féle [Ördöngösfüzes SzD; OrmMúz. 5]. 1823: 
Négy körtvefa [Csekelaka AF; KCsl 16]. 1833: Körtve 
fa három [Mezőerked K; LLt]. 1835: oltott. , afféle 
fain körtve és alma fákat [Zsibó Sz; WLt]. 1846: Van a 
Csürős kertbe 270 Silva fa 3. megy fa, egy körtvefa. 
20 megyfa — 4 Baraczfa [Szászerked K; LLt]. 

C. kőrtély fa. 1621: chieresnie fa az keorteli fa, Dyo fa 
kóósboros szilua.. . legien beöcziwre ualo [Burjános-
óbuda K; JHbK XXII/29]. 1676: Ezen kertben vadnak 
alma kőrtély es egyéb gyümölcs fak [Sárkány F; UF 
11,756]. 1786: 2 kőrtély fa az házon fejül élő fául mara-
dót [Mezösámsond MT; Berz. 15.XX/18]. 

D. körtefa. 1803: Tiz Szilva Fa. 2. Körte Fa [Kv; Pk 
3]. 1809: égy őszi alma, és égy körtefa [Kissáros KK; 
DLev. 2.XI.A.9]. 1834: találtunk. . égy nagy Termő 
Almafát es egy Körtöfát [Vécke U; Told. 39]. 

Hn. 7597: Az keörtwelyfan twl az vt mellet (sz) [Sárd 
AF]. 1617: az Kŏrttuelyfaban (szö) [Ne]. 1664: az keőrt-
velly fa alol [Keresed TA]. 1666: Keorteovely fanal (sz) 
[Illyefva Hsz]. 1673: az Kőrtővely fanal (sz) [Kilyén 
Hsz]. 1681/1748: a' Kŏrtŏvélly fánál (sz) [M.péterfva 
KK]. 1684: az Kőrtvély fák alatt [Váradja AF]. 1685: az 
kőrtwely fan belől (sz) [Kilyén Hsz]. 1699: Az Körtvely 
Fák es magjoros a l lya . . . Az Körtövély Fák és mogjo-



körtvélyfaág 

rós allya [O.csesztve AF]. XVII. sz. v.; Kürtvely faba(n) 
(sz) [Illyefva Hsz]. 1714: Körtövély fa szerib(en) (sz) 
[A.csemáton Hsz]. 1715: az kőrtvélyſánál valo Ut hosz-
szabeli fold [Mezőbánd MT]. 1717: A Kőrtvélyfánál a 
borozda alatt (sz) [Fejérd K]. 1720: A körtvély fák kö-
zött (k) [Szásznádas KK]. 1722: A' Körtvélj Fánál (sz) 
[Papolc Hsz]. 1723: A kut felett a' körtõvelj fánál (sz) 
[Nagykede U]. 1726 k.: az Kŏrtŏvely fánál (sz) [Abosfva 
KK]. 7729; Az Körtve fánál (sz) [Csávás KK]. 1734: Az 
Patak mellett az körte fánál (sz) [Datk NK]. 1744: Kőrt-
vélly fánál (sz) [Domáld KK]. 1748: a Topán György 
Körtvej fájánál (k) [Kisesküllő K] | a' nagy Kőrtővelj 
irantyaban [Nagyesküllő K]. 1753: A Kŏrtvelly fáknál 
(sz) [Cikmántor KK]. 1754: a Kõrtõve fanal (sz) [Nagy-
solymos U]. 1762: a Sos körtövély fánál (k) [Rigmány 
MT]. 7763; a' Körtifáknál (sz) [A.jára TA]. 1765: az Ŏr 
hegybe(n) a Kŏrtélyfa n. Lábban (szö) [Ne]. 1768: A 
Körtvély Fáknál (sz,k) [Somkerék SzD]. 1773: Az Kör-
tövély Fáknál (sz) [A.jára TA]. 1775: A nagy Pojánában 
a Kőrtvélly fák kozot (sz) [Ónok SzD]. 1782: (A határ) 
metalis Fejér kőtől keresztül a körtvély fákig [Galgó Sz]. 
1785: Körtefa utyánál (sz) [Mezőbánd MT]. 1786: az 
Rákosi Labbais az Körtöve fánál egj darabotska szanto 
Föld [Asz; Borb. I]. 1799: A Körtvély fán alól az Hegy-
ben (k) [Martonos Hsz]. 1807: a' Körtvély fák uttyában 
(sz) [Nagydevecser SzD]. 1812: a Körtve Fáknál (sz) 
[A.jára TA]. 1815: Kőrtővő fa [Elekes AF; CsS]. 7875/ 
1856: A Likban.. a' Körtve fánál (sz) [Hídvég Hsz]. 
1818: Kőrtővé fánál [Árapatak Hsz]. 1820: Körtve 
Fánál (sz) [Baca SzD]. 1823: A' Körtvé Fánál (ku) [Ma-
rossztkirály AF]. 1826: A* szász Kút jánál . . . a' Kõrtve-
fánál (sz) [Buzásbocsárd AF] 1830: A' Körtve fáknál 
(sz). a1 Körtefáknál a' Likba [Hídvég Hsz]. 1837: A' 
Körtvéjfáknál lévő Láb (sz) [Nagysajó BN]. 1850 k.: 
Körtvefája (szö) [Ne]. 1856: Körtve fa uttnál [Mező-
bánd MT]. 

Szk: álló ~ télire eltehető körtefa. 1613/1687 k.: A 
czinterem mellett vagyon égy állo körtövély fa [Selye 
MT; MMatr. 216] búzával érő 1727: búzával erö 
Körtvély fa [BfN Gyalui cs.] * édes 

Hn. 1729: Az édes körtvéfánál (k) [Bonyha KK] * fe-
kete ~. 1615/1687 k.: Adám András adot a' Sz. egyház-
nak egy fekete kőrtvely fát a' Csigalyason [Havad MT; 
MMatr. 158] * havasalji 1687 k.: Nagy Miklosék 
foldok végib(en) mái oldaláb(an) égy havas allyi Körtö-
vély fa [Kendő MT; i.h. 225] * Makariás 1703: Mi-
hály Ferentz a' Sz: Simoni8 felső határban Agyagos út-
ban hagyott egy makariás körtvély fát maga olto-
vannyát a Sz: Simoni Templom szamára [i.h. 164. — 
aMT] * moldvai 1786: egy Nagy Termő Molduvai 
Kőrtvélly fáta [Backamadaras MT; CsS. — aPusztított 
ki] * nyári 1732: gyümölcs hozó f á k . . . három 
Selljem almafa, három borízű három njári kŏrtvéljfa [Ks 
40 Varia XXVIIIc] * oltott 7656; az czejtház fala 
mellett vagyon 2 oltott körteöveü fa [Fog.; UF 11,102]. 
1772: A* Kertben táláltottanak 1. Szép otat Alma-fa, 
item edgy oltat Kőrtővé fa [Mv; DLev. 5. XVII/3] * ol-
továny 1809: Vagyan hat oltovány körtövélj Fák 
[Vécke U; Told. 40a] * pergamon/pergament 1760: 
Ugyan a szőlőbeli selymes pergamenkörtvélyfáról, úgy 
a veteményeskertben lévőről.. . ettem Isten engedelmi-
ből ezen esztendőben [RettE 115]. 1837: Fejer Szilva, 
pergament kőrtővelyfák [Veresegyháza AF; ToldNy] 
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* piros ~. 1606: 2 piros keorteouely fat . . . en nem tu-
dom ki teol ueotte penzen [UszT]. 1613/1687 k.: Kápol-
na felett égy piros körtövély fa Demeter vágásában égy 
piros körtövély fa [Selye MT; MMatr. 216]. 1648/1687 
k.: égy Gegesi alma fa és egy piros körtvély fa [Havad 
MT; i.h. 159] * sárga 1795 (?): égy sárga Kőrtvé fa 
[Backamadaras MT; CsS]. 

2. körte-anyagfa; lemn de păr; Birnbaumholz. 1714: 
Körtvély fabol, feketére festett Almariom, mellyn(e)k 21 
ñokja vágjon fl. Hung. 25. Körtvélj fabul valo s feke-
tére festett kisseb Almariom, ezüstel boritot Vasas fülei-
vel | Körtvély fabul valo s feketere festett Kis almariom 
hal tsontall kivül kirakott 9 fiokotskakkal fl. Hung. 12 
[AH 54, 55]. 

A címszó ſorrásjelzet nélküli adalékai az EH A-ból valók. 

körtvélyfaág körtefaág; ramură de păr; Birnbaum-
zweig. 1785: Kőrtvélly vagy alma fa ág volt [Backama-
daras MT; CsS]. 

körtvélyfa-fűrészdeszka körtefadeszka; scîndură din 
lemn de păr; Brett aus Birnbaumholz. 1761: Körtvély fa 
fűrész deszka Nro 29 Diófa fűrész deszka Nro 16 [Spring 
AF; JHb XXIII/31. 37]. 

körtvélyfagyökér körtefagyökér; rădăcină de păr; 
Birnbaumwurzel. 1754: Opra Bucsilla... mondotta én-
nékem hogy. egy Kőrtvélly Fa gyökérnél bellyebb ne 
mennyek, mert nem Lugosi rész [Tóhát AF; JHb Gavril-
la Salamon (70) zs vall.]. 

körtvélyfáji a Körtvélyfája (MT) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Körtvélyfá-
ja/Periş; mit dem Ableitungssuffix -í gebildete Form des 
ON Körtvélyfája. I .mn 1. Körtvélyfájához tartozó; care 
ţine de Körtvélyfája; zu Körtvélyfája gehörig. 1639: az 
keortuelyfaj hatar [BálLt 51]. 1761: azon Kis Berkes 
hellyett melly vagyon.. a' Kőrtvéfáji V. Szent Ivány fe-
lé fordulo Hatá rban . . . a' Kőrtvéfáji Határból Kis Be-
rek nevezetű Hellybŏl. szakadot ki. Reambulál-
tattni métá já t . . . nem praetermittálya légyen [Körtvély-
fája MT; EHA]. 1764: a' Körtvélyfáji és V. Sz. Iványi 
egybe menő Határokat mindenütt a' Maros vize régi ár-
ka választotta-el egy mástol [Vajdasztiván MT; JHb 
IX/46]. 1781: Körtövélyfáji Udvar [Körtvélyfája MT; 
EHA]. 1816: Kőrtvéjfáji Jószág [uo.; EHA]. 1825: Kör-
tövéfái Jószág [uo.; EHA]. 1829: Körtefái határ [uo.; 
EHA]. 

2. Körtvélyfáján lakó; din Körtvélyfája; in Kört-
vélyfája wohnhaft. 176l.å Kőrtvéfáji feles Lakosoknak 
jelen letekben [uo.; EHA]. 1781: Kőrtveljfai R. Pradika-
tor (!) [uo.; EHA]. 1769: Körtövefáji Udvari Birája 
[Várhegy MT; LLt 2/4]. 

Szn. 1632: Keörtveljfai Istua(n). Kórtóuelj fai 
Istua(n) [Mv; MvLt 290.85a,89]. 1634: Kortouelyfai 
Marthon. kortovelyfai István [Mv; i.h. 291.3b,27a]. 
1643: Keörtvelifai Istvanne [Mv; i.h. 392b]. 

II. fn Körtvélyfája lakosa; locuitor din Körtvélyfája; 
Einwohner von Körtvélyfája. 1639: Az Gat vagast.. • 
az hul az szent Ivany emberek mutatnak. . . ot vagtak el 
az keörtuelyfajak: az szent Ivany hatar, de ismét ha ot 
vagtak el az hul az keőrtuelyfayjak mutatiak az: keort-
uelyfaj hatar [BálLt 51]. 
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körtvélyfaoltovány körteoltvány; altoi de păr; Birn-
baumpfropfen/pfröpfling. 1804: Két kőrtvélyfa olto-
vány [Radnótfája MT; Born. G.IVa.6]. 1807: itten Ka-
kasdon3 levő azon Gyŭmŏltsŏssébol... égy Szép már 
jotskán fel nevekedett termő kŏrtvelyfa oltován nyúl ki 
[DLev. 3.XXXV/13. — aMT]. 1814: A virág Háznál 
levő kertbe 1. Körtővej fa oltovány 44. 2. Alma fa olto-
vány 11 [Vessződ NK; Told. 18 gr. Toldalagi Kata lelt.] | 
Körtővej fa oltovány 44 [Mv; i.h.] | 18 Körtve Fa Oto-
vány [Récekeresztúr SzD; BetLt]. 1824: Vagyon 10 
Kőrtvéj fa oltovány [Kv; Pk 1]. 1875 k.: két, több félét 
termő körtve fa oltovány, a' pap által óltva [Szucság K; 
RAk 107]. 

körtvélyfás körtefás (hely); loc cu mul}i peri; Ort mit 
Birnbäumen | vackoros (hely); loc cu mulţi peri sălbati-
ci; Ort mit Holzbirnbäumen. Hn. 1760: az Körtvélyfás 
nevű szőlő Máiban menő ut [Ne; EHA]. 1810 k.: az 
Körtéfás n.h., mely ökörtilalmasnak tartatik [Tűr AF; 
EHA]. 

körtvélyfatörzsök körtefatuskó; butuc de păr; Birn-
haumklotz. 1767: egy hoszszu furuval a' ker te t . . . 
keresztül kasul furdolták még . . . kérdeztem... hogy 
mit kerestenek a* kertben aval a hoszszu furuval, mellj 
kérdesemre Tisztartó Uram azt felelte hogy azt hallat-
ták hogy ha egy kőrtevelj fa tőrsőkre réá akadhat-
nának annak a' tovin Sok kintset kaphattná(na)k 
[Abosfva KK; Ks 4 Mich. Jakab (36) cantor eccl. cat. 
vall.]. 

körtvélyforma körte alakú; ín formă de pară; birnen-
förmig. 1589: Ket Aranias pohár, eggik keortwelj forma 
[Kv; KvLt Inv. 1/2.31]. 1672: Porumbakra kŏrtvely s al-
ma forma Üvegek csinalására no libr. 2 [UtI]. 1684: 
Oleum Hyperici: az az: Veres olajnak szoktuk hijni — 
egy kŏrtvely forma Ŭvegbenn [UtI]. 1694: Vagyon. . . 
ket egyben jaro kŏrtuely forma Pohár [Kv; ACJk 16]. 
1697; Egy Cseh gyémánt körtvély forma ezüstbe ara-
nyoson foglalt Pésma tartó [KGy]. 1702: Az 1698 esz-
tendőbéli számadáskor béirt bonumys az B : Céhnek 
megvadnak az két körtvély forma fa pohárokon kivül 
mert azok el teuelyedtenek [Kv; ACJk 45]. 1733/1813: 
égy tiszta arany medály. . . az kőzepin van égy 
kőrtővely formára ki mettzett rubint [Kv; SLt 
XLII.6.26 P. Horváth Krisztina hagy.]. 1752 k.: Egy 
körtvély forma Sima aranyos pohár 31 Bécsi lot [Kv; 
fcLt]. 1781: Kőrtvélly formára csinált oldal Arany 
Lántz Gyöngyei elrakva tizennyoltz remekből állo, és 
tizen hét kitsi Lántz szemmel őszve Lántzolva Gyöngy 
szem vagyon benne két Száz, hatvan hét szem [Nsz; 
Told. 3]. 

körtvélyformájú körte alakú; ín formă de pară; bir-
nenförmig. 1755: adott. Egj Kőrtevélly formájú 
arany virágú materiát szoknyának valót [Petek U; TGsz 
51]. 

körtvély-fülbevaló körte alakú fülönfüggő; cercel ín 
formă de pară; birnenförmiges Ohrgehänge. 1724: Egy 
Pár jó féle gyöngyből tekert körtvély fülben való [LLt 
Fasc. 116]. 1742: Egy par Körtvély fűiben valo [Nsz; 
Told. 19]. 

körtvélyoltovány 

körtvélykapui a Kōrtvélykapu (MT) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Körtvélykapu/Poarta; mit dem Ableitungssuffix -i ge-
bildete Form des ON Körtvélykapu. 1. Körtvélykapu-
hoz tartozó; care ţine de Körtvélykapu; zu Körtvélyka-
pu gehörig. 1770: láttom osztán egy idŏ vártatva, hogy 
az Kőrtvélykapuji Szőlő oldalon Ángyom ki-hágott 
[Nagyercse MT; Told. 3a]. 

Hn. 1803: A Körtvély Kapu i . . . Hegyen [uo.; EHA]. 
2. Körtvélykapun lakó; din Körtvélykapu; in Kört-

vélykapu wohnhaft. 1752: azon meg lőtt ember penig tu-
dom világoson Körtvély kapui őrőkős Jobbágy volt 
[M.fulpös MT; IB. Fr. Miholtsa de Károlyvár (40) ns 
vall.] | egy ide valo Körtvély kapui ős őrőkős Jobbágya 
meg halván itt, maradott egy kis fiatskája [Körtvélyka-
pu MT; IB]. 

körtvély-liktárium körtebefőtt; compot de pere; Bir-
nenkompott. 1685: Som Lictar(ium) vas 6. Rosa Lic-
t(a)r(ium) vas 1. Dinnye Lict(a)r(ium) vas 3. Körtvély 
L(ictarium) vas 2. Megy lict(a)r(ium) vas. 2 [UtI]. 

körtvélylopás 1. körtecsemete-lopás; furtul puieţilor 
de peri; Diebstahl von Birnbaumpflänzlingen. 1586: 
Euphenia Kis Miklosne vallia, Tudom hogy . . . eset volt 
az Eyel valamy keortwely lopasis de Ne(m) tudom ky 
mivelte volt Emlekeze(m) arra hogy az vra(m) egy ol-
towant Asa ky, de Nem tudom myert es kinek Atta va-
gyon 22 esztendeie [Kv; TJk IV/1.579]. 

2. körtelopás; fúrt de pere; Birnenstehlen. 1789: 
Körtvély és Baraczk lopáson kapván Balog Istvánt 
[Dés; DLt]. 

körtvélylopó körtelopó; hoţ de pere; Birnenstehler/ 
dieb. 1586: Varga Lukach es Hannes fenescher valliak, 
Az Ifiiw Hertel Andrastul hallottuk hogy az Apia megh 
zolitotta volt Gazdag Georgyeót keortwelj Loponak 
[Kv; TJk IV/1.577]. 

körtvély-megszedés körtelopás; furt de pere; Birnen-
stehlen. 1606: Zederjesi mit zolt Kedej Lúkaczna (!) az 
keörtuely megh zedes feleól ne(m) hallottam [UszT 
20/196 Georgius Kouacz de Kys Kede Judex vall.]. 

körtvélynem körtefajta; soi de pere; Birnenart. 1811: 
Itt fel-találtatnak már mind azon Remek — Alma és 
körtövéj, szilva és meggy nemek; Hadjuk el már őket, 
hogy nevekedjenek [ÁrE 30]. 

körtvélyoltás körteoltvány; altoi de păr; Birnenpfrop-
fen/pfröpfling. 1821: Alma és Körtvéj oltások is vágy-
nák [Makfva MT; DLev. 6 Conscr. 185]. 

körtvélyoltovány körteoltvány; altoi de păr; Birnen-
pfropfen/pfröpfling. 1680: Kapu mellet vagyon egy szép 
kőrtővely oltovány [A.porumbák F; Ált Inv. 22]. 1737: 
három Kŏrtõvélly Oltoványok [Tancs K; CU Petriche-
vich-Horváth Boldizsár conscr.]. 1756: Egyebütt a Virá-
gos ker t . . . e lő t t . . . vadnak kŭlŏnb féle Álma, és Kŏrt-
uely szépen meg fogont 10 oltoványok [Branyicska H; 
JHb LXX/2.31]. 1771: (A) szőlőben levő Alma és Körte 
otoványt. . . ez szerent Estimaltuk3 [Nagylak AF; 
DobLev. 430.2b. — aKöv. a részi.]. 1788: Körtvély olto-
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vány Nro 1 p é s ; Hr 2/39]. 1789: Kőrtvéj Otovány nro 5 
[Bethlen SzD; Ks 20.XIII.1]. 1813: Kűlőmb Kűlőmb fé-
le Kőrtővéj oltoványok [Koronka MT; Told. 18]. 1817: 
A kertben 15. kőrtvély oltoványok [Déva; Ks 119b Ve-
gyes ir.]. 1829: Egy körtöve egy alma oltoványok [Felfa-
lu MT; DE 2]. 

körtvélysajt körtesajt; peltea de pere; Birnenkäse. 
1746: Egy fél birsalma sajt. Egy darab körtövé sajt [Var-
gyas U; DanielAd. 257]. 

körtvély-spallér körtefasor; un şir de peri; Birnbaum-
reihe. 1810: a szőllő tetején egy rend leg jobb tseresznye 
fát ültessen és egy rend kőrtvély és alma spallért [Héder-
fája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

körül 1. környül 

körŭláU körbeáll; a sta ín jurul (a ceva); umher/her-
umstehen. 1657: immár az munkácsiakat eskettetik, kö-
rülállván az Csáki seregei, fejedelemasszony és Csáki 
számára [Kemön. 147]. 1732: (Az) Istállóban.. az ök-
rök kereken font sövény jászlyan körül állanak [Nagy-
ida K; Told. 11/70]. 

körolbarázdál (barázdával) körülhatárol; a înconjura 
cu brazde, a delimita de jur împrejur (cu brazdë); umpflü-
gen/ackern. 1802: A* melly darab kaszállot körül boroz-
dolt. Kozma Ferentz Ur Udvar birája [Felõr SzD; 
EMLt Fráter lev.]. 1843: Azon Helyet mely vagyon. 
a* kérdeztető Mlgs Béldi Albert Ur Deresztéje körül . . . 
az első évbe, mikor körül borozdoltuk. a' hol tsák 
arra valo volt, fel szántottuk [Bodola Hsz; BLt 12]. 

körnlbarázdálás körülhatárolás; delimitare de jur îm-
prejur cu brazde; Umackern/grenzung. 1843: ezen körül 
borozdalás alkalmával oda volt borozdolva az Amba-
rus Feri Törökbuza Földjeis [Bodola Hsz; BLt 12 Krá-
nya Ilia (55) szolgáló ember vall.]. 

körülbarázdáltat körülhatároltat; a puné să delimite-
ze de jur împrejur cu brazde; umackern/grenzen lassen. 
7802: égy nagy darab hellyet körül borozdoltatott 
[Felőr SzD; Torma]. 1840: a' Fenyő Farkon a' Csorda 
dérlő hellyűnköt, mellyet mi Falustol takarítottunk ki a 
Marhák kedvekért körül borozdoltatta volt Gróf Ne-
mes János, de Gróf Miko bé töltette [Bikszád Hsz; 
MkG]. 1843: kérdettem. ., hogy váljon ezen Helyet ki 
borozdoltatta körül. ezen körül borozdalás alkalmá-
val oda volt borozdolva az Ambarus Feri Törökbuza 
Földjeis. . . a akkor bé borozdolt porondos Helynek fel-
ső részin a Deresztés egy darabot felszántott, s használta 
mind ez idéig békességesen [Bodola Hsz; BLt 12 Kránya 
Ilia (55) szolgáló ember vall.]. 

körülbelül hozzávetőlegesen; aproximativ, circa; 
annähernd, ungefahr. 1843: Ju-usztató csinálásához kö-
rülbelül 4 marha napsz(ám) 20 Tenyeres napsz(ám) 
[Csekelaka AF; KCsl 3]. 

körülbe-való környező; dimprejur, din jur; umlie-
gend. 1797: ennek az Erdőnek fele, söt többis, el van 
most pusztulva, minthogy fele egészszen el-adodott 

vol t . . . a' körül bé valo Faluknak [Szentgothárd SzD; 
WassLt Conscr. 363]. 

körülcsinál körülszeg/vesz; a înconjura; umsäumen/ 
legen. 1576: wagion egy partha ew kybe wagion eot 
gyra, het Boglár Raytha, hagy ereogh ket chattya, A ket 
zylyn mynd ezeostel chynaltak kerwl, azon granath ke-
wek vadnak [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.2]. 

körüldesen körös-körül; (de) jur împrejur; ringsher-
um, rund(her)um. 1713: Az Veteményes kert, mellyis 
körüldesen alkalmas lészás kerttel van bekerítve [HSzj 
lészás-kert al.]. 

körŭldesen-körŭl körös-körül; (de) jur împrejur; 
rings(her)um/um(her). XVIII. sz. köz.: Magjaros far-
kon mas darabocska kerek e rdő . . . Vicinussa körülde-
sen körül falu közönséges Erdeje [Vaja MT; Told.. 18]. 

körŭldes-körül körös-körül, (de) jur împrejur; rings-
(her)um/um(her). 1820: vagyon a Falu mellett egy szé-
nás tonorog kőrűldes körül sántzba véve [M.lapád AF; 
BLt]. 

körüldeszkáz körbedeszkáz; a împrejmui cu scînduri; 
umbrettern. 1724: a' tüz helye körül deszkazva [Koron-
ka MT; Told. 27]. 

körülemi körülöttem való; ín jurul meu; um mich 
(herum). 1863: leányom. kőrülemi faradozása és 
ápoltatásom által elismerésemre érdemet szerzett [Kv; 
Végr.]. 

körületfi vmilyen szegélyű; cu o anumită tivitură; mit 
irgendeinem Rand/Saum. 1788: Egy veres aranyos kő-
rületü zöld Bársony kŏzepü Paplan. Egy zöld Tafota 
kŏrületü és Csíkos Tafota kŏzepü Paplany . Egy ve-
res kŏrületŭ kávé szín kŏzepŭ karton Paplan [Mv; TSb 
47]. 

körülfogat közrefogat; a dispune să fie înconjurat; 
umstellen lassen. 1710: Thököly azért estve megindíttat-
ván társzekereit a hajdúsággal, minket erdélyiekül kö-
rülfogata a török s kuruc hadakkal s azon éjszaka erővel 
a Bozzára felhajtata [CsH 231-2]. 

körülfoglal 1. (kör)foglalatba tesz/vesz; a încastraj 
(rund) einfassen. 1827: Egy Termés kőből valo gyűrű 
kerek fővel, mellyen a* természettől egy élőfa bé nőve 
szemléltetik, Rósaszin kitsin Brilliantal körül foglalva 
(:Kármézirozva:) [DLt 464 nyomt. kl]. 

2. körbefog; a înconjura; umgeben. 1849: Egy Blat-
tos derék kementze nyoltz tábla blattal — vas pántal kö-
rül foglalva négy vas ajtojaival [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

körülfolyás ? (folyó) kanyar; cotitură (de rîu); (Fluß)-
Biegung/Bogen. 1807: vagyon a Szamos vize kőrűl 
follyása kőző t t . . . egy jo nagy darab Kaszállo hellye 

[Apahida K; RLt O.2 Jos. Farkas (47) ns prov. vall.]. 

köiülfüz körbefűz; a şnurui de jur împrejur; umrei-
hen/schnüren. 1629: az leányom monda, hogy ahol 
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anya bizony egy fekete dolmányos ember ide akar 
jeony. . . apro botokakat czinal nem igen hoszukat szép 
fejérén megh faragia az eouet mind keorŭl fűzte, es 
keouel mind megh rakta [Kv; TJk VII/3.120]. 

körûlgyepûl gyepűvel körülvesz; a împrejmui cu gard 
(de mărăcini); umhegen. 1596: Tudom hogy Palfi Peter 
birodalma az fenesbelj kis kert, tudom, hogy az kerteket 
el hantak uala rúlla az Ik: de en ne(m) esmerheté(m) ha 
3 2 r eghj gyepú helyien keoryl gyepúlt uolna (így!) [UszT 
St. Miklosfalui de Kadachy pp vall.]. 

körüli 1. vmi körül levő; din jurul, dimprejurul (a 
ceva); umher/herumliegend. 1846: Attya kéntelenitte-
tett Házat, Csűrt, pajtat, ereszt, kutat, Jószág kőrŭli ker-
teket ujjakat építtetni [Havadtő MT; TSb 49]. 1851: a* 
mostani molnár Ráduly György fizetése minden 4ik vé-
ka, és a' dürüczkőlő pénz 4ik része, úgy a' malom körüli 
kertek használata [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 1854: 
Az egész udvar körüli kerítés gyenge lévén, ujittást kiván 
[Sárd KK; WassLt]. 

2. vmivel kapcsolatos; privitor/referitor l a . . . ; im 
Zusammenhang (mit etw.). 1844: a Máréfalvána és tőbb 
falukban az himlő oltás alkalmával ki ütött buja senyv 
körüli nyomorodásrol kívánt jelentést a kővetkező gyű-
lés eleibe adja bé [UszLt XI.85/2.47. — aU]. 1847: To-
vábbá tudom, hogy Varga Katalin számára az úrbéri 
szolgálat eltörlése körüli fáradozásáért és utazási költsé-
gek fedezésére, pénzt szedtek fel [VKp 218]. 

körüljárkál körbejárogat; a înconjura, a face ocolul 
unui loc; herum/umhergehen. 1798: imént az öreg 
Lupsa Iuonis körül járkálván a régi szőllő hellyet ki mu-
tatta [Nagykristolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária 
lev.]. 

körüljáró farzó, peselő, kerülő; curar, bucar; Umlauf/ 
gang. 1815: Egy Szügyet meg reparáltam 1 Rf 25 xr. 
Egy istráng tartót a kőrűl járóra tettem 20 xr A haslot is 
ki toldottam [Kv; Pk 6]. 

körüljárt körbejárt; înconjurat; (her)umgegangen. 
1813: ezen körűi jártt, es mostis megjegyzett Fogásába 
az Exp(onen)s Groffné Aszszonynak... alattomba bé 
vágott és bé irtott volt Kozma Kosztán [F.berekszó Sz; 
Bm III. 12/9]. 

körüljártat (földhatárt) kijártat; a dispune inspecta-
rea unui hotar/hat; (Flur/Feldgrenze) begehen lassen. 
1815; Amidőn ezen hejett körül jártotta az említett 
Groffné Asz(sz)onya akkori Tisztye velünk, mindenütt 
meg esmerhető jegyeket. vágatott a Fákra és Fiata-
lokra [F.berekszó Sz; BfR III. 12/9 Bozintán Kosztán 
(50) col. vall. — aözv. gr. Toldalagi Lászlóné gr. Korda 
Anna] | (Az udvartól) oly parancsolatot vettem, hogy a 
Bírákat, vigyem ki és jártassam kŏrűl az egész fogást 
[uo.; i.h. Krisztye Togyer (36) col. vall.]. 

körülkarolt karós; cu braţe; mit Lehne. 1849: Egy kö-
rűi karolt polituras tábori szék az ŭlete hárászbol, rósát 
képezett virággal ki varratt [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

körülkerített (árokkal, gerendával) körbekerített; în-
conjurat (cu şanţurí); umschanzt, eingepfahlt. XIX. sz. 
eleje: az úgy nevezett sántzal körül kerített Pántya réttye 
(k) [Fejérd K; EHA]. 1849: Az Udvar haz e lő t t . . . egy 
Tölgy sas fákba rakott fenyő fa gerendákkal körül kerí-
tett füves kertetske [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

körülkeríttetik körbekeríttetik; a fi înconjurat/împrej-
muit; umgeben werden. 1756: Vadas Kert, melly az vár 
felőli régi kőfallal keríttetik körül [Déva; Ks 92.1.32]. 
1842: Mind a* gyűmőltsős — mind ezen leguminálés 
vagy veteményes kertek kőrűl sövény kertel keríttetnek 
[Oprakercisora F; TSb 51]. 

körfiikerteltet kerítéssel körülvétet; a dispune/ordona 
să fie îngrădit/împrejmuit (cu gard); umzäunen lassen. 
1754: az ottan lévő Nobilitáris Curíához tartózó apper-
tinentiákat, kerteket, szanto földeket és Réteket. . . el-
foglaltak kezeket reá tőtték és kőrűl' kerteltették [Iván-
fva NK; RLt]. 1793: Az Zilahi Rétetis az idén újra kel-
letvén mindenütt kerteltettni, aztis már körül kerteltet-
tem Nagy Munkával [Hadad Sz; JF 36 LevK 232 Vintze 
István lev.]. 1842: A 'Sibotól Solymos felé menő ut mel-
lékét tőbb ízbe bé ültettük válogatott oltványokkal és 
kőrűl kerteltettűk [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.]. 

körül-körül körös-körül; (de) jur împrejur; rings(her)-
um. 1669: Híd-kapu előtt, a Szamos mellett, Timár Be-
nedek uram szomszédságában levő kertemet ültettem be 
az sövény mellett körül-körül szilvacsemetékkel és kerti 
egresfával [Kv; KvE 210 LJ]. 

körülményes részletes; amănunţit, detaliat; ausführ-
lich, eingehend. 1843: Ezek után a biztosság a dolog kö-
rülményes állása felől az abrudfalvi királyi ispánsági és 
erdöszeti tiszteket előlegesen kihallgatván..., szüksé-
gesnek látá az írt Poény kerületbe kiszállani [VKp 68]. 
7850: a' katonaságból elbotsatando egyénekről szollo 
hirdetmény értelmében tárgyalás alá vévén tégyen hoz-
zám körülményes tudositásta [DLt 6/850. — A kérel-
mező újonc ügyében]. 

körűimért (körös-körül) felmért; măsurat de jur îm-
prejur; umgemessen. 1836: (A) kőrűl mért helyetskét 
ezennel 5 / eőt váltó Rénens Forintokra meg erőnek meg 
is betsűltuk [Dés; DLt 556]. 

körülnéz körülszemlél; a se uita ín jur; ringsum be-
schauen. 7807: (A) ki terjedő Nagy darab Határt szeme-
sen körül nézvén; azt határoztam.. . használlyák a 
Grohotiak [Lunka H; Ks 80.XL.26]. 

körülnőtt acoperit/năpădit (de . . . ) ; ringsum be-
wachsen. 1767: A Nagy Erdőben vagyon ismét más nyila 

tsereburával körűi nőtt [Pete MT; LLt Fasc. 129. — aEr-
dőnyíl]. 

körülnyargal körbenyargal; a călări (de) jur împrejur, 
a înconjura călare; umherreiten/galoppieren. 1710: Az-
után a basa körülnyargalván elrendelt sergeit rövideden 
ezt mondá nekieka [CsH 52. — aKöv. Kucsuk basa be-
széde az 1662. jan. 22-i nagyszőlősi csata előtt]. 
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körülnyír 1. körülvagdos; a tăia (de) jur împrejur; be-
schneiden. 1823-1830: (A gróf) sokszor lehívatott írni, a 
papírosat maga nyírta körül, azalatt egy s más dologról 
sokat beszélgetett velem [FogE 135]. 

2. körbenyír; a tünde (de) jur împrejur; ringsher-
um/stutzen. 1769: Gyermán Togyer. . . haja mint az 
oláh Országi Oláhok(na)k kereken körül van nyirve 
[UszLt XIII.57]. 

körülnyírott körbenyírt; tuns jur împrejur; ringsher-
um. 1802: Bingyila Jákob, Nemes Thorda Vármegjei 
Füleházi.. . mokányoson körül nyírott Hajú [DLt 
nyomt. kl]. 

körülötti körötte/körülötte levő, környékbeli; din îm-
prejurime/jur; umherliegend, aus der Umgebung. 1832: 
Széplakon 's a' körületti Falukban [Széplak KK; SLt 22]. 

körŭlövedž körülkerít/párkányoz; a înconjura; umge-
ben, mit Rand versehen. 1841: (A konyha) Spar heerdje 
nem rég készült, vas pántal körül övedzve [Nsz; Told. 18 
gr. Toldalagi Zsigmond inv.]. 1846: Gazdája által hus 
mérésre használt hibás (:Schlágja:) mertékje.. . a pa-
naszlo által hibasnak fel jelentett Schlágját... a' Tanáts 
házhoz fel hozattuk melynek körtvélye két ó és egy uj 
vas karikákkal körül övedzve csúcsa végén egy kissebb 
uj vas karikával őszve foglaltatott [Dés; DLt 698]. 

körülövez körbefedez/takar; a acoperi (de jur împre-
jur); zudecken. 1823-1830: A . . . sóföaok pedig mezítelen 
vagynaka, és csak a szemérmek van körülövezve [FogE 
192. — aÁ szászországi Hálában (Halle in Sachsen)]. 

körülpádimentumoz megpadol/padlóz; a pardosi (cu 
scînduri/duşumea); (be)dielen. 1852: A' molnár ház fe-
letti hiu rész nintsen, nemis volt körül pavimentumozva 
[Km; KmULev. 2]. 

körŭlpárkányoz körülszegélyez; a prevedea cu per-
vaz; bombieren. 1755: Deszka. . . midőn az kŏ mívesek 
az cserepezés végeinél két felöl az Házak végén becsinál-
ták és körül párkányozták állásokon romladozot el 57 
[Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 

körülpárkányozott körülszegélyezett; care este prevă-
zut cu pervaz; herumbombiert, mit Gesims versehen. 
1676: nyilik. az lisztes házra, kö mellyék kőzött körül 
párkányozott egi gyantáros ajtó [Fog.; UF 11,719]. 

körülplántál körülültet; a planta de jur împrejur; her-
umpflanzen. 1692: Középső Puszpáng tabla vegeben 
egy tabla salata, kürül plantalva basa rosaval [Görgény-
sztimre MT; JHb Inv.]. 

körŭlprémez körbeszegélyez; a pune/aplica tivitură de 
blană de jur împrejur; umbrämen. 1762/1763: Egy Zöld 
Bársony kurta Magyar mente 3rom ujni Szelessegű 
arany pontléspánnyal egész körül Nyusztal bérelve és 
prémezve flór 200 [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

körülrak körberak; a incrusta de jur împrejur; herum-
legen/setzen. 1732: Árany gombu gyémántokkal körül 
rakva Nád pálcza [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 6]. 

körülsáncol körülárkol; a înconjura cu şanţuri; um-
schanzen. 1799: (A háztól) le a' rét széliig egy darab for-
rásos, és eleitől fogva míveletlenŭl állott darabotska sep-
pedékes haszonvehetetlen részt . . . ö Nsga, Svábokkal 
nagy költséggel körül sántzolván a' Curialis hellyhez ke-
rittetett [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 1837: (A) tono-
r o k . . . egeszszen körül vagyon Sántzolva 's gyalog ker-
tel kerítve [A.szőcs SzD; BetLt 5]. 

körülsáncoltat körbeárkoltat; a dispune să fie încon-
jura t cu şanţuri; umschanzen lassen. 1844: Pokafalván 
a Szekás mellett lévő Tonorokat körül sántzoltatván — 
230 ől Sántzért . . . 23 Rf [Bora. F. IIIc. — aAF]. 

körülszáll körbevesz/zár; a împresura/înconjura; um-
geben/schließen. 1710: A kurucok körülszállák a temp-
lom kerítésit, hogy kiéheztessék a labancokat [CsH 378]. 

körülszegett körbeszegett; tivit de jur împrejur; um/ 
besäumt. 1800: Egy setét zöld pántlikával körü<l> sze-
gett Tseppegetett Bikbul valo Englische viganó [LLt]. 

körülszomszédosított körülhatárolt; delimitat de jur 
împrejur; umgrenzt. 1795: (A) körül szomszédosított 
Fundusnak nem vehetvén eo kglmek semmi hasznát, 
hellyesebbnek ítélték eladóvá tenni [Torda; JHb 
XV/41]. 7830: ezen körül szomszédosított Telekből, a 
mindjárt le irando alkalmatosságokat... Sombori Fe-
rentz u r . . . kedves Feleségével... fogadák ki [Kv; 
Somb. II]. 

körülte 1. körülötte; ín jurul (a ceva); um etw. 7850: A 
Malom és a Molnárház körülte nintsen semmi kerittés 
[Gyéressztkirály TA; DE 5]. 7857: A' Malom. . . A' hi-
juba feljáró nyolcz lépcsőjü fenyő grádits a* körülte lévő 
felső és alsó karzattal jó [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. vki személte körül; ín jurul cuiva; um js Person. 
1774: az körülte3 való dajkálkodásért.. . az föld mara-
gjon Pirbát Bálintnénak [Árkos Hsz; RSzF 227. — aAz 
édesanyja körül]. 1847: (Kistestvérét) Roza rendkívül 
szereti, vgj mint galamb búzát, gelitze párját, szünetlen 
mellette, körülte, nyalja, falja [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 1854: fölvevém a' tollat, hogy . . . a körültem 
fölkerült eseményeket lejegyezzem [ŰjflE 5]. 

körülti körüli, körülötti; din jurul; um etw. liegend. 
7850: Már több Évek olta csendesenn bírt lakóházam 
körülti égy darab kertemet.. levágták [Dés; DLt 780]. 

körŭlŭltet körülplántál; a planta de jur împrejur; her-
umpflanzen. 1783: Az Aranyi határban. . . égy nagyobb 
és égj kissebb Livágya melyek fŭz fákkal körül vannak 
ültetve [Kéménd H; JHb XXXI/28]. 1820: a Falu mel-
lett egj szénás tonorog kőrüldes körül sántzba véve és 
nagy fúzfakkal körül ültetve minden kertelés nélkül 
[M.lapád AF; BLt]. 1849: Az veteményes... ribizli, és 
köszméte fákkal körül ültetvék [Szentbenedek SzD; Ks 
73/55]. 

körŭlŭltetendő körülplántálandó; ce urmează să ñe 
plántát de jur împrejur; herumzupñanzend. 1843: a la-
kosoknak meghagyatott, hogy az úgynevezett cárina — 
tilalmas — kerteket . . . sánccal, kőkerítessel, eleven gye-
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püvel vagy kŏrülültetendő fűzfákkal csinálnák [VKp 

körŭlültettet körülplántáltat; a dispune să fie plántát 
de jur împrejur; herumpflanzen lassen. 1753: Az uj vete-
ményes kertet t . . . tablára hasogattattam, ágyakra ki 
nyomoztam, fakkal körül ültettettem [Marosillye H; 
Born. XXXIX.50]. 

körülvagdal körülirtogat; a tăia copaci marcînd hota-
rele de jur împrejur; nach und nach herumroden. 1804: 
A' melly hellyen á l lok . . . Drentye Mi t ru . . . fogta fel 
nagy Erdőből, egyéb Munkája nem igen vólt rajta, ha-
nem hogy fel fogta, Határait körül vagdalta, imitt amott 
meg kerekítette, 's ennél fogva némelly fák ki is szárad-
tak [F.berekszó Sz; BfR III. 12/7 Pogyina Györgyi (40) 
col. vall.]. 

körülvarr körülszeg; a tivi de jur împrejur; herumstik-
ken. 1736: egy fátyol küs ruha, melynek kõrülle ekes vi-
rágoson szőtt czifrázott retze szép kőrűl varrva [Lisznyó 
Hsz; SVJk]. 

körülvarrott kb. körülhímezett; brodat de jur împre-
jur; herumgestickt. 1674: Vagyon. Nigy igen szép 
Aranyas párna hajak, kettei kőrűl varrót kettei Csepege-
teţ [Beszt.; WassLt 72/6]. 1693: Egy viseltes, kek es veres 
fejtovel varrott Zöld, kek, es fekete selyemmel körül var-
rót gyolcs vánkos haj [Ne; DobLev. 1/38.10]. 1749: Egy 
zöld selyemmel kőrűl varatt görög gyolcs ruha [Egerpa-
tak Hsz; SVJk]. 1788: 1 sujtásos virágos slajer Ing váll, 
körül varrott Slajer kőtő [Mv; TSb 47]. 7799: Kebelei 
Tkttes Nagy Dániel Ur élete páija B. Eröss Ágnes asz-
szony adott kegyes indulattyábol, a* Kebelei Refor. 
Ekklának Ur Asztalára. . . Egy . . . gazdag kötésekkel, 
körűi Varrott, és 36 arany Virágokkal ékesítetett patyo-
lat keszkėnyŏt [Kebele MT; MMatr. 302]. 

körülvétetődik körülkerítődik; a fi înconjurat cu 
Şanţuri; umschanzt werden. 1785: ezen. . . Tó helly. . . 
ebben az esztendőben Sántzal körül vétetődött [Szamos-
fva K; Born. XXIXb.20/35 Komis Krisztina conscr.]. 

körülvevő körülkerítő; care înconjoară; umgrenzend/ 
gebend. 1801: Edgy Tanorokat körül vévö kert veszszõ-
ből font, támoszas, lészás [Sztrézakercsesora F; TL]. 
1816; (A) kapu. az malmot körül vévö Cserefa ka-
rokra font, rész szerént sátoros rész szerént gyalog kertel 
Együtt becsül tetet t 9 Mfor [Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 
1821: Szilvást körül vévő sövény Kert [Uzdisztpéter K; 
TGsz 18]. 

kősajtó présfajta; un fel de presă; Art Presse. 1797: a 
Sajtó Színbe.. . Egy Kőö Sajtó minden Hozzá tartazan-
dokkal [M.igen AF; DobLev. IV/777.17]. 

kősátor ? kőszikrafogó; parascîntei de piatră; steiner-
ner Funkenfånger. 1652: vagyon egy kü Sátor bolt haj-
tasos bŭ kéményő konyha, az kémény allyába vasrúd ál-
k l [Görgény MT; Törzs]. 

kösnye T 1809: Ezen 13 darab Marha ki vagattatván 
lett szin húsa, melly el fontoltatott 47. mása 66 font. Lett 

a* ki vágáskor Vizes Szin Fagya 349 font a' ki fontolás-
kor Kösnyéje esett 88 font in summa Vizes és nyers Fa-
gyu lett 437 font [Kv; MészCLev.]. 

kősó kockasó (kockaszerű darabban kitermelt só); 
sare gemă, sane de ocnă; Steinsalz. 1582! Eg keo sott 
weottem d. 4 [Kv; Szám. 3/VIII.33]. 1587: Veottem azon 
kemencze Greblyezeseheoz egy keo Soot d. 4 [Kv; i.h. 
3/XXXIV. 11 Zabo György isp.m. kezével]. 1593: 
Wrunk it leteleben weottem 7 kw soot f — d 49 [Kv; i.h. 
5/XXI. 65]. 1594: Restal Somiion az varban keo soo No 
312 [Somlyó Sz; UC 78/7]. 1614: Szegedy János . . . ad-
gyo(n) nyolcz keö sóótt fSzentgyörgy Cs; BethU 425]. 
1614/1616: Ugy emlekezem rea, hogy . . . Járt nyoltz 
szaz kö sovak az Praedicatoroknak [Kv; RDL 1.100 
P.Filstich aurifaber vall.] | Mihaly Vaida be jőúetele 
ú t a n . . . Colosuarnak inscribalak azt az Colossj Ak-
nát . . . meg attak annuatim az Praedicatoroknak az 
nyoltz szaz kő sot [Torda; i.h. Mich. Literátus Nyilas 
ns vall.]. 1630: Paxy Ferencz viszem magiar orszagba 
Nr: 20 kw sot tt f — d 20 [Kv; Szám 18b/lV.49]. 1666: 
Colosvaij híveinknek Alazatos könyőrgesekbűl ertyük 
kglsen, hogy ennek előtte valo boldogh emlekezetű 
Praedecessorink Varosokban levő ket Ispotalybélj Sze-
genyek szamara es segitsegekre annuatim ket ezer keö 
Sot rendeltek vo l t . . . Colosi Kamorankrul [KvRLt 
VI.2 fej.]. 1670: Szamtartonak Kŏ sava nro 10 [A.komá-
na F; UtI]. 1699: Quietantia Vízakna Városa 1698 esz-
tendőre valo Taxa sovárol mellynek a mostani idŏhez 
képest kellet volna lenni negyven ezer kŏ Soóknak . . 
Melljnek egy részét. . . Percipiáltom [Vízakna AF; 
EMLt Joh. Bogáthi só-provisor]. 1756: (A) Sós Boltb(a) 
Vágjon kŏ Só 31 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35.17]. 
1803: (A) szekerrel teendő so vitel árra minden kő sóért 
egy mert földni helyre. . . egy fel krajtzárral neveltetett 
f f ; TLt 535.'— Kiss András kijegyzése]. — L. még EM 
XLIII,308. 

A régiségben a bányában többnyire kockaszerū alakban kifejtett sót 
nem őrölve, hanem ilyen darabokban szállították, ill. tárolták. Minthogy 
pedig a só minden időknek egyik legnélkŭlözheteüenebb szükségleti cikke 
volt, az uralkodók és bányatulajdonosok az állami, ill. magántulajdonban 
lévő bányákból egyéneket ċs közületeket évenkénti, meghatározott számú 
kősó adományozásával jutalmaztak, ill., segítettek. A sónak ilyen dara-
bokban való forgalomba hozatala és tárolása miatt a régiségben a falusi és 

jórészt - a városi háztartásokban is elmaradhatatlanul szükséges volt a 
sódarálásra való kézimalom. Ennek a régiségből öröklődött mai kalotasze-
gi nyj-i neve a sõrló ~ sõllô ~ sòôrlò és a sörmėny (1. EM XLIX,550 és utá-
na a 2. térképlapot, valamint KTsz 128-9). 

Szk: apró 1609: megh eoreoltettem Eot apro keío 
Sot [Kv; Szám 12b/IV.328] * fejér 1681: Szép fejér 
Keő Só [Vh; VhU 563] * öreg 1597: veottem.. 
Egy Eoreog keo Sot. mégis eoreoltette(m)... d. 10 [Kv; 
Szám. 7/XII.99 Filstich Lőrinc sp kezével] * vhány ~ja 
jár. 1699: Veselinyi P á l . . . Az mint mondja ű nagysága, 
Désről annuatim háromezer kűsója jár [TML IV,452 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 

kősóöriő sódaráló (sóőrlő kézimalom); rîsniţă; Salz-
mühle. 1797: Egy kő so őrlő [M.igen AF; DobLev. 
IV/777. 14]. 

kösöntyű mellboglár (női ékszer); broşă; Brust-
schmuck/spange. 1552: Ez eloct valo idoekbe egy ieles 
menyekoczébe aleg láttál kĕt selem ruhát: De most min-
den to^chérgyártoné selem ruhába mórál. A sok gyue-
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rocket, boglárokat, kapchokat, <k>esentyucket etc ki 
számlálhattya meg? [HeltDial. G 8b]. 1568: Vrsula Con-
sors Benedicti lakatos. . . fassa e(st) . . . Ezt tud<om> 
hogy az leannak vala keth kwswntywye es három bokor 
kapchyi [Kv; TJk III/l. 159]. 1574: Zabo Georgy hity 
vtan Ázt vallia hogy . . . egi n a p . . . Eottwes o rban . . . 
vezen ky egi keoszentywt... Mond hogi Bornemyza-
neye volt [Kv; TJk III/3.322]. 1575/1576: Zaaz forint 
Apró pénz, Talleris zaaz Arany forint hwzon kilencz, 
Ezewst marhayais keoseonthyew, kalanok gyewrew po-
harok [Fráta K; SLt S.17]. 1582: Sophia Rlcta Martini 
Veres. . . fassa est haliam aztis hog monda Az Azzony 
Boros Benedeknek, No Benedek vram megh fogatok 
meghys veretek.. . ty mind partha Eówemet es mind 
keosseonthwmet le vonatok rollam [Kv; TJk IV/1. 6]. 
1585: Teomeoswary Balintne vallia laktam Zentkiraly 
Andrasne hazanal . . . zegensegben elt es valamy On zer-
zamokat olûazdogalt el kibeol kapchot es keoseontiwt 
chinalt [Kv; i.h. 429]. 1600: Zilagy Benedekne Catha az-
zony . . vallya. . . Susanna azzonynak eositeol mara-
dott: Az Annyanak eowet es keosenthieoiet Balassy 
Amburustol thwdom hogy az vram valtotta vala ky | Za-
bo Istwanne Ersebeth azzony . . . vallya: Amikor . . . 
herczegh barbarat zolgaltam Akkor thwdom hogy ze-
pen vala eolteozety... ket kesenthyeoye egyk teorkeses 
[Kv; TJk VI/1. 502,513]. 1602: megh latwan az ezeost 
marhakat mind pohart kesenthyeot bokor kapchiokat, 
ezwst kalanth. . . az mondgya egy egez eztendeigh es ket 
holnapigh zolgalta Mezaros Mihalt de mind eoweh es 
sayat marhay [Kv; i.h. 608]. 1637/1821: Ha feltették, bi-
zony meg-jádzák. — Feleségeknek, Gyermekeknek pár-
ta-övöket, kösöntyüjöket, s egyéb ezüst marhátskájokat 
õszve kell olvasztaniok is [Torockó; TLev. 8/1]. 1639: 
En Szakmari Marton Segesvár mellet Szent Lázion la-
kó, Adom emlekezetre mindneknek. az felesegem 
keóseónczwje uagion zaloghban [Kv; RDL 1.117]. 
1656: egy Kesentiu ket bokor ezüst kapcsokal egyut 
[Kv; ACJk 85b]. 1736: A szásznék az mellyeken mind 
olyan medály formát hordoztanak, akit kesentyûnek 
hittak az városi úr szásznéknak aranyból, drágakövek-
ből való volt, az közönséges, kivált falusi szásznéknak 
kinek ezüstből, kinek ónból, kinek pléhböl, de minde-
niknek volt; csinált kövek vagy csinált üvegek voltanak 
benne [MetTr 344]. 

Szk: gyöngyös türkiszes ~. 1651: Vágjon egy gyeŏn-
gjeŏs túrkesses kesentjü melj Nio(m) m. 1 p:18 — f 20 
[Kv; RDL 1.28] * ó 1589: Egy o keosseontiw Negy 
búza viragh rayta [Kv; KvLt Vegyes 1/2.63] * türkiszes 
~. 1600: Herczegh Casparne Clara azzonny.. 
vallia. az azzonnak zepen vala ezeost marhaya, zep 
teorkeses kesenthyeoye, es eowe [Kv; TJk VI/1.513] * 
viselt ~. 1585: Vagion. . . eg hitwan visselt 
keosseonthiw Volt tizen egy forintba, De latwan hogy 
nem er Anny, beochwlteteŏt ad f 8 [Kv; Szám. 3/XIX.2]. 
— L. még arany-, ezüst- és ónkösöntyŭ al. 

kösöntyűcske mellboglárocska (nöi ékszer); broşă mi-
că; Brustschmückchen/geschmeidchen. 1589: Ket O 
keosseonthiwchke, egy fekete Mayczw parta Eowechke 
[Kv; KvLt Vegyes 1/2.33]. 

kőszaggatás robbantással való bányászás; exploata-
rea carierei (de piatră) prin împuşcare; Steinbrechen/rei-
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ßen durch Sprengung. 1681: Az Bányákba(n) levő Mun-
kasok, - s fizetesek... Szén hordo, kettó, Ezeknekis egi 
egi fertály vasok jar egi he t re . . . Kő vago, egi, vasa egi 
hetre négi rúdda l . . . Itte(m) a' mely szeggel ä követ fe-
szíti, el romolván darabjai nálla maradnak; es az illyen-
nek arrabol tartozik puska port is venni a* keő szagga-
tashoz [VhU 66]. 

kőszakadás sziklaszakadék; stîncă abruptă; Felsen-
kluft/schlucht. 1664: le Takarodvan az hovasrul az po-
ganjsagh, fel haytak azon . . . fü Emberek mines lovait es 
marhait az ki megh marat vala bennek az ki lé nem hül-
lőt valla az kü szakadason [Szászfellak SzD; Born. 
XXXIX. 4 Kiss Petter (35) jb vall.]. 

kőszál 1. kőszikla; stîncă; Fels. 1666: az felseo Sereg-
ből az melly az Keo Szalon all vala kialtani kezd(ne)k 
vala azoknak az kik az Réh partot allyák vala, üsd, lőd, 
vagd, az Lelek beste kurvafiat [Thor. III/5 Haller Pál 
(43) ns vall.]. 1759: A Fel hágob(an). . . voltt egy föl-
decske de az most tiszta kőszál ugy hogy nem lehetne 
szántani [Göröcsfva Cs; EHA]. 1772: a' Silip árkában 
régebben oly sebessen folyt a* viz mintha kö szálról esett 
volna [Ádámos KK; JHb XX/27.34]. 1784: én távol itt 
a* Falun kivŭl egy kő-szálrol néztema [Galgó Sz; JHbK 
LVI/8. 9. — aA hatalmaskodást]. 1800: ott sem szántó 
föld sem kaszálló nintsen, egyéb az álló Kŏszáloknál 
[Benedekfva Sz; BfR 58/21 Mertse Togyer (56) ns vall. 
Vérvőlgyi Bányai János kezével]. 1809: igaz az, hogy. . . 
egy marha le esvén a köszálon lába ki törött [Vargyas U; 
UszLt ComGub. 1634]. 

Hn. 1731: A Kő Szál alatt (kert) [Gelence Hsz; EHA]. 
1732/1752: Azon Fürész Malom vágjon. . . Parajd felső 
végiben Kő Szál allya nevü hellyben [Parajd U; EHA]. 
1773: A Kőszál alatt a Ditrai Salyo fejiben (sz) [Szár-
hegy Cs; EHA]. 

2. kőfal; zid de piatră; Steinmauer. 1682: Az fülekiek 
tovább nem viselhetvén az nagy viadalt, ez napon adák 
fel az várat az budai vezérnek... prédála benne az jan-
csárság. . . de teljességgel el nem ronthaták az nagy 
(erősséget) erősség miatt, mert köszálon (kőfalon) vala 
épitve Pro memória én is törék egy darab kőfalt le [Kv; 
KvE 217 AM]. 

3. átv oszlop, támasz; stîlp, sprijin; Stütze, PfeÜer. 
1764: Méltóságos generális Hadik úr őexcellentiája igy 
köszönt be az erdélyi regium guberniumba:... Félelme-
sen venném azt gyenge vállaimra, ha excellentiátok és az 
uraknak próbált személyeiben biztos elviselésére kőszá-
lakat nem szemlélnék támasztékul mellettem [RettE 174]. 

kőszálas kősziklás; stîncos; felsig. 1812: Cs. György 
Falváb(an) vagy annak Határáb(an).. az vgy nevezett 
Csicson.. . más közelebbi Hellységekkel köz kö Szálasz 
Hegybe vágják Erdélybe a' leg nevezetesebb Malom kö-
veket [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76 Conscr. 94]. 

kőszeg ? kősarok/szöglet; colţ de stîncă; Steinecke/ 
winkel. Hn. 1744: az Küszeg előt va lo . . . föld (sz) 
[M.gyerőmonostor K; KHn 78]. 1844: Kitsi Kőszeg (k) 
[Gernyeszeg MT; EHA]. 

kőszegés kőfejtés; extracţie de piatră; G e s t e i n s a b b a u . 

1587: ez keo szegeoknek az szegesteol atta(m) -/24 . • 
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Keo Szegeo Istuannak es Christophnak az tawalj restan-
tian kiweol fizettem keo zegeszekre f. 2/50 [Kv; Szám. 
3/XXX.23-4 Seres István sp kezével]. 1590: Az Monos-
tory keozegeonek Martton Andrasnak keoszegesre at-
tunk f. 5 d. 57 [Kv; i.h. 4/XIV. 1]. 1598: Attŭnk az wy ka-
maraknak valo Épület i re . . . Zaz zeker keo zegesre. . . f 
6 d 25 [Kv; i.h. 7/XVI.27]. 1646: vöttwnk Egj sinn vasat 
kibeol fődöroket apro lapos vasakat czinaltattunk az 
keo szegesre [Kv; i.h. 24/XV.748]. 

kőszegi a Kőszeg tn -i képzős szárm.; derivatul formát 
cu sufixul -i al toponimului Kőszeg; mit dem Ablei-
tungssuffix -/ gebildete Form des ON Kőszeg. 1. Szn: 
1591: Keozegy János [Kv; Szám. 5/X.ll]. 

2. ~ pulhák puskafajta; un fel de puşcă; Art Gewehr. 
1685 e.: (A boltban) vadnak. Pistoly tokostol par Nro 2 
Stucz tokostol Nro 1 . . . Kü szegi pulhak Nro 1 [Borbe-
rek AF; MvRKLev. Urb. 23]. 

Sem a szn, sem a szk esetében nem állapítható meg, hogy melyik Kőszeg 
nevű településről van szó. 

kőszegő I. mn kőfejtő; de spart piatră; Steinbrech-. 
Szk: ~ vaspöröly kőfejtő nagykalapács. 1594: Keó 
wagho chjakani vágjon No 6 . . . Keö zegheŏ vas pereólli 
No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7.22-3] * ~ vasrúd. 1632: Keö 
szegeö uas rud N. 3 [Fog.; U F 1,142]. 

II. fn 1. kőfejtő/vágó munkás: pietrar, spărgător de 
Piatră; Steinbrecher/arbeiter. 1587: az keo szegeoknek 
az szegesteol atta(m) - 24 [Kv; Szám. 3/XXX. 23-4 Seres 
István sp kezével]. 1590: Byro vram Akaratyabol Attam 
az Keo Zegoknek Keozegeo Istuannak es Zaz Kerestet-
nek f. 3 d. 50 [Kv; i.h. 4/XX.6 Hooz Lőrinc sp kezével]. 
1591: Az keozegeoknek Krestelnek es Istwannak az 
Nyolcz zeker keoert attam f 2 [Kv; i.h. 5/X. 15-6]. 1594: 

July. Az bekas pataki hidnak padime(n)tom czinala-
satol attam Kristelynek az keozegheonek f 1/50 [Kv; i.h. 
6/VI. 26]. 1597: Az Fenesi Keo zegeoteol Lenart Tamas-
tol veottűnk 45 Darab keouet f 4 d 50 [Kv; i.h. 7/V.5]. 
1598: Zambo Petertwl monostori kwzegeotwl weotem 
12 zeker boto keowe t . . . f 3 [Kv; i.h. 8/III.8]. 

Szn. 1562: Kewzegew Thamas [Kv; Szám. 1/VII.10]. 
1563: Kózegw Tamas [Kv; i.h.72]. 1568: koszego And-
rás [Kv; TJk III / l . 191]. 1585: Keozegheó Istwan [Kv; 
TJk IV/1.458]. 1586: keó zegeó István [Kv; Szám. 
3/XXIV. 41]. 1587: Keoszegeo Istwan [Kv; i.h. 
3/XXX. 23-4 Seres István sp kezével]. 1591: kõzegó 
Ambrûs. Keozegeo Istwan. Keozegeo Kerestely [Kv; 
l-h. 5/1. 23, 5/X. 21]. 1593: kwzegeo Istwan [Kv; i.h. 
SIXX\Ş\4] 

2. kőbánya; carieră de piatră; Steingrube/bruch. Hn. 
1619: az Keõzegeŏ megett Zinten az forrás alatt Dees 
leleöl [Kozárvár SzD; EHA]. 1622: Köszegő [uo.; 
SzDMon. IV,449]. 1682: Kőszegőfarka [uo.; i.h.]. 1721: 
Kŭszegö farkánál (k). Kŭszegŏ mellett (k). Kŭszegŏ 
alatt (k) [uo.; EHA]. 1754: a Kőszegi alatt [uo.; EHa]. 
1781: a' köszegü alatt [uo.; EHA]. 

kőszemöldökös kőszemöldökü (ajtókeret); cü pragul 
(de sus) de piatră; mit steinernem Tŭrpfosten/sturz. 
1694: Njilik . . . az ebédlő Palotára faragott kő melljé-
kes kûszőbös és szemőldökős Puszta Ajtó, njiló Ajtaja 
nélkül [Borberek AF; BfR]. 

kőszemöldökü kőszemöldökös (ajtókeret); cu pragul 
(de sus) de piatră; mit steinernem Türpfosten/sturz. 
1715: egy kö mellyikü köszöbü Szemeŏldŏkü ajtó nélkül 
valo el romlot Szökség helly [Szentlászló TA; JHbK 
VI/5]. 

kőszén cărbune de piatră, huüă; Steinkohle. 1823-
1830: Még a város határára messze érzettük a büdössé-
get. A város pedig nagyon büdös, melyet okoz a kőszén 
gőze mivel itt azzal tüzelnek | A nagy katlanban kőszén-
nel tüzelnek, rettenetes nagy tüz, és képzelhetetlen forrá-
sa vagyon a víznek | kemencékbe. . . az ércköveket be-
rakván, alol kőszénnel meggyújtják, s bizonyos ideig ég 
magában® [FogE 191,207. — aÁz eislebeni ércbánya há-
mormunkájára von.]. 

kőszikla 1. kőszirt; stîncă; Felsblock/klippe. 1593: 
Vtokot megh Állattak, Az keó ziklakra zeóktettek mind 
menesloúakot es tehen barmokoth [UszT 13/72]. 1637: 
a' keő sziklát uágata ki Kemeny Gyeőrgy [Kalotasztki-
rály K; KCsl 139 Balthasar Czwdeön (!) col. vall.]. 
7652: Az Tömlöcz kü sziklábol ki vágót. Mélysége ne-
gyed fél öl a fóld szinig [Görgény MT; Törzs]. 1681: Vaj-
da Hunyad v á r a . . . Ez természet szerint valo Keő szik-
lán ighen szép formára éppettetett [Vh; VhU 502, 507]. 
1694: az belső Var Udvaranak az felső szegeleti mellet 
va(gyo)n egy Kősziklából ki vagöt Kut, melly tellyesseg-
gel mindenestül fogva el pusztult [Kővár Szt; JHb]. 
1697: Ezen gabonas haz alatt is vágjon egj kő sziklábol 
ki vágott kis pincze melyre nyilik edgj reteszes ajtó [Bor-
berek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 11]. 1777: A Konkoj-
falviak közzül . . . itten előttünk a kuttol fogva ezen kő-
szikláig amely kis térség vagyon a Szamos mellett, fel 
szántották s elfoglalták a magok határokhoz [Ködmö-
nös SzD; JHbK LVIII/28]. 1786: ha az Thoroczkai La-
kosak az Vasnak mivelésetöl el rekesztettnenek, mint 
hogy itten az kősziklák között nincsen olly Hatar, hogy 
az Főidnek mivelésebol. . . el é lhetne . . . el kellene pusz-
talniak [Torockó; TLev. 4/13.25]. 1791: a* Tartsafalvi és 
Csehérdfalvi határ között a* Réti Kapun kivül a' kőszik-
la te te jén. . . Csehérdfalva határt hasitto Gjepüt tett 
[Csehétfva U; EHA]. 1825: A Serhüttő P in tze . . . a ' Kő 
Sziklába vágjon bé vágva [Dés; DLt 595]. 

Hn. 1758: A' Kőszikla megett (sz) [M.kiskapus K; 
EHA]. 1769: a' kŏ szikla alatt egj kaszáló irotvány 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Ks 39.XXIII.16]. 7790. 
Árnyék nevü hellyben a kö szikla felett [Tarcsafva U, 
EHA]. 1849: Sŏvényesbe a' kőszikla alatt (k) [Körispatak 
U; EHA]. 1891: Kûszikla v(ölgy) [Jegenye K; KHn 208]. 

2. szirt; stei; Klippé, Rifif | ? zátony; canara, stîncă ín 
maré; Sandbank, KJippe. 1680 k./1715 k.: Sok el butt 
Kö Sziklák Gállyákat süllyesztnek Mikor a1 Hajosok 
láb alá nem néznek [Rosnyai, HorTurc. 175]. 

3. élő ~ átv kb. szilárd lelki alap; temelnic sigură; 
fester Seelenzustand/grundlage. 1811: Ditsekedtek ré-
gen Apostol Jánossal; Hogy az elsőket az élő kősziklára 
ö épitette-fel Jésus' vallására [ÁrÉ 174]. 

4. ~ból való kb. erős jellemű; de caracter; von festem 
Charakter. 1879: Mi vagyok én, Ödön? Vajon nem 
álom-é hogy eszem, iszom, mint más két lábú?. . . Úgy 
fiam: támaszl bizony! korlát, Ödön! vasból — kősziklá-
ból való! [PLev. 65 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 
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kősziklás sziklás; stîncos; felsig. 1614: nyolcadna-
p i g . . . iszonyú havasos, kősziklás, erdős, völgyes helyet 
mentünk [BTN 67]. 1702: az Nagy Cziczhegyi Szől-
l ő t . . . az Fiscus nem egeszen birta hanem egy darabott 
birt benne a Kö sziklassat. . igen pusztas volt [Dés; 
KGy]. 1740: Fekete Kápra után fel kűldőtem az havas-
b(a) de az nagj ho mia az kősziklás hellyre fel nem me-
hettek s alab semmi kepen nem kaphattak [A.árpás F; 
TKl Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1757: Tanáltat-
nak Minerális Vénák olly hegyekbenis mellyek nem kő-
sziklások, ázokban Stolnákkal miként a' kősziklás he-
gyekbenis ahoz valo Bányász vas Eszközekkel.. . pe-
netralunk mig Vénákra erűnk [Zalatna AF; JHb Borsai 
István kezével]. 1758: minthogy ezen hel ly . . . kősziklás, 
hasznot nem vehető [M.kiskapus K; - EHA]. 1798: 
ezen . . . szöllö kősziklás hellyre lévén épitve, az essözé-
sek a' földet rolla el mosták a' Szöllö tök ki égtenek [Bál-
ványosváralja SzD; EHA]. 1815j 1817: A Ropoban (e) 
egy fe lől . . . Szabó Imre el szakadozott Kősziklás 
Hellyeik szomszédságokban... az erőssen el sűlyede-
zett Kősziklás Helly [Vágás U; EHA]. 

kőszikla-szakadás sziklaszakadék; stîncă abruptă; 
Fels(en)kluft/schlucht/abhang. 1664: egy nagy ku szikla 
szakadasson lattam hogy le hullottak Valla azon feles 
mines lovakban es marhakban mint egy harmincz há-
rom [Szászfellak SzD; Born. XXXIX.4 Kis Matté (20) 
jb vall.]. 

kősziklatető sziklatető; pisc, vîrf d^.stîncă; Felsengip-
fel/spitze. 1762: elébb menvén választya meg égy mástol 
az két Helységbéli határokat edgy Kő-szikla tető [Szent-
lászló TA; EHA]. 

kőszirt kőszikla; stîncă; Felsklippe. 1770: ezen se 
szántoni se kaszálni nem lehetett . . . tsupa kŏ szirt [To-
rockó; Thor. XVI/39]. 7777: Ötödik Táb l a . . . a ' Pál Ja-
nós réttyin aloll ki allo kö tsúprol fel egyenesen a" kő 
szirt élin [Magura TA; Ks 89]. 1864: (A) hegyek kősir-
tok (!) [Kilyénfva Cs; EHA] | a Pad nevét vette a magos 
felül lapájos helytől . . . oldala környesen meredek kő-
szirt és kopasz oldal [Zsobbk K; KHn 324]. 

Hn. 1639: Az kő szirt alat [Deréte K; KHn 33]. 1652: 
Keőszirt feljn egy feőld [Kajántó K; GyU 126]. 1740: a 
Kőszirt felett (sz) [Gyerővásárhely K; EHA]. 1757: A 
Nagy kőszirtnál (k) [M.gyerőmonostor K; KHn 78]. 
1797: A Kőszirt felett(e) [Tarcsafva U; EHA]. 1823: 
Pusta Kő Szirtok [Szépkenyerüsztmárton SzD; EHA]. 
1835: A Kö szirt [M.bodza Hsz; EHA]. 1856: a Kis al-
m a s i . . . Ko Szirt [Torockósztgyörgy; EHA]. 

Ha. 1847: kőszirtokat [Kv; KLev.]. 

kőszirtes kősziklás; stîncos; mit Felsklippen. 1684: a 
d üllőnek a másik része pedig kőszirtos középszerű fe-
nyőfákkal bé vagyon nőve [Tekerőpatak Cs; EHA]. 
1825: sz Almafánál a fejér kő megett ( sz) . . . a keleti vége 
kõszirtas [Nagymoha NK; EHA]. 1831: ezen . . . Métád-
nak ki vágotása alkalmatosságával, olyan mélységekbe, 
és kő szirtes Hegyekbe ütköznénk belé, a melyek miatt a' 
Métázással . . . éppen meg akadnánk [Remete Cs/Topli-
ca MT; Bom. XVb]. 1864: (A) Ja jga tó . . . erős kőszirtos 
magos hegy Csúcsokkal, és meg járhatatlan részekkel, 's 
használhatatlan Csepűs erdő (A) felső és alsó várpa-

takok, melyek az ott állo magas kő szirtos hegynek nyu-
gati részéből erednek [Csomafva Cs; GyHn 28] kőszir-
tos helyek [Ditró Cs; EHA] | Közrez havas tető kőszir-
tos erdős hely [uo.; GyHn 35] | Feketerez déli o lda la . . . 
magos, erdős — kőszirtos még legelőnek sem hasz-
nálható [Tekerőpatak Cs; i.h. 56]. 

kőszirtesség kősziklásság; faptul de a fi plin de stînci; 
felsige Beschaffenheit. 1864: égés, Kőszirtosság miatt 
nagy része használhatatlan [Csomafva Cs; GyHn 27]. 

kőszita kőporszitáló rosta; ciur pentru praf de piatră; 
Reibsandsieb. 1648: Wveögh czyürheöz valo instru-
mentumok . . . Keö szita nro. l a [Komána F; UF 1,938. 
— aFels-ból kiemelve]. 

kőszitáló kőporszitáláshoz való; de/pentru ciuruit 
praful de piatră; zum Reibsandsieben dienend. 1648: 
Wveögh czyürheöz valo instrumentumok.. . Egy rosta 
keöszitálo alkalmas0 [Komána F; U F 1,938. — aFels-
ból kiemelve]. 

kőszivárvány kőbolthajtás/ív; boltă de piatră; Stein-
gewölbe. XVIII. sz. eleje: Vagyon itt Marus Sz: Kirá-
lyon az Marus Parton egy négy szegre épitetetett nagy 
kő Kastély, mellyre is Nap nyugot felőli a külső Udvar-
ral hét kŏ Szivárványon állo romladozott kŏ graditson 
faragott kövekkel padimentumozott Toraatz [Maros-
sztkirály AF; MNy XXXIX, 384]. 1725: (A kastélyra) a 
külső Udvarról szóigál két kŏ Szivárványon álló romla-
dozott kŏ gráditson, faragott kövekkel padimentumo-
zott Tornátz | Ezen közös Pitvarban vagyon egy kö Szi-
várvány, mely a' két felöli lévő házakat ŏszve foglallya, 
azon Szivárványon tul penig partim deszkázattal, par-
tim penig ugyan két Szivárványokon rakott, kőfallal el 
rekesztett kis Kamra | Ezen közös Pitvarban vagyon egy 
kŏ Szivárvány melly a' két felöli lévő házakat őszve fog-
lallja, azon Szivárványokon rakott kŏ fallal el rekesztett 
kis kamarátska [uo.; i.h.]. 

Az összetétel és a jel. keletkezésének szemléleti alapjára félreérthetetle-
nül rávilágít a köv. kijegyzés: 1725: Nyilik ezen Kastélyra Napnyugot felöli 
egy faragott kövekből Szivárvány modgyára Szépen hajtott Kapu [uo.; 
i.h.]. 

köszméte egresbokor; agriş; Stachelbeerstrauch. 
1692: az harmadik Puszpáng tabla mellet levő el jaro ös-
vény két felin cziprus, azon tablanak az Görgény vize fe-
lől az hegy tetejin egy rend kőszmete mas rend Tengeri 
szőlő [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

köszméteegres egresbokor; agriş; Stachelbeerstrauch. 
7680; .vadnak ezen kerb(en) szép külömb külömb féle ol-
toványok szilva fák megj fák kőszmete egressek [A.po-
rumbák F; ÁLt Inv. 27]. 

köszméteegres-fa köszméte/egresbokor; agriş; 
Stachelbeerstrauch. 1782: Köszméte egres fa [Kiseskűl-
lő K; SL]. 1813: A* virág ház előtt lévő két alsó vetemé-
nyező Táblák kőrűl szép eleven Köszméte Egres fák 
[Koronka MT; Told. 18]. 

köszmétefa köszmétebokor; agriş; Stachelbeer-
strauch. 1679: Másik veteményes k e r t . . . 23 táblára vá-
gyóin) . . . Zsállya, Isóp, Egres fa, köszméte fa [Uzdi-
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sztpéter K; TL. Bajomi János inv. 139]. 1849: Az vete-
ményes... ribizli, és köszméte fákkal, körül ŭitetvék 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

kőszobor statuie de piatră; Steinstatue. 1854: Pygma-
lion forro ölelései életre gerjesztik a szeretett kőszobor 
hideg kövét a hü emlékezet múltunk szebb korára birhat 
e delejes erővel [ÚjfE 4]. 

kőszorító szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ tölgyſa-kaloda tölgyfa-kőfészek/kőrítő; crivace 
de stejar; Steingeschlinge/geschöder aus Eichenholz. 
XIX. sz. e. / .; kőszorító tölgyfa kaladák [Marosbogát 
TA/Kv; GyK kv-i építőmester malomszám.]. 

köszön 1. üdvözöl/köszönt vkit; a saluta (pe cineva); 
grüßen. 1551: az en zolgam K azzonionak (!) en Zomal 
kezemen vristen tarchia meg K mind azzoniomal es ger-
mekivel ez leuel [Kv; BesztLt 38]. 1585: Ferenczy Istuan 
Zentgereczya... vall ia. . . keozeone az András nekiek 
Amazok penig égik Ewsteokeon kapa, az másik az feiet 
kolchiola Altal [Kv; TJk IV/1. 486. — aMT]. 1597: Iffiú 
Borbély Peter vallya.. Ö maga az Asszony talala egy 
Estŭe az piatzo(n), úgy kőzene [Kv; TJk V/1.131]. XVI. 
sz. vége: Az oskolaban bemenvén köszönnyen [Barabás, 
SzO 349]. 7629; az keözepseö sarampónal talalam njar-
galva megjen uala, sweget uetek neki keozeönek zoualis 
[Kv; TJk VII/3.63]. 1635: phulop Palne. . . mondotta 
enneke(m) hizen borka kózónek uarbelinenak s ne(m) 
fogada [Mv; MvLt 291.56a Iffiu Palne Varga Bórbálá 
vall.]. 1745: én kőszőnék de semmit sem felele hanem 
Csak kalapját emelité [Szásznyíres SzD; Ks Pap Gyurka 
(34) ns vall.]. 1755: pusztaság ollyan van Szebenben, 
hogy majd a' sintsen kinek kőszőnyűnk nem lévén senki 
ben ä Magyar Urak közül [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-
ből]. 1764: Murvai János . . . menvén az házban, ezen 
szókkal kőszent Jó napot vitézek, mi szándékkal vadtak 
[Torda; TJkT V. 237-8]. 1771: sem mikor bejöttek sem 
mikor kimentek nem köszöntek [Dés; DLt 321.31b-2a 
Georgius Háncz (56) vall.]. 

2. köszönetet mond, megköszön vkinek vmit; a mul-
ţumi cuiva pentru ceva; für etw. danken. 1542: enge-
meth kwldçth wala azonywm a k: lewelewel az Barathoz 
es egeb dolgokſelol az kewwettsegnek. Egyk arról wala 
hog azonywm kewzewne neky, miwel annak elotthe azt 
Wzwnthe wolth h o g . . . ew kegelme en thwlem semmyth 
ne tharchon [Fog.; LevT 1,16-7 Petrus Orozy Zalay 
Ianosnak. Fogaras waranak ewrewk wranak]. 1570: 
Marthon varas zolgaya azt vallia hogy . . . zekely pe-
te r . . . azth Monta, Áz Jámbor Zabo vinchenek keoze-
nem, hogy velem szoksor (!) Joly Theot, Ew Táplált 
keolchegel [Kv; TJk III/2.15]. 1676: A húgomasszony ő 
kigyelme köszöntésit szegény beteg feleségem velem 
együtt köszöni [TML VII, 257 Komis Gáspár Teleki 
Mihályhoz]. 1716: Köszönöm azért nagy bőcsülettel az 
M. Urnák szegeny hazamhoz valo nagy affectioját, es 
reflexióját [Ks 95 Apor Péter Komis Istvánhoz]. 1729: 
alázatosson köszönyöm.. . az Aszszony annyi rendbéli 
hozzam mutatott gratiaját [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. 
Haller János anyósához, gr. Ápor Petemé Káinoki Bor-
bárához]. 1749: Köszönem alázatossággal az Mlgos ur 
Gratiáját [Gagy U; Ks 83 Péterfi Sándor lev.]. 1750: 
Köszönöm alázatossággal az Méltoságos Ur szép Uri 

Gratiáját hogj méltoztatot fel szabadulasomban 
munkás lenni [O.csesztve AF; Ks 83]. 1814: Köszönem 
az Urnák Jóságát . . . tsak Verbis köszönem [Borsa K; 
EMLt Bodor Pál ir.]. 7830; kŏszŏnem kedvesem 
joságodat [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

3. hálát ad vmiért; a mulţumi (cuiva) pentru ceva; für 
etw. danken. 1585: Anna Zep Miklós zolgaloia vall-
ia. . . kezde bezelgetny Hagione enneke(m) Az Azzo-
niod Nyelve vgmond kezembe va la . . . Nem hat frtot 
Erdemlet volna hanem teobet de keozeonnie peter pap-
nak [Kv; TJk IV/1.499]. 1603: Chiwka Gergely.. . vall-
ia. . . hallottam akkor Érsek Balintnetol enmagamis 
hogy monta Varga Jano'snak... Te ember ennekem 
keozeonnied hogy el eonteottem az eteteot melliet neked 
a' chiwporba chinalt volt a feleseged kiwel megh akar 
etetnj [Kv; TJk VI/1.689]. 1604: mondotta fazakos pal 
hogi közönie görfi János hogj Job fa ne(m) akada ke-
zembe mert Talam haza nem megien vala [Csekefva U; 
UszT 77b]. 1629: keoszeonnye az esse fia Zupouicz Gá-
bor hogy az nótárius. . . vgy foga mellette mert bizonj 
most az Toromban3 ülne [Kv; TJk VII/3.84. — aA város 
börtöne]. 1644: keozeonnie az Ese lelök kurua fia hogy 
Oth Ne(m) talaltam, Mert soha ne(m) Eót volna teobbet 
[Mv; MvLt 291.426a]. 1676: szabadulásomat Kegyel-
mednek fogom köszönni.. mer t . . . hogyha Kegyel-
med akar a tehetségben fogyatkozás nem lészen [TML 
VII,238 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1829: a' Né-
hai Kedves emlékezetű Féljem maga meg esmerí, hogy 
házának hanyatló állapottyát én hoztam jo rendbe. . . 
nem tsak Házi jol létét hanem betegeskedésében életet is 
nékem köszöni [Ne; DobLev. V/1155]. 

Szk: ~ vki nevével vki nevében hálát ad vkinek. 1630: 
Én mindazonáltal őfelsége nevével igen köszöntem az 
vezérnek, hogy.^ . jóakaratját. mutatta volt Erdély-
országhoz [BTN 433]. 1668: Lamberg szép levelét is ol-
vastam, kiben köszöni az császár nevével Bánfi uram jó 
akaratját sok szép szókkal [TML IV,369 Wesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 

4. vmit vkinek/vminek tulajdonít; a atribui cuiva/ 
unui lucru ceva; etw. jm/einer Sache zuschreiben/bei-
messen. 1585: Monda Zep Miklósne.. . Hagy beket 
Hagionę, Nem fizetek nem Regennis hat frtot bitangba, 
Monda hogione, Ha fizettel keozeond a' the edes kis 
Nielwednek [Kv; TJk IV/1.499]. 1668: kétség kivűl hi-
szem, végben megyen az dolog, melynek effectussát ép-
pen az Kegyelmed jó akaratjának köszönvén, én is Isten 
éltetvén meg igyekszem Kegyelmednek szolgálni [TML 
IV,400 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Az 
atyámnak Gyulafi László által izentek arestumot Ke-
resdre, mely ez volt: házánál üljön, senkinek levelet ne 
irjon, sem senkitől ne vegyen. Idegen embert ne admit-
táljon, köszönje betegségéklek, hogy várba nem viszik 
fogva [BÖn. 683]. 1761: Rettegi Is tván. . . addig ivutt 
Somai Gergelynél, hogy betegen jött haza s jobban is el-
érvén a nyavalya azt mondotta, hogy minden betegségét 
nekem köszöni [RettE 129-30]. 1775: a zon . . . sebhetést 
a Fia csak annak köszöni, hogv a Falunak Tartsaſalva-
naka határpásztora lett [Pf. — U]. 

5. felköszönt vkit, vkire köszönti az italt; a închina 
un pahar ín sănătatea cuiva, a toasta; auf jn einen Trink-
spruch (aus)sprechen. 1702: a Dékány peniglen a De-
kanyságot addig le ne tehesse valamíg a Dékány Pohárt 
meg nem adgja és másra nem köszöni [Dés; Jk]. 1705: 
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Egy pohár bort újobban köszöne el maga a generális az 
hűségben megmaradott magyarokért, azoknak consola-
tiójokért, melyet ugyan az úrra köszönvén, az úr viszont 
másokra [WIN 1,600]. 1710 k.: én kis kristálypohárt el-
köszöntem rendre a vendégimre, az elsőn kezdvén, 
alább-alább rendre a vendégim egészségeért... a nagy 
rendek, néki riogatták egymást: ímhol az ú r . . . köszönt 
mü érettünk, hát mü ne köszönjünk a gazda, gazda-
asszonyért? hozsza bort | Teleki a több pohárok között 
közöné általellenben véle Mikesre egyet [BÖn. 519, 738]. 

Szk: pohár bort/pohárt ~ vkire felköszöntésként iszik 
vki egészségére. 1574: Kalara az nehay Hegedws Mathe-
ne Azt vallia hogi . . . mykor leányát varada hazasitotta 
volna Albert deaknak Es otth volnanak tahat megh hall-
ia dely pal es Ieot oda Maszod Magawal, ott egy Nap 
ebeden vachoran Masnap felesteokemen Iol tartotak, 
Es hogy ely Akarna Meny Lowara fely wlt volna, vgy 
keozeny egy Cristal pohár bort az eo vey Albert deák 
deák (így!) Io Zerenceh feiebe Rea Illen zowal Sogor En-
nek az Borát Id meg es az poharatis Neked Atta(m), Az 
ely fogadia, Es Azonmodal eo Rea keozeny az loh 
hattrwl es az poharatis Neky aggya [Kv; TJk III/3.347]. 
1736: Egyszer Fogarasban az udvar német gyalogjait az 
fogarasi vár piaczán rendre állították, s valamikor új po-
hárt köszöntek, mindenkor lőttek [MetTr 336]. 

6. a tagadás, elutasítás kifejezésére; pentru exprimare 
a negării/refuzului; als Ausdruck der Vemeinung/Ab-
weisung. 1843: Az erdőgondnok úr praedicalt az embe-
reknek egyet, megmutatván, mennyi fára van szüksé-
gük, és mily múlhatatlan legyen az er4õmagvetés, de mi-
után látta volna, hogy ők a célba vett vetést állhatatoson 
ellenzik, azt mondotta, hogy ha így van, köszönöm, én 
veletek ki nem kötök, s marad a dolog annyiban [VKp 
78]. 

7. ~ vmit gúny nem kér vmiből, nem kíván vmit; nu 
cere/doreşte din ceva; etw. nicht verlangen/wünschen. 
1740: Tudom az Utrumb(an) forgo Molnár. . Kását is 
tört de azt sem köszönöm a mint törette [Papolc Hsz; 
SzentkGy Rab Miklosne Anna (30) jb vall.]. 

Talán a köszön igealak biri. szr-os fõnevesūlt formájának minősíthetjük 
a sajátos „semmi kŏszenyét nem látom" kifejezést az alábbi alkalmi, egy-
szeri használatban: 1671: Úgy tudom, egyik fejedelem sem ūresítette úgy 
meg magát, mint mi az ország javára, de annak semmi kõszenyét nem lá-
tom hanem mégis azt halljuk, rosszul folynak az dolgok [TML V,635 Bor-
nemisza Anna fejedelemasszony Teleki MihályhozJ.Az 

köszönés 1. üdvözlés; salut; Gruß, Begrüßung. 1606: 
Az keŏzenes es oda menes feleól s fenjegetes feleól hal-
lotta hogj ezt mo(n)dotta Osuat János, zalljon le mert 
rozzat kapz (így!) [UszT 20/204 Catherina consors Ste-
phani Nagj inquilini Georgi Jánosi vall.]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: po-
hár ~ felköszöntés; toast; Trinkspruch. 1710 k.: Em-
bert mordabbul nézni soha nem láttam, mint a fejedel-
met ezen az ebéden, az egy pohár köszönésen kivül (azt 
is erővel) egy szót sem szólott Béldinek s nékem [BÖn. 
681]. 

köszönet 1. köszönés; salut; Gruß. 1658: Az minap se-
besi vásárkor Rosz János deli paripáján mutogatván 
magát összve beszélgeténk, hogy tréfáljuk meg . . . az 
gornikok megfogván az lova fékét . . . fenyegetőzött, 
szitkozódott; immár bizony tsak köszönetemet sem fo-
gadja [TML 1,144 Thuri Mihály Teleki Mihályhoz]. 

1823-1830: Egy fogadóban lévén szállva, már itt kezdet-
tem azt tapasztalni, hogy a nagy városokon, akik egy jó-
szágon vagy csak egy fedél alatt laknak is, egymást nem 
ismerik, nem is kívánnak egymással beszélni is, és ha az 
emberek szinte összeütköznek is, egymásnak nem kö-
szönnek. Ki is győzné annyi nép között a köszönetet! 
[FogE 167]. 

Szk: ~ét megteszi köszön. 1842: kalapom le véve a' 
Házba bé mentem köszönetemet illendöleg meg tettem 
[Dés; DLt 1452a.7]. 

2. köszöntés, üdvözlet; salutare, salut; Gruß, Begrü-
ßung. 1665/1754: Ha más Városrol ide Legény jő, avagy 
innét mégyen, az az Legény ha Társ legény, tartozik a' 
Társaságot a' Társaság kŏszŏnetivel köszönteni | az ujj 
Társ legény.. Tiszti pedig ez lészen: hogy más Váras-
ban vándorolván, a* hunnat mégyen annak a' Társaság-
nak és Mestereknek kőszőnetivel a* mü szokás(unk) sze-
rént tiszteséggel és engedelemmel köszönteni azon B. 
Társaságot [ACArt. 17,23]. 1751: Isten a ti fáradságtok 
Fizesse meg adománytok Kőszőnettek hallgassa meg 
[Hétfalu Br; EM LI, 124 betl. játék]. 1838: ezek után illő 
köszönettel mind Két Czéh Mesterek el mentek 
[ACProt. 8]. 

3. rendsz. levélkezdésben szokványos, udvarias, ill. 
kedveskedő üdvözletként; de obicei ca formulă la înce-
putul scrisorilor; ím allgemeinen am Briefanfang als ge-
wöhnlicher, höflicher bzw. geíalliger Gruß: 'ua.; idem' 
1540: Báthory András es Dragffy Wram thy k: mynth 
attyokflyaynak es barathynak kezenethyketh es zolga-
lathyokath yzenek [Kv; LevT 1,9 Petrus Literátus Nic. 
Thelegdyhez]. 1553: Kezenetem és magam Ayanlasath 
Jrom te K mjnt byzoth wraymnak [BesztLt 38 Pestesy 
marthe a beszt-i városi tanácshoz]. 1557: Kwzwnete-
meth es magam Ayanlassath mynth Jo Zomzed Wram-
nak az egez Tanachyal egyetemben mynth Tyztelendw 
uraymnak es Attyam ffyaynak (!) [Nagyfalu SzD; i.h. 20 
Apaffy Laszlo a beszt-i bíróhoz]. 1559: Kozewnetemnek 
wtanna magam ayanlasat Es zolgalatomat yrom Ke: 
myt (!) yo zomzyd Wraymnak [Somkerék SzD; i.h. 59 
Erdély myklos de som kerek a beszt-i városi tanácshoz]. 
1567: My második Janos a . . . wdwar hely zekben 
lakozo fw nepeknek es Lo feyeknek keozeoneteonket es 
zokot kegielmessegeonket Jrywk [Törzs. fej. — aJános 
Zsigmond]. 1568: Kwzwnethemnek Zolgalathomnak es 
magam ajanlasanak vtanna, kerelmes Byzoth vraym 
atthamfiay, Barathym, es Jo zomzedym az thw k: leue-
leth megh ertetthem, mellyeth, en thw k: nagy zeretettel 
es keduesen wottem [Magyaró MT; i.h. 29]. 1569: Kç>-
zçnetemet Es szolgalatomat Ayanlom thw Kenek mynd 
az egez Thanatsnak [Kv; TJk III/2.102d]. 1570: Keo-
szeonetwnk vtan Zolgalatunkat Ayanlyuk tw k(nek) 
mynt vraynknak atyafyayknakk, Ezt aggyuk tw k. tuda-
sara ez mw Levelünkbe [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 1620: 
Adom minden rend belieknek az kiknek illik ertisekre 
Tekintetesnek Nagsagosoknak, Nemeseknek Capita-
noknak Vice Capitanoknak Ispanoknak kiralli Birak-
nak Vice kiralli Biraknak falun Varoson Biraknak Pol-
gároknak harminczadosoknak vamosoknak Vtakon es 
Hydakon Állóknak keozeonetemet, s az kiknek illik 
Zolgalatomat Aianlom [Borb. I]. 

4. mulţumire; Dank. 1667: megértettem Kegyelmed 
sok szolgálatját, melyet én nem tudom mikor hálálhatok 
Kegyelmednek meg s levelem által köszönni sem tudom, 
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mert bizony kezem szives köszönetemre reá nem érkez-
nék [TML IV,77 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 
1670: Kérjük U r a m . . . Kegyelmedet... méltóztassék 
kölcsön vagy ezer tallért adni Kegyelmed... a mint Ke-
gyelmed adná, köszönettel s nagy kedvességgel Kegyel-
medet ugyan olyan pénzül contentálnok [TML V,299 
Nagybánya bírája és tanácsa ua-hoz]. 

5. felköszöntés; toast; Begrüßung (durch Trink-
spruch). 1736: kihozták a kristályokat, mindenkor Tele-
ki Mihály fogadta el a köszöneteket, megiván az bort 
[MetTr 328]. 

6. kb. hála; mulţumire, recunoştinţă; Dankbarkeit 
1770 k.: sokakkal meg bizonyítom melly igaz szivei vol-
tam én eő hozzája, s ihon ez a köszönet [Bikfva Hsz; 
HSzjP]. 

Szk: ~et (el)fogad. 1816: fogadja el Nagyságod há-
ládatos alázatos köszönetünket, örökes háládatossá-
gunkat [Héderfája KK; IB. Molnár Sámuel lev.]. 1886: 
Fogadja e sorokban mindnyájunk szíves köszönetét 
[PLev. 122 Szász Károly Petelei Istvánhoz] * érde-
mel. 1677: Az én Kegyelmednek való szolgálatom nagy 
köszönetet nem érdemel [TML VII,347 Teleki Mihály 
Bethlen Jánoshoz] * fejezi ki. 1873: Volt 
egyházfink Pakai Elek köszönetét fejezi ki az egyháznak 
hogy egyházñnak választották... innepélyesen 
leköszön [Burjánosóbuda K; RAk 18] * ~et szavaz. 
1844: a Rendek. . . köszönetet Szavaznak eddigi 
szeplőtlen hivataloskodása iránt [Usz; UszT XI. 85/2-
62] * ~et vár vkitõl. 1769: Ngod talán kŏszõnŏtŏt ŏ 
Ngatol ex eo várná [Mv; Told. 19/45] * ~ követ vmit. 
1833: A' Dispensatioért valo fizetés... meg vagyon 
határozva. 12 ezüst Magyar Forintokban. A' kinek 
tettzese vagyon ezen fellyül küldeni azt haládatos 
köszönet követi [Marosbogát TA; DobLev. V/l 19.82] 
* ~ tel akceptál vmit. 1792: ha Törvényesenn meg 
esett ki jártatás szerént káromat . . . méltóztatik 
refundaltottni, vgy igenis kõszõnŏttel acceptalo(m) 
[Ádámos KK; JHb XIX/35] * ~ tel fogad vmit. 1880: 
nemcsak örömmel, de köszönettel is fogadom e 
felhívását, s úgy szeretném, hogy minél derekabb rajzzal 
fizessek meg érte [PLev. 75 Petelei István Szinnyei 
Józsefhez] * ~tel megismer vmit köszönettel elismer 
vmit. 1834: Ezen Summa f 829//40 hogy ki fizetődött 
légyen aláb irtt alázatos köszönettel meg üsmeri Vikal 
Simon [Kv; Born. O.Ia] * ~/e / tartozik. 1665: én is hol-
tomig oly köszönettel tartozom [TML 111,520 Kapi 
György Teleki Mihályhoz] * ~/e/ vesz vmit. 1586: Em-
rich Bogner a' második Safar Polgár Zamadassa. . . Az 
varos Maradót Adossa Neky f 17/77 melliet megh Atta-
nak neki zolgalattiat keozeonettel vewen [Kv; Szám. 
3/XXIV. 11]. 1749: Melly pium Collatumat az Ecclais 
nagy háládatossággal s köszönettel vészen [Uzon Hsz; 
SVJk]. 1797: A Bancho Czedulat köszönettel vettem 
[Héderfája KK; IB. I. Bethlen Sámuel lev.] * ~tel vi-
szontagol vmit köszönettel viszonoz. 1814: Én minden 
Jetben azon vagyok, hogy hozzám mutatott baráttsá-
godat köszönettel viszontagolyam [Görgény MT; Ks 
H 

7. kb. haszon, elismerésre méltó dolog; folos; 
Nutzen, anerkennenswerte Sache. Sz.: kevés/nem sok ~ 
vQgyon benne. 1763: A continuum judicium felálla, de 
nem sok köszönet vagyon benne. . . az mi főispánunk 
nem a közönséges jót, hanem a maga commodumát res-

pectalván [RettE 154]. 1792: ezen a télen igen keveset 
dolgozhattunk, amit dolgozottis az ember, keves kõszŏ-
nŏt vagyon benne [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * 
semmi ~ nem leszeni volt benne. 1671: ha csak az gyűlés-
re megyek, abban semmi köszönet nem leszen [TML V, 
462 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1773: az eféle atya-
fiságos házasságot sokan próbálták, de semmi köszönet 
nem volt benne [RettE 314]. 

köszönget 1. üdvözölget; a saluta (rînd) pe rînd; wie-
derholt grüßen. 1811: Meg hevül az idő, Nyári napok jö-
nek . . . Oh mint mosolyognak minden fák1 nemei. 
Egy mást köszöngetik gyenge meg-hajtással [ÁrÉ 55]. 

2. poharakat ~ felköszöntésként iszik vki egészségé-
re; a închina un pahar ín sănätatea cuiva; auf js Gesund-
heit Trinkspruch sagen. 1705: A generálisnak jó kedve 
érkezett. . Poharakat köszöngetett és a magyar étkek-
ből is jól ö t t . . . Azután . . . az urak, mik is akik vol-
tunk . . . csak köszöngettük Haller uramra a poharakat 
[WIN 1,410-1]. 

köszöngetés (borral való) felköszöntgetés; toasturi; 
Trinkspruch. 1657: ez alkalmatosságok, és sok szép 
szók, kénálások, köszöngetések, az bor és muzsika.. 
azt cselekedtette velem, hogy az bort megkóstoljam 
[Kemön. 229]. 

köszönhet 1. köszönthet/üdvözölhet vkit; a putea sa-
luta pe cineva; jn begrüßen können. 1639: eözue veszek 
az szép aszonya<l> megh mondom neki hogj nem köszö-
ne hogy talam az szekely Jánosét falta altal az szaiaba(n) 
s mostis ot tartia, s azért nem köszönhetta [Mv; MvLt 
291.175a. — aCsúfondáros, trágár nyil-ban]. 

2. a putea mulţumi; danken können. 1677: Az én Ke-
gyelmednek való szolgálatom nagy köszönetet nem ér-
demel, Isten után az egész kegyelmességét az mi kegyel-
mes urunknak ő nagyságának méltán köszönheti az mi 
jó kegyes természetű kegyelmes asszonyunk ő nagyságá-
nak [TML VII,347 Teleki Mihály Bethlen Jánoshoz]. 
1759: a szőlő jobban megért volt, mint tavaly, melyet 
egyedül octobernek köszönhetünk.. . oly meleg napo-
kat szolgáltatott [RettE 97]. 1847: A' gőz e csoda-erejé-
nek köszönhetem én is, hogy egy nap alatt jó társaság-
ban . Bécsből Prágába juthatéka [Méhes 2-3. — Vas-
úton]. 1862: A menyei Szent hatalmasságnak az ö meg 
mérhetetlen bölcsességének köszönhetjük azt, hogy egy-
másnak vagyonroli végrendeletet tehetünk [Kv; Végr.]. 

3. vkinek/vminek tulajdoníthat, a putea atribui cuiva 
ceva; jm etw. zuschreiben können. 1573: Az Azzonem-
bertis kerdy volt Mint leot es myert, Mond hogi azzonia-
nak keozenhety Mert eo Igert Barsonios Zoknjat hogi 
Melleye Menyen [Kv; TJk III/3.66 Nehay ferge lwkach-
ne vall.]. 1678: édes Sógor uram, minden szerencsétlen-
ségemet Kgd távullétinek köszönhetem [TML VIII,251 
Kornis Gáspár Teleki Mihályhoz.]. 1774: Ha. az ar-
bitrativa sessio megbékéltet, vagy a gubernium, azt nem 
egymásnak köszönhetjük [RettE 321]. 1849: Kövárvi-
déki pénztárnok Pap László börtönét a . . nép fel akar-
ta törni, hogy őt fel akassza mely törvénytelen 's bor-
zasztó tett, hogy véghez nem vitetett egyedül nekem kö-
szönhetni . . a nép közé mentem, s csak hosszas beszéd 
után bírhattam vissza vonulásra [EM XLIX, 548 Zey 
Károly kezével]. 



köszönhető 428 

köszönhető de mulţumit; zu dankend. 1678: Bizony 
dolog igazságunk mellett s felette sok és nagy summa igí-
rettel kelle ez példa nélkült való. . . tüzet megoltanunk; de 
az veszedelemhez képest, melyet semmi distractió meg nem 
változtat vala. . . csak köszönhető, áldassék érette az Isten 
[TML VIII,178 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

köszönőlevél scrisoare de mulţumire; Dankesbrief. 
1677: akarván én is Kegyelmedhez való devotiomnak 
megfelelnem, mind köszöntő mind köszönő levelemmel 
jelennem meg Kegyelmednél írásom által, kívánom, 
hogy írásom is ez alkalmatossággal Kegyelmedet talál-
hassa jó egészségben [TML VII,358 Béldi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 1801: nem tudom irt-é Ötsém Uram a* Bá-
tyám(na)k kŏszŏnŏ Levelet a* mi napában küldött pén-
zért . . . s hiba-is lett volna meg-nem köszönni [Kv; SLt 
17 P. Horváth Miklós öccséhez]. 

köszönőpohár kb. céhbe állási lakoma v« annak vált-
ságdíja; masă festivă oferită de cineva la intrarea sa ín 
breaslă sau suma ce trebuie plătită pentru răscumpă-
rarea ei; Festessen gelegentlich der Ánstellung in der 
Zunft od. das Lösegeld daſür. 1604: Szabó Ferencz 
adott mesterasztalkor mi kezünkbe fl. l . . . Húsvét má-
sodnapján Szabó Ferencz követé az mesterséget pénzzel 
végezé el uraimmal az köszönő pohárt Adott mü ke-
zünkbe fl. 12 [Mv; EM XVIII,398]. 1629: mikor az Ke-
rekes Marton fla az keőzeőneö pohart meghatta vala la-
ta(m) hogi Kerekes Gergely az Aszonial beszelnek vala 
[Mv; MvLt 290. 167aj. 1841: t i z enö tömbő l álló Sírásó 
Ifjak Társaságának Árticulusa... kívána a nemes Céh 
őkglmének így honoráriummal lenni . . . Ha valamely 
becsületes ifjú nemes céhunkat követi, ha idegeny léjend 
ennek köszönő poharábol a nemes céh flor. hung. 1. ha 
mesterember gyereke lejénd, abból felét [Dés; DFaz. 
37-8]. 

köszönt 1. (szóban v. levélben) üdvözöl vkit; a saluta 
pe cineva (verbal sau ín scris): (műndlich od. schriftlich) 
jn grüßen. 7602; az Templomban.. . az valaztot plébá-
nos vramat Pal vramat az Asztalhoz allatwan esmet biro 
Vram Tanach es varos kepeben keozeonte megh Alda, 
es zerenchyeltete, publicaluan az valaztastis az papy 
rend, és az egez varos nepe eleott [Kv; TanJk 1/1.404]. 
1619: Jött az követ3 azért, azmiképpen az régi szokás 
volt, hogy új császárt adván az Isten az ̂ muzulmán nem-
zetnek, azt köszöntse s üdvezelje [BTN 262. — dA len-
gyel követ]. 1723: Az gyermekeimet Attyai szeretettel 
köszöntőm, az kutyákhoz lattassanak jól [ApLt Apor 
Péter feleségéhez]. 1757: Sogor Uramat becsülettel kŏ-
szentvén maradak igaz Atyafija szolgaloja Rhédei Dru-
sianna [Kara K; Kp III. 137]. 1768: Hugóm Aszont So-
gor Vr(ammal) együtt köszöntem ugj Fekete Márton 
Öcsimet kit is kérek, hogy nekem Csitsiri Borsot küldjen 
vetni [Záh TA; DobLev. 11/387]. 1770: Köszöntem a Pá-
ter Gvardiánt [Lekence BN; Ks 47.67.29]. 1792: Mlgos 
B.Orbán Ur, az Asszon(n)yal együtt frissen vannak, 
Nsgodat atyafiságoson köszöntik egész Uri Házával 
egygyütt [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1829: Me-
zeit, Solymosit köszöntem, Danitis [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina lev.] 

Szk: ~ vki által üdvözletét tolmácsoltatja vkivel. 
1657: Az fejedelemasszonnyal szemben lévén, köszönt-

vén tolmács által, néki szóló fejedelem levelét is meg-
adám [Kemön. 61]. 1662: Páter Kászoni uramat^s Ke-
gyelmed által köszöntem [TML 11,303 Lónyai Annà, Te-
leki Mihályhoz] * ~ vki nevével vki nevében üdvözőltet 
vkit. 1619: Ali a g a . . . Kérdé, hogy mi dolgom vagyon 
az pasával? Én mondám, hogy . . . csak az uram nevével 
akarom köszönteni [BTN 175-6]. 1665/1754: Ha más 
Városrol ide Legény jŏ, avagy innét mégyen.. . tartozik 
a' Társaság kŏszőnetivel köszönteni; ha pedig apró bé-
res, tsak az ott való Mester emberek nevivel köszöntse 
[ACLev. 17]. 1736: (Az előlköszöntők) az menyasszony 
fő-gazdáját az násznagy nevivel köszöntötték [MetTr 
379] * ~ vki szavával. 1621: Magad Jasz Wasarra3 be 
sietuén, az Waidat eo Nagt en szómmal becziülettel keo-
szeonczied [KJ. — aA moldvai Jaşiba]. 1664: Az Kegyel-
med parancsolatja szerint az német kapitányokat Ke-
gyelmed szovával köszöntöttem [TML 111,38 Katona 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 1669: Kapikia Bőer Sig-
mond Instructioia... az Vaidát eő kgmet szonkal keo-
szŏncze beczületesse(n) [Törzs]. 

2. ~/ä: egymást (találkozáskor) üdvözlik egymást, 
köszönnek egymásnak; a se saluta; einander/sich begrü-
ßen. 1657: Köszöntvén azért egymást mondám: Örü-
lök, édes kedves atyámfia, érkezéseden [Kemöft. 250]. 
1662: jött vala Janusius Radzivil litvániai herceg.. . az 
üdősbik fejedelemhez Munkácsra. . . a sátorban betér-
tek s egymást köszöntötték vala [SKr 278]. 1705: Érkez-
vén pedig, lóra ülénk és eleibe menénk. Köszöntvén pe-
dig egymást Herbeville-vel, engemet is recommandála, 
és megmondá ki vagyok [WIN 1,627]. 1711: odaki kö-
szöntettük egymást.. az tanácsház előtt [Kv; KvE 295 
SzF]. 

3. fel/megköszönt; a felicita, a ura fericire; begrüßen, 
beglückwünschen. 1573: Teomeoswary András azt vall-
ia hog i . . . Barchay János egi talat veot leh az fogasrol es 
meg teoltette borral, Zoldenosra (!) keozente es meg Itta 
[Kv; TJk III/3. 207] 1705: este megtudván az urak, hogy 
holnap Erzsébet napja volna, engem felkülde3 a feje-
delemasszonyt köszönteni [WIN 1,598. — aAz űr]. 1739: 
Noha fiúi kötelességem hoszta volna magával, hogy 
Nacságodott személem szerint maga szt Patronussa 
napjára alázatoson köszöntettem volna, de mivèl hogy 
inpedialtattam, kivántam alázatos levelemel, végbe vin-
ni [Ks 99 Komis Antal lev.]. 1806: 6 után osonálván el-
mentünk Déési Úrhoz Klára köszönteni ot kürtös kalá-
tsot ettünk [Dés; KMN 325]. 1811: Vedd utadat a' Szent 
László Hegye felé, Emelkedjél annak éppen a* csup-
jára. De mig innen tovább mennél a ' Lászlókat Kö-
szöntsed és kívánj nékiek sok jókot [ÁrÉ 118]. 

Szk: pohár bort/pohárt ~ vkire/vmiért felköszöntés-
ként iszik vki egészségére/vmiért. 1659: köszöntsed.. • 
Toldiné asszonyomat is. Ma is egy pohárt köszönték reá 
Ő kegyelme egészségére [TML 1,470 Teleki Mihály fele-
ségéhez, Pekri Sófiához]. 1705: Poharokot is köszönte-
nek az úr és a királybíró egészségéért [WIN I, 385]. 1736: 
Akkor az gazda vagy egy nagy selleg vagy pohár vagy 
fazék bort az előlköszöntőkre köszönt, azt azoknak.. • 
megkellett innya [MetTr 379] * vki ~te pohár bor vki 
által vki egészségére felköszöntésként ivott bor. 1657: 
rosszaságának fedezésére... azt beszéllette, hogy Zó-
lyomi Dávid egészségejért és szabadulásáért köszöntem 
pohár bornak meg nem italáért akartam volna megölet-
ni [Kemön. 164]. 
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köszöntés 1. üdvözlés; salutare; Begrüßung. 1657: 
Pázmány Péter . . . Arról is praemoneála, hogy reá készül-
nék, mert császár privátim fogna vélem szemben lenni . . . 
tanéta is néhány szóval az köszöntésnek formájára 
[Kemön. 104]. 1710 k.: Angliában az asszonyoknak, leá-
nyoknak köszöntésének módja a szájok végének meg-
csókolása, mint a magyarok között a kézfogás [BÖn. 
587]. 1751: Fogadj Isten kőszőntéstek Hogy ugy uj Ki-
rályt tiszteltek Ily meszűnnen el jöttetek Szép Fiunkat meg 
néztétek3 [Hétfalu Br; EM LI.124 betl.játék — aSzűz Má-
ria válasza]. 1756: a' Jegenyei Jószágban kelletvén ki for-
dulnom, vissza térésem alkalmatosságával, tsak köszön-
tés kedvéért, fordultam bé az Aszszony Henterné Asz-
szonyomhoz Kis Kapusra* [Kv; Mk IX. 177. — a"bK]. 

Szk: ~t tesz üdvözöl. 1705: felmenék Schlick gene-
rálhoz . . . amidőn béizenheték hozzá, mindjárt auden-
tiám lőn, és a leveleket néki megadván.. Az magam ré-
szemről is pedig szóval illendőképpen aggratulálván, 
igen jó szívvel fogadta, és maga még nagyobb köszönté-
seket tőn [WIN 1,618]. 

2. üdvözlet; salut; Gruß. 7667; Kegyelmed köszönté-
sét igen kedvesen vették [TML IV,33 Tököly István Te-
leki Mihályhoz]. 1725: Igen szépen köszönöm s' nagyra 
bŏtsüllöm kigyelmed atyafiságos rollam való meg emlé-
kezését és az következendő szent Innepekre való 
köszöntését [O.fenes K; Ks Mikola László lev.]. 1783: 
Viszontogolyák velem egyŭt az sogor Aszszony kö-
szöntését öreg Aszszony Anyám és Testvéreim [A.ilosva 
SzD; SLt XL P.Horváth Ferenc Murányi Péter assz-
hoz]. 1795: Kérem jó Vr(am) Kgldet, szives köszön-
tésem mellett, ne terheltessék ezen irásotskámot közölni 
azon Jó Vraimmal [TL. Málnási László ref. főkonz. pap 
Debreceni István tt-hoz]. 1899: A legszívesebb 
köszöntésemet adja át a feleségének [PLev. 202 Petelei 
István Gyalui Farkashoz]. 

3. felköszöntés; felicitare, urare de fericire; Glück-
wunsch, Begrüßung. 1738: Szt Catharina napja most 
nem régen lévén, Magyar Csestvére magam lo háton az 
Aszszony köszöntésire el fordultam volt [Gyeke K; Ks 
99 Komis Antal lev.]. 

köszöntet ige üdvözŏltet; a trimite salutări cuiva; (be)-
grüßen lassen. 1619: (A fejedelem) Nagyságodat3 az új 
tisztiben köszönteti [BTN 243. — aA Portán a vezért]. 
1711: Laczko Eőcsém szegény köszön tett [Szentpál 
KK; KS 96 Haller Gábor lev.]. 1733: Az feleségem 
kgldet édes Angjam asz(szo)nj s hugam asz(szony)t min-
den jok(na)k kívánásával nagj betsülettel köszönteti 
[Borosbocsárd AF; Borb. Récsei Boer Sámuel lev.]. 
1739: Az kis Árvácskám Exciád engedelmes Szolgálocs-
kaja Leányi alazatossagal köszönteti Exciadat [Moha 
NK; Ks 99 Nagy Boldisár lev.]. 1749: Kedves édes 
anyád róla való megemlékezésedet igen kedvesen vévén, 
köszöntet [Bodok Hsz; DanielAd. 274 Hídvégi Mikó 
Ferenc Vargyasi ifj. Deniel Istvánhoz]. 1781: Radakne 
j^enem Aszszony atyafisagoson köszönteti [Sáromber-
ke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsanna lev.]. 
, Szk: ~ vki által. 1657: Az öcsém is Kegyelmedet én 
Jltalam köszönteti [TML 1,72 Bethlen Farkas Teleki 
Mihályhoz]. 1666: Szrini uram az vármegyéket becsület-
ül köszöntette Baxa uram által [TML 111,560 Ebeni Ist-
ván ua-hozj. 

köszöntet fn üdvözlet; salutare; Gruß. 1618: Az urad-
nak írd sok köszentötemet és írd meg, hogy tudja, hogy 
ezelőtt is jóakaró apja voltam, s most is azon jóakaró ap-
ja vagyok [BTN 154]. 

köszöntetik 1. vmilyen tisztségben üdvözöltetik; a fi 
salutat într-o anumită funcţie; in irgendeiner Würde 
begrűßt werden. 7662; A büntetés helyet t . . . méltósá-
gokkal ékesíttettenek... Homonnai György . . . ország-
bírójának köszöntetek [SKr 109]. 

2. vkinek vmiben vmi tulajdoníttatik; a fi atribut cui-
va ceva (d in . . . ) ; jm etw. in einer Sache zugesprochen 
werden. 1710 k.; Ha a császár parancsolati jőnek s vég-
bevitetnek vala, ámbár az én kezem fáradott légyen 
egyik abban, de nékem abban vagy igen kevés vagy sem-
mi tulajdoníttatik és köszöntetik vala [BIm. 991]. 

köszöntettetik üdvözöltettetik; a fi salutat; begrűßt 
werden. 1657: Bécsben.. . vendégségbe híva Hofkirker 
nevű úrember . . . ki Erdélyben is l akék . . . igen nagy 
szeretettel láta s vendégle. . . az kisebbik igen-igen szép 
leánya, kivel is gazdálkodtatván, köszöntettetvén, mint 
afféle ifjúságbéli nyalkaságban, én is örömest mulattam 
[Kemön. 54]. 

köszöntget szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: poharakati poharakkal ~ poharakat ürítget 
vmiért/vminek az örömére; a-şi goli paharul de bucurie 
ín repetate rînduri; zur Freude über/für etw. die Gläser 
leeren. 1704: Szent György napján az úrnál voltanak 
ebéden. . . Melynek alkalmatosságával sok pohárokat 
köszöntgetvén, mind a gazdák mind a vendégek igen jól-
laktak [WIN 1,84]. 1705: Minekutána pedig öttenek vol-
na, asztalnál előhozának egy ejteles üvegben tiszta seprű 
égett bort, melyet is kezdenek azon poharakkal köszönt-
getni, amelyből az bort is itták [WIN I, 633]. 

köszöntő I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ formán köszöntés/üdvözlésszerüen; ase-
menea unui salut; begrűßungsweise. 1670: az több elec-
toroknak szóló levelet röviden kell írni, mint egy kö-
szöntő formán [TML V,373 Betlen János Bánfi Dienes-
hez és Teleki Mihályhoz] * ~ jegyzés üdvözlet; salut; 
Gruß. 1661: Kemény Boldisámé asszonyom ő kegyelme 
levelében includált köszöntő jegyzését igen kedvesen ve-
szem [TML 11,32 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz] 
* ~ követség üdvözlő követség; solie de salut; Begrü-
ßungsbotschaft. 1662: Ali passa győzedelmet a vár-
ból nagy őrömmel megírta v a l a . . . Kihez azonnal csá-
szári gratuláló, örvendező, köszöntő követség rendeltet-
vén . . . császári ajándékokkal tiszteltetett vala [SKr 634] 
* ~ levél üdvözlő irat/levél; scrisoare de felicitare; Be-
grüßungsschreiben/brief. 1667: ima ő nagysága egy kö-
szöntő és az új esztendőt szerencséltető levelet neki 
[TML IV,40 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1705: azt 
is megkérdeté az úr a cédulában, ha meglehetne-é Her-
beville és Schlick generálnak a Gubernium nevével egy 
köszöntő levelet írni [WIN 1,606] 

II. fn felköszöntő, szónok; orator; Begrüßer, Red-
ner. 1692: In Anno 1692 Die 28 Jánuáry az Beczűletes 
Ceg: edgyüt lévén köszöntőnek uyabban valasztvan 
Vizi György Uramat s Kis Miklóst, vegezven azt hogy 
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ket esztendőt erven, mast valaszanak helyettek [Kv; 
MészCLev.]. 

köszörű 1. tocilă; Schleif/Wetzstein. 1601: 1 keozeo-
rĕo [Kv; AggmLt A.41]. 7790: Egy jó nagy köszörű ka-
rostol lábostol [Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné 
hagy. 4]. 1837: Egy fáin köszörű válluval együtt [Szent-
katolna Hsz; HSzjP]. 1840: Egy köszörű hajtó Tenge-
lyével 24 xr [HSzj kovácsműszer al.]. 

2. T Hn. 1676: az Köszörűben [Gyalu K; EHA]. 
1715: Köszörű pataknál valo föld [Nagyercse MT; 
WH]. 1727: Köszörű szorossá [Melegszamos K; EHA]. 
1730: az Köszörűnél (sz) [Szentlászló TA; EHA]. 1757: 
Az Kűszŭrŭ Patak fŏn [Nagyercse MT; EHA]. 7768.1 
Köszörű Padgyan. Kűszűrűbe. Küszűrű Felső vegibe 
[Gyalu K; EHA]. 1781: ã Köszörű pataka fele vagyon 
egy mezŏcske [Gyszm; DE 3]. 1891: Küszürü [Bogártel-
ke K; KHn 187]. 

köszörü-hely köszörülő hely; loc pentru mstalarea to-
cilei; Schleifstelle. 1570: Az kowach keoniorgeset. eo 
kmek meg ertettek, eo kme Byro lattassa megh az ke-
zerw helt es ha az warosnak karara ninch engediek meg 
Neky [Kv; TanJk V/3.11a]. 

köszörűkő 1. tocilă; piatră abrazivă; Schleif/Wetz-
stein. 7528: I. ferrum pertinens Keserewkew, quod est 
vacuum | I lapidem ad acuta zanda universa ferreo in-
strumenta cum attinentiis ferris wlgari Keserewkew 
[Vh; MNy XXXI, 195]. 1579: Amejy kezerwkeo ot va-
gion . . eo kegme visseltesse(n) oly gondot hogy, el ne 
wezzen [Kv; TanJk V/3.189a]. 1629: magunk vünk 
Nagy Miklós hazahoz egy keszereo keouet s ot hagyok 
[Kv; TJk VII/3.79]. 1676: egj köszörű kű [WassLt J. 
Racz de Szent Gothart vszb kezével]. 1679: Kovács mű-
hely vagyo(n) itt: Köszörű keő az ajtó előtt (: 
melynekis minden hozza valója az Udvarnb(an):) nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 141]. 1755: ad-
tam . . . egy dérék kűszürű kővett [Udvarfva MT; Berz. 
35/5]. 1840: Egy küszűrű kő Xr. 30 [Várhegy MT; TLt 
Bentze Illyés lelt.]. 1864: Egy kűszürő kő [Mihálcfva 
AF; HG Br. Gerliczy lev.]. 

2. vízierő hajtotta köszörű-szerkezet; tocilă acţiona-
tă de apă; vom Wasser getriebene Schleifvorrichtung. 
1736: Cera Simjuvan kezdette ezen árkot ásni, hogj a' vi-
zet ide vegje Köszörű Követ tsinaljan ide [Nagyoklos 
TA; JHb XIII/51]. 

O Hn 1761/1808: a' Köszörű kőnél [Szind TA; 
EHA]. 1766: Küszűrőkő pataka [Szárhegy Cs; EHA]. 

köszörül 1. fen; a ascuţi la tocilă; schleifen, schärfen. 
1573: Benedek kowach Ázt vallia h o g i . . . az ceh mes-
t e r . . . eo vele vitetet ely Istwan kowachtulis kasakata 

kyt keoserwlny adot volt neky Bakó András [Kv; TJk 
III/3.179. — aÉrtsd: kaszákat]. 

2. ~ vkit felingerel vkit; a aţîţa pe cineva; jn aufrei-
zen/regen. 1662: Az fejedelemtűl jővén-menvén postái, 
hogy javallását, tanácsát nála nagy böcsben, tekintetben 
lenni látná, abban nagyon gyönyörködik vala, s a feje-
delmet naponkint mind jobban-jobban köszörüli vala 
[SKr 397]. 

3. ~ vkiket egymásra egymásra uszít vkiket; a învrăj-
bi; aufeinanderhetzen. 1687: Az mint én eszemb(en) 

vöttem, az Aszonyok, mind kettőnek Felesége köszörü-
lik az Urokat, egymásra, az miatt vagyo(n) veszekedés 
kőzőttők [Szilágycseh; GramTr VIII.45 Somogyi István 
(50) a csehi lovas sereg zászlótartójának vall.]. 

köszörülhet sz-ban; ín pricători; in Sprichwort: a 
fogát fenheti vkire a fogát; a avea un dinte împotriva cui-
va; auf jn erpicht sein können | fájhat/váshat a foga vmi-
re; a-i lăsa cuiva gura apă după ceva; jm der Mund da-
nach wässern können. 1618: Minden írásomnak az fő feje 
most az Startzer urammal való tractánk, mert ítílem, hogy 
az báthorísta uraima köszörölhetik fogokot, de bizony az 
faképnél fognak maradni, itt benn bizony most semmi 
lábok nincsen, annyira végére mentem s annyira jóakarója 
most Nagyságodnak az egész Porta [BTN 139. — aA 
Báthory Ándrás fejedelemsége érdekében buzgólkodók]. 

köszörülő ? köszörű; tocilă; Schleif/Wetzstein. 1623: 
Leorikenek Jutót haro(m) zablia vas az keszerw leoteol 
(!) valo Reszel eggiut meli teszen f. 1 d. 5 [Kv; RDL 
1.121]. 

köszörŭlőkő tocilă; piatră abrazivă; Schleif/Wetz-
stein. 1778: Egy küszűrűlő kő Lábostol Dr 10 [Mv; 
MvLev. Tolvaj alias Varga Mihály és felesége, Varga 
Kata hagy. 8]. 

köszörült ki/megfent/köszörült; ascuţit la tocilă; ge-
schliffen/wetzt. 1573: Istwan kowach Azt val l ia . . . ker-
dy Eotet pentek János ha vagion Eonala Bakó Andras-
nak kasaia, Mond e o . . En maga(m) hoztam ely vgi-
mond hazatul hogi meg keserwlliem penzeyert . . . Az 
vtan esmet meg atta eoneky az keoserwlt kasata [Kv; 
TJk III/3.179. — aÉrtsd: kaszát]. 

köszörŭltet (ki/meg)fenet; a da la ascuţit/tocilar; 
schleifen/wetzen lassen. 1574: Sala Imre Azt val l ia . . . 
Tawaly. valamy kasakat akar volt keszĕrwltetny 
András kowachal [Kv; TJk III/3. 346]. 

köszörűs 1. tocilar; Schleifer. 1566: kózórws [Kv; 
Szám. 1/X. 184]. 1591: 2akeli Mihali vallia.. az keo-
zeorws rezegen Juta oda, e s . . . Merai Thamas. kec-
ceris wte az keozeorwst egi nagi bardal | Araniaz Leo-
rincz vallia az fíaual Josaual eggiwlt, Láttuk hogi Ber-
nald Matthias es Merai Thamas kalibaiara menenek az 
keozeorwsnek, es mikoron oda Jutek, Immár le taglot-
tak vala az keozeorwst [Kv; TJk V/l . 127-8]. 1598: At-
tunk az zegeni kezerwsnek betegagiában f -/50 [Kv; 
Szám. 7/XVI.32]. 

Szn. 1583: Keozeorews Ianos [Kv; TJk IV/1.126]. 
1591: keozeorws Matias [Kv; TJk V/l . 127]. 1598: Keo-
zeorews Janosne [Kv; Szám. 8/VI.24]. 

2. '?' Hn 1680/1825: Az Köszörűs parton [Vajdaszt-
iván MT; EHA]. 7727: Kűszűrüs [uo.; EHA]. 1771: Az 
Kűszűrüsben. Küszűrűsőn [Nagydevecser SzD; EHA]. 
1777: a Köszörűs nyakát [Bikfva Hsz; EHA]. 

köszvény artrită urícă; Gicht, Gelenkgicht, Podagra. 
1614: Adorján Löríncz keozuenj miat atta el magat Gás-
pár Janosnak a [Kövesd MT; BethU 30. — aÉrtsd: job-
bágyul]. 1657: bizony igen nyomorultúl vagyok az lá-
baimmal az hitvány köszvény miatt [TML 1,81 Bornem-
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isza Susánna Teleki Mihályhoz]. 1684: Kegdnel nylván 
vagio(n) már alkalmas üdötül fogvan köszvény miatt 
való nyomorodáso(m) most kiváltképpen Egi nehanj 
napoktul fogvan rettenetes keppen sanyargat [Diód AF; 
Incz V.27 Czerej Farkas lev.]. 1732: a continua Febris 
ardens nagy kinnal ágyba nyomott, mellyből. . . egy né-
hány napok után noha fel lábadoztam. . . de a ícinos 
köszvény csak hamar Labaimba állott, és . . . ugy annyi-
ra el kinzott, s naponkint öregbitvén sullyát anyira va-
gyok hogy semmi tagomat nem birom [Ks 99 Petki Dá-
vid lev.]. 1739: ebben a változo időben az kŏszvenjem 
csak nyomorgat [Moha NK; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.]. 
1826; Á' Sibaia fekete vizet énis esmérem, 's tudom hasz-
nát de tsak a' kőszvénybe probaltattam, más gyenge-
ségekben nem [Zilah; Ks 94 Vegyes ir. — aÉrtsd: zsi-
bói]. 

Szk: ~ bántja. 1593: Anna azzoni, Zeoch Mathene 
vallia Ennek eleotte három eztendeouel hallotta(m) ez 
Annatol hogi . . . azt mongia vala, hogi az keozueni 
bantia eotet [Kv; TJk V/l. 383] * ~ben fekszik. 1592: 
Nagi Benedekne Soffia vallia. Eztis monda az An-
nia. . hogi keozuenibe fekzik. meg mondám az An-
nia Izenetit nekj es azt monda, bar mindenkor 
keozuenibe fekwgiek [Kv; TJk V/l.183]. 1619: most is 
az köszvémben fekszik az vezér, magával nem lehettem 
szembe, hanem az tihája által tractáltam [BTN 254]. 
1704: Mikes uramat. Hermányban tartják fogva a 
pap házánál, mivel igen rosszul vagyon, a köszvényben 
fekszik [WIN 1,71] * a ~ tágít rajta enyhül a 
köszvénye. 1667: Kegyelmed.. . levelét.. . óhajtva 
vártam kívánván értenem állapotjáról, mely, úgy látom, 
elég nyomorult és az köszvény semmit sem tágított rajta 
[TML IV,34 Tököly István Teleki Mihályhoz] * 
való fü köszvényt enyhítő gyógyfü. 7659; szóljon 
Kegyelmed Kaszáné asszonyomnak, hogy szedessen ű 
kegyelme köszvénytűl való füvet, mert. mikor az 
szegény Kasza uramra reájött az köszvény, csak valami 
füvet vagy gyökeret szedetett az asszony, megkenték 
vele, mindjárt megkönnyebbedett [TML I, 420 
Bornemissza Kata ua-hoz] * a ~ vesztegeti kínozza a 
köszvény. 1662: Kemény Simon uramnak kell vala 
jrnom, de bizony nem lehete, mert az hitvány köszvény 
is valóban vesztegeti a kezeimet [TML I, 356 Ébeni Ist-
ván ua-hoz] * dagadó ~ fellángoló/heveny köszvény. 
1825: Tóth Mihály 60 Eszt. holt meg sok Esztendőktől 
fogva rajta uralkodo dagadó kŏszvínybe [Nagykapus 
K; RAk 5] * inakban forgó 1704: az úr a lábának 
fájdalma mia kínosan vagyon, úgy látjuk, hogy 
csakugyan amaz veszedelmes inakban forgó köszvény 
lesz belőle [WIN I, 306] * reáér a ~ elfogja a köszvény, 
erőt vesz rajta a köszvény. 1619: hivatott az p a s a . . . de 
igen reaért volt az köszvény s nem mehetek hozzája, s 
engem sem hívatott bé, hanem az cancellariustól izene ki 
[BTN 252] * reájõ a ~ 'ua'. 1659: mikor az szegény 
Kasza uramra reájött az köszvény, csak valami füvet 
vagy gyökeret szedetett az asszony, megkenték vele, 
mindjárt megkönnyebbedett [TML I, 420 Bornemisza 
Kata Teleki Mihályhoz]. 1710: Az erdélyi generális.. . 
felette hideg időben jőve ide Brassóban. . . Oly 
szándéka vala, Háromszékre s Csíkra is elmenjen. . . de 
a köszvény újobban rájőve, innen vissza kelle menni 
Szebenben [CsH 438]. 

köszvényes 1. köszvényben szenvedő; care suferă de 
artrită; an Gicht leidend. 7593; monda Nagi Gergely (: 
Nem iut ezembe io zereuel kolikasnak vagi keozuenies-
nek monda :)a [Kv; TJk V/l.359. — aKöv. a részi.]. 
1657: Kamuti F a r k a s . . . igen elmés, discursivus, de ter-
mészetében rusnya, köszvényes és igen negédes, erköl-
csös, kegyetlen ember vala [Kemön. 82. — Bethlen Gá-
bor korában Erdélyi főkapitány, portai és diplomáciai 
tárgyalásokon követ]. 1705: minthogy Spanyolország és 
a többi odafel való országok melegebbek ennél az 
országnál, menjen fel a generál, minthogy idealá ilyen 
beteges és köszvényes lévén, odafel az ajerváltoztatáŝsal 
jobb egészsége lészen [WIN 1,408]. XVIII. sz. eleje: ha 
fiát quoque Sub respectu köszvényes, Arenás, Kolyi-
kás, Kaszibás Balgatak Familiaba hazasittya Valaki 
vagy Leányát à féle Nemzetség közzé adgya Consolatio-
jat bizonyosan afféle qualitásokbul váija [JHb 17/10 ló-
tartási ut.]. 1823-1830: Nagy András, híres prokurátor, 
de az én értemre erősen köszvényes, kezei, lábai kiboga-
sulva, örökké az ágyban ült vagy feküdt, s ágya előtt asz-
tal lévén, ott dolgozta a pereket [FogE 149]. 1864: 
Urusos kut melybe régen sok helyekről összegyűlő 
köszvényes, otvaros és más egyéb nyavalyás emberek 
gyógyulásokat érzették [Oroszhegy U; Pesty,MgHnt 
LVII,282b]. 

2. T 1672: Az erdélyieknek sok köszvént és kolyikát 
mond az idén a tőrök császár kalendáriuma [TML VI, 
184 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. — 
Esetleg 'baj, nyomorúság* jel-sel számolhatunk. 

3. '?' Hn. 1736: Kősvényes orrán [Bölön Hsz; EHA]. 
1784: Köszvényes arka mellett [uo.; EHA]. 1850: Kősz-
vényesnél [uo.; EHA]. 

köszvényesen köszvényben szenvedőn; suferind de 
artrită; an Gicht leidend. 1704: egynéhányan felme-
nénk. . acceptálók a generált, kit is igen köszvényesen 
alig vehetének le a szekérről . . igen rútul eldagadozta-
nak vala lábai a köszvény miatt [WIN 1,226]. 

köt 1. bele/hozzáerősít/köt; a lega de ceva; an etw. an-
binden, zu einer Sache hinzubinden. 1576: wagion ket 
ezeostes kes. Wagion egy weres Barson e rzen . . . a 
keshez keotwe [Szamosfva K; JHbK XVIII/7]. 1585: 
vettunk egy fát az nagy harangnak zarynianak (!) a kire 
a zyat keottek [Kv; Szám. 3/XIX.38]. 1592: az zeget . . . 
az falnak az oldalaba wtteottem: es ahoz keottem az si-
nort [Kv; TJk V/1.273]. 1629: ez az fazakas Marton az 
tavali czikonak a nyakat az lábához keöteöte vala, vi-
szontagh az Czikonak a nyakat az kanczanak az nyaka-
hoz keöteötte vala [Mv; MvLt 290.166a]. 1633: Szabó 
Mihali. monda neke(m) h o g i . . . az halaszok ige(n) 
szép harczat kótóttek az tulso hid ala [Mv; MvLt 
291.119b-20a]. 1736: (A) nadrágon ezüst vagy selyem si-
nór lévén rakva két renddel, a sinórok végiben fél újjnyi 
ezüst vastag tők, azokat sinóron által vonták a salavári 
lyukain s úgy kötötték az nadrághoz [MetTr 353]. 1837: 
Minden pár Tehenre tartozik a gazda egy csengetöt köt-
ni [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

Szk: pellengérhez ~. 1579: vegeztek azért hogy senky 
az Mywesneka fedőnek meczenek teobbet 12 pinznel 
senky ne Aggyon, semmy etelt se aggion senky, Mert va-
laky vagy teobbet fyzet tyzenket pinznel vagy etelt ad, 
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awagy adat, ha vinceler leze(n) tehagh az prengerheoz 
keossek es nap estigh ot Allion [Kv; TanJk V/3.200b. — 
dSzőlőmívesnek]. 1592: Anna, Barat Janosne zolgaloia 
vallia: En teollem kwlde az pénzt Zabo Martonne Rad-
nai Catalinnak, es monda nekem mond meg en zomal 
neki . . aggia Jsten hogi az pelengerhez keossek, es ott 
fizesse ez pénzt az Ciganoknak [Kv; TJk V/1.309]. 

Sz: ~ve tartja vki igazságát. 7666: bizony az sok el 
nyomott igyek csaknem kivonszanak, kötve tartanom 
igazságokat lelkem ismeretivel ellenkezik [TML 111,634 
Kapi György Teleki Mihályhoz] * övére ~ i a kulcsot. 
1573: hallottak aztis hogi fedyk volt Kalachsiteone pe-
cynerea hogy egyk Bor arrat ely vitte volna, De Immár 
Eois eowere keotette az kwlcat, ezwtan az teobit Nem 
hagi (!) ely vinny [Kv; TJk III/3.206. — aOlv.r Pécsiné-
re]. 

2. (állatot) be/megköt vhova; a lega (un animal) de 
ceva; (Tier) irgendwohin hineinbinden. 1570: Ember fe-
rench Es az felesege... vallyak, hogy az Malachot . . . 
Lattak hogy vduaran keotthue Thartota az Nyáron 
[Kv; TJk III/2. 77] 1596: Jurallyon hogy nem eö akarat-
thiabol keottek louait oda sem nem eö akaratthiabol 
hordottak [UszT 11/69]. 1600: Az barmok zaruara kiket 
az Jazolra kottwnk húzzala Istrángot d. 60 [Kv; Szám. 
9/XIII.14 Damakos Máté isp. m. kezével. — aOlv. húsz 
szál?]. 1692: az en ökröm az Járomhoz kötelre volt 
kötve [Dés; Jk 133a]. 1720: az Lovaim mostis az hó 
háta(n) vad(na)k nintsen hova kötnöm [Szőkefva KK; 
TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1752: Boda Mihaj 
mondotta volna hogj a Tináját ne k$ssik a Furu Győrgj 
házához [Diósad Sz; WLt Pŭsők Márton (39) jb vall.]. 
1783: Nagy Mihály és Tóth Benedek huszár határ-
pásztorok a falunak megírt törvénye ellen kaszálófüben 
kötöttek a lovokot, és kárt tétettek [Árkos Hsz; RSzF 
152-3]. 1813: kik(ne)k a1 Kutya tartás meg eng<ed>-
tetik, meg parantsoltassék, hogy mihelyt leg kisebb 
Kornyadozásokat észre veszik, azonnal megkössék, 
kötve tartsák, az uttzára ki ne botsássák [DLt 329]. 

3. marhát ~ barmot zálogba elköt; a lua un animal 
zălog; Vieh pfandweise losbinden. 1732: Interessel ado-
sodott meg a Megje Biro Kocze Miklós egj forintal husz 
penzel. mellyert most marhajat kötettük [SVJk]. 1786: 
az Biro meg indul hogj ki hozza az Marhájat Tot Mi-
hálynak . . Tot Mihály nem akárá engedni vigjék 
azzal a Biro menvén a Pajta felé hogy Marhát kőssen 
Tot Mihály eleiben szőkék és meg kapá mellyben [Híd-
vég MT; GyL. Király János (40) taxás vall.]. 

4. egybe/összeköt; a lega laolaltă; zusammenbinden. 
1584: Az Kalmarok es kereskedeó rend do lga . . . Sywe-
geth Aggion hordowal. . Minden fele posztot kit Balba 
keotnek Ballal [Kv; PolgK 4]. 1592: Eoseokteol Attiok-
tol iîiarat Nywlad tartomania, szenatis keoteottem 
o t t . . . melliet altal vittem teob tarsaimmal az Ilkey zal-
lasba kalibanak [UszT]. 1627: Egy Czyomoba keotue 
rósz penzek három rosz tallérral Elegy.. teszen tt. f. 3 
[Kv; RDL 1. 132]. 1760: egy egy Véka vetésén nem igen 
lészen több egy Kalongyánall, egy Kalongyáboll mind 
az általi ki jŏ három véka mint hogy igen nagy Kévéket 
Szoktunk kötni [Hesdát TA; BLt]. 1779: (A földekbe) a' 
Pap ád magot, az Ekla ketzer meg szántja, el is veti a' 
Leányok le aratyák a' Tanításért; az Egyházfiak kévé-
b(e) kötik, fel kalangyálják [M.bikal K; RAk I. 1]. 1840: 

Gőrgény a . . . Gvalogossai széna portiot kötöttek [Born. 
G. XXIVb. — MT]. 

Szk: bokréta ~ni. 1632: őmaga is megmondá az 
asszony . . . hogy ő bizony igen szereti Szőcs Mihá l t . . . 
Engemet is kért bokréta kötni [Mv; MvLt 290.79b-82b 
átírásban!) * levél ~ni való cérna. 1667: Kegyelmed-
nek levél kötni való cérnát küldött [TML IV, 95 Veér Ju-
dit féijéhez, Teleki Mihályhoz] * pénzzsák ~ni való os-
torhegy. 1597: Pénz Sak keotni valo ostor hegiet veotte 
(m) f — d 1 1/2 [Kv; Szám. 7/XII. 28 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 

5. rákötöz; a lega de ceva; daraufbinden. 1584: Bar-
bara Zabo Paine vallia igen beteg valek, hiüatam hoz-
za(m) zabo C a t o t . . . Zeózbeói chinala valamy Mazza-
gokatis kyn chomok valanak, Az haromra es ket labom-
ra es Derekamra keote benne [Kv; TJk IV/1.219]. 1595: 
1 July: Egy Imre neúö (!) alata az Törueny az Prengerre, 
és egy kapat ketönek a Nyakaraa: Miért hogy reggel 1. 
kapat attak volt nekj hogy az szelőben mennyen, ö penig 
másfele me(n)t és be itta az kapat [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
133 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1604: zennel be kentek 
vala magokat fa mohott keoteottek az homlokokra 
[UszT 18/73-4]. 1735: Ferenczi János . , mondotta, 
miért köteted a kendert <a> Nyakára elég hogy meg kö-
teted [Szentegyed SzD; WassLt Mille Gábor (58) ns 
vall.]. 1772: a Feleségem. hivatta el Bábájának 
akkori Gyŏ r f iné t . . . égy fekete Matskának a nyakára 
égy csomoban kötvén holmit Gyŏrfiné (: mely Speciesek 
közül lattam Tömjént, Hot szenet és fog hagymát :) a 
pinczemben bé vetette [Dés; DLt 321.74]. 

Szk: szekér ~ m való vaslánc. 1627: Egj szeker kötni 
valo vas Lancz 36 szem benne f 1 d 20 [Kv; RDL I. 134]. 

Sz: aki nem fér lyukába, tököt ~ a farkára egér nem 
fér lyukába, göböt köt a farkára. 1838: Tudjae mit 
mond a1 köz példa beszéd igen szentül? aki nem fér juká-
ba tököt köt a farkára [Torda körny.; TLt Közig, ir.] 
* nem kell igen nagy harangot ~ni rá nem kell dobra 
verni a dolgot. 1672: Az úr ugyan kéreti Kegyelmedet ál-
talam, hogy ezt, ha oly embert talalna Kegyelmed, tétet-
né hírré bizonyos helyeken, de nem kellene igen nagy ha-
rangot kötni reá [TML VI, 81 Bethlen Miklós Teleki Mi-
hályhoz] * oly szegre ~ötték, hogy könnyen le nem ha-
gyom venni. 1591: Daroczi Boldisarne Margit azzoni . . . 
val l ia . . . Az birak oda iutuan el veuek az legeniteol az 
czakan t . . . Mikor az zabliaiat el akarnak teolle venni, 
Monda az legeni, bizoni oly zegre keottek azt hogi keon-
nien le nem hagiom venni, eleggegietek megh az czakan-
nial [Kv; TJk V/1.89]. 

6. felköt/vesz; a pune/lega; anziehen. 1593: Anna 
Zarka Simonne vallia: Kis Mihalinak zaiabol hallottam 
hogi bezellette az felesege latorsagat. . hal valami zú-
gást oda be az h a z b a . . . es vgi talallia az zekeres legint 
tahat akkor keoti gatiaiat [Kv; TJk V/l.370]. 1635: Já-
rainé — az ház közepett áll és egy asszony övet . köt 
vala [Mv; MvLt 291. 50a átírásban!]. 1756: az Uraság 
b í r á j a . . . porontsola Balog Uram szovával hogy min-
gyárt keljünk (: le vetkezve lévén :) botskort kössünk 
ökröt fogjunk és Balogné Asszonyomot a maga hazahoz 
vigyük [Nagysomkút Szt; TK1]. 1765: Grozát igen idős 
Embernek tudom ugy hogy még a' Nadrágat is a Nyaka-
ba kötötték hogy le ne Suhagyan rolla [Bukuresd H; Ks 
29/4]. 
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Szk: haj ~ni való pántlika. 1722: Az Gyermekek Is-
kolaban menven ad t am. . . Két haj kötni valo pantlika 
(!) Ket bonto fűsűta [ApLt 2 Apor Petemé inv. — aFels-
ból kiemelve]. 

7. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
fegyvert ~ fegyverre/hadra kel, háborút/hadat indít; a 
porni la luptă; die Waffen ergreifen, ins Feld ziehen. 
1710: Szintén akkor a francia király is követeket kŭlde a 
fejedelemhez nagy ajándékokkal. . . kik a király nevivel 
a fejedelmet arra ingerlenék, hogy a magyarok mellett 
kössön fegyvert, és ő is nagy hadakot küld le Magyaror-
szágban3 | a fejedelem neve alatt a budgú vezért nagy ígí-
retekkel s ajándékokkal arra készteté , hogy Thökölyt 
fogassa s ölesse meg, aki noha most a török portához ra-
gaszkodott, de mihelt dolgait stabiliálhatja, falban rúgja 
a törököt, s fegyvert köt ellene [CsH 109, 162. — a1674-
re von. feljegyzés. Teleki Mihály 1681-ben] * kardot ~ 
a. kardot felcsatol/övez; a-şi încinge sabia; das Schwert 
umschnallen. 1812: Grantzki Moses Uram Kardot köt-
vén az udvarba Feleségével edgyűtt bé jött [Héderfája 
KK; IB. Nemes Kolumbán Imreh (21) vall.]. 7823-
1830: a gróf. . kardot köt derekára, s kiindul a házból 
[FogE 99]. — b. fegyverre kap; a puné mîna pe arme; die 
Waffen ergreifen. 7676; Sombori uramat azzal vádolták 
asszonyunk előtt, Szebenben részegen az étekfogókat 
fellázasztván az étket konyhamester uramra vissza kül-
dötte, azt mondván, csak az kellene, kötnénk kardot, ül-
nénk lovainkra s adnánk elébb az ő nagyságok méltósá-
gán [TML VII,253 Baló László Teleki Mihályhoz]. 
1704: az köznép felzendült, és praetendálta, hogy mikor 
őket felvették Rákóczi uramék, akkor nekik miket ígír-
tenek, és úgy kötöttenek kardot és véreket is folyatták 
[WIN 1,307]. 

8. bekötöz; a pansa; zubinden | (sebre, testrészre) rá-
kötöz vmit; a bandaja cu ceva; (Wunde, Körperteil) 
verbinden. 1570: Meggyesi Esthwan Borbély Marthon 
zolgaya ezt vallya hogy mykor Kowach Kalaranak La-
ba megh Theort vo l t . . . az vra Borbély Martont kwldy 
oda hogy Be keozze az Laba t . . . Mond az Byronak 
Myert keossem en ezt ha nem Tudom ky fyzety megh 
Munkamat [Kv; TJk III/2.57]. 1583: Jeremiás paxia 

vallia, Hal lot tam. . . hogy az Kendi Ianos farka meg ve-
zet volna balas kowachnetwl... Izente hogy vaias petre-
selymet keossenek rea [Kv; TanJk IV/1.149. — aOlv. 
Paksi]. 1600: Borbély János. vallya.. Annak vthan-
na talam eot hettelis volt hogy megh nehezedek enys 
mentem keottnj oda [Kv; TJk VI/1.483]. 7778; Jo az 
igen bádgyatt és álmosságba, hagymázba merült beteg-
nek a' két szárok ikrájára. Kovásszal és meg tört 
mustár maggal s' kevés etzettel tsinált keményetske 
tésztát kö tn i . . . hogy verességet, vagy hojjagot szívjon 
[MvÁLt Mátyus,ConsSan.gub. — Színi Karola 
kijegyzése]. 

9. vmibe beleköt; a lega ín ceva; (hin)einbin-
den/schnüren. 1573: Draga Myhal Karoly fyw vayda 
kochissa. . vallia hogy az azzonya pénzt kérészét 
eleh. az legenynek atta, Az egy Sahos Rwhaba keotet-
te [Kv; TJk III/3.297]. 1589: Valamy theoredek ezwst 
egy Erzenybe keottwe [Kv; KvLt Vegyes 1/2.63]. 1591: 
Nagi Palne. vallia. Tudom hogi hazamnal volt Su-
sanna, es egi ruhaba keotue volt vgi mynt huz forintia 
[Kv; TJk V/1.179]. 1628: Egy Abrozba kótue. Egy hit-
uan Lakat. Ket uthj keóteó feka .[Gyalu K; JHbK 

XII/44.12. — aFolyt. a fels.]. 1684: 16 forintot . . . Fodor 
Gergely mű előttünk. . . ruhájába köté és el tévé [Gyala-
kuta MT; LLt 66/4]. 1719/1724: az két száz forintokat 
Velünk olvastatta fel Banhaziné Aszszonyom fel olvás-
van egj keszkenőben kőtök [Torda; JHb XIV/6.62]. 
1780: hozatott ki Cserei Uram az udvarból megint hoz-
zám egy nagy tsomo portékát lepedőbe kötve [Bethlen 
SzD; BK. Ant. Bod (45) magister scholae ref. vall.]. 
1843: Cserelakán minden meg-szállitott mustakhoz 10 
vederhez 1 lót el-aprózott Örvény-gyökeret kell zacskó-
ban vagy rongyba kötve meg főzni mustban, é s . . . hoz-
zá önteni [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

Szk: üveg ~ni való zsúpszalma. 1847: 1500 üveg kötni 
valo zsup szalma [F.árpás F; TSb 46]. 

10. megköt/kötöz; a lega; zu etw. binden, fesseln. 
1597: Bachio Gieorgi. . . vall ia. . . egczer az olhozis 
keoteotte volt3 az giermeket aki megh holt ackoris mind 
el kekewlt volt [Kv; TJk VI/1.41. — aKis Imreh]. 1605: 
keottue uittek eőtteott az Nemetek [UszT 19/47]. 1630: 
ugy wte eggyk az szolgák keozul egy csyeber rúddal, 
hogy mingyart el esek kukura Tamas annak utanna fel 
uonak a' feoldreol, es Lanczal az eles szekerhez keo-
t e k . . . az Ket kezenel fogua [Ceşed TA; WassLt] 1703: 
kötve vittek ismét eŏkŏt Rogozra , és ott Törvényt Tõt-
tenek reájok [O.magura Szt; Told. 24. — aSzD]. 1723: 
Némasági ur(am). . . az Luka Vaszily... feleségétis két 
hetü gyermek ágyából fel verte, kötve masuvá vitte [Ho-
dák MT; VGy. Petre Ojniczáne Mária (28) vall.]. 1745: 
az Attya az Faluval megkőtőztőttea és más napig míg 
meg jozanodot kötve tartották [Kersec H; Ks 112 Ve-
gyes ir. — aCsimponjer Dávidot]. 7805; hogy pedig pa-
roncsolotom szerint a Birak a Kovatsok kozűl valakit 
küldettenek volna kö tve . . . hozzam edgyet se, hanem 
magokra Cziganykodni eleg gyŭt [Torockó; TLev. 
9/41]. 1845: a midőn a Teheneket az ki váltó D(ominá)-
lis Biro az Popánktol el akarta volna hajtoni akkor az irt 
Nótárius Ur, hivatalánál fogva, az falusi Birakoknok 
kezibe adta kötve [Páncélcseh SzD; RLt Kozma Andris 
(50) vall.]. 

Szk: ~ m való bolond. 1812: mihelyt kihaladtak a Pa-
lotára a tisztelt Aszszonyságoka mindjárt kiáltani kez-
dették ezen motskos szokott eő nsgának gyalázására : 
Tőkős Tőrnyõs, Méntseredett Matska Samuka földön 
futó Bolond, Mamujka, kötni valo Bolond [Héderfája 
KK; IB. Magyari Ján ţs (19) grófi kertészlegény vall. — 
aA grófné és az anyja. A grófi fétjre] * gombolyagba ~ 
gúzsba kötöz. 1765: az Executor ugy nyomorgatta, Sár-
ba ültette, és hóra, meg fúrván a gerendát, szakállát 
vagy håját oda szegezte fa szeggel, gombolyogban kö-
tötte, s e képpen a Contribuens népet nyomorgatták 
[Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 298] * nyakon ~ a. bün-
tetésből nyakát megkötözi. 1571: ha mely lofew 
attiankfia valami vadat awagy madarat fogo t . . . 
ereossen büntettek fogsaggal es birsagolasal hazara 
mentenek nyakon keottek ugj vittek az vashoz és 
istrángot hoztanak ele kywel fel akazzak [SzO 11,325]. 
1671: hol találtatik lenni az ŏ házas társa mellől el-állott 
személy, admoneállya a vissza menésre, melyet ha nem 
cselekednék, ugy tegyen két száz forintig valo 
Executiot.. . hogy ha penig annyi java nem lészen... 
kössek nyakon s' adgyak hűtős tarsa kezében [CC 3]. 
1712: mikor községh maga munkáját el végezi 
elsőben.. . mint ha ujakon kötve hoznak ugj jő at-
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kozodassal morgolodasal dolgozik [Ksz; BCs]. — b. 
nyakörwel megköt. 1629: ugj hoza ozta(n) el az agarat 
niakon keötte maga [Mv; MvLt 290.180a]. 

11. felköt/akaszt; a spînzura; aufbinden/hängen. 
1723: (A jobbágyot) egy faval veri Nemasagi ur(am) 
mint l ehe t . . . osztán a gerendára k ŏ t é . . . a két kezin lé-
vő hüvelykeit a háta megi vonván ott ŏszve kŏte erŏssen 
[Hodák MT; VGy. Prekul Ojnicza (40) jb vall.]. 

Szk: fîistre 1597: az A Bogartfaluj Mihály Zolga-
jan . . . megh chelekette az factúmot, megh foghta, keó-
tezte fwstre kótte, es az monjaúal deómeklette az eperiet 
zajaba [UszT 12/89]. 1603: Tóth Thamas leannia An-
na . . . val l ia . . . Hallottam az attiatol is hogy az leaniat 
megh feniegette hogy oda ne mennie(n), megh ne mond-
gia hogy eo zegezte be az ajtót, mert az fwstre keoty [Kv; 
TJk VI/1.643]. 

12. abroncsoz; a cercui, a lega cu cercuri; bereifen, 
Reiſen aufziehen. 1568: Greeb g e ç r g . . . fassus est, Ezt 
tudom hogy Bor egetheç Marton kçtçth szabó ſerenc-
nek Altalagokat es kadakat, ez el mult Eztendç)b(en) 
[Kv; TJk III/1.242]. 1579: Az kadarokat penigh eo keg-
me biro vram hywassa be es vgya(n) valóba inchye eoket 
h o g y . . . Io wy abronchyal keossenek [Kv; TanJk 
V/3.197b]. 1592: Kadar Ianosnak . . . hogy az chebreket 
keteotte Attam f. — d. 6 [Kv; Szám. 5/XIV. 62 Éppel Pé-
ter sp kezével]. 1599: Vagion sok panazolkodas az Ka-
darok feleollis hogg vonogatnak magokat, es affele hor-
dókat amellyeket Jdegen kadarok keoteottenek, ha Ab-
ronch affele hordorol le zakad, fel nem Akaryak keotny 
[Kv; TanJk 1/1.347]. 1600: Kádár Jgpos keóteót az bo-
rokra Negy Ábronczot eggiet három pénzért atta(m) d 
12 [Kv; Szám. 9/XII. 63 fgyarto Simon isp. m. kezével]. 
1654: Fazekas András a kadar . . Tisz Uy hordot csinál 
Annuatim Azon küuöl keöt az meni hordo kiuantatik 
[Hétúr KK; Ks Bánffy Anna urb.]. 1674: Egy negyvenes 
hordot veottünk a B: Céh számára készen keotve pro f 1 
d. 60 [Kv; SzCLev.]. 1730: az Utramban spécificalt hor-
doknak ürességét midőn az nyárban harmadik izben kö-
tettük volna az boros hordokat muisa vettük eszre 
[Abosfva KK; Ks 8.XXIX.24. — aOlv.: mü is]. 

Szk: bor (hordó) ~ni. 1586: Kadar Demeter vallia, 
Zatmary Istwanne h i u a . . . az Bor hordo keotnj a* pin-
czeben [Kv; TJk IV/1. 501]. 1591: Ha penigh valaky 
bora kotny hina azt, az ki hordoiatis megh keoteotte 
volt es megh nem talalna, valakit hini akar, tartozzék 
mingiarast el menny [Kv; TanJk 1/1. 166-7]. 

13. szk-ban: ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
gát ~ni gátat fonni; de împletit/fåcut diguri; dämmen, 
Damm flechten. 7700: Vöttem az Fenesiektöl Gath köt-
ni egj darab berket Flor 6 Dnr. 30 [Kv; Szám. 40/1.24]. 
1798: elegyes vesszők találtatnak benne, mellyek most 
gát kötni valók [Hagymásbodon MT; EHA]. 1878: Gát 
kötni voltak [Etéd U; NkF] * gomb ~ni gomb 
készíteni; de confecţionat nasturi; Knopf verfertigen. 
1570: Sofya Kanna Jarto Gergel hwga. vallya. . 
Eotet az Batthya zabo Janosnehoz attha gomb keotthnj 
[Kv; TJk III/2.29] * szőlő ~ m szőlőt kötözni; la legatul 
viţei de vie (de araci); Reben/Triebe aufbinden. 1752: a 
B.Madarasi szőlőben jŏttenek szőlő kötni [Told.37/44. 
— aMT]. 1755: az idén az szárazság miján szöllö kötni 
valo sátiljt nem lehetett kapni téhat szükséges képpen 
kellett kenderrel kötni [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 
1789: egy csomo Szöllŏ kötni valo Hárs Rf — xr 3 [Mv; 

ConscrAp. 6]. 1820: 10 kalangya szőlő kötni valo ken-
der [M.lapád AF; BLt] * (csapó)gátat ~ gátat fon; a 
împleti un dig; Klappenwehr flechten. 1701: az Maros 
Vasarhellyi Vámos Hidon aloll, az Maros Vizén által gá-
tat akarnak vala kötni [Mv; Berz. 13.11/25]. 1829: azon 
hely valoságos viz hagyás volt, és hogy csapó gátott kö-
töttünk oda 's a ' víz el ment onnan ugy lett földé ezen 
hely [Csókfva MT; TSb 24] * kereket ~ kerékféket fel-
tesz; a împiedica roata; Radbremse aufsetzen. 1632: a 
hun kereket szoktak kötni, ott jü ki az udvarfalvi határ 
[Udvarfva MT; Barabás, SzO 367] * tutajt ~ tutajt 
ácsol; a lega pluta; Floß zimmern. 1840: Tutaj heveder 
fákot hoztak . . . Tutajat kötöttek | Tutajokot kŏtŏtek 
és vetetek a vízbe [Libánfva/Görgény MT; Born. G. 
XXIVb. — A jb-ok] * vészt ~ halfogó rekesztéket 
állít; a ridica zătoane; Fischsperre aufstellen. 7669: az 
Szent Gotharty Emberek kŏzzüll némellyek az eö Naga 
számára czináltatott s köttetett vészeket elrontották, el 
h á n t á k . . . es vesztis keőteőttek az eö Naga Portioia ha-
tarán [Feketelak SzD; WassLt]. 

14. könyvet beköt; a lega o carte; (Buch) einbinden. 
1846: kötöttem könyveket . . . 7 darabot kötöttem bor-
nyúbörbe darabja 1 fl 30 x r . . . 3. darab Angol vásznos 
kéménbe darabja 36 xr [Kv; Pk 6]. 

15. átv kapcsol; a lega; anschließen. 1630: soha az 
német nemzet addig török császárral össze nem vész, va-
lameddig Erdélyt vagy mesterséggel, vagy karddal hoz-
zája nem köti [BT>r 429]. 1663: En már édes Apám 
uram, sok ratiocinálkodásim után meggyőzettem, ma-
gam kicsiny szerencsémet az ő nagyságukéhoz kötöttem 
[TML II, 475-6 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez]. 
1672: Egyébiránt Isten az ő népének és anyaszentegyhá-
zának szabadítását nem kötötte ő kegyelmek s az mi sze-
mélyünkhez; talál Isten Dávidot, Gedeont s többeket 
[TML VI,166 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: 
Halna meg ma a fejedelem, ott a fia s a fejedelemasszony 
és az uralkodó atyafiság. . . kik az ő szerencséjeket ah-
hoz a bölcsőhöz kötik, ha csak a magok hasznáért is, 
még talán ennél is rosszabbul lenne a dolog, mint most 
[BÖn. 696]. 

16. (adósságban/zálogként) leköt vmit; a zălogi 
ceva; (in Schuld/als Pfand) verschreiben, verpfanden. 
1573: Megh tekynthwen az wytezleo Kamwthy Balas-
nak zolgalat tyat . . . az my falwnkath Magyar or-
botha . . neky Attwk es keotheothewk ezer forynth-
b a . . illyen keotessel, okkal es Móddal hog" walamy-
k o r . . azt a falwth eo thewle. . . al Akarnok wenny. . • 
hat tartozzwnk eo neky az Ezer forynthoth . . . le tenny 
Ereotte [Fog.; Törzs. Békés Gáspár aláírásával. — aKé-
sőbb: Középorbó AF]. 1602: Tuggia azt Kemeny János 
vram hogy nekem hettuen eot magiar Arany forintom-
mal adoss, mellyert az Ombozy Joszagot keoteotte enne-
kem [Kv; R D L 1.73. — aK]. 1643: Vitezleo Jonas Deák 
Uram. kenszerittetet uolt kernj egj bizonyos napigh 
Nagy Pal Uramtulis szaz magyari forintot. keötwen 
mezej szanto feòld éòréóksegit Nagy Pal Uramnak [Dé-
va; JHb 53p]. 1700: Az Eccla adósságát ha Dési Györgj 
Sz György napig le nem tészi; az Eccla a' szász Cantort 
oda szálittya, mint hogj a" Háza vágjon réssz szerént az 
adossagb(a) kötve [Kv; SRE 68]. 1768: Tsekelaki Anna 
Aszszony.. kért es kŏltsőnztft volna Dobolyi István 
uramtol három Rs forintokat. . azért hogj ezen ados-
sagtolis meg szabadulna . . . ada és k ö t é . . . puszta egj 
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tsotorta szőlejét irt Dobolyi István uramnak. . . négj m 
forintokba [Ne; DobLev. 11/394. — aOlv.: csötört]. 

Szk: bennvalót ~. 1607: mind ben es kűn ua ló t . . . 
kőté Varga Thamasnak. . . maraduarol maraduara 
[Szentmihály U; Pf) * házát 1570: Thimar Bar-
thos. . . Most is Nagyot vetet Az varos vegezesse ellen 
hogy Nemes Embernek keotetthe hazat [Kv; TanJk V/3. 
7a]. 1581: Biro vram ertekezzek felòlle hogy hazat 
Thwry Georgi ne masnak kótte legie(n) Es Annak 
moggya zere(n)t az Captalan elót Aggyon kótes lewelet 
hazarol es zóleyról [Kv; i.h. 243a] * jussát ~ i . 1587: 
minden ott walo Jussatt Nagy Janosnak ky wolna Eor-
men zekesen... farkas Erszebet Nagy Janosne, walla es 
keotthe my Eleotthwnk Jegy Rwhayaygh Az wytezleo 
zentthamassj zalanczy Georgynek es Maradékinak 
[Monor BN; JHb XXVI/11] * kŭnnvalót ~ 
bennvalót ~ * örökségét ~z. 1610: Tudom azt hogj az 
hol Varga János lakik azt Mate András az eo 
(e)öreokséget feye valcziagaba Lazar Jstuannak keötte 
volt [Alfalu Cs; Törzs]. 

17. vkit vkire ~ nyakába varr vkit vkinek; a agăţa pe 
cineva de gîtul cuiva; jm jn an den Hals hängen. 1582: 
Giulay Eothweos Istwan. . vallia, Mentem vala Ba-
niara az el mült Napokba talalam ot az legent, Ezechielt, 
Kérdem, mit chinalz it, Monda Amaz Bestie Azzoni 
miat Thwri Palne miat Jeowek el onnat, mert ereowel 
ream Akariak vala keothny [Kv; TJk IV/1.68]. 

18. bele ~ vkibe átv beleakaszkodik/bojtorkodik vki-
be; a se lega de cineva; sich einhängen. 1754: azon hely-
nek egy darabját . . kaszállonak hagytam.. . egy Job-
bágy azon helyet kaszállani kezdven ellenzettem a ka-
szállástol, ki belém kötvén kaszájával reám ütött [Galgó 
Sz; JHbK XLVI/2]. 1839: nehogy valaki belém kőssen 
[Dés; DLt 587/1838). 

19. kb. babonasággal/boszorkányozással cselekvésé-
ben megakadályoz/köt; a vrăji prin descîntece; jn durch 
Aberglauben/Hexerei hindern. 1761: mondotta néki 
Daraban Vonulne: Láddé a Deákné engemet meg sem 
lát penig sok jót tettem én vélle, mert meg tsináltam hogy 
az Ura meg nem verheti. en tégedetis meg tanít lak. . . 
hoz úgymond Ember temetésiről valo port, kovát, Már-
ványkővet es tarts a szemérem testedben sót azzal ed-
gyűtt ezeket ted porrá s ad be nekie, és viszont a kezedet 
vesd hátra a hátadra és öszve fogván mondgyad eztet: 
nem téged kötlek, hanem az Uramot hogy meg ne ver-
hessen [Gyeke K; Ks 4.V.20]. 

20. szövetkezik; a se asocia/alia; folgen. 1671: az ve-
zérnek akaratja s rendelése az: Ali béget Szepesi uram-
mal császár portájára beküldje, kössenek hatalmas csá-
szárral . . s ez kötés véghez menvén, Isten kegyelméből 
nem késnek hozzá fogni azután [TML V,644 Baló Lász-
ió Teleki Mihályhoz]. 
, Sz: félen ~ i a csépet átpártol vkihez. 1619: én úgy ha-

láláig most is azt mondom, hogy Felségednek török ba-
rátságban igaz tökéletes jóakarója volt , azután ha félen 
kötötte az csépit, semmiben azt nem tudom [BTN 383. 

Mehmet pasa] * máshozjvkihez a csépet 'ua.' 
1658; Suba Erzsók asszony is kegyelmednek szolgálatját 
ajánlja.. . az kést is megcsináltassa Kegyelmed neki, 
mert ha nem, bizony máshoz köti az csépet, azt mondja 
[TML 1,125-6 Árva Bornemisza Susánna Teleki Mi-
hályhoz] | Az anyám Barcsai uramhoz szolgáját küldte 
be Erdélybe, maga is utána megyen. Elhiszem, hogy 

most Barcsai uramhoz köti a csépet [i.h. 286-7 Kapi 
György ua-hoz]. 

21. egyezséget köt; a se învoi/inţelege; eine Vereinba-
rung/Übereinkunft schließen. 1676: ŏ kglme még eggye-
zet, es kötőt volt egy Test-vér Leány Ágh, Attyafyaiual, 
es azok maradekiual, ülethető Jauok(na)k, es Joszagok-
nak megh osztása felől [Marossztgyőrgy MT; BálLt 55]. 

Szk: kötést ~. 1609: Keotenek mi eleottwnk egy Mas 
keozeot Szabad akarattiok szerent ilijen keotest hogj ha 
Fekete Gergelyne az uagj Nagy Pal megh haboritana 
Szelles Mihalt ebben az nekj adot eoreŏksegben tehát 
szaz forinton maragion [DLev. 1. II.B.8]. 1629: Mikor 
az leuelet irtak es az keotest keoteottek en azt nem tu-
dom . . . mert minket chyak az pénz le tetei es fel vetel 
melle hittanak volt [Kv; TJk VII/3. 31). 

22. átv kiköt vmit; a puné condiţii; aus(be)dingen, 
vorbehalten. 1657: (A) végezés megállásának vinculum-
ját azt köték: hogyha az fejedelemasszony violálná, Fo-
garast jószágostól és minden jussát amittálná; ha pedig 
amazok, tehát perjurusok és notáriusok lennének 
[Kemön. 140]. 7848; Ezen Contractusban meg irt Ka-
szálta rétre ujjabban levala Sinfalvi Csongvai Támas 
U r a m . . . 10 az az tíz váltó nemet forintokat. . . ezen 10 
váltó Forintak után még Köte négy használható Eszten-
dőket [Asz; Borb. Várfalvi ifj. G. Fodor Moses ns vall.]. 

Szk: feltételt 1879: De minthogy éppen akkor 
folytak a Kerekes-heccek; azon feltételt kötöttük: ha 
Kerekest kiteszik a Társaságból3, mi bemegyünk [PLev. 
68 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aA Kemény Zsig-
mond Társaságból]. 

23. elköt, átad vmit vkinek; a préda cuiva ceva; jm 
etw. übergeben. 1629: Jeouenek my eleonkbe(n) Az ne-
hay Szekel Peterne Kristoczki Sophia aszszonnak edes 
gyermekj.. . Hogy az mely illyen dolgokbol Causak az 
megh holt Annjokrol Immár eo kegmekre deuolualtana-
n a k . . . azokot az Causakot minden ahoz valo igassa-
gokkal es levelekkel adak es keőtek minden tellies hata-
lommal es Authoritassal, Orbay szekbe(n) Pauan lakó 
Gal Miklós Vr(amna)k es Kezdj szekbe(n) Szentlele-
ke(n) lakó Czintala(n) Istuan Vr(amn)ak kezekbe(n) 
[Hsz; KaLt Apor István ir.]. 1650: abbali igassagat Pe-
terfíy Mihalyis, eorökősön az J felesegenek kötötte 
[UszT 8/64.54]. 

24. elköt vmit vkire; a lăsa cuiva ceva; jm etw. über-
lassen | eltestál vmit vkire; a testa cuiva ceva; jm etw. 
hinterlassen/vermachen. 1602: Ha penigh nekik holtok 
teortennék s maradekiok nem maradna, minden zegeny 
Atyamfyaynak keoteom3 [Kv; RDL 1.73. — aA szóban 
forgó javakat]. 1608: vir zerint valo Eoreokeossigemet 
teliessiggel Eo keglminek adom aianlom keoteom es 
Vallom [Dés; DLt 300]. 1630: cziak ereöuel veotte az az-
zoni teőlle; ne(m) io akarattiabol keötte es hatta [Csapó 
KK; Told. 17a]. 1653: eszt az en keves ioszagoczkamat 
meliet nekem az en istenben el niúgút iambor úram. 
nekem hagiot es kótót úolt. három ezer talerban. . 
holtom utan hagyom. fiamnak mikola Sigmondnak 
[JHbK XLII/3 Kovacsoczy Zsuzsanna végr.] 1688: En 
mind(en) néuèl neuezendö kulso bélso ingó s ingatlan 
iouajmot. kötöm holto(m) utan. Kaszoni pal Uram-
nak [Impérfva Cs; BCsj. 1714: tapasztalván az Ur(na)k 
Bátyám Uramnak is, igaz hozzám meg mutatot t . . . 
atyafisagos szeretetit. adám és kőtem eő kglmenek, es 
maradékinak.. . Disznó Pataka3 nevű egész ráta pos-



köt 436 

s(ess)iomat [Gerendlóna TA; JHb II/2. — aSzD]. 1759: 
Néhai Bartók Mihályné Csomos M a r g i t . . . Melyik 
Gyermeke vagj onokája mondotta volna hogy te vén 
Boszorkány itt nem lakol ha nekünk nem kőtőd őss Há-
zadott, Joszágodott? [Albis Hsz; DobLev. 1/292. la vk]. 
1816: Senki Tővissi Gergelyt . . . az Finta Anna édes 
Attyárol maradott jókban Joszágokban szántó földek-
ben s egyebekben.. . meg ne háborí thassa. . . féijéhez 
valo vonszo szeretedből hagya köti és testállya mivel ter-
hes és hoszszas betegségében mind eddig ele jo gondgyát 
viselte [Asz; Borb. I]. 

25. jobbággyá/jobbágyul ~ vkit jobbággyá tesz vkit; 
a face iobag pe cineva; jn zum Leibeigenen machen. 
1638: egyk az masikot Jobbagiul keottek uolt egj mas-
nak [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 1639: Beldi János 
uramot ad monealtuk certifícaltuk es euocaltuk, hogj eö 
kegielme az Nsgod Tablaiara Segesuarra az mostani sze-
kely terminusra ra tartozzék, es okat adgia Daruas 
Georgieot merth keotte Jobbagia el nem boczjatotta 
iouait meg nem atta [BLt 3]. 1761: Fiját egy Háromszéki 
Nemes embernek azért hogy dolgát Fattya vetesiért az 
Tisztek előtt büntetés nélkült végben vigye Jobbágyul 
kötötte volna [Hsz; LLt]. 

26. fejét ~ i a. jobbággyá teszi magát, jobbágyságra 
köteleződik el; a accepta să fie iobagul cuiva, a-şi lua ob-
ligaţia de a sluji pe cineva ca iobag; sich zum Leibeige-
nen machen/zur Leibeigenschaft verpflichten. 1606: 
A.Zent Paly Kornis ferench Vram. Incti oklandy Elekes 
Istua(n), es Karachon-Halnj (!) Salati Bal int . . . J Com-
p(ro)bant hogy eok ne(m) eosteol* maratt Jobbagyi az 
Anak, Elekes Istuan(n)ak az Attia sem keotte fejet az A 
elejnek.. Ha zinte keòtte volnais az Attia de eŏ ne(m) 
keotte, s ne(m) lezen Jobbagia [UszT 20/113]. 1609: hal-
lotam hogj Varga Ferencz mehet lopot uol t . . aztis hal-
lota(m) hogy aba kötte uolt feit es Jozagat [Szentgyörgy 
Cs; BLt Peter deacne uice kiraljbirone Gal Margit aszoni 
(40) vall.]. 1616: Fazakas Lukaczi Lazar Istwan Vram-
nak keoteotte feyet hogj az Patakj Peter molnat fel dúlta 
vala az marhayat megh wtte vala, azért keotte vala feyet 
[Kászonfelsőfalu; LLt]. 1664: mondotta neke(m) Sza-
b<o> András hogy eö oda bolondoskodta kötötte fejet, 
Jobbagysághra Béldi vramek(na)k eő kgmekk [Kovász-
na Hsz; BLt]. — b. fejével, személyével áll jót vkiért/ 
vmire; a-şi puné capul la mijloc (pentru cineva/ceva); 
mit dem Kopf, durch die Person für jn/etw. gutstehen/ 
bürgen. 1570: chyarlokezy Dyenes, Ezt vallya, hogy 
Ewtet hytta volt palochy hogi Teobekel egetembe Megh 
Beochwllenek az zeoleot. chynek Balint azt Monta 
palochinak Neh gondoly arra, Mert feyemet keoteom en 
arrah hogy senky ezben megh Nem bant [Kv; III/2. 167]. 
1613: monda Virág Georgy hogy kötte feyt Gabir Pete-
rert csak megh ne ölliek [Szentmárton Cs; BLt] | Petrus 
litterat(us) Vice Judex Regius d e . . z Georgy. . f(as-
sus) E(zt). . hallotto(m) hogj monta Beldi Keleme(n) 
vramis Virág Georginek es a<z> Gabir Peter fíanak hogi 
ne kössek fejekett, mert ugia(n) fejtt uetete Gabi<r> Pe-
ternek Meghis oda keotek fejekett Beldinek [Cssz; BLt 
3]. 1614: Viragh Georgy azon dologért hogy megh ment-
hesse az Ipayat eoys oda keoteotte feyet [Bánkfva Cs; 
UszLt VI.56,420]. 1710: az fen még jrt szémelyek... ke-
zességre. . . rá Lépének. . . (: fejeket joszágokot köték 
eó kigielmiért3 az kezesek :) [Csíkszereda; Borb. I. — 
aHorváth Györgyért]. 

27. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ i magát a. kötelezi magát vmire, kötelezettséget vállal 
magára; a se obiiga la ceva; sich verpflichten. 1539: az 
Sombori benedek . . . kewtthe magath hogh az my zala-
gossa ew Neky Sombory Mihalnal wolna, egy masnal 
kewl megh nhe (!) watthathna ha nem ha echyersmynd, 
mynden zalagossanak le thenne az penzyth, az kor tar-
tozzyk megh adny. Sombory Mihály az ew zalagossath 
[Zsombor K; MNy XL,137], 1559: ez witezleo Rakosy 
Antal Rakosy János es Rakosy Ferencz keótek my 
eleottunk magokata Jllien modon ez Jeowendeo Zenth 
Margit Ázzon napiaraa Az okleueleket, Mindeneket, Az 
melyek Az Zengiely Jozag feleol wolnanak . . . Barchaj 
Farkas kezebe Zangielbe tartozzanak Adnya [Mező-
szengyel TA; BfN VI. 304/29. — aMáj. 29-én. bJúl. 13]. 
1563: hogy ha el zoknek Kerestel balintt hat Swki Istuan 
Minden toruenny erthol (!) zabado(n) megy foghas-
s a . . . ha penig valaki toruennyel el uenne hatt zeki pal 
kothi magatt h o g y . . . swki Istwan zaz forinthott vehes-
sen Raytha [Kv; SLt G.5]. 1590 k.: zagoni mihaly Énne-
kem verem húllasaert serelmembe Jgert wala Masfel fo-
rintotth... az napra meg Nem ada az keótes zeörent ra 
menek hogy Jgazat weögiek mert magat Jgy keotte wala 
[UszT]. 1707: igy alkuva(na)k mi előttünk mind ez felül 
hogy ezen Cserenek birasab(an) kőtekis magokat mû 
előttünk, hogy egj mast megh oltalmazak [Aranyosrá-
kos TA; Borb. l\. 1779: Mely meg edgjezesnek és oszto-
zasnak hogi meg alloi lesznek újra köték magokat [uo.; 
i.h.]. — b. jótáll vmiért; a garanta pentru ceva; für etw. 
gutstehen/bürgen. 1563: veottem Egi lowat Bwzaban 
Eo felsege Jobagiatol Bestercej Kerekes Balaztol melj lo-
wat Énnekem nagi Ereos Eskwessel ada hwtire Tyztesse-
gereis keoteotte Enneke(m) Magat hogi az lónak sémi 
santasaga nincze(n) [Vécs MT; BesztLt. — aSzD] * 
magát vkiért jótáll/kezességet vállal vkiért; a garanta 
pentru cineva, a se puné chezaş pentru cineva; fŭr jn bür-
gen /gutstehen. 7596: Adgiuk mindeneknek Emlekezetj-
re az my jelen valo leueleonknek Rendiben, Hogi lőt-
twnk kezessek ez zabad Akaratunk zerent kőtőttwk Ma-
gunkatt Pereczenben l a k ó . . . Batthorj Gasparnak es 
Bathoij Peternek az w kegmek jobbagiaerth Geőrteleky 
Danczjo Petererth kjleon kjleön Negiuen Negyuen fo-
rintigh [Szság; WLt] * ~ / magát vkihez/vmihez pártol 
vkihez, szövetkezik vkivel; a se asocia/alia cu cineva; 
sich zusammenschließen. 7679: Mi mondjuk azt, hogy 
ha azelőtt is ti magatokat nem kötöttétek volna az né-
methez, akkor sem bántott volna tűtöket senki, de oda-
kötöttétek magatokat, azt is farba rúgtátok [BTN 208). 
1653: Báthori S igmond. . . nagy igíretet tött valaa . • a 

portának: hogy többé a császár köntösét el nem bocsát 
ja — ha mostan hozzája veszi — és a némethez nem köti 
magát [ETA 1,68 NSz. — a1602-ben]. 1710: Az ifjú Já-
nos király11 felnevelkedvén. őtet is megbolondíták 
utoljára és a török kedve s akarata ellen az austriai ház-
hoz köté mind magát, mind holta után az erdélyi fejede-
lemség successióját [CsH 64. — aJános Zsigmond] * 
magát vkinek szolgálatra köteleződik/elköti magát vki-
nek; a se angaja la cineva; sich zum Dienst verpflichten J 
jobbágyságra köteleződik el; a-şi lua obligaţia de a sluj* 
pe cineva ca iobag; sich zur Leibeigenschaft verpflicb-
ten. 7590: Kibedj Molnár Peter maskeppen Szitás P^ 
t e r . . az Gilkossagertt keoteotte magat mi Eleot' 
t e o n k . . . Ozthovani Pernezzy Istvánnak Vduarhely Ca' 
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pitannak hogy mind fiwrwl... Jobbagia lezen Peraiezzy 
Jstvan vramnak [UszT]. 1591: Capitanj vram Mint-
szentj Benedek vram. fogatta meg vgia(n) Mester Ba-
last es hozatta Ide az varba(n). . . mielhogj feiedele(m) 
Jobbagia lewe(n) masnak keoteotte magat [Sándortelke 
U; i.h.]. 1614: Borka János orozasert keötte magat Bu-
tya(n) Gergelnek tizen harmad fel ftert ha megh valtja 
magat kj erezti kezibeöl [Szentlélek Cs; UszLt VI. 
56.428] Jobagiones subiugati. . . Zekely Istwan Sepsi 
Besenjei Jo akarattja szerent keötte magat Lazar János-
nak [Egerszeg MT; BethU 24]. 1635: Zacharia Ferencz 
eltéig kötötte magat Biro Janosnak hogy szolgallya, de 
holta uta(n) fia szabados leszen az houa akar menni el 
mehet, es szabad Ember lehet [Szombatfva U; i.h. 
XIV. l 02] * ~ i magát vkire a. ráakaszkodik, rávarrja 
magát vkire; a se agăţa de gîtul cuiva; sich an js Hals 
hangén. 1585: Catalin Farkas Lukachne vallia, Lattam 
hogy a' leány eoreomest keötte volna az Ifñakra magat, 
de Nem veottek [Kv; TJk IV/1.507]. 1591: Dorothia Az-
zoni Bakó Benedekne vall ia. . . Menek oda Boba Catús-
hoz, es latam ott Tehenes János t . . . kerdem mit czinal-
nanak Énnekem igi zola, Jm az zegini borbolia azzoni 
fiára akaria keotni magat Teglas Antalne, ha lehetne el 
valaztanuk egi mastol [Kv; TJk V/l.133]. — b. ragasz-
kodik vkihez; a ţine la cineva; an jm hängen. 1679: Em-
berem most is, kit Kgtek engedelmébül kiküldtem volt, 
odaki van, az is immár mint mer bejüni, nem tudom, 
csak az az én lelkemnek keserves, mely szívesen köti vala 
Kgdre magát, s nem kelle, penig bizony ebben az világ-
ban egyet Kgd olyan barátjat fel nem talál, mint ű lett 
volna [TML VIII, 516-7 Lónyai Anna Teleki Mihály-
hoz] * ~ i magát vmibe igényt tart vmire; a revendica 
ceva; auf etw. Anspruch erheben. 7629: Ez mwhely az 
mely áruaié volt, az innen ell buidosot. . . Csiszár Imreh 
ezt eszebe veőuén, keőteőtte magat beleje ily szin alat, 
hogy eő volt volna Tutora annak az el buidosott 
áruának, én magam az Taborban leuen Csiszár Imreh 
réá izent a' felesééhemre, ha neki bért nem fizet a mw-
heliteől tehát ki wzi belőle [Gyf; EMKt VI.E. 228b] 
* ~ magát vmire a. kötelezi magát vmire; a se obhga la 
eeva, a-şi lua angajamentul; sich zu etw. verpflichten. 
1Ö26: az eo Kgme Eosinekis Jobbagia voltam, keoteot-
tem uolt is magamot ugian akkor eo knek arra, hogi so-
ha semmi uto(n) eo kmet nem busittom, se szabadsagot 
nem keresek [Csekefva Cs; BLt]. 1685: kõte arra ma-
gat . . . , hogy ennek utanna nyelvet vesztegh tartja3, nem 
becsteleniti [Dés; Jk. — aAz asszony]. — b. jótáll; a ga-
ranta pentru ceva; für etw. einstehen. 7679: Ehhez mon-
dám . . . ha olyan nagy reménsége vagyon nagyságod-
nak benne, hogy az én uram kűvül más fqjedelem megve-
szi karddal Jenőt s megadja az hatalmas császárnak, én 
erre kötöm magamat, hogy nagyságod mint Lupult, az 
Jenő kapuja előtt veressen karóba [BTN 205] * fejébe! 
fejére magát fejével áll jót vmiérţ; a-şi puné capul la 
mijloc, a garanta pentru ceva; mit dem Kopf für etw. 
einstehen/bűrgen. 1592: feyebe(n) keoteotte magatt 
vyawal torkát mwtatta hogy abban keothy magatt hogy 
nwrwl fiwra maradwarul maradwara Jo lewel lezen 
[UszT]. 1772: Gyermekecskenk ugjan jobbacskán vá-
gjon, de ig(en) el ſogjott, gyenge, magais Feleségem vál-
tozó Statusban vág jon . . . ă feire k&ti az ă Vetulaa ma-
gát, hogy mind a z kettŏt ki épiti [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból. — aVajákoskodó öregasszony] * kezesnek ~ i 

magát kezességet vállal; a garanta pentru . . . ; 
Bűrgschaft annehmen, bürgen. 1732: Levelem által 
Grabaricsné Aszszonyom(na)k Kezes(ne)k kötöttem 
magamat [Kv; MvRKLev.] * kötélbe ~ i magát 
kötelezettséget vállal; a-şi lua angajamentul; sich 
verpflichten. 1577: tholdalagj ferencz Mj elleotthwnk, 
azt Monda, hogj egeb keotelbe eó nem keotj magat 
hane(m) az kj Megh nem allja, Patwaron maragyon 
[Vajdasztiván MT; BfN 71/19] * örökbe/örökösen 
magát örökös jobbágyságra köti magát/köteleződik el; 
a-şi lua obligaţia de a sluji pe cineva ca iobag ín tot 
timpul vieţii; sich zur ewigen Leibeigenschaft 
verpflichten. 1614: Adorján Thamas ket eokórert 3 
keoból búzáért 2 ftert egj tehenert eorókbe keötte magát 
[Kövesd MT; UszLt VI.56.30]. 1727: Csudálkozom 
kegyelmeden hogy az cseledim mellet Sémit nem fog 
bajoskodásokban... azért kegyelmed ezen szegény 
Oláne Urának szabadittásab(an) meg indúlyon s 
könnyen ne hadgya had telepedhessék az en földemre jó 
kezesség alat, örökösön köti magát [Szentlélek Hsz; 
ApLt 2 Apor Péterné Bara Sigmondhoz] * (örök/örö-
kös) jobbágynak/jobbágyul ~ i magát (örökös) jobbágy-
nak köteleződik el; a-şi lua obligaţia de a sluji pe cineva 
ca iobag (ín tot timpul vieţii); sich zur (ewigen) Leibei-
genschaft verpflichten. 1590: keote magat ez meg Neve-
zet Azalos Thamas maga szemelyeben eorreok Zabados 
Jobagynak eo maga reze zerent valo hazawal es minden 
eoreoksegewel Egyetembe [Bőnye Sz; WLt]. 1605: keo-
tek magokot eorreok Jobagyul . . . ugy hogy w kmekis 
hadakozastol es minden zedesteol vedesteol meg oltal-
mazzak es gongyokot visellyek [Vécke U; BálLt 61]. 
1667: Jövevény, idegen, Sellér emberek, kik sem Zászlók 
alat valók, sem bizonyos Földes Urok nincsen, ha ma-
gokat jobbágyul kötik valakinek, az ollyanokat sem 
Vármegyében, sem Székelységen a* Fiscus másnak ne 
conferallya [AC 240]. 1700: ugj emlekezem hogj ma-
gát. . . Erdélyi Péter jobbárnak kötette [Csolnokos H; 
Szer. Mich. Csonokori (50) ns vall.]. 1727: Balo Ist-
ván . . . lopta volt el a pénz t . . , és fei kellet volna akadni, 
ha a p(rae)titulalt Ur eŏ Nga meg nem váltotta volna az 
akasztó fá tó l . . . ezért kötődé magát ide, az Mgs Udvár-
hoz ŏrŏkŏs Jobbágyul {Hévíz NK; JHbT] * (örökös) 
jobbágyságra ~ i magát (örökös) jobbágyságra kötele-
ződik el; a-şi lua obligaţia de a sluji pe cineva ca iobag (ín 
tot timpul vieţii); zur (ewigen) Leibeigenschaft ver-
pflichtet werden. 1677: AC Fundus Regiusrol a' Szász 
Natio kŏzzŭl disturbium alat <d bujdosot Jobbágyok ha 
elébbeni lakó helyekre viszsza akarnának menni (: ha 
Jobbágyságra nem kötötték magokat, vagy egyéb igazí-
tásra valo akadállyok nincsen:) el-foocsáttassanak min-
den fele javockal és marhájockal [AC 159]. 1700: Iuon 
Szurdul sive Sikel a Csernai Malomban molnár lé-
vén . . . Circiter nyolezvan veka, buzaig tette s marasz-
tatta adóssá . . . kőte s ada Csonokosi Balint ur(amna)k 
őrőkős jobhágjsagra magát [Rusor H; Szer. Joannes 
Pap Maczesd (40) ns vall.] * örökös zseîlérül magát 
zseüérnék Ml be vhová; a se angaja ca jeler (la cineva); 
sich als Inquühn aaasleMen. 1721: kŏték magokot es pos-
teritasokot.. . õrökōs Sdlerûl [Vadad MT; VK] * zá-
logra magái zálogként/zálogul adja magát; a se face 
zălog; sich als Pfand (her)geben, sich verpflnden. 1599: 
Ennek Előtte valo Iwdôben kõte v o l t . . . Veres Gieőrgh 
magat zalogra Mikes Miklósnak [Papok Hsz; HSzjP]. 
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O Szk: ~ ve hisz kételkedik benne; a se îndoi de ceva; 
an etw. zweifeln. 1760: Minden Törvényes p(rae)cau-
tiok Contractusb(a) tetetödje(ne)k fel, minden világos-
son irattassék fel hogy Sem(m)i homály benne ne légyen, 
es Sem(m)i ki nem maradjon, mert Leveles a* Szék, és 
kötve hisznek Komám(na)k [Igenpataka AF; TL gr. Te-
leki Ádám lev.] * becsületét ~z" becsületével jótáll; a ga-
ranta cu onoarea; mit seiner/ihrer Éhre einstehen. XVII. 
sz. m. / . : Én ö nagyságok előtt becsületemet, lelkemet, 
életemet kötöttem, hogy igaz hívek Kegyelmed s ez alatt 
nem feküdt a Kegyelmed szívében semmi csalárdság 
[TML V,421 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * békes-
séget ~ békét köt; a încheia pace; Frieden schließen. 
1764: azt mondák, hogy az törőkkel 15 esztendeig bé-
kességet kötött őfelsége [RettE 177] * egyezést/egyezsé-
get ~ a încheia o convenţie; Übereinkunft schließen. 
1765: amint halljuk a jövő tavasszal hadakozni akar el-
lene®, melynek okát által nem lehet látni, mivel a múlt 
esztendőkben szoros egyezséget kötött volt őfelsége vele 
[RettE 189. — aII. József császár és király a francia 
ellen]. 1843: Csak szóbeli vagy pedig írásba foglalt egye-
zést kötettek? [VKp 69 vk] * életét ~/ belé életével jót-
áll; a garanta cu viaţa; mit seinem Leben einstehen. 
1665: Havasalföldéből érkezett egy görög; hirdeti bi-
zonnyal, sőt életét is köti belé, hogy az fő vezért megfoj-
tották [TML 111,542 Szekhalmi András Teleki Mihály-
hoz]. 1704: Szentpáli Ferenc mondotta őkegyelmének, 
hogy az életét köti belé, hogy a generál Bethlen Miklós 
uramat meg nem öleti [WIN 1,210] * frigyet ~ szövet-
séget köt; a încheia o alianţă; Bund^schließen. 1619: Ezt 
gondolja nagyságod igen jól meg: mikor az fejedelmek 
egymással frigyet kötnek, mi végre kötnek?. Soha azt 
senki nem mondhatja, hogy egy fejedelem is maga sze-
mélyére köt frigyet más fejedelemmel, hanem országára 
nézve [BTN 300]. 1630: Rákóczi el is jött vala egyné-
hány század magával Bethlen István fejedelemmel szem-
ben lőnek Zsomboron, de semmit nem végezének, ha-
nem frigyet kötének® egymással, hogy azalatt mind ma-
ga Bethlen István, mind penig az ország gondolkodjék 
felőle, kit válasszanak újólag fejedelemmé [Kv; KvE 160 
SB. — ®A Bethlen Gábor halála után a fej-i süvegért ve-
télkedő Bethlen István és II. Rákóczi György egyezségé-
ről van szó] * lelkére ~ vmit rábíz/meghagy vmit vki-
nek; a-i lega de suflet; jm etw. überlassen. 1644: Eze-
ket . . lelkekre keŏteok hogy ez szerent vigienek vegben 
[Kv; JHb III/6]. 1666: kötöm Fejedelem es Fejedelem 
Aszszoni az egesz Kalvinista Erdeli Uroknak lelkŏkre 
[Radnótfája MT; BLt]. 1726: Az melly 30. Arannyokat 
az Dévai Ecclesianak conferaltam volt, az Lelkekre 
kötőm Tts Hunyad Vármegyei Fő- és Vice Tiszt 
Vraméknak hogj meg vegjék és adgják azon Dévai 
Ecclesiához [JHb XXXV/21 Jósika Imre végr. 21] * lel-
két becsületét ~i * napot ~ határidőt szab; a 
fixa/stabili un termen; Termin festlegen/bestimmen. 
1593: En Zanizlofí Bathori Ferencz perecheny.. Jo-
zaghomnak megh Zabaditasaert, kenzerittettem Batho-
ri Elekne Azzoniomtol Jakch Anna azzontol, Byzonios 
Sum(m)at kerne(m) kiért en Eö kgienek kötöttem uolt 
Byzonios napot hogy ha az megh Jrt Napra megh ne(m) 
adhatnam tehát Eö kgie(lme)nek: Zabadsagha legien 
Zabolch varmegiben feierton lewo Jozaghomat el fog-
lalny [Perecsen Sz; WLt] * nyakára ~ ráerőszakol vki-
re vmit; a constrînge pe cineva să primească ceva; jm 

etw. auſzwingen. 1636: senki erővel az nyakára ne(m) 
köti®, türjen az előttivel s-azzal is meg éri [ÖGr Aj. — 
®Az új énekeskönyvet] * nyakát ~ i vkiért szolgálatra 
köteleződik el/kötelezi magát vkiért; a-şi asuma obliga-
ţia de a sluji pe cineva; sich fŭr jn zum Dienst verpflich-
ten. 1640: Csiszár Jánosné Sárdi Kata asszony. . . fassa 
est. Hallottam, hogy Nóvák Farkasnét meglopta, az 
fia... az maga nyakát kötötte erette húshagyó keddig 
[Mv; MvLt 291.218a átírásban!] * szerencséjére ~ sze-
rencsére bíz/hagy; a lăsa ín seama norocului; dem Glück 
überlassen. 1668: Ezeket, Uram, nekem Istenemre, jó 
szerencsémre köté, melyet én is úgy kötök Kegyelmed-
nek [TML IV,369 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz] 
* szivére ~ rábíz vkire vmit; a încredinţa pe cine-
va/ceva cuiva; jm etw. anvertrauen. 1760: midőn minde-
neket kgld keresztényi szivére kö tnék . . . e' szerint min-
denek igazittassa(na)k el [Igenpataka AF; TL gr. Teleki 
Ádám aláírásával]. 1846: minekutána a' Sors engem Sa-
ját kedves Gyermekeimtől meg fosztott, föb képpen Szi-
vemre kötte a ' Menyei gondviselés... Katana Klárit, 
kit én másfél Esztendős korától fogva Anyai Szeretettel 
neveltem [Kv; Végr.] * üdvösségére ~ 'ua.; idem'. 
1628: Nemely helyeken es puszta(n) allo Templomok-
(na)k epwletekre, kiknek eppitesekre az szegensegh nem 
erkezik, hagiok haro(m) szaz Magiarj forintot, melljet 
wduessegékre keoteok mind vra(mna)k es fiamnak, 
hogy az enymbeol adgia(na)k megh tempore suo [Bony-
ha KK; Eszt-Mk Cserei lev. Bánfi Mária végr.]. 

kőtábla I . kőlap; tablă/placă de piatră; Steinplatte. 
1599: Hogi az wj boltokra az zegeletire az keo tablat fel 
chinaltattuk, attunk festekre fl — 14 [Kv; Szám. 8/XVI. 
24]. 

2. kőasztallap; tablă de masă din piatră; steineme 
Tischplatte. 1816: Egy nagyobb rakott Diófa Asztal, 
közepén egy fekete kőtábla [Varsolc Sz; Born. IV.41 
Bornemissza Krisztina conscr.]. 1823-1830: Egykor a 
kéménye kigyúlt, ő a kertben, egy deszkafilegóriában 
egy kőtáblán írva valamit dolgozott [FogE 76]. 

kőtámasztó támasztóvas; fier de susţinere; Stützeisen. 
1842: egy ágas vas karo — vagyis kő Támasztó [Cseke-
laka AF; KCsl 3]. 

kőtanya ? tanyai kőház; casă de piatră cu acareturi la 
cîmp: Gehöfthaus aus Stein. Hn. XIX. sz. eleje: Kŏ Ta-
nyánál (sz) [Korond U; EHA]. 

kő-tartó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ kecske malomtartozék; anexă a morii; Mühlen-
zubehör. 1824: Egy kö tartó Ketske®, három vas koriká-
val, és két végibe lévő vas szeggel [Szentbenedek MT) 
Told. 37. — aMalomban] * ~ skatulya ? drágakőtartó 
doboz; cutiuţă pentru/cu nestemate; Schmucksteinka-
sten. 1622: Egj keő tartó Iskatoliabol tartozik Sophia 
Azzonj Istóknak forditanj tt f. — d. 22 [Kv; RDL I. 119] 
* ~ vályú követ tároló vályú; jgheab ín care se ţinc 

pietre; Steinbehältermulde. 1674: Felső Porumba-
k o n . . . vágjon e g j . . . üvegh c s ű r . . . Vágjon benne. • • 
Két őregh kö tartó valu, egjik tőlgj fabol ki vetetet, az 
másik udvas fűz fabol ki faragtatot | vágjon egj kö tőro 
m a l o m . . . Vagyon benne. kő tartó valu nr. 1 [A.pO' 
rumbák F; U F II, 614-5]. 1680: kőtörö m a l o m . . . Va-
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gyon benne két nyilu külö. Az nyilak vegei vasassok vas 
karikassok. Kö tartó valu, egy toldazat hitvan szita, egy 
rosta [uo.; ÁLt Urb. 674] 

kötekedik 1. beleköt vkibe; a se lega/agăţa de cineva; 
mit jm anbmden/bandeln. 1848: Horváth János Méhész 
Dánielbe kŏtŏkŏdvén. [Dés; DLt]. 

2. ~ benne 'ua.; idem'. 1880: Te kacaghatsz engem, 
Pista, de végtelenül fáj nekem, ha látom, hogy a buta, fe-
lületes, léha ízlésű publikum kötekedik benned [PLev. 
79 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

kötekedő civakodó; certăreţ, princinaş, gîlcevitor; 
zankend. 1848: Virág László garázna, kötekedő ember 
jol tudom [Dés; DLt]. 

kötekezik kötekedik; a se lega/agăţa de cineva; stän-
kem, mit jm Streit suchen. 1807: akikkel birhatatt bele-
jek kötekezett, ha meg verhette meg verte, ha pedig nem 
birhatatt vellek, Más móddal kévánt boszszút állani 
[Szászfenes K; KLev.]. 

kötegel alk kötegbe szed; a aduna la un loc; (zusam-
men)bündeln. 1879: Aztán el is vesztette® abbeli jogát, 
hogy piszkolhasson téged, akkor, amikor szólt a Kabde-
bó Fricike fűzfakötegéről, melyet Szebenben... köte-
gelt az olvasópublikum megvesszőzésére [PLev. 62 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz. — t o l n a i Lajos]. 

kötél 1. frînghie, funie; Seil, Strang. 7553:.Kerwnk te-
gedeth es haggywk teneked hog chynaltas myndgya-
rasth eg keoteleth kynek az hozza tyzen nygh we legen az 
temerdeksegek anny légen mynth egh nyolc penzes 
kochtel (!) wag mynth ket estrangh [BesztLt 40 St. Dobo 
de Rwzka Waywoda Trans. a beszt-i bíróhoz a Bethlen 
melletti táborból]. 1562: Biro vram es az polgár Wraim 
marattanak adossa kótel weró berecknek kótel arra-
ba(n) kith ó felsege zwksegere adoth f 1 d 3 [Kv; Szám. 
1/IV.lb]. 1593: egj keoteolet weottem az zin wczai, kis 
aiton walo emelczeoheoz f — d 9 . . egy hatod fel olj 
keotelet weóttem, az keozep kapubelj emelczöhöz f — d. 

[Kv; i.h. 5/XXI.67]. 7637: az leant Katat mikor ki ha-
d i t o k , hogi ki terítettük vala az eggiet massat ugian az 
nduaron keötelre [Mv; MvLt 291.93b]. 1679: 100 öles 
oregh gyalum. minden ahoz valo, vastagh es vékony 
köteleivel, cserep karikaival palhaival nro 1 [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 84]. 1733: a' Harang köte-
tét . . . En bizony azért vettem le mert tsak egy ága vólt a' 
kötél(ne)k féltem ne hogy valamelly gyermek Vonni 
kezdje s el szakadván. . . ott hallyon meg [Hévíz NK; 
JHbT]. 1748: Vono hálohoz valo Kőtél [Nagyida K; 
Told. 11/95]. 1849: Az Istállóba.. . öt strájb fák — csak 
cdgyen van lántz — a' többi kötelekkel van fel kötve 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

Szn: 1436: Ketel [Csánki V,316]. 1488: Kethel. Kew-
thel [Kv; i.h.]. 

Szk: ~e« járó/játszóitáncoló kötéltáncos. 1657: Nagy 
solennitassal lőn ez lakodalom®... sok különb-különb-
fele muzsikák, farsangosok, köteleken jádzók s tánco-
sok és különb-különbféle mesterségeket mutató embe-
rek^ melyek csodálkozásra valók voltak [Kemön. 264-5. 

Radzivil Janusius litván herceg moldvai lakodalma]. 
'673: Az kötélén járó Törökök Bolondgya(na)k s szol-

gaja(na)k attam f 2 [UtI]. 1769: Farsangi időben. Az 
Komédiázok es kőtélén tantzolok minden heten egy egy 
forintot fizessenek [UszLt XIII.97] * ~en jártat 
kötélen táncoltat. 1671: Annota(tio) Raritatum 
Ultrajecti® visar(um)... Láttam macska és Ember 
majmot, mellyet fel öltöztetvén meg táncoltattak, 
kötélén jártattak [PatN 50a. — ®Utrecht] * apró 
1593: Talygara valo kölchegh.. . Apro kötelet veôttem 
melyei az Semelt keoteoztek... d 3 [Kv; Szám. 
5/XX.157]. 1717: vagyon az hidason ket jo hoszszu 
kötél, az apro kőtelek roszszak [Dés; DLt 504] * 
borvonó 1637: Az eoregh pinczere be induluan, 
vagyon benne hat bor ueteo korcsolya, s egy bor uono 
keötel, eot eöl az hozza uegeben egy vas horogh [UF 
I,400]. 1652: Vagyon ezen Pincze kűlsŏ Ajtaja előt egy 
hosszú korcsolya... Vagyon ismét egy bor vono kőtél 
Tizen négy eoll [Görgény MT; Törzs] * csigás ~ csigás 
vontatószerkezet kötele. 1714: Egy csigás kőtél ház 
szűksegire [Kv; Pk 6] * csögös ~ kb. bogos/göcsös 
kötél. 1742: Hoszszu hitván tsögös kötél 1 [Bh; Told. 25] 
* felvonó ~ 7599: Az Szenucza Kis ayto emelczeőiehez 
fel uono keotelet ueottem d 23 [Kv; Szám. 8/XIII. 10 
Szabó András sp kezével]. 1676: Ezen kapunak kö 
mellyekinek folyo resziben vágjon egy vas csiga, hozza 
tartózó fel vono kőtőlivel [Fog; UF 11,703] * gémlevonó 
~. 1656: vágjon ezen hidon egy le ereztèö gomb. . . 
ugyan azon gombnak az elein vágjon egy vas karika 3 
szem láncz fűgh rajta, kihez vagyon egi gem le vono, 
hoszu kőtél rea keőttve [Fog.; UF 11,144] * hordóeresz-
tő 1832: Két hosszú hordo eresztő kötél [Sárom-
berke MT; TSb 26] * hordozó 1690: Oltra csinálva, 
általjáró csolnakon hidas öt gerendákra, hidlása 45 fé-
nyű vastag deszkából álló két fahorgon nyolcz szál 
hosszú kötél, item hajó szegeletin való hordozó kötél 2, 
az hajó orrán kivető kötél 3 [Fog.; MNy X,369] * ke-
resztŭlövedzõ ~. 1832: Két hosszú hordo eresztő 
kötelek és egy keresztül övedző kötél két vas horgaival 
[Sáromberke MT; TSb 26] * kivető hordozó ~ 
* öreg ~ hosszú, vastag kötél. 1582: Chynaltattam az 
hydkapu hidyara ket Eoreg keotelet attam erette 
keotelwereo Gyeorgnek f. 1/20 [Kv; Szám. 3/V.161 
Lederer Mihály sp kezével]. 1673: Agjuhoz valo öreg uj 
kötelek. . nro. 17 Viseltes öreg kötelek.. . nro. 52 
Valamivel vekonnjab uj kötelek.. nro. 49 [Fog.; UF 
II,539]. 1810: Egy öreg köté l . . . Rf 3 [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 23] * planérozó ~ kb. talaj-
egyengetéshez használt mérőzsinór. 1837: Egy planéro-
zo köteleit vettem a kertész számar(a) 1 Rf 15 xr [Buda-
telke K; Born. F.I] * ruhaszárasztó 1735: A Torony 
Tornácza körül egy ruha szárasztó kötél [Királyhalma 
NK; Ks 23.XXIIb] * sajtoló ~ szőlősajtóhoz való kö-
tél. 1799: 31a Decembris Vétetett egy Sajtolo nagy kötél 
Rft. 5 [Déva; Ks 96] * sodrott 1825: Kender porté-
ka, sodrott, Kötelek 1 Mása Bé-hozatal Taxája 18 fl 
[INyR 8754 kv-i nyomt.] * vékony 1673: Ket veg 
hoszszu vekónj kö té l . . . nro. 2 . . Tüzes szerszámhoz 
valo vekonj kötelek vegekkel.. . nro, 35 [Fog.; UF 
11,539] * vhány öles ~. 1681: Tiz Eŏlŏs vas karikás köz 
háló nro 2 . . . Eŏtven öles vastag kötél 2 [UtI]. 1730: 
Hid kapu belső gémjéhez 3 ölős kőtélért Den. 15 [Kv; 
Szám. 56/XIX.17]. 

2. (kikötő/nyűgöző) pányva; pripon; (Anbinde)Lei-
ne. 1610: eg' louamot setet pey szeorít keottettem uala ki 
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az fyre mochar newy hel jbe . . . Vr nap tauatt, es onna(n) 
nappal az keotelet nywgit a' heljen hagiua(n) el Viuek 
Valamy gonoszúl eleo emberek [UszT 23]. 1672: admi-
nistralt Menyhárt hamban való Istrángot s Pányvának 
való kötelet százat no 100 [UtI]. 1692: az en Őkrőm az 
Járomhoz kőtelre volt kötve, a ' mas ember főldere az en 
főldemrűl altal nem ért az kötél, engemet méltatlan ha-
borgat az Comprobalom ellene, mivel hűti sem tartatta 
azt hogy ollyan embert haborgasson annak marhajat 
hajcsa be, a ki a ' maga földen kőtélén tarcsa marhajat, 
senkinek kárt nem teszen [Dés; Jk 133a]. 1722: Itt vad-
(na)k közönséges herélt Gyermek Lovak, rosz oecono-
mia(na)k tartom czŏveken nyargaltatni, nem győzzük 
kőtéllel [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

Szk: cövekes ~. 1695: Vasarloltatta(m)... Czŏvekes 
kőtelett kendert nro 24 [TKl Petki Nagy cs. szám. 74b]. 
1756: Tornyos János uram. L.B. Komis Ferencz 
U r a t . . . c i tá l ta tya. . . Törvényre . . . a ' Sebes árkon 
aloll lévő kaszálóját . . . az Exponens ŏ kgl(ne)k nagj ká-
rára . . . Czövekes kőtélről, és Njűgb(en) el gázoltatta és 
leg alább két szekér szénára való füvet meg étette [Bala-
vásár KK; Ks 17/LXXXI. 20] 1685: Panyvas Kőtél no 
200 [Gyf; UtI]. 1735: ă Kereszthegy Havassának Gör-
gény felöll való mezős része eleitől fogva olyan tilalom-
ban vólt, hogy még a' Gyergyó szekieknekis ă kik azon 
Utaztanak nem volt kűlőmbben szabad ottan Lovaikat 
étetni, hanem ha az ösvény kőzepiben ä Pányvás kőtél-
nek Tzővekjét fel ütötték, és igy ã meddig ã Tzövektől a 
Pányvás kőtél el nyúlt, addig az utazó(na)k marhájok-
nak etetésekre szabadság engedtetett [Hodák MT; 
Born. G.VII.36]. 

3. (csikós)pányva, vetőhurok; arcan; Fangschlinge. 
1664: az gavaj Miklós es ferencz Nadudvary János es 
szakaczi peter Ur(amna)k meneseket es Marhajokat az 
ohla budakiak prédálták el, még az meneseknek kosart 
Chinaltanak ugy fogdostak az kosarba hoszu keőtelikel 
[Sajókeresztúr SzD; Born. XXXIX.4 Keövarj Farkas 
(40) jb vall.]. 

Szk: lófogó 1812: Udvarbíró Tekintetes Pap Fe-
rentz Ur, keze ala dolgoztam... Egy Lo fogo nagy Kőte-
let 4 Rf. 30 kr [Nagynyulas K; JB. Hérman János nyíl.]. 

4. hámistráng; şleau, ştreang; Geschírrstrang, Zug-
riemen. 1657: Hamba ualo. 8 kőteleket vettem, pro fl — 
//64 [Borberek AF; WassLt Perc.29]. 1681: Medgyes-
se(n) vŏ t tem.. Egj kőtőlet hamba //6 [DLev. 
2.XIIIB.a]. 1724: lóra valo hat paraszt hámok köteles-
tül, gyeplőstül [Koronka MT; Told. 29/12]. 1736: (A 
hintón) az hámok szélyes bőrből, nagy csattosok volta-
n a k . . . az hámokban rendszerént kötél volt, az kit hám-
istrángnak hittak [MetTr 367]. 

5. órakötél; funia de la orologiu; Uhrseil. 1581: 16 
Augusty veottem egy kysz keotelet az Ora haranghoz 
p(ro) d.10 [Kv; Szám. 3/1V. 15-6]. 1583: 10 february 
Wettúnk egy keotheleott az orahoz wolt 29 oll tezen f. 1 
[Kv; i.h. 3/IX.12] 1586: 16 octò: Az kezep kapúy oranak 
éggik kötele Zakadot volt el Chinalt kotelwero Jakab 
hehelt kenderből wiat fizettem f. 1 [Kv; i.h. 3/XVII.15a] 
1592: 15 July chinaltattŭnk az felseö orara eg hozzw 
keotelet az pondussara 27 eolt [Kv; i.h. 5/XIV. 27 Éppel 
Péter sp kezével]. 1637: Falira ualo ora fontostol keote-
lestől n 1 [Ebesfva; UtI]. 1652: Balkéz felöl, az kapu fé-
len cserfából jo kötőzessel csinált ora láb, fen benne 
eoreg űtö ora minden keszségéuel, mutatojaval, kŏte-

le(n) függő pondusival [Görgény MT; Törzs]. 1656: 
Ezen toroni alsó reszeben vagion egi ora minden hoza 
tartózó ezkeőzeivel egjütt kiken alla jaro kett hoszu kö-
telein leuő pondusa felseö harangh üteö vas kalapaczia 
megh vágjon [Fog.; U F 11,136]. 

6. akasztófa kötél; ştreang de spînzurătoare; Gal-
genstrang. 1705: Mondják, hogy amikor megizente vol-
na a generál nekia az ares tumot . . . a felesége siránkozni 
kezdett, kit is megriasztván azt mondotta neki, hogy: Az 
Isten engemet a sok kötelektől megoltalmazott kit sok-
szor felakasztásomra ígírt, most is az Isten gondomat vi-
seli [WIN 1,550. — aCollenstainnak]. 1814: Czéhmester 
Dobai Mihály U r a m . . . Balog Istvántis sok izben le 
motskolta, 's még köteletis igért a Nyakára m i k o r . . . 
Zilajra akart bujdosni [Dés; DLt 56.7]. 

Sz: kötelet vásárol vkinek. 1678: És így szólhatnék ír-
hatnék én többet is, de ez is talán sok, bizom csak ahoz, 
talám Kgld nem fogja mutatni olyanoknak, kik kötelet 
vásárolnak nekem [TML VIII, 264 Teleki Mihály Rhé-
dei Ferenchez] * kötelet vet a nyakába. 1710: Így ron-
ták meg a nemesi szép szabadságot . . . melyre mind a 
három nátió az unióban mind a fejedelem a maga condí-
tióiban, mind a tanácsi rend a maga hivataljában erös 
hittel vala köteles. így vetének kötelet mind a magok, 
mind a posteritások nyakában [CsH 117. — 1674-re 
von. feljegyzés] * megköti feje felett a kötelet. 1756: 
mondék nekie no joll meg kőtik a fejed felett a kőtelet 
monda ha meg kőtik nem igen darék embernek kőtik 
meg [Kvh; HSzjP Barti Ferencz (32) cívis vall.]. 

7. gatyamadzag; brăcinar; Hosenband. 1597: Istwan 
kowachne A n n a . . . va l l ia . . . Tamasnak nem volt gatia 
keotele . . . megh en kerdette(m) hogi miért ne(m) visel 
keotelet az gatiab(an) azt mondota hogi ne(m) zokta 
nem wiselheti | Ilona Zabo Peterne szolgaloia vallia. ma-
ga en chinalta(m) mind inget gatiat neki de megh gatia 
keoteonek walo liukat sem engette hogi chinall iak. . . 
abba sem vohata keotelet ha zinte akarnais [Kv; TJk 
VI/1.34. — aOlv.: vonhat). 

8. ? rojt; franj; Franse. 1679: Vászo(n) végében valo 
dirib darab kötél, egi Czomoval [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 34]. 

9. földmérő kötél; frînghie de măsurat; Feldmaßseil. 
1585:2 Juny vettem keotelet a kywel az temetew kertnek 
hatarat ky mertek p(ro) d. 16 [Kv; Szám. 3/XVII.14]. 
1589 k.: Tudom aztis hogy ki me(ne)nek az giepw czie-
reiben, miel hogy sok panaz vala hogy cziak egy neha-
nia(n) bírnak az giepw cziereiett, kimene az varas, keote-
lett vinek hogy megh meriek [Szu; UszT]. 1590: Az he-
lyet my ozlasra bocziat<ok> az varosnak, Az waros rea 
mene keotelet wwneka rea es mind Zelyet <es> hozzat 
meg merek [Szu; i.h. — aOlv.: vűnek]. 1627: oztvan az 
erdeott ket fele intezeok keotellel mégis mereok, annak 
utanna nylat vonank ra [Lőrincfva MT; Told. 21]. 1693: 
A verŏfenj láb szántó földet fel merven . . . egy kŏtellel, 
mely kŏtelnek hoszsza vala nyoltz rud három ŏlŏs rúd-
dal [Gyula K; SLt AH. 17]. 1724: az patak mellett valo 
lapalyos térséget fel mérvén . . . lőtt 88 öles kőtéllel nr.4 
[Tűre K; Told. 21]. 1733: ezen kőtél a melly kőtéllel ezen 
földeket ki merték közép szerű öllel volt négy öles [Póka-
fva AF; J H b XXV/53]. 1736: Megmérvén. . . az őreg 
ház helynek 28 őlős kőtéllel hoszszát mindenütt két kő-
télre szelességét 22 ölös kőtéllel egy kőtélre hagytuk az 
apro az az fél öreg ház hellyek(ne)k penig szelyessége 22 
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őlős kőtéllel kőtél egy hoszszais 28 őlős kőtéllel kötél egy 
[Záh TA; Mk V.VII/9]. 1748: (Az) erdőnek mérése kez-
dődött . . . egy 30 őlőss hosszúságú kőtéllel [Esztény 
SzD; Told. 29]. 1775: A' melyre hogy rá állott Udvarbí-
ró Ur(am) kezet fogának hárman. . . 's kőtéllel keresztül 
kasul mérvén a Bede nevezetű Főidet két egyenlő reszre 
oszták [Gálfva KK; Ks 66.45.17c]. 

_ Bogdán, MMért. 210 szerint a kötél földmértekként és földmérő esz-
közként már a XIII. században feltűnik és utána a régiségben általánosan 
használatban volt. A Bogdán közölte adalékok csak a külterület mérésére, 
s ott is szántóföldek, jóval ritkábban kaszálók mérésére használt eszköz-
nek mutatják a kötelet. Az itt közreadott adalékok mind a küî-, mind a bel-
terület mérésére szolgáló eszközről tanúskodnak. 

Szk: ~ r e vesz kötéllel felmér. 1713: A kaszálót kötél-
re vévén, méretett, es találtatott . . . 9 egész kőtél vonás 
[Elekes AF; CsS]. 

10. földmérték-egység; unitate de măsură pentru 
suprafeţe; Feldmaßeinheit. 1684: az Taba neűŭ Vapas 
föld... nagysága fen az berczen negj kötél mas felöl negi 
sinor 15 ŏll az is bokros . . . ennekis az tisztájába(n) 56 
véka belé mehet . . . szeljessege negj kŏtel auagj sinor 
[Gyulatelke K; SLt AM.24]. 1694: Gyulai ha tá r t . . . az 
ároktol fogva ki a berczigh... meg mérvén találtaték ti-
zenhét kőtél es tizen kilencz ŏl, a kötélnek vala hoszsza 
húszonnégy öl [Gyula K; SLt AH 1]. 7726; Meg mérvén 
az Teleki rész Erdő felől, háram őlös háram araszos, és 
háram Tenyeres kőtellel lett negyven nyolcz kőtél [Vaj-
dasztiván MT; JHb IX/5]. 1733: az Kertek végiben az 
Dél felől valo Pásint merettetet kiletz Kötélre [Kiskerék 
AF; JHb XXVI/44]. 1735/1760: (Az) őt kötél szélességű 
kender föld... hasonlo fe le . . . j u t a . . . a Mlgs Groff 
Bethlen Vrfiak(na)k [Elekes AF; DobLev. 1/160.5]. 
1747; az Néhai Borsai N Páll Vram Udvarház hellyét 
kezdvén mérni . . . egy három singű őll fával Csinált 8 
ölős kőtélből meg mérvén le t t . . . 8. kőtél és 6. őll [Veres-
egyháza AF; i.h. 1/193]. 1746: A Tokán fellyűl Való sza-
kadásakat fel mérvén hoszszosága mindenütt húszon 
két kötél és fél [Mezöbodon TA; JHb XI/22.8]. 7783; 
Ezen mellettem lévő egy holdacskának szomszédgya 
fellyűl 2. Kőtél Borbereki Vramé [Újfalu AF; DobLev. 
III/573]. — L. még KHn 260. 

A kötélnek mint mértékegységnek általános érvényű méretnagysága 
?dalékaink alapján nem határozható meg. A kötél mérete rendkívül nagy 
JdŎ- és térbeli változatosságot mutat, éppen ezért aligha általánosítható és 
fogadható el a NySz méretmeghatározása. Még kevésbé jöhet számításba 
?2. OklSz 'jugerum; Joch, Morgen' értelmezése. Bogdán, MMért. 205-10 
fejtegetése sem jut el pontos és általános érvényű méretmegállapításra. 

Hn. 1711: A kötélre járó földén tul [Mv; MvHn]. 
1777: A Kötél fűben egy Törökbuza föld az oszto nyíl-
ban [Jára MT; EHA]. 1799: A Felső Kőtél nevezetű 
Lábba (sz). az Első Kötélben (sz). [Almás Hsz; EHA] | a 
Kép kŏteliben (sz). A Kép Kőtele nevű Lábba (sz). A 
Kötél fold nevezetű Lábban (sz). A Sáros Kőtélben (sz) 
[Lemhény Hsz; EHA]. 

Szk: (vhány) ~ fű (vhány) kötél kaszáló/szénafű. 
1592/1633: Itt egyenleo akaratból, attanak Horuat Cas-
Par Uramnak, az eo Nyla mellett egy fel keotel fwvet 
[Gyula K; Ks 90]. 1787: Csíktaplocai Antal Márton a 
csíktaplocai felfogott Ajkertbe praetendálja csíktaplo-
^ Salamon Mátétól, hogy amint (!) a kötél fŭvin egy 
mérés szénát megcsinált és elvitt, adja vissza. Delibera-
t üm. Aminthogy fennálló bizonyságnak szavából kitet-
Szik negyedik kötél fű volt a Salamon Mátéjé az Antal 

Márton füvitől . . . hogy vissza adja az írt mérés szénát, 
ítiltetett [Taploca Cs; RSzF 128]. 

11. (köté&el átkötött) nyaláb; (o) legătură (legată cu 
funie); (mit Seil umbundenes) Bündel. 1764: eő Naga 
szénáját lopták a mikor hozzája fértek; amint hogy egy-
szer a Tehen Pásztort . . . rajta is kaptam hogy vitt egy 
kőtellel [Koród KK; Ks 19/1.6]. 

12. láncolat; înlănţuire; Verkettung. 1710 k.: a lineat 
helyesen mondjak, definiálják a mathematicusok, hogy 
sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele 
[BÖn. 449]. 

13. vmely határozat/egyezség meg nem állása esetén 
bűntetéspénz-adás kötelezettsége, bánatpénz; amendă 
prevăzută ín caz de neîndeplinirea unui contract; Reu-
geld. 1550: kethele penigh ez wolt hogy walamellyk Ezen 
megy nem allana, az fewld melleol el maragyon [Mányik 
SzD; BfR]. 1560: walaky ezt meg nem Allana az felliűl 
meg Mondot dolgokat, Eot Zaz forint az keotele, Igie 
wezzen Beleie, Reouidre hihassak erette [Ebesfva; Ks 
101]. 1579: Erre keottek magokat hogy mind a ket feel 
ezen meg mar<ad> soha fel nem bontia az ky fel bontana 
eott zaz forinton maragio(n). Az legien az keotele [Bur-
jánosóbuda K; JHbK XXIII/40]. 1597: Kwthy Janosne 
Orsolya. . . wal lya. . . Nagy Mathe túdomant teon 
monda, Azzony ne bezely wgy mert thudod hogy keotele 
wagion ennek fogadasod vagion arról, monda, Eb foga-
dot en teneked semmit [Kv; TJk V/1.113]. 1600: azt az 
erdeott mikor meg ozto t tak . . . akkoron annak eöt-
we(n) forint keötelitis hattak walamelik megh ne(m) 
allana, es az wegezest fel bontana [UszT 15/75]. 1615: 
Mellj ezbeli egymás közöt ualo Compositiot valamellik 
fel meg nem allana, az kötele f 100, mellyet az meg nem 
allo felén ezen leuelnek uigoraual meg vehessenek [Cssz; 
BLt 4]. 1633: zaz forintot emleget vala varga Miklós 
hogi legien az keötele, ha kj ez uta(n) veszekednek köz-
zeölök [Mv; MvLt 290.139a/2]. 1692: 25 forintigh ada 
be az kezet Filep Menyhárt noha Eleget vesződenek fe-
lette hogy 50 forint legjen az kötele [Keresed TA; Borb.]. 

Szk: ~ alatt. 1539/1675: Ezer forint keotel alat keo-
tek magokat harman kűleon kuleon hogy soha azzal a 
Sententiaval elni nem akarnak hane(m) el szaggattjak 
[SLt 1.10 kápt.]. 1617: minek előtte az Diuisiora men-
tünk volna, mind More Lazlo, es More Boldisar kezeket 
be adak ezer arany forint kótel alat, hog ez mi diuision-
kon mind az kett fel meg al [Abrudbánya; Törzs]. 7704; 
Tudgyaé kegyelmetek... micsoda Papa eskűtötte meg 
ököt és ha akkor Papista hitre állott volna két száz forint 
kötél alatt? [Szentlélek Hsz; HSzjP] * ~en (el) marad. 
1557: ezt a uegezest valameli fel megne(m) allana hat 
égik az massik ellen ket zaz forint kwtelen maragion 
[Beszt.; BesztLt 49]. 1577: Es ha mellyk fęl eszt megh 
nem allana Ezer forynt terhen es keotelen maraggyon az 
megh nem allo a' masyk ellen [Uzon Hsz; BLt]. 1584: Az 
hazat ha frathay gabrielis kezehez nem Akarna venny 
hat eois ezen kotelen maragio(n) ezen tereh alat [Fráta 
K; SLt U. 38]. 1629: ha Veres Balint, Valami rezeiben 
keoteset fel bontana . . . t ehá t . . . Száz forint kótelen el 
maradgion [Meggyesfva MT; DLev. l.11.33] * ~en 
hagy pénzbírságra kötelez. 1590: Az lengielfaluj Mat-
thias Birtalannak volt do lga . . . Domokos Peterrel, 
nemy nemy nyl feold dolgából . . . azt mondgia Mattias 
Birtalan ollyan vegezesek volth faluul hogy Azt falu elöl 
ki nem hozhass<a>nak effele dolgokath egy forint 
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keótel alatt melj dologhra vgian Birakot, három Birot 
eskettenek úolth: Azért az egj forinth keótelen hagiak eo 
kegmek Domokos Petert hogy ki hozta az faluból 
[UszT] * keres. 1606: Az Alperes zolitattia az Ac-
tort az diófa feleól valo tilalo(m)nak okadasara, de nem 
compareal, 25 fori(n)t keŏtelen keresi [i.h. 19/98] * ~e/i 
rajta van. 1590: miért az uegezes zerent az megh hagiot 
napo(n) igazat ne(m) teot azt mondom hogy az keote-
lenis raita uagion [i.h.] * kötelet elvégez bírságot megfi-
zet. 7600: Azt en ne(m) tagadom hogy en keótelen ne(m) 
maratta(m) wolna az Kis Galambfaluiak elle(n), De azt 
en zaz Juhai wegezte(m) el welek, melliet akkoris kapi-
tani megh hagiot wolt hogy el wegeztem azt a keotelet 
[i.h. 15/54] * kötelet felvesz (magára) pénzbírságra kö-
telezi magát. 1565: wottek fely penegy my elotwnk ez ket 
nemzet, Benche, es Barta nemzet Jllyen kötelet hogy ha 
az meg Jntezes zerent, az fyzetest meg nem adnayak Bar-
ta balyntnak maragyanak fl IIIIa [Gyerőmonostor K; 
KCs 1.49. — aAz eredetiben négy dűlt vonal áthúzva kö-
zépütt eggyel]. 7580: Enek Az dolognak wrwke walo 
meg maradasaert my(n)d az ket fel wonek zaz forynt kw-
telet fel my elwtwnk wg mynt kwz byrak elwt [Légen K; 
JHbK XVI/23]. 1592: Mynd ezeknek penigh megh alla-
sara az ket fel ket zaz frt keőtelett weón fel magara [Msz; 
BálLt 89]. 7620: Ez felliel meg Jrt vegezest pedigh Ha va-
lamellyk fe l . . . meg nem allana mindenik fe l . . . száz fo-
rint keotelet veon fel magára [Kovászna Hsz; Borb. I] * 
kötelet megvehet vkin. 1539/1675: Ezer forint keotel alat 
keotek magokat harma(n) kŭleon kuleon, hogy soha az-
zal az Sententiaval elni nem akarnak hane(m) el szag-
gattjak, ha penigh ez utan elnenek, avagy indítanak vel-
le. valamellyk ezek keozzŭl, az Ezer forint keotelet 
meg vehessek, az indító felen [SLt T.10 kápt.]. 7565: 
Benche Pal felelt peneg erre ha walamellyk az ew Atyafi-
jay kozoly haborwt tenne es meg fwtamneyek, Benche 
Paly elewe tartozék adny ha elewe Nem adhatya, Benche 
Palt ew magat megh foghassak es az kötelet rayta megy 
wehesse az mas fel [Gyerőmonostor K; KCs 1.49] * kö-
telet megvétethet. 1613: keotek magokat hog az mellik 
fel ezt megh nem allana, az meg allo fel az megh szegheó 
felen ã 32 forint kötelet Ispán biro erejevel megh vetet-
hesse [Lozsád H; Törzs] * kötelet tesz pénzbírságra kö-
telezi magát. 7566: Eokys Igazolwan es Meg Elegedwen 
az my El Rendelessewnket Teonek eot zaz forynt keote-
let My Eleottwnk hogy valamellyk Azmy oztasswnkat 
es ozlassokat fel Bontanna. . . Ez fellyeol Meg Jrt Eot 
zaz forynton El Maradgyon [Gyerőmonostor K; KP] * 
kötelet vesz magára. 1567: minden teŏrveny szerint valo 
haborgatok ellen menedekseget fogadanak az megh ne-
vezet luka antal leány keoteletis vevenek magokra [Imecs-
fva Hsz; HSzjP] * kötelet vet. 1567: mind az ket fel az 
my el wegezet zentencziankat acceptalak, laudalak, fel 
wewek minden Citkeliben, kinek köttelett is vetetek 
[Vízakna AF; TT 1881. 191]. 1568: Valentinus Takachy 
Joannes Nagy Rta gregory zabo Anna. . fassi súnt 
pariter hogy çk vetetek volt kçtelet, Ez keth peresek 
kçze keth vtal Nyegue(n) (!) forintba, hogy valamellik 
az zerzest meg bontana azyon maragyon [Kv; TJk 
III/l.221], 1633: Bakos Dániel vilagosso(n) megh valla, 
hogi záz forint keőtelett vetettek egi mas keőzeőtt [Mv; 
MvLt 290. 134b/2]. 1680: keozikbe vetettünk Száz 
arany forint keotelet [Vágás U; Pf] * leköti magát ~ 
alá. 1701: minket fen specificalt Birákot . . . megh birá-

lanak hogj valamint eo kglek kőzött el itéllyük s igazitt-
juk . . . eorokós meg alloi lesznek, le kötvén magokot 
meg állásra 20 forint kötél alá [Kissolymos U; BLev.] * 
ország kötele országosan megállapított bánatpénz. 
1599: eo kegme my köztünk rendólest teòn, hogj az mar-
hat my köztünk kette rendólliek... orzagh kòtelettis 
hagia köztünk hogi ha valamellik teoruenhez, es az eo 
kegme hagiasahoz nem tartana magat | azt mondo(m) 
hogi mind eszeket en raita(m) megh chielekóttek minden 
rajta(m) valo keresettik riok ter, az teorueni kősző(n) 
megh vadnak az orszagh kòtelenis megh vadnak, az ha-
zat őrrökseget magamnak keszembe keuano(m), mert 
az felesegemet verre is Illety [UszT 14/31, 14/33]. 

14. kötelezettség; obligaţie; Verpflichtung. 1657: 
nem az hit az emberséges embereket, hanem azok szok-
ták az hitet és hűséget megtartani, s gyenge kötél az, kit 
vagy maga böcsületinek vagy lelkeesméretinek szereteti 
nem tartóztat az gonosztól, avagy jó urának szereteti 
[Kemön. 156]. 1677: Ha ő nagysága engedelme, híre 
nélkül bele ugratnak az dolgokban, ő nagysága felsza-
badul az tracták kötele alól [TML VII,483 Teleki Mi-
hály Baló Lászlóhoz]. 

Szk: ~be köti magát kötelezettséget vállal. 1577: 
akor megh kerdeok mindenik felth ha Nekje allanak az 
ozlasnak az ew wegezesek zerinth az Minth My el Intez-
neok keozteok, keoteletjs kewanwa(n) hogj keotel allath 
lenne, az djwissio tholdalagj ferencz Mj elleotthwnk, azt 
Monda, hogj egeb keotelbe eó nem keotj magat hane(m) 
az kj Megh nem allja, Patwaron maragyon [Vajdaszt-
iván MT; BfN 71/19] * ~ben tart mátkasági kötele-
zettségben tart. 1683: Mivel Kŭkŭllövarine, Suska 
Aszony, matkasaga melle nem akar állani, mi ez iffjat 
Balog Jánost kŏtelben ne(m) tartyuk, erővel egyb(en) 
sem adhattyuk Per hoc divortiallyiuk a legint, és aszont 
[SzJk 191] * ~ben vagyon (férfi) házastársi kötelezett-
ségben van. 1684: az felesege Bokor Anna, el szőkék 
mellőlle, lehet már Circiter tiz, vagy tizenket esztendeie, 
az olta mind felesegh nélkül volt Szász Balas, most is az 
szerent kőtelben vagyon, nem szabad megh hazasulni 
[Szentmiklós Cs; Borb. II Szent Miklósi Gegő Peter (60) 
pp vall.] * konföderációnak kötele szövetségi kötelezett-
ség. 1657: Valóban nagy labyrinthusban hozta vala az 
fejedelmet ez dolog; mert egyfelől az confederatiónak 
kötele vonsza vala, másfelől az nagy ígírett summáknak 
és birodalom terjedésének kévánsága izgatja vala 
[Kemön. 268] * mátkaság kötele alól feloldoz mátkasá-
gi kötelezettség alól feloldoz. 1776: Midőn a' vegett, ki 
nevezett Mlgs Groff Kornis Ferentzne Aszszony ŏ Nga 
Mlgs Praepost Urat instálta vólna levele által, hogy az 
Exponens Mlgs Kis Aszszony a B. Henter Antal UrfivaJ 
lett mátkaságnak kőtele alol fel oldozná. minemű 
szó, vagy levelbeli Választ adott? [Nsz; GyL vk] * ura 
kötele alól felszabadítja magát házastársi kötelezettség 
alól felszabadul. 1682: Thot Ers ik . . . Az elebbeni Urak-
nak kötele alol szabadítsa fel először magat [SzJk 175]. 

15. kötelék; legătură; Bund, Band. Szk: házasságbe-
li/házassági ~ . 7655: gyűrűje nem leven, egy tallért adot 
jegybe, mellyet szolga biro altal tűlem viszsza keretet, s 
enis viszsza attam neki, mellyel maga oldotta el hazas-
sagbeli kŏtelunkõt [SzJk 75]. 1791: Az Házassági kőtel-
be nem levő Személlyek egyszeri botránkoztataso-
kér t . . . h a . . . egybe kelnek i s . . . a* Lakodalmi Gyüle-
kezet előtt is reconcilialtathatnak minek előtte őszve es-



443 következendőleg 

küdtenek | Hazassagi kötelbe levő Személlyek egysze-
ri botránkoztatasokért kövessenek Ecclat az Hellyseg-
be levő Consistorium előtt [M.bikal K; RAk 10] 
* szeretet kötele. 1710 k.: Mert az Isten az embernek 
ha az eset utan emberi nyelven nem szólott volna, az em-
ber meg nem értette volna; azért is mondja Hózeás-
ná l . . . emberi köteléknek az ő szeretetinek köteleit 
[BÖn. 459]. 

16. szk-ban; ín conştrucţii; in Wortkonstruktionen: 
*ben hagyatik az asszony féijhezmenési tilalomban tar-
tatik; a fi pus sub interdicţie de căsătorie/măritiş; in 
Heiratsverbot gehalten werden. 1683: Causa Puszta Ka-
marasiensis®. Gaspar Ersok . . . feijetŏl Kelemen 
Györgytől absolvaltassek es az Aszony allat kŏtelben 
hagyassek [SzJk 207-8. — aK] * ~be tesz féijhezmenési 
tilalomra ítél; a interzice unei femei recăsătorirea; auf 
Heiratsverbot urteilen. 1625: az Ecclia az uratola <el za-
kaz>totta es azt második hazassagra altal bocza<totta> 
az Menieczkett peniglen holtaigh valo kőtelbe tette az 
Ecclia [SzJk 12. — aAz asszonyt. Az urát]. 

O Szk: ~ben tartatott igazság kb. érvényre nem jutó 
igazság; adevăr ţinut sub tăcere; nicht zur Geltung kom-
mende Wahrheit. 1677: in Anno 1594. ez Hazának Te-
kintetes nagy rendekből állo néhány számú hasznos fiai, 
és tagjai . . . ŏlettettenek-meg, és priváltattanak életeckel 
edgyŭt magok és posteritassok minden javoktol . . . an-
nakutánna in Anno 1608. a' tŏb dolgai kŏzŏt, ebben di-
csiretes cselekedetű Idŏsbik Rákóczi Sigmond, ackori 
Méltoságos Erdélyi Fejedelem idejében, az eddig rab-
ságban avagy kötélben tartatott igasságnak, szabados 
uttyát nyitották volt [AC 209-10] * üdvössége kötele 
alatt esküszik meg az üdvösségére esküszik meg; a jura 
pe suflet; auf js Heil schwören. 1618: Kegyelmes uram, 
azhol Nagysagod nekem injungálja azt, hogy ezféle dol-
got aperte íijak Nagyságodnak, az én üdvességem-
nek. . kötele alatt én Nagyságodnak egyszer esküdtem 
meg mégpedig Drénápolyban [BTN 160]. 

kötélbírság vmely határozat/egyezség meg nem állása 
esetén fizetendő büntetéspénz, rég kötél; amendă ce tre-
buie plătită ín cazul nerespectării unei învoieli, vadiu; 
Strafgeld für die Nichteinhaltung irgendeines Beschlus-
ses/irgendeiner Konvention, Reugeld. 1684: vetettünk 
közikben Eotven forint kötél bírságot [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. — Vö. a kötél 13. jel-sel. 

kötéldarab bucată de frînghie; Seilstück. 1815: egy kis 
Hámori Harangotska van kötél darabból (!) a* nyaká-
ba3 kötve [DLt 862 nyomt. kl. — aA tehénnek], 

köteledzés kötelezettség-vállalás; obligaţie; Pfiicht. 
1790: A Szőllő Biro és Eskütt választás és ezeknek ezen 
hivatalra Hittel léjendő Kőteledzések nem a Mezőn 
a'kár holottis hanem valamelly Szõllős Gazdának Há-
zánál az hol illendőbb lészen ott mennyen végben [Kará-
csonfva MT; Told. 76]. 

Szk: maga ~e alatt. 1806: az írt falusi közönség gyű-
lésében a közönség sertéscsordáját mindjárt nevezett 
Kerekes János és Vaszi Tamás fogadták légyen fel a fel-
tetzendő 1807-dik esztendőbéli pásztorlás végett, ilyen 
magok köteledzései alatta [F.rákos U; RSzF 198. — 
Köv. a részi] * maga ~e szerint. 1812: tessék az Ur-

nák. . . 1290 veder es 2 kupa Szin borokat . . . Kolos 

Monostorra maga köteledzése szerent fel szállittani 
[Km; KmULev. 3]. — Vö. a kötelezés címszóval. 

köteledzi magát 1. kötelezi magát vmire; a se obli-
ga/angaja de ceva; sich zu irgend etwas verpflichten. 
1806: Mely megírt pontok alatt való pásztorlásra mind-
járt megírandó pásztorok is a fennebb írt módon köte-
ledzék magokot [F.rákos U; RSzF 197]. 1810: a Gyéres 
Szent Királlyi Gyŭmőltsös, ha nékünk. . . jutna, azt is 
betsű szerént.. . hogy ki fizettyŭk... magunkat kö-
teledzűk [Kv; Ks 89]. 1824: Kőteledzem Magamat . . . 
arra, hogy . . . tar tozom. . . az el adatt M.Bodoni Jo-
szágot. . . az fennebb emiitett Zálog summa. . . le té-
tele mellett, által és viszszá adni [Mezőbodon TA; Ks 
89]. 

2. el/leszegödik vkihez/vkinek; a se angaja la cineva; 
sich jm verdingen. 1703: Lázár István Ur(na)k eő 
Kglmének köteledzé magát [Gysz; LLt]. — Vö. a kötelez 
7-9. jel-sel. 

kötelék 1. kötél; frînghie, funie; Seil. 1692: egy öreg 
köteléken függő masa deszkák [Görgénysztimre MT; 
JHb Inv.]. 

2. köteg; teanc; Bündel. 1610: Kovaczj Birtalanne-
nak az kebeleben uala egj keotelek pénz [UszT 4/3b]. 

3. kötés; legătură; Binde, Verband. 7602: Horwat 
János Theomeoswary Andrasne Catha azzony betegh 
adgyban lewen referallya... vallasat.. . mikor Zeoch 
Andrasne az Negyedik ladara talalt volna . . . mihelt fel 
nita mingyarast egy patialatba(n) egy keoteleket ky ra-
gada Js twan. . . Semmikeppen Nem engedy vala ky ke-
zebeol [Kv; TJk VI/1. 566-7]. 1659: Egy keoteolekben 
szekfü mas keotelekben szereczen dio uir(a)gh [LLt 
Fasc. 146] | Egy kőtőlekben szereczen dio uiragh [Cssz; 
LLt 118c]. 

4. (érzelmi) kapocs, kapcsolat; legătură; Band, 
Bund. 1710 k.: Mert az Isten az embernek ha az eset 
után emberi nyelven nem szólott volna, az ember meg 
nem értette volna; azért is mondja Hózeásnál.. . emberi 
köteléknek az ö szeretetinek köteleit [BÖn. 459]. 

kötelem kötelesség; obligaţie; Pflicht. 1867: Tudattya 
községünk Uraságoddal mint a kül birtokosság biztos-
sával, hogy régi Eldŏdeink (!) a kül birtokossággali szer-
vezése szerint a major fogadásra az illő ûdöre azonnal 
meg jelenni ŭsmeije hivatalos kötelmének [Pálfva U; Pf 
hiv.]. 

köteles I. mn 1. kötéllel/kötélzettel felszerelt; (prevă-
zut) cu frînghie; mit Seil/Tauwerk versehen/ausgestat-
tet. 1621: Az Tahga Eot kerekkel, keótelles giekenniel 
[Kv; Szám. 15b/VI]. 

2. ? madzagos; (prevăzut) cu sfoară; mit Schnur (ver-
sehen). 1751: E szerent Vadnak a' Templom Egygyet-
más j . . . Humerale kettő kötéses. Paraszt 1. . Alba kö-
teles 3 [Kóród KK; Ks 20/X]. 1789: vettem kezem-
hez . . . 2. Uti köteles vetkező keszkenjŏ gjoltsakat [Me-
gyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 

3. elköteleződött/szegődött; îndatorat; verdingt. 
1569: Emlekezhethyk kegelmetheok Rea, hogy En ke-
gelmetheoket megh thalaltham egynehanzor Mynd Em-
berym es leweleym althal: az en uram Jobbagya felwl. 
Monar Leorynch felwl ky Az En wramnak hytheos es 
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keotheles Molnara wol (!) [Nagysajó BN; BesztLt 62 
Lucas Horwath Domby Gergeoly beszt-i bíróhoz]. 
1586: Jgiartho giergy... az kinek perytt fel fogatta, sor-
galmatoso(n) gongiatt uiselte... azt monta Io pal vram 
egsers mind nem solgalhatok kett Vratt, merth mostan 
ennek üagiok keteles zolgaya es tartozo(m) o l t a lom-
mal [Kv; TJk IV/1.597a]. 1591: Leottenek kezesek Bol-
disar Sandorertt Benczediertt Boldisar Dániel Benczedj 
ki Balasi Ferencz hazaba(n) lakik ki ne(m) keoteles job-
bagia [UszT]. 1608: En kegteknek az Vrunk eö Nga tab-
laiara Egez eztendeöre valo keŏteles es zegeódeótt pro-
katora voltam [Kv; Told. 4]. 1635: Czegei Száz Lukaczy 
al(ia)s Prasmari köteles es szegedöt szolgaia [Cege/ 
Szentegyed SzD; WassLt]. 1665: Nekü(n)k esztendeigh 
köteles Papunk uala Feluinczi Ferencz P a p . . . töllünk 
telbe csak el szökek [Menaság Cs; LLt]. 1677: Bujdoso, 
lézzengŏ, tsavargo, helytelen köteles szolgasag nélkül 
valókat, valakinek hata meget tartani sub poena flo. 
200. tilalmas [AC 253]. 7699; Ngdhoz valo alázatos kö-
telességem szerént nagj nyereségem köze szamlálám ez 
alkalmatosságot nyilni Nagdhoz valo köteles tisztem-
nek kővetésere azért udvarló levelemnek adgja I(ste)n 
találnia (!) Nagdat boldog oráb(an) [TL. Fogarasi Sá-
muel gr. Teleki Sándorhoz Franékérából]. — L. még 
KemOn. 166. 

4. mátkaságra v. házasságra lekötött; logodit, care sa 
legát cu cineva prin logodnă; zum Brautstand od. zur 
Heirat versprochen. 1642: Ennek eleőtte valo ideokben 
en iambor emberek altal megh kerettem volt Jövendő 
hazassagra Kis Balint Cathat igerte is vala magat es 
ajandekatis el vőttem, en ugi tartottam mint kóteles 
iegies matkamat [SzJk 59]. 1761: Lukátsi Mihályt meg 
ne eskesse senkivel mert az ă jeanyáhoza köteles 
[Tordátfva U; Pf. — aÉrtsd: leányához]. 1776: a' M. Kis 
Aszszony hogy. . . annak előtte valakivel mással 
mátkás lett vólna, vagy valakihez köteles, azt nem 
tudom, nem láttam, nem hallottam [Kóród KK; GyL. 
L. Lenger (20) famulus vall.]. 

5. erkölcsileg vkihez/vkinek el/kötelezett; îndatorat/ 
obligát moraliceste cuiva; (moralisch) jm verpflichtet. 
1619: (Startzer)a csak azt izené. . . , hogy ő . . . Ferdinan-
dusnak3 köteles, nem másnak; õ conscientiája ellen nem 
cselekedhetik [BTN 384. — aA portai német követ. II. 
Ferdinánd római császár és magyar király]. 1657: egy-
korban Fogarasból hívata az fejedelem, nékem pedig 
igen köteles jóakaróim.. . Bornemisza Pál, ki udvari 
kapitány vala, megjelenték okát titkon [Kemön. 162]. 
1661: kegyelmes uram, veszedelmes dolognak látom 
Ngod háta megé oly tiszteket s főtiszteket penig hadni, 
kik nem Ngodhoz, hanem máshoz kötelesek [EMLt 
Cserej Miklós a fej-hez]. 1662: Az mi az havasalföldi hír 
dolgát illeti, az elmúlt napokban jeŏvén onnét Etek fo-
gonk megh, ollyan hirt nékünk nem mondot, ă ki keŏte-
les levén hozzánk el nem titkolta volna teõllűnk megh je-
lentette volna [BLt 9 a fej. Béldi Pálhoz]. 1667: Kegyel-
med szerelmes felesége megszabadulásán3 én is, mint 
Kegyelmed igaz köteles barátja, örülök [TML IV,84 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz. — aZsuzsa nevű leá-
nya született]. 1677: fejedelem kegyelmes urunk interes-
sentiája nélkül az az had velek meg nem egyez, hanem a 
tractának punctumi szerint kötelesnek kell ő nagyságá-
hoz lenniek [TML VII,475 Teleki Mihály Baló László-
hoz]. 1816: A Circulus állapottyárol Nagyságodhoz kö-

teles Relatiommal hogy eddig késtem, okai voltanak [H; 
JHb Jósika János főispán ir.]. 

Szk: ~ hűség. 1664: urokhaz s orszagokhaz való en-
gedelmességeket köteles hűségekbűl megmutatják 
[TML 111,311 Ugrai Gergely Teleki Mihályhoz]. 1673: 
akármi eő Nagokhoz valo köteles hűsegemben meg tar-
tóztatható akadáljos tekinteteket ki rekesztvén, életem 
el veszése alatt meg jelenteni el nem mulatom [Fog.; UF 
11,546] * ~ levél. 1818: Első köteles Levelűnk ez ă miol-
ta ă Gál Ház ă Pákéi Házzal egyben párosodott s, égygyé 
lőtt [Kv; Pk 7]. 

6. (esküvel) elkötelezett (vkinek/vmely közületnek); 
legát prin jurămînt (de cineva/de o colectivitate); (durch 
Schwur jm/irgendeiner Gemeinschaft) verpflichtet. 
1572: Zakal Ambrus Azt vallia hityre kywel keoteles az 
varosnak3 [Kv; TJk III/3.45. — aKöv. a vall.]. 1603: az 
mely feiedelemnek Zekel Moysesnek hittel voltünk köt-
telessek [Kv; TanJk 1/1.452]. 1630: Erős hittel megeskü-
vék az pasa, hogy minthogy hüttel való köteles atyjafia 
volt Bethlen fejedelemnek és látja, hogy özvegye-árvája 
is azon nyomot akarja követni, valamint eddig ţudott-
értett, de igazán tökéletesen megmondja [BTN 429]. 
1655: Azon hüttel, az mellyel köteles az mü kglmes 
Urunkhoz. . . recognescàla... Balo Laszlo hogy igy 
vallót volna Öregbik bőcsŭlletes Kolosvari Rázmány 
Jstván akkor az mint következik [CartTr II]. 1760: maga 
pedig Portsira3 Szabad Személly volt, Nem vólt hittel 
Senkihez köteles [F.ilosva SzD; BK Kiskájoni lev. Biki-
zán Urszully (70) zs vall. — aNő]. 

Szk: (erős) hittel ~ esküvel elkötelezett. 1664: maga 
is Kegyelmed, akarki is, hittel köteles urának, fejedelmé-
nek parancsolatát fogadná meg [TML 111,295 Boldai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1705: Ánnak utána azt is vé-
le3 fogadtatták, hogy ide azután visszajő és referálja mi-
csoda effectusa lőtt fáradságának. Melyet mondott is, 
hogy neki végbe kell vinni, vagy élet, vagy halál, mert 
erős hittel Jcöteles [WIN 1,375-6. — aEgy öreg balázsfal-
vi pappal. A nsz-i főkirálybíró titkárához]. 

7. biz, udv szokványos levélkezdő v. záró formulában 
pontosan meg nem határozható jel-sel; ín formule uzua-
le la începutul sau sfîrşitul scrisorilor cu sens neprecizat; 
als gewöhnliche Formel im Briefanfang od. -schluß mit 
nicht genau bestimmbarer Bedeutung. Szk: ~ atyjafia. 
1661: míg élek, maradok Kegyelmed köteles atyafiú só-
gora Bánfi Dienes m.p.3 [TML 11,198 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. 1668: Kegyelmed köteles atyjafia, szol-
gaja G. László m.p. [TML IV,301 Gyulaffy László ua-
hoz] * ~ szolgája. 1656: Én egyébiránt maradok az 
Kegyelmed köteles szolgája. . . Palásti György mp. 
[TML 1,39 Palásti György Teleki Mihályhoz]. 1710: 
Maradok az Ur kótelles szolgaja es Rationistaja az o 
flsige Hámorán Fél Csík széki Danfalvi Lukácz Péter 
[Dánfva Cs; BCs]. 1717: Maradok Nsadnak Kŏtŏles 
kész szolgaja Praeceptor mpr [Szúv; ApLt 2] * ~ 
szolgálatát ajánlja vkinek. 1665: Ájánlom 
Kegyelmednek köteles szolgálatomat3 [TML 111,536 
Teleki Mihály Kapi Györgyhöz. — aEz és a köv. két 
kijegyzés levélkezdésben]. 1738: Bizodalmas Angyam 
Aszszonyomnak, Atyafiságos köteles szolgálatom 
ajánlása mel le t . . . idvességes Húsvéti napokat érni. . 
kívánok [Nsz; Told.]. 1761: Ajánlam Simenfalvi 
Ur(amna)k mindenkori köteles szolgálatamat [Cege 
SzD; WassLt Wass Miklós lev.]. 
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8. kötelezett/kötelezve van (vmihez/vmire); (a fi) ob-
ligát la ceva; (zu irgend etwas) verpflichtet. 1572: az pol-
gár vraim erre keotelessek legeniek, hogi semmynemeo 
okkal . . . az biro vram hywatalat hatra Ne hagyhassa 
[Kv; TanJk V/3.54b]. 1573: az hentelerekis... Ez Ren-
delesekhez mindenbe keotelessek legenek [Kv; i.h. 84b]. 
1671: Hogy Tanácsokat pleno numero az az: tizenkét 
számuakat mindenik Natiobol az Ország választván ŏ 
Nagával edgyüt, ŏ Naga confirmallya... kiknek tánács 
adásokhoz olly köteles légyen ŏ Naga hogy azoknak 
meg-edgyezett akarattyok nélkül derekas Országos dol-
got ne igazgasson [CC 9j. 1699: Tőb tőb inconventiak el 
tavoztatasara... vegeztük azt is hogy . . . minden nevel 
nevezendő Tiszt viselők kik Szamadasra kőtelessek ad-
gyanak szamott [Dés; Jk 281a]. 1756: (A jb-ok) kötele-
sek. . . A Gerendi Praediumban Uraság szénája kaszá-
lására, gyűjtésire, szántására, vetésire, ŏszve Takarittá-
sára is ă midőn Krájnik vr(am) parancsolya elő állani 
[Radulest H/Déva; Ks 101]. 1768: Hogy ánál serényeb-
ben tanítsanak a' Tanítok, és annál kötelesebbek legye-
nek, hivataloknak végbe vitelére, az Eccla is a" magàjé-
bol, mindenik Cantornak conferal esztendőnként 20 fo-
rintokat [Kv; SRE 225-6]. 1850: Kötelesek... a Papok 
arra, hogy a mátrikulából mindeniknek élet ideje, 
pontosan fel irodhassek [Nagykapus K; RAk 4]. 

Szk: ~nek ismeri magát. 1672: ha nem mehetünk el 
velek, az miben lehet, segítsük és ne akadályozzuk, kire 
is kötelesnek ismerem magamat [TML VI,241 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1793: (A főkvártás) olly res-
ponsabilitást vállal magára hogy ha negligentiája miatt 
tapasztalható kár következnék a* Dézma gabonában, 
annak refusiojára magát kötelesnek fogja esmérni [Kv; 
SRE 292] * hittel ~ vmire eskü alatt kötelezett vmire. 
1601: Ezeknek® vigjazasara, es az beliegzesnek gondvi-
selésére az Chęhmesterek heottel legyenek keotelesek 
[Kv; TanJk 1/1. 382. — aA mészárosoknak]. 1677: Az 
Arenda szedők zálagos emberek legyenek, hittel kötele-
sek annak igaz fel-szedésére és bé-szolgáltatására [AC 
73]. 1772: nem csak meg itilheti ezen probat, sőt tarto-
zikis adhibealni, az igazság ki keresésére hittel lévén kö-
teles [Kük.; JHb LXVII/263] * nem ~ vmire/vmivel. 
1584: az poztos sowagok semmi zolgalattra nem keote-
lesek sem a Malomhoz sem az gatth keótisre sem egeb 
varasi zwksiges zolgalatokra [Torda; DLt 212]. 1610 k.: 
penigh fel(sé)g(e)d kiweol eo nekiek semmy ingien zol-
galaton keotelesek nem voltu(n)k [Dés; DLt 325]. 1845: 
törvény szeréntis a' folyvasti elnŏkŏskŏdessel nem köte-
les [UszLt IX. 85/6.227]. 

9. kötelező módon tartozik vmit megtenni; a fi obli-
gát să facă un anumit lucru; verpflichtet sein, irgend-
etwas in verbindlicher Weise zu tun. 1592: Az Biro es ta-
nachis.. . keotelesek legienek, ez egy eleobe rendelt kis-
ded bwntetest Minde(n) renden meg Venny [Kv; TanJk 
1/1.175]. 1623: ha eo Felge Nominanter, azokbol az keo-
zeonseges tereh viselesekbeől ne(m) evenialt benneteket, 
twis. . . contribualni tartozzatok és kötelesek legjetek 
[DLt Bethlen István gubernátor rend.]. 1671: A Postákis 
kötelesek legyenek, a' közelebb valo székből viszsza bo-
tsátani a* Posta lovat [CC 31]. 1743: Midőn ezen Specifi-
calt heti munkákon jelen lesznek, két nap magok kenye-
rek mellet négy nap az Udvar Czipója mellet, munkálód-
ni kötölesek [F.lapugy H; Ks 62/11]. 1780: ŏ Kegyel-
m e . . . Borbol szénából gabonábol, tartozzék az fele ré-

szit ki adni, enis köteles lévén az irt szölök(ne)k ki karoz-
tatására elégséges karokat vágatni [Andrásfva U; Pf]. 
1794: (A kaszálót) Biro Mihály eö kegjelme... Tolvaj 
István eo kigyelmenek Successorinak meg botsattani 
köteles legyen [Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 1805: Köte-
les lészen . . . Majorságokot mentől többet Szaporittani 
[Erdöszengyel MT; TSb 43. — aAz udvari majoros]. 

10. kőtelező; obligatoriu; verbindlich, obligatorisch. 
1809: ha egy városi ŏrŏkŏs, és Tŏrsökŏs Gazda minden 
közös kŏtelesa terheket köteles vinni, s vittis, Diak Imre 
aki jöveveny nem menekedhetik a köz terheknek sup-
portalása alol [UszLt ComGub. 1715. — aA címszónak 
ez az előfordulása sorolható a fenti jel-hez]. 

11. ~ rész örökségből vkinek törvény biztosította 
rész; porţiune legitimă, parte legală (din moştenire); 
Pflichtteil. 1862: minden fekvő és fölkelhető vagyonom 
maradjon és szálljon. . szeretett nőmre, abból gyerme-
keim csak a köteles részt kapják ki | gyermekeink, 
édes anyjuktól köteles részükön kivül többet nem kíván-
hatnak [Kv; Végr. Szentpéteri János végr.]. 1865: ezen 
végrendeletemnek ellen szegülő gyermekem, csak is a' 
törvények által számára rendelt köteles részt (: Pflicht-
teil :) kapja ki mind fekvő mind felkelhető összes vagyo-
nombol [Kv; i.h. 6]. 

II. ſn 1. kötélverő; fringhier; Seiler. Szn. 1585: 
Keoteles Balint. Keoteles Istwa(n)a Keoteles Peter [Kv; 
TJk IV/1.439-40. — aUgyanez a személy vmivel alább 
Keotelwereo István néven szerepel]. 1598/1635: Kóteles 
Jstuan [Mv; APol. 1.68]. 1614: Keotőles Istua(n) ns. 
Keoteles Mihály zs [Etéd U; BethU 44,152]. 1629: 
Keoteles Mihalyne Durko Aszony. Keoteles Miklosne 
[Mv; MvLt 290. 155a, 188a]. 1643: Köteles al(ias) 
Szeöcz Dániel Nemes szemeli [Mv; i.h. 291. 289a]. 1644: 
Csizmadia Keoteles Peter. Keoteles Czizmadia Peter 
[Mv; i.h. 404a, 404b]. 1646: Keoteles János Eöregbik 
[Mv; i.h. 246a] 1739: Köteles Gergelly [Torda; TJkT 
1.179]. 1741: Nomina Senatores Georgius Köteles alias 
Enyedi [Dés; Jk]. 1746: Kőtőles Illye (62) zs [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 1761: Kótóles Márton [Torda; TJkT 
V.43]. 7762: Paulum Kõtőles. Helena Kŏtŏles [Torda 
i.h. 61.118]. 

2. T Hn. 1745: Köteles nevű helyben [Etéd U; 
EHA]. 

3. szegődött/megfogadott személy; persoană angaja-
tă; Verdungene(r). 1641: Thoroczkay Borbély Ist-
uant . . az Attya Borbély Gergely. ugy szegŏttette 
penigh mint maganak szabadost, es senkihez nem köte-
lest [Kv; Thor. XV/8]. 1808: Más nap reggel . a Vető-
ben mentem Principális uram számára mint kotelesse 
[Déva; Ks 119b]. 1823-1830: Vacsorakor azt kérdi tő-
lem Dési Gábor, hogy convenciósa vagyok-e Körmen-
dinek s meddig köteleztem magamat. Feleltem, hogy 
nekem fizetést nem ad, nem is vagyok kötelese, amikor 
tetszik, odahagyhatom [FogE 90]. 

4. hittel ~ vkinek esküvel elkötelezettje; legát de ci-
neva prin jurămînt; jm durch Eid Verpflichtete(r). 1792: 
ez ugyantsak nem vólt ollyan kemény verés mellyért az 
egymáshoz hittel kötelesek egymást végképpen el hagy-
hatták volna [Koronka MT; Told.]. 

kötelesen szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ szolgál levélkezdö v. -záró formulában; ín 
formule uzuale la începutul sau sfîrşitul scrisorilor; als 
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Formel im Briefanfang u. -schluß. el/lekötelezetten 
szolgál; a servi cu devotament; jm verbindlich dienen. 
1666: Kötelesen szolgálok stb. [TML 111,628 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 1670: Mint kedves bizott 
uramnak kötelesen szolgálok stb. [TML V,84 ua. ua-
hoz]. 1696: Bizodalmas kedves Peregrinus jo 
Uram(na)k, régi igaz Affictum (!) szerintt kötelesen 
Szolgálok kgld(ne)k [Vécs MT; TKl Kemény Simon 
Teleki Pálhoz] * ~ szolgáló el/lekötelezetten szolgáló; 
care serveşte cu devotament; verbindlich dienend. 1668: 
Kegyelmednek kötelesen szolgáló barátja Béldi Pál mp 
[TML IV,361 Béldi Pál Teleki Mihályhoz] * ~ vesz 
ha... lekötelez, h a . . . ; aş rămîne îndatorat dacă . . . ; 
(zu Dank) verpflichtet, wenn . . . 7667; Kegyelmedtől 
igen kötelesen venném, ha Kegyelmed tudósíthatna 
Béldi uram opinioja mi lőn? [TML IV,30 Bethlen 
Miklós ua-hoz]. 

köteles-hajó komp, rég, táj hidas; bac, pod umblător; 
Fähre | csigás kötélen járó csónak; bac cu seripete; mit-
tels Schneckenseil/Laufrolle fahrendes Boot. 1745: az 
M.Sz: Királyi köteles hajón alá 's fel való járásokb(an) 
annuatim vámot tŏlleka nem vesz(ne)k [Marossztkirály 
AF; Told. 18. — aA jb-októl]. 1823: Vagyon. . . a Ma-
roson . . . egy jo móddal készült köteles Hajója [uo.-
EHA]. 

köteles-bíd komp, rég, táj hidas; bac, pod umblător; 
Fähre. 1799: A' Kutyfalvi köteles hidnál [Marosbogát 
TA; EHA]. 

kötelesíti magát elkötelezi magát, elszegődik; a se în-
voi/angaja; sich verpflichten/dingen. 1721: magokot 
máshoz kŏtelesittenek8 [Vadad MT; VK. — ^ i . zsellé-
rül]. 

kötelesmezei a Kötelesmező (SzD) tn -i képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Kötelesmező/Trestia; mit dem Ableitungssuffix -z gebil-
dete Form des ON Kötelesmező: Kötelesmezőhöz tar-
tozó; care aparţine de Kötelesmező; zu Kötelesmező ge-
hörig. 1825: ezen Köteles Mezei Hatar ezen.. patako-
kon, völgyeken Hegyeken, és Métakon Conterminalo-
dik | Ha valaha vala mikor a Blozsai kitsiny Birtoko-
sok . . . a Méltoságos Groff Urak és Nagyságok Köteles 
mezei Határokban marhájokat be szalasztották, mind 
anyiszor példáson megbüntetődtek, s marhájok Confis-
caltatott [TSb 47]. 

köteles-révhajó csigás kötélen járó komp; bac cu seri-
pete; mittels Laufrolle fahrende Fähre. 1770: M.Sz.Ki-
rállyi Falu Felső vegin.. altal járó köteles Rev hajó 
[Marossztkirály AF; EHA]. 

kötelesség 1. obligaţie, datorie; Pflicht. 1612: (Geczy 
Andrást) szép Ajandekokkal expedialtúk vala az hatal-
mas Török Császár portaiara. . . kj ne(m) tekintue(n) 
sem Jstent, sem az nekünk valo kötelesseget... szép 
vegh hazankat Töröknek igirte és haddal indúlt reánk 
[Kv; PLPr 75 fej.]. 1631: Aflîdalliŭk. es assecüralliük 
megh neŭezett Kemeni Jánost Eŏ Hwségétt kgllmessen 
arról; Hogi megh maradván kŏtelességéigh azon Hw-
segben; mind Eéletének Bóczwlletinek Oltalmazásában 

kegielmessen mys protegalni akariúk totis Viribus nost-
ris [KCs IV/17 Brandenburgi Katalin oltalomlevele Ke-
mény Jánosnak]. 1664: Kegldnek hozzánk s edes haza-
jahoz valo kŏtelessegere paranezollyuk... jŏtest jŏjŏn 
hozzánk [WassLt a fej. Czegei Vas Jánoshoz]. 1677: vé-
geztetet, hogy a' Gubernátor Juramentumát deponál-
ván, az Ország-is ŏ kegyelméhez illendő kötelességének 
effectuálására... meg eskűnni kész lészen [AC 37]. 
1705: sokan felségeket, gyermekeket elhagyván... úgy 
jöttenek bé, nem azért, hogy őfelségeknek ellenségik le-
gyenek, hanem azért, hogy hűségekben és kötelességek-
ben megmaradhassanak fogyhatatlanul [WIN 1,486]. 
1724: a Borcsa dolgarol ha discursus vagy Szo elő hozo-
d i k . . . tartozó kötelességem lett volna, hogy el ne hall-
gattam volna [ApLt 2 gr. Haller János anyósához Nsz-
ből]. 1749: Sub lOo Current(is) irott uri válaszára, mlgs 
ur(na)k ezúttal udvarlok viszontagolva kötelességgel 
[Zágon Hsz; ApLt 1]. 

Szk: ~ében megnyugszik nyugodt elkötelezettsége fe-
lől. 1677: Lássa Kegyelmed, mint veszi tőlem, de tökéle-
tes megnyugodt elmével nyugodjék meg igaz kötelessé-
gemben, bizony igaz szolgája vagyok s . . .Kegyelmed-
hez való tökéletességemet megmutatom [TML VII, 543-
4 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz] * ellen elkötele-
zettsége ellenére. 1657: eltitkolnom uramtol kötelessé-
gem ellen kárhozatos volna [Kemön. 158]. 1677: Hogy 
ha talalkoznának ollyak, kik . . . Fejedelmeknek, vagy 
Hazájoknak tartózó kötelességek ellen való áruitatás-
ban elegyítenék magokot . . . in Nota perpetua infideli-
tatis convicaltassanak és büntettessenek [ÁC 88] * 
ſelszabadittatik elkötelezettsége feloldatik. 1662: vala-
míg maga a fejedelem által Székelyhídon hitek, köteles-
ségek fel nem szabadíttatott, soha addig egy is közülők 
Barcsai hűségére meg nem esküdt volna [SKr 502] * ~e 
felszabadul elkötelezettsége feloldódik. 7662; Barcsai 
azért a várbéli vitézlő néppel a Rákóczi fejedelem halá-
lát, és hogy immár kötelességek is felszabadult volna, el-
hitetvén, ígérettel nálok, hogy mind Mikes Jánost, s 
mind a porkolábot megfogdosnák... véghezvitte vala 
[SKr 562] * ~ének megfelel elkötelezettségének megfe-
lelően viselkedik 1675: mivel az Budai uram levele ma-
gyarábban vagyon írva, in paribus Kegyelmednek is 
meg küldöttem, meg akarván ez iránt is Kegyelmedhez 
való szeretetemnek s kötelességemnek felelni [TML 
VII,93 Daczó János Teleki Mihályhoz Drinápolyból] * 
~ének megfelelhet. 1653: nem tudhatunk kgtek(ne)k 
mostan köztük lakozo oly Attyafiat, a' kit eleghseges-
nek itilhetnenk rea hogy abban a' hivatalban Haza-
yahoz s Urahoz tartózó kötelessegenek.. meg felelhet-
ne [UszLt IX.75.12] * sérelme nélkül elkötelezettsé-
ge csorbítása nélkül. 1669: nem oly hivatal volt, kit bö-
csületem, s kötelességem sérelme nélkül, gyűlés nélkül 
tehettem volna le [TML IV,4l4 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * ~e sérelmével elkötelezettsége csorbításá-
val. 1657: engemet nagy summa-ígírettel is arra nem bír-
hatott va l a . . . , hogy kötelességem sérelmével káros do-
logra tanácslanám [Kemön. 140] * tartja elkötele-
zettsége diktálja. 1672: Én, Uram, Kigyelmed parancso-
latja szerént, kötelességem is azt tartván, hidgye bi-
zonnyal, valamint Kigyelmed becsületinek helyben ma-
radására el tudok követni jó lelkem ismereti szerént el-
követem [TML VI,393 Rosnyai Dávid Teleki Mihály-
hoz]. 1676: Az haza s ő nagysága dolgaiban való vigyá-
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zást én jó szívvel megcselekedném s cselekszem is, köte-
lességem is azt tartván [TML VII, 140 Teleki Mihály Ba-
ló Lászlóhoz] * (el) követi. 1669: tovább is elköve-
tem igaz kötelességemet s kérem is igen bizodalmason 
Kegyelmedet, ezután is tartson igaz szolgájának [TML 
IV,600 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1671: Ezeket 
penig ne tudja más Kegyelmeden és Naláczi uramon kí-
vül, kérem, mert ha az dolgok így vadnak, hogy értésem-
re adta, úgy tetszik, igaz kötelességét követte [TML 
V.446 Bánfi Dienes ua-hoz] * felszabadítja elköte-
lezettségétől felold. 1630: à dato praesentiu(m) hat he-
tigh legien Inducia, illien condicio alatt, hogj ez alatt mi 
egész Országhnak Generahs giwlest promulgaltatua(n), 
akkor mindenek(ne)k hiteket es hozzánk ualo keöteles-
segeket fel szabadittiuk, es Vyolog libera Electiot enge-
dwnk az Statusok(na)k [Törzs I. Bethlen István nyil.]. 
1657; Rákóczival valo végezésea szerént ím hamarnap 
mindeneknek kötelességeket fel kellene szabadítani 
[Kemön. 130. — aBethlen István fej-nek] * ~ét 
fenn!megtartja elkötelezettségét megőrzi. 1658: õ ke-
gyelme deferált volna maga becsületire bennönket, hogy 
egész nemességtől urunkhoz ő nagyságához kötelesse-
gönket és állhatatosságonkat csak ő kegyelmétől való 
feltönkben tartottuk meg [TML 1,143 Thúry Mihály Te-
leki Mihályhoz]. 1807: kötőlességit Néhai Földes Urá-
nak Gyermekeihez tartatta fen [Balázstelke KK; DLev. 
4.XXXVIII] * (meg)mutatja elkötelezettségét ki-
mutatja/tanúsítja. 1678: En pedig kgls Asszonyom... 
eletem elfogyásával is kész vagyok Nagtokhoz való kö-
telességemet megmutatnom, bizony meg is mutatom 
[TML VIII,21 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 
173J: Hugam Aszszony ŏ kglme kedveskedesit mégis 
köszönöm... ha szerencseje let volna kk hogj valamit el 
adhattak volna, énis kŏtòlességemet mutatni el nem mu-
lattam vona [Borosbocsárd AF; Borb. II Récsei Boèr 
Şamuellev.] * (meg)sérti elkötelezettségét csorbít-
ja. 1657: Elmenvén azért közülök, esmét levék nagy vé-
lekedésben: ha eltitkolom, kötelességemet sértem.. . ha 
Jelentem, amazokat offendálom [Kemön. 178]. 1710 k.: 
még engem akarának küldeni, hogy az asszonynak inti-
máljam az békességet... de nem vállalám fe l . . . söt 
mondám, hogy a bíró megsérti kötelességét, mikor in ta-
jjbus circumstantiis vestita causa békességet javall [BÖn. 
8?9] * ~étõl felszabadul. 1657: Ekképpen azért sze-
gény atyám útjára indulván hazafelé minden kötelessé-
gitől felszabadulva, Morgonda és Leses határhalmainál 
szintén megállíttatván szekerét és mondván: Immár az 
en órám eljűtt [Kemön. 131] * ~é / viszi a koporsóig el-
kötelezettségét haláláig fenntartja. 1664: Ha azért úgy 
nem szolgálhattam is, az mint kivántatott volna, kérem 
Nagyságodat igen alázatoson, ne tulajdonítsa nekem, 
egyébaránt bizony koporsómig viszem Nagyságtokhoz 
való, kötelességemet [TML 111,53 Teleki Mihály Lónyai 
Annához] * tartozik vkinek. 1619: tudom, micso-
da kötelességgel tartozom Istenemnek és fejedelmem-
nek, úgymint Nagyságodnak s édes hazámnak [BTN 
|97]; 1678: Ha ben voltál ă Szek giüleseb(en) hallottadé 
J-azár István vramtol, hogj azt mondotta volna . . . , 
nogy Urunk eo Nsga conditioyt violalta azért immár eõ 
Nsga(na)k kőtelesseggel nem tartoznank [LLt Fasc. 
120] * emberi ~. 1829: Által láttuk mü azt hogy Uram 
Bátyám nem kéntelenségből, hanem emberi kötelesség-
ből, attyafiságos szeretetből... tselekedte azon nyomo-

rult meg holtnak el temettetését [Nagylak AF; DobLev. 
V/1153] * keresztény/keresztényi 1653: Az mi egieb 
iokal az isten latogatot . . . azokbolis kerem fiamat hogi 
az hova mit hagiok keresztien kőtelessege szerint, min-
deneknek meg agia [JHbK XLII/3 Kovacsoczy Zsu-
zsanna végr.]. 1839/1840: Gróf Teleki János urat ezen-
nel igen szivesen kérem méltóztassék... ezen kereszté-
nyi kőtelességeta... uri személyire válalni [Kv; Ks 100 
gr. Komis János végr. — aLeánya gyámságát] * keresz-
tényi ~ének eleget tesz. 1710 k.: Azt tudám, hogy így fo-
ganatosabb lészen.. . senkinek sem vétek vele, sőt Fel-
ségedhez és mindnyájakhoz való keresztyéni kötelessé-
gemnek, lelkem esméretének teszek eleget, és mindenek-
től jól várhatok, nem gonoszt, érette [BIm. 999] * ke-
resztényi ~ének ismer. 1671: Keresztyeni kőtelessé-
günk(ne)k ismervén azért ennek megh elözéset, es megh 
orvoslását, a' végre convocaltuk volt eő klgmeket ide az 
mostam alkalmatossággal [SzJk 116]. 1742: szegény el 
maradott árváimnak dolgokban Szemesen betekinteni 
ésmeijék mind atyafiságos, mind pedig kèresztyeni köte-
lességeknek [Kvh; MkG] * keresztényi ~ének tart. 
1766: az edgjességet követvén mint régi elejek, s' magok-
is eddig tsendesen eltek edgyik az más részének hasznát 
vévén az udvart közre bírták, tovàbrais az szerent mago-
kat alkalmaztatni tartsák keresztényi kŏtelességek(ne)k, 
hogy edgyik felis meg ne szorittassék [Torda; TJkT 
V.341] * keresztényi ~ét kontesztálja. 1717: requirál-
ván engemettis az Úrral Ittilő Mester Tektts Nemzetes 
Olasz Mihály Uramal hogy keresztenyi kőttelessegűn-
kett és Törvényes devotionkat Contestalván... leendő 
megh asztoztotásokatt perrágálnánk [Nagyrápolt H; 
JHb XLVII/18] * szívbeli 1675: Kegyelmedet ké-
rem, igaz szívbűl származott írásimért meg ne ítíljen, bi-
zony igaz, Kegyelmedhez való igaz szívbéli kötelessé-
gembűi írom [TML VII, 16 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 

Sz: a ~ mellett szarvat emel. 1662: Mert sok közönsé-
ges jó dologban, amit a vármegye és a város tisztei akar-
nának, ök a fejedelemhez való kötelesség mellett szarvat 
emelvén, azokat contemnálni, megutálni s hátrahagyni 
akarják vala [SKr 513] * oldalba rúgja a ~ét. 1675: 
Barkóczi is, úgy látom, hamar oldalba rúgná a császár-
hoz való kötelességét [TML VII,62 Székely László Tele-
ki Mihályhoz]. 

2. házassági, rokonsági kapcsolat; legături matrimo-
niale, de rudenie; eheliche, verwandtschaftliche Bezie-
hung | rokoni kötelezettség; obligaţie de rudă; ver-
wandtschaftliche Verpflichtung. 1597: az azzoni wgi-
mint aki mind Isten paranchiolattiat, mind penigh az ew 
keotelesseget melliel vranak tartozót wolna hatra hagi-
wa(n) violato legitimo thoro illien gonosz eletben leled-
zett, megh hallion erette [Kv; TJk VI/1.26]. 1671: ha hol 
rabságból megszabadult.. atyánkfiainak feleségek 
férhez ment lészen... el-vit és tékozlot javait tartozzék 
Urának viszsza fordítani. . ide értvén az férfiakatis, 
kik már feleséget vettek életbeli feleségekhez való köte-
lességek ellen [CC 4]. 1679: alvan elŏnkb(en) egy Lengiel 
György neuw idegen E m b e r . . . hogy ŏ megh küsded ko-
rában szarmazva(n) ki Lengyel orszaghbol, es ez hazaba 
Senkihez valo kőtelessege bizonyos lakó helye nem vol-
na [Szentgerlice MT; Ks 17/LXXXVII]. 1688: Causa 
Sajó Kereszturiensis. . a sz: házasságnak kŏtŏlessége 
szerint engemet feleségül el vévén, de hitit megh tagadta3 

[SzJk 230-l. — aFérjem]. 7697; Szigethi Gergely... ad-
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monealtatik felesegehez való igaz kőtelesseget gyako-
rollya. . feleseget taplallya [Dés; Jk]. 1736: valamikor 
jámbor Hites Férjehez valo Hitit 's kötelességét meg-
szegte3 . . . akkor már a Residentias Nemes Asz(szo)ny-
ságnak véget vetett [Dés; Jk 218a. — aAz Incta]. 1745: 
az I . . . el felejtkezvén hütös Vra(na)k tett kötelessege-
rôl, idegen férfiakat botsátott magához [Torda; TJkT 
11.32]. 

Szk: ~e alóli~ėbõl absolvál/felszabadít. 1640: Szé-
kén lakó Sebe János Haiadon leaniat az Ecclia el futót 
ezeleős matkajanak Molnár Mihalinak keőtelessege alol 
absolualta [SzJk 48]. 1702: az Asszonyi á l la tnak . . . tiz 
esztendőtől fogva(n) valo sok keserves szenvedesit megh 
tekintvén az hitetlen s kegyetlen férfinak kótólességébŏl 
fel szabadittyuk [i.h. 338] * ~ében megmarad. 1671: az 
leanzo meg maradt volna az ŏ Kovats Andráshoz valo 
kŏtelessegeb(en) de az legeny hagjta fel az leant [i.h. 113] 
* ~ében tart. 1703: Ardai Sárá t . . hogy ollyan hallat-
lan fene természetű in fidelis fér f iúnak. . . kŏtŏlességé-
b(en) mégis továb ta rcsuk . . . jo lelki ismerettel nem cse-
lekedhettyŭk. hanem kegyetlen hoher termiszetŭ Fér-
jétől divortiállyuk [i.h. 345-6] * ~ėt félbehagyja. 1711: 
eö Kglme hitét, kötelességét es házasságbéli szövetséget 
felben hagyván . . . erkölcstelen életét mindenütt 
kimutatván.. az Olt Vizéb(e) a Tábori Tisztektől bé 
vettetett, s táborbol ki verettetett [Dés; Jk 359b-60] * 
~ é / teljesíti. 1776: Mely Joszágakat ha remittál Kgld 
Atyafiságos jo indulattyát s kŏtelességit tellyesiti [Ara-
nyosrákos TA; Borb.] * anyai 1765: Hogy ha pedig 
ezen Conditiok ellen tsak legg kjässebbenis vétene. 
Székely Elek. az édes Annya, nem derogálván sem-
mitis Anyai kötelessegenek, meg fogathassa és 
Szebenben kűldhesse [Torda; Pk 2] * atyafi!atyafisagos 

1678: az igaz atyafiságos kötelességhez illendőnek 
Ítéljük írásunkat [TML VIII, 134 Bethlen Farkas és 
Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1781: mind két felek 
meg gondolván.. Atyafiságos Kötelességeket és 
Szereteteket. leptenek ílly örőkkös, és meg másolha-
tatlan egyessegre, és alkalomra [Told. 27] 1835 k.: melj 
ki tűzött napra bár hova is mindnyájan meg jelen-
nünk atyafi kötelességünk léénd [Pf Kovács Sándor lev.] 
* atyai 1806: minthogy az öss Teleki Jószágban 
a' Leányok nem Succedálnak, azért Atyai és Keresztényi 
kötelességemnek tartottam Anikó Leányomotis 
Acquisitioimbol részesíteni [Dés; Ks 14. XLIIIb gr. 
Teleki Károly végr.] * férji ~. 1833 k.: esedezem a ns 
Presbitériumnak, hogy méltóztat a mü ügyûnköt. 
fel venni; ha lehetne. . . Féljem Keresztyéni Féiji 
kötelessége és az Szent Hüt melle állítani [Usz; Borb. II] 
* fiúi 1768: Drága Kedves Édes Aszszonyom 
Anyám! . . . Most pedig 7. darab Csukával kivantam 
Fiúi kötelességemet bizonyítani [Záh TA; DobLev. 
II/387 Székely István lev.]. 1788: Kedves Szüléimet Édes 
Atyámot és Ányámot . . . fiúi kötelességem szerint Szü-
léket illető tisztességeket meg adván. . Soha meg nem 
bántom [Dés; BLev.] * gyermeki ~. 1877: Ez alkalom-
mal gyermeki kötelességemnek esmerem kedves jó 
Anyámnak boldog uj évet kívánni [Tolvaly lev. Tolvaj 
Károly lev.] * házasságbeli/házassági ~. 1635: ez el 
mult napokban nemely gonosz akaróim, oly gialazatos 
hirbe(n) neuben keueruen, hogi n o h a . . . Kemeny So-
phiaual, teörueny szerint valo házasságbeli kötelesseg-
be(n) élnék, Mind az altal arról megh ne(m) emlekez-
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ue(n) . . . feslett eletre es paráznasagra attam uolna ma-
gamat [Gerend TA; KCs IV/129]. 1745: (Az alperes) 
Házassági kötelesség alatt lévő személy.. . már régi idő-
től f o g v á n . . . idegen személyekkel parázna életet él 
[Torda; TJkT 11.18]. 1805: Hogy a* házasság ugy bon-
tassék fel, hogy a* házasok meg különbözzenek egymás-
tól lakásra, asztalra, és a* házassági Kötelességre nézve 
meg kell mu ta t tn i . . . az ellenkező resznek. . . házasság 
törését [Gyf; Berz.19] * leányi 1747: az J . . . az édes 
szülő a n n y á t . . . kapával, más versben darab fával meg 
támadta meg is utŏtte e' mellett igen rutul szidta leányi 
kötelessége ellen [Torda TJkT III. 144] * mátkasági ~> 
1703: az A absolvaltassék Matkasághi kötelessége 
a l o l . . . az J penig Ligaban hagyassek [MVJk II/1. 263]. 
1766: e tsalárd mátkasági kötelesség alol Magyari Mi-
hálly abszolváltatik [GörgJk 208] * sógorsági 1766: 
Nemcsak sógorsági kötelességgel viseltettünk egymás-
hoz, hanem ugyan jonatháni barátsággal is [RettE 204]. 

3. szokványos levélkezdő v. záró formulában ponto-
san meg nem határozható jel-sel; ín formule uzuale la în-
ceputul sau sfîrşitul scrisorilor cu sens neprecizat; als ge-
wöhnliche Formel ím Briefanfang u. -schluß mit nicht 
genau bestimmbarer Bedeutung. 1659: Kegyelmednek 
igaz atyjafia, kötelessége szerint szívvel való szolgája, 
míg él Rédei Ferencz m.p. [TML 1,388 Rhédei Ferenc 
Teleki Mihályhoz]. 1672: Alázatos kötelességgell ualo 
Szolg(a)l(ato)mat Ayanlom k(nek) édes Azonyofli 
Anyám [CsÁlt F.27.I/38 Georgiffy Mihali nyitrai kano-
nok es pléb. lev. haza, Csíksztgyörgyre]. 1753: Ngod . . 
Levelit alázatos kötŏlôseeel vöttem [Kecset SzD; TKJ 
Váradi Zsigmond Teleki Ádámhoz] | Az Mgls Ur Gye-
kébűl3 Nékem irot levelet mái Napon nagy kőtőlo-
seggel vettem [Abafája MT; Ks Jos. Huszár gr. Komis 
Antalhoz. — TCJ. 

4. kb. egybekötöttség, egység; unire, unitate; Ein-
heit, Verbundenheit. 1561: eg' máshoz hasonlok leuefl 
mykeppen az kwlomb kwlomb fele tagokbol egyben zer-
zet test vizza vonás part wtes háborgás mynden fele is-
tentele(n)segy az kiuel az tarsagnak (!) kçtelessege megy 
feitetnek tauol leuen zeretettel elnenek [Kv; öCArt.]. 

5. kötelezettség; obligaţie; Verpflichtung. 1573: Az 
Mészáros v r a i m . . . perrel Igekeznek Akaratiokat az va-
ros ellen veghez v inny . . . Azé r t . . . Meg Ertwen az oko-
kat eo Naga myert Akarya az varos eoket keotelessegbe 
tartany, Ne Bochassa eo N. az varos Jowa ellen Eoket 
Twssakodny [Kv; TanJk V/3.82b]. 1592: kinek mint s 
hogi legien allapattia Nemessegel valo keőtelessege, hit 
zerent tartozzék megh mondania: Es ez meg irt bwntetes 
alat magat abból az napra, melire keőtelessege vagion ki 
zabaditania: Es ez vtan affele keotelessegteol magat ol-
talmaznia azon penaual [Kv; i.h. 1/1.187]. 1666/1701[ 
Mivel eö kgek mosta(n) incorporáltatnak az Colosván 
reális nemes emberek közzé, hogy kötelességek odais ne 

légye(n) az lehetetlen [KvLt 1/188 ogy-i végzés]. 1681: 

Mindezekre. Keri Balas atyankfia, erös kötelességgé 
keze be adasaval, magat kezesnek alitvan, ighire es kÖtÇ 
mi előttünk maghat arra3 [IB. Désfalván lakó Thuróczi 
András fogott közbíró kezével. — aKöv. a részi.]. 1690'-
már az magunk szükségünkre valo szekereket posta 1°' 
vakat, és egyeb segitsegeket kõtelessegek szerint p(rae)s-
talni nem kezdettek [Ebesfva; Törzs. I. Bethlen Sámuel 
ferj-i instr-ja]. 1729.ĕ Törvény szerent valo kötŏlösége1® 
dictálja [O.szilvás AF; Told. 2]. 1785: miből állo az Job* 
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bágyságnak, és Selléreknek Földös Urak Szamára valo 
praestatioja, Szolgálattya és kötelessége, a melly mos-
tonság szokásban vagyon? mikor, és mi modon hozotatt 
bé, azon kötelesség, és adózás? [K; TLev. 6/1. 2b]. 1823: 
Fel Jegyzése Azon Nemes Birtokos Exemptusoknak a' 
k ik . . . Lovas Soldost allitani, vagy abbeli kötelességek 
váltságául 600 Rforkat fizetni tartozok voltak [Zilah; 
Végr.]. 

Szk: ~ e alatt. 1677: A' Számadó Szolgák ha a* kezes-
ségnek meritumát fel-érhetŏ joszágu es residentiaju em-
berek nem lévén, másoknak nevek és kötelességek 
alat . . . Uroktol kérettessenek-fel, és prosequaltassa-
nak [AC 196. — aÉrtsd: vannak]. 1683: meg lássák pe-
nig a' Tisztek hozzánk tartozó igaz kötelességek alatt, 
hogj semmi némű respectusra Szombati szólgaság(na)k 
színe alatt magát senkys ne absentállya [UsžLt IX.76.19 
fej.] * ~ében áll. 1678: Ha uramnak, hazámnak ellen-
sége szállja meg, erős kötelességemben állván ez várnak3 

oltalmazása, kintelen leszek vele, hogy ide szoruljak 
[TML VIII,260 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez. — 
Kőszeg várának. Kővárba (Szt] * ellen. 1656: 

Ozdy Thamas Ur(am) hwteos Polgár leue(n)... az mely 
mandatumat Rázmány Istva(n) hozot volna azt corri-
gálta, s keŏtelessége ellen igazgatta [Kv; CartTr 
II. 1073]. 1671: (Az alperesek) rebelliot és seditiot akar-
tának movealni ez varasba(n), kötelességek ellen [Kv; 
TJk XI/l. 145]. 1677: Ha penig kötelességek ellen vét-
keznek3, a' Fiscalis Director prosequallya a Fŏ Komor-
nyik Székin [AC 53. — aA harmincadosok] * felett 
kötelezettségén túl(menve). 1765: Solemniter protestá-
lok azon, hogy a mostani I. a Törvénynek canaîissa sze-
rént ellenem egyszeris protestatiot nem Protocolaltatott, 
hanem most kötelessége felett, mint egy erővel akar meg 
szorittani, holot bŏvséges Literaleim vadnak magam de-
fensiojára [Torda; TJkT V.281] * ~ének szatiszſaciál. 
1750/1797: Miis arra nézve. . . kőtelességűnk(ne)k Sa-
tisfacialni kívánván, el mentünk. . . Kis Dobára3 és 
oda a' mely Fátenseket compelláltattak az Exponen-
sek. . . az előnkbe(n) adott Utromokra m(e)g kérdez-
vén, és examinálván, hitek után lőtt Fassiojokat hűsége-
sen le irtuk [Borb. II. — 3Sz] * ~et levál kötelezettséget 
vállal/vesz magára. 1726: A parochialis földnek trágyá-
zások i rán t . . . kötelességet magokra nem leváltak a be-
csületes megyék [Somlyó Cs; SzO VII,325] * fejedelmi 
y. 1671: az ŏ Nagysága Fejedelemsége Méltósága és 
elete ellen nem practikálok.. . ugy mindazáltal hogy ha 
Ö Nagysága-is Fejedelmi kötelességéhez alkalmaztatván 
magát, engemet-is szabadságomban és törvényemben 
meg-tart [CC 13] * hite/hites ~e. 1666: Az itt való 
szolga hűti kötelessége alatt tartozik az urának kedvezés 
nélkül megírni a dolgot [TML 111,637-8 Rosnay Dávid 
Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1765: (A molnár) az 
Vámat titkon hites kőtelessege ellen masok(na)k atta 
[Kóród KK; Ks 18.CI.5]. 1844: Szép Ferentz 
mestertársunk. . midőn hites kötelességéből kifojolag 
í*2 árulás véget kitett edényeket visgálta, akkor tőbb 
darabokat talált hasatokat, hibásokatt és pállotakat 

hibás a l j * szolgai 1673: Kérem alázatosan 
Nagyságodat, hitesse el magával kegyelmesen, ez írásra 
Nagyságod java s Nagyságodhoz való igaz szolgai 
kötelességem vitt [TML VI,530 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához] * szoros 1670: mások csak 
nézni fogják, az én ő nagyságok s haza dolgában való 

következendőleg 

tapotásomat s nyughatatlanságomat, melyekben... 
bizony alább hagyhatnék, ha szoros kötelességemrűl 
nem gondolkodnám. D e . . . ha most Kigyelmetek által 
reméllett dolgomban ő nagyságok előtt kiszakadok, 
bizony felszabadítom magamat az alól a szoros 
kötelesség alól [TML V,375 Roshàÿ Dávid Teleki Mi-
hályhoz Drinápolyból]. 1803: szoros és el múlhatatlan 
kötelességeknek esméijék. . . mind a* reggeli 's mind az 
estveli Istentiszteleteknek rendes Órain harangoztatni 
[Széplak KK; UnVJk 2/3]. 

Sz. 1854: a jog, kötelesség nélkül épület, melynek 
alapja nincs [ÚjfE 18]. 

6. kötelező/vállalt szolgálat; sarcină/obligaţie asu-
mată; Pflichtdienst. 1640: Lengjel Zeoch János Ju-
nior. . . Jeoueueny Nincz semmi keotelessege [Km; 
GyU 47]. 1670: Simon (: alias :) Geŏrgy Déák eő 
Ngánal szolgálván, mostan penigh redealt réghi 
kŏtelességhe mellé [Mezőméhes TA; WassLt]. 1781: 
Mely supernumerárius emberek találtatnak az jámbor 
faluban mind tartoznak az határpásztorsággal, ha egyéb 
kötelességben nincsenek [Jenőfva Cs; RSzF 150-1]. 
1797: Szilágyi Míhálly eő kglmeis... tsak belső inasi, 
nem pedig Tisztartoi kőtőlőséget vagy szolgálatat tett és 
vitt [Náznánfva MT; Berz. 17] 1812: Ezeket tudom mert 
akkor Inasi kötelességben forgattam [Héderfája KK; 
IB. Varró György (29) grófi kocsis vallj. 1814: a' tisztelt 
Grófné . . . Fiatskájának születése alkalmatosságával a' 
Grófné körül a* Bábái kötelességet én vittem véghez 
[Mv; TSb 51]. 1835: Csont Juon (!) Kertésznek és Domi-
nalis Bírónak bé szegoldtette(m)... A* ihikor irt köte-
lességekben) foglalatos lészen elelme Hazamtol fog ki 
szolgaitatni [Dés; BLt Dési taxalisták]. 1844: ki Íratván 
az itéletesen ki nevezett Gondnoknakis Gondnoki köte-
lessége folytatása [UszLt XI.85/1.29]. 

Szk. ~ében jár hivatalával/feladatával jár. 1750 k.: 
kötelességében jár krajnik uramnak, hogy conventiójuk 
szerint napfeljöttekor az dologhoz fogjanak [Déva; 
ErdO 11,117] * ~éhez tartja magát. 1681/1695: 
Lengyel János nevü ifñu legény.. . ha házassága által az 
Petrityevith Horváth Miklós ur(am) és eo kglme 
maradeki földökről ki telepednekis, de onnétis eo 
kglmekhez valo kötelességéhez tartja magát [Széplak K; 
SLt AU. 10] * ~ét előtte viseli tisztségét szeme előtt 
tartja. 1704: én azon igyekeztem, hogy mind az őfelsége 
szolgálatját s mind a magam kötelességét előttem 
viselvén, mindkét részről annak eleget tegyek [WIN 
1,191] * ~ ét folytatja. 1797: Kötelességemet folytatni 
még nem szűnöm [Szászerked K; BálLt 1]. 1823: én az 
én kötelességemet mostis úgy kívánom Folytatni. . . 
mintha ő Nagysága mostis élne, és mint ha nékem mostis 
Principalisnem volna [Alpestes H; Told. 7] * ~ét telje-
síti. 1789: A Papok tellyesittik rtiagok kötelességeket 
[UszLt XIII.97]. 1831: Igenis kivántam kötelességemet 
éjjel, nappal tellyesitteni p é s ; DLt 332.1]. 1849: vala-
hányszor Kelemen Béni Sibon volt és prefectusi köteles-
ségét ottan telyesittette mind annyiszor estvenként... 
magával felvitt Szállására [Kv; végr] * vesz szolgá-
latot/foglalkozást vállal. 1823-1830: Scriba nevet és kö-
telességet vettem, lévén pedig még rajtam kívül Körmen-
di Gábornak két seribája [FogE 88] * ~ével nem gon-
dol. 1675: Ez mező pásztor Barnasib ne(m) gondolvá(n) 
ez hazának mezeihez való kötelességével... az Váras-
(na)k mezeire idegen Juhokat fogadott bérbe [Kv; TJk 
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XI/1.371] * ~ ge( tartozik. 1671: az két Cancellariakon 
lévő hites Deákok közönséges kötelességgel tartozván 
minden rendeknek, nem excludaltathatnak az legiti-
mum mandatumok mellett valo executiok dolgábol [CC 
61] * hivatalbeli!hivatali!hivatalos 1795: Mlgs Groff 
Czegei Wass Dániel U r . . . Nsgodat Mlgs Groff Ertsei 
Toldalagi Ferencz Urat . . Tiszti 's Hivatalbeli köteles-
ségem szerent általam Tőrvényesen Readmoneáltattya 
illy okona [T; WassLt. — aKöv. a részi.]. 1813: bé men-
vén hivatali kotelessegemnél fogva a betsúletes füsüs 
Czéh Gyűlésibe Taxa fizetés nélkül, meg kivántam vis-
galni ezen Czéhbeli Czéh mestereknek számadásait [Kv; 
FésCJk 82 Jánosi György Commerciàlis Commisarius 
nyil.]. 1829: Én azért, hogy az fennebbi kérésnek enge-
delmes lehessek s hivatalos kõtőlősségemnekis eleget te-
hessek . . elmentem Elsõbbennis Nemes Petki Sámuel 
Uramhoz [T; Borb. I Fogarasi Huszti István nemes sze-
mély a falu hites jegyzőjének nyil.] * jobbá-
gyi!jobbágysági 1698: Thorda vármegyéb(en) mező 
Szakálban. . . resideáló es Commoralo Türk alias Popa 
Simon nevü örökös Jobbágya . . . talaltatta volt megh 
sok betsúletes emberek által . Galgai Rácz István vra-
mat . . . , hogy tekintené meg az eö öregségét és eddig va-
lo hűséges jámbor Szolgálattyát. . . és bocsáttana Sza-
badon mind magat, mind penig háram édes Fiai t . . à 
Jobbágyi kötelesség alól (Törzs) 1782: Fattyú Togyer 
Jobbágysági kötelessége ellen valo rugodozásáért fogat-
tatott el [M.fodorháza K; Eszt-Mk] * tiszti 1738: 
Mit érdemlett légyen Rákótzi Joseph. . ez annectált 
Felséges Vrunk újonnan érkezett Pátensének Apogra-
phuma, rendesen elö adgya, Tiszti kötelességünk szerint 
azért Felséges Vrunk parantsolattyábol, azon formában 
minden hellységekre nyomtatásban ki küldöttük [Borb. 
II a gub. Nsz-ből]. 1793: Enis Tiszti kŏtõlŏsségem sze-
rint. el mentem O.Szilvásraa [DobLev. IV/721. — 
aAF] * urbariális 1789: Valamint. . a Vas Dézma 
melyet a Vas Bányászok mint Jobbágyok Földes Urok-
nak adnak a Fejedelmek Donatiojában, és azok iránt 
költ Fel. Resolutiokban, Ugy a Taxának fizetése az ő 
Urbanialis (!) kötelességekben vágynák fundálva [Kv; 
TLev. 7/8]. 

7. kötelező teendő; obligaţie; Pflichtarbeit. 1707: 
maga kőtelessegeről azmi nagyobb Istenhez valo buzgó 
szereteterői el feletkezvén [Dés; DLt 487]. 1753: Deuay 
Fazakas Olar Peter . . bé szegőduén az Uraság Szolgá-
lattyára kőtőlessege lészen akar kömiuessegél akar Asz-
talossággal akár pedig bárdolassal . . . Szolgálni [Déva; 
Ks 107]. 1790: A Szŏllŏ Bírák kőtőlőssegek azis hogy 
a . két Szŏllŏ Hegyekre, azoknak Gyepŭire, Kapuira, 
Pásztoraira. . Gondot tartanak [Karácsonfva MT; 
Told. 76]. 1812: Ezen Szolgálo emberek . . . minden 
szolgálatbéli kötelességeket és Datiájokat a* nevezet mó-
dón váltották meg [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76.92]. 

Szk: ~ében áll. 1733: A Déési T: Refformata Ecclesia 
Kan to ra (na )k . . . Leány Gyermeket kötelessegeb(en) 
áll tanítani [Dés; Jk 443a]. 1808: a ' Bíráknak. köte-
lességében állyon az Erdőkben tett károsodás meg térí-
téséből szorosson számadalni és az hid epitesre valo 
költséghez forditonni [Torockó; TLev. 7/13] * ~ében 
eljár. 1847: S hogy ilyentén parancsolatja ellenére is az 
uradalmi tiszt urak rendelete szerént kötelessegembe az-
után is pontosan s híven eljárni kívantam, meg is adtam 
az árát [VKp 192] * ~ ébert van vmi. 1770: Szamot nem 

tartottam réa nem Levén kötelességemben sem Jobbagy 
sem a sellér hany Napot szolgai egy héten [Babuca Sz; 
IB] * ~ėnek eleget tesz. 1783: a titulált (!) úrnak egy 
kanja megdöglött, azért, hogy a pásztorok a magok kö-
telességeknek eleget nem tettek volna [Árkos Hsz; RSzF 
215] * ~ének ismer. 1763: Hadnagj Atyánkfia eöke-
gjelmének intimaltatik hogj ab Off(ici)o prosequalni es-
mérje maga kötelességének [Torda; TJkT V 147] 1810: 
Gut A n d r á s . . . töstént műhellybe menni kötelességének 
esmérje [Kv; ACLev.]. 1853: erdeinket a leg szorosabb 
korlatok alá tetetni ûsmerjŭk kötelességünknek [Pálfva 
U; Pf Illyés Mihály jegyző kezével] * ~ének megfelel. 
1693: En azért meg akarván felelni kőtőlessegim-
(ne)k . . . el menvén talála(m). . . ŭdősbik Vass György 
Ur(ama) t . . . az maga Csűrés kertéb(en) [Szépkenyerű-
sztmárton SzD; WassLt] * ~ének megfelelhet. 1678: 
parancsollyuk kglmetek(ne)k igen serio h o g y . . . mind-
ezek(ne)k effectuáltatásába(n) az hói illik szorgalmatos-
kodgyek hogy kŏtelessegek(ne)k felelhessen megh foga-
natossan [UszLt IX.76. 8 fej.] * ~ének tart. 1700: Vé-
geztük communi consensu hogy bika vitelre minden te-
hentül minden ember adgyo(n) 15/15a; ezt penig kőteles-
segek(ne)k tartcsak felszedni a Tizedesek [Dés; Jk 306b. 
— aÉrtsd: dénárt]. 1781: Mindenkor a' Szütsek. . . min-
dennemű vas opificiumhoz tartózó oeconomicumo-
k a t . . . magok kötölességeknek tartsák folytatni [To-
rockó; TLev. 9/20] * ~ é t elmulatja. 1816: azért hogy 
ezen kötelességeit elmúlatta és nem teljesítette, azért 
mint akkori bíró tartozik utánajárni az elkárosodott bi-
kának [Szárhegy Cs; RSzF 180] * ~ét megteszi. 1783: 
a pásztorok nem tették meg kötelességeket minekutána 
láták hosszas nyavajáját a sertésnek [Árkos Hsz; RSzF 
215]. 1833 k.: Kötelességemnek tartottam e n . . . Gazda 
Aszonyi Kötelességemet a' lehetóssegig meg tenni 
[Borb. II] * ~é?/ teheti. 1801: Én oly rosszul nem 
vagyok, hogy kötelessegem nem tehetném [Kv; BfR gr. 
Kemény Sámuel lev.] * teljesíti. 1819: a Székállo 
Czéh Mester kötelessége a Székállo legényekre ügyelni, 
hogy azok a magok kötelességeket hiven, és az ahoz 
megkívántató tisztaság(g)al tellyesitsék [Kv; 
MészCLev.] * ~ é / teszi. 1816: azért mint akkori bíró 
tartozik utánajárni az elkárosodott bikának, és aki 
tartozik vele a communitásnak lábon hasonló jó és szép 
bikát, akárhogy is (: akári az hasznát elvet te . . . vagy ki 
kötelességit nem tette :) kiállítani [Szárhegy Cs; RSzF 
180] * ~ét végbe viheti. 1739: a Czéhek magok 
kötelességeket végb(en) vihetik, még most csak hogj 
exessus ne légyen [Dés; Jk 524b] * véghez viszi. 
1792: erre az Executor Tiszt Ur azt feleié te pedig ha 
repellálsz bé megyek . . . kötelességem véghez viszem 
[Mezőbánd MT; MbK XII.25] * ~évé tesz. 1813: 
Instálok a láza toson . . . a Tktes G(ene)ralis Széknek 
méltóztassék az akkori Archivarius urnák szoros kö-
telességévé tenni hogy a' fenn megnevezett pert adja-elő 
[Ne; DobLev. V/960. Dobolyi Sigmond kezével]. 1824: 
Brassai János, és Budai Mihály Uraknak azt tettem 
kötelességekké, hogy adják bé nekem azoknak neveit, 
kiket itt bé oltottak [Dés; DLt 893 Dr. Soos Márton phi-
sicus a városi tanácshoz]. 1855: a haszonbérlőnek egye-
zés szerént kötelességévé tettem, hogy a' malmot ki ja-
vítsa [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1393] * ~évé 
tétetik. 1789: kötelességévé tétetik a Biraknak az 
h o g y . . . a . . . be csuszot Törvénytelen miveles modot 
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egesszen irtsa ki [Torockósztgyōrgy; TLev. 7/10]. 7809; 
A Szék Tisztyeinek... kötelességekké tétetik, hogy ez-
után az Város részére ennek Magistrátussa által állítan-
dó Tyrokbol tsak eg(g)yet i s . . . el ne botsássanak 
[UszLt ComGub. 1696) * -évé tevődik. 1834: A^ 
Topái Kortzomárlásrol Semmi emlékezet nintsena 

holott az Instructio 20ik pontjában kötelességévé tevő-
dött [K; Somb. II. — aA tt számadásában] * ~wl tesz. 
1820: kötölességül teszem ezen meg telepitett Colonu-
somnak, hogy a Tks Urbarialis Commissarius Urakot 
ezen írásommal talállya meg [Ne; DobLev. V/1032] ] 
kedves ~ . 7853; T i t i a . . . e levél megírását nekem tevé 
kedves kötelességemmé [Kv; Pk 7. — aPákei Krisztina]. 
1896: Kedves kötelességből értesítem, hogy a Kemény 
Zsigmond Társaságot felújítottuk [PLev. 180 Petelei Ist-
ván Tolnai Lajoshoz]. 

kötelességes kötelességbeli; de obligaţii; pflichtig, 
I*flicht-. 1811: Udvari Tiszt létemre hányszor kellet f-lbe 
szakasztanom tsak egy képzelödesemet-is kötelessógjs 
foglalatosságaim mián [ÁrE III.IV]. 

. kötelesség! szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ rész köteles örökségrész; porţiune legitimă, par-
te legală (din moştenire); Pflichterbteil. 1863: fiam Szen-
tes Károly. . . egy condicillust hagyott hátra, melyben 
nem csak kőtelességi részemet megsértette, hanem saját 
összes vagyonomrólis végrendelkezett | Ha valaki örö-
köseim kőzzűl ezen végrendeletemen meg nem nyugod-
Jla - . . az ólyan veszesse el törvényes részét, és csak kőte-
Jességi részét kapja ki, a meg ürült részt kapja kedves 
Nŏm [Kv; Végr.]. 

kötelez 1. kötelezővé/kötelességévé tesz vkinek vmit; 
a pbüga pe cineva la ceva; etw. (jm) verbindlich/sich an-
heischig machen. 1573: Vegeztek ezt eo k. varoswl, hogi 
senkyt... varos keozybe Be ne vegienek kyleomben ha-
2®m h a . . . meg Tellesitene azokat az myre Byro vram 
Thanachawal keotelezyk [Kv; TanJk V/3.71a]. 1629: Az 
kívül való nagy kőházamot hagyom ketten Borsos Ist-
ván fiamnak és Borsos Judit leányomnak, de ily erős és 
megváltozhatatlan conditióval... hogy az városnak, 
Vásárhelynek azokon az én házaimon minden directió-
Jok, dispositiójok, az városnak szabadsága s uniói sze-
rent rajta lehessen, melyre mégis újobban is kötelezem 
9 2 én gyermekeimet [BTN 421]. 1657: constitutionknak 
szakadatlanúl valo meg tartására s tartatására, a nagy 
Vr Jstennek neviben kötelezünk minden utánnunk kö-
vetkezendeö successorinkat [UF 11,189]. 1666/1681: kö-
telezem jövendőbeli successorimatis ez tŏle(m) adatott 
Ammunitasb(an), az megh irt szemelyeketa megh tar-
j ak , es semmi nemű mas terh viselessel... őket ne ban-
csak [Vh; VhU 220. — aSuba Istvánt és feleségét]. 7677; 
Abban-is ŏ Naga8 hitivei quietallyon bennünket igireti 
szerint, hogy a' Hajdú vitézekkel transactioval minket 
JJrszágul... sem Hitünknek, sem Törvényünknek sza-
adságában... meg nem sért semmi időben, hanem in-

*abb az Ország javára, és oltalmára igyekezik õ Nagysá-
gaazokat-is kötelezni [AC 20-1. — aBáthori Gábor]. 
1/68; Gróf Bethleni Bethlen Lajos Inspector Fö Cura-
. Vr ö Nagysága. proponálá. . . a' Ven. Consisto-

"um találná módját anak miképen lehetne... a' Taníto-
t t kötelezni, a' rendes és jo Iskolának szüntelen valo 

tartására [Kv; SRE 224]. 1782: Mellj igazságos Jussá-
bon esett meg Karosittatasát eddig. . . tűrte s nyegte a 
Méltoságos Baroniszsza Exponens Aszszony ŏ Nagysá-
ga, de hogy továbbis illj Szörnyű kárát, be hunt szemmel 
nézze, sem Isten sem Természet Törvénye nem kötelezi 
[Kv; JHb V/9]. 

Szk: hite alatt/hittel ~ esküvel kötelezettséget fogad-
tat. 1587: Vegeztek varosul hogy Biro v ram. . . a' Capi-
tanokat be hiüattassa.. . hiteŏk alat keotelezze... rea 
vigyazzanak hogy mind ferfiwy s mind leány rendek zol-
galatra Allianak [Kv; TanJk 1/1.42]. 1605: minden szé-
ken kicsintői fogva nagyig valakik fegyver foghatók, az 
mi hűségünkre hittel kötelezzék őket [Barabás, SzO 356 
fej.] 

2. vmi erkölcsi kötelességgel jár; a obiiga moraliceşte 
la ceva; etw. mit moralischer Verpflichtung verbunden 
sein. 1672: Errea már az böcsületnek rendi is kötelez 
[TML VI,215 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — aA se-
gítségadásra]. 1676: Felebarátjához való igaz szereteti is 
embert sokra kötelezi [TML VII,223 Teleki Mihály 
Wesselényi Pálhoz]. 

3. 1823-1830: Eléggé is köteleztek s kívántak a jurá-
tusok rajtunk bosszút állani [FogE 107]. 

4. el/lekötelez; a îndatora/obHga; verpflichten. 1665: 
mentül inkább magatok hálaadósága felől securussá te-
szitek ő felségét és az kívánságok szerint assecuráljátok, 
annál inkább kötelezitek a magatok segítségére [TML 
111,428 Teleki Mihály Bethlen Jánoshoz]. 1666: hogy 
Kegyelmed mind egyről, mind másról oly bő írással tu-
dósít és jövendőbéli igaz barátságáról is bizonyossá te-
szen, felette kötelez Kegyelmed magához [i.h. 588 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz]. 1673: Redei Ferencz.. . 
a városban sokakat conventióval kötelezett magához 
[TML VI,529 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

Szk: vki szolgálatjára ~. 1662: Az magam dolgaimat, 
az mint azelőtt, most is Isten után bízom Kegyelmed jó-
akaratjában . . . Kérem azért cselekedjék úgy, azzal kö-
telezzen engemet is inkább-inkább az maga szolgálatjá-
ra [TML 11,310 Bánfi Dénes Teleki Mihályhoz]. 1668: 
Kegyelmedet annak felette kérem igen bizodalmosan, 
fiamhoz igirt jó akaratjának effectuálásával kötelezzen 
ennél is jobban maga szolgálatjára [TML IV,307 Beth-
len János ua-hoz]. 

5. átv leköt; a testa prin legămînt; abmachen, ver-
schreiben. 1574: az meg holt Espotal Mester keotelezte 
volt Minden Marhaianak ket Reszet az zegenyeknek 
[Kv; TanJk V/3.96b]. 

6. szegődtet; a angaja/tocmi; dingen. 1570: Vegezet-
re Eo kegyelmek varoswl egy Akarattal Azt vegeztek az 
Nótárius dolgaba, hogy Mywel ez Mostany Nótáriust 
zwksegeknek Jdeyen hyttak es Eztenděre keoteleztek, 
Azt akaryak hogy vgian azon Legien Nótárius es ezten-
deyet ky Theolchye [Kv; TanJk V/3. 4b]. 

7. ~z magát vmire (jogi v. erkölcsi) kötelezettséget 
vállal; a-şi asuma obligaţia de a . . . ; Verpflichtung an-
nehmen. 1561: Senkit penig az Céhbe ne veg'enek ha 
nem elozor çnmagat tiztesseges hazassagra kötelezi 
[Kv; öCArt.]. 1583: arrais kötelezę magat mj elöttwnk 
hogj per nelkwl meg alkozik az quartilitium dolgabül 
Toroczkaj Jstua(n) vrammal [Torockósztgyörgy; Thor 
II/15]. 1677: A' Városokban lakó Nemesség, ha a* Város 
közzé magát beadta, kötelezte, és a' Városnak terhét vé-
lek egyiránt viseh, személyében hadban menni ne tartóz-



kötelezés 452 

zék [AC 95]. 1684: Én Endes Miklós ezen túl csak az eőr 
es uám gonduiselésére... rendeltetuén, ezek iránt keö-
telezem magamot [Szentmihály Cs; CsVh 88]. 1708: 
Magos Ianos lévén a d o s . . . 21 Zlot ta l . . . igire sőt kőte-
leze magat a r r a . . . holnapra . . . egészsze(n) meg hozza 
[Kv; TJk XV/1.10]. 1796: az Ország in A(nn)o 1659 De-
liberative arra kötelezte magát hogy a' ftossessoro-
k o t . . . a* Torotzkaiaknak insolentiajok ellen manute-
nealja [Mv; TLev. 5/16]. 1819: kötelezek magakatt, mi 
előttünk, hogy a migh a Tekt(etes) Creditor Ur, és Cre-
ditrix Aszszanynak, ezen penzeket nálok hagyni tetzeni 
fog, két forintért, három Tzipo melétt, egy nap számmal, 
akár mely kézi munkával interezika [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1027. — aÉrtsd: intereszezik]. 

Szk: hitre/hittel ~ i magát. 1628: hitre is <kó>teîezem 
magamat ha az io tórvennek teczese az elé<te)zen [SzJk 
20]. 1745: Illyen actiom vagyon az J. ellen, hogy ö maga 
Házassági kötelességéről el felejtkezvén, mely szerint 
magát emiitett férjéhez hittel kötelezte vo l t . . . ágyát rút 
fertelmes és utálatos paráznaságával ferteztette [Torda; 
TJkT 11.99] * kézbeadással/keze beadásával ~z magát. 
1659: Mely dolog(na)k erŏssegere es minden resziben 
valo megh allasara mind kett részről kezek bé adásával 
kŏtŏlŏzek magokat [Ne; DLev. 2]. 1705: Azon válasz-
tott bis szemellyek a' T Consistorium tagjai közzé bé vé-
tettenek, kéz bé adással kötelezvén õ kglk magokat a T. 
Ekklesia hűséges szolgálattyára e' nehéz időben [Kv; 
SRE 91]. 

8. ~ i magát vkihez/vkinek a. elkötelezi magát vkihez, 
vki hívévé szegődik; a se alătura de^cineva; sich jm ver-
pñichten/zu jm schlagen. 1656: Tudom aztis hogy hwt-
tel keőtelezte hozza(m) maga t . . . hogy Czepreghy 
ur(am) elle(n) még oltalmaz [Kv; CartTr 11.905}. 1657: 
Croissi az fejedelemnek titkon azzal árult el és Rákóczi 
Zsigmondnak, hogy Törős János által római császár né-
kem minden bizonnyal tizenkétezer aranyakat küldött, 
és magamat oda kötelezvén, azért tanácslom az fejedel-
met s az hadakat is az békélésre és visszamenetelre 
[Kemön. 283]. 1672: mind az országnak s mind õ nagy-
ságoknak holtig kötelezem magamat [TML VI r l83 Ros-
nay Dávid Teleki Mihályhoz DrinápolybóIJ. — b. vki-
nek menyasszonyul/házastársul ígérkezik; a se obiiga la 
căsătorie; sich zur Heirat verpflichten. 1597: Andreas 
Benche. fassus e s t . . . Ersebet igy felele. En Globicz 
Mihalihoz magamat ne(m) keotelezte(m)... sem gyew-
reiet ennekem nem atta, neke(m) sem testemnek sem lel-
kemnek nem kel [Kv; TJk VI/1.631. M57: Juditha Sze-
kely de Puszta Kamaras. ._ dicit per procuratorem Mi-
chaelem Kis de Borzas. Engemet Pusztai Mihály ha-
ro(m) úttal talaltatot meg, de magamat nem igertem ne-
ki, s nem kŏtelesztem. erővel akaratom ellen vŏttenek 
es hajtottanak rea, s' igy kŏtelesztem magamot, de azon 
nap meg banvan a dolgot harmad nappal az után viszsza 
küldöttem az jegy gyürŭt [SzJk 81]. 1776: Groff Gyala-
kuti Lázár János Úrfi eŏ N g a . . . a ' Nevezett Kis. Asz-
szonta magának tökéletesen el jedzette volna jövendőbe-
li Hazastársúl, és hittelis kötelezték volna egymásnak 
magokat [Nsz; GyL hiv. — aGr. Kornis Annát]. 

9. ~ i magát vhova/vkihezIvkinek el/leszegődik vhor 
va/vki szolgálatába; a se angaja la cineva; sich bei jm 
verdingen. 1595: vegeztek, hogi valamelj chaplar vala-
melj jambornak keotelezi magat, tahat zabad saga lé-
gién annak az Chaplart vgmint saiat zolgaiat megh tar-

tani [Kv;. TanJk 1/1. 263]; 1599: az Vitezleo Chyerenj 
Laz lo . . . theon my eleótteónk illien val last . . . zwkse-
ghe miat kinzeńtethuen.. . Hawaselfeóldében vitezségh 
es emberaegh tanulna bizonios zolgalattra igiekezuen 
mennj es magat keoteleznj.. . az teob it Erdeljben zal-
lagban leueó haznossab Jozagit iobmoddal haza jeóuen 
idegen kezbeôl megh valthassa es kezehez vehesse [Dés; 
SLt 29. Y.10]. 1682: Horváth Miklós Ur(am) eo kglme 
udvarab(a) keze alat erdeme felet tartotta taplalta es ru-
hazta kihez kepes t . . . Orosz Mar tz i . . . kŏtŏlezne ma-
ghat es mind ket aghon.levo maradeki t . . . Horvát Mik-
bos, Uü(amna)k. . . eorŏkŏsŏn. [Széplak KK; SLt 
AU.28]*. 1740: Acs Nagj Jóseff atyánk fia, noha magát 
idegen Helység(ne)k szolgálatára; akarta obligálni. • • 
kértük hogy töllünk elne menne . . . Mellyre ő kglmeis 
magát obl igálá . . . úgj hogj ö kglme sehuva magát szol-
gálatra ne kötelezze [Dés; Jk 528a]. 1802: egy Maros sz: 
Királyi asztalos Mesterséget tanulandó. Illyés György 
nevezetű I f j ú . . . kötelezi magát Udvari asztalossá-
n a k . . . Liber Báro> Bánfi Ferentz Ur eő Nagyságának 
[Ne; tocz. XII. la], 

Szk: magát vki hűségére. 1664: űk is úgy kötelez-
ték magokat ő nagysága hűségére [TML 111,108 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1668: miolta Isten ő felsége 
ö nagyságokat ez méltóságos fejedelemségre emelte, 
köteleztem úgy magamot az & nagyságok hivségére s 
szolgálatijára csökély állapotom szerént [TML IV,341 
Baló László ua-hoz] * jobbágynak/jobbágyságra/jobbá* 
gyul ~z magát. 1612: Berkeczii Jánosnak ă Capitulu(m) 
ă Megyével égyűtt adta ă Nyárád tőn valo régi Plébániá-
nak háza helyét fiurol fiúra ea conditione hogy ă temp-
lomnak őrőkős jpbbágya légyen melly jobbágyságra 
erős h i t te l . . . kötelezi magát fiúról fiúra az egyház job-
bágyságához tartván magát [Nyarádtő MT; MMatr. 6]. 
1657: egy Mező György nevü nőtelen ifjú legeny.. . kŏ-
teleze magat ŏrŏkŏs jobbagyul Nemzetes Vas János 
Uramnak [Cege SzD; WassLt]. 1740: Puskás Vaszil.. • 
valami bor árulásban meg adósodván Jobbágynak köte-
lezte volt magán [Pujon SzD; i.h. G. Szászvárosi (67) 
líb.vall.}' * zsellérképpen/zsellérségre/zsellérül ~z ma-
gát. 1679'.- Sárosi Mihály kinek az attya Maros Szék-
b(en) Mesterségben) szolgált migle(n) I(ste)n csapását 
reá ne(m) botsá to t ta . . . kőtelezé sellér képpe(n) a Nyá-
rádtői Templomhoz magát keze és hiti letételivel [Nyáj 
rádtő MT; MMatr. 5]. 1726: égy Szilágyi György nevü 
ember . . . kőtelezé magát keze bé adásával . . . örökös, 
és nem kóborló Sellécségre [Császári SzD; WassLt]-
1759: Dosa András Uram Sellér Házát ennek előtte valo 
ŭdőkb(en) én magam Csináltam volt, Sellérűl kötőlőzvén 
ezen> üdőb(en) magamat. . . Dosa András Ur(amna)k [Ba-
lázstelke KK; DLev. 1.V.B.2 Mich. Emerczer (63) jb vallj-

kötelezés 1. kötelezettség; obligaţie; Verpflichtung/ 
bindlichkeit. 1791: Adamosi Hellységre esett terehbéli 
költségnek ki pótlására akkor kéntelenittettvén az irt 
Hellység igen terhes de bizonyos summa pénzt erŏss kb' 
tŏlŏzés és nagy interes mellett fel kŏltsŏnŏzni [Adámos 
KK; J H b XEX/32]. 1814: a ' Debitoroknak nékünk lett 
jobb. jobb kezeik be adások mellett tett kőtölőzések sze-
rint aranyi Summa pénzt tartazzanak a* Debitorok fizet' 
ni a ' menyivel . . . harmintž nyoltz ezer zsendelyt vehet 
Gyarmati Sándor U r . . a* fenn meg irt kőtőlőzése* 
minden pontyain(a)k törvényes Vinculum alatt meg 



453 

loi lésaiek P E 2]. 1843: Én is alol irt Haszonbérlő köte-
lezéseimnek pontos teljesittésire magamat kölcsönösön 
Husz pengő Rforínt Vinculum fizetés mellett kötelezem 
[Nagylak AF; DobLev. V/1248]. 1847: a' meg irtak-
(na)k szoros megtartására magunkat kötelezzük, köte-
lezéseinket neveink alá Írásával meg erŏssitven Torotz-
kon az elöl meg irt hellyen és idŏbena [Torockó; TLev. 
10/9. — aPál János bíró házánál 1847 febr. 7-én]. 

Szk: ~ének eleget tesz. 1820: hogyha kötelezésének 
maga űdeiben eleget nem tenne. . . eleget vetethessen 
[Peselnek Hsz; HSzjP]. 1855: tsakis a' F. Biro erejénel 
fogva volt hogy ki vettessema, ha kötelezésének eleset 
nem tészen [Koppánd AF; DobLev. V/1396. — A 
házból] * ~ének megfelel. 1835: ha mindgyárt kötelez-
ték légyen is magakat kötelezéseknek meg nem felelteka, 
mivel... Alsó Sinfalva Határából bizanyos részeket... 
Executío alá substeraaltanak [Asz; Borb. II. — aAz át-
adott határrész megőrzésének, ill. elidegenítése tilal-
mának] * maga ~éhez tartja magát. 1794: Tessék azért 
kegyelmednek magát a maga kötelezésehez tartani, es az 
el maradatt 200 forintakot... ki fizet(ni) [Torda; JHb 
XV/39]. 

2. elköteleződés; alăturare, raliere; Verpflichtung. 
1677: (Báthori Gábor) e' mostani Hajdúságnak ő Nagy-
ságához valo kötelezésével, jus armorum, aut concambü 
in regno semmiképpen nem praetendál | ki-rekesztetnek 
azok-is, kik magokat ki-rekesztették a Nemessi szabad-
ságból, és valamely végzéseknek, vagy kötelezéseknek 
alkalmatosságával Nemessi szabadságokat lekötötték 
[AC 20,84]. 

3. kikötés; condiţie; Bedingung. 1745: Hajdoni szüle 
Atyánk Nms N.Loznai Pokol Már ton . . . meg in 
A(nn)o 1714. meg halálozvan, szüle Anyánkat . . . öz-
vegységben és árvaságb(an) hagyta: k i is . . . féljenek.. . 
Rész Jószágát, <Mosiá>ját Reversalis mellett fejea Test-
vérinek Pokol Ja<nosnak> Gabornak és Vasziliának ke-
zeben hagyta olly<an> kŏtŏlezés alatt, hogy ha fiatskája 
Togyer fel Nevekedik, Apja Mosiaját; az Atyafiak visz-
sza adni tartozzanak [Kápolna SzD; ALt Com. Szolnok 
Interior 2/1795. — ^ollvétség férje h.]. 1792: a' Gralis 
Synodus jónak tanálja hogy Márkodot Berekereszturtol 
el szakaszsza, ily kötelezések alatta [Mv; MMatr. 452. — 
Köv. a részl.]. 

Szk: móringos ~ hozománybeli kikötés. 1843: Elfe-
lejtkezett továbbá a* Mlgos Baro Ur arrolis, hogy az Ex-
ponens aszszonynak... 1831k Esztendő December 23-
kán adott Moringos kőtelezesibe... Szt-Mihálytelki 
loszagnak el adásába csak is azon tiszta feltételek mel-
lett edgyezett meg a Báróné, hogy. . . legalább az Lonai 
Jószág... tisztába hozodgyék [Torda; TLt Közig. 
ir.438/1844 Instr.]. 

4. maga ~e a. (saját/tulajdon) kötelezettség vállalás/ 
jogadás; angajament; (eigene) Verpflichtung. 1630: En 
Groff Iktari Betlen István adom tuttara az kik(ne)k illik 
mivel ez el mult napokban az en idvezwlt kgls Vram eo 
felseghea halala utan holmi egienetlensegek intervenia-
lanak szegeny hazankban kik(ne)k ha Isten utan az ke-
resztenj Vniora valo magunk kötelezesevel eleit ne<m> 
vottwk volna . . . veszedelem kóuette volna szegeni 
megh maradót keues nemzetwnket [OL Gr. Csáky köz-
Ponti lt CCC 28/53 I. Bethlen István assecuratioja Csáky 
István részére. — aBethlen Gábor]. 1689/1695: Tudódé 
hogj' ennek előtte két esztendővel... bujdosot el Len-

következendőleg 

gyei János csizmadia bútsú vétlen.. . maga kötelezése 
ellen? [Kűk.; SLt AM. 10 vk]. 1789: meg engedte.. . 
Mlgs Thorotzkai Sándor U r . . . most nyiljában jutót er-
dő helyekről az erdőt két esztendők alatt—magok kötö-
lezések szerént le vágni [Torockó; Bosla]. 1795: az Alpere-
sek . . . marhainknak számokra magok kõtelezések(ne)k 
meg vetésével szénát és marha kostat nem vettenek an-
nak idejéb(en) [Msz; MbK 104]. — b. házastársul ígér-
kezés; promisiune de căsătorie; Eheversprechen. 1654: 
Mivel pedig az leányzó megmasulta az dolgot, nem ment 
czeker Istvánhoz felesegűl maga szabad kŏtelezese sze-
rint, az sz. Eoclesia Cseker Istvánt absolvalta, az leány-
zót pedig Judith aszszonyt ligaba(n) vetette [SzJk 73]. 

5. erkölcsi kötelezettség; obligaţie morală; morali-
sche Verpflichtung. 1679: De mind nagyobb Komám 
uram az: lelkiismeretnek kötelezése, vallásunkhoz s nem-
zetünkhöz való szeretetünk, az két országnak interesséje 
[TML Vn, 472-3 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

6. elszegődés; învoială; angajare; Verdingung. 1671: 
mellj örökös jobbágjságra való kötelezésének fejében 
meg irt ifiabbik Szkorei András Déák vram, a Sztán 
Muntján annjának Kapaczina Mária aszszoninak, ada 
tiz forintokat melljel szükségét tenné [UF 11,504]. 

kötelezett 1. elkötelezett; angajat; verpflichtet. 1619: 
Ezen nap hívata Ráduly vajda őnagysága. Sok szóval 
commendálván magát Nagyságodnak referálá, hogy 
Nagyságodnak őnagysága erős hüttel kötelezett atyja-
fia, s ha miben tudna, szeretettel szolgálna [BTN 251]. 

2. (el)szegődött; tocmit, angajat, învoit; verdungen. 
1649: Eo kegyelmek Tanacziul az Birak vraim teorue-
niet azzal emendalliak, hogy Kegyelmes Urunk(na)k eŏ 
Naga(na)k hvttel keotelezet Reuersalisos szolgaia volt 
vgy kellet volna uigiazni hogy miatta kara az fiscus(na)k 
ne essek [Kv; TJk VIII/4.385]. 1753: Valaltanak volt 
magokra kezességet. Marsinán Vonulért. . . Dobolyi 
István Ur(amna)k. . . ŏrŏkŏs Jobbagyságra kötelezett 
Jobbágyáért [Benedek AF; DobLev. 1/264.la]. 1797: Az 
Uradalmi (: Dominalis :) Székekre tartoznak a) Azon 
Törvényes ügyek. . . b) Mikor a' lakó vagy kötelezett 
paraszt Cseléd Ura ellen v é t . . . és c) Mikor a lakó (: Co-
lonus :) kötelezett paraszt személly halálos cselekedet-
ben elegyedik [Mv; MbK XII. 113]. 1843: Berzentzei Já-
nos ur ö nagysaga Náznáni Udvarához kőtölözött ujj 
paraszt Jobbágy Grébuj Josi [Náznánfva MT; Berz. 21]. 

3. vmire magát ~ kötelezettségként magára vállalt; 
care se angajează la ceva; sich verpflichtet. 1677: Az Ha-
dakozásnak, 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, authoritasokbol 
háborúságra és hadakozásra valo okokat ne adgyanak 
se keressenek [AC 39]. • 

kötelezettség obligaţie; Verpflichtung. 1851: A' felibe 
ki ado t t . . . egész rész Jószágra háromlandó Cs: kir: 
adot — minden névvel nevezendő kőz terheket, rovata-
lokat egyedül tulajdonos Úr asszony tartozik fizetni, 
hordozni a' feledesen csakis a' főid jól mívelési kötele-
zettség maradván [Eskűllő K; RLt 0.4]. 1852: Természe-
tesen mind két félnek kötelezettségei vágynák t.i. az el 
adónak hogy az el adott dolgot kézbe adja, a' vásárló-
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nak hogy fizessen [Nagylak AF; DobLev. V/1351 Do-
bolyi Bálint nyil.]. 

Szk: ~ének eleget tesz. 1855: előre gondoskodnom 
kell, hogy a' malom kijavittása iránti kötelezetségének 
eleget tegyen, eleget tehessen a haszonbérlő [Koppánd 
AF; DobLev. V/1393 Dobolyi Bálint kérv.] * ~ének 
megfelel. 1852: a ' tisztelt követelő nő és félje ezen kötele-
zettségöknek soha meg nem feleltek [Nagylak AF; i.h. 
V/1330]. 

kötelezhet 1. a putea obiiga; verpflichten können. 
7592: Hogy semmi fele pwspeok a* Coloswary embert 
Secular(is) Caussaba meg Ne itillie semmire se keötelez-
hesse a' Coloswary pwspeoknekis beket haggion [Kv; 
Diósylnd. 18]. 

2. lekötelezhet; a putea îndatora; verbinden können. 
7636: I s ten t . . . minden napi alázatos könyörgésemben 
kerem, hogy Nagyságodat kiváltképpen való kegyelmé-
vel környékezze meg. Az alatta lévőket hozzá való tö-
kélletes hŭsegben tartsa m e g . . . hogy mindenek szeres-
sęk inkább mint félnének tőle, hogy őket érdemek felett 
való adakozasaval is magához ügyehithesse és hüsęgére 
szorosabban kötelezhesse [ÖGr ÁJ.]. 7676: szabadulá-
somat végben vivén Kegyelmed, tegyen eleget ennyi 
részben Kegyelmed azoknak az nagy kötelességeknek, 
mellyeknek teljesítésével Kegyelmed.. . az haza statusi 
előtt, sőt maga Kegyelmed szerelmesi előtt kedvet talál-
hat és az melylyel Kegyelmed engemet felette igen az ma-
ga és maradéki szolgálatjára örökösön kötelezhet [TML 
VII,237 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

3. vhova ~ i magát vkinek szolgálatára kőteleződhe-
tik/szegödhetik el; a se putea angaja la cineva; sich ver-
dingen/bei jm Dienst nehmen können. 167Íj1687 k.: 
Szőlösi Mihály fiaival edgyütta kötötte magát Sz. 
egyház jobbágyságra Bándon, illy conditioval. . . másu-
vá ne kötelezhesse magát hane(m) a Bándi megye hozzá 
nyúlhasson Szabadoson fiurol fiúra [Mezőbánd MT; 
MMatr. 367. — aKöv. a három fiú neve]. 

4. jobbágyságra ~z magát jobbágyságra köteleződ-
hetik el; a se putea obiiga la iobăgie; sich zur Hörigkeit/ 
Leibeigenschaft verpflichten können. 1717: magam vol-
tam Regius a* Contractusban mely volt illyen Tenorral 
hogy a mig eben az Országban laknak Sohuvá másua 
magokot ne kötelezhessek jobbágyságra [Martonos 
Hsz; BetLt 7 Mathias Szőcs (38) pp vall.]. 

kötelezmény kötelezvény; obligaţie; Schuldschein/ 
verschreibung. 1843: Szabó Lajos Uram kötelezménnye 
hetvenhét Császári Aranyakról . . . 1789 24a 8bris 
(Szentbenedek AF; DobLev. V/1244]. 

kötelező obligatoriu; verbindlich, obligat(orisch). 
1671: Praedikatori hivatalunkra kőtelező juramentu-
mok(na)k formajais erre mutat, hogy I(ste)n szerint valo 
jo dolgokba(n) engedelmesek leszünk [SzJk 118]. 1798/ 
1799: igaz az mindenkor, hogyha valaki valamit maga 
ellen mások előtt recognoscál, még penig iteratis vicibus, 
azon recognitiojának maga ellen, kőtelező ereje vagyon 
[Torockó; TLev. 5/16]. 1821: Mellj Kőtelezői kontrektus 
Hogy általiunk Mindenekben) a fen irt Modon Ment 
végben aszt irtuk meg mü is az Mü igaz Hitünk szerent 
Nevünk alá irása s Szokot Petsettlesünk erőssége alat ki 
attuk [Asz; Borb. I]. 

köteleződik kőtelezően jár vmi vkitől; a i se cuveni/a-i 
reveni ceva de la cineva; etw. von jm pflichtgemäß zu-
kommen. 1847: esmént tisztelt Apossátol köteleződik 4. 
véka törökbuza és le vagyon fizetve [Csapó KK; 
DobLev. V/1265], 

kötelező-írás kötelezvény; obligaţie; Verschreibung. 
1831: N é h a i . . . Dobollyi Joseff Ur a boltyábol vásár-
lottak árrábol ta r tozván. . . megesmérő, és kőtelező Ira-
sa szerint 3 8 2 . . . váltó Rftokkal, mellyek(ne)k... felé-
nek fizetese en réám Dobollyi Klárára háromlik [Ne; 
DobLev. V/1166]. 1837: Küldők itten egy kis Kőtelező 
írást nagyobb securításul — hanem leg nagyobb kőtele-
ző írás az én betsülletem és annak mégis felelek [Ó-Tor-
da; TLt Praes.ir. 38/844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

kötelező-levél kötelezvény; obligaţie; Schuldbrief/ 
schein. 1789/1797: Szabó Lajos Uram kötelező Levele 
Hetven hét Simpla Császár aranyakról [M.igen AF; 
DobLev. IV/777.36]. 1794: (A) Kőtelező Levél itten elö 
is mutattatott és meg nézettetett [Kv; SRE 307]. 1796: 
En alább subscribált adam ezen kőtelező levelemet tulaj-
don subscriptiom és petsetem alatt [Mv; TSb 24]. 1808: 
Néhai feije tulajdon Subscriptioja alatt kőit oly kötölö-
ző levelét adta [K; KLev.]. 1860: halálom után azonnal 
a' fennebbi hagyományozott Hét ezer conventios ezüst 
forintrol Szollo kötelező Levelet ha akkor azon pénz 
Akontz Istvánnál lenne az ŏ kŏtlevelit általános örökö-
söm . . . Péchy Laszlo öcsém adja ki [K; Végr.]. 

köteleztet 1. elköteleztet; a obiiga ( l a . . . ) ; verpflich-
ten lassen. 1581: megh ertettek eó kegmek egez varasul 
az Vrunk lewelet az hyvatal fe ló l . . . igy zoltak eo keg-
mek felólle, hogy elseóbe ha az feyedelemhóz valo hw-
segre keoteleztetyk eo kegmeket az orzaggal eggywt Ab-
ba semmy ellent ne tarchyanak, hanem hwseget es Enge-
delmet Mutassanak Abba [Kv; TanJk V/3. 245a]. 

2. leköttet; a obiiga ( l a . . . ) ; verschreiben lassen-
Szk: jobbágyává ~. 1591: A melj legent kinek neve Mes-
ter Balas Sandorfalit Dersi Mihalj deák megh fogot volt 
es Jobbagiawa keoteleztette v o l t . . . Mintszentj Benedek 
vram. hozatta Ide az varba(n) és Jt eo kegme fogwa 
tartotta miel hogj feiedele(m) Jobbagia lewe(n) másnak 
keoteotte magat [Sándorfva U; UszT] * vmely telepe 
léshez ~. 1633: Gavay Peter U r ( a m ) . . . Általam keretti 
Colosvarath lakó Bornemisza Lazlo vra(m)túl Kopot 
faluj, Jobagiokat, meljiket Bornemisza lazlo vr(am) ha-
talmasul nagj ilondahoza kótelezttetuin tuni ilik az 
neuek [Ks 41.D.28. — aSzD. bKöv. a fels.]. 

3. ~z magát köteleztetik; a se obiiga ( l a . . . ) ; zu etw-
verpflichtet/verbunden werden. 1662: Rákóczi György 
fe jedelem. . . azon contractusnak, végezésnek, magat 
nem köteleztetni állatja vala, és így a fejedelmi titulussal 
is élni s levelei eleiben íratni el nem hagyta vala [SKſ 

401]. 

köteleztetett 1. elköteleztetett; obligát moraliceştei 
verpflichtet. 1668: Én, Uram, ezeket értettem s hallot-
tam józan elmével s Kegyelmednek is olyan bizonnyal J 
játék nélkül is írom, az én jó kegyelmes uramhoz, 0 

nagyságokhoz s édes hazám és nemzetemhez már kötc 
leztetett igaz hitem szerént [TML IV,304 Pelei Feretf 
Teleki Mihályhoz Kővárból]. 1671: Fiscalis és egy<* 
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Vég-várbéli Fŏ Kapitányokat, és azokban lévő fö dere-
kas Tiszteket.. nem másokat, hanem nativus igaz haza 
Fiait . . . és az Ország közzé köteleztetett zálagos és érde-
mes embereket állat [CC 22. — aI. Apafi Mihály]. 

2. hittel ~ hites; care a depus jurămînt; beeidet, beei-
digt. 1794: hüttel kötőlőztetett Eskűtt [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

köteleztethetik a putea fi obligát; verpflichtet werden 
können. 1657: némely punctumi az foedusnak tángálják 
vala az religiókat is, melyek felől nem köteleztethetik va-
la az francuz, mert ő religio dolgát nem okozza vala ró-
mai császár ellen valo hadakozásban.. . kénszerítteték 
azért a fejedelem külön tractálni az francuzzal [Kemön. 
267]. 1814: illyetén szándékoson okozott Sértések el ká-
rosodását . . sem köteleztethetnek Szenvedni [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 1840: akik bé nem vetnék vagy 
ültetnék fölgyeiket, arra nem köteleztethetnek, hogy 
kertet tegyenek [Taploca Cs; RSzF 149]. 

köteleztetik 1. a fi obligát; verpflichtet werden. 1662: 
Melly execútióra, igazságtételre a viceispánok utánok 
való tisztekkel. minden jószágoknak elvesztése.. és 
nem különben, hanem közböccsel visszaváltathatások-
nak büntetése alatt köteleztettek vala [SKr 279-80]. 
1777/1785: nem tartozik0 <azo>n Édes Anyáról mara-
dandó portékátskákrol és pénzrül a Töb Atyafiak(na)k 
számadolni. hanem azakbol tiszteségesen el takarít-
tatni kőtőlőztetik [Vajdasztiván MT; MbK X.48. — 
Az édesanyját haláláig gondozó gyermek]. 1827: A' 

Gyámoltalan Ur három darabból állo Erdeinek Pászto-
roltatására oly móddal köteleztetik az Arendator Ur, 
hogy mindenekben az Erdők conservatiojárol ki hirdet-
tetett, és közönségessé tétetett rendtartásnak regulái-
hoz. . Szabja magát [Ne; DobLev. V/l 128. lb]. 1845: A 
mi az erdölést illeti arra mind ketten vigyázni kötelezte-
tünk, hogy az erdő el ne pusztuljon, hanem illendőleg 
ritkítva használtasson [Szamosújlak Sz; Végr.]. 

Szk: (erős) hittel ~ vmire. 1635: Az Czeheknek mind 
az Communitastol, mind penig az régi Zent Kiralyoktol 
es bodog emlekezetü fejedelmekteol privilégiumok va-
gyon, mellyeknek megh tartasara es oltalmazasara az 
Birak es Tanaczi esztendeonkent ereos hittel keoteleztet-
nek [Kv; KvLt Céhir. 1.15]. 1741: Allottanak bé Ménes-
Pásztornak Moldován Mihály és Kenyeres István, a' 
Nemes Város Lovai mellé, kikis Hittel köteleztettek azon 
Lovak(na)k szorgalmatos, pasztorolására [Dés; Jk 553]. 

2. leköteleztetik; a fi îndatorat (cuiva); verpflichtet/ 
punden werden. 1678: kérem azért. Kegyelmedet. . 
Igazgassa úgy az dolgokat, hogy Kegyelmed keresztyéni 
indulatja által kegyelmes urunk és az hazafiak előtt ve-
hessen újabb-újabb jó folyamatot az igaz ügy és az ma-
gyar haza fiai s azokkal együtt én is köteleztessem ke-
gyelmes urunk és Kegyelmetek hűséges és tökélletes 
Sz

#olgalatjara [TML VIII, 105 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 1737: Mikor szorosabb kötelességgel kötelez-
tettem vala Ngodhoz, succedálván a Ngodtol fen tartan-
dó Alumniara, ugy latzik hogy kötelességemnek vékony 
tehetségem szerint meg felelni igyekeztem [Ne; TL. Ona-
di B. Jósef gr. Teleki Ádámhoz]. 

kötelezvény obligaţie; Verschreibung. 1844: Fel Enye-
di zsellér Opriska Marián Jobbággyá léteiéről szollo kö-

telezvény 1763 [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 
1849: Testverem Tamási Joseffnek Szegénységét tekint-
v e . . . hagyom, 's rendelem, hogy testvérem.. azon kö-
telezvényei mellyek nállam találtattnak; azok őrökre el 
enyésztessenek [Km; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 1855: 
2l kötelezveny kelésekor bizonyoson nem lehetett tudni 
az engemet terhelő ado hátralék ősszegét [Fejér m.; 
DobLev. V/1388]. 

kötélfà T 1585: Koûetkezik az my az pűska por Ma-
lomra kol l t . . . 10 Zal kotel faert Attam.. d. 90. 
Wottem 4 Zal kotel fat Ismét . . . d. 38 [Kv; Szám. 
3/XVIII. 36 Gellien Imre sp kezével]. 

kötél-felbontás kötelezettség-vállalás felbontása; des-
facerea obligaţiei asumate; Auflösung der Verpflich-
tungsübernahme. 1568: Anna Rta Gregory Bornemi-
z a . . . fassa e(st). . az Kodory Gasparne gyermeke szi-
dogatta az zçch fabiane gyermeket, illyen szoual kurua 
kçlkenek zydogatta, es ezt vallia hogy q fç oka Kodory 
Gasparne Áz kçtel fel bontasnak, nem az zçchne [Kv; 
TJk III/1. 223]. 

kötélfŭ ? földmérő kötéllel kimért/osztott kaszáló; fî-
neaţă parcelată cu funie de măsurat/măsurător; durch 
Feldmeßseil abgemarkte/ausgeteilte Heuwiese. Hn. 
1771: A Kötélfűben egy törökbuza föld az oszto nyíl-
ban, a belső fele erdő [Jára MT; EHA]. 1822: A Kötel-
ſübe (e) [uo.; EHA]. 

kötélgyártó szk-ban, ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ céh kötélverő céh; breasla frînghierilor; Seiler-
zunft. 1835-1837: A nem ekklesiabeliek.. kegyes ada-
kozásaik3 . üstgyártó czéh kötél-gyártó chéh [Bras-
só; Protocollum eccl. ungaro-evangelica Coronensis 
£11/113. — Binder Pál kijegyzése. — aAz új orgonára. 
Fels-ból kiemelve]. 

kötélkieresztő-lyuk kb. a felvonóhíd kötelének nyílá-
sa; orificiu prin care trece frînghia podului mobil: Öff-
nung/Loch für das Seil der Zugbrücke. 1660: Menvén a 
felvonóhídhoz, az kötélkieresztő lyukon behajolván, 
mondván Szeöleösi Gábornak: kéreczgzem (!) én be, 
kérvén, hogy megnyissátok az kaput, de semmiképpen 
meg ne nyissátok és be ne bocsássatok mert el kell vesz-
netek [Kv; KvE 181 LJ]. 

kötéllevél kötelező-levél, kötelezvény; obligaţie, anga-
jament scris; Verschreibungsschreiben/brief, Obliga-
tion. 1552: ha Walamellyk az keothel leuel dolgát wala-
mykor Inditanaya [Bonchida K; KJ]. 

kötélmérték földmérő kötél (mint földmérő egység); 
frînghie de măsurat (ca unitate de măsură pentru terenu-
ri); Feldmeßseil (als Feldmaß). 1694/1784: (A kender-
föld) az alább valo részeis. . meg méretvén az emiitett 
kötél mertékkel, jutott abbolis az edgyik edgyik részre 
negyedfél kötélvonás [Forró AF; DobLev. 111/586.42]. 

kötélszám az a szám, ahányszor a földmérő kötél a ki-
mért földterületre ráfér; numărul care arată de cîte ori 
încape frînghia de măsurat pe suprafaţa dată; eine be-
stimmte Zahl, wie oft das Feldmeßseil zur Umfassung des 
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Feldstückes gebraucht wird. 1737: Az fen Specificalt kö-
zönséges határak(na)k. . . három egyenlő részekre kö-
tél, vagy rudszám szerint ki mérésekre, láttzo es duralha-
to metakkal valo ki határozásokra. . . facultályuk és 
Authorályuk Lukács János, Mara Isák, Győrffi Béniá-
min és Farkas Balint vraimekat [H; BK sub nro 177]. 

kötélszegés kötelezettség-vállalás megszegése; încăl-
carea obligaţiei asumate; Verletzung der Verpflich-
tungsübernahme. 1568: teccet my nekwnk tçruen ze-
rent, hogy Qtues orban, az kçtel zegesen el ne(m) mara-
doth, mert noha nelúel tudomant tçth hogy q neky meg 
mas biraiais volna de azt Chelekedetiuel meg ne(m) tç-
kelete, mert p(er)be erette ne(m) hitta, kith ha myelt vol-
na meltan el maradót volna az kotel zegesen [Kv; TJk 
III/l.178]. 

kötélvágás kötél vágta nyom; urmă lăsată de frînghie; 
vom Seil geschnittene Spur. 1815: (A tehén) szarván a' 
töve felé kötél vágás esmérszik [DLt 862 nyomt. kl]. 

kötélverő I. mn kötélgyártó; care confecţionează frîn-
ghii; Seil machend/schlagend. 1847: valamely brassai 
kötélverő mesterembereknek hitelbe egynéhányszáz fo-
rintot érő kendert adtam | Ezelőtt mintegy 9-10 évek-
kel . . kenderrel szoktam vala kereskedni születésem 
helyéről, Halmágyról, némely brassai kötélverő mester-
emberekkel [VKp 153,164-5 Varga Katalin vall.]. 

II. ſn kötélgyártó mesterember; frînghier; Seiler. 
1571: Az keotelwereknek is hagiak n*egh, hogy kanoth-
nak valo geplwket kessichenek [Kv; TanJk V/3.39b]. 
1589: Vöttem a' keoteluerókteol a* haz szwksegere, Ist-
rángot keotelet es gyeplŭtt az egez ezte(n)deoben f. 3 
[Kv; Szám. 4/XI.45]. 1673: Mihály György kötél verő, 
czédulás. . . Márton Mihály faragó, czédulás [Dánfva 
Cs; CsVh 46]. 1669: Aíz kulcsár diariuma szerint, 16 het 
alat, acsoknak, kerekeseknek, raboknak, czighan^ok-
nak, asztalosnak, lakatosoknak, kötél verőknek . 
költ el köz czipo nr. 29.614 [Fog.; U F 11,447. — aFolyt. 
a fels.]. 1733: Beszterczen raktan le negyven vasat egy 
kötél verőnél az piaczi alsó szeren [Torockó; Bosla]. 
1847: Varga Katalin idevaló születésű... itthonlétekor 
kenderkereskedést folytatván, ki a brassai kötélve-
rőknek hitelbe eladta, s annak az árát törvénnyel sem 
kaphatta kezéhez [VKp 157 A halmágyi (NK) elöljá-
róság jel. Kőhalomszékhez]. — L. még CsVh 59; UF 
11,223]. 

Szn. 1554: Joannis Kotelwerew [Kv; Szám. 1/IV.53]. 
1556: Joanny kŏtŏlwery. briecio Ketelwerew [Kv; i.h. 
184, 207]. 1562: kótel weró bereck [Kv: i.h. lb]. 1565 k.: 
Kotel were Marton [Kv; i.h. 1/VIII.185]. 1570: Keotel-
werĕ Antal [Kv; TanJk V/3. 260a]. 1574: Keotelwereo 
Bereczkne. Keotelwereo giergi. Keotelwereo Ianos [Kv; 
TJk III/3. 330,339]. 1583: keotelwereo Tamas [Kv; TJk 
IV/1. 130]. 1584: Keotelwereo peterne [Kv; i.h.257]. 
1589: Ketel úereo Iacab [Kv; Szám. 4/IX.21]. 1592: ke-
telwereo Egied. Kettel wereo Jacab [Kv; i.h. 5/XIV. 
27,267 Éppel Peter sp kezével]. 1595: ketelúerö János 
[Kv; i.h. 6/XVIIa.52 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: 
Keoteol vereo peter [Kv; i.h. 7/XII.12 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 1625: keótelvero Mihal [Kv; i.h. 16/XXX.16]. 
1648/1653: Kótel verő Mattyas es György [Szénaverős 
KK; LLt]. 1761: Kŏtelverö Mihály [Szászsztiván KK; 

BK]. 1769: Kötelverő Brassai Pál [KötélveröCJk 1760-
1857.3b]. 1781: Kötélverő Takáts Miska [Kv; i.h.]. 

A háromelemű nevek esetében kétségtelen bizonyossággal nem dönthe-
tő el, hogy a címszóbeli névelem szn-i v. kõznévi (jelzői) jellegŭ-e. 

kötélvetés az egyezség-felbontó fél meghatározott 
összegű fizetési kötelezettsége; obligaţia de a plăti va-
diu/o anumită sumă ca amendă ín cazul încălcării unei 
învoieli; Pflicht zur Zahlung einer bestimmten Summe 
des die Konvention aufhebenden Partnere. 1568: Valen-
tinus Takachy Joannes Nagy Rcta gregory zabo An-
na. . . fassi sunt pariter, hogy çk vetetek volt kçtelet, Ez 
keth peresek kçze Keth vtal Nyeguen forintba, hogy va-
lamellik az zerzest meg bontana azyon maragyon es le 
tegye, Az Elsç kçtel vetes penig ky tçth f. 20 [Kv; TJk 
III/l . 221] 1592: (Az alperes) Nem tudo(m) honatt walo 
Indulattboly ment Rea egy Irtás feoldemre. . . mely 
feoldet ennekem osztás zerent attak wala az oszto birok 
hatart attak wala benne, aznak az megh allasara hwzeön 
eot forinth keotellett wetek wala keozink. . . w pedygh 
Nem gondolwan az Igassagott az keszink walo keotel 
wetest attyafiwsagott ment Rea es kj foglalta keze(m)-
beol [UszT]. 1607: Tudom hogy rezzet keuana Galfy Ist-
ua(n) vra(m) Keczeti gaspar vra(m)tol az Küs faludj Jo-
zaghba(n) . . . Az keótel uetest mastol hallotta(m) de en 
ne(m) tudo(m) mint volt s hogj volt [i.h. 20/55 Thomas 
Miklós de Keczet (49) ppix vall.]. 

kötélvonás vhány földmérő kötélnyi; de un anumit 
număr de frînghii de măsurat; von einigen Feld-
meßseilen (groß). 1654: adanak Racz Georgi Ura-
mek(na)k es posteritassinak egy Nemes hazo t t . . . az ha-
zott adak es vallak örökösön udvaraval es kertevei és 
Egi Három kótel vonás rettel [Tövis AF; Törzs]. 1678: 
A' Kányásban egy kötél vonása [uo.; EHA. — aÉrtsd: 
föld]. 1694/1784: A két patakak között levő kender föl-
dek . . . két egyenlő részekre szakasztatván, és meg mé-
rettetvén Huszonhat öles mérték kötéllel jutott abból 
négy négy kötél vonás edgyik edgyik részre | (A kender-
föld) alább valo reszéis meg méretvén az emiitett kötél 
mértékkel, jutott abboüs az edgyik edgyik rezre ne-
gyedfel kötél vonás [Forró AF; DobLev. IU/586.42]. 
1712: két kőtél vonás föld tanáltatik [Tövis AF; Kath.j. 
1713: (A kaszálót) kötélre vévén, méretett, es találta-
tott . . . 9 egész kötél uonas [Elekes AF; CsS]. 

kötélvonó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: járó föld földmérő kötéllel kimért föld; parce-
lă măsurată cu frînghie de măsurat; mit dem Feldmeß-
seil vermessenes Feldstück. 1646: Az Koronkai hatar 
szelben levő kŏtel vonora jaro földnek vegeben [Mv; 
MvHn]. 

kőtemplom biserică de piatră; Kirche aus Stein. 1697: 
A puszta kö Templom mellett lévő régi puszta Udvarház 
hely puszta kŏ pinczéjével [Sálfva H; JHbK LI. 6]. 1700: 
Gegessi Uraimék Kő Templomot épitvén vég képpen el 
szakadtaka a* sz: Simoni Templomtol [MMatr. 175. —-
aGeges (MT) reformátusai önálló anyaegyházközséget 
alakítottak]. 1749: levén . . . Telkem . . . az Magyarok 
Kő Temploma felé [Komjátszeg TA; EHA]. 1754: Va-
gyon édgy meg romlodozott Kő Templom és édgy kis 
harangotska is [Kovácsi K; DREmLt Conscr. III. 97] I 
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A Piatzon fejűi valo Dombotskán vagyon a' Rft Nagy 
Kő Templom [Dés; i.h. II]. 1760/1776: egy szép Bolthaj-
tásos kŏ Templom az Udvaron [Szentmargita SzD; Ks 
9a]. 1807: 1807-ben Isten ditsõsegire az H Bodoni Rfor 
Eccla ujj kö Templamának, Tornyának s Harangjainak 
építtetésekre . . . az Eccla Tagja kōzzūl . . . kik mennyit 
sáfárkodtak kész pénzűi, nevek után megtetszik8 

[HbEk. — aKöv. a fels.]. — L. még ETF 107. 16,21, 24, 
26, 29; FogE 79. 

kőtemplomocska bisericuţă de piatră; Kirchlein aus 
Stein. 1729: Vagyon . . . egy szép hegy tetejin pasintos 
hellye(n) epittetett kö templomocska, festett, de már 
hulladozni kezdett mennyezettel [Buza SzD; JHb V/2]. 
1757: adtam egy felséges urunknak szóló alázatos 
memorialist feleségem és Bánffi Ferencné asszo-
nyom Décse nevü falucskájokban építeni kezdett, de a 
méltóságos főispán úr által megtiltatott kő-templo-
mocska felszabadítása iránt [M.décse SzD; ETF 
107.30]. 

kötendő 1. fonandó, sövényelendő (gát); (dig) care ur-
mează să fie facut/împletit; (Damm) zu flechtend. 1747: 
midőn én feles Tordai emberekkel az aranyas vizén 
kötendő gáton dolgoztattam volna . . . az Ik . . . vas-
yillákkal hajgaló kövekkel és tsépekkel minket inopiate 
invadáltak [Torda; TJkT Hl. 162. — aA tőszomszédos 
Szentmihályfalva lakosai, lordaiakat]. 

2. átv megkötendő; care urmează să fie încheiat; 
(ab)zuschließend. 1790: az ujj királlyal8 kötŏndŏ szerző-
dések [Mv; Told. 20a. — 8Valószínüleg a városi sintérre 
von.]. 1842: Ns Rákházi (!) Mihály G. Catholicus Re-
formalodván . . . Házassági Szövettséget kötendő Ns 
Horváth Lászlóné hajadon leányával Évával [Gyalu K; 
RAk 38]. 1843: A' híd reparatiojára meg kívántató Fák 
administratiojára kötelezvén magát Israelita Pável Már-
ton, az vele kötendő Egyezkedést . . . én és Tanátsos 
Mósa László készítettük [Dés; DLt 1480]. 

kötény şorţ; Schürze, Schurz. 1847: Solomon Zófia 
viselt fekete szőr kötényt katrinczát [DLt 406 

ayomt. kl]. 
Feltűnő, hogy eléggé gazdag cédulaanyagunkban a dm szó magában 

nein. csak itt is késői jelzős összetételben fordul elő. Ha azonban tekintetbe 
vesszūk, hogy az erdélyi régiségből e ruhadarab légi nyelvi elõruha neve 
futárunkban milyen gazdagon adatolt, továbbá azt is, hogy e szó nemcsak 
jtogy MA magyar címszavai között nem lelhető meg, de hiányzik — A MA-
.1 nagy mértékben függő PPm-bõl s utána a PP többi négy kiadásából is, a 

°ċdulaanyagban e tekintetben mutatkozó hiány érthetővé válik. Erdélyből 
? régiségben elõruha, kötő. ill. a bajor-osztrák eredetű sure jelölte e ru-
^darabot. 

kő-teremtette szitk mennykő-teremtette; trăsni-v-ar!; 
Ponnerwetter! XVIII. sz. eleje: káromkodását pedig 
JJaval kőteremtetevel szama kivŭl hallotam [Karatna 
Hsz; HSzjP Orbai Miklosne Fazakas Ilona (20) vall.] | 
Kun Miklós jő nagj haragval mondván kő Teremte-
tek miatatok vagjok eben, de . . . még fizetek ezert [uo.; 
J-h- Bodo Andrasne Illyés Klara (30) vall.]. 1745: haliám 
hogy egy hoszú Sárga bajuszu kisdég katona ŏszve Szidá 
Feŏ Biro Urat kŏ teremtettének nékem nem parancsol 
?2 iUyen amolyan, adta nékem nem tisztem [Mócs K; Ks 
5- X. 6 Sarmasán Vaszüy (36) zs vall.]. 1761: Nemes Ud-
varheli Alias Kereszturfi Szekben Simenfalvan lakó Ba-
hnt András es Mirtse Istvanne Bokor Sara . . . adgjuk az 

mŭ igaz hŭtŭnk szerent valo tistimonialis levelünkŏt il-
jen dologrol Szabó Josef egj alkalmatossággal Lazar 
Gergelj uramot kŏ teremtettével szidja vala [Siménfva 
U; Sí]. 1762: László Ferencz az (!) mondgya vala; ma itt 
a Disznó teremtettét ember halál leszen, s ma valaki meg 
hal a Kő teremtettét [Geges MT; IB. Agilis Paulus Pétsi 
jun. (20) vall.]. 1774: üsd, verd őld az kő teremtettét, 
mert Urunk meg adgya dijját [Udvarfva MT; Told. 
44/47]. 1796: baszom a habari lelkedet kö teremtette 
meg tanítlak meg tud azt [Szucság K; RKA]. — Vö. a 
menykõteremtette címszóval. 

kötés 1. egybe/meg/ősszekötözés; legare, legát; Zu-
sammenbinden/bindung. 1621: Miuelhogy az Vristen az 
Aratast eleő hozta, eő kglmek az kewek keőtesebe(n), es 
az kalongiatol valo fizetesbe(n) sok fele abusüsokat hal-
lanak [Kv; TanJk II/ l . 236]. 1730: Néhai Cziko Páll 
Atyánkfia Felesége Veres Ersebeth Aszszony kézinél 
maradott mindenféle levelek(ne)k regestralására . . . 
külön külön valo kötésére delegáltatnak3 [Dés; Jk 405b. 
— aKöv. a nevek fels.]. 1823-1830: Márpedig azoknak3 

berakások szorosabban az én kötelességem volt, a bakra 
felrakás s kötés a kocsisé és szekeresé [FogE 181. — aA 
koffereknek]. 

2. legătură; Bindung. 1723: egy faval veri Nemasagi 
ur(am) . . . Luka Hlyet osztán a gerendára köté . . . le 
vetkezteté, az ingit a menynyire a kötéstől lehete, s el nézi 
s ahul a fa nem érte . . . azt mondá it is meg kel verni 
[Hodák MT; VGy. Prekup Ojnicza (40) jb vall.]. 1765: 
(Az executorok) Biráinkot, s lakossainkot gombolyékba 
kötözték, hogy nemis mozdulhattak, ugy meg szorítot-
ták tekerő fával a kötést, mint az fával meg rakott szeke-
ret, hogy abrázatunk, s körmeink megh feketedtenek, 
mint az hólt szén [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall.]. 

3. sebkŏtés; bandaj; Verband. 1584: Bekessy Ianos-
ne Borbara vallia hogy Ieot vala hozzam ez Zabo Cãto 
betegsegemben es be keote, mikor a faydalmat es bu-
deosseget á keotesnek nem zenuedhette(m) wolna, 
gonozt mondek Neky Meg zidogatam [Kv; TJk IV/1. 
219]. 1644: Munkaczi Borbeli Istua(n) fassus est . . . 
Baczio Ianosnak az fejen . . . oldaltfelt vala egi kis niu-
zas mint egi kes meczes ollian vala, annak nem kellett 
uolna keőtes avagi giogitas, az megh eshetet, cziak az 
vonakodasokbanis [Mv; MvLt 291.418a]. 1729: Ezen 
kötés miat job lába és bal keze erötelenné tetetett mivel ă 
kötés után tsak hamar fekvő agjában a bal karja a kötö-
zés miat, négj helyt ki is fokadozot [Sövényfva KK; TSb 
51]. 

4. (zsák)kötözésrész; partea unde se leagă (sacul); 
(Sack)Bundteil. 1667: (A lent) két zsákban becsináltam, 
szurokkal becsepegettem s pecsételtem az kötésénél az 
zsákot, hogy vigyék vissza Kővárban [TML IV, 4 Veér 
Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

5. abroncsozás, pántolás; cercuire; Bereifung, Bin-
dung. 1586: az zeoleore walo keoltsegreol, kadak hor-
dok keotesyreól, Abronchiozasrol, zedesreol, Mutas-
son3 igaz Exitust [Kv; PolgK 21. — aAz ispán). 1589: 
Attam azért Kadar Jstuannak eztendeo altal honioknak 
es kadaknak keoteseuel egietemben f. 10 d. 50 [Kv; 
Szám. 4/XI. 39]. 1599: hogi az égik kichin harangnak 
panty a wagy keotessy rolla elzakattanak volt mást kelle-
tet chinaltatnŭnk, vettünk ahoz ket aprovasot f — d 24 
[Kv; i.h. 8/XVI. 30]. 1646: Az B. C. kadait megh keőt-
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uen Abronczra, Szironira keőtesire etelre Italra keől-
teőttwnk f — d. 68 [Kv; SzCLevJ. 1669: Megfizettem 
őkigyelmének mind az öreg hordó kötésétől, az kiben két 
feneket metszett, mind az új légeitől s addig való kötésé-
től [Kv; KvE 209 LJ]. 1742: Hunyadi Imrének 4 hordó 
kötésiért és fenekelésiert fizettem d. 68 [Bh; Told. 25]. 

6. gát(nak) ~e gátfonás/sövényelés; împletirea di-
gului; Hürden/Dammflechten. 1617: az megh Irtt gatt-
nak keötesebe es tartasaba ellent tartottak [Megyyesfva 
MT; BálLt 57]. 1714: az faluval edgjütt azo(n) leszen 
hogy az kül be Biro embereketis melleje húzza az Gat-
nak kötésére mint az előtt [Somosd MT; i.h. 86]. 1731: A 
ki penig az gjalog szeresek kőzzül harangozás után men-
ne az Gátnak kötésére aszt a Tizedes az mellette lévő Se-
nator Pallérral és az ott dolgozo Tizedbeliekkel facultat-
nak s Parancsoltatnakis egj egj nap számra valo pénzig 
meg büntetni [Dés; Jk 41 lb]. 1789: azon malomnak meg 
igazitása hat Esztendők alatt a méltoságos Groff aren-
dátor Uron mult el, lévén a Gát kötésére a Désfalvi 
és Haranglábi Határokon elegendő apro fás Erdők 
[Abosfva KK; GyL]. 

7. ácskötés (különböző szerkezeteket összetartó, erő-
sítő rész); îmbinare; Verband, Verbindung. 1596: Biro 
W. hagya hogy Szçczj öt tues Istúa(n), Zaniszlo András, 
Zöcz Mihály, es Hoz Lörintz Wraimnak, kik az Tornyo-
kat es Kőfalt, kötésékét, Circalljak vala főzessek [Kv; 
i.h. 6/XVIIa. 9 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1637: Azok 
elleött egy . . . zendelyes keötesekre epittet szín [Fog.; 
U F I, 395]. 1692: Nyilik az Udvarra Tölgy fa Labakon 
állo kötésékre csinált (: mely kŏtesek-is nagy fejű czifrá-
zatos fa Szegekkel vannak megh-szegezve :) két felé 
nyilo ŏregh kapu [Mezőbodon TA; BK 1]. 1694: erkez-
tünk az Belső Var Kapuja elŏt valo mély vizes Árokra 
csinaltatot fa Hidlasra, mely fa Hidlás az sok essŏ veres 
miat meg avult, az Kőtesi mellyen allana, meg 
bomladoztak [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1699: Az 
folyosonak penig kötései Csere fákból valók [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.] | nyilik bé . . . ajtó . . . egy 
hét kőtésséken allo . . . paraszt ablakú rekeszecskeben 
[Szentdemeter U; LLt]. 1732: egy rend kőtessel eszve 
kötőt Sas fák [Nagyida K; Told. 11/70]. 1736: az Külső -
Udvar Kapu . . . sŭrŭ, és erős kötésekkel erŏsittetett 
[Székelyföldvár TA; CU XII/1. 268, 270]. 1753: vagyon 
Tölgy fa ágasokra, és Gerendákra, kötésekre epűlt . . 
jó nagy Tőrök buza kas [Besenyő AF; Told. 18]. 1756: 
vagyon egy . . . Fa Templomok . benn a keritésb(en) 
vagyon kötésekre tsinált tisztességes harangláb 
[Nagyernye MT; EHA]. 1760: Vagyon egy Curialis 
helly . . . mellyen vagyon egy ujj kő ház kötések közzé 
rakva [Báld K; BLt]. 1797: vagyon egy pálinka fözö 
árnyék kötésékre 3. oldalai veszŏbŏl fonva [Kőrispatak 
U; p a 

Szk: ~ -cserefagerenda. 1813: A' Koronkai fel dugott 
u j Tón vágynák két uj zugok az edgyik zugó . . . 
még felben áll Ezen készitetlen zúgohoz tartoznak 
kötés csere fa gerendák No. 4 [Koronka MT; Told. 18] 
* bükkfa 1747: mentünk . . . két tölgyfa Kapufélből 
bikfa és Nyárfa kötésekre és hegyes Zápokra eresztett 
bikfa deszkákból tsinált Kapun bé [Borsa K; Told. 24] 
* cserefa ~. 1816: ezen kapu Zábéi erős cserefa köté-
sekkel Kapcsoltatik [Jobbágyfva MT; BálLt 67] * 
csere ~ tölgyfából készült kötés. 1840: Hat Szilva 
Száraztok tsere kötéssel kihuzojával és horgaival [HSzj 

horog al.] * faragott 1757: Épitetett a Kapu . . . 
három Avatag, regi meg Senyvedet faragot kõtesekkel, 
Ŏszve foglalt földben bé ásot Cserefábol [Budatelke K; 
LLt Fasc. 129] * fecskefark 1832: Fetske fark kötés 
tétetett fel [Dés; DLt 983 hídépítésre von.] * jéghasító 

7838: 18 darab Jéghasito Czŏvek . . . Rf 30 . . . 12 
darab Jéghasito kötés Rf 12 [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir. hídépítésre von.] * nyárfa ~ bükkfa ~. 

8. kardkötő; centură de legát sabia; Degenband, Sä-
belkoppel. 1705: Edgy Tőrök kard fekete Czapás szeles 
kŏtese ezüstös, aranyos [Cege SzD; WassLt Vas Dániel-
né lelt. Rettegi György kezével]. 

9. összefogó/kötő hímzett/hurkolt/kötött díszítés (ru-
hán, ágy- és asztalneműn); ornament brodat/croşetat/ 
tricotat care serveşte la legát (pe îmbrăcăminte şi lenjerie 
de pat); zusammenfassende/haltende gestickte/gewirkte 
Strickzierat (an der Kleidung, am Bett- und Tischzeug). 
1574: Wagion . . . egy dupla tafota zoknia keŏtissel 
hant [Gyf; JHb XXI/12. 3]. 1611: Egj Ezwst zin dupla 
taffota zoknia . . . niolczos keöttes az valan bechwltek 
. . . f 19 [Kv; RDL I. 88]. 1628: (Az) Almariumban egy 
kis labas sepet uagion benne kisseb, Nagiob es kózep 
kóteólekben egy nehany fele szinw uarrani valo szeliem 
darab auagj kótés Nro. 8 [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 
1]. 1628/1635: Egi zederies perpete (!) kerek alliu zoknia, 
negyes keotes ezüst fonalbol zeot, Niolcz rend rajta, az 
ualla Veres sima barsoniboll czjnalt negjes kotessel 
elegjeslegh [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen 
inv.]. 1633: Egi le(n) szal 3 szel lepedő . . . keőtessel 
egibe(n) varrót d 60 [Kv; RDL I. 103]. 1635/XVIII sz. 
köz.: Egy fejér keszkenő, körüle kötés vagyon [A.ilosva 
SzD; SzConscr.]. 1668: Egy kamuka Abrosz kŏzepibe 
kötés . . . Egy kamuka Abrosz kŏzepin egy égy rend kŏ-
tes [Mk Kapi György inv. 7-8]. 1679: Sinor varáshoz va-
lo kótis nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
29]. 1686: Más fátjol elő ruha három rend sárga Fejér 
szőr Seljemmel kötött kötés benne [BK. Bánffy Farkas-
né Bethlen Krisztina kel.]. 1717: Elŏ ruhában való szeles 
kötés nyólczad fél Sing [Nsz; WassLt Wass Susanna 
lelt.]. 1749: két Patyolat Elő Ruha egyik virágokra var-
rót, a másik kötésre csipkés [Papolc Hsz; HSzjP]. 1799: 
Kebelei Tkttes Nagy Dániel Ur élete párja B. Erŏss Ág-
nes aszszony adott kegyes indulattyábol, a' Kebelei Re-
for. Ekklának Ur Asztalára lo. Egy igen szép gyolts Ab-
roszt, mely kereken kötésekkel van ékesítve . Egy 

. gazdag kötésekkel körül Varrott, és 36. arany Virá-
gokkal ékesített patyolat keszkenyŏt [Kebele MT; 
MMatr. 302]. 1803: egy ujnitska szelessegü kötéssel egy-
ben foglaltatott Sáhos kotzkázással szőtt Abrosz [Dés-
fva KK; UnVJk 187]. — L. még Palotay 18, 20. 

Szk: aranyos 1576: Wagion egy weres Barson er-
zen Aranyas keotes Raytha [Szamosfva K; JHbK 
XVIII/7. 2]. 1776: kettős taszlik, aranyos Blandaj kötés-
sel; és egy elő ruha fejér kötéssel [M.köblös SzD; RLt] 
* bécsi ~. 1686: Hetedik elő ruha potjolat három rend 
besi (!) kőtes benne [BK. Bánffy Farkasné Bethlen 
Krisztina kel.] * cakkenes 1807/1818: 3 l/2a czakke-
nes széles fekete kötés [Mv; Told. — "Ti. sing] * elegyes 

1686: Edgj Fekete Virágos bársony Palást, három 
rend szeles es elegjes kótes rajta [BK. Bánffy Farkasné 
Bethlen Krisztina kel.]. 1727: Egy Nagyon Tarkáson 
Aranyásón Szőt Züld Szoknya elegyes kótes rayta 
[Szentgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsa kel.]. — L. még 
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MNy XXXVIII, 54 * fekete 1768: Fekete kŏtesbŏl 
balha gyŏngyel készült udvari gallér, ehez valo nyakba 
vető, fekete kŏtes két végín valo máslival [Mv; TSb 47] 
* lengyel 1728: Sujtásoson Szőtt buja Vászon Ruha 
körülötte Lengyel kőtes | Virágos Csalyán Patyolat, 
Lengyel kötés körülötte [Told. l9] * lyukatos 1803: 
égy két szélyböl hoszszan a' kŏzepin két ujni szélességű, 
jukatos kőtessel égyb(en) foglalt . . . szép Abrosz [Dom-
bó KK; UnVJk 56] * német 1719 k.: Egy Atlacz fá-
tyol elő ruha igen sélyes Cérnából valo német kötés kö-
rüle [LLt Fasc. 115] * niderlcmdi ~. 1758: Egy pár igen 
szép Neiderlandi kötéssel dupplás tászlí [Nsz; TSb 21]. 
1777: Niderlandi kötéssel patyolat tászli pár 4 . . . 
Niderlandi kötés öltözet kettő [Nsz; JHbB gr. Bethlen 
Rozália kel.] * pekinét ~. 1804: egy fejér atlatz viola 
szin viragu fein pekinét kötés az ajján [Koronka MT; 
Told. 19] * rudas 1637/1639: 1. kett szel sahos ken-
der abroz d. 50. 1 haromszel rudas keotessel valo lju-
kadozot sahos d. 40 [Kv; RDL I. l l l] * szőr-selyem 
1715: Edgy virágos fátyol eleő rúha szőr selyem kötés 
környüle [LLt Fasc. 148] * tót 1789: Házi gyapot 
gyolts kendő . mind a két végein két ujni szelességü 
Tot kötés [Laborfva/Szentiván Hsz; Palotay 19]. 1816-
1817: Más vastag lengyólts viseltes és lyukatos kendő, 
melynek két végin égy újnyi szélességű Tót tsipke, azon 
belől mintegy ujnyira egy tenyérnyi széllességü Tót kötés 
[Szentgerice MT; i.h. 21] * tótcsipkés 7803; Vastag 
Len gyolts jó Kendő melyen két végein két ujni szelessé-
gü Tot tsipkés kötés vagyon [Harangláb KK; i.h. 21]. — 
Vö. az arany-, blandaj-, blondin-, ezüst-, fejér- és vászon-
kötés címszóval. 

10. könyvkötés; legătură de carte; Einband. 1789: 
Könyvek Hieronimus Ludolfs Bör marmorea Táb-
lában) aranyos a* Sarka . . . Nicolai -Lemeri Cursus 
Chymicus: hasonlo Kŏtesben [Mv; ConscrAp. 88]. 
1881: Az első ívet kinyomták. Sárga vélinpapirosra nyo-
matom. Csak a papír árába kerül, meg a kötés [PLev. 88 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Szk: olasz 1802: B: Trenk Fridiik életének Histó-
riája 3om darabban Olasz Kötésben Magyar Béli 
sarius (!) Olasz Kötésben Német és Magy (!) szo kõny-
vetske Olasz Kötésben . . . Holbergii História Universa-
lis Olasz kötésben [Ne; DobLev. IV/858.5b]. 

11. köteg; legătură; Bündel | nyaláb; mănunchi; 
Bund. 1573: Benedek kowach Azt vallia hogi . . . egy 
kamaraba talalnak egi falka kasata Eoneky ket keotest 
ad az ceh mester valiara es eo azt ely hozza [Kv; TJk 
Hl/3. 179. — aOlv.: kaszát]. 1589: 3 July Attam Kotel 
wereo Jacabnak, hogy az vadazo halohoz valo kotellet 
Chinalta volt 70 keotest . . . f. 4 d. 90 [Kv; Szám. 4/VI. 
29 Stenzely András sp kezével]. 1591: Chinalt kender tiz 
keoteos Chinalt len ket keoteos [Kv; AggmLt 53]. 1593: 
Wottem Nemet Janostol Egh kottes was plehett az was 
Aytokhoz f 3 [Kv; Szám. 5/XXI. 146]. 1594: keztenek 
Az keo fal Chynalashŏz, attam az alasokhoz 25 kettes 
harsot . . d 16 [Kv; i.h. 6/VIII. 127 Casp. Semel sp ke-
zével]. 7596; Cristoph Torblerne 6 uigh Zeold bársony 
arraba(n), es 2. keotes zalak ziw arraba tartozik f 14 d 80 
[Kv; RDL I. 65]. 1597: Varadi Lúkachy Deaknak Igyr-
tek volt eo kegmek Egy keotes Bechy papirost melliet 
mégis Vittek f 2 [Kv; Szám. 7/XII. 37-8 Filstich Lőrinc 
sp kezével]. 7599; Nierges Jianas Hozot . . . 2 keotes Fe-
kete Vegeo Fedelet - / / 45 1/2. 1 keotes kard Vasat . . . — 

// 21 | Simon Deák Hozot Karolibol — 20 keotes Barson 
parthat Kaspar Wasswander. Hozot Bechy Marhatt . . . 
5 Keotes Habarnichat — / /15 | Balint Deák Vizén . 4 
keotes taniztrat. — // 8 | Tempe Michlos. Hozott Bechj 
Marhatt . . . 2 Keotes Krakay Cernat — // 36 [Kv; i.h. 
8/XIV. 6, 7,12, 22, 25 Hj]. 1609: veottem . . Hat keotes 
Tarkont . . . d 6 [Kv; i.h. 12b/IV. 338]. 1614: Kalmar 
Arú . . . 2 kötés Cendel | 1. kötés rçsz veszszŏ [Kv; PLPr 
1612-15. 113]. 1615: Eött keöttes giapot haj fonnok sár-
gák [Kv; RDL I. 97 Junck András kezével]. 1620: Egy 
keőtes Nestúl f 1 Egy keőtes Heőlgy burtul kiben No 48. 
f — //15 . . . Egy keőtes pegymet beőrtúl f — /15 [Kv; 
KvLt 11/69 VectTr 3]. 1627: Kalmar Marha Wiczej 
Mathenak iutot . . Egy keotes Atlacz selyem. Item, 
Egy keotes Baka selyem | Egy Keotes syk fonal | Ket 
keotes igen apro gombos teo [Kv; RDL I. 132]. 
1628/1635: Azzony ember óltőzetihez ualo Arany 
miuek . . . Kett Keotes apro ala ualo fejer gjongy [Bodo-
la Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1629: Három 
keotes rez drót | Egy keotes réz lebegő, er tt f — d. 80 
[Kv; RDL I. 131, 143]. 1630: Thordaj Borbeli Jstuan 
Hozot beczbeol . . . 2. keotes Syk táblát [Kv; Szám. 
18b/IV. 43]. 1632: Csiszár Istua(n)nak ot az szallaso(n) 
ket keőtes kardgia uala [Mv; MvLt 290. 101a]. 1636: Vi-
rágos Kender vagion negivenkilencz keotes az mely 
kőtessekb(en) vagyon . . . negiven negiven fő kender, az 
regi, mod szerent [Teke K; BK]. 1637: Keótesben kanot 
Jelen n. 11 [Ebesfva; UtI]. 1649: Mikes Mihaly Vr(am) 
szamara . . . Attam . . . Egy kőtes Peterselymett . . . d l 
[Kv; Szám. 26/VI. 126]. 1655: mutatja Valja Petre köté-
sékben) es golyobis formáb(an) annyi aranyat, hogy en 
soha nem lattam annyit . . . ada egy kötesb(en) nekem 
. . . onnét haza jővén fel bontám az kötést megh nézem, 
hat nem jo marha [Kv; CartTr II St. Thothazi nyil.]. 
1664: Veottem nyolcz keótes szalmát teszen f — d. 
% [Kv; SzCLev.]. 1680: az . . . Tornaczban uagyon 
keŏtessekb(en) ki csepetlen (!) mák is [A.porumbák F; 
ÁLt Inv. 9]. 1681: Egy kőtes nemez egy ladaba(n) talp 
bőrnek [UtI]. 1683: Vettem . . . Egy kőtes Törők sinórt 
kŏtesiben 12 adtam f 4//50 [UtI]. 1684: Csizmadi János 
hozott . . . Négy Kŏtes szőr sinort, két Kótés szőr gom-
bot [UtI]. 1699: Egy kis Czomo Timién két kőtesben 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1714: Egj Kötés Kotsag 
Tol [AH 48]. 1725: Biro Martzi az Sátorban lopás(na)k 
vétkéb(en) akarta magát elegjiteni . . . kezénis tapasztal-
tatván egy kötés Doromb [Kv; TJk XV/4. 168]. 1738: 
hoztam őt kötés Segesvári gjoltsat [Torockó; Bosla]. 
1779: elmenőnk az Nad meg betzülésre az holis . . . kap-
tunk . . . 20 kőtes Nádott [Záh TA; Mk V. VII/12 Fra-
tyán Atyim (45) zs vall.]. 1789: egy fél kőtes fekete Ko-
porso szeg | 60 kőtes üveg Buteliak | 8. Kőtes festett na-
gyobb duplás Skatullya . . 24 kőtes apro fejér Ska-
tullya [Mv; ConscrAp. 5, 15, 24]. 1793: Egy kőtes tőrök 
fok hagyma [Faragó K; Told. 19]. 1798: 3 kŏtís veres pi-
pa 36 xr [Déva; Ks 73/74]. XIX. sz. eleje: husz kötés du-
hányt . . találtunk [Msz; VK]. 1802: Cir(ci)t(er) 18. kö-
tés 'Sendelly mellyböl néhány kötet szelljel van hányva 
[Ne; DobLev. IV/858. 9a]. 1807/1818: 1 kótes Bécsi pen-
na [Mv; Told.]. 1816: A' külső Pinczébe . . . A* Poltzon 
15. kötés Szirony [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza 
Krisztina conscr.]. 1825: Lothczérna alatt olly vékony 
fonal értetődik a' mellyböl Kötéssekböl minden Kö-
tés pedig 19 szállókból vagyon öszve köttetve | A' legfái-
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nabb vagy is Retze Czérna alá tsak ollyan értetődik, a ' 
mellyböl 88 Kötés mindenik 100 szállakbol mind öszve 
8800 szállok tsak egy fontat nyomnak [DLt 986 nyomt.). 

Az adalékok kõzŭl nem egy, a két utolsó meg éppen félreérthetetlenül 
arra mutat, hogy egyes árucikkek esetében a kötés mértékegység-jellegŭ-
nek tekinthető. 

12. csomag; pachet; Paket. 1619: Ezek után nagy kö-
tésekkel-málhákkal ama paplan-féli tarka patyolat szer-
szám, kinek csak egyik-egyik végét az kötéseknek bon-
tották ki az takaróját, hogy lássák, mi vagyon benne 
[BTNa 279]. 1628: Egy kőtesbe' dirib darab Matéria 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.5]. 1685: Holmi varró for-
ma egy kŏtesben [Borberek AF; MvRKLev.]. 

13. fogadás; făgăduinţă, făgăduială; Wette | elköte-
leződés; legămînt; Verpfüchtung/dingung. 1619: (A jb-
ok) Erre is obligalak magokat hogi ha az eo kötésékét 
ne(m) prestalnak megi ne(m) allanak, es az eo kegielme 
ioszagarol el akarnanak mennj, tehát Beldj Keleme(n) 
Vram . . . megi foghassa, megj fogathassa [Uzon Hsz; 
BLt 3]. 1677: ha comprobalhattya a' pretendens, hogy a* 
kezesek tudták légyen hova valo volt az embera, kötések 
szerint lakollyanak [AC 193. — aA szökött jb]. 1678: eo 
neki sem Eorŏkŏs sem penigh fejek kötőt Jobbági 
ninczen czak édgyis, hanem szegénységekben meg ado-
sodván hozája eletéig fogották hogy szolgállyák . . . ha 
kötések szerent ŏtet eletéigh szolgállyák, úgy minden 
adossagokott holta után meg engedi [Cserefva MT; Ks]. 
1679: Rognai Mihály Procuratorem constituit Micha-
ele(m) Gál adversus consortem infídelem Hegedűs Mag-
dalenam illyen okokért; Mert Molnár Petert maga-
hoz járatta kŏtese elle(n) mely szerint ugyan halai volna 
fejin [SzJk 139]. 1691: ez elótt halalos sebbe(n) ejtette 
volt, annal inkab kivánnya divortiumot mivel hogj köté-
sékét azzalis infringalta [i.h. 255]. 1700: ugj emlekezem 
hogj magát . . . Erdélyi Péter jobbágjnak kötette; mi-
képpen lett légjen kötése arra nem emlékezem [Csolno-
kos H; Szer. Mih. Csonokosi (50) ns vall.]. 

Szk: maga (feje) ~e. 1591: vgj foghtam megh Azt az 
horúat János neuy legent mint zegeodet zolgamot . . . 
Magha keóteseth megh bizonito(m) beósegessen [UszT]. 
7695: En Tekei Tivadar . . . ha ez magam fejem kötését 
valamelly részekb(en) fel bontanam . . . mind szabad és 
szabadcságtalan hellyéken . . . meg fogattatthassa(m) 
[Marossztkirály AF; WassLt Sz. Györgyi Mihally scho-
la mester kezével]. 

14. boszorkánykötés/rontás; vrajă; Hexerei, Behe-
xung. 1582: Magiari Nagy peter vallia . . Monda 
Kutos Jacab hogy az veo legent meg keoteottek volna, es 
ha mit tudnék kere hog lennek segitseggel en amit 
tudtam chelekettem, haznaltamis Az legennek De az 
keotes dolgabol az Cassay Azzonra volt minde(n) 
gianosagh [Kv; TJk IV/1. 108]. 1584: Barbara Zabo 
Paine vallia igen beteg valek, hiŭatam hozza(m) zabo 
Catot, Azt monda hogy keotes volna raita(m) Aztis 
monta azért hogy a' karomnak Az ereyet veottek ell 
[Kv; i.h. 219]. 

15. kötelezettség; obhgaţie; Verpflichtung. 1554: Za-
bad akarattiok zerint engedek es adaka . . . miklosi mar-
ton es marton ferenz kezebe meg Hihatatlan eoreökebe 
keotes alat [Etéd/Küsmöd U; MNy XXVIII, 319. — 
aAz örökségrészt]. 1587 u.: Ezeket a keòteseket ha ta-
gadja megh Bizonito(m) Akkori Birak adta leúellel 
[UszT]. 1619: Boyer Peter . . . szabad akarattia szerint 

Boyer István resz eöreöksegebeől Reczen . . . egy nagy 
es szép szanto feoldet . . . ajandekoza Bojer Jonaskonak 
. . . illyen conditioval es keõtessela [Fog.; Szád. — aKöv. 
a feltétel]. 1621: Es Igy ezen Teglas Kata keze be adasa-
ual fogada es keőte magat arra, hogi soha semmi nemw 
wdeobe(n) ez mostani vallas tetelet es keőteset az megh 
irt es el adot darab feöld felool megh nem masollia es 
nem reuocallia [Kv; RDL I. 115]. 7677: Az Adósság dol-
gábol valakinek mint vagyon sz ŏ kötése és végezése, 
azon szerint légyen az elég-tétel is [AC 190]. 1681: en kŏ-
tésem(ne)k Eleget töttem, elsŏb(en) a pénzt tŏttem le az-
után foglaltam el a Joszagot [BálLt]. 1852: az 1848-iki 
esztendő . . . jogi — birtok és földesúri viszonyokat meg 
változtatott . . . igen természetes tehát hogy az ezen vi-
szonyokon alapuló jogeredvények és kötések is módosí-
tásokat szenvednek [NagyLak AF; DobLev. V/1330]. 

16. egyezség, megegyezés; învoială, înţelegere, con-
venţie; Konvention, Ubereinkunft. 1547: Az zewrzest 
walaky megy nem Állana. Biro es Ispán nekwl Egy mas 
Jozagan Igazat vewhesswnk . . . Az eleby Kwtthes 
wolth . . . hogy Biro Espan nelkwl Jgazat vewhessenek 
Jozagan [Sv; MNy XXXVI, 53]. 1569/1571: andras, es-
ter . . . mire keoteotte penig eo magat az eo tulaydon 
Nyelue uallasa es keotese zerint valo lewelbeol . . . beo-
weo(n) megh ertheti kigmetek [Dés/Székelyvásárhely; 
SLt XY. 24]. 1578: ez dolognak megh allasara, ez keó-
tesnek fel feytthetetlen keppen valo megh allasara es bi-
zonsagara attwk az my Lewelwnket [Uzon Hsz; Kp I]. 
1629: ha Veres Balint, Valami rezeiben keőteset fel bon-
tana . . . tehát . Szaz forint kótelen el maradjon [Me-
gyesfva MT; DLev.l. II. 33]. 1693: Lün . . . ilyen vege-
zesek ég kőtesek Doboka varmegyebeli Solyomküia és 
Uyfalvi Csegezi Susanna Aszszony reszire jutott porti-
ocska vegett [Kv; RLt 1. — K]. 1724: vinculumat Te-
tek egj mas kõszt hogj az mellyik fel, elbontja az Kötést, 
vagy bantani akarna elsŏbenis le teven negjvén forinta-
kat ugj bonthassa el [Vormága H; JHb XXXIII/34]. 
1837: fel ada Czéh-Mester Atyánkfia . . . a* belső Ka-
landosbeli sir-ásokkal tőrtént viszalkodásokat, mellyre 
nézve meg-hivatás lévén a* mostani Kalandos-Apa Asz-
talos Sándor, 's előtte a* Contractus fel olvastatván azt 
feleié: hogy a1 mostan Czéhokba lévő Ifjak nem tudnak 
ezen édgyűtt valo kötésünkről, 's ez okon történhetett a* 
mult eset [Kv; öCLev.]. 

Szk: csinál. 1667: Hallottam azt is Csiepregi 
Uramtol, hogy a szeoleo mérők keotest tsináltak volna 
keozteok hogy â féle dologh ne légyen hanem ki ki hatá-
rával elegedgyék megh [Kv; RDL I. 148e Catharina . 
Relicta vidua quondam, Nobilis Michaelis Egresi Co-
losvariensis (67) ns vall.]. 1725: ki halota hogy mikor 
. . . Haller Laszlo elvete az Asz(szo)nyt hogy kötést s 
Contrektust csinált hogy ha léjanya lehet legyen az Asz-
(szo)ny valasan [Darlac KK; ApLt 2 Apor Susanna 
édesanyjához] * ~ t szerez. 1616: Mi Feketek, 
Lukaczok es Geörfiek, kik lakunk Losadiban Huniad 
varmegieben, egienleo Akaratból nemzetesteol illyen 
vegezest es keoteost szerzettünk széna Reteink felől * 

tesz. 1558: My Erdély Miklós Chechey Cristoph es 
Zygethy Pal deák . . . mynth fogoth Byrak eleoth zemel 
zerynth leuen Zabo ferencz Illen fogadast es keottest 
theon [Mv; BálLt 86]. 1569: My Elewttwnk Illyen 
kewtest Tewnek, Melynek Byzonsagara es Erewsegere 
attuk az My Lewelwnkket [Diós K; JHbK XLV/13]. 
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17. bánatpénz, ek kötél; vadiu; Reu/Abstandsgeld. 
1568,: az mynemw Kçtest . . . az Jámborok kptpttek 
volt tudny illik tíz ftot azt az tíz ftot my wittwk meg [Kv; 
TJk III/l. 194]. 1621: Melj bekellŏddest es alkuvast 
mind ket felöl jovalla(na)k es megh njugovanak rajta 50 
fi. kötés és büntetés alat kezeketis be advan mj nekünk 
[Asz; Borb. II]. 7667; Lázár péter Ur(am) . . . mindgiart 
Hxecutiot tétethessen az meg irt ötven forint kötésről 
[Kv; Ks 65. 43.10]. 1707: ezen Cserenek birasab(an) kő-
tekis magokat mű előttünk, hogy egj mast megh oltal-
mazak valamelyik fel megh ne(m) oltalmazna az masi-
kat tehát 50. forint legyen az kötese az megh allo fel az 
megh ne(m) allo felen tsak egy falusi Birovalis megh ve-
hesse az 50 forintot [Aranyosrákos TA; Borb. I.]. 1780: 
ha az megirt pontokat magam vagy maradekim meg 
szegnők és nem telyesitenők, ezen 50, egyes arany kőtes 
Sumát . . . rajtam vagy maradekimon . . . exequaltat-
hassanak (így!) [Ne; DobLev. III/545.2a]. 1823: tévének 
egymás köziben 12 forint kötést [Etéd U; NkF]. 1876: E 
szerződést egy év lefolyása alatt 5 frt kőtes mellett egyik 
fel is helyes ok nélkül fel nem mondhatja [M.bikal K; 
RAk 323]. 

Szk: ~ t köt. 1629: Mikor az leuelet irtak es az keotest 
keoteottek en azt nem tudom . . . mert minket chyak az 
pénz le tetei es fel vetel melle hittanak volt [Kv; TJk 
VII/3. 31] * tesz. 1568: Jllen kptest tpttwnk hogy 
valaky ez dolgot haborgatna f. 20 maragyon [Kv; TJk 
III/l. 180]. 1632: mikor az 15 forintrol keötest teönk 
Uarga Ianossal akkor ez az Uarga Mihaly keŏz biro va-
la [Mv; MvLt 290. 74a] * ~t vet vkik közé. 1632: Felej 
Gasparne es Koczis Jonasne keőzeött keötest vetettek 
vala, az sok jámborok [Mv; i.h. 141b]. 

18. örökségbeli hagyakozás; dispoziţie testamentară, 
testament; Erbschaftsvermachung. 1688: jŏvének mű 
élőnkbe Aranyas Széke(n) lakó Létai István és mostan 
Komjátszege(n) commoralo Letai Benedek illyen do-
jogh végett . Letkai Istvánis Benedek(ne)k teon 
dly(en) keotest; hogy az eo holta utan . . . minden Eore-
okseghi . maradgyanak az eo Fiara Benedekre [Borb. 
I]- 1690/XVIII. sz. eleje: mindenünk Barakonyi Erse-
beth Leányomra szállyanak, mely kőtesemet és val-
lásomat . . . meg erősödni kívánom s akarom [Ne; 
DobLev. 1/59]. 

19. frigy, szövetség; alianţă; Bund, Bŭndnis. 1671: 
Ali béget Szepesi urammal császár portájára bekűldje 

s az fővezérnek is tegyenek igíretet s ez kötés véghez 
menvén. . . nem késnek hozzá fogni azután [TML V, 
644 Baló László Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ t tesz. 1644: Máté vajda kívánja ettől a vajdá-
tól, hogy küldje az ország püspökét s fő boerit Foxsan-
hoz s ő is küld s békéljenek meg s egymás kőzett erős kö-
tést tegyenek [Veress, Doc. X, 163 Barcsai Ákos Ráko-
s i Györgyhöz-Jászvásárról]. 1657: Minekelőtte az in-
dulás lőtt volna, havaselji Máté vajdával az fejedelem in-
timatiójából kötést tőnk, . . mert ekkor nagy szüksé-
günk vala reá [Kemön. 174] * ~t szerez. 1710: Vala 
egy leánya is Lászlónak3, akit Ferdinándusnak Maximi-
lián császár fiának adtak feleségül, a fiának penig, La-
josnak a Ferdinánd húgát kéri meg feleségül, a magya-
rok akaratja ellen újobb kötést szerezvén egymás kö-
^ t t , hogy amelyik rész magtalan halna, annak országa 
a másikra szállana [CsH 65. — aII. Ulászló magyar ki-
rálynak]. 

O Hn. 1754: a' Kő kötésre jár véggel (sz) [Kispetri K; 
KHn 290]. 1774: A' Kö kötés előtt (sz) [uo.; i.h.]. 
1795/1807: A' Kökötésbe (k) [uo.; EHA]. 

Ha. 1571: keotysth [Szu; SzO III, 340]. 1584: kôttes 
[Csapósztgyörgy TA; Ks]. 1590: kŏtist [Jobbágyfva 
MT; BálLt]. 1654: keotist [Dés; Hr 2/15]. 1765: kŏtis 
[Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 

kötéscsipke kötésnek való csipke; dantelă pentru le-
gát; Bindungs/Bandspitze. 1678: uŏttem egy före való 
fekete csipkét f 4 // 50 Egy uégh kötés csipkét f 7 // 50 
[UtI]. 

kötésecske 1. kötegecske; legăturică; Bündelchen. 
1746: Egy kötésecske vasdrót [Vargyas U; Dániel Ad. 
258]. 1776: En el mentem . . . Dikuj Toma nevü Job-
bágyával az Uram eő Nagysága Nagy Erdeje 
széllyibe . . . mind az ketten egy egy kötésecske Sütni va-
lo aszszu ágbogát kihozván hátainkon fel vetettük a sze-
kérre [A.kápolna KK; BK. Dikuj Pável (24) jb vall.]. 
1804: négy kötésetske Selyem [Borosbenedek AF; 
SLev.]. 

2. kötetecskényi; volumaş; ein Bändchen (groß). 
1714: Egj Kőtésetke (!) Geographiai jadzo mappat 
magab(a) foglalván [AH 11]. 

3. kötött/hurkolt szegélydíszecske; mic ornament tri-
cotat/croşetat: gestricktes/gewirktes Saumschműck-
chen. 1761: Őt darab szedett pántlika, mellynek szélin 
arany és ezüst botokan vert kötésetske vagyon [Koron-
ka MT; Told. 8]. 

kötéses 1. (ács)kötéssel készített/megerősített; cu îm-
binări; mit Verbindung verfertigt/stärkt. 1632: Ezen ha-
zok eleöt ualo folioso keöteses, fa oszlopokon allo, az al-
lia dezkaual padlott [Fog.; UF I, 138]. 7637; Vagyon 
egy nagy eöregh szelyes keöteses zendelyes czywr [uo.; 
i.h. 419]. 1656: vágjon az Oltón altal 62 kötesses sas-
fakbol allo regi híd melinek első resze . . kötesses altal 
jaro gerendaival egyut ep 's jo [uo.; UF II, 144]. 1694: 
vágjon az majorhaz . . meljnek kőteses fákból valo és 
sővényes oldalai avagj falai, imitt-amott tapaszosak 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúriale-
ír.]. 1738: jo Tölgyfa és főidben ásott ágos fákra erigalt 
jo kötéses, de rosz szalma fedeles Sajtó Szin [Szászvesz-
sződ NK; Born. XX/12]. 1756: Vagyon a Beres haz 
hosszan az haz előtt vágjon kötéses Cserefa keskeny 
Tornácza [Branyicska H; JHb LXX/2. 12]. 1761: Szol-
gál az ország Vtyarol avatag Sendely fedel alatt levő 
galambugos tserefa kötéses zábék között hevederfáihoz 
avatag fenyő deszkákból szegzett . nagy kapu [Pago-
csa MT; JHbK LXVIII/1. 12] | kötéses Ágasokon áll 
ménesek számára készitett hoszszu szin, vagyis Sop [Bo-
lya NK; i.h. 303]. 

Szk: ~ állás. 1676: Ezen pinczében erős tőlgj fakbol 
czinált, erős kötéses állások vadnak kiken vágjon fényű 
deszka Nro. 10 [Fog.; U F II, 715]. 1680: ezen házb(an) 
találtat(na)k egy kőteses állásson oh és uj szallonák 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 13] * ~ kapu. 1636: Vagyon 
az Cziürŏs kert kapuja uydon uy deszkás keöteses kapu. 
vas nelkŏl valo [Siménfva U; JHb Inv.]. 1676: az csűrés 
kertnek az tiukász ház felöl valo részire nyilik arra uy 
kőtises kapu [Fog.; U F II, 740]. 1745: A Nemes Curia-
(ra) . . . mennek bé egy nagy kötéses Kapun [Székásve-
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resegyháza AF; Told. 18] * — láb. 1648: Az Felső Po-
rumbaki hataron az falun fellyel vágjon egj fwresz ma-
lom hat keöteses labakra czinalva sup kötés fedel alat 
[F.porumbák F; UF I, 904]. 1680: Ezen Tornácz nyolcz 
kŏtesses labokon áll [Á.porumbák F; ÁLt Inv. 7]. 1712: 
Az Nemes Udvarház . Udvarára mennek be edgy 
erős kŏtéses labakon allo . . . nagy kapun [Mezőbodon 
TA; BfN 54/12] * ~ oszlop. 1676: Vagyon ezen tul kő 
fal kőzőt talpokban eresztet kőtéses oszlapokon, uj sen-
delyes heyazot alat egy uj szalonnás ház [Fog.; UF II, 
705]. 1680: Felső Pornmbakon fellyŭl hat kŏtesses tölgy 
fa oszlopokon . vagyon eŏ Ngok(na)k Supos fedel 
alat egy Füresz Malmok [A.porumbák F; ÁLt Inv. 38]. 
1761: kŏteses jo kemény csere oszlopokon állo négy sze-
geletre hegyessen szarvazott cserefábol felrótt csinos 
uj gárgyáju kŏbŏl ki rakott . . . bŏv vizű Kerekes kút 
[Szászvessződ NK; JHbK LXVIII/1. 197]. 

2. kötéssel díszített; ornat prin tricotare; mit Sticke-
rei verziert/geschmückt. 1574: vagion három aranias 
Eleŏ keõteŏm kettey varrót harmadik keŏtises [Gyf; 
JHbK XXI/12. 6]. 1628: Egj reczes keöteses uekoni gal-
los gjocz lepedeo [Bodola Hsz; BLt]. 1651: Ket Pohár 
szekre valo vászon Abrosz kotesses. Azon kúvúl Hat 
Pohár szekre valo Abrosz Nedgye kotesses kettej Parazt 
[WassLt Wass Judit kel.]. 1664: Ket kŏteses Gallos czip-
kés gyolcz lepedők [Beszt.; SL]. 1676: Egy szakadozot 
czérnával varrót előruha. Más patyolat viseltes, kőtéses 
előruha [Gyf; JHb XXXI/2]. 1705: Más edgy baraczk 
virág színű hiúz mallal bellet virágos bársony gyöngyös 
gombu kŏteses mente [Czege SzD; WassLt Vas Dániel-
né lelt. Rettegi György kezével]. 1722/1770 k.: Egy kőté-
ses gyólts abrosz, a' szélin tsipke kőrös környül [Csicsó-
mihályfva SzD; SzConscr. 227]. 1751: E szerent Vadnak 
a* Templom Egygyetmásj . . . Humerale kettő kőtéses. 
Paraszt 1 3 Alba köteles 3 [Kóród KK; Ks 
20/X], 

Szk: aranyos-ezüstös 1768: Egy Kökörcsin szin 
aranyos Ezüstös kőteses Szoknya vallaval edjütt [Nsz; 
TGsz 51] * bécsi 1713: Egy féjér becsi kőteses Ing 
[WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária hagy.] * fejé-
res ~. 1694: Egy fejeres kŏteses abroszt aestim. den. 84 
[Kilyén Hsz; BLt 4]. 1728: Egy fejeres kŏteses abrosz 
[Szentkirály Hsz; SVJk] * lyukatos 1803: mind a' 
ket széljik(en) három sorba 15 együtt 30 négy szegü 
jukatos, kőtéses virágzással ékesíttetett szép Abrosz 
[Dombó KK; UnVJk 56] * sujtásos 1726: Egj 
sujtásos kŏteses három szél abrosz [Kv; Pk 6] * 
temérdek 1629/1635: Ket temerdek keöteses kender 
abrosz Egy temerdek keöteses kender vázon abrosz 

Egj temerdek keöteses sahos kender abroz Mas egj 
keöteses temerde<k) sahos kender abroz [Bodola Hsz; 
BLt néhai Béldi Kelemen inv.]. — Vö. az ezüst- és 
ſejérkötéses címszóval. 

kötésesen 1. (ács)kötéssel készítetten; făcut prin/cu 
îmbinări; mit Verbindung (an)gefertigt. 1699: Ezen há-
zak elöt lévő kis fojosocska vagy pitvar hat kŏtesesen 
csinált oszlopokon ál [Vécke U; LLt]. 1736: egy be rótt 
Csere talpakba kötésesen állo két láb Csere fára Sí-
poson Sendellyezett Szin alatt van egy kerekes kut 
[Mikefva KK; CU XIII/1. 167]. 1745: vagyon egj tölgy 
fa talpakra, Sas-fákra kŏtesesen épített deszka padimen-
tumú ujj Tornátzotska [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

2. kötéssel díszítetten; ornat prin tricotare; mit Stik-
kerei geschmückt. 1735: gjakran szabatott az Úrfi szá-
mára . . . Teleki Pálné Aszszonyom inget lábra-valot 
szép bullya vászonbol, az ingeit fejér selyemmel 
varrattatta az említett Aszszony Csipkésen és kötésesen 
[Kendilóna SzD; TK1]. 

kötésfa épületkötésnek való fa; lemn de legătură; Ver-
bandholz. 1590: veottem . . . 3 kotesfat kapuhoz f. — d. 
30 [Kv; Szám. 4/XX.10 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1591: 
Az ſeiedelem Konyhaiara ualo epitesre . . . Egy olahnak 
wolt 4 Zal faya hozattwk el keotes faknak f 1 [Kv; 
i.h. 14]. 1637: vagyon egy veghteben keötes fakra epittet 
tapaszos zendelyes kett rendbeli jstallo az fal mellett [UF 
I, 396] 1694: van egy Toronyhoz ragasztva csináltatott 
keötes fakbol allo Utő oranak az Labja es Tartója [Kő-
vár Szt; JHb Inv.]. 7699: Ungur Iuonnal talaltam leczet, 
szaru fát, kőtes fat [Rücs TA; KvAkKt Mss 344]. 1872: 
Marha istallora Kötés es Kurta Szaru fak 12. darab 
2 őlős [TSb 38]. — L. még UF II, 151. 

kötésgerenda grindă de legătură; Verbandbalken. 
1694: (A malom) vegiben valo Vas Csapokat, Karika-
kat, az Malom alat valló csapó Silipyeit, Csővekyeit, kő-
tes Gerendáit nem reghib(en) csinálták Gattjaval ed-
gyütt [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

kötéske kötésecske (kötött/hurkolt ruhadíszecske); 
mic ornament (croşetat, tricotat pe îmbrăcăminte); 
kleine Strickerei (gewirktes, gestricktes Kleidungs-
schmückchen). 1676: Egy Csomo recze, egy csomo fejér 
kőtes. Egy darab kőteske [Gyf; JHb XXXI/2]. 

kötéslevél 1. kötelező levél; litterae obligatoriae; 
înscris de obligaţie; Verschreibungs/Obligations/Ver-
tragsschreiben. 1572: Vrberger Gergel azt vallia hogy 
Az mely ados lewelet adot volt Kappa Antalnak kybe 
hazat neky keotette volt az Sumaiert eleb keolt hogi 
nem mynt az Aros Myhalnak adot keotes lewel, Az vtan 
keotette volt hazat Aros Myhalnak [Kv; TJk III/3. 38]. 
1581: Byro vram . . . ertekezzek felólle hogy . . . Thwry 
Georgi . . . az Captalan elót Aggyon kótes lewelet házá-
ról es zóleyrol [Kv; TanJk V/3. 243a]. 1629: Árki Imre 
keotette volt az en hazamat az kiben lakom es az peres 
Zeoleot az Attyoknak . . . es azon keotes leuel erejevel 
jutót eo mind az Zeoleohez mind az házhoz s beleis iktat-
tak [Kv; TJk VII/3. 83]. 7633: Mi az kótes leuel con-
tinentiaia mellől el nem állunk. Hanem a . . . Jobbagiot 

. . megh keuanniuk [Szava K; Törzs]. 7636: Ennek na-
giub bizonsagara es erŏssigire adgiuk kŏtis le-
velwnket [Dés; DLt 396]. 1664: N. Boros Istvá(n) 
Vr(am) jobbagya . . . lŏttenek volt kezesek 1662 eszten-
dőbe^), die 6 Julii, Nemzetes Boér Sigmond Ur(amna)k 
egi felső Veniczei Thoma Bunya nevű jobbagiaért pro f. 
200. az mint kőtes levelekből ki teczik, hogy mikor eŏ 
kgme elé kivánnya álitani s elé nem alithatnak, raytok 
exequálhassák az f. 200 [Fog.; Szád. — aKöv. a fels.]. 
1667: Darabos Mihály az mostani kŏsztŏk valo bé-
kességet fel nem bontja, sem titkon, sem nylván ezen kő-
tes levelet, és abban meg irt ötven forintot sem(m)i ré-
szeiben meg ne(m) háborgatná [K; Ks 65. 43. 10]. 1785: 
amint most kezdem hallogatni . . . olly Fassio és Kötés 
Levél írattatott [Nsz; Told. 4]. 7796: a' Torboszlóia Uisi-
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ta(ti)oba producala előttünk a * Sz Imrei Mater Ekkla 
már el szakadott Torboszloi Filialissal valo megegyezés-
ről szollo kötés levelét [MMatr. 239. — a bMT]. — L. 
még TML I, 168, II, 630. 

A jel-re 1. Bartal, Gloss. littera obligatoriae al. — A címszót PP így ér-
telmezi: Kötés levél: Litterae reversionales; PPB ehhez a kōv. német értel-
mezést fűzi: eine Beschreibung, Vertrags-Zedul, Revers. 

2. fej-i kötelezettségről szóló irat; act care cuprinde 
obligaţiile príncipelui; Schreiben/Schrift über die fűrst-
lichen Verpflichtung. 1586: 25. octob: Vrunktol eó Nag-
tol hoztak leueleket Égik keotes leuelet Hector János 
viszi varadda Az másik keotes leuelet az louas légin viszi 
Ebenj Gabornak Vj varra -/37 1/2 [Kv; Szám. 3/XXIV. 
60]. 1597: Makrai János vit Egj keotes Leuelet Almasraa 

a' Nemet Chiazar keoŭete vthan f - d 37 1/2 [Kv; i.h. 
7/XII. 65 Filstich Lőrinc sp kezével. — aK]. 1621: az-
zonjunk eo felsege egi keotes leuelet uizj . . . Bek Peter 
Berendig8 . d 28 [Kv; i.h. 15b/X. 49. — aK]. 1662: itt a 
békességnek condítiói, cikkelyei punctumok szerint 
megírattak volna, azonképpen diploma, kötéslevél for-
májában Linc várában, die 16. Decembris anni 1645. ab-
ban való erős assecuratóriába következendő őfelsége 
minden magyar királyi successori is befoglaltatván és 
köteleztetvén sub verbo regio et bona fide christiana me-
diante (minemű erős hitformában többször ezelőtt nem 
lett), császártól kiadatni parancsoltatott vala [SKr 270-
!]• — L. még SKr 191, 273-4, 281. 

kötésű 1. vmilyen kötéssel díszített; ornamentat într-
un anumit fel prin tricotare; mit irgendeiner Stickerei 
verziert. 7850 k..ĕ égy háklirozott fejer uj ágytakaró ros-
télyos kötésű [Pk 2]. 

2. vmilyen kardkötőjű; cu o anumită centură de legát 
sabia; mit irgendeinem Degenband. 1705: Mas edgy fe-
kete Czapás Virágos kőtesŭ s egész ezüst maroklatú ara-
b o s Torok kard [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. 
Rettegi György kezével]. 

kötet 1. volum; Band. 1880: Eladtam — hitvány árért 
de eladtam egy kötetet a Franklin Társulatnak 

Össze sincs állítva a kötet, mert imom kell még hozzá so-
kat [PLev. 80 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 1887: De 
JJem látná-e a Kolozsvár szerkesztője helyénvalónak, 
hogy ehhez a kötethez hozzászóljon? [i. h. 135 Gyarmati 
^sigáné Petelei Istvánhoz]. 

2. egy kötetnyi/kötetre való; de un volum; von einem 
ßand (viel). 1879: Mátrai Bélának egy kötet nem tom\ 
mije jelen meg nyomtatásban, s e valamivel együtt említi 
!?eg, hogy: „J. ö . fiatal költőnk is ad ki egy kötet verset" 
l1- h. 63 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

3. kötés; legătură de carte; (Buch)Einband. 1802: 
jeniét és Magy szo kőnyvetske Olasz Kötésben 
francia Országnak valoságos szerentsétlen Történeté-
[ne)k le irása, de A(nn)o 1793. Olasz kötetben [Ne; 
DobLev. IV/858.5b]. 

kötetlen 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ hordó abroncsozatlan hordó; butoi necer-
cnu; unbereiftes Faß. 1669: kŏttetlen boros hordo 
JJJolcz. keŏteŏt boros hordois njolcz [Királyhalma 

Ks 67. 46. 24a]. 1693: Andrisnak Egy kŏtŏt hordo, 
n^s kötetlen mint egy 20 vedresek [Ne; DobLev. 1/38. 

2. felkötözetlen (szőlő); (viţă de vie) nelegat(ă); 
unaufgebunden(e Rebe). 1716: a szőlőkét mindenütt ki 
karosztak, a Csilag hegyét ki kőtőték, a többiben még 
vagyon kőtétlén . . . igen sok ki aszót, az hideg és alkal-
matlan szély miján [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Már-
ton lev.]. 

3. bekötetlen (könyv); (carte) nelegată; uneingebun-
den(es Buch). 1615: Keőnyuekbeöl Jutót nekj Júb anyaj 
rezreöl Egj regj Biblia Deák . . . f. — d. 50 Egj postil-
la regj f. — d. 25. Juris dispositio keöttetle(n) f. — d. 6 
[Kv; RDL I. 97 Junk András kezével]. 1628: Az Legh 
belseő tárházban . . . Egy Abrozban keőtve keótetlen 
kónjv Vide(li)c(e)t Teatr(um) Vitae Humanae [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 1.]. 

4. deszkázatlan; nepodit; ungebrettert. 1656: egi 
deszkás eoregh . . . kapu, ki eleött kötetlen hidlasnelkül 
valo rosz sáros heli leuen, szükseges megh teölteni [Fog.; 
UF II, 143]. 

köthet 1. a putea lega; binden können. 1736: Kiki in-
kább leberetváltattaa, s úgy üstököt hagytanak magok-
nak, azt szépen felkötötték s abban gyönyörködtek, 
mennél nagyobb csomót köthettenek az üstökökön 
[MetTr 354. — aA haját]. 

2. odaköthet; a putea lega undeva; anbinden kön-
nen. Sz. 1619: Azt soha ne gondoljátok, hogy az én 
uram őrizze váratokat, mert az bizony soha nem lészen, 
mert az én uram nem kötheti lábához mind az széles 
pusztán járó latrokat [BTN 232-3]. 1672: Kegyelmed 
végbeli kapitány lévén, az ü nagysága híre nélkül Ma-
gyarországban csak által ment az magyarországiak kö-
zé; ű nagysága senkit nem köthet az lábához [TML VL 
315 Székely László Teleki Mihályhoz]. — L. még BTN2 

189, 237; TML IV, 458. 
3. (gátat) fonhat, sövényelhet; a putea împleti/face 

(dig); (Damm) flechten können. 7560: fellyeb azon vi-
zenn, molnot ne chynalhasson bamfi menyhart az 
gattyat se keóthesse fellyeb annál, amint mostan vagon 
[Mv; JHbK XII/7J. 

4. rákényszerithet; a putea impune prin forlă; auf-
zwingen können. 1619: Minthogy immár igaz, hogy az 
magyaroké az frigy, nem az németeké, ha az magyar azt 
az frigyet az német fejedelemség alatt úgy nem akarja 
megtartani, hogy kötheti az hatalmas császár az magya-
rokra erővel azt az frigytartást nyilvánvaló ellenségek-
kel? [BTN2 289]. 

5. (birtokot) leköthet vkinek; a putea testa/lega (bu-
nuri); (Gut) jm versprechen/verschreiben können. 7600: 
en azth mo(n)dom, en ellenem wçr elle(n) senkinek 
ne(m) hagyhatta sem keöthette az en eöstpl maratt eö-
reöksigemet hazamat [UszT 15/249-50]. 1625: az Eleo 
felire maragio(n) mindene az Meg holt felnek senkinek 
ne köthesse se ne hagihasa semmi fele marhaiatt ſSzent-
imre Cs; i.h. 17a]. 1668: Balásfalvát sem köthette az fe-
jedelemasszonynak . . . mert ország végzése ellen van 
[TML IV, 265 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — aA fej.]. 

Sz. 1879: Szavát sohasem tudtam igaziba venni. Ha 
ígérte, hogy bizonyos időben megkeres, mérget vehettem 
volna rá, hogy akkorra beteg lesz. Ha én ígértem meg-
keresni, mennybéli jussomat köthettem rá, hogy nem lesz 
otthon [PLev. 39 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

6. (országot örökösödési szerződéssel) vkinek leköt-
het; a putea promite cuiva (o tară prin contract de moş-
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tenire); (Land durch Erbschaftsvertrag) jm versprechen 
können. 1710: Ferdinandus ugyan oda köthette per de-
fectum seminis a maga haereditária provinciáit a sógo-
rának, Ludovicusnak, mert szabad volt vele mint ma-
gáéval, de Lajosnaka a szabad választáson kívül nem lé-
vén semmi jussa Magyarországhoz, a másét nem adhat-
ta, se nem köthette senkinek [CsH 65. — aII. Lajos ma-
gyar királynak]. 

7. kötést ~ szerződhetik; a putea încheia un con-
tract; einen Vertrag schließen können. 1896: Még a te-
kergés alatt gondoltam rá: hogy ebből a magyar borból 
kóstolóul küldök néhány cseppet — az első magyar em-
bernek, akivel pályám alatt kötést köthettem [Plev. 181 
Petelei István Wodianer Artúrhoz]. 

8. ~ i magát a. kötelezheti magát vmire; a se putea ob-
liga la ceva; sich zu etw. verpflichten können. 1619: Hogy 
most ez az főkövet absolute nem kötheti magat arra, hogy 
ez üdő alatt ki nem mennének az kozákok ilyenek az 
okaia [BTN2 263-4. — aKöv. a fels.]. — b. ráerőltethe-
ti/tukmálhatja magát vkire; a putea face să fie acceptat de 
către cineva; sich jm aufzwingen/drăngen können. 1619: 
Bizony őnagyságának is az én censurám inkább tetszenék 
abban, hogy olyanformán el kellene küldeni az ajándékot, 
de őnála az parancsolaţ most nincsen, erővel sem kötheti 
magát az vezérre [BTN 314]. — c. vki jobbágyul szegőd-
hetik; a se putea angaja ca iobag la cineva; sich jm als 
Leibeigene verdingen können. 1681: valamely jöveven 
melj várasb(an), Faluban melyik Ur részére valo őrőkseg-
b(en) elsőb(en) megh telepedik, az annak utanna más Ur 
alá magat nem kötheti [Hátszeg; VttiU 151]. 

kőtisztító szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: köpüs ~ vasrudacska üveghutabeli eszköz; sculă 
folosită ín fabrica de sticlă; Werkzeug in der Glashütte. 
7680; övegh csűr . . . Az eöveg csinalashoz vadnak holmi 
vasból állo eszközök eszerint . . . Fa nyelben csinált köpüs 
kőtisztító három arasznal valamennyivel hosszab vas vé-
kony rudacska no. 1 [A.porumbák F; ÁLt Urb. 973-4]. 

kötlevél 1. egyezséglevél; contract de vînzare-cumpă-
rare; Konventionsschreiben/brief. 1844: Dobolyi Klára 
asszony részére költ kötlevél a* Szentes Istvánnétol 
vásárlott . . . Szántó földről [Ne/Nagylak AF; DobLev. 
V/1249]. 1848: (A) Doboi István féle házas telket, az ere-
detileg közöltető Kötlevél szerént néhai Tks Betző Sá-
muel Űr . . . özvegy Dobolyi Istvánné Úr asszonyhoz zál-
logította (!) az Előteijesztőkkeli kötlevél mellett [Fefér m.; 
i.h. V/1271]. 1860-1861: (A gyalmászatra) kötlevelek van 
M.Sámsond, M.Kölpény és M.Madarasnak . . . még a 
Bethlen Gábor fejedelem idejéből [Benkő, Mszlsm. 7]. 

2. szerződés; contract; Vertrag. 1845: a malom épít-
tésihez . . . a Mester ember holnap a Nyilalo eszkőzŏkŏt 
el akaija készítetni, s az után fel is nyilaltatni, azomba az 
a kivánata addig a nyilaláshoz ne kezdjen míg, köt leve-
let nem adunk [Kadács U; Pf Pálfi Dávid lev.] 1848: a ' 
cserébe kötött tiz évi határ idö még el nem tölt, és így a* 
cserét a ' kötlevél értelmében egyikünk is fel nem bont-
hatná [Ipp Sz; Végr. Vall. Veres József vall.]. 

3. anyagi kötelezvény; obligaţie; Verschreibung, 
Schuldschein. 1847: Kötelezte magát köt levelébe hogy 

. . fizetend egyszerre, hiba nélkül ket ezer forintot [Csa-
pó KK; DobLev. V/1268]. 1849: Kelemen Béni a társam 
által felmutatott árjegyzékből 60. eftot (!) előlegesen 

erőszakkal lehúzva nékünk adott egy kötlevelet 
[Kv; Végr. Vall. 87] | emlekeztetni kívánom . . . szoros 
kötlevele 3ik pontja alatti kötelezésére — mely szerint a 
hátra lévő 3.000 ~ háromezer VRftnak kamatját 5. per-
centbe . . . mindig az év elején tetszik fizetni [Csapó KK; 
DobLev. V/1275 Wizy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

kötlevéli egyezséglevélbeli; din contractul de vînzare-
cumpărare; vom Konventions/Schuldschreiben. 1848: 
Kötlevéli idő eltelvén, nem mulatták el az Előterjesztők 
... özvegy Doboi Istvánné Tks Fosztó Rákhel Ásszont 
a* kissebb zállog ŏsszeggeli meg kinálás mellett . . . azon 
házastelek zállogbóli kibocsáttassa iránt tőrvényesen 
meg intetni [Fejér m.; DobLev. V/1271]. 

kőtornác pridvor/cerdac de piatră; Hausñur/Gang 
aus Stein. 1758: Ezen kő Tornácz Sub aperto aëre fedél 
nélkül Lévén Számtarto Ur(am) jól észre . . . végye kü-
lönös vigyázása alatt hanem ha tartya, külőmb(en) alat-
ta volt bólt szaporán ã Víz bé szivárgása mián, egészlen 
ruinálodhatnék ezen drága kőlcségel készítetett nyári ki-
es uj Tornács [Déva; Ks 76. IX. 8]. 1765: Én Gróf Petki 
Anna Gróf Komis Antalné Szegődtem meg az Jesuiták 
Pallérával Gűnter Ferencz Urammal hogy ö kegyelme 
az en házaimat el készéti a Tornáczot pediglen kõ 
fallal fel viszi annak rendi szerént, hogy kő Tornácz le-
gyen belőle [Kv; Ks 11 XLVI.44]. 

kőtorony turn de piatră; Turm aus Stein. 1662: a pia-
con3 levő öreg egyház . . . szép magos kőtorony faépüle-
tivel földig égvén, csak kőépűletük maradt vala [SK* 
342. — aKv-t]. 1857: Kőtorony a templom hot 
ragasztva, épült 1780 táján . . . Ez egyháznak gyámola 
volt Dálnoki Miklós István, ki temploma mellé 
kőtornyot épített [Görcsön Sz; ETF 107.26] 786* 
Harangláb roskadozott E harangláb helyett . . . új 
kőtorony építése indíttatott, melynek falazata fel vafl 
emelve [Szentimre MT; i.h. 20]. 

kötő I. mn 1. vmit fel/megkötő; cu care se leagă (de ce-
va); etw. aufbindend. 1783: Kuk András, szöllö kőtő 
hársot ád száz Papusát [Branyicska H; JHb XXXI/28]; 
1797: Szőllőbe valo két kissebb karó vas. Lábra kőtő 
karozo vas egy [M.igen AF; DobLev. IV/777.13]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen' 
strimſli ~ pálca harisnya-kötőtű; andrea de împletil 
ciorapi; Strumpfstricknadel. 1816: 5 Strimfli kötö pátza 
[Mv; Told. 48] * strimfli ~ tő 'ua.; idem'. 1785: 
Strimpfli kŏ t tŏ to [WLt Cserei Helena jk 8b]. 

3. rojt ~ osztováta război de ţesut franjuri; Webstuhl 
ííir/zum Fransenwirken. 1823: Rojt kötö osztováta [LU 
Csáky-per 601. L. 1]. 

4. ~ vaspánt T 1789: Két kőtő vas pánt Dr 10 . • • 
egy el tőrőtt tő karika Dr. 2 [Mv; MvLev. Csiszár 
György hagy. 5]. 

5. ,?' Hn. 1661: az Kőtő útban (sz) [Bádok K; BHn 
23]. 1683: keozelebb Kŏrispatakhoz ugy mint kŏtŏ sár-
nál [Etéd U; EHA]. 7774; a ' kőtő útnál (sz) [Gerendke-
resztúr TA; EHA]. 1860: Kötőut (sz, k) [Bádok K; BHn 
31]. 

II. ſn 1. madzag; sfoară; Bindfaden, Spagat. 1696: 
Gyula Fejèrvárott a' Szemtarto házban gondviseletlenul 
találtatott . . . hitvá(n) ladabeli Levelek Registruma . • 
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a' mint az exactorok Fasciculusokba(n) kötözték kŏte-
jek vagy el rothatott vagy az egerek el rágták [Gyf; BfR]. 
1736 u.: Korda Sigmond is oda valóa udvari szolga levén 
• . . mondja neki az úr : hoccza a késedet, Korda, hogy 
vágjam le a levél kötőjét [MetTrCs 463. — aGemyeszegi 
udvarbeli. bTeleki Mihály, a kancellár]. 1823-1830: A 
válnak elöl volt melltartója, olyan széles, hogy a válat 
összehúzhatták . egy más azon kötőkkel úgy egybe-
füzte és szorította, hogy bátran még nem is beszélhetett a 
benne lévő [FogE 66. — Egykori női öltözet-leírás]. 1840 
k.: egy atzéll egy réz Csiga Firhanghaz (: Egyiknek Se-
lyem a' kötője :) [BetLt 3]. 

2. gatyamadzag; brăcinar; Hősenband. 1682: Het 
Par Ing: lábravalostul, kötőstül [UtI]. 

3. (szoknya)korc-kötő; brîneţ; Schürzenband. 1779: 
a Nagy Aszszony az Exponens Ászszonnak az szoknya-
ját meg nyomván a köteje el szakadott és fél felöll a szok-
nya le is suvadott [A.csernáton Hsz; HSzjP Uxor Ladis-
lai Gajdo Anna Paputs (43) jb vall.]. 

4. övkötő; cingătoare; Gürtelband. 1716: Ezűstel 
vert karmasin szin Sinor Eõv az kötője vegin is 
gyöngy Gombok [WassLt]. 

5. mentekötő; sfoara de la manta; Mantel/Dol-
manschnur. 7603; Varga Balint foldozo varga vallia 
• • • az Nemetek . ra menenek az legenire, vagdalnj 
kezdek . s ereosse(n) verik húzzak vala, s El zakazta a' 
menteie keoteoiet neky erezte a' mentet s, el futamék 
Farkas vezara [Kv; TJk VI/l. 707]. 1823-1830: a mentét 
sohasem öltötték fel, hanem lánccal vagy drága kemény 
kötővel nyakokba vetve hordozták [FogE 64]. 

6. ingkötő; sfoară de la cămaşă; Hemdenschnur. 
1736; Nem volt akkor ránczban szedett egész mellyŭ in-
gek az asszonyoknak, hanem az ingek elől meg volt ha-
sítva, annak kötője volt, s úgy kötötték meg az nyakok-
nál [MetTr 342] | az Úrfi köntösére valo ezüst sinor, 
gombokért, kötőért, és szarkalábért fizettem h. fl. 32 
den. 54 [Kv/Szentbenedek SzD; Ks 72/53]. 1742: Egy 
Fodor fátyol ing kőtőstől kötés körülötte [Kisesküllö K; 
Somb.]. 

7. kardkötő; centură de legát sabia; Degen/Säbel-
koppel. 1763: Egy ezüstös kard más egy fekete kar-
dotska fekete sellyem maitz kŏteivel [Hsz; Ks 23.XXIIb] 
I Egy Tompák (!) arannyas mostani modi ujj kard ezűs-
tel arannyal elegyesen varrott, Viola szin barsonnyal 
kellett kŏtŏjivel [Szentiván Hsz; i.h.]. 

8. karabélyszíj; cureaua carabinei; Karabinerrie-
men. 1823: Egy kurta Damastzerozot karabej sárga kö-
töjevěl [BK Inv.]. 

9. olasz ~ a. ' 1629: Egj darab Olasz keoteo 
Pappirosra tekerve fejer olasz keoteo [Gysz; LLt Fasc. 
155]. — b. T 1648: Egy Olasz kőteö formara valo merő 
giemantos fűgő Egy Olasz kőteő formara czinalt 
rosas függő [Mk Kapi Klára kel.]. — c. T 1630: 
Unczegh János Hozot beczibeol . 3 végh Hay tekereo 
P(ro) f 2 d 50 tt f — d 7 1/2. 10 vegh olasz keoteo p(ro) f. 5 

tt f — d 15 [Kv; Szám. 18b/IV. 37]. 
10. kötény; şorj; Schürze. 1697: Egy fejér kapiczor 

szoknya kŏtŏstŏl, vallastol; fekete szegélyes Csipkevei 
[Beszt.; KGy]. 1719/1751: Az hajadon Leánynak édes 
Annya akarattya szerént viola szin vagy kökörtsin szin 
Velentzei Kamuka szoknyát vállastol kőtőstől determi-
nálnak [Süketfva MT; DobLev. 1/95]. 1728: Egy Czit-
ron szin kamuka Szoknya kőtőstől [Told. 19]. 1771: Szé-

ki Sárát Miklós János Feleségét találván Eczakának ide-
jén hogy a Kŏtŏjibe vit valamit bé takarva [Dés; DLt 
321.5b Al.Huszár (30) ns vall.] 1788: vékony gyolts Ing 
váll hasonlo kötő [Mv; TSb 47]. 1840: Markuj Máris 
. . . viselt . . . ótska bagazia szoknyát, kék kötöt, fejér 
kurta gubát [DLt nyomt. kl]. — L. még a fátyol-, patyo-
lat-, perpétekötő címszókat. 

11. jártató ~ kb. gyermekjártató hám; ham pentru 
copii mici cînd învaţă să umble; Kinderriemen zum Ge-
henlernen. 1790: A' gyermeket gyakran jártattyuk, 
de jártató kötővel éppen nem tartom jónak hogy jártas-
suk, mert lehetetlen meg tartoztatni hogy egeszszen a' 
kötöre ne ereszsze a' mellyet [Kv; TL. Bodoki József 
prof. lev.]. 

12. (seb)kötés; bandaj; (Wund)Verband. 1597: An-
na azzony Zok Peterne wallia latam hogi az 
leankanak az labarol az keoteo le súhat vala, s az ver fol-
dogal wala ala az zara(n) [Kv; TJk VI/1. 94]. 7778; Az 
oldal fájásbanis a' fájdalmas hellyet, efféle lágyító meleg 
kötökkel kötözni különösem hasznos [MvÁLt Mátyus, 
ConsSan. gub.]. 

13. szőlőkötöző munkás; muncitor care leagă viţa de 
vie de araci; Bindearbeiter. 1698: E mostani Szűk idő-
höz kepest rendeltük hogy . . . Kapasnak diurnuma per 
// 9 Karozonak // 9 Homolitonak // 12. Hajtónak, kötő-
nek // 6. levelezőnek // 9 [Dés; Jk 267a]. 

14. kötéssel rontó boszorkány; vrăjitoare care face 
farmece; durch Binden verwűnschende/behexende 
Hexe. 1670: az captiva felől hallatik, és mondatik 
hogy odo, kőteo, varaslo, bűjós, bajos, hitegeteo, 
santito, vakito [Kv; TanJk II/1.769]. 

O Szn. 1584: Ketheo Ianos [Kv; TJk IV/1. 352]. 
1604: Kötő mihaly zent Ersebeti Zabad zekel [UszT 
20/316]. 1614: Keoteo Istuan ppix [Bözöd U; BethU 
180] | Keoteo Balas ppix [Nagysolymos U; i.h.]. 

<0 Hn. 1731: Ökör kőtő tővin (sz) [Impérfva Cs; EHA]. 
1874 k./1906: Ŏkörkŏtő [Deményháza MT; EHA]. 

kötődés kötekedés; cîrcotă, căutare de pricină; Nek-
kerei, Stänkerei. 1826: Szász Sigmond . Szüntelen kö-
tődött beléje a nélkült hogy Ferentzi Josef leg kissebb 
okot is Szolgáltatott volna a Szász Sigmond kötődésire 
[Somosd MT; CsS]. 

kötődik 1. (a gát) fonódik, sövényelődik; a se face (di-
gul); (Damm) geflochten werden. 1700: ha az meg irt 
Groff Ur eŏ Ngaa Malmának gáttya magassa(n) nem 
köttetnek, nem fogna sokat ártani az Vas Dániel Vram 
Malmanak . . . ha pedig magossacskán kötődik az gát 
ugy hiszszűk hogy nem lészen kára nélkül Vas Dániel 
Vr(amn)ak [Dob.; WassLt. — aGr. Apor István]. 1844: 
égy ujjanon keresztül járó nagy gát kötődik8 [Meggyes-
fva MT; LLt. — aA Maroson]. 

2. (szerződés) köttetik; a se încheia (contractul); 
(Vertrag) geschlossen werden. 1802: azon rétről . . a' 
melyből ez el foglaltatott vala, mind magára, mind két 
ág maradékira, mind pedig minden véreire nézve 
ŏrŏkŏsŏn le mondván, azon leveleket, mellyek mellett az 
Ekklával kŏtŏdŏtt erŏtlenek(ne)k, és más rétről 
szollók(na)k lenni meg ismerné 's declarálná [Mezőbánd 
MT; MMatr. 372]. 

3. kötekedik; a se cîrcoti, a căuta princină; stänkern, 
Streit suchen. 1634: meny el az Istenert kerlek ne kötőd-
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giel en velem [Mv; MvLt 291.18a]. 1655/1754: Ha vala-
mely Legény Vrát s Asszonyát meg nem bétsûlvén illetle-
nül bátor az Asszonyával kŏtŏdnékis büntet(ése) két hé-
ti bér [Kv; ACLev. 12]. 1770: kŭn az uttzán jŏdegelvén 
hallottuk kötődnek . . . szobol ellenkeznek [Nagyercse 
MT; Told. 3a]. 1805: a' Pásztorral kötődni 's veszekedni 
kezdett [Kv; Pk 3]. 1806: Latvan Papp Vaszalia azt hogy 
az én Kantzám meg került, azért kötődik mar hogy mi-
ért nem kerül meg az eŏ Kegyelmeje is [A.várca Sz; BfR]. 

4. civakodik, huzakodik vmi felett; a se certa pentru 
ceva; über etw. zanken/hadern. 1710 k.: Én hirtelen fel-
lobanó haragú embernek tartattam, mert kivált ha vé-
lem kötődtek, feleseltek és valami bolondságot állítot-
tak s vitattak vélem . . megindultam néha talán fe-
lettébb is urgeáltam [BÖn. 494]. 1740: a ' melly Szőlő 
volt . . . eleget kötődtek ketten felette [Szásznyíres SzD; 
17/LXXXIV. 13]. 

5. beleakaszkodik/köt vkibe; a se lega de cineva; mit 
jm anbinden, jn anrempeln. 1792: én belém eröszakasan 
ne kíványan kötődni [Bezdéd SzD; BálLt 1]. 1826: Szász 
Sigmond mind tsak kötődet Ferentzi Josefbe [Somosd 
MT; CsS]. 

kötődő kötekedő; cîrcotaş; neckend, Streit suchend. 
1844: Szakmán Ferentz egy részeges fajtalan életű 
hitvány gaz ember, mindennel kőtödö | Szakmán Feren-
tzet ugy az ágyassát esmérem másokkal kötődő 
motskolodo ember [A.sófva U; DLt 1441]. 

kötőſa kötésfa; lemn/grindă de^Jegătură; Verband-
holz. 1587: Az oda walo Espotalybely kapw kerteheoz 
veottem egy kapw balwant mynd keoteo, es fel fayawal 
eozze f. 2 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 12 Zabo György isp. m. 
kezével]. 1778: kőtő fát vágtak négy Szál csere fát, emelő 
rudnakis Vágtak kettőt [Magyaros MT; Berz. 15. 
XXXVI/14]. 

kötőfejsze favágó fejsze; securea tăietorului de lemne; 
Baumaxt. 1629: az keöteö fejszet Simon az eöueben du-
ga [Mv; MvLt 290. 162a]. 1637: Uy keöteö feyszek nr. 
15. Annál approb uy Beczy feyszek nr. 10. szalu nr. 2 
[UF I, 402]. 1685 e.: Rosz kőtő fejsze Nro 1 [Borberek 
AF; MvRKLev. Urb. 4-5]. 1688: Egy kötő fejsze [Koz-
más Cs; Eszt. Inv. 3]. 1693: Andrisnak Egy kőtő fej-
sze es egy karozo szekerce [Ne; DobLev. 1/38.9]. 1742: 
Két kŏtŏ fejsze. Két faragó fejsze. Egj hoszszu nyelű bal-
ta [Kisborszó SzD; TL 42 Kifor fam. lev.]. 1748: Kötö 
fejszék Nro 3 az egyik el tön a nyakáb(an) [Mezősályi 
TA; Ks 7. XVII. 10]. 1749: a Kis Sajóiak fel kelvén fa-
lustól a meg irt malom(na)k Gátját el vágták . . . magam 
is jelen voltam egy kötö fejszével [Kissajó BN; BLt Da-
nyik Pásk (50) jb. vall.]. 1754: egy kőtő fészétis vett den. 
48 [Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1782: Kőtő Fészi 
[Szentmárton Cs; Hr Inv.]. 1812: Egy kőtő fejszének 
tsalasáért3 ujbol 42 xr Kőtő fejszét nadolni és atzé-
lalni 30 xr. [F.rákos U; Falujk 72-3 Sebe János pap-not. 
kezével. — Értsd: csinálásáért]. 

Szk: kisded 1792: Kisded kőtő fejsze [F. oroszfalu 
SzD; Told. 71] * molnár 1745: (A vádlott) egy Mol-
nár János nevü idegen és szegény molnár Mester ember-
(ne)k nagy Molnár Kőtő fejszéjét el lopta [Torda; TJkT 
II. 21] * nagy 1714: Bajor Ferencz Uram . . . be mé-
né az Malomban, ben találván az Nyisztor Miklós nagy 

kŏtŏ fejszéjét ki jőve az Malombol [Berekszó H; Szer. 
Marián Danila (26) jb vall.]. 1794: Egy nagy kötö fejsze 
Nro 1 [Gyalakuta MT; TSb 17] * öreg 1683: Mi-
hóknak . . . Egy öreg kŏtŏ fejsze es Egy rongyos Becsi 
lakat [Ne; DobLev. 1/38.9]. 1729: öreg kŏtŏ fejsze nro 
1. Faragó fejsze nro 1 [TK1 Petki Nagy cs. szám. 79a]. 

kötőfék căpästru; Halfter. 1589: Egy keoteo fek [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 39]. 1594: Az Bagossia Maior haznal 
Wagjon . . . Zekeres louaknak walo keötheö fekek No 
10 [UC 78/7. 18-9. — aSz]. 1638: ez ide(n) hogi Eŏperjes-
re az szent Lòrincz Napi sokadalomra megjunk vala fel 
. . . ennekem egi keöteö fekeöm vesze el [Mv; MvLt 291. 
148a]. 1679: Vagyo(n) itt keőteő fék nro 9. mindenik-
(ne)k szára egi egi bokor vékony lancz [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 89]. 1681: adattak kezem ala ket 
Sŭtőgetet Paripak Pokroczostol Kŏtŏfekestől [Görgény 
MT; UtI]. 1766: viszsza jőve itt lakó Kántor Jánosnak 
Fia a Paska Vonya Fiával Győrgyikával . . . tŏllem kér-
dek illy szóval: Társ nints é egy kŏtŏfék veled [Héderfája 
KK; BfR VI. 125/18 Pitzi Pista (16) jb vall.]. 1842/1845: 
Egy kötőféket szijjuval ki todtam és javítottam 36 xr 
[Ne; DobLev. V/1254]. 

Szk: állásbeli ~. 1609: Az germeklonak egy alasbely 
keŏteŏ feket vetem pro d. 36 [Gyalu K; GyU 433]. 1656: 
Istálló . . . mind az hetneka egy egy allasbeli keotŏ ffék 
az fejeben [Dob.; Mk Inv. 7. — Lónak] * fejér 
1628: Negy feier kótó fek [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 
11-2] * forgókarikás kender 1669: Forgo karikas 
kender kŏtŏ fek No 8 [Fog.; UtI] * láncos 1620: Ba-
garia sziy szerszamokrul es egieb Geőreögh Marhakrul 
. . . Egy lanczos keöteö fektul f — //l [Kv; KvLt 11/69 
VectTr 18-9]. 1628: Egy lanczos kótó fek fek agyastul 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.12] * magyar szíjú 
1761: Nemeth Sziju kötőfék és Magyar sziju Kötőfék, 
melyek is a Paripák fejébe vadnak [Siménfva U; JHb 
XXIII/31. 20] * német szíjú ~ magyar szíjú ~ * or-
dináré 1812: Pap Ferentz Udvar Biro Ur Sz.Régeni 
Hermán János Uramnak fizetett légjen ö t Ordi-
narie kötöfékekért per 30 xr [Nagynyulas K; IB] * por-
tai ~. 1642: ket Portai kótófék allasbeli [Koronka MT; 
Told. la II] * szimpla 1810: Három simpla kötőfék 
Rf 5 xr 1 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 14] * úti 

1628: Egy Abrozba kötue. Egy hituan Lakat. Ket 
uthj keŏtŏ fek [Gyalu K; JHbK XII/44.12]. — Vö. a baga-
riakender- és szíjkötőfék címszóval. 

kötőfékes kötőfékkel felszerszámozott; cu căpăstru; 
mit Halfter angeschirrt. 7656: Az menh lovak pokroczo-
sok heuederesek keötöfekesek, de az edgjik keötelbeöl 
valo [Fog.; UF II, 142]. 

kötőfékszár a kötőfék kötele/szíja (melynél fogva a lo-
vat vezetik/megkötik); curea/fringhie de căpăstru; Half-
terseil. XVIII. sz. eleje: Futrás kőtél és egy kötőfék szár-
ra valo istrángért xf 12 [JHbB]. 1720: Keftderünk ne-
künk nincsen, mert azt csak kŏtŏfek szárokrais fel dol-
gozzák, már pedig czŏvekes kőtélnek sok kel [KJ. Rétyi 
Péter lev. Brassóból]. 1768: Tilolt kender Erogatioja 
Ajtoni Béres ökrök, Mén Lovak szükségére kőtelek és 
kötőfék szárok(na)k [K; DobLev. 11/390. 9b]. 1786: Tot 
István még az Lovatis bé vezeté a Kortsma Házban . s 
azzal én meg kapom az Tot Jstván keziben az kötőfék 
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szárát és azzal ki vivém az Lovát, s el eresztem [Hídvég 
MT; GyL. Jarolin János (54) fogadós vall.]. 1798: egy 
Ribitsoraia Ember . . . meg ragadá a' Lovam kŏtŏfék 
szárát s igyekszik vala fel ülni erőszakoson a Lovamra 
[Ks 76. VIIIc. 191. — aH]. 

kötögető Hn. 1714: Kötŏgetőben (k) [Lengyelfva 
U; EHA]. 

kötőjű vállpántos/szíjas; cu bretea; mit Schulter-
band/riemen. 1823: Sarga Laza kötöjü Lazarino Flinta 

ket lóra valo Spanyol Flinta [BK Inv.]. 

kötőkosár kasornya (zsinegből kötött hálószerű 
edényhordozó); peteică (împletitură/plasă de sfoară ín 
care se duc vasele cu mîncare la cîmp); Speisetragnetz. 
1787: Angyalos Mária Molnár Illyésnének égy Kötő 
Kosárt Cserép Edenyéstől a' Fejébe ütött | a' Felesége 
• • • égy Keszkenővel a' fejemhez üte . . . *s én is égy kötö 
kosárt röstölöstöl a hátához uték [Kv; KvLt Prot. jur. 
11-111/8. 408-9, 499]. 1849: Két szép Aranyos kötő kosár 
[Széplak KK; SLt 17]. 

kötőlánc kerékkötő lánc; lanţ de roată; Rad/Sperr-
kette. 1589: Egy keotheo Lancz. Egy keotheo fek [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 39]. 1594: Az szekerekhez ketheö lancz 
vágjon No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-8]. 1681: Noczsa 
Tivadarnak maradót . . . egy jo szekér . . . Két köz láncz 
égy kőtő láncz [Milvány K; RLt 1]. 1698: ezen Dobráék 
kéz bé adással obligálák magokot és maradékjokot Örö-
kös Jobbágyul . . három borjus és edgy meddő Tehe-
nekkel edgy Szekérrel, annak két csatlós lánczaival, 
edgy kőtő lánczával, két kerekei vasasok lévén [Mező-
szakái K; Törzs]. 1750: Negy fakó szekerek es azokhoz 
valo negy kŏtö lanczok valami vaslottak [Gyeke K; Ks 
83]. 1753: Egj Béres szekér, kŏtŏ, tartó, és csatló lántzai-
val és ugyan egj darab kŏtŏ igen vastag lantzal edgŭt 15a 

[M.nádas K; RLt. — Collban maradt: Flor hung.]. 
1784: egy kŏtö Lantz, más a Lajtoiját egyb(e) szorito te-
kert szemű tsatlo Lántz [Rücs MT; Ks 21.XV.22]. 1843: 
Van ezen szekerhez egy 28. szemből allo kötő Lántz, 
-tartó Lántz a rudas jármon [Dés; DLt 622]. 

kötölezedík kötekedik; a căuta pricina, a se cîrcoti; 
stänkern, mit jm Streit suchen. 1590: latam hogy hár-
mán Ieonek, es haborgo zawokat haliam, monda Sardi, 
menj ell ne keoteolezedgyel velem mert enneke(m) mas 
dolgom vagyon, es bort se(m) itta(m) annyit minth the 
[Kv; TJk V/l.lO]. 

kötölődik civakodik, huzakodik; a se certa; zanken. 
1786; Almási Miklós Uramban tsak kõtõlŏdvén a Mé-
szárosok, Szidták káromolták [Torda; KW]. 1806: Pap 
Vaszilika eŏ kegyelme . kötölődik ez okon a* mint be-
szellik, hogy azon időben még Nems Papp 
Demeternekis el veszett egy kantzája és Nánása lévén az 
Exponens(ne)k magával el hivta egy Néző Aszszonyhoz 
[A.várca Sz; IB 130/1 Rabottyin Györgyi (30) col. vall.]. 

kötölődzés kötekedés, kötölőzködés; ceartă; Stänke-
rei, Händelsucht. 1846: látva az igazságtalan kötölöd-
zést is [Dés; DLt 1044]. 1851: kötelezé magát a' Haszon-
bérlő a' haszonberbe vett Telket és szanto, s kaszalo he-

lyeket a' ki ado Urnák minden jog formálás s kötölődzés 
nélkül mint Majorság birtokot viszszá adni [Uzon Hsz; 
Kp V. 385]. 

kötölődzik kötekedik, beleköt/akaszkodik vkibe; a se 
lega de cineva; stänkern, mit jm Streit suchen. 1781: N. 
Szokolján Juon hásártos részeges veszekedő Garáznás 
és mindenekben minden igaz ok nélkült belé kötelező ve-
rekedő ember volt de erőtlen lévén akibe kötelödzett, 
minden meg verte [K; KLev.]. 1792: igen Szerfelett erő-
szakos ember . . . ottan ottan hol a Faluban kőtelödzik 
minden ok nélkül, hol pedig más különös Gazda embe-
rekben) [Szováta MT; Berz, 16. XL/5]. 1796: részégen 
Házamra 's Okolomra jővén . . . Menyetske Leányomat 
meg támodván . . . a' Vejembe ki Nemes Ember köte-
lődzöttenek, hajánál fogva tépték, 's puskával fejétis be 
törték [Déva; Ks 75. VlIIb. 142]. 1806: a' Pap Demeter 
Kantzája meg is került . . . a* Pap Vaszaliaé máig is oda 
vagyon, ezért kötölődzik már az Exponensben hogy 
miért nem került meg az övé is [A.várca Sz; BfR 130/1 
Kis György (50) col. vall.]. 1812: Mikor a Groffné Asz-
szony eö nsga valahonnan a Groff ur eŏ nsgăt haza ér-
kezni látta a Grófiban kőtőlődzőtt azt mondván: hogy 
mihelyt látlak azonnal fel háborodom egészszen [Héder-
fája KK; IB. Nemes Kolumbán Imreh (21) vall.]. 1833: 
Szitkazodni szokot s kőtelödzik az emberekbe [Kv; 
KLev.]. 

kötölődző civakodó, kötekedő; cîrcotaş; stänkernd. 
1814: Dobai Mihály Uram mint meg tölt Ember, 's an-
nál fogva kötölödzö, a* mikor az Exponensek(ne)k hibá-
jok nem volt is, beléjek kapott, és minden modon morti-
ficalni szokta [Dés; DLt 56.23]. 1816: Harasztosán 
Kretsun . . . garáznás veszekedő, másokba minden igaz 
ok nelkült kŏteledzŏ [K; KLev.]. 1833: Onye luj Ale-
xandru8 garázna, kötölődző 's parázna, 's különö-
sön nagy kártyás [DLt 1259 nyomt. kl. — aA 
szökevény]. 

kötölőzik 1. kötekedik vki vei; a-i căuta pricină cuiva; 
mit jm Streit suchen. 1785: Intze Imréhvel a negyedik 
Sírásával kötelőzne [Feltolja Hsz; HSzjP Dávid Szöts 
(55) jb vall.]. 1804: a* Pásztort az ital bátorítván véllem 
kötölözni kezdet . . Csak véllem kötölözöt és szidni is 
kezdet [Faraas K; KLev.]. 1843: Szabó János Pekárík-
kal kõtőlõzött [Dés; DLt 586.15]. 

2. beleakaszkodik/köt vkibe; a se lega de cineva; mit 
jm anbandeln, jn anrempeln. 1762: Hallottaé, hogy mi-
nekelőtte Potsa Dávid Uram egyetis senkinek nem szol-
lott volna elég oknélkül őkegyelmekben kötölöztek, te-
gették, szidták . . . ? [Peselnek Hsz; HSzjP vk]. 1827: a' 
Katona bejött az Házba, és Mihailába kezdett kötelözni 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Túrán Mihaila (18) 
vall.]. 

Szk: beléje 1797: Szilágyi Mihálly minden igaz ok 
nélkült belém kőtőlözvén mejbe ragada [Harcó MT; 
Berz. 3.N.3/21]. 1804: nem adtak okot arra, hogy Ja-
kabb Sussánna le motskollya De mint szokásos Asz-
szony beléjek kŏtŏlŏzett [M.fráta K; KLev.]. 1822: hogy 
én nem akartam innya belém akartak kőtőlezpi [Dés; 
DLt 133] * egymásba kötölõznek. 1762: meg ittasodván 
a Bodoni Lakosak egymásba kŏtelőztenek verekedte-
nek [Hagymásbodon MT; Told. 48]. 
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3. civakodik, huzakodik; a se certa cu cineva; zanken. 
1768: se Biro, se Polgár nem lévén akkor Semmi közi 
nem lesz vala ottan kőtőlőzni [Dés; DLt Liber Inventati-
onis]. 1776: a Katonai Sokadalomba kimenvén, lát-
tom ottan, hogy . . . Vajvod Juon, és Dán Juon szobol 
vetekednek . . . Vajvod Szánda szép szóval Kezdé 
kérni, mondván nékik, ne kötelezetek, ne veszekedgye-
tek [Katona K; Born. VI. 14]. 1825: Érkeztek oda Árko-
si emberek is, a kik Marhájok után jöttek s hogy ki nem 
botsátották szóval kõtölöztek [Sszgy; HSzjP Szentgyör-
gyi Kőmives Meneges felesége Szabó Kriska vall.]. 

kötölőzködik 1. kötekedik, huzakodik; a-i căuta prici-
nă cuiva; stänkern. 1847: Aranyos Ferentz a* Hel-
berkre be menvén . . . 3 legények minden szollalko-
zás nélkül velle kötölŏzkõdtek el anyira hogy ötett meg 
verhessék, szakállát is kezdettek huzogalni . és őtet az 
Asztalos Czéh szó hordozojának s Kuplernek neveztek 
[Kv; ACProt. 23-4]. 

2. beléje ~ beleakaszkodik/köt vkibe; a se lega de ci-
neva; mit jm anbandeln. 1841: a' tegnapi napan is min-
den ok nélkül belém kötelözködvén [Dés; DLt 756]. 

kötölőzködő kötekedő; cîrcotaş; stänk(e)rig, streit-
süchtig. 1827: Gorgya Ursz Annor(um) 50 . . . Arról 
hogy Ránta Vonuj erőszakos kőtőloszködö Ember s 
keresi az alkalmatosságot hogy verekedhessen semmit 
nem vallott [Nyérce K; KLev.]. 

kötölőző kötekedő; cîrcotaş;* streitsüchtig. 1823: 
Krétsune Nutzuj . . . Felesegestöl együtt igen garáznás, 
veszekedŏk kötölözök káromkodok [K; KLev.]. 

kötőpánt' 1852: A malom bel kereke gyenge kö-
tö pánt nintsen rajta [Km; KmULev. 2]. 

kőtör borsajtó; teasc, jjresă de struguri; Weinpresse, 
Kelter. 1744: Az Allyán vagyon valami regi szal-
más fedelű Kőtör vagj is Sajtolo [Pipe KK; LLt Fasc. 
67. — aA szőlőnek]. 

A Tsz - Gyarmathi Sámuel közlésére utalva — így szótározza e táj-
szót: Kõtõr, sajtó, Kelter. Székely szó. A MTsz Székelykercsztúr vidékére 
vonatkoztatott közléssel megerősíti a szó korunkbeli életét és jel-ét. 

kőtörő 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ bot kőzúzó bunkó; ciocan de sfårîmat/spart 
piatră; Steinbrechkeule/schlägel. 1691: Azon uas futató 
kohoz uagyon egy keő teöreő both, egy koh nyárs 
[CsVh 114-5] * ~ válú kőzúzó vályú; jgheab/troacă 
pentru sfarîmat piatră; Steinbrechtrog/mulde. 1648: 
Wvegh czyürheöz valo instrumentumok . . . Keö 
porteöreö malom . . . Az stomp alatt valo köteöreö válu 
nem jo [Komána F; U F 1,938] * ~ vas kőzúzó vas; fier 
de spart piatră; Steinbrecheisen. 1637: egy Ladaba talal-
tunk wúeg Criwrheoz valo vas ezkeozeoket ugy mint egy 
Nagy Eoreg szen vono vas rud . ket eőregh keő teőreő 
vas [Teremi KK; Ks 69.50.44] * ~ vaspöröly kőzúzó 
vaspöröly; baros de spart piatră; Steinbrechhammer. 
1632: Egj keöteöreö vas peőreölj [Fog.; U F I, 142]. 
1677- kőtörő kis vas pőröly no. 1 [CsVh 50]. 

2. kőzúzó munkás; spărgător de piatră; Steinbre-
cher. Szn. 1613/1640: (A fold) Keőteőrő Balint Nyil föl-
de volt [Gyalakuta MT; EHA]. 

3. ? kőzúzó hely; loc pentru spargerea pietrelor; 
Steinbrechstelle. Hn. 1613/1640: egi föld az falu uegen 
az Czipkesbeli földek jŏnek labbal rea Keŏteŏreŏ föld-
(ne)kis hyak [uo.; EHA]. 1631/1640: Keőteöreő feöld 
[uo.; EHA]. 

kőtörő-malom kőörlő malom; concasor de piatră; 
Gesteinsmühle. 1632: Vagio(n) egy Iuegh Cziwr 
melib(en) mostis miuelnek mellette uagio(n) egj kerekw 
es ket nilu keö Teöreö malomis [F.komána F; UC 14/38. 
146]. 1637: Vagyon egy Juegh Czywr mellette egy keö 
teőreŏ malom kett nylra Czinalua [uo.; UC 14/42. 187]. 
1674: kő tőrő malom bikfabol fel rot sup fedel alatt En-
nek előtte vagyon egy kis patakon egj két nyilu kő tőrő 
maimais eő Ngoknak az specificalt üvegh csűr szükségé-
re csináltatott [A.porumbák F; U F II, 615, 628]. 1680: 
az havasról le follyo patakocskán vagyon egy kötörö 
malom [uo.; ÁLt Urb. 674]. 

kötőrúd 1. nyomórúd; par de legát flnul la căruţă; 
Rüst/Heubaum. 1666/1793: azon tilalmas Erdőből nyir, 
nyár és Gyertyán fából Falubeli embernek szűkségire 
őkőr szekérre elő utó ágasnak, . apro loszekérre valo 
lajtoijás kőtő rudat szabad hozni [A.csernáton Hsz; 
SzékFt 19]. — A jel-re 1. Tsz; MTsz; Vadr. 429. 

2. ~ vastagságnyi kötőrúd-vastagságú; de grosimea 
unui par; rüstbaum dick. 1751: Olah Mihálynális láttam 
mint egy kötö rud vastagságnita [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 151. — aFát]. 

kötő-szalma T 1695: A kőtő szalma iránt eddég valo 
praxis meg tartathatik jo rendben . . fele a ' kŏtŏ szal-
manak az Ecclesiaé legyen [Kv; SRE 35]. 

kötőszíj V 1692: Kőtő szynak valo bilind szy 1 [Szár-
hegy Cs; LLt]. 

kötő-szogyor kasornya (zsinegből kötött hálószerű 
edényhordozó); peteică (împletitură/plasă de sfoară ín 
care se duc vasele cu mîncare la cîmp); Speisetragnetz. 
1765: egy Nagy fazakokotis Lengjel Pal a' földön 
kezeben levő Czŏlŏnkel agjon véré, egj más üres nagj fa-
zakat kŏ tŏ szogjorral edgjŭt el hajtá bé az oldalon [Kis-
solymos U; Márkos lev.]. 

Az utótag lehet elírás szotyor helyett, de lehet emennek nyj-i alakválto-
zata is. 

kötött 1. egybe/összekötött; legát (ín . .); zusam-
mengebunden. 1570: Vrsula Hegedws Janosne . . • 
vallya hogy Zabo Janosne . az kertben vitte Es 
vgy adot egy chalanbol keotet bokrétát neky aranyai Te-
kerte volt hogy az Trombitás Demeternek adna [Kv; 
TJk III/2. 27]. 1734: az Kolosvarol el hozott fazékban S 
fasciculusban kötött pénz maigis ott van [Torda; 
TJkT I. 34]. 1736: soha nem emlékezem, hogy ifjú le-
gényt nagy hajjal láttam volna, de hogy azt hátul vagy sí-
nórral vagy pántlikával megkötötték volna, mint a ló-
farkát, mint most cselekesznek, híre helye sem volt, an-
nál inkább zsacskókban hordozták volna. Ha akkor kö-
tött hajjal vagy zsacskókban varrott hajjal valaki eléjott 
volna, azt mindnyájan kaczagták s csúfolták volna, s azt 
tudták volna, hogy farsangos [MetTr 354]. 
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Szk: ~ kocsiskorbács. 1805: Egy Páva-tollubol kö-
tött kocsis korbács [Mv; TGsz 52] * ~ legyező. 1594: 
Paua tolbul keötheöt legyező No 1. [Somlyó Sz; UC 
7/7.24] * bogra 1784: Sárpatakról a' G Teleki Mi-
hály Ur Udvarából 27a Juny 1784 el szökött Jobbágy 
Sütőnek le írása kitsin homlokú, két bogra kötött 
fekete tömött hajú, nagy Szelyes Szajua * csomóban ~. 
1749: Vajda Boldisar . . . Itt Tordán országos sokada-
lom napján edgj A.Fülei Popa nevü ember(ne)k sebibõl 
keszkenőben tsomoban kŏtŏtt pénzét . . . el lopta [Tor-
da; TJkT III. 250]. 1812: Quietentia Huszonőtt véka 
kőz czíponak valo lisztről . egy véka retekről ötven 
Csomoban kőtőttt petresellyemről . mellyeket 
Tekentetes Zilahi Szőts Gábor Ur a kolosvári Udvar 
szükségére küldött [Kv; IB. Kis Ferenc számt. nyil.]. 

2. felkötözött; legát (de .); aufgebunden. 1633: 
mikor en haza menek latam hogy az mi házunknál az ka-
tonak az Leaniokkal tanczolnak, es miuel az mi 
gerendara keoteot szalonna(n)ktol eok el nem femek 
tazigaltak lógattak [Mv; MvLt 290.1 l8a]. 

3. rákötözött; legát (pe . . . ) ; d(a)raufgebunden/seilt. 
1656: (A) gradicznak ket felöl valo melljekin negi vas 
karikakra kötteöt korfak helljen egi egi szal eoregh 
jstrangh [Fog.; UF II, 162]. 1823-1830: a szerzetesek, 
csónakokan küldik embereiket, kik a hajó oldala mellé 
menvén, a kezekben lévő rúdra kötött zacskót bedugván 
a hajó ablakán, szedik az alamizsnát [FogE 262]. 1842: a 
ragadományon kapkodó egér a pallóra kötött etel el 
nyelésével az ŭtŏt mindig maga ejti magara3 [Dés; DLt 
az 1844. évi iratok közt. — dAz egérfogóban]. 

4. odakötözött; legát (de . . . ) ; d(a)rangebun-
den/seilt. 1810: Vagyon benne 1 1 . . . állás fa alol talpba 
felyül a' mester gerendába belé vésve, melyekről a' más 
végeikkel a1 Válluhoz kötött lántzon álló 4 kőzfák 
fugnek [Doboka; Ks 76 Conscr. 30-1]. 

5. belekötözött; legát (ín .); hineingebunden. 
1586: Kanta Mihalj viszi Zombori Demetert hwniadig 
harmad magaual es valamj zeoniegben keoteót nehez 
Malhaual attam 4 lóra f. 2 [Kv; Szám. 3/XXIV. 57]. 
1693: hírem s akartom (!) ellen azon sákb(an) kötőt por-
tekacskaimat ki oldotta és kirakogatta [Dés; Jk]. 1770: 
Kun Sigmondné Asz(on)y menne . Benczenczre, s ott 
egy Kotsi Ládájából venné ki egy fekete szatskoba kö-
tött néhány aranyit [Algyógy H; BK 1017 gr. Kun Su-
sanna nyil.]. 

6. borított, burkolt; îmbrăcat (cu . . . ) ; umflochten. 
1776; találtunk . kákában kŏtŏtt két rosolisos Bu-
teliát üreseket [Mezőméhes TA; WassLt]. 1801: Vagyon 
az Almariumnak 2 Tojokajaban Nro 23 Nadba kŏtŏt 
Butelia [Vargyas U; CsS]. 1802: Egy kötött Uti fertájos 
karafin [Ne; DobLev. IV/858.3a]. 1842: egy el hasadt fa 
kulats uj szijjuba kŏtŏtt [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

7. bekötött (könyv); (carte) legat(ă); eingebunden. 
1596: Elseo két fekete beorbe keoteot Nemet Biblia in 
folio. Egy Biblia in quarto veres beorbe Nemetewl [Kv; 
RDL I. 65]. 1717: egy . . . veres kordovanyb(an) kötött 
fuggÖ pecsetes Déák Privilegiu(m) . . . Most nem régen 
szerzett égy Uy Veres barsonyban kötött Leopoldus Csá-
szár eo Felsege adta Deák Privilegiumis függő nagy pe-
cséttel ennekis paija in folio Captalan Uraimektol ki ada-
tott [Kv; ACJk 98]. 1725: egj Rákóczi Gyŏrgh in quarto 
folio Fejedelemtől adatott Verés kordovanyb(an) kŏtŏtt 
fàggŏ peczétes Déák Privilégium [Kv; i.h. 132]. 

8. kötéssel készített; tricotat; mit Stickerei ge-
schmückt. 1576: Egy keotet hytwan Selyem Erzen [Sza-
mosfva K; JHbK III/7.9, 14]. 1594: keöteött toll tartani 
ualo toll tok No 1. [Somlyó Sz; UC 78. 7/31]. 1615/1628: 
Egy háló tarka cérnából keoteot agy Eleibe ualo [Kv; 
RDL I. 96c]. 1628: Egy Synor fek agy Czernabol kótót 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 12]. 1628/1635: Egy fejer 
giongios lo zórból keotot fó kotó huzon egi aranj boglár 
rajta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 
1630: Soos Lőrincz viszen magiar orszagba 14. vegh 
selyem sinort másfel litrábol keoteot tt f — d 23 [Kv; 
Szám. 18b/IV. 40 Hj]. 1679: Poszto szélbül kötött Esz-
tergarba(n) meczczet fáju űlö szekeczke nro 1 [Uzdiszt-
péter K; TL Bajomi János inv. 31]. 1686: Edgy Fekete 
seljemel s ezűstel arannyal kötőt gallér [BK. Bánfi Far-
kasné Bethlen Krisztina kel.]. 1714: Ezüst fonalbul kötet 
gombotskák, apro gjőngjetskékel ékesített Nro 5 [AH 
23]. 1723: Egy zöld Seljemmel kötőt forgatasos retze 
Sarga Selyemmel arannyal töltőt egesz agyra valo [KGy] 
| Vagyon fejér Szkofiumbol kötött vitéz kötés gombos-
tul 12 pár [Koronka MT; Told. 29/2]. 1728: Egj asztalra 
valo kötött festekes [Martonos Hsz; SVJk] | Egj festekes 
kötőt himü [Sszgy; i.h.] 1734: Zöld Selyemből kõtett 
Arany fonallal töltett fôkŏtõ [Bom. XXXVIII. 3 Komis 
Krisztina inv.]. 1788: Egy tettzin sejemmel ezüstel boto-
kán kötött fŭzzŏ | Egy pár kŏtŏt Retze kesztyű tsípke 
nélkül | Egy Skatulyaba satíros selyemből kötött Apátza 
Virágok Skatulyastol [Mv; TSb 47]. 1790: Kék s Fejér 
Czémábol kötött Lóra valo Szúnyog Háló [Sv; Ks]. 
1811: Egy . . . kotzkás abrasz, igen fínum kőtőtt [Á.ilos-
va SzD; EMLt]. 1823-1830: az Otsém pedig az Ház Aj-
tója mellett ült . . . igen falusi öltözetben, kötött hoszszu 
fel tekerő nyakravaloval [FogEK 461]. 1824: Egy 
Sellyem kötöt Spentzel [Fugád AF; HG Mara lev.]. 
1825: Lenn portéka Kötött vagy szőtt [Kv; INyR 8754 
kv-i nyomt.]. 1829: Kőtőtt Hozentrager 6 Darab 12 Rf 
[BLt 12 kv-i dolgozóház szám.]. 1849: Egy egész Kötött 
gyeplő [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 1860: 1 kötött nyári 
paplan [Kv; Végr.]. 1866: Két Csikós kötött uszo gatya | 
Egy arannyal és kék bársony zsinelivel kötött hazi sapka 
és egy más egyszerűbb [RLt]. 

9. (fémszálból) tekert; răsucit/facut (din fir metalic); 
(aus Metallfaden) gedreht. 1681: Két gyöngyből gomb 
formára kötőt fülbe valo [WassLt] | Egy fínum Ezüst 
Drothbul Csinált avagy kőtőtt óltőző medencze [UtI]. 
1788: Tekerek ezüst fonatbol kõtŏt lántz 3. darab [Mv; 
TSb 47]. 

10. vmiből font; împletit din ceva; aus irgendetwas 
geflochten. 1674: fűz veszszõből kötőt üveg tartó kosár 
nr. 3, kissebis nr. 1 [A.porumbál F; UF II, 594]. 1675: 
Egy hársból kőtöt edgyes rósz ágyaczka [Dés; Borb. II]. 
1679: Szalmábul kötöt jó legyező nro 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 21]. 1701: kőtöt gáttal tartottak 
erŏsgették azt az helyet [Mv; Berz. 13. 11/21]. 1722: Ve-
vén eszekben a* Sövényfalvi pallónál el szakadt kis 
vizre kőtett gáttyoknak el vágattatása felől való Szándé-
kot pro Testimonio hivatá(na)k ŏ Kglmek bennünket 
[Sövényfva KK; MbK 137]. 1728: a Gabonás házban 

. Uy venikéből kőtőtt méh kosár nro 18 [Szentgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb]. 1736: Azelőtt3 jóféle gyöngyös kö-
ves korona-koszorú volt fejiben, de most virágból kötött 
koszorút tettenek az fejiben [MetTr 387. — Mielőtt a 
lakodalomban a menyasszony kontyolásához kezdtek]. 
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1768: Determináltatott azért hogy mind az két 
Groff Ur egyenlő erővel a Gõtzi Hidtol fogva egeszszen 
le á Malomig á Viz folyamattyát vegyék jo Árokb(an) 

tollaltattván e szerint ă keresztül kötött és kárt oko-
zo Gátlás [Cege SzD; WassLt]. 1798: égy Szalmából kö-
tött kitsi kerek iskatulyátska [Dés; DLt]. 1832: Gróf Lá-
zár Josef Ur allodialis földjeihez kötött gyalog pallót ál-
lítottál és állittattal fel a Kis Küküllõ vizén keresztül 
[Szentdemeter U; EHA]. 

Szk: ~ kosár. 1768: Nagy kötött kosár 28 [Me-
zősztgyörgy K; Ks]. 

11. fakötéssel készült; fåcut prin îmbinare; mit Holz-
verband verfertigt/gemacht. Szk: ~ asztal. 1681: va-
gyon egy jó kötött fias asztal [CsVh 95] * ~ pad. 
1613: egy keoteot pad [HSzj kamara al.]. 1674: Egj kő-
tőt pad egj deszka agj [A.porumbák F; UF II, 595]. 
1697: Vagyon . két Fal melle valo fenyő Deszkából 
tsinált régi kótőtt pad (O.brettye H; Born. XXIXa 2 né-
hai Bodoni Balázs conscr.] * ~ padszék. 1629: Vagyon 
az konyhán . Egy kötött pad-szék [Szu; SzO VI, 92 
Székelytámadt vár lelt.]. 1674: Vagyon bennea egj rósz 
paraszt asztal labostol. Egj harmad fél öles kötöt pad 
szek [A.porumbák F; UF II, 595. — aA szobában]. 
1677: kötöt pad székis no. 1 [CsCh 52]. 

12. fakötéssel rögzített; fixát prin îmbinare; mit 
Holzverband befestigt/festgemacht. 1637: Az kapu 
baluanya keöteött, sendelyes [Fog.; UF I, 323]. 1675: 
Egy fedel alat sassal kőtőt ket keő hazak | Vagyon egy 
kötőt Kapu fél azon egy Leveles Kapu [Dés; Borb. II]. 
1731: Vagyon a deciaráit Curianak kapuja ad Occiden-
tem kötött Tölgyfából allo faragott kapu lábja [Impér-
fva Cs; BCs]. 1732: vagyon . . . a' Nemes-Curia . . . 
Mellyb(en) az Uttzárol . . . kapú nélkül valo kötött láb-
fákon mennek bé [Szentjakab SzD; Told. 11/67] | A tó-
nak mas szelyin vizben fel vert Czövekekben kŏtŏt ge-
rendákra Csere deszkákkal padlót zugoja vagyon 
[Nagyida K; i.h. 11/70]. 1771/1817: Belső Kapu, áll há-
rom ki faragott kötött Cserefa Oszlopakbol, vagyis Zá-
békbol [Mk Transs. 71 Törők-Rhédei per]. 1772: (Az) 
udvarház Sendely jo Fedél alatt vagyon, az mellyet 9. 
Pár kötött oldal jó erős fenyő fa Szarufák és az Bütüjin 
négy négy rövidebb, és hoszszabb fenyőfa Szarufák tar-
tyák, mind pedig fellyül jó erős kötésekkel vadnak meg 
szorítva [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1839: lá-
bakra kötött Szekér szin [HSzj szekér-szín al.]. 

Szk: ~ ajtó. 1761: Ezen Pintze torkábol . . kötött jo 
kemény ajtó . nyilik az házak pitvara és Nagy Pa-
lota alat lévő ép boltozatu . . . jo Pintzéb(e) [Szász-
vessződ NK; JHbK LXVIII/1.202] * ~ harangláb. 
1728: Nem(ze)t(e)s Eresztevenyi István Ur(am) keres-
tyeni szép indulattyabol tsinaltatott a Parochia eleiben, 
edj kőtőt haranglabat [Eresztevény Hsz; SVJk] * ~ ka-
pu. 1636: (Az udvarháznak) uagyon nagy eŏregh festett 
három temerdek oszlopokon allo keŏteŏtt Galambugos 
kapuja syndelyes [Siménfva U; JHb Inv.]. 1734: Az Ne-
mes Curiara bé menvén találtunk egy uj kötött kaput 
Sendelyest galambug(ost) [Datk NK; JHbB D.l]. 1778: 
az Udvarba bé járó kapu . . csak két kapu Zábéból és 
Szemöldökből alló, vagy kötött kapuból fedél nélkül; 
ezen két kapu Zábék, vagy felekis a* külső részin meg 
vágynák támasztva [Csapó KK; Berz. 4.8.C. 18]. 

13. abroncsozott; cercuit; (Faß) bereift. 1627: Az ká-
dárokról . . . Az egész hordót, ki nyolczvan vedres, jó, 

jól csinált, jól kötött, adják egy forinton [Gyf; EOE 
VIII, 407 országos árszabályzatban]. 

Szk: ~ hordó. 1627: Egj Jo Eoreg keoteott hordo f. 2 
[Kv; RDL I. 134]. 1693: Andrisnak Egy kótót hordo, 
mas kötetlen mint egy 20 vedresek [Ne; DobLev. 1/38. 
12]. 

14. átv megkötött; încheiat; geschlossen. 1619: Igen 
bizonyos mondás az is, hogy: Bizonyos kötött frigyet-
békességet jobb megtartani, hogynem győzedelemnek 
reménségét várni [BTN 265]. 1662: melly virágzó bol-
dog állapotban volt Erdély országa török császárral, 
Szulimánnal kötött frigye alatt, megmutatják csak a 
Szászságon . . . épített súrü cserepes és sok kőházak 
[SKr 80). 1819/1831: Hunyadi Sámuelnek Benke Fe-
rentzel, és Annával kötött Edgyező Levele némelly Cse-
gezbea vásárlott fekvő Jok iránt [Aranyosrákos TA; 
Borb. II. — aTőszomszédos Rákossal]. 1843: Az három 
faluknak Varga Katalinnal kötött egyezéséről annyit ér-
tettem, hogy ha a magára vállalt pert kifolytatja s meg-
nyeri, minden füsttől kapjon egy-egy forintot ezüstben 
[VKp 114]. 1846: A Kolosi sóó hivatallal kötött soo 
arultatås béli jogról szollo Contractus in Copiis [Szász-
erked K; LLt]. 

Szk: nyakára ~ kontraktus ráerőszakolt szerződés. 
1840: ottan helyt Contractust expediáltak szerentsétlen 
bu fejemre bor kaláka mellett nyakamra kötött Cont-
ractusnál fogva a fizetésre napoztatva vagyok [Dés; 
DLt 166]. 

15. kikötött (határidő); (termen) fixát; festgelegt 
(Termin). 1835: a Felső Sinfalviak . . . a gondviselesek 
alá kőtett ûdőig által vett Alsó Sinfalva Határából biza-
nyos részeket a Mészkőiek által el foglaltatni engedte-
nek [Asz; Borb. II]. 1848: a' cserében kötött tiz évi határ 
idő még el nem tölt, és így a* cserét a* kötlevél értelmében 
egyikünk is fel nem bonthatná [Ipp Sz; Végr. Vall. Veres 
József lev.]. 

16. kitűzött; stabilit; festgesetzt, anberaumt. 1588: 
Az en fiaim oda menek azokhoz az kikért kezesek voltak 
mondnak no twggiatok hogy ma az keoteoth nap azért 
kezen vattok e [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 

17. lekötött (jószág); (bun) vinculat; abgemacht, 
verschrieben (Gut). 1594: erre is igirtem magamat, hogi 
ha Eo kigelmet ualaki ezben az en töllem neki kötöt Jo-
zagiban megh haboritana, tehát eni (!) magam költségén 
tartozzam Eo kigelmet megh oltalmaznom [Fejérd K; 
Ks 14. XLV 13]. 

18. ~ bíró fogott bíró, közbíró; împăciuitor arbitru; 
öffentlicher/gemeiner Richter. 1541: My kyk vagyunk 
Kantafaluabol Borszol gergely es nierges Mihal eben az 
allol meg irt ez dologban wgy mynt fogoth es kötöth 
byrak [Kvh; HSzjP]. 1579: my kózzwlwnk ez arwtt es ez 
czerelest, ez megh nevezôtt ôrŏksegók allapattyaban fel 
feytthetnékis awagy retrattalhatnokis, soha retrattalnj 
nem akariwk es peniglen, hogy ez dolognak 
bizoniosb eróssegere ez ket felliwl megh newezót kótótt 
birakisa hyteok zerint valo leweleket aggyak [Uzon Hsz; 
Kp I. — aFeljebb: Iliién keet Jámbor fogott birak 
e<lo>tt]. 1625: Mj kik ez alat megh irt dologba(n) fogoţ 
es keoteot birak uagiunk tudnj illik Keouer mihali 
Lemhenj Kezdj zekj es Bikfalui Istuan de eadem 
Sepsizeki nemes embereka [BLt. — aKöv. a nyil.]. 

O Szk: ~ fazék drótozott fazék; oală legată cu 
sîrmă; mit Draht reparierter Topf. 1813: Rosz kötött 
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fazék l [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.] 
* ~ kerék roată legată; gehemmtes/sperrtes Rad. 
1823-/830: Mivel odakünn a hegyek is pflaszterezve 
lévén 12 tallér büntetés alatt nem szabad a lejtőn kötött 
kerékkel ereszkedni, nehogy a kerék a köveket felbontsa 
[FogE 254] * náddal/zsúppal ~ nád/zsúpfedelü; cu 
acoperiş de nuiele/paie; rohrbedeckt, mit Rohr gedeckt. 
1580: Miért penigh hogy az tyz myat vtolso niomoru-
sagh keówetkezhetyk raytunk . . . az teremy ferencz 
suppal keotet heazattiat penig mingiart le bonchiak [Kv; 
TanJk V/3. 23 lb]. 1679: Tyúk ól egyik tapasztatlan, 
másik romladozot tapaszos, mindenik naddal kötött 
nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 113]. 
1750: vágjon egy Sertés óll, nagy náddal kőtőtt ágosra 
tsinálva [Szamosfva K; JHbK LVIII/4]. 

kötött-levél kötelező levél, ek kötéslevél; înscris de 
obligaţie; Verschreibungsschreiben. 1596: kőtőttwk 
Magunkat . . . Geőrtelekia Danczjo Petererth Hog 
w kegk őrök Jobbagia lezen mind fiürŭl fiúra . . . Melj 
Jobbagtsagban ez Danczio Peter az w Eleteben ha hatra 
akarna Allannj az vagi vgian Elis Zeőknek w kegk Neue 
Alol: tehát mi Rajtunk kezesseken Igazat vehessenek w 
kegmek. Ezen mj keőteőt leueleonknek erejeuell melynek 
bizonysagara es erőssegere attuk az mj pechetes leweleon-
ket w kegnek [WLt. — aSz]. 1623: az ház helihez az meli 
feoldeket reteket birt Zilagj Mihali vram az kihez keozi 
volna Haranglabj Ferencz vramnak, abból az mint 
keoteott leuelek vágjon Haranglaby vram ahoz tarczia 
magat [Désfva KK; Kp III. 58]. 

kötővas 1. kardrész; parte a sabiei; Degen/Säbel-
koppel. 1560: Egy nagy Ezwstós zablia Negy Keotthó 
wassal Eoth boglaral [JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1596: Egy ezewsteos pallos maroklattyawal torkawal 
eggyewt két keoteo vassal facit f 32 [Kv; RDL I. 65]. 
1610: Az kett Arziat osto Byrak vraim Emlekezetert 
megh Ayandekozak egj demenczkj Zablyaual az me-
lje(n) hat keötteö uas az farkaúal egiwt vagio(n) [Kv; i.h. 
6L 1612: Egy Ezüstes Zablya visselt merő ezüst az ke-
resztj, három agu vas módra valo ketõ (!) vasakkal [Kv; 
PLPr 68]. 1622: Banfj Petternek vagio(n) egj pálossá, 
három keöttö vas, egj fark uassal az kerestj buritot 
ezwstel [Kv; RDL I. 119 Tótházi Eötues Mihaly hagy.]. 

A RMFegyv. Mutatójában és a kardfajtákról szóló résznek (57 kk.) a 
teljes kardműszókincsét vázlatosan bemutató közlésében ezt az egykori 
kardrész-elnevezést nem leljük. 

2. 1872: A haranglábhoz kötővasakért frt. 5 kr. 55 
[Nyárszó K; ETF 107. 17]. 

kötöz 1. meg/ráköt vhova; a lega de ceva; irgend-
wohin an/draufbinden. 7568: Zanizlo kenez . . . fassus 
e(st) . . . egy haznal lattam vala hogy egy Tonu (?) azon 
mind az fele hayat kpzte kptpztek vala (így!) [Kv; TJk 
111/1. 192]. 7586: Az keótelekert kiuel keoteóztek es 
Ppnjvaiert atta(m) f./75 [Kv; Szám. 3/XXIV. 59]. 1593: 
Talygara valo kölchegh Apro kötelet veottem 
melyei az Semelt keoteztek . . . d 3 [Kv; i.h. 5/XX. 157]. 
1625: Kötélvereo Tamasnak . Giepleot egyetmás 
köţeoznj f — d 20 [Kv; i.h. 16/XXXV. 172]. 1629: 
Bajomban lattam hogy szabliajat keoteozi vala hogy az 
karikaja el Zakat volt [Kv; TJk VII/3. 42]. 1657: 
Csalikova nevü faluban szállásomon lefeküvén, lovaim 

kerthez kötözte lévén, estve magan az kaput betettem | 
nyilakra kötözve cédulákat is bocsátottam bé az várban 
[Kemön. 92, 198]. 1772: a Kis Sándor fia a Lo farkára 
kötözvén a jo fiatal fákat a magok hazakhoz haza vittek 
Estve fele [Dés; DLt 321. 49a Joannes Kis (38) ns vall.]. 

2. felköt (öltözékdarabot); a lega (un obiect de îm-
brăcăminte); (Kleidungsstűck) aufbinden. 1804: visel 
. . . fekete sejem keszkenyŏt, a' nyakára modison 
kötözve [DLt nyomt. kl]. 1823-1830: Nemrég kezdettek 
elöl az homlokra sokan vendéghajakat is kötözni, mely 
holmi felkondorított részekből áll és snekli, vukli, bukíi 
neve vagyon [FogE 68]. 

3. ? kötélzettel felszerel; a prevedea cu frînghii; mit 
Tauen/Seilen versehen. 1570: Agotha Bakó Myhalne, 
Azt vallya hogy . . Latta More Ambrust hogy Eot Jwt 
eggywt Racz Balintnewal, Es Zekeret keotezte zegitet 
neky [Kv; TJk III/2. 148-9]. 1582: Kerekes Mihaljnak 
. . . Gyepleore keoteozny az kuchyt atta(m) d. 9 [Kv; 
Szám. 3/V. 19 Lederer Mihály sp kezével]. 1597: az po-
roszlok . . . az kocykat Építetek es kotosztik [Kv; i.h. 
7/XIV. 13 Th. Masass sp kezével]. 

Szk: állás ~ni. 1592: Keówetkezik . . . az Pallóra va-
lo keóltseg Veottem fwrez dezkat allasnak es eggiet 
masnak 25 . . . 8 Eóregh keotelet alias keóteóznj f 0 
d 64 [Kv; i.h. 5/XIV 152 Éppel Péter sp kezével]. 1777: 
Hárs kötelet állás kötözni 1 Rf [HSzj hárs-kötél al.] * 
kocsi ~ni. 1596: vit volt . Sinort kochj keöteöznj f — 
d 49 [Kv; Szám. 6/XXIX. 83 Bachi Tamas sp kezével]. 

4. (szőlőt) felkötöz; a lega viţa de vie; (Reben) auf-
binden. 1664: Veottem az két szeoleokhez keoteozni va-
lo ezkeozt hársot, kákát, teszen f — d. 80 [Kv; SzCLev.]. 
1682: Meg adák kgd levelét mind az füvekkel edgyŭt 
ugyan ezen füvek félét ha meg virágoz(na)k ismét kül-
győn elegendőképpen télre kötözni valót [Ebesfva; UtI]. 

5. egybeköt; a lega la un loc; zusammenbinden. 
1661: Az öreg Szent Paliné asszonyom küldött Szent Pá-
li uramnak levelet . . . Ez levelemmel együvé kötözém 
[TML II, 146 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 
1696: Gyula Fejèrvárott találtatott, exactoria hit-
vá(n) ladabeli Levelek Registroma a' mint az exac-
torok Fasciculusokba(n) kötözték kŏtejek vagy el rot-
hadott vagy az egerek el rágtak és ide s tová hanjodta-
(na)k es az hanjăsba(n) Confundaltattanak [Gyf; BfN]. 

6. (sebet, sérülést) beköt; a bandaja; verbinden. 
1582: Anna Zigiartho András felesege fassa est Me-
nek . . . Philep Janosnehoz hog az kezemet be keóttes-
sem velle, Mikoron ot keoteózne kezemeth Iuta oda 
Thorday Antalne [Kv; TJk IV/1. 28]. 1629: en bantam 
velle az mellyet failalta, keoteoztük valtigh [Kv; TJk 
VII/3. 102]. 1687: vagas uta(n) Komsa Mark elt ket he-
tigh, Fogarasban a' Borbelly kõtezte a' fejet [Huréz F; 
Szád. Raduly Sokelinnej (40) jb vall.]. 7778; Kivül pedie 
szorgalmatoson kötözzék száraz meleg ruhával 
[MvALt Mátyus,ConsSan. gub. — aA torkukat]. 1823-
1830: Öexcellájával elindultunk egy üveges hintóban, 
ülvén még ott benn egy Máriskó nevü öreg paraszt-
asszony, aki a gróf lábait mosogatta s kötözte [FogE 
145-6]. 

7. vkit meg/összekötöz; a lega fedeleş pe cineva; fes-
seln, in Fesseln schlagen. 1590: In Anno p(rae)terito 
1589 Almakereki Jobbagymnak paztorokat . . . 
meg fogtak keóteózue hattak, es elólle az megh Jrt Job-
bágyimnak keószel 100 Juhokoth vgj minth Ereöss tol-
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uajok el hoztak [UszT]. 1597: Reodi Warga Martonne 
wallia Lattam nagi giakorta minthogi Kis Imrehnek zin-
te teo zomzedgia wagiok, hogi az két fiat agashoz 
keoteozte chúpa mezítelen chipke bokorral zeornyen 
werte taglotta eoket [Kv; TJk Vl/ l . 41]. 7658: Mikor a 
rabokat immár elvégezte volna kötözni az ellenség, a 
hintókba a kiket akartak és szerettek, a kám elviteti a lö-
vő-szerszámmal együtt [ETA I, 165 NSz]. 1733: Mgos 
Colonellus ur(am) eö Nga mindennapi szoros parancso-
lattya, hogy minden fele Lovakbol ökrökből allo ſors-
pontott adgjunk s adtunkis e' máj napig . . . hogj már 
nincsen honna(n) adni azal fenyegetőzik hogj Hadnagj 
Atyánkfiát s egj b(ecsü)l(e)tes Assessort kötözve küld 
Szebenb(e) Generális Urunkhoz eö Exjához [Dés; Jk 
438b]. 1765: az Executorok . . . az falusi Bíránkot . . . 
egy kapu zábéhoz kötözték [Ompoica AF; Eszt-Mk]. 
1831: Megholt Szölösi András az Ispotajba mint hogy 
meg tebojodottnok tartottván be vitetett kötözve [Bur-
jánosóbuda K; RAk 96]. 

Szk: gombolyégba ~ gúzsbaköt. 1765: a Commissá-
riusok pogányhoz is nem illő kegyetlenségekkel 
néha gombolyékban kötözték s marha ganéjos vizzel 
öntöztek Biráinkot, néha ismét gombolyégban ugyan 
(: mint a Boszorkányokot szokták :) kötözvén az kapu-
zábéba ütött szegben mint a kancsót fel akasztották 
[Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 227] | Biráinkot s 
lakossainkot gombolyékba kötözték3, hogy nemis 
mozdulhattak, ugy meg szorították tekerő fával a 
kötést, mint az fával meg rakott szekeret, hogy 
abrázatunk, s körmeink meg fekefedtenek, mint az hólt 
szén [Kisenyed AF; i.h. — aAz executorok] * keze-lába 
~ve van. 1618: Nagyságod olyan keserves rabság 
alá vetett volt, kiben nemcsak kezem-lábom volj 
kötözve, hanem lelkem, szemem, filém, szám [BTN 
118] * pellengérre 1648: Nagy Martonne Kovaczj 
Ersebeth lopasba elegitue(n) magát . . . igy de-
liberal(na)k. Megh erdemelne hogy az pelengerre keŏ-
tŏznek es Cziganokkal megh uerettetue(n) annak utan-
na kj igazíttatnék az varosboI [Kv; TJk VI1I/4.361]. 

kötözés 1. legare; Binden. 1583: Az taliga keoteozes-
hez veotte(m) Istrángot es Egyéb fele kötelet d. 32 [Kv; 
Szám. 3/XII. 7]. 1585: Az alias keoteozessehoz keotelre 
attúnk f 0 d 10 [Kv; i.h. 3/XIV. 31]. 1588: veottem sinort 
az Zeker keoteozeseheoz d 09 [Kv; i.h. 4/V. 37 Gr. Veber 
kezével]. 1595: Az hatúlso Sçmelt, kin az bör szeker füg 
p(er) d. 25 . . . Sinorra attam az kötezeshez . . . d 2 [Kv; 
i.h. 6/XVIIa. 136 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1598: 
Kõtelwero Eg'edtwl hosztanak az kocy kotoszisire 
Geplwt . . . f 1 d 33 [Kv; i.h. 7/XVIII. 38 Th. Masass sp 
kezével]. 1649: Nyerges Palnak fizettem Posta Lónak 
nyergenek keótőzeséert . . . D. 6 [Kv; i.h. 26/VI. 529]. 

2. meg/összekötözés; legare; Fesseln. 1591: Az mely 
2 leginth neggye waganak azok kinzassara es keoteozes-
sere veottem keotelet, es gyepleoket f — d 10 [Kv; i.h. 
5/X. 23]. 1657: Én pedig úgy megböcsüllöttem hogy 
magam sátoromban hálattam minden kötözés, vasazás 
nélkül parolájára, azaz hitire [Kemön. 219]. 1729: Dra-
gumér Miháljn(a)k kivált ugi el töln(e)k vólt kezei vérrel 
a kötözésn(e)k miatta [Sövényfva KK; TSb 51]. 1739: 
mind a Tisztek mind a köz németek verik, kötözéssel kí-
nozzák az Embereket [Harasztos TA; Ks 49 Orbán Elek 
lev.]. 1765: a* Commissarius . . . engemet két istrángnál 

fogva gombolyégba kötöze s két óráig ugy tartott kötöz-
ve, osztán el bocsátta de az kötözés miatt ugy el feketed-
tem s sanyarodtam volt, hogy alig álhatók vala lábra ké-
sőreis [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 163-4]. 

3. szőlő felkötözése; legarea vijei de vie; (Reben) 
Aufbindung. 1585: Neb János vallia Egy zolgalo 
leania vala az Azzonnak lm Nem regen ez mostany 
keoteozeskorta Zeoleombe hitta(m) vala [Kv; TJk IV/1. 
492. — a A vallomást július 9-én tartották]. 1587: 
Keoûetkezik az Zeoleore wal<> keolchiege . . . Az 
Zeoleonec Második keoteoszesea | Az Zeoleonek har-
madik keoteoszese [Kv; Szám. 3/XXVI. 21 Suweges 
Gergely isp. m. kezével. — aJúliiis 31-én és aug. 1-én. 
Szept. 5-6-án], 1600: Az Lombi zeoleore valo keoltsegh 

Keoteozesre f 4 // 51. Masodzori keoteozesre, tizti* 
tasra f 6 // 65 [Kv; i.h. 9/IX. 55]. 1606: Kóteözés. 1 Juny 
Veottem Harsat az Szent Giŏrgj hegj Kayanto vtbeli 
zőleök keötŏzesere [Kv; i.h. 12a/I. 43]. 7768: Kolos-
vári Hojjai szőlők karozásiért, Hajtásáért, Levelezésiért 
és kőtőzésiért Kolozsvárt fogadott Napszámosok(na)k 
fizett(em) in Sum(m)a Hf 9. Dr 84 [DobLev. 11/390. 
20b]. 1809: A Szőlőnek nevezetes munkája a bé vágyás 
vagy is a második kapállás és kötözése a Csonkázással a 
Kapots Levél honyaj tisztitassal együtt [KS Szilágysági, 
Girókuti és kövesdi tisztek instr.]. 

4. ? csomagolás; împachetare; Ein/Verpackung. 
1595: 8 Április . . Gal Janosnak az keozep kapubeli 
zolganak, hogi az Malosa mellet ment feierwarig, melliet 
Nemet Janostol veót az Varos, attam f — d 32 Ka-
dar Istwannak az Malosa keotezeteól es tatärozasa-
tol attam f — d 27 Zekerre valo fel vonasatol attam f — 
d 35 . . Biro Vram Kadas Jánost bochiatta az 
Malosaual thordaigh, attam neki f — d 25 [Kv; Szám. 
6/XVI. 9]. 

5. abroncsozás; cercuire; (Faß)Bereifung. 1598: Az 
templum boraynak keotezessere hat abronchtol fize-
tünk kadar Istwannak f — d 28 [Kv; i.h. 7/XVI. 46]. 

6. ácskötés; îmbinare; zimmerverband. 1652: Balkéz 
felől az kapu félen cserfából jo kötözéssel csinált ora láb, 
fen benne eoreg ütő ora minden keszségéuel [Görgény 
MT; Törzs]. 1714: az régi el romlot kapu lábnak szál 
fából valo Ágya és kŏtŏzési [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 
85]. 

7. varázskötés; vrajă; Hexerei, Hexenbann. 1671: 
husz bizonyságok comportalliak Bübájosságát, kö-
tözését Ember Czontnak zebiben hordozását [Kvh; 
HSzjP]. 

kötözget 1. (sebet) be-beköt; a bandaja mereu (o ra-
nă); (Wunde) wiederholt verbinden. 1629: en semmi bü-
bajossagat nem lattam sem hallottam^ hane(m) füvet lat-
tam, hogy szedegetet es gyermeket mit keoteozgetet velle 
[Kv; TJk VII/3. 117]. 1765: Vadászni járván3 a csizma 
egy kisség a lábát feltörte, egy mellette lévő tógásdeák 
kötözgette holmival [RettE 180. — aGr. Bethlen Imre]. 
1820: a ' Bárónét én bizony nem láttom Senkivel őrökké 
a' Báró mellett volt,, ott ült kötözgette sebeit mikor sebes 
volt a* lába [Aranyosrákos TA; JHb 48 Pantzi Jutzi Vi-
tán Josefné (32) cigány zs vall.] j (A báróné) ŏ Nagyságát 
halála órájáig meg is betsülte nevezetesen halála előtt 
valo őszen Lábai ki fokadozván, maga az Ifíiu Báróné 
dajkálta 's kötözgette [Várfva TA; i.h. Biró Zsigmond 
hütes assz. vall.]. 
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2. (kocsit) kötélzettel fel-felszerel; a echipa mereu cu 
frînghii (o trăsură); (Wagen, Fuhrwerk) mit Seilen nach 
und nach ausstatten. 1621: Az melj kuczis . . awagy 
Szekeres Legeny Jeöwevenj nem regen vagy vghian mos-
tanaba(n) Jeőtt az Uarosra Mindazonaltal tudós, az Lo-
wakkal iol tud bannj, az Szeker mellet iol tud 
keőteőzgetnj es szerszamitis megh tudgia czinalnj . . . 
teobbet nekj ne adgianak f. 18 [Kv; TanJk I l / l . 313]. 

3. kb. egyezkedik; a negocia; unter/verhandeln. 
1672; Német császár török ellen való örökös ligáját én 
alig hihetem hihetőbb az, az mi keresztyén vallásunk 
ellen kötözgetnek [TML VI, ól Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

kötözgetés 1. kötélzettel felszerelés; echipare cu frîn-
ghii; Ausstattung mit Seilen/Tauen. 1586: az zolgak 
az ket kochyra valo keoteozgetesre giepleore es Istráng-
ra kertek /14 [Kv; Szám. 3/XXIV. 7]. 

2. egyezkedés; negociere; Verhandlung. 1670: Haller 
György, Pongracz Marton, és Kollatavits György Ura-
mék eo kgmek . . . akarmi modon valo fassiojok, vége-
zessek, alkalmok, es egy mással való kŏtŏzgetesek ellen, 
solemniter ut Plenipotentiarius contradicalok [JHb 1/5 
fej.]. 

kötözhet 1. hozzáköthet; a putea lega de ceva; anbin-
den können. 1623: (Az istállóban) Jo Eoregh vas karika-
kott zegeztesse(n) az Labfakb(an) kikhez Louakott 
keötteőzhessenek [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

2. (boszorkány)rontással megköthet; a putea vrăji 
(prin vrăjitorie); (durch Hexerei) binden können. 1584: 
egy Sophia Neweó húgomat tartom vala hazamnal, Az 
lábat meg vesztek és 'a kezeis el zarada az ereyet el veot-
tek vala, kerem ez Katalin Azont hogy meg giogicha 
Eo ezt felele hogy Nem oly keonnyen lehet, mert az 
ereyet veóttek el, es vgy veztettek a' leant megh, hogy 
keoteozhessek azért, hane(m) arra igire magat hogy 
Negy hétig variam . . a* Negiedik het Napiara kez-
de Iarny a ' leány [Kv; TJk IV/1. 256]. 

kötöző I. mn kötözésre való; de legát; Bind(e)-. 1730: 
Kötöző vékony spárgáért Den. 09 [Kv; Szám. 56/XIX. 

II. fn szőlőkötöző munkás; lucrător/muncitor care 
Jeagă viţa de vie (de araci); Rebenbinder. 1587: Az Zeo-
leonek megh keoteoszesek. 12 die Jűly voltanak keot-
eozeok 50 fizettem 1 p(ro) 8 d. Tezen f. 4 [Kv; i.h. 
3/XXVI. 22 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 1588: Az 
^eoleonek megh keoteozése. Voltanak kerűlbe 
keoteozeok 78. fizettem . . . f. 6 d. 24 [Kv; i.h. 4/V. 17 
pr . Veber sp kezével]. 1600: Kötözés es kapállás . tiz 
keoteozeonek atta(m) d 65 [Kv; i.h. 9/XII. 82 Igyartó Si-
mon isp. m. kezével]. 1606: 2 Aug: voltak Szent Giörgj 
negien keötŏzŏk haton attam eggik(ne)k nap zamra d 8 
fl f — d 48 [Kv; i.h. 12a/I. 45]. 1723: én vŏltam kŏtŏzŏ-
Jők edgyik az Oroszfalvi aszsz(onyokna)k a mikor már 

urokott Nemasägi ur(am) mind elremitette vólt erős 
magaviselésivei [Hodák MT; VGy. Prekup Gligore (34) 
Jb vall.]. 

kötözött 1. összekötött; legát (ín . . . ) ; zusammen-
Sebunden. 1662: Az ostrom2 és viadal után az ellenség 

• az egész táborokon levő parasztságot számtalan sze-

kerekkel mind az erdőre hajtatá . . . és számtalan mint-
egy kurta kévék formájába, kötözött veszszőt horda-
tott vala [SKr 611-2. — aVáradnak 1660. július-augusz-
tus havában folytatott és végül is a várnak aug. 27-én 
történt feladásával végződő ostrom]. 

2. rákötött; legát (pe .); d(a)raufgebunden. 1772: 
ezek utan égy Aknai Aszszonyt hivatván a Feleségem 
maga gyógyítására, kinek is mutatván a mondot Mats-
ka nyakára kötözött Czelengeket Babonaságokat, az 
azt javallja hogy . . . ezt a Matskát ugy mond gyújt-
sák meg had égne el [Dés; DLt 321.74]. 

kötöztet 1. kötélzettel felszereltet; a dispune echiparea 
cu frînghii; mit Seilen ausstatten lassen. 1587: az varos 
ket kochiat keoteoztettem [Kv; Szám. 3/XXX. 13]. 

2. (ács)kötéssel hozzákapcsoltat; a dispune îmbina-
rea; mit Verband anfügén lassen. 1623: ágion melleye 
annak az mesternek az fogarasy acziokott es faragtassa 
keöteöztesse mindeniket az talph faban, mind zarüaza-
siuall gerendazasauall egiwt [UF, 120]. 

3. abroncsoztat; a dispune cercuirea; (Faß) bereifen 
lassen. 1584: Keotoztetem az Merczet kadaral kyert fy-
zettem f. — d. 2 [Kv; Szám. 3/XIII. 4]. 

4. hozzáköttet; a dispune să fie legát de ceva; an-
binden lassen. 1710 k.: Rákóczi fejedelem anno 1660 
. . . az anyámat . . . megfogatá, ki is hozatá Szeben 
alá, és ott Rákóczi azt üzente bé, hogy az anyámat az 
ágyúhoz kötözteti . . ha az atyám fel nem adja s adatja 
az várost [BÖn. 563]. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
gombolyagba ~ gúzsba köttet; a dispune să fie legát fe-
deleş; Fesseln anlegen lassen. 1714: Bajori Ferencz 
Uram Nyisztor Miklóst . . . gombolyégban kötöztetvén 
meg verette [Berekszó H; Szer. Marian Danila (26) jb 
vall.]. 1729: maga kapitány Vr(am) diszponálván ä 
Falubeli paraszt Strazanak meg kötözésének modgyá-
rol, ugj kötöztetvén meg mint a Boszorkányokat szok-
ták kötözni kezét, lábait, horgas ina alá rúdat húzván 
gomboljagban kötöztette Söt a' horgas ina alá huzot ru-
dat Kapitány Vr(am) vékonjolván és ki húzatván maga 
temérdekeb rudat vágott s hozott horgas ina alá . . . és 
arra kötöztette ă fent irt módon [Sövényfva KK; TSb 
51]. 1754: tudjaé a Tanú, hogy Donáth Uraimék . . . Ilia 
Bukurt kegyetlenül Gombolyogba kötöztettek [Vecsérd 
NK; RLt vk] * pellengérre ~ a dispune să fie legát la 
stîlpul infamiei; an den Pranger binden lassen. 1664: 
Szekely Katha fogoly aszszany . . többe . . a Varasra 
be ne jeőjeőn alioquin uyabb(an) ha it talaltatik 
pelengérre keóteóztetvén ki czapattatik [Kv; TJk X/4. 
346]. 

kötöztetés 1. megköttetés; legare; Festbindung. 1737: 
Mioltatól fogva a Tarló fel szabadult, igen sok panaszok 
jöttenek előnkb(e), hogj betsŭletes atyánkfiainak mar-
hájokat reggetik és taxallyak; noha igen roszsz; vagj 
semmi kertekis nintsen sem szőlő; sem török buza föld 
körül mivel nyomásb(an) tilalmast kert nélkül nem lehet 
tartani . . . a kert nélkül való hejekbe(n) való marhák 
reggetése, és kötöztetések s taxáitatások penitüs tollálta-
ük [Dés; Jk 486a]. 

Szk: gombolyagba ~ gúzsbaköttetés. 1730: Sövény-
falvan Inquartizalt kapitány Ur(am); Baro de Serieri 
Ur(am) eŏ Nga . . . nem elégedvén meg egj néhány sze-
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gény porciozo emberek(ne)k gombolyagban valo kötőz-
tetesekkel, edgjnek a fejétis meg tekerte volna a mint az 
accludalt Attestátiobol . . . méltóztatik által látni [Csa-
pó KK; Ks 90 Kun László nyil.]. 

2. kiköttetés; legare de ceva; Anbinden (zur Strafe). 
1729: parantsolvan Kapitánj Vr(am) Ezen Ember(ne)k 
ki Polgár volt hogj hozzon 16 Tojást ă Konjhára, 
melj ben 10-nél többet nem hozhatván, az restálo 6 
Tyukmonyért ketelenitetet reggel büntetésül ezt ă 
kötöztetést el szenvedni | mellj Czigánj . . . kötöztetése 
után három hétig feküt s betegeskedet [Sövényfva KK; 
TSb 51]. 

kötöztetik hozzáköttetik; a fi legát de ceva; angebun-
den werden. 7662: Láthattad volna a szép szüzességük-
ben megrontatott leányzót az ellenség8 nyergéhez kötöz-
tetvén a ló mellett hurcoltatni [SKr 103. — aA török]. 
1679: Deliberatum. az Circumstantiakbul is nylvan ki 
teczik az Ik(ne)k Istentelen Czelekedetek; azért . . Tor-
turara vonatván elsőben az ura Hóhér Dani, annak 
utanna fara kötöztetvén süttessenek mégh az Felesege-
nek pediglen Feje Vetessek az Tüzbea [Dés; Jk 41a. — 
aGyújtogató büntetésére von. ítélet]. 

Szk: pellengérre ~. 1592: Azért teccik az teoruennek, 
hogi az perengerre keoteoztessek illien latorsagerta, es 
ott ereossen megh verettessek [Kv; TJk V/l. 207. — aPa-
ráználkodásért]. 1670: Mint hogy az Incta . másra 
ne(m) adhatta magáról az szovatossagot, el lopot mar-
hak dolgabol pro exemplo alioru(m) az pelengerre 
keoteoztessek, és erőssen megh czepattassék s ez varos-
bol ki fizettessék [Kv; TanJk II/1. 776]. 

köttet 1. hozzáerősíttet; a dispune să fie legát de ceva; 
an etw. befestigen lassen. 1657: élék azért hamaijában 
ily mesterséggel, hogy hosszú köteleket köttetvén az 
megmaradott lónak kantárszárára, elbocsáttatám, és 
végit fogván az kötélnek az ló az többi nyomán menvén 
vitte az legényeket jó távol az falun kívül folyó patakra, 
holott azelőtt megitatták volt őket [Kemön. 92]. 

2Ě (állatot) be/megköttet vhova; a dispune să ţină le-
gát undeva (un animal); (Tier) irgendwohin, anbinden 
lassen. 7589: Volt Ket Taligas lois Rwhesek es hituanok 
mellieket meg az Jstalloba sem mertem köttetni ezeket 
. . . atta(m) [Kv; Szám. 4/XI. 14]. 1699: tavai köttetett 
vala Macskási László Ur(am) oda Lovakot [Beresztelke 
MT; Told. 25]. 1731: Amely lovak már jóban tanulhat-
nák meg próbálja őket az ugrató fa kőzé köttetvén, és a 
kinek incljnatiajok vagyon az ugráshoz, azokat ugorda-
ni tanicza [JHb lovászmesteri ut.]. 1842: az udavron lévő 
jászoly Fához rendelte a' Lovat általam köttetni [Dés; 
DLt 662]. 

3. egybe/összeköttet; a dispune să fie legát la un loc; 
zusammenbinden lassen. 1570: Orsolya Molnár Ba-
linthne leanya vallya Latta hogy Zabo Janosne Bok-
rétát keottetet de nem Twgya kinek [Kv; TJk 111/2. 
23]. 1589: Az Aratas holot Immár leien vagion, Biro 
vra(m) keóttessen egy Io kçwęt, es ky tetesse keoz lato 
helyre, meg kialtassa hogy minde(n) ollya(n) kewet 
keósseón [Kv; TanJk 1/1. 115]. 

4. vmibe belekötöztet/tétet; a dispune să fie legat/pus 
ín ceva; hineinbinden/legen lassen. 1767: égy Lázár 
Gyermán nevű Tihoi Udvari Tiszt égy néhány Tihoi 
főidet kőtettett . . . és korbátsal hajtotta őket hogy 

eskúdgyenek meg ugy, hogy amely földön állanak, az 
Tihoi föld [Galgó Sz; JHbK LVI/1. 14 Puskás Luka (60) 
és Puskás Nutz (67) jb vall.]. 

5. (szőlőt) felkötöztet; a dispune legarea viţei de vie; 
(Reben) aufbinden lassen. 1784: tartozik ŏ klmea, az 
őszszel vett Palánt Szőllőt is Maga meg metzeni, ka-
rózni, homlitani, köttetni, háromszor mindenütt meg 
kapálni, szüreten jelen lenni, és illendőképen elfedni 
[Somlyó Sz; IB. — a A vincellér]. 

6. fonat; a dispune să împletească; flechten lassen. 
1823-1830: 25-ik június a fejem tetején elvágattam a ha-
jamat, vagy amint nevezték, dupét vágattam, és copfot 
köttettem kurtán, az lévén akkor a hajviselet [FogE 
141]. 

7. nyakába!nyakára ~ (lopott tárgyat a tolvaj) nya-
kába akasztat; a dispune să fie atîrnat de gît(ul hoţului 
obiectul furat); (gestohlenen Gegenstand) an den Hals 
(des Diebs) aufhängen lassen. 1710: A fejedelem . . . for-
dul a feleségihez s mond neki: „Hallod, feleség, mit csi-
náltat bátyád?8 . . . megérdemelné, hogy a nyakára köt-
tetném azokot a tálokot , s úgy akasztatnám fel [CsH 
154. — aTeleki Mihály. A Teleki által ötvössel készítte-
tett aranyozott ezüsttálakat]. 1747: Maga sem tagadván 
az I edgj tyúk lopását itiltetett hogj Hadnagj Vr(am) té-
tesse az nyak vasra edgj hólt Tyúkot köttetvén nyakába, 
ket óráig tartassa ottan [Torda; TJkT III. 120].. 

E tolvaj-szégyenitõ būntetésbeli jogszokásra 1. részletesen: Kertész: 
Szok. 233; MNy VIII, 106-9; Réthei Príkkel Marián: MNy VUI, 157-63, 
XVI, 119-21; Horger, Magyar szavak tört. 116-7. 

8. (gátat) fonat/sövényeltet; a dispune împletire (a 
unui dig); (Damm) flechten lassen. 1587: gattiat az Ma-
lomnak vyolag keottettwk f. 1 d. 50 [Kv; Szám. 
3/XXXII. 12]. 1625: Biro Georgj egy vy falui . . . Mol-
nanak Gattiat . akarta kötetni es ragasztani [UszT 
176]. 1672: Suljok Istua(n) Ura(m) . . . nem keõttettė 
. . . igen magossan az gatott [Ádámos KK; JHbK 
XXI/16]. 1762: Földvári Ferencz ur oda gátot köt-
tetvén ugy szakasztott osztég erre a számos még oda fel 
az mi határunknak ütvén ki [Kőfarka SzD; SLt XXIV. 
6]. 1801: Pápai Sándor Ur, az Aszszony ö Ngával köz 
haszonra bírták azon gátot s egyenlő akarattal köttették 
igazíttatták [A.jára TA; BLt 12]. 1840: Gróf Nemes 
Ádám egy gátotis köttetett volt, mely Regius gáttyá-
nak hivattatik most is [Bükszád Hsz; EHA]. 

Szk: gát ~ni. 1744: Néhai M.Veselényi István Vr ide 
Gat köttetni fakat vagyis Veszszőket küldött [Tóhát 
TA; JHb XI/17. 8]. 

9. hidat ~ hidat veret; a dispune construirea unui 
pod; Brücke schlagen lassen. 1657: hajnalban Isten ke-
gyelméből ekképpen az városban8 béférkezénk, de há-
rom hetek alatt, míglen hidat köttettem az Szamosnak 
Németi felől való ágán. egy lovunk, se lővőszerszámunk 
bé nem jühetett [Kemön. 196. — 8Szatmárra]. 7676: Az 
moldvai vajda az Neszterhez szállott, az hidat kötteti 
[TML VII, 234 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 

10. abroncsoztat; a dispune cercuirea; (Faß) bereifeß 
lassen. 7595: Egy bochkat keottettem az Ouarbely 
swteohaz zamara . . d 8 [Kv; Szám. 6/XIII. 3] 1599: 
Egi bochkat egi kadat keotetúnk az zeoleoknek zwkse-
gere tezen d 28 [Kv; i.h. 8/XVI. 49]. 1621: 18 Die Juny 
Attunk az Kadarnak, az kiuel az porhoz ualo Tonnákat 
keottettuk d 26. 4 Die Augustj keottettunk 2 Tonnát 
Vyonnan es attunk teolle d 10 [Kv; i.h. 15b/VIII. 4]. 
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1654: Az Varas szolie mustiahoz köttettem égi altalagot, 
d 18 [Mv; MRLt. — Tornai László kijegyzése]. 1658: 
Egy Kadarnak űzettem, hogy az Boros hordokat 
Giakorta kellett kötettnem f — // 80 [Borberek AF; 
WassLt Perc. 49]. 1667/1681: Kérges nevű Falubeli Job-
bágyink husz Negyvenes hordonak, es ket kadnak 
valo dongat fenekestül, abronczostul készítenek . . . ugy 
hogy csak kötessék mas Kadarokkal [Vh; VhU 342-3]. 

11. kötéssel készíttet; a dispune să tricoteze; mit 
Strickerei ver/anfertigen lassen. 1625: Vrunk eo felge 
paranchyolattyara keotettünk keonteos premezni valo 
ezüst fonal premet [Kv; Szám. 16/XXVII]. 1651: Kgd 
szamarais kűlte(m), egy fekeoteot, mellyet az magam 
Leanywal kőttette(m) [BK. Kemény Jánosné Kállai Su-
sánna lev. Fog-ból]. 1731: a Néhai Mlgos Ur Barcsai Já-
nos Uram számára az Aszszony még a Lábravalóját is 
kék és veres Selyemmel elegj Hunyad vár(me)gyei mó-
don köttette varratta velünk [Szentpál K; TKl Maria 
Keresi Ladislai Hegedűs rel. vidua (50) vall.]. 

12. csóvát ~ tilalomjelet állíttat; a dispune să 
marcheze cu semne de oprelişte/interdicţie; Hegewisch 
stellen lassen. 1803: béis ment az Cometaneusokkal 
együtt az Él erdőben, és a Berend felöl valo széllyében 
egy Nagy, Magos elö fa tetejében csóvát köttetett jöven-
dőbeli bizonyságul [K; JHb LXVII/4. 26]. — Vö. a csóva 
1- alatti jegyzettel. 

13. megkötöztet vkit; a dispune să fie legát fedeleş; jn 
festbinden lassen. 1759: Tisztartó Vram . addig békét 
nem hagyott nékem, valamíg . . . egy Méhet nem adtam, 
köttetett, és egyébként is injuriált [Marosludas TA; TKl 
Moldován Gábor (80) jb vall.]. 

Szk: gomolyába ~ gúzsba köttet. 1738: ezen Servicz 
Polturaért oly kemény executiot Szenvedtünk, hogj . . . 
Zágonban a falu hűtős polgárát gomolyaban köttetvén, 
es jeges vizzel meg őntőztettvén a hideg aërre ki vitette 
[Hsz; Ks 99]. 1739: Kercsedbe . . a Kapitány a Com-
missariusokkalis a szegény panaszlo Embereket az kik-
(ne)k panaszszok is igaz volt, gomolyába köttette ugj 
hengergettette a Commissariusokat maga elől ki űzte 
[Harasztos TA; Ks 99 Orbán Elek lev.] * nyakon 
1662: egyéb aránt bizonnyal hidgyed mint ollyan or-
Szágh végezésit s Ura méltóságát megh bŏtsŭlleni nem 
tado rósz emberrel ugy bánatunk, s ha tőbszór busita-
Junk, nyakon köttetünk [Székelykocsárd TA; Told. 
Jej ]. 1765: az Tisztartojak nyakon köttette Pétert 
IZáh TA; Mk V. VII/19 Gramma Stéphán (52) jb vall.]. 

14. zálogba leköttet; a face zălog (ceva); als Pfand 
verschreiben lassen. 7692; tőn Lár Ianos illjen valaszt: 
En ugyan latom, hogy Suki Pal Uramek hatarokban 
köttettem egy darabot, de azzal kárt nem tőttem ŏ ke-
êyelmek(ne)k [O.zsuk K; SLt 0.20]. 
. 15- fejét ~ i jobbággyá téteti, jobbágyságra kötelezte-

t l j a obiiga pe cineva de iobăgie; zum Leibeigenen ver-
Pjichten/lassen. 1591: Az Alperes Bibarczfalwj Nagj 
Men'harth . . az En Jobbagjomat, ereos fògsagban 
Jjrtotta vgj el annira hogy feyit maganak keottette 
lUszT]. 

16. — / magát vmire kötelezteti magát vmire; a se obii-
ga la ceva; sich zu irgendetwas verpflichten lassen. 1598: 
Amy nezy az Borsos Gergely dolgatt . . . erthyk eo 
kgmek biro vramtol hogy fajtalan gonosz chelekedetiert 
merwenj zerent fejere sententiaztak . . . kérik azon biro 
Vramatt . . . legyen kegelem fejenek, emellet penigh 

keottesse io kezessegh alat ereossen mindenekre magat 
es ziligh (!) engedelmessegre az varosnak [Kv; Tan Jk 
1/1. 322]. 

köttetés fonatás, sövényeltetés; împletire; (Damm) 
Flechten. 1708: Az Tavasztol fogva mind eddig az olton 
valo gatnak kŏttetesen volta(na)ka [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev. — a A jb-ok]. 1734: holnap . a Gát kőtteté-
séhez fogatunk [Dés; Jk 451a]. 1763: Tessék azért Ngod-
nak azon gátnak az emiitett porondos és berkes hellyhez 
való kőttetését nem ellenezni [Körtvélyfája MT; JHb 
IX/44]. 

köttetett 1. kapcsoltatott; acordat; angeschlossen. 
1823-1830: Székely Márton és Krizbai Elek . maros-
vásárhelyi deákok lévén, mint azon kollégiumhoz kötte-
tett beneficiumra úgy mentek fel a marburgi akadémiá-
ba, hová két marosvásárhelyi deákot szoktak volt fel-
venni s egyrendbeli két-két esztendeig ülni [FogE 252]. 

2. fonatott/sövényeltetett; împletit; geflochten. 
1843: a nevezett helyen át vezetett árok, és annakutánna 
köttetett gát . . . nagy kárt okoz Krisán Todornak 
[A.jára TA; BLt 12 Fr. Varga (66) col. vall.]. 

köttethet 1. kötéssel készíttethet; a putea dispune tri-
cotarea; mit Strickerei anfertigen lassen können. 1651: 
Kgd szamarais külte(m), egy fekeoteot, mellyet az ma-
gam Leanywal kőttette(m) ha kgd szeretni fogia, 
teobbetis köttethetek [BK. Kemény Jánosné kállai Su-
sánna Bethlen Ferencné Kemény Katához Fog-ból]. 

2. (gátat) fonathat/sövényeltethet; a putea dispune 
împletirea (unui dig); (Damm) flechten lassen können. 
XVIII. sz. eleje: In Anno 1699 Februariusban ítélte 
megh az ország Gátott köttethessek a nagy Maroson 
[Berz. 13. 1/16]. 1723: az Nemes Varmegye facultált 
hogy mig oculátorok mennek ki addig kötethessem az 
Gátat az hol kel; hogy hirtelen az árviz el ne rontsa a 
maimat [MbK 163]. 

köttethetik átv megköttethetik; a putea fi încheiat; 
geschlossen werden können. 1843: Azon egyezésről, 
mely a közönség és Varga Katalin közt az utóbbinak fá-
radsága jutalma iránt köttethetett, csak annyit hallot-
tam, hogy ha a fennforgó pert megnyeri, bizonyos aján-
dékot fognak néki adni, de mennyit nem tudom [VKp 75 
Zsurka Juon (73) erdőgornyik vall.]. 

köttetik 1. (állat) be/megköttetik vhova; a fi legát un-
deva (un animal); (Tier) irgendwohin angebunden wer-
den. 7682; Fejer Szürke fakó szabasu gjermek lo . . 
Felven hogi fekelyes kŭ lon valo helyben kettetve, külön 
Edényből is Eszik s iszik [Görgény MT; UtI]. 1843: A 
nemes Város Tizenkét Ökrei közzŭl . . . Négynek egy 
egy uj dupla Istrángja vagyon, melyei a Jászolhoz köt-
tetnek [Dés; DLt 622]. 

2. befogatik; a fi înjugat/înhămat; eingespannt wer-
den. 1662: egy kerékkel két kőre forgó igen mesterséges 
szárazmalom (mellynek kerekébe csak két ökrök vagy 
lovak köttetvén két követ száraz kerekin forgat 
vala) [SKr 603]. 

3. nyakába ~ (büntetésből) vmi nyakára akasztatik; 
a-i fi atîrnat ceva de gît (ca pedeapsă); (als Strafe) etw. 
auf den Hals aufgehängt werden. 1662: Hogy a várat 
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megadnád, nem sok üdővel megfogaték Vécsen és onnét 
Fogarasba vitetek fogva az bakcsaszárai hitlevele is 
nyakába köttetvén, a fogarasi város piacán mind azzal 
együtt felakasztatott vala [SKr 650. — aBarcsai András 
Fogaras várát]. 

4. (gát) fonatik/sövényeltetik; a fi împletit (un dig); 
(Damm) geflochten werden. 1700: töttünk olyan itiletet, 
hogy ha az meg irt Groff Úr eŏ Ngaa -Malmának gáttya 
magassa(n) nem köttetnek, nem fogna sokat ártani az 
Vas Dániel Vram Malmának {Dob.; WassLt]. 1723: az 
Deesi malomnak penig vize bőven eleg vagyon de ha 
felyebb köttetik az gát, mint mostan jászol gatastol va-
gyon az Szent Benedeki malom károsán Inpedialta-
tik bizonyos [Szentbenedek SzD; Ks 25. IV. 6 Sam. Sza-
niszlai de Bálványos Váralya jud. nobilium vall.]. 1763: 
(A malom) gáttya a' Maros vizén keresztül egy kevéssé 
felyűl köttetvén ragasztatott volt Körtvélyfája felől 
azon berkes és porondos hellyhez [Körtvélyfája MT; 
TSb IX/44]. 7772: a' Gatnak oly magossan kell köttetni, 
hogj a' miatt a Kükőllő maga arkába meg nem marad 
[Ádámos KK; JHb LXV1I/2.304]. 1805: a régi Gat 
miatt fel tojulván a Viz, azért vette folyamottyát arra a 
merre az Újj Gát kötetett [Rusor H; Ks 92]. 1845: A vizi 
malomnál gát köttetett [Kékes SzD; WLt]. 

5. pellengérhez!pellengérre ~ pellengérhez kikötte-
tik; a fi legát la stîlpul infamiei; an den/zum Pranger an-
gebunden werden. 1599: Mierthogy . . . az mentet és 
gyolch felseo ingeket ez Balas lopta volt el . . . az pe-
rengere keottessek [Kv; TJk VI/1. 368]. 1600: Gereb 
Marton felesegesteol nem absolusHtatott volt az hazas-
sagnak zabadsagara seott interdictum volt annak 
okaert . . eozze nem mehetnek hanem mind az ketten, 
minth ollyan Parazna zemelyek az perengerhez keot-
tessenek [Kv; i.h. 501]. 1629: maga sem tagadgia az 
Incta az fogoly Daika az paraznasagot; azért annak 
modgya szerént az prengerhez keottessek [Kv; TJk 
VII/3. 206]. 

6. átv is hozzákapcsoltatik; a fi legát de ceva; beige-
fügt werden. 1710 k.: nem is köttetett az jó egészség min-
denütt elválhatatlanul a mértékletességhez úgy, hogy 
csak attól függene, és adhatja az Isten az elsőt a másik 
nélkül, kivált a hosszú életre nézve [BÖn. 523]. 1842: az 
uttzárol a' bejárás égy két felé nyilo avaték kapun van, 
mely ket vas pántotskákkal köttetik a' kapu felhez felül-
ről [Oprakercisóra F; TSb 51]. 

7. átv megköttetik; a fi încheiat; geschlossen werden. 
1776: ă M.Praepost Ur elö vevé a Groff Lázár János Ur-
nák adott Dispensatioját, holmi Contractussal együtt, 
mellyis köttetni akart Groff Lázár János Urffival, és 
Groff Kornis Anna Kis Aszszony házasságok iránt 
[Szentdemeter U; GyL.St Henter (37) nyil.]. 1843: Ügy 
értettem, hogy Varga Katalin s a három faluk között bi-
zonyos egyezés köttetett [VKp 88]. 1862: Elét járadéki 
Szerződés Egy részről özvegy Katona Lászlóné szü-
letett Katona Ersébeth, és más részről Péchy László kö-
zött köttetett [Kv; Végr]. 

köttettet abroncsoztattat; a da la cercuit; (Faß) berei-
fen lassen. 1599: Egy általogat vettünk, azért a kit ta-
waly keolchen kertúnk az haz eleot el laptak volt . . . d 
75 keotetetúnk tizen ket hordot egi altalogat [Kv; 
Szám. 8/XVI. 49]. 

köttettetik 1. fonattatik/sövényeitettetik; a fi împletit; 
geflochten werden. 7802: az ottan mingyárt alabb 
tettzhetö porondozás iránnyáig édgy Csapó gát köttet-
tetik és tartattatik [Dés; DLt]. 

2. lelkére ~ vki vkinek gondjaira bizattatik; a-i fi în-
credinţat cuiva cineva; jd js Sorge überlassen werden. 
1710 k.: egy hét vagy nyolc esztendőben járó, gyámolta-
lan árva leánygyermek más országból ebbe a hazába 
béhozattassék, egy nagyrendű keresztyén atyafia házá-
ban bététettessék és nagy jó reménséggel annak lelkére 
köttettessék [BIm. 1020]. 

3. átv kb. kapcsoltatik; a fi anexat/alăturat; angefügt 
werden. 1761.ŝ senki maga(na)k propria authoritate 
satisfactiot nem vehet, hanem minden kõttettetvén N(e)-
mes Hazánk Törvényéhez, illik hogy minden maga serei-
mét Jure revindicallya [Torda; TJkT V. 69]. 

kötting 1. kőnting 

kőtűzbely kemence-kőtalpazata; postamentul de piatră 
al cuptorului; Stėinunterlage des Ofens. 1732: ezen ház-
nak . bokálj kájha kemenczéje, faragott kö tűz heljen 
[Kóród K; Ks 12. I]. 1740: Ezen házban vagyon pa-
raszt kő tűzhe<ly>re rakott hasonlo paraszt lapos kő 
kemencze, melly tapaszos és meszelt, ennek hasonló 
kö kürtője az ház hijjára szolgál fel [Algyógy H; Ks 89 Inv. 
61-2]. 

kőudvar kohótelek-rész; o parte a terenului unde este 
amplasată cuptorul de topit; Teil des Hüttengrund-
stück(e)s. 1758: Rátz Istán kért volt fel a' kettős ko-
hóban a' víz felöl valo kementzére az alsó kereken valo 
kohoban 2 napra Negyven Forintokat, mint legköze-
lebb valo Czimborájátol . . . Bartók Andrástól . . . a 
szén Ágy Hely, a' kö Udvar, és a' Róst hely Bartók And-
rásé legyen az exponált Negyven Vonás Forintokért 
[Torockó; Bosla]. 

kőudvarház conac de piatră; Herrenhaus aus Stein. 
1677: Vagyon eő nagyságoknak jo sindelyes héjazat alat 
Rákoson egy kő udvar házok [Rákos Cs; CsVh 54]. 
1710 k.: a szép kőudvarházat8 földig lerontatják [BÖn. 
698-8. — aKelementelkén (MT)]. XVIII. sz. köz.: Az 
Nagy Kŏ Udvarház Zsendejezése avatag és romló 
félben vagyon [Berekeresztúr MT; Berz. 15. XXIV/51]-
1752: elis bontván, azon régi kő udvarháznak fedelit, fá-
jait le szedték, és elis akarták volna takaritani [Buzd AF; 
Ks 22. XXIa]. 1783: tudom itten . . . Déésen egy nagy kő 
Udvarházát [Dés; EHA. — aA Diosszegieknek]. 1786: 
Curiája . . . a' rajta építtetett nagy kő Udvar Házzal 's 
Gabonással, Venitzével, Filegoriával, ökör, Lo Istállók-
kal, nagy Csűrrel, Gyümŏltsŏssel [Udvarfva MT; Told. 
44/56]. 1812: Sendely fedél alatt lévő Kő Udvar Ház . . . 
Az Uttza felől valo Galambas kapu [Sorostély ÁF» 
Born. XXXV. 66 gr. Teleki Pál conscr.]. 1816: a Falu de-
reka tájatt tudgyuk hogy maradott Kö Udvar ház 
[Csíkfva MT; BálLt 67]. 

Ha. 1720: Az Kü udvarház [Baca SzD; LLt]. 

kőút kövezett út; drum pavat; Pflasterweg. 782i" 
7830: a postautakon mind csinált kőutak vágynák, * 
szekér egyet sem döccen [FogE 254]. 
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Hn. 1646: az Keo vtra iŏvŏben (sz) [Szentivánlabor-
fva Hsz; EHA]. 

kőütés lovitură de piatră; Steinschlag. 1589/XVII. sz. 
eleje: Ha ki az Mesterek keőzwl, kiualt keppen valo ese-
tek miat, ugi mint: Nehez Vensegh, nagy szegenisegh, 
keő wtes, serúes, es egieb hasonlo niomorusagh miat, 
megh niomoroszik . . . segittessenek az Ceh iŏuedelme 
altal [Kv; KőmCArt. 25]. 

kővágás kőfejtés; extracţie de piatră; Gesteinarbeit. 
1594: Keó wagho chjakani vágjon No. 6. Keö uagashoz 
ualo vas rud wagjon No. 8 Keö zegheŏ vas pereölli No 2 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 22-3]. 1795: A Kő pallerozonak 4 
darab kö vágásért Rfl 2 [ETF 182.72 Gyarmathi Sámuel 
költségnaplója]. 

Hn. 1600: kó wagas neweö helbe(n) [Fenyéd U; 
EHA], 1810: Kővágáson (sz). Kövágás alatt (sz) [Bi-
barcfva U; EHA]. 

kővágatás 1. kőfejtetés; extracţie de piatră; Gesteinar-
beit. 1685: az Kö vagatas az Decsi hataron az hugyo 
pombnal megh engedtetik eo Nganaka [Dés; EHA. — 
Kornis Gáspárnénak]. 

2. ércbányásztatás/fejtetés; exploatare de minereu; 
Erz(berg)bau. 1681: A kő vagatassal, és hordatassal ne 
abutalyon, s egy hámor szükségé felet többet ne veszte-
gessen [VhU 250]. 

kővágó l . m n l . kőfejtő; care lucrează într-o caríeră de 
Piatră; Stein brechend. Szn. 1649/1681: Urvőlgyi Kővá-
gó Matyas [Vh; VhU 268-9]. 

Szk: ~ mester. 1670: Vágó János kűvágó mester [So-
lyomtelke K; EMLt] * ~ mesterember. 1649/1681: Ur-
völgyi Kővágó Matyas jo kővágó mester Ember 
[Vh; VhU 268-9]. 

2. malomkő-vágó; de / pentru făcut crestături / şan-
turi ín piatră de moară; Mühlsteinhau-. Szk: ~ csá-
kány. 1585: Egy keo vagho chakany f 0/75 [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 3]. 1591: Az Nadas patakan vagion egi ket 
kerekw Malom. Ahoz walo keówago chakany II [Méra 

AggmLt A. 53]. 1600: Wgy Thorozkaj vasbul Czi-
náltattam egy Oregh keó vago czákánt az Malomhoz az 
kowaczal [Kv; Szám. 9/XII. 69 Igyarto Simon isp. m. 
kezével]. 1647: egi kö vago czakanj [Marosillye H; VLT 
55/5415]. 1746: Kü vago Csákány [Marossztkirály AF; 
Told. 19] * ~ kalapács. 1637: Az molnár kézinél 
fagyon egy vas csákány; kett keö vago kalapacsy [Fog.; 
UF I, 425] * — lapos csákány. 1656: malom keö emeleö 

nro. l Keö vago lapos cziakan nro. 3. [uo.; U F 
l58] * ~ vascsákány. 1817: Találtatott meg ezen 

jnalomban két kissebb, és egy nagyobb kő vägo vas csá-
kány, nem kúlőmben égy kő emelő vas rudis [Ordöngös-
mzes SzD; SzúvLt 8-9] * kétélű ~ csákány. 1621: Az 
Alpret Malomrol valo Jnventarium . . Ket elw keo 
Jſago Cziakany Nro: 4a [Kv; Szám. 15b/VI-hoz. — 
Folyt, a fels.] * kétorrú ~ csákány. 1656: Malomhoz 

valo eszközök . . . Egy öregh kett oru keö vago hegjes 
^iakanj nro. 1 [Fog.; U F II, 170] * kicsiny ~ csákány. 
1656: Malomhoz valo ezkŏzök ket kiczini keö vago 
esiakani az mint az molnár mondgia roszak [uo.; i.h.]. 

kőmetsző; de tăiat piatră; Steinmetz-. Szk: ~ 
hosszú csákány. 1737: Kőmives csákány 2 ... Egy kő 

ronto põrŏly. Egy vas hassitto szég. Egy kő vágó hoszu 
csákány. Kő fūrő fūru 2 [Brassó; ApLt 2 Apor Péter 
inv.] * ~ véső. 1848: Kővágó véső mintegy tiz fontnyi 2 
rft [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

II. fn kővágó mesterember; pietrar; Steinbrecher. 
1649: Az Apahidi Malo(m) Mester menuen Malom 
kőueket szegődni Cziczion3, kert tőllem szent Miklós 
penzre kett forintott, melliet adot az keovagoknak [Kv; 
Szám. 26/VI. 484. — aSzD. — Az itteni kőfejtésre 1553-
tól fogva vannak adatok (SzDMon. II, 387 kk)]. 1681: 
az fa kővágókra és szénégetőkre oly szorgalmatos vigyá-
zással legyen, hogy ezekben s ezek miat az hámor meg ne 
fogyatkozzék | Egy keő vágónak huszonkét szekér kőért 
tizenhárom forint ~ fl 13/00 Más keő vágónak huszon-
két szekér kőért tiz forint ~ fl 10/00 [CsVh 108-10] | Az 
Bányákba(n) levő Munkások, - s fizetesek Kő hordo 
egi . . . Egi hetre egi fertály vasa . . . Kő vago, egi, vasa 
egi hetre négi rúddal [VhU 66]. — L. még FogE 207. 

kőválá jgheab (de piatră); Steinmulde/trog. 1585: Or-
solia Thüre Janosne . . valia Azt túdia hogy egy 
keo valú wolt az haznal az vra azt vitte el [Kv; TJk IV/1. 
460-1]. 1593: fekete Palynak űzettem hogj egy kw walut 
wit az keozep wczaj fertaljban f - d 25 [Kv; Szám. 5/XXI. 
99]. 1756: a Nagy vagyis belső udvar . . . közepében va-
gyon negj ugro kút tetejében köböl kifaragva tanál-
tatik egy fejér Hattyú nyakában helyheztetett vas nyillal, 
és annak száján bocsáttatik â viz, ollykor más fél őlnire 
is fel ugorván, szolgál pedig nagy réz cső ki belőlle, 
mellyen a vizet szokták ki botsáttani, és az előtt egy kő 
vállú vagyis tekenő, mellybe néha néha bocsáttatik az 
viz [Déva; Ks 92.1. 32 kúrialeír.]. 

kőválúcska ' 1797: vagyon fa lábakon kivŭl és belől 
ki rakott kŏ valutskan fel emelve tüzelő kementze [Kő-
rispatak U; pq. 

kővár cetate de piatră; Steinburg. 1604: semmi keozik 
az Alpereseknek azokhoz az megh irt heliekhez ninczen, 
ha keouarat epitet uolna raitais Albertfi Pal [UszT 
18/39]. 1618: az zsitvatorokbeli confederatióban is ex-
presse megvágjon, hogy tizenegy kővárat, kit akkor bír-
tak az törökök, semmi szín alatt többhöz közöket ne 
mondják Magyarországban [BTN 134]. 1619: az meg-
maradást szinte úgy szeretem én is, mint az, kinek sok 
kővára vagyon [i.h. 214]. 1736: Gróf vala hajdan Zápo-
lyai János, de negyven kővára vala az magyar korona 
alatt [MetTr 317]. 

kővári a Kővár (Szt) várnév -/ képzős szárm.; derivat 
al numelui de cetate Kővár/Chioar formát cu sufixul -i; 
mit dem Ableitungssufñx -/ gebildete Form des Burgna-
mens Kővár. 1. Kőváron lakó/müködõ; din Kővár; in 
Kővár wohnhaft/tätig. 1560: Thy kegyelmetheknek azt 
Irhato(m) hogy Mykor wra(m) ew Naga János mesterrel 
Megh szerzeodek az Kew wary Myre szakmanba, En 
Akkor keowary porkoláb voltha(m) [Gyf; BesztLt 10 
Bl. Bagotai a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 1567: 
Horwatt Jannos kowary kappitta(n) [i.h.]. 1593: kw 
wari kapitan zekere eleibe(n) ky fekete Onat wizen 
adatot biro wram segitsiget [Kv; Szám. 5/XXI. 112-3]. 
1664: Nemzetes Katona Mihály kővári vicze kapitány 
uramnak, nekem jó akaró komám uramnak adassék 
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[TML III, 18 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 7669: 
Az kűvári tisztekkel mit akarnak, édes Komám, kérem, 
tanuld ki [TML IV, 599 ua. Naláczi Istvánhoz]. 1670: 
Az kővári puskásokra az mit fog költeni Kegyelmed, 
megadatjuk, kétség nélkül elhigyje [TML V, 54-5 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1671: Az kűvári udvarbiro helyett is 
ím más udvarbirót küldtem [TML V, 478 Bornemisza 
Anna ua-hoz], 

2. Kővárra vonatkozó; referitor la Kővár; auf Kővár 
bezüglich. 7663: Én urunkat ő nagyságát az kűvári dol-
gokrul is eléggé tudósítottam [TML II, 473 Teleki Mi-
hály Bornemisza Annához]. 

kővárvidéki a régi Kővár vidéke vártartomány -/ kép-
zős szárm.; derivatul cu sufixul -/ al toponimului vechi 
Kővár vidéke/linutul Chioarului; mit dem Ableitungs-
suffix -i gebildete Form des altén Erblandes der Kövárer 
Gegend: Kővár vidékén található; care se află ín ţinutul 
Kővár; in der Kővárer Gegend befindlich. 1742: az 
Mlgs Groff Teleki Ádám Ur(am) eo Nga . Kōvárvi-
déki Jószágának Ispánnya Merkás Kosztan [Ilondapa-
taka SzD; TL 42]. 1767: Ezen helly eránt Nemes Közép 
Szolnok Varmegye, es Kővár vidéki Exmissus Tisztyei 
jelen Létekben tőttenek-é valami determinatiot? [TKhf 
21/19 nyíresi (Sz) vallatás, vk]. 1784: Fogarasföldi, Za-
ránd vármegyei, Maros széki, Aranyas széki, Doboka-
és Kraszna vármegyei, kõvárvidéki főtisztségek, úgy a 
szászok között lévők, mind odavannak [RettE 426]. 

kövecs 1. kavics; pietriş; KieseJ^ 1737: egj egj szekér 
porondot és követset vigjen vagj vitessen [Dés; Jk]. 
1762: a Nagy Szamos ezen hellyet a midőn el sza-
kasztotta követtsel porondal és minden ágokkal meg-
rakta [BSz; SLt XXIV. 6]. 1770: Ezen helyet nem de nem 
a hegyről le folyo eső, és hoviz töltötte fel porondal, és 
kővetsel [H; JHb XXXI/17.3 vk]. 7806: (Az a hely) 
pusztaságban hagyatott, mint viz aradásával követtsel s 
porondal meg hánt helly, marhák dereltenek azon a 
hellyen [Erdősztgyörgy MT; WH], 7875: a Nagy olda-
lokrol Zápor Esők idején áradó és nagy sebességgel ro-
hano viz alattább való hellyeinket el iszapollya, kö-
vettsel megrakja [Szóváros SzD; HG Gr. Haller lev.]. 
1834: a' viz a' felőliem valo partot . . . kemény kö-
vettsel borította bé [Dés; DLt 566/1837]. 1864: földje 
száraz természetű fekete és agyagos követsel elegyített 
[Alfalu Cs; GyHn 19] | Heveder dombja itt is mint szán-
tok találtatnak — de silány — és agyaggal vegyítettek 
[Tekerőpatak Cs; i.h. 58]. 

? Szn. 1627: Keőveczja Boldisar. Keőveczi Thamas 
[Agyagfva U; UszLt IV/50. 37. — aA forrás hangjelölé-
sében az olvasat: Kövecs]. 

2. kavicsos rész/terület; teren pietros/cu pietriş; Kie-
selort/gebiet. 1597: lata(m) hogy az víz mellett az keóue-
che(n) megh harcholottak, Ferench Keleme(n) el futa-
modek [UszT 12/78 St. Bondez (!) de Kis falúd jb vall. 
1687: az Tompos Imre Csűre hata mégget vagyon égy 
darabocska kővécs [Menaság Cs; EHA]. 1697: edgi da-
rab ben valo örökség . . . vicinussa egi felöl . . . a Fejer-
niko vize es kõvetse [Kadács U; Pf). 1775: ugj lépet az 
hid padlása végere az el törvén ugy eset le az Követsre 
[Udvarfva MT; Told. 44/50]. 

Hn. 1590: melj heliet Keoweczj newu heljnek hittünk 
[Máréfva U]. 1680/1825: Az Kővets hagoban (sz) [Vaj-

dasztiván MT;]. 1694/1764: a Kővets hágó alatt [Abafá-
ja MT;] 1698: Kövecs ajban . . . egj hod föld [Páncél-
cseh SzO; RLt O.5 Solymosi Mihály (38) jb vall.]. 1754: 
A* Kővets hágófőn (sz) [Gernyeszeg MT]. 1758: A Kő-
vets hegj alatt (r) [Sztána K;]. 7770: Kövecs Ájban Der-
sei határ-szélben (sz) [Páncélcseh SzD]. 1797: a' Kővets 
[Etéd U]. 1781: A Kővetsben (sz). Kövecsek lábján (k) 
[Szárazpatak Hsz]. 1784: A Kŏvetsáj torkába (sz) 
[M.derzse SzD; DHn 40]. 1807: A Kővetsáj torkába (sz) 
[Páncélcseh SzD] | A Kŏvetsen (k) [Mikháza MT]. 7808; 
Kŏvetsen a' Miklosvári Határon (sz) [Köpec Hszj. 1812: 
a kis Kővets Uttzában [Torda]. 1820/1851: Kővets 
dombnál (sz) [Makfva MT]. 1861: Kővets kut rétjin (sz) 
[Sáromberke MT]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-
ból valók. 

kövecselés (út)kavicsolás/kavicsozás; (îm)pietruire (a 
drumului); (Straßen)Beschotterung. 1842: Á* határszél-
nél elkezdett kövecselésre nézve az a' megjegyzésem, 
hogy alapnak igen apró kövecset hordanak . . . az a' ja-
vallatom, hogy arasznyi vastagságban a' leg durvább 
kovácsot kell ho<rdan)i . . s ezt be lehet azután szinel-
ni . . . apróbb kövecsel, hogy járható és tartós legyen 
[Mv; MvLev.]. 

kövecses kavicsos; cu pietriş; schotteríg. 1625: az Biro 
Georgi feóldenek az Gatt kŏtesen alol . . . ualo poron-
dos kóueczes es hazontalan feoldet . altal szakaztot 
volna az viz [UszT 176]. 1723: ä régi gát kővetses helyt 
volt, . . . a1 mostani penig ige(n) földes helyt van [Kozár-
vár SzD; Ks 25. IV. 5]. 1734: Ezen To . . tiszta szép, 
nem nádas, se nem Hináros fövenyes és kövecses a fene-
ke, Ebben vadnak szép Halak [Tóhát MT; JHb IX/9. 
28-9]. 1768: Fajka (?) dok nevezetű hellyben . . egy Kis 
haszontalan Kővetses helly [Etéd U; EHA]. 1797: Lé-
vén egy darab Porongy Bokros Kővetses viz mosott 
helye . . Észak felöl betülödik . . folyo Küköllö vizibe 
[Betlenfva U; Ks 65/43]. 1806: a' Czigányok is laktanak 
azon Kŭküllŏ két follyamjai között lévő kővetses 
hellyen [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1825: ez az uttza ugy 
ki van már porondoztatva kővetses Porondal — hogy itt 
a' Strása kövekre semmi szükség [Torda; TLt Közig. ir. 
252]. 1826: Drimoszkába . . . porondos v. Kővetses hely 
[Bodola Hsz; EHA]. 1864: Tölgymező . . . főigye kő-
vetses [Gyszm; GyHn 40] | Két hevederköze . . szántó-
ja kővetses [Tekerőpatak Cs; i.h. 58] | földje kövecses fe-
hér agyagas [Alfalu Cs; i.h. 20]. — Vö. a kövicses cím-
szóval . 

Hn. 7572: Kóueczes Kutba(n) (sz) [Bh; KHn 6]. 1641: 
az Keóvecziesbe (sz) [Kakasd MT]. 1641/1650: az Kõve-
czes Dombon (sz) [Vaja MT]. 1642: Kŏuetses Ayban 
(sz) [Páncélcseh SzD; DHn 55]. 1648: A Köveczes útnál 
[Hidalmás K]. 1684/XVIIL sz. eleje: Az Kővetsesben 
(sz) [Komjátszeg TÁ]. 1693: Kővetses nevű helyb(en) 
(sz) [Oklánd U]. 1697/XVIII. sz.: Kővetses alatt (sz) 
[Somkerék SzD]. 1698: Köveczesb(en) (sz) [Sepsisztki-
rály Hsz]. 1699: A Kövecses Dombon (sz) [Szentdeme-
ter U] | Az Kŏvecsese(n) (sz) [Fületelke KK], 1711: az 
Kövecses padon [Székelyföldvár TA; IB VI. 225/3]. 
1718/XVIII. sz.: A' Kővetsesen vagj Csonkáson (sz) 
[Szélszeg Sz]. 1722: A' Kövecses Kútnál a' ki hágoba(n) 
(sz) [Zágon Hsz]. 1737: a* Kevetsesben (sz) [Egrestő 
KK]. XVIII. sz. e.ſ.: Kőveczesben [Zovány Sz]. 1756: 
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Követsés nevü Helyben [Sepsisztkirály Hsz]. 1759: a 
Kŏvetses kutt felé (sz) [Alvinc AF]. 1775: A Kővetses 
Kétb(en) (sz) [Oklánd U]. 1785: A' Setét Berek dombján 
másképpen nagy követsesen [Gyerővásárhely K; KHn 
152]. 1793: A Kŏveses Dombon (sz) [Csomafva Cs]. 
1795/1807: A' Követses tetőn (sz) [Kispetri KJ. 1818: a' 
Kővetses uttzaban [Mv]. 1819: A Gernyeszegi Erdő 
szélbe az Kővetses verő fénybe (sz) [Erdőszengyel MT]. 
1838/1839: A' Követses pataknál (sz, k) [M.péterlaka 
MT]. 1867: A kövecses lábba (sz) [Gerend TA]. — A for-
rásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

kövecsesség kavicsosság; faptul de a fi cu pietriş; 
Schotterigkeit. 1762: (A földet) kovetsessege iszapossá-
ga és gaz miatt nem colaihatván az Közép falviak, ugy 
kezdették fel fogni az Magos martiak [BSz; SLt XXIV. 
6L 1770: Ezen földet . . a' Kövŏtsŏssége miá tsak felit 
szántják [Disznajó MT; LLt]. 

kövecske 1. ékkövecske; piatră scumpă/preţioasă; 
Schmucksteinchen. 1714: Baraczk szin Seljembol valo 
Dolmanj, nagjob részrűl kek Atlas Materiaval béllelt, a* 
mellyén 15, s az uyan penig 16 aranj fonal gombotskak-
kal, és annyi követskékkel ékesített fl. Hung. 24 | Rezes 
Pantzér . . nyakra valo külömb féle fénlŏ üveges kö-
vetskékkel ki rakott [AH 51-2]. 1730: ă . . . kereszt el 
vezett . . . hallottam hogy tizenkilencz kövek voltak 
henne Gyémánt és egyéb apró kŏvecskék [Torda; 
MvRKLev.]. 1770/1773: Arany virág tetején va-
gyon egy Tŏrkés nevü Kövecske [Szárhegy Cs; LLt]. 

2. húgykő; piatră/calcul ín căile urinare; Harnstein. 
1773: Bálás János . . . meg vallotta hogj meg rekett az 
ökre nem vizelhetik, és hogj meg dőglőttis moga beszel-
Jette hogj edgj dorabotska követsskét talált a Madará-
ba(n) vagyis Hojagjában [Asszonyfva TA; JHb II/3]. 

3. ? kő-öntőformácska; formă de turnat din piatră; 
steinernes Gußförmchen. 1679: Boglár öntéshez való 
köveczke [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 60]. 

kövedzés kérelem; petiţie, cerere; Ansuchen, Gesuch. 
1629: Szabad leszen az Anakis keouedzese szerent bizo-
nyítani [Kv; TJk VII/3. 160]. — Vö. a bekövedzés cím-
szóval. 

kövedzetlen engedelem nélkül; fåră permisiune; ohne 
Erlaubnis. 1583/1584: Myerth hogy az Thora keowet-
jetlen kwldeoth Zabo Adam Myltan el vehette Az halat 
Mert Vra Paranchyolta | Senkynek Nem zabad . . . keo-
wetzetlen otth halazny [Újfalu K; Ks 42. B. 9]. 1640: Re-
ßfleo hetfeon8 . A ki touab nem maradhat keredzék a 
Czehmesterteol, mert ha keouedzetlen el megyen száz 
Pénz annakis à bűntetese [Kv; KovCLev. — aVízkereszt 
Oan. 6) hetének hétfője]. 

kövedzik 1. kérelmez; a solicita/cere; ansuchen. 1732: 
Rákosi Joseph Deák kővedzette volt az blts Czehtŏl 
Kemekit [Kv; öCJk]. 

2. (céhbe) bekéredzik, felvételét kéri; a cere admite-
jea (în breaslă); (in die Zuft) um Aufnahme bitten. 1653: 
Mivelhogy Fejérvari István be akarván kövedzeni az 
^zehban, hivatvan azért; megh akarván erteni aka-
mttyat proponalá, hogy őis az tarsasagban akar köved-

zeni, de az rend tartas szerint dilátálak ő kgmek [Kv; 
MészCLev.]. — Vö. a bekövedzik címszóval. 

kövedző szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tíon: ~ máriás remekező pénz (a remekkészítésre va-
ló jogosítás díja); taxă de înscriere pentru susţinerea 
probei de maistru (prezentînd obiectul confecţionat 
pentru acest examen); Meisterwerk/stückgeld (Preis der 
Berechtigung für die Verfertigung eines Meisterwerks/ 
stückes). 1807: Letették . . . a magok kõvedző máijá-
saikat a bé kövedzésre [Dés; DFazCLev.]. 1808: (Leté-
vén) Máté József mester és Fekete Farkas mester a ma-
gok kövedzö máijásaikat a békövedzésre . . . nemes 
céhünk hagyott őkegyelmeknek két heteket a ma-
gok megpróbáltatásokra azon kívül csináljonak egy 
lábost, jó nagyocskát fedővel, egy-egy nagy fazakat fe-
dővel jól megégetve mázoson beadják [Dés; DFaz. 
34]. 

kövér I. mn 1. gras; dick, fett. 1662: Pápai János Vára-
dig való hurcoltatásának hallatott híre, ki öreg, testes, 
kövér legény voltára minden ruhájától, csak lábabélitől 
is megfosztatván, gyalog, mezitlábbal hurcoltatott, kor-
bácsoltatott [SKr 439]. 1655: az mi kegyelmes urunknak 
ő Nagyságának nagy és győzödelmes csatája lön . 
Sok szejmenjeknek testek, kiknél kövérebbeket ember 
nem láthatott, hevernek [Veress,Doc. X, 296 Pap And-
rás Sebess Miklós tanácsoshoz]. 1672: az vago marha 
tavaszszal Szűk es vékony Az Hentesek penig 
ollyankor magokat elvonván, csak akkor akarnak vágni 
mikor a' marha bö kőver es fagygyas [Dés; Jk]. 1705: 
paripái is voltanak, akik mind szép kövérek voltanak, 
szekereslovai hasonlóképpen [WIN I, 504]. 1757: Gás-
pár János Staturájában és Fisognomiájában (!) Szép 
magos szál, kövér, piros, és Sárga hajú ember volt [Szo-
váta MT; IB]. 1758: mikor . . . azon ökrött hajtattatta 
. . . akkor szép kövér volt [O.péterlaka AF; Told. 23]. 
1767/1781: Togyer Stéfántis ismertem, Cseber csináló 
mester ember vala, hasas, kövér, piross [Kisfenes TA; 
JHbK LII/4. 106]. 1844: a* Daru ökör, a' mely jo kövér 
a' hátulját nem bírja [Széplak KK; SLt évr. Sípos Mik-
lós P. Horváth Ferenchez]. 

Szn. 1453: Johannes kewer [Kv; TT 1882. 523]. 1475: 
Paulo Kewer [Brassó; Barabás,SzO 134]. 1548: kçwer 
boldisar [Besenyő Hsz; HSzjP]. 1567: Jacobo Kower 
[Kv; TJk III/l. 102]. 1569: Keower Boldisar [Besenyő 
Hsz; HSzjP]. 1570: Keower Istwan [Kv; TJk III/2. 142]. 
1592: Soliomkeowy Keweor (!) Thoadar [Kv; Szám. 
5/XIV. 56 Éppel Péter sp kezével]. 1590: Keuer Lazlone 
[Kv; i.h. 4/XXI. 29-30 Kis István sp lajstr.]. 7602: Kövér 
György (lófő) [Kökös Hsz; SzO V, 204] | Kövér Gáspár 
(lófő) [Sszgy; SzO V, 207]. 1609: keőver Boldisarne 
[Maksa Hsz; HSzjP]. 1613: Kövér Istva(n) [Altorja Hsz; 
Borb. I]. 1614: Keouer Lazlo pp. Kéóuer Ferencz pp 
[Zoltán Hsz; BethU 272]. 1615: Peselneki Köuer Mihal 
[Szentimre Cs; LLt]. 1620: Keóuer Istua(n) [Kovászna 
Hsz; Borb. I]. 1643: Köuer Istuan [Néma SzD; Ks 90]. 
1646: Kövér Gábor [Mv; AAll. 6]. 1689: Kezdi Szeky 
Lemhyny Kóver Mihaly Nob(ilis) [Born. XL. 85]. 1746: 
N(e)mzetes Gidofalvi Kövér Judit Aszszony [SVJk]. 
1838: Székely gyalog Jubilatus Kövér Domokos 
[Angyalos Hsz; HSzjP]. 
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Szk: ~ ártánysertés. 1756: Kövér eme Sertés Sz: 
Margitán3 11 Kövér ártánj sertés . . . 3 [Ks 23. XXIIb. 
— aSzD] * ~ bárány. 1786: A Nagy Aszszony eŏ 
Nsága is . . . egy jo kövér Báránt ölötett volt számodra 
[Szászalmás NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen 
Sámuelhez] * ~ barom. 1570: K. paranchyolyo(n) Az 
mészárosoknak hogy Agyanak zep hūst Az Aszonyo(m) 
eŏ Naga konyhayara . ha talalnank keoúer barmott 
Ezel Nem banthana(m) Kgdet [Sajó BN; BesztLt 50 Lu-
cas Theowy Caspar Zwch beszt-i bíróhoz] * ~ borjú. 
1726: Husvéthi Innepere . . . végyen egy kövér Bornyút 
[Dés; Jk] * ~ disznó. 1587: Hagíok Seges uarba az es-
potaliba zaz kalongia buzat ket kouer diznot [Petek U; 
SzO IV, 100 Petki Miklós végr.]. 1681: Ugi teczik vehet-
nínek ennel olcsobban is két jo kövér disznót [Hátszeg; 
VhU 604]. 1706: két kövér disznót le verének [KvAkKt 
Mss 261] * ~ emedisznó/sertés. 1682: egy Kövér Eme 
szőke vagy feiír Disznó [Dés; Jk]. 1756: Kövér eme Serés 
Sz: Margitán 11 [Ks 23. XXIIb. — aSzD] * ~ kakas-
pulyka. 1729: egj kövér kakas pujkára, egjebre el ment f 
7//12 [Kv; ACLev.] * ~ kappanv 1665: A fáczánt Ke-
gyelmed egészségére meg eszem. Én is szép kövér kap-
panra, lúdra várnám Kegyelmedet [TML III, 400-1 Veér 
Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1685: adtam Almási 
Ur(am) kezébenn . Kövér Kappant no 1 [Törzs] * ~ 
lúd. 1683: Kövér Lud no 12 [Radnót KK; UtI]. 7685; 
Kőver Lūd nro 12 H: Rüdeg lūd nro 12 [uo.; UtI]. 
1711/XVIII. sz.: meg adni Tartozika . . 1 tiszteseges 
sült kőver Ludot, és a melé T T: hus sült salatat, vagy 
ugorkat és retket tyukmonyos pçreczet, diot, Magyarot 
[Kv; FésCJk 16. — aA remekezett, ill. felszabadított le-
gény a szokásos céhbeli legényavató lakomára] * ~ 
marha. 1673/1681: Sertesek felöl requiralvan az Ngd 
Tiszteit jo Kőver marhakat nem adhatnak ő kglmek, 
Convention ertelme kívül roszat el nem vehetek [Vh; 
VhU 465]. 1710 k.: kövér és ösztövér marha velős konca 
[BÖn. 464] * ~ meddő juh. 1680: volt nekem is két 
kövér meddő Juho(m) [M.köblös SzD; RLt 1 Dán 
Pintye (35) jb vall.] * ~ ökör. 1710: Csáki András . . . a 
brassai mészárosok kövér ökreit füvön legelő sok lo-
vaival együtt elhajtá [CsH 375] * ~ pipe. 1685: adtam 
Almási Ur(am) kezébenn Kövér pipét no 5 [Törzs] 
* ~ pulyka. 1655: Kőver Puika nro 10. Rüdeg Puika 
nro 54. Pujikafi nro 103 [Radnót KK; UtI]. 1683: Kőver 
puyka nro 2 [Alvinc AF; UtI] * ~ réce. 1760: öt eszten-
deje el veszett vola egy kövér Récze a' Tyukász Major 
házból [Kóród KK; Ks 17. XXXI] 1761: Egy kŏver 
Recze 9 Den. Egy rudeg Recze 6 Den. [Dés; DLt] * ~ 
sertés. 1726: fekete (:fejér:) hodos kövér sertését megöl-
te és megette [Dés; Jk]. 1798: Szalananak valo kŏver sér-
tés egeszen Nro 2 [Kövesd NK; RLt]. 1819: Tartozik 
. . . égy kövér Sertést meg perselni, megtakarittani, és fel 
bontani, s annak minden féle aprólékját tisztessegesen és 
leg jobb ízűen fel takarittani [Kv; MészCLev.] * ~ 
tyúk. 1621: Egy keouer Tiuk [Kv; szám. 15b/IX. 207]. 
1685: Kover Tyúk no 20. Rüdeg Tyúk [Fog.; UtI] * ~ 
verődisznó. 1673/1681: Két jo kövér verő Disznók jár-
ván annuatim, ha ugy nem adathatik ki, ket massa Vass 
fordittassek érettek [Vh; VhU 465]. 

Sz: ha lúd, legyen 1671: De ám legyen, ha lúd, le-
gyen kövér. Én megjelentem ő nagyságoknak ezt is 
[TML V, 613 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * nem 
eben áll a ~ ló halála. 1710: Hamisan mondja, valaki az 

én atyámot árulónak nevezi, mert igaz szolgája volt 
mind a fejedelemnek, mind az országnak, nem is eben áll 
a kövér ló halála, hogy felakasszák az atyámot [CsH 
159]. 

2. zsíros; gras; fett. A. húsra von.; referitor la carne; 
in bezúg auf Fleisch. 1621: Az zep keőver Tehen húsnak 
fontiat es egj fertalliat, Egj penze(n) adgiak akar melj 
hizlalt Legjenis . . . az Cçhben az ket Iffiab Ceh mester 
hwttel legien keoteles, ennek megh latasara [Kv; TanJk 
II/1. 136]. 1622: Az jo es keover húsnak fontia d. 2. az 
eosztever húsnak fontia d. 1. [HSzj hús a l j . 1681: az Mé-
szárosok az jo es kőver húsnak fontyat Pünkösdik két 
ket penzen adgyak az alab valónak mas fel penzen [Dés; 
Jk 17b]. 1749: determináltatott hogj az marha hus két 
Táblán merettessék, az edgjik táblán mindenkor igen jo 
kövér hus legyen, mellynek fontya à d 4 mérettessék 
[Torda; TJkT III. 250]. 

B. termőföldre von.; referitor la sol (arabil); in bezúg 
auf Ackererde. 1770: meg szántatnám a garat véginél 
valo nagy Dinye főidet de eztet leg későben , mivel igen 
kövér [Lekence BN; Ks 47. 67. 29 Simon Pál tt lev.]. 
1772: mennyire valo örökös, és zálogos Majorság Szán-
tó Földek . . menynyire termékeny, vagy terméketlen, 
mellyik kövér, vagy sovány [Szászfenes K; BethKt]. 

Szk: ~ föld. 1614: Nikápolyból elindulván . . . igen 
szép mezőséget mentünk, ki hasonló az erdélyi Mező-
séghez, csak hogy bezzeg közel sem o^yan kövér föld 
hanem soványabb — vizetlen [BTN 67]. 1767: a verő-
fénybe egyenes igen kövér föld [Bő MT; EHA] * ~ 
hely. 1705: Ma van az a nap, azmelyen minden embersé-
ges és jó gazda az őszvetést elkezdette, ahol csak igen kö-
vér helyek nem voltanak [WIN I, 527]. 1761: A Déllöben 
egyenes jó kövér helyen [Dányán KK; EHA]. 1767: a Tó 
fenékben egyenes jo kövér hellyen [Nagyernye MT; 
EHA]. 1825: Jo fŭ termo kőver helly [Szárazpatak Hsz; 
SzentkZs Conscr. 349] * ~ lakóföld. 1662: (A Be-
rettyó) a Meszesből eredvén a Szilágyságnak egy részén 
Kraszna és Bihar vármegyéknek gyönyörűséges zsíros, 
kövér lakóföldein aláhaladna [SKr 416]. 

3. ~ bor a. cukrozott (cukorral édesített) bor; vin în-
dulcit cu zahăr; gallisierter Wein. 1845: Kövér-bóſ 
(: Cukorral kövérítve :) [KCsl 13]. — b. ? főzéssel dúsí-
tott/töményített bor; vin concentrat prin fierbere; durch 
Abkochen verstärkter/angedickter Wein. 1845: Kövéſ-
bór (: főzés-által kövérített:) [i.h.]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen' 
~ idő ani îmbelşugaţi/buni, vreme bună; fettes/günsti-
ges Wetter. 1736: Mikor kövér idő jár akkor Terméket-
lenebb határa, legszárazabb Időb(en) T e r m é k e n y e b b 
[A.idecs MT; CU XIII/1. 55] * ~ nyár vară îmbelşuga-
tă; fetter/günstiger Sommer. 1760: vagyon az Tón túl 
. . . egy darab határ midőr (!) kövér Nyár vagyon 
100 Marhát lehet abban legeltetni [Báld K; BLt]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 

substantivartigem Gebrauch: vminek a kövérese; pa ſ ' 
tea mai grasă; das Fette (des Fleisches). 1699: a' Barany 
Hus Csetertyenek a* leg Jovat és kövérét adgyak a* Mé-
szárosok es hentesek per den. // 12 [Dés; Jk]. 1710 k.: A 
kövér akármiben is kedves volt előttem, a húsnak az ösz-
tövérét sokszor elutáltam, nem ment le a torkomon # 
csömör miatt, de a kövére jól lement [BÖn. 514]. 1732: A 
Barányhus limitaltatott e' szerint a leg jovának Czimeſ* 
per Dnr 9 . . . Amely(ne)k semmi kŏveri nincsen más fe ' 
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poltura [Dés; Jk 428b]. 1746: determinaltatott Hogy 
uyabb dispo(sitio)jáig a Ns Tanáts(na)k a* báránycimer-
(ne)k Kőverit d. 12 árullyák ä Mészárosok [Torda; 
TJkT III. 53]. 

kőverem groapă de piatră; steinerne Grube. 1692: 
(Egy szántóföld) rug az kis kö veremre [M .décse 
SzD; EHA]. 

kövéren hízottan; gras; fettig. Szk: kész 1681: ha 
azon a földen mak leszen az magyarok karacson napiara 
kész kövérén hajtassak fela, ha pedig mak nem leszen rŭ-
degen szent Mihaly napiara az ado penzel edgyűtt, hai-
csak fel ide Maros szentkirályra [Told. — aA sertéseket]. 

kövérít kb. (cukorral) dúsít; a îndulci (cu zahăr); (mit 
Zucker) versüßen/anreichern. 1845: Kövér-bór (: Cu-
korral kövérítve :) Kövérbor (: főzés-áltál kövérített:) 
[KCsl 13]. 

kövérített ? dúsított, töményített; concentrat; gallisiert. 
1845: Kövérbór (: főzés-által kövérített:) [KCsl 13]. 

kövérke kis, kövér vad; vînat mic şi gras; kleines, fet-
tes Wild. 1704: Ma voltam ki gyalog sétálni a mezőre az 
úrfiakkal, azonban Haller György és Lázár György ura-
mékkal, amikor is Dienes úrfinak legelső puskásságá-
nak gyümölcse volt egy kis kövérke, melyet legelsőbben 
lőtt flintával [WIN I, 256]. 

kövérkő kövérecske; grăsuţ; ein bißchen/wenig fett/ 
dick. 1640: Én pirongattam, hogy nagy hassal vagyon. 
Azt mondotta, hogy csak kövérkő [Mv; MvLt 291.218a 
átírásban!]. 

kőverő érckőverő; zdrobitor/sfårîmator de minereu; 
Erzgestein hauend/brechend. 1702-1764: (Egy jb-ot) 
Vajda Mihalj az kő verő Vajdak verejenel egj darab lecz-
czel ugj talalt ütni hogj megh holt [Torockó; MNy 
IV, 234]. 

kövérség 1. vkinek/vminek kövér volta; obezitate; js 
Dicke/Dickleibigkeit/Dickheit. 1621: Egy keouer kap-
pant ueuen . . es kegmekys vonás igazító vraym chio-
dalkozthak keóuersegen . . . d 11 [Kv; Szám. 15b/XI. 
309]. 1762: Az I. egész szüretig terhes Asz(ony)t repre-
sentalo fotosságat viselt . . . Nyárban kezdetŏdvén . . . 
vastagulasa és mind azon fotossága, s mind vastagsága 
szüretkor el mult oly hertelen, és oly láthatóképpen 
senkinek oly nagy vastagsága, és kövérségé el nem mu-
ük, hanem lassan lassan mind ezek nagyon fir-
mallyak, hogy az I(na)k gyermeke született [Torda; 
TJkT V. 93]. 1773: Mondják, hogy Keczeli Sándor főbí-
ró kövérségén csudálkozott [RettegE 302]. 1775: br. Ke-
mény Miklós úr is megholt hirtelen. Ülve megfojtódott, 
mivel a szörnyű nagy kövérség mellett golyvája is volt s 
megfullasztotta [i.h. 349]. 1790: Az Juhokis talam a 
kövérség mián nagyon el tölték rühvel [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1808: Sztán Antal Beretzki gyalog 
Székely Katona . . . pofos az ajka vége bé-hajlott kövér-
sége mián [DLt 101 nyomt.kl]. 

2. (hús) kövérje; grăsime; das Fette (des Fleisches). 
1823: Két fodor háj két Tök háj és több le szedet 

kövérségivei együt egy abroszba [Koronka MT; TGsz 
16]. 1852: à zsírt ha ki olvasztattad jegyezzétek meg 
melyik a* hájból, és melyik a kövérségből valo, mert az 
tovább ál [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

kövérszilva húsos szilva; prune grase; fleischige Pflau-
me. 1761: Kövér szilva aszalva Metr 1 Besztertzei aszszu 
szilva Metr. 5 [Szentmargita SzD; Ks CII. 16]. 1769: 
Aszszú gyûmőltsöt visznek Hét vékát Besztertzi szilvát 
. . . Kövér szilvát 3 vékát [Esztény SzD; Told. 5a]. 1798: 
Az Urak Házának a Héjjában tanáltatott . . . Ket kupa 
kerti aszszu Veres Szöllö . . . Idei aszszu Szilva két Véka 

Idei Kövér Aszszu Szilva [Vingárd AF; KCsl 5]. 

kövérszilva-fa húsosszilva-fa; prun gras; fleischiger 
Pflaumenbaum. 1811: Beszterczei, Kövér és Fejér Szilva 
fák [Szamosfva K; HG 328]. 1813: a ' Kertben feles Fe-
jér, Húsós, vagy Kövér, és Besztertzei szilva fák [Koron-
ka MT; Told. 18]. 

kövérszőlő szőlőfajta; un soi de viţă de vie; Art Trau-
be. 1732: Vágjon edj láb homlokos 's vápás szőlő . . . 
Járdován, kövér és boros szőlővel épült [Szászsztjakab 
SzD; Told. 11/67]. 1734: A kolosváriak 18. praesentisa 

kezdik a' szüretet . . . a ' kövér szőlő igen el rothadott 
[Szamosfva K; Ks 99 Veres János lev. — aOktóber]. 
1745: 1744 beli Betzei Majorság Szőlők lámport és kö-
vér Szőlő Ŭrmős bora urn 1 [Marossztkirály AF; Told. 
18]. 1788: éppen a szőllöt vesztegette meg a ho harmat 

az édesebb természetűek u:m: kövér, király, s 
asszony szöllö egésszen oda vagyon [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1841: kövér és Járdován szőllő [Km/ 
Kajántó K; KmULev. 3]. 1843: Bakator Lámpor 

. . Kövér . . Vékonyhéju vagyis boros Fekete 
szőllő Riesling [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

köves 1. pietros; steinig. 1582: twdom hogj az kowes 
fóldet . . . mostan immár balas benedek elly [Ereszte-
vény HSz; HSzjP Agh Thamas (22) jb vall.]. 1623: Za-
bunk lattia nynczyen mert az mytt vetys koues vizes so-
wany feöldben vety [BGU 121]. 1717: Veteményes kert 
. . . köves a bőven való ganéjozást minden esztendő-
ben) meg kivánnya [Nagyrápolt H; JHb XXXI/4]. 
1728: a* Nagj patakba csapó ut felől, be függő köves 
árok [Lisznyó Hsz; EHA]. 1745: az akasztó fa mellett a 
dombon vágjon valami igen köves törökbuza kurta főd 
[Ne; Incz.]. 1759: A Fel hágob(an) egy köves föld (sz) 
[Göröcsfva Cs; EHA]. 1789: Ezen egész Etédi Proces-
susban az egyik Faluból a másikba menő utak és Hi-
dak a' mennyiben a helynek igen Hegyes, omlásos, síp-
pedékes, vizes, és egyszersmind köves volta engedi, al-
kalmatos és járható állapotban vágynák [UszLt XIII. 
97]. XIX. sz. köz.: A mi Határunk a Havasunk tor-
kában esik, földünk Hideg, köves, agyagos, motsáros, 
palás Hegyes, oldalos . . . Marhalegelőre is elégtelen 
[Usz; Pf]. 1864: Virgosorok . . . köves és nagy fenyőfák-
kal benőtt természetű [Tekerőpatak Cs; GyHn 56]. 

Hn. 1326: siluam Kewues [F.zsuk KJ. 1332: Kues-
leuhten (hegy) [uo.; Csánki V, 403]. 1367: in capite eius-
dem montis Kuuesberch [Dés]. 1408/1550: Riuulum 
pontis Kweskwth [Meregyó KJ. 1587/1855: az Keoves 
hágó [Kisfalud AF]. 1592: Keowes padon [Kv; TJk 
V/l.275]. 1595: Keóúes feőlde labjan [Szentkirály U]. 
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1600: az Kohes pataka [Homorodalmás U]. 1604: 
Keoues domb alliaban [Bikafva U], 1608: Keőues me-
zeő [Szentimre Cs]. 1624: Keŏues Utt mellieke (sz) [Nyá-
rádtő MT]. 1638: Az köves dombon felül [Mv; MvHn]. 
1646 k.: az Keoúes Oron egy darab Erdeo [Bányabükk 
TA]. 1669: A kővesb(en) (sz) [Szotyor Hsz]. 1678: Kö-
ves hago [Datk NK]. 1685: az Köves allyaban (e) [Sepsi-
sztkirály Hsz]. 1686: Az Kŏvesut alyaban [Kibéd MT]. 
1690 k.: Köves él [Selye MT; MMatr. 215]. 1693: Köves 
domb alat (sz) [Újfalu U] | a' vizén tul Köves nevü hely-
b(en) (sz) [Á.boldogfva Ú] | Köves ut felet (sz) [Vargyas 
U]. 1694/1764: Köves Domb Térib(en) [Abafája MT]. 
1699: Kövesben (sz) [Siklód U]. 1702: Az köves útra já-
róban (sz) [Nyárádtő MT]. 1711: Felső határon Kőhős 
helyben (szö) [Mikháza MT]. 1714: Köues tetőn öt ölös 
gyepű [Lengyelfva U]. 1715: az Köves ágyban cserefa 
bokros [Bányabükk TA]. 1732: Az Köves Aj faran (sz) 
[Páncélcseh SzD]. 1734: Köves ligeti alatt (sz) [Datk 
NK]. 1737: A Kövösben (sz) [Nyárszó K; KHn 121]. 
1738: a Köves hágó alatt (k) [Dés]. 1744: Kőhős vőlgjbe 
az erdő kőzött (k) [Siklód U]. 1746: Kóves domb nevü 
hellyen (sz) [M.hermány U]. 1754: kozepso erdő alat kö-
ves nevü helyen (k) [Szentimre Cs]. 1757: ă Köves Vész-
ben (k) [Várdótfva Cs] | A Kies To Kerületiben (k) 
[Nagyernye MT]. 1759: Köves vápa széljén (k) [Etéd U] | 
a Köves Patakban (k) [Szentmárton Cs]. 1766: Köves 
Utzán. Köves láb farkán (sz) [Szentkirály Cs]. 1767: Kis 
Köves (e) [Retteg SzD]. 1773: A Köves Sorkon (sz) 
[Szárhegy Cs]. 1775: A Kövős Domb(on) (sz) [Muzsna 
U]. 1781: A Kőhesbe (sz). Kőhöeben [Mákó K; Hr]. 
1783: A Kövős Földön (sz) [Fiátfva U] | A Kövesben 
(sz) [M.köblös SzD]. 1801: Kövespatak Sorkán (sz) 
[Szárazajta Hsz]. 1805: A' Köves Főidőn (sz) [Fiátfva 
U]. 1810: Köves patok Árnyékaba (k) [Kisbacon U]. 
1825: Köves padan [Kv; Pk 5]. 1826: A' Kies (e) [M.gye-
rőmonostor K]. 1840: a ' Kövess bértz felső végén (sz) 
[Krasznahorváth Sz]. 1850/1860: Köves ajj torok (sz) 
[Páncélcseh SzD]. 1854: A' köves tablába (sz) [M.kecel 
Sz]. 1864: Köves patak [Gyszm]. 1891: Köhös [Mákó 
K; KHn 237]. — A forrásjelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

2. kövezett; pietruit, pavat; gepflastert. 1799: a Kö-
ves Ország ut [Mv; MvHn]. 

3. kősziklás; stîncos; felsig. 1757: Fát termő Hegyek 
nincsenek, hanem azok hellyet haszontalan Kopa-

czos, Köves oldalos hegyek Vadnak, mellyek a Falut 
kõrnyűl vészig [Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 1823-
1830: Welhotaa nevü falun túl . . erdős-köves helyek 
vágynák, ahol megláttuk előbb az Albis vizét, a viz felett 
igen meredek köves hegy és oldal vagyon, melyen az út is 
megyen, és ha itt az ember bélit kirázatni vagy nyakát ki-
töretni nem akarja, szálljon le a szekérről s gyalogoljon 
[FogE 179, — aCsehországban]. 1864: Jáoros egészen 
használhatatlan hegyes köves oldalak romlásos erdőből 
ál legelőnek használtatik [Killyénfva Cs; GyHn 47]. 

4. drága/ékköves; cu pietre scumpe/preţioase; mit 
Edel/Schmuckstein. 7560: Tyzen keth arany gywrw keó-
wesek [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1595: Egy Ara-
njas zablja het boglár rajta keowesek az zájajs (!) mind 
mereoh ezwsteos Aranjas az kerezthjn ezwst lanch 
[Zsombor K; SL. Sombori László reg.]. 1637/1639: Egy 
mereo Ezüst hüúely Gyeongyos keoues [Kv; RDL I. 
111]. 7665: ö t főlovak, egyik szerszámostól becsültetett 

tizenötezer tallérra. Ennek szerszáma arany, gyémántos 
köves [TML III, 440 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ arany mü. 1651: Az minemő Egietmasokat, 
keőues Arani miuet, köntöst es egieb fejer ruhát nemze-
tes Vaas Judit Azzonial attak [WassLt 72/2 Vaas Judit 
kel.] * ~ arany-nyakbavetõ. 1648: Egy köves tizennegy 
boglárból allo Arany nyakb(a) veteő, melyb(en) va-
gio(n) tizenniolcz rubint kilencz giemant, haro(m) Sma-
ragd, egy Saffir, eőtve(n) zem eőrőg gyöngy [Mk Kapi 
Kata kel.] * ~ aranyperec. 1736: Az Gubernátorné 

más nap tiszta arany fonalból szőtt szoknyában, 
nyakán, mellyin, kezin való köves arany pereczek, nyak-
szorító, reszkető-tők, arany köves, sok jó féle gyöngyből 
csinált virágokkal sűrűn megrakott övek, köves medá-
lyok annyi volt az testin, magok az ott való vendégek, 
elévaló német tisztek csudálva nézték [MetTr 397-8. -— 
aGr. Bánffy Györgyné gr. Bethlen Klára] * ~ ſúggõ. 
1634: Mind szenti Gábor Uram kis leanianak, Mind-
zenti Christina Aszonnak nekem zerelmes kerezt lea-
niomnak, hagiom az Safilos homlokra valo, keoúes 
gyeongjeos fwggeőt [WassLt 73/1 Cegei Vass János 
test.] * ~ gyűrű. 1836: egy Keresztbe rákot kis Fejes 
kövés gyűrű [Apahida K; RLt 0.4] * ~ hüvelyű kard. 
1736: Mihelyt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyver-
hordozó inas, aranyas köves hüvelyű kard s fejedelmi 
buzogány lévén keresztül téve a karján, mind ott állott 
az fejedelem háta megett, mig asztaltol felköltek [MetTr 
335] * ~ kapocs. 1732: Egy arany drága paszomántos 
öv, ezüst aranyos, és köves nagy kapcsokkal szép mun-
kás czirádákkal [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt.] * ~ ko-
rona-koszorú. 1736: jóféle gyöngyös, köves korona-ko-
szorú volt az fejiben [MetTr 387. — dA menyasszony-
nak] * ~ marha. 1685: Tisza Sára minden orien-
tális Gyöngyöket és köves marhákat . . . holta után ha-
gyá, válla (!) örökösön megh hihatatlanul kedves édes 
urának [Hr 1/22]. 1780: a . Bethleni Boltban volt egy 
kisded Záros iskatulya, és ebben állottanak az ŏ Nga 
drága gyöngyei, és köves marhái [Kv; BK. Sig. Kun (20) 
lib. vall.] * ~ medál. 1657: igen böcsülettel vendéglé-
nek és ajándékozának is bennünket; nékem igen szép 
mosómedencét korsóstól, kalapos süveget szép köves 
medállyal nagy arany láncot is adának [Kemön. 277] # 
~ pallosocska. 1656: hagiom az vertsye Lovamot, uy 
köves portai legh szeb szerszámommal, orraba valójá-
val, fek emleivel, zabolajoval, köves veres Barsoniosj?al-
losoczkaval; Veres Barsonyra varrót czafraggal [Ádá-
mos KK; BálLt 93] * ~ pléhpáncél. 1759: szállíttasson 
el . . . Egy tzifra köves ezüsttŏzott pléh Pantzélt derékra 
valót [Sárd AF; TSb 51] * ~ portéka. 1775: Drága 
gyöngyös köves portékákot, Ládákot, kész pénzt 
mindenféle Lábos marhákot, Gabonát, Hintokot, 
Kotsikot, Szekereket . . . azokot mindeneket Testamen-
tario Jure Leányának hagyta átok alatt [Csomafva 
Cs; LLt] * ~ szablya. 1619: Azért az én uram azt ké-
vánja, hogy nagyságod mindjárt most egy fő kapucsi pa-
sáját készítené el és küldene az én uramnak királyi mél-
tósághoz való fő lovat öltözetivei. köves szablyájával, 
bottal, 40 vagy 50 kaftánnal [BTN 312] * ~ szerszám 

~ pallosocska. 
5. malomköves; cu piatră de moară; mit Mühlstein. 

1664: Vagyon az falunak jo rákos, pisztranghos, kövi 
halas 12 forint poena alat megh tiltot pataka, mellyen az 
falusiaknak vagyon egy egy bokor köves malmok nr. 5 
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melybűl vam tizedet szoktak adni eő Nghok szamara 
[UF II, 293]. 

kövesdi a Kövesd (MT) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Kövesd/Cuieşd; mit 
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Kövesd: 
1. Kövesden lakó; din Kövesd; in Kövesd wohnhaft. 
1722: Marasszeki Kovosdi T: Nemzett(es) Újfalvi János 
uram [Szőkefva KK; Kp 112]. 

Szn. 1614: Peter Pal gyilkosságért Hauadi Lukaczj f. 
15 Keouesdi Palnak keottek magokat [Bede MT; UszLt 
VI. 56 Connum. 47]. 

2. Kövesden átfolyó; care curge prin Kövesd; durch 
Kövesd hindurchfließend. Hn. 1769: a Kövesdi Patak 
mellett (sz) [Liget MT; EHA]. 

kővéső daltă de pietrar; Steinmeißel. 1589: Egy keő 
vesseo [Kv; KvLt Inv. l/2. 38]. 1796: A kőmivesnek egy 
kővésőre adatott l vas [Déva; Ks 95]. 

kövesség vminek köves/kövecses volta; calitatea/fap-
ful de a fi pietros; Steinigkeit. 1830: Szurdok Tsorgo-
jánal . . . azon darabotska Föld eddig is az Eklésiájé 
volt, de a* kövesség miatt Ekével nem használhatta [Ma-
gyarókereke K; EHA]. 

Hn. 1785: A Kövesség Rétiben [M.gyerőmonostor K; 
KHn 81]. 

követ ſn 1. trimis, sol; Gesandter. 1566: (A) császár 
• •. követek által a királynak azt hagiá3, hogy országá-
ban veszteg lenne [ETA I, 24 BS. — Szolimán szultán 
János királynak]. 7590: 2 february Byro vra(m) Akar: 
Kyüldottem Esmeg Ayandekot az Torday Kamora Is-
pánnak, Az kytt Vrunk kyúldot, hogy Gazdalkodiúnk 
az Chyazar koűetinek [Kv; Szám. 4/XX. 3 Hooz Lőrinc 
sp kezével]. 1619: monda az pasa: Ilyen követet küldjön 
az urad, mint te vagy, mert látom, hogy te is igaz ember 
vagy [BTN 282]. 1653: Báthori Gábor . . . a portát 
megtalálta volta követei által [ETA 1,105 NSz. — â1611-
ben]. 1667: az tanácsuraknak ide jövetele után urunk 
gyűlést akar hirdetni, három nemzetbűi álló követet az 
portára beküldeni Zólyomi dolga végett [TML IV, 5 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 1669: Jöttek meg a 
követek, kik expeditusok voltak a tractára, Eperjesre 
[IIAMN 147]. 1710: (A császár) mindenfelé Európában 
követjeit expediálja, segíltséget kérvén bécsi obsídió fel-
szabadítására [CsH 169]. 

Szk: békességszerző ~. 1823-1830: már talán békes-
ség lesz, mert a franciák meg vágynák szorulva, az ang-
lus békességszerző követ már rég Párizsban van [FogE 
217] * erdélyi ~. 1615: Menének az erdélyi követek az 
felső pártra, az német császárhoz [Kv; KvE 148 SB]. 
1678: Az erdélyi követek is ki mentek és az Skerlét uram 
sátorában voltak [TML VIII, 175 Bessenyei Mihály Te-
leki Mihályhoz Konstantinápolyból] * flandriai 
16/9:2 Itt estve jött vala hozzánk az flandriai követ 
[BTN 283] * florenciai ~. 1594: Az Florinciay keoue-
teth, vitte Kadas Balinth es Zygiarto Dániel hatt louan 
koczian Thordara [Kv; Szám. 6/1V. 31] | Jewe egy flo-
renzyai kewett [Kv; i.h. 6/VIII. 75 Casp. Semel sp kezé-
vel] * ſranciai ~. 1625: erkezwe(n) Fejervarrol Pribék 
Istwan az Francziaj keőwett szolgajwal [Kv; i.h. 
16/XXXIV. 16] * havaselvi 1593: az hauaselj keo-

weteket wizj tordaig Zengelj (!) istwan 3 lowon f — d 75 
[Kv; i.h. 5/XXI. 120] * keresztény 1619: Akkori ac-
táinkban maradott vala hátra . . . az keresztyén köve-
tekkel való tractám . . . mentem három keresztyén kö-
vethez: velenceihez, flandriaihoz és angliaihoz [BTN 
359] * lengyel ~. 1582: Zabotkay Marton wizen az len-
gyel keweot lowaynak zenat zalmat 6 hozást [Kv; Szám. 
3/V. 15 Lederer Mihály sp kezével]. 7609: Érkezek az 
Lengiel keouet 16 magaual Feyeruarrol es praesen-
tala vrunk leuelet Biro v(ram)nak melyben parancziola 
hogi tiztessegesen gazdalkodtasso(n) Biro vra(m) nekiek 
[Kv; i.h. 12b/IV. 358]. 1740: Lengyel követeknek etek-
hez valo bors safran eczet denar 25 [Kvh; HSzjP] * ma-
gyar 1619: Most ezért az magyar követtel yala-
mennyi magyar vagyon . . mind kimennek3 [BTN 335 
— Konstantinápolyból]. 1677: Az bement magyar kö-
veteknek nagyobb resze Vesselényi uram tiháji, kivált-
képpen egy Hamvai nevü [TML VII, 441 Teleki Mihály 
Baló Lászlóhoz] * magyarországi 1619: Az pasa 
dissimulált mégis, hogy ő azt nem értette, hogy magyar-
országi követ jőne [BTN 364] * moldvai 1594: 4 die 
Septemb(ris) Jewe Esmeg egi Moldűai kewet, Bűyer 
Gorgory [Kv; Szám. 6/VIII. 99 casp. Semel sp. kezével]. 
1598: Nagj Demetry giergy Vitte az moldoay keoúetet 
másod magaúal kapúsra postán. 3. loann atta(m) neki 
. . . f — // 56 [Kv; i.h. 8/V. 166] * német 1589: Az 
mely Nemet Koúet, vrúnkhoz Jeott volt, vitte el Boldis 
Jacab Gerendre 4 Loúon attam f. 1 d. 50 [Kv; i.h. 4/VI. 
105 Stenzely András sp kezével]. 1685: Mentünk az né-
met követ Pankos Fredericus Mar de Marchiso eleiben 
[Torda; SzZs 268] * olasz 1625: Juta Zekelj András 
Oloz keouetekel [Kv; Szám. 16/XXXV. 116] * perzsa! 
perzsiai ~. 1619: negyednaptól fogva vártattam Török 
Zsigmondot csak azért, hogy mindennap hozták, hogy 
általjő az perzsiai követ | Ultima die Junii lön audentiája 
az perzsa követnek3 [BTN 254, 279. — Konstantiná-
polyban a Portán] * portai 1657: Portai követ va-
gyon itt [TML I, 47 Keövér Gábor Teleki Mihályhoz 
Désről] * tatár ~. 1621: Az Tatar keöuetek erkezuen 
heten . . . gazdalkotta(m) nekik3 [Kv; Szám. 15b/XI. 24. 
— aKöv. a fels.] * török ~. 1578: Ide Ieonek tórók keo-
wetek is kik kewannyak az biraktol az feredeo teteit [Kv; 
TanJk V/3. 163b]. 1587: 21 die octob: Jeoue be egy 
Teóreók keŏwet Negied napeg gazdalkottam en ne-
kie . . keolteottem eosvesegel . . f. 2/6 [KV; Szám. 
3/XXX. 45 Seres István sp kezével]. 1670: Adtam a ket 
Törők kŏvőt szamara akik el mentek 15 font Riskasat 
[UtI]. 1791: Szászvároson most a Magistratus a bé 
jövő Tőrök követnek a Nsgod házát rendelte szállásul 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * velencei 1597: 
Az welencey kowet wagion ket kociwal [Kv; Szám. 
7/XIV. 86 Th. Masass sp kezével]. 

2. az országgyűlés (alsó táblájának a) tagja; deputat 
(în dietă) Mitglied (der unteren Tafel im 
Reichs)Landtag. 1653: mikor mind a székelység s mind 
a vásárhelyi követek eleibe3 adták volna . . igen nevet-
te, és csudálkozott azon, hogy azt mondották a széke-
lyek, hogy nékik azt tartja az ő törvények: hogy a szé-
kelységen vár ne légyen [ETA I, 87-8 Nsz. — aBásta elé]. 
/662: mind a vármegyék, székelység, szászság, és váro-
sok követeinek helyek elrendeltettek vala, úgy, hogy 
tudhatná ki-ki az ő helyét, hol volna | az országgyülésé-
rül a követek kijöttek vala [SKr 301-2, 313]. 1704: Ma fo-
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gák meg . . . az itélő mester fiát, azért, hogy a csíki köve-
teknek hivatalját felvállalta volt és most Csík rebellált | 
Ma küldöttem levelet Lugosi uramnak Brassóba az úr le-
velével együtt, akit az új brassai követek fognak elkülde-
ni]. 1790: az egész Nemes Udvarhelly széki Nemes Ren-
dek Képében . . . a Nemes Magyar Országi Diaetara vá-
lasztott Követünk Költségére Léváltunk . . . 139 ~ Száz 
harmincz kilentz Rforintokot [Szu; UszLt ComGub.]. 

Szk: vármegye ~e. 1667: Isten aldomasabol eo 
kgl(me)k megh indulva(n), es az Nemes Orszagh Gyűlé-
sében) erkezven ott . . . tehetségek szerint azo(n) forgo-
lodgya(na)k eo kgl(me)k consentialva(n) az statusokkal 
es Tőb bŏczülletes varmegyek követeivel, hogy ollyant 
vegezhesse(ne)k, ne fegyvert hanem bekesseget vonván 
ez hazara [WassLt követi ut.]. 1682: az ország gyülesere 
avagy tiszt Uramek, vagy v(a)r(me)gye követi Le vigyek 
az Levelekett, egeszszen, es ott igazodgyek vigkeppen el 
az falu dolga Kornis Gáspár Urameje avagy Harinai Fe-
rencz Uramé Legyen [Felőr SzD; Ks 21. XVII. 12] * vá-
rosi 1605: AÎz Varossi keőwetekkel Io modgiawal 
conferallianak Amenyre sine aliqua Súspicione potest 
[Kv; TanJk 1/1. 513]. 

3. küldött; delegat, trimis; Abgesandţer, Delegierter. 
1615/1616: ena Kgmedhez Biro U(ram) követ vagyok 
Kamora Ispántól az soo felöl [Kv; RDL I. 100. — ^ m e -
ricus Nagy Bikfalúinús, előbb kolozsi prédikátor. í har 
András, kolozsi bíró]. 1658: Az ország esmét Rákóczi-
hoz3 követeket küldött vala, kérvén azon, hogy legyen el 
a fejedelemség nélkül, mert a török császár nem akaija 
engedni [ETA 1,166-7 NSz. — aII.*Rákóczi Györgyhöz]. 
1668: Jött a váradi Szokolovit Mehmet pasa követe hoz-
zám, egy öltözött lovat hozván ajándékba [AMN 145]. 
1768: T. Szász Uramnak a négy vonás forintot meg kül-
döttem volt és abból ki akartam venni 5. krajtzárt és 
nem vette el a követtye itt vágjon kezünkbe [Esztény 
SzD; Told. 5]. 1783: ide alább neveik szeréntis meg Íran-
dó Mlgs és Tkts Possessor Urak és Aszszonyok, és Falu-
si Lakosok ö Kegyelmek hozzám utasított Kŏvettyek al-
tal engemet3 honorifice requiráltának kéretvén azon: 
hogj . . . Erdejeket fel osztanám [Harasztkerék MT; 
Told. 25. — aÁz osztosztató közbírót]. 1849: A' szem vi-
zet küldöm, az ezüst húszast is a' követtől viszszá utasit-
tottam, méltóztassék tŏlle altal venni [Etéd U; Pf kendi 
Ferenc lev.]. 1851: instálam hogy pénzen fogadat köve-
temet üres válaszai ne botsássa visza mert én nagy szük-
ségekel küszködő el nyomaradatt beteges özvegy asz-
szony vagyak [Ó-Torda; DobLev. V/1321]. 

Szk: halál ~ e. 1658: Veszem eszembe, hogy az en 
eletemnek Utolso Napia nem messe Vagyo(n), mert az 
halai az Eo keóvetet, es postáját en hozzam ely kúldótte 
[Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.] * Isten ~e. 1811: Igen-
is Lelkemnek fel-indulása nagy, Meg-ismérem, hogy te 
Isten* követtye3 vagy, Jöttél, hogy légy nekem szomszé-
dom 's Barátom [ArE 109. — aA fülemüle]. 

O Szn: 1572: Keowet Matthias Kakas András zolga-
ya [Kv; TJk III/3. 45]. 

követ ige 1. vki/vmi nyomában megy/tart; a urma/ur-
mări; folgen. 7662: Az fejedelemnek s generálisinak is 
tetszék, hogy vagy harmadnapig nyugodalom engedtes-
sék a hadnak, s azután kövessék az ellenséget [SKr 
661]. 1667: Az gyalogok cum bona securitate jó kalau-
zokkal kövessék nyomban Kegyelmeteket [TML IV, 

103 Bánfi Dienes Teleki Mihálvhoz]. 1755: Kis Gyeke és 
Légen között volt határ járás . . . Egy itilŏ Mester Ur 

meg indula elől egy nagy Sellyem Sinoron le fŭggÖ 
petsétes levéllel, eztett követék Doboka Vár megye ré-
széről Fő Biro Balog György Uram V. Ispán Köblös Pé-
ter Uram [Nagygyeke K; Ks K. 80. — 31724-ben]. 1767: 
szalad bé utánnom Kocsis Gyuri kitis Leg kőzőléb ker-
get vala az Asztalas Horsa György kővőtvén eötet Kis 
Vaszij és Telegucza Juvonis [Betlensztmiklós KK; BK. 
Demeter Ersok Forkos András felesége (32) vall.]. 1869: 
Okos Andrásné Barta Kata panaszt emel férje ellen, 
hogy Kupa Istvánné Tőrös Ersébettel ismét öszszekerült 
. . . követvén őket, megtalálta a Lakatos Pál törökbuzá-

jában egymás mellett ülve s csókolózva, őlelgetőzve 
[M.bikal K; RAk 276]. 

Szk: nyomot 1606: az Karos Azzonj az eö mar-
haianak Njomat az Kws galambfalj hatarra köuette 
[UszT 20/304]. 1654: az nyomot az Soliom kŏj hatarban 
egez falúiul követtük es heted magammal . hütŏs Vice 
szolga biro előtt hittel be ádtuk es az Soliom kŏiekis fel 
vették, és követték ugian azon Szolga biro előtt [Ks 42. 
D. 31]. 1668: az niomat köuetük az Nagi Jstuan el ueszet 
marhaynak [CsÁLt F. 27.1/30 Illés Ferencz Kazon Vy-
falui (40) pp vall.] * sarkon ~. 1854: (Bem) Urbánt sar-
kon követve s üldözve kikergeté3 Bukovinába [ÚjfE 
351. — 31849-ben] * vkinek útját 1782: 3. Fegyve-
res Gornikok követték utunkat [Lozsád H; Ks 76. 
VIIIc] * vminek nyomát ~í. 1672: az szánnák nyomat 
Egi hites Polgarral edgiüt követők [SLt P. 18]. 

2. elkísér vkit; a însoţi pe cineva; begleiten. 1710: én 
kész volnék őket Bécsben követni, ha Felséged úgy pa-
rancsolja [CsH 84]. 

3. vmi után helyezkedik el; a fi aşezat după ceva; 
nach/hinter etw. liegen. XVIII. sz. e.ſ.: Ezt követi rendi-
ben az élés ház, melyben vagjo(n) 14 Lisztes Szúszék 
[Gernyeszeg MT; TGsz 42]. 

4. vmi után történik/következik; a urma; auf etw. er-
folgen/geschehen. 1666: én is írhatom az hollandusok 
angluson nyert nagy győzelmek confirmatioját, melyet 
vagy ott az táján levő minden fejedelmek egybe veszése, 
vagy jó békesség fog hamar követni [TML III, 589 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz]. 1678: Istenben boldogul 
elnyugovék kedves húgom Székely Judita asszony 
. . . és temettetett el die 25, melyet követett kisebb leá-
nyának, Boricának halála die 30 eiusdem [Kv; KvE 216 
AM]. 1756: Ezen Kémény Allyának Észak felől valo ol-
dalában vágjon . . . ket Sütő kementze . . az edgjik . . . 
meg omladozot, felő hogj a másik is ne kövesse omlását 
[Branyicska H; JHb LXX/2.25]. 1757: hallottam hogj az 
utrizált Tanórakb(an) egy puska ropponás esék, aztot 
követé lárma és tolvaj kiáltás [Abosfva KK; Ks 8. 
XXIX. 32]. 1844: hallottam hogy az utczán fűgyektet-
nek (!), mit azonnal követett a nagy dőrőmbőzés, s tol-
vaj kiáltás is [Torda; KLev.]. 

Szk: egymást 1765: ebben az esztendőben embe-
reink panaszsza égy mást követte [Bonyha KK; Ks 
LVII/9 gr. Bethlen Pál özv. gr. Haller Jánosné Dániel 
Sófiához]. 

Sz. 1686: Április . 15. Húsvét másod napja. Nagy 
hó lött, és most tölt be, hogy szekeres karácsont szánas 
húsvét szokta követni [SzZs 506]. 

5. vkit/vmit ér vmi; a suferi/a avea parte de ceva; 
jn/etw. treffen. 7662: úgy tetszik, világosan föltalálhatja 
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okát a rettenetes romlásnak, melly azon szegény hazát e 
néhány esztendők alatt siralmasan követé [SKr 73]. 
1670: Kegyelmedet kérem, szorgalmatos vigyázással le-
gyen az várra s kinek-kinek úgy higyjen, hogy valami 
nem gondolom dolog ne kövesse az hazát [TML V, 272 
Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 1683: semmi némű 
respectusra Szombati szólgaság(na)k színe alatt magát 
senkys ne absentállya, mert egy átallyab(an) magok 
se(m) gondolnák meg mi követi az ollyanokat [UszLt 
IX. 76. 19 fej.]. 1784: (A felkelők) mihelyt Városunkra 
rohantak és a* pusztítást el kezdették némely Atyánkfiai 
által a' közönséges Város neve alatt a ' Protestatiot a* 
köz nép közt meg tétettűk, hogy senki a ' köztünk lako-
zok kŏzzül hozzájok magát ne elegyítse mert ha ele-
gyíti magának tulajdonittsa a* mi fogja érette követni 
[Torockó; TLev. 2/14.2b]. 

Szk: alkalmatlanság ~ vkit. 1669: naponként szapo-
rodnak az panaszok; félő, alkalmatlanság ne kövesse az 
dolgokat [TML IV, 513 Teleki Mihály Rottal János-
hoz]. 1671: ha . . . felülések felől kegyelmes parancsola-
tunkat veszik, minden késedelem nélkül felülhessenek s 
készületlenségek miatt fogyatkozás vagy valami alkal-
matlanság ne kövessen bennünket [TML V, 587 a fej. 
Teleki Mihályhoz] * exekució ~ i a falut végrehajtás 
szakad a falura. 1720: A Bur Láczk Fia nem akarvan 
menni, mondgja az biro, ha valami executio követi a Fa-
lut éretted, ide rĕãtok szállítom az executiot [H; UtI] * 
kár ~ vkitIvmit. 1665: Mivel az vármegye Kapi ura-
mat választotta, szükség, hogy Nagyságod õ kegyelme 
introductioja felől parancsoljon, hogy az két kézben az 
vigyázatlanság miatt valami kár ne kövesse az hazát 
[TML III, 524 Teleki Mihály a fej-hez]. 1777: hogyha 
* •. melytől Isten őrizze, kár követne,3 minden ember, 
akinek marhája a falu közönséges helyéből legelődik, 
adjon egy poltorát [Zalán Hsz; RSzF 189. — aA pász-
tort, ill. a csordát] * romlás ~ vkit. 1662: Nyilván 
vagion Nagk értésére, minemű véletlen romlás követet 
bennünket az el mult esztendőben, meliböl valo ki épülé-
sünkéit az mi időnkben nem reménlhettyük [UF II, 232] 
* rossz ~ vkit. 1665: kérem Nagyságodat, méltóztas-
sék az dolgokat disponálni úgy, hogy nagyobb veszede-
lembe ne essünk, mert én félek, hogy ebbül rossz ne kö-
vessen bennünket [TML III, 359 Teleki Mihály a fej-hez] 
* vmilyen nyavalya ~ vkit valamilyen betegség szakad 
vki nyakába/nyakára. 1755: magamis sok nyughatat-
lanságom mián majd anyira ell bágyadtam, hogy 
méltán félhetek, né talán tán engemis valami nyavalya 
kövessen [Ks 28. VII Árva Dániel Zsófia leányához]. 
1765: váldoltatik az I(nct)a hogy ŏ bŭjes, bajos bo-
szorkánysági mesterségekben gyakorolván magát, ma-
ga gonosz mesterségével sokaknak ártatt . . ne-
mellyekre meg neheztelvén, vagy meg fenyegetvén azok 
meg betegedtek, vagy valamely nyavalya követte okét 
[Torda; TJkT V. 290] * vmilyen sors ~ vkit/vmit. 1657: 
hogy őnagyságának utána ne lázadjon az egész had, 
azok miatt az ellenség őnagyságát is üldözvén, vélek 
együtt ne kövesse boldogtalan sors: készebb voltam az 
hadak között maradni, az ellenséget magamra vonni 
[Kemlr. 322]. 1662: Egyik német ármádátul megkóbo-
roltatott felső részeit az országnak annál még nyavalyá-
sabb sors követte [SKr 678] * vmilyen veszedelem ~ 
vkit/vmit vmilyen veszedelem ér vkit/vmit, valamilyen 
veszedelem szakad vkire/vmire. 1657: az fejedelem . . . 

parancsolá, hogy inteném3 minden jóra és feje-
delemhez való maga alkalmaztatására; melyet megcse-
lekűdtem . . . megmutogatván, micsoda veszedelmek 
követnék [Kemön. 157. — aZólyomi Dávidot]. 1659: az 
Vezer retteneteskeppen haragszik aszt mondotta: 
Czak szoual hordoznak az ebeka bennünket mint Rá-
kóczi, de ihol Tatar Chamnakis irunk, bizony nagyob 
veszedelem keoueti eoket, mint sem az el mult esztendő-
b e n ) volt [Borb. I konstantinápolyi követjel. — aAz er-
délyi követség. Az 1657-beli török-tatár pusztításkor]. 
1665: Nagyságod lássa mit mivel, de én, Isten úgy áldjon 
meg, félek, ez miatt nagy veszedelem ne kövessen ben-
nünket [TML III, 360 Teleki Mihály a fej-hez]. 7772: A 
Nagy Gáton kívül a Part meg tartására vagyon 4 Cson-
ka Gát, ezen fellyűl hogy a Malmot valami veszedelem 
ne kövesse, 5. Csonka Gátok kivántattnák (!) [Szászfe-
nes K; BethKt Mikes conscr.]. 

Sz: 1663: Vagy élet, vagy halál követ, de osztág el kell 
magamat egyfelé fognom és élek, az mint élhetek [TML 
II, 571 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

6. szemmel tart vkit/vmit; a urmări pe cineva cu pri-
virea, a ţine pe cineva sub ochi; jn/etw. im Auge behal-
ten/haben. 1681: Az hámorhoz tartozó szolgákkal is 
szokás szerént az tőkéket magunk számára esztendőn-
ként meg hozassa és az deszka meczczést szorgalmato-
san követvén, arról mint szintén a vasról racionaljon is 
[Szu; CsVh 106]. 

7. igazodik vkihez/vmihez; a se conforma cuiva/unui 
lucru; sich nach jm/einer Sache richten. 1579: ha ky pe-
nigh hazat el Akarya valaky keotny a* wagy órók Árun 
el adny, az varas zokassat keowesse es kiáltassa fel ha-
romzor, a mint annak moggya [Kv; TanJk V/3. 199b]. 
1582: vegeztek hogy az Regy zokast kewesse eó kegme 
Biro vra(m), es az Safſar polgárokhoz zalichya, ha 
eggyk betegh, az massikheoz (!) zalichya ha mykor az 
megh gyogywl ismegh zolgallio(n) Az [Kv; i.h. 250a]. 
1589/XVII. sz. eleje: Ha teőrtennek az Varosra valamely 
faragó, vagy Rakó Legennek iouese, miuenek giakorla-
sanak okaert . . kŏuesse az Ceh Articulusit [Kv; 
KőmCArt. 10-1]. 1642: Intelek arrais Atyai indulattal, 
hogy . . . kegjes erkŏlczŏkŏt kŏuessetek [Fog.; Told.]. 
1676: ide kéne Kegyelmednek egyik fülét s elméjét tarta-
ni, mert soha nem ír ám Kegyelmetek nekem, mit csinál-
jak s mit kövessek [TML VII, 291-2 Vesselényi Pál Tele-
ki Mihályhoz]. 

Szk: ~ / vki duktusát. 1678: lehetetlennek hiszem pe-
nig, hogy mindnyájan úgy megboloduljanak a statusok, 
hogy némelyeknek ductussát bekötött szemmel köves-
sék [TML VIII, 48-9 Bethlen Miklós ua-hoz]. 1760: Az 
B. Korda3 székely vágoványu természetű Praefectussa is 
irt egy Tökéletlen Levelet, láttzik, hogy az Vra ductussát 
követi, mert ők akartak meg csalni, még is minket vádol-
nak [Igenpataka AF; TL gr. Teleki Adám aláírásával. 
— aBr. Korda György, a levélíró veje]. 1796: a ' mi már 
a* dolog derekát illeti, ittis az Ali Peres, a ' Mlgs Feli Pe-
res Urnák ductussát követvén így felel3 [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 82 tábl. — a Köv. a nyil.] * egyezséget ~ -> 
igazságot ~ * igazságot 1718: Mindenek felett arra 
vigjázza(n) hogj a szegénység minden rendek kőzött a 
három falub(an) igasságot és edjességet kovesse(n) 
[Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.] * jó rendtartást 

1572: Keryk eo k. biro vramat es kyralbyro vramat 
Ereys hogy keowessek az Zamadas dolgaba az regy Io 
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rendtartast vgi hogi valasanak eo k. az Ides vraim 
keozzwl keteot, kyk zamot veuen . . . az Safar vraimtulis 
. . . hozzak vgy fely . . . hogy Ne legien az fele zwrzawar 
[Kv; TanJk V/3. 52a]. 1602: zolottanak eo kgmek az ki-
rály birosagnak allapattyarol, Nem akarwan semmyt 
vytany, hanem az regy io rendtartast kel keowetny, mi-
kor az Vristen valamelyet az Tanachbol halai altal ky 
hywt mingyarast az vthanna valo succedalt, mely io 
rendtartast seoksegh mostannis keowetny [Kv; i.h. 1/1. 
411]. 1764: Egyebekben pedig Céhbeli atyánkfiai 
őkglmek kövessék magok jórendtartásokat, intimálta-
tik [Dés; DFaz.23] * kötelességét ~ i . 1671: ha az dol-
gok így vadnak, hogy értésemre adta, úgy tetszik, igaz 
kötelességét követte [TML V, 446 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz] * normát 1778: A marhák aránt pedig 
az eddig is observált Normát kövessék [Mv; Mátyus, 
ConsSan.gub.] * vkinek nyomát/nyomdokát 1597: 
most is kewannyak ew kegmek hogi ez mostani vasarbi-
rakis az reghieknek nyomdokát keowessek [Kv; TanJk 
1/1. 295]. 1600: A Három széki székelység jő . . eleibe 
küldtünk és persuadealni akarjuk omnibus rationibus, 
hogy az Aranyos székiek nyomát kövessék [SzO IV, 137] 
* vkinek parancsolatát ~z. 7663; Nagyságod parancso-
latját elvárom és követem [TML II, 494 Teleki Mihály 
Lónyai Annához] * vkinek példáját 1642/1677: ő 
Nagysága3: Religioknak respectusáért-is senkit-is meg 
nem vét haza fiai kŏzzül, hanem ebből minden személy 
válogatás és discretio nélkül, a ' boldog emlekezetü Feje-
delemnek dicsiretes példáját követi [AC 27-8. — aII. Rá-
kóczi György]. 1659/1681: az Jövevényekhez valo jo 
czelekedetek(ne)k gyakorlasaban, Boldogh emlekezetü 
Meltosagos Eleink(ne)k diczeretes peldajokat igyekez-
ven kővetne(m) [Vh; VhU 314 Zolyomi Miklós ad. lev.] 
* vkinek tanácsát ~z'. 1630: kövessék şlz én megholt 
szerelmes atyámfiának tanácsát [BTN 432]. 1710: 
Azért a maga embereinek tanácsokat követvén és hadai-
val Rosszcsürhöz menvén, onnan 21. Septembris megin-
dula [CsH 230] * vmilyen rendet *. 1675: Az adózás-
ban ennekelőtte micsoda rendet kővettenek az ſaluakon, 
es bennis Fagaras várassában, megh adtáké minden em-
berek az ő állapottyok szerént az császár adaját vagy 
nem [Fog.; U F II, 660 vk]. 

8. elkövet; a comite/săvîrşi; verüben, anstellen. 1668: 
az bátyjait reám küldötte, rajtam házamnál rút dolgot 
követtek, mi okon, nem tudom, itt házamnál az bátyjai 
hatalmaskodtak, szolgámat, szolgálómat megfogták 
[TML IV, 392 Paskó Kristófné Szalánczy Krisztina 
Teleki Mihályhoz]. 1678-1683: Basta maganok akar-
va(n) tartanj az Erdelj Feiedelemseget, sok roz dolgo-
kot, követet szegeni hazankban s nemzetünken [Ks Kor-
nis Gáspár kezével]. 1698: valamikor a B. Cehnek va-
lami mulatsaga történik Boldisar Ur(am) megh nem be-
csülue(n) magat illyen illetlen dolgot kŏuetnea tehát 
úgyis ezen egész ŏreeh mester Asztal büntetese fel állyon 
[Kv; ACJk 29. — Értsd: megrészegednék]. 1710 k.: a 
város elei és professzorok küldöttek vala bé titkon, hit-
ván rongyos ruhában egy deákot Szebenbe a generális-
hoz, és hozzám, mint fõkurátorhoz, hogy a generális va-
lami nehéz dolgot ne kövessen rajtok, mert ötezer kuruc-
nak ők ellene nem állhattak [BÖn. 969]. 1771: Szabó 
Ferkőnénél nem tsak helyt találnak a kurvák, sőt 
minden féle idegen kurva forma Aszszonyokat és kato-
nákat bé gyűjt a házban és ottan éjjel nappal dŏrbezol-

nak, egyebet mit követnek ök tudgyák [Dés; DLt 
321.19a Elizabeta Kis Georgii Szekia (62) vall. — Coll-
ban maradt: consors]. 

Szk: becstelenséget 1710k.: Ebből ő . . olyan lár-
mát csinált, hogy én a táblán violentiát, becstelenséget 
követtem, mely is hazugság volt [BÖn. 880] * dolgát 
vkin paráználkodik vkivel. 1724: Hall(ottam) h(ogy) 
Pekri Ur(am), a német Leánt éli s dolgát azon követi 
[M.királyfva KK; BK. Szász Bálás (42) jb vall.] * hatal-
maskodást ~ hatalmaskodik. 1690: Jobbágyink azan 
retre epitet hazara rea mentek hazat el hantak sémit Tör-
vénytől nem varvan csak az nagy hatalmaskodast köve-
tik rajtúnk [Fog.; Szád. Boer Thamas es Peterek Postu-
latumi] * igazságtalanságot 1710 k.: Nézd meg, mi-
csoda injuriát, igazságtalanságot követsz az Istennel 
[BÖn. 476] * paráznaságot 1814: Szkintyeje Alexa 
. . . Rusz Petre . . feleségével parasznaságot követett 
[Letka SzD; TSb 4] * törvénytelenséget 1677: 
Kglmed(ne)k azért parancsollyuk . . tőbe affele 
bátorságos Tõrvénytelensegeket követni ne mere-
szellye(n) [WassLt a fej. Vas Jánoshoz]. 1844: Sofalvi 
Cseresnyés Dánielnével valamelly bizonyos öszve jöve-
telünk levén abban el vagyok vádolva, hogy holmi Tör-
vénytelenségeket követtem [A.sófva U; DLt 1441]. 

Sz. 1710 k.: Confucius erre tanította őket: ne kövesd 
azt mással, amit te nem akarnál szenvedni mástól [BÖn. 
477]. 

9. folytat; a persista să facă ceva; führen, (be)treiben. 
1647: Gagia Gaspar . . mindenkor gonosz eletet 
keõuetet [Kv; TJk VIII/4. 210]. 1683: eo kglme Felese-
gevel nem az tiszta Szent hazasságnak rendi szerent élt, 
hanem tilalmas sodomika (!) eletet Követet [Dés; Jk]. 
1737: Meg vallom sajnálom azon iffiat, mivel kétség ki-
vŭl ha el kezdett passussat követi jo kimenetele nem le-
het [Darlac KK; ApLt 4 J. Haller lev.]. 7797: Ifjú Szé-
kely András háborús házassági Eletet követvén eleitől 
fogva . . . minden jobbulás nélkül maradott [Szilágy-
cseh; IB. Dombi János ref. prédikátor nyil.]. 1819: Hogy 
ha pedig Gazda tellyességgel nem találtatnék akor a 
vándorlo legény három napnál tovább a városon ne mu-
lasson ne tekeregjen, hanem . . . a vándorlást tovább kö-
vetni tartozék [Kv; MészCLev.]. 

Szk: dolgát ~i dolgát végzi. 1775: a pintzében ki lett 
legyen nem tudom, mivel arra gondot nem viseltem kö-
vetvén dolgomat [Szárazpatak Hsz; HSzjP Opra Ju-
ditba (20) jb vall.] * dorbézolásokat ~ dorbézol. 1842: 
a Kájántoiak a' Sz Innepeket nem tartják az Isteni szol-
gálat alatt Dorbézolásokat követnek [Kv; KLev.] * ha-
lálos üldözést ~ halálosan üldöz vkit. 1710 k.: Mikes 
Kelemen . . Basa és Kúnékkal pedig ugyan halálos el-
lenkezést és üldözést követett [BÖn. 673] * hivatalát 

1675: Az pattantyúsok hiuatoljakat kőuetni nem 
akaruan közönséges dolgokban erdemek szerent bűn-
tettessenek szüksegnek idejen penigh csalardcsagban ta-
laltatuan megh ölettessek [Fog.; UF II, 677]. 1753: at 
Felső Lapugyiak azon hétenis igen hibáson praes-
talták a Szolgálaton; mellyért hogy indulatoskodot 
Krajnik uram hivatallyát követte [F.lapugy H; Ks 
62/11] * illetlen gazdaságot 1794/1795: tapasztalasa 
az M. Fő Consistorium(na)k az hogy a' Belső Hivatalba 
levő szemellyek mellyek a' Papi öltözetbe illetlen gazda-
ságot követnek, és Nemelyek nem Hivatallyokhoz illen-
dő öltözetbe jelennek meg a* Kőzőnseges Hellyel 
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[M.bikal K; RAk 18] * mesterségét/művét ~ í . 1604: 
Szabó Ferencz követte az mesterséget Húsvét után má-
sodnapján kitűl restál fl. 12a [Mv; EM XVIII, 399. — 
Értsd: büntetéspénz]. 1702: az I . . . Des várossá Csiz-

madia Czehiben Inasi esztendőt el töltőt felis szabadita-
tot és mostis azon művét követi mint bőcsűletes Ifjú Le-
gény [Dés; Jk 333b] * útját ~z. 1672: Immár Uram, 
Kegyelmed lássa, útját merre követi [TML VI, 372 Veér 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 1793: kŏzikbe bé-menni nem 
mérészeitem, hanem utómat követtem [Dés; DLt az 
1799. évi iratok közt]. 

10. átv vmilyen úton jár; a merge/umbla pe o anumi-
tă cale; auf irgendeinem Weg wandeln. 7663: ha ezen ke-
gyelmes írása ne érkezzék Nagyságodnak, szintén el kell 
vala nagy szívem fájdalmával elmémet minden oda való 
bejuthatásomról fognom és más utakat kell vala ma-
gam állapotocskámra nézve követnem [TML II, 453 Te-
leki Mihály Bornemisza Annához]. 1668: az Inczédi 
uram hozta leveleket közleni kell, az kikkel illik, hogy 
álljon szabadságokban, mint magyarázzák; ha más utat 
követni akarnak, lássák [TML IV, 307 Bethlen János 
Teleki Mihályhoz]. 

Szk: békességet 1578: Miért hogj penig az bekesse-
get akarnak eo kgmek Incab keowetny hog sem mint a 
pórt wzny, wegeztek hogy . . . Biro vram kettet 
az vraim kezzeól valaztana az feyedelemheoz keo-
nyorógyenekis eo Nganak hogy az warast wegezessebe 
meg ne haborichia [Kv; TanJk V/3. 164a] * emberséget 

1632: Pirongatis kd irasaban hogi ocular nelkul lat-
nam az kd igassagat ha akarnam az emberseget keouetni 
de magamat igen szeretem [Kv; Ks 41. D. 21 Lad. Bor-
nemisza lev.] * engedelmességet ~. 1692: Én Homorod 
Szent Mártoni Biro Sámuel . . . az Erdélyi Guberniu(m) 
mellé literaru(m) et Archivari Conservatorra rendeltet-
vén, Esküszöm az egj igaz Istenre, hogy . . . Az Méltósá-
gos Fŏ Cancellarius Vrhoz, és Secratarius Vr(am)hoz il-
lendő Dependentiát és engedelmességet követek [Bonc-
hida K; Törzs] * igaz hűségnek útját ~z. 1671: Isten s ez 
világ látja, én vagyok igen sérelmes fél s mégis ő nagysá-
gok reám neheztelnek . . . én mindazáltal követem az 
igaz hűségnek útját, talán Isten ő nagyságok szívét hoz-
zám is meglágyítja [TML V, 432 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz] * rendes utat 1739: a panasznak ném kellet 
volna immediate ő Felségehez menni leg elsőb(en) is ha-
nem rendes uttyát kellet volna követni az Vice Tisztek-
hez [H; Ks 99] * tetszését ~z. 1657: én . az én tetszé-
semet követem . bátran nyugvám [Kemön. 259]. 

11. kb. gyakorol vmit; a exercita; etw. ausüben. 1710 
b-: a religio a fa, a törzsök, és az a szívben, vagy a lélek-
ben vagyon, a vallás pedig, és annak mind az Istenhez, 
mind felebarátodhoz követni szokott mutatása akár 
szóban, akár cselekedetben légyen, annak a fának gyü-
mölcse, virága, levele [BÖn. 429]. 

Szk: judaizmust ~ a szombatosságot követi. 1657: 
Pécsi Simon is Bocskai fejedelem mellett forgott ember 
volt, de religiójában az judaismust követte [Kemön. 

12. törekszik vmire; a se strădui; nach etw. streben. 
1619: most volna ideje, mind az őnagysága Bethlen fa-
míliájának promotióját követni, s mind penig az ország 
közönséges békességét megtartani s őrizni [BTN 275]. 
1633: Az iffiú Szőrös Mátyás, szász natión való prédiká-
tor, kolozsvári fiú, egynéhány esztendeig prédikátor lé-

vén, sok újságokat követvén; hogy az város meg nem en-
gedte neki, nem akart szolgálni [Kv; KvE 165 SB]. 7767: 
látszik mostani magok viseléséből is agyarkodások, és 
hogy nem a harmóniát követik [Fotos-Martonos Hsz; 
HSzjP]. 

Szk: a maga hasznát ~ i. 1662: csak a magok hasznát 
. . . követvén . . . a jó hasznos dolgokat minden úton-
módon meggátolni igyekeznek vala [SKr 484] * vkinek 
hasznát ~ i . 1597: Myerthogy egieb iol rendelt zomzed 
varosokban az sokadalmoknak bizonyos es el hatarozot 
modgia es rendy vagion, ew kegmekis azoknak példáit 
keőwetwen igiekeztenek azon hogi az itwalo sokada-
lomnakis el rendeleseben az varosnak es az keossegnek 
haznat keowessek [Kv; TanJk 1/1. 298]. 

13. cselekszik/tesz vmit; a face ceva; tun. 1657: ily ta-
nácsokat adtam valaa írásom által: . . . Hogy az ország-
ban lévő sok megbántódott embereknek szíveket cum 
satisfactione csendesítse meg, és az országnak szabadsá-
gát is restaurálja. De ezekben egyiket is nem követé 
[Kemön. 309. — aA fej-nek]. 1664: Kegyelmedet kérem, 
tudósítson, én is hasonlót követek [TML III, 147 Teleki 
Mihály Bánfi Dieneshze]. 1717: a faluk végin erigaltas-
sanak Dézmás szinek minden Dézma ado ember, 
mustya(na)k el vesztése alatt oda vigye mustyát min-
de(n) napon . . . azon napi szedésből adgya ki az Déz-
mát igazán, hasonlót követvén más [Sárd KK; UtI]. 
1776: br. Jósika Imre . . . minekelőtte emberkort ért vol-
na, megholt az édesatyja. Azután azt követvén amit 
akart, ifjúkorában ment volt katonának [RettE 362]. 
1795: Illyentén rendetlenségeket követvén a' jó ötsém 
. . . valahányszor haza érkeztünk; mind annyiszor feké-
lyekkel, bogarakkal, újra meg újra rakva találtuk [Mv; 
Told. 47]. 

Sz. 1669: A mérges pók sem követi azt, hogy maga ve-
szedelmére az mézről mérget szíjon [TML IV, 610 Nalá-
czi István Teleki Mihályhoz]. 

14. köszönet ~ vkit köszönet illet vkit; a i se cuveni 
mulţumiri, a merita recunoştinţă; jm Dank gebühren. 
1833: A* Dispensatioért valo fizetés . . . meg vagyon ha-
tározva 12 ezüst Magyar Forintokban. A' kinek tet-
tzese vagyon ezen fellyűl küldeni, azt haládatos köszö-
net követi [Marosbogát TA; DobLev. V/1198]. 

15. jog igényel/keres/követel vkin vmit; a cere/pretin-
de ceva; beanspruchen, von jm etw. verlangen. Szk: be-
csüjét ~ i vminek. 1570: Chinek gergelne erzebet ázzon 

Buchwiet kouety vala raytam az zolonek es az hatal-
massagnak terhet [Kv; TJk III/2. 166b]. 1589: si Juris az 
zaz harmincz Eot diznonak Bechywyet keoweteom Eo 
kemen [UszT] * díját 1570: perel volt Kolb Miklós 
Thorozkaywal Nemy Ellene esset Bezed feleol, kyert 
diat keowety volt Kolb Torozkain [Kv; TJk III/2. 145]. 
1574: Nem chiak Magam dyat hane(m) heted íziglen 
valo Nemzetsege(m) dyat keowete(m) Raytad [Kv; TJk 
III/3. 413]. 1590 k.: Jobbagimnak penigh Anni Ideigh 
valo Nyomorúságát fogságát, dolga mulasat Nem akar-
tam volna zaz forintért, Ez feoleot az Eot Jobbagiom-
nak diókat keoweteo(m) si Jur(is) [UszT] * fejét ~ / vki-
nek. 1600: boldysar danyel . . . ky wont mezytelen zab-
lyawal hozzam vaga zo nelkwl, mely myat meg sebese-
dem mely sebek myat eltemyg valo felzegh vagyok, kyt 
sereimet felzegseget akaratom zerent negy zaz fforyntert 
nem Akartam volna, es feyeket keowettem volna Érette 
[UszT 15/5] * hatalmat ~ vkin hatalmaskodás díját kö-
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veteli vkin. 1569: vicey János ezt apelalta hogy miuel 
meg szántották, hatalmot kouet vala, es hogy az zantas-
sal ne tartozzék [Kv; TJk III / l . 255]. 1600: Az néhai 
Benczedi Leörinczi Antalne fiaiwal eggieött Citalta 
wolt Kapita(n) Vram eleibe Nagy Gyeörgyet wgia(n) 
Benczedit ez oko(n), hogy az nehay Nagy Peter arwai 
feőldeit megh borozdoltatta wolna, kiért minde(n) bo-
rozdaert kwleön kwleön hatalmat keöwetet raita [UszT 
15/182] * kapitálist ~ főbenjáró büntetést követel. 
1603: az lofejek feleól protestált eö kegme hogi az eggik-
zeri chelekedeteth hatta hatra, az másik rendbelj chele-
detek feleol pedig Capitalist war es keòwet eö kegme [i.h. 
17/11] * major potenciát ~ nagyobb hatalmaskodás dí-

ját követeli. 1591 k.: (Az irtásföldet) . . . nem kellett vol-
na teólle(m) hatalmasul el foglalni, hane(m) mas mo-
do(n) kellett volna ozlast kérni, Azért annakis az el fog-
lalasaerth az major potentiat keóuete(m) [i.h.]. 1599: az 
Inctus . . . megh werte eótet, keket tett raita, beste lelek 
kuruanak zitta. Kjert diat, es az major potentiat keóueth 
[i.h. 14/27]. 1604: Protestálunk hogy az mellyeket megh 
adtak azoknak be haitasaert cziak Maior potentiat 
keouetwnk [i.h. II/3.C.73] * maradságot ~ bírságot 
követel. 1658/1800: ha mi el igazító dolog kivantatnek, s 
magokban meg nem egyezhetnek, exceptio nélkül láttas-
sak el az Vármegyén, de poenát s marattságot ne köves-
sen edgyik a másik ellen [Gyf; BLt] * patvart ~ vkin pe-
rel vkit. 1595: patúart keoúet Hoggiaj Mihalj fere(n)cz 
Pálon [UszT 10/85] * põnát/vminek a põnáját ~ (i) vkin 
büntetést/vminek a büntetését/díját követel(i) vkin. 
1589 k.: Az miképen penig en rajiam hazra menesenek 
terhet es oltalomsagnak penaiat keŏueteöd Azt 
mondom hogy azok az hatalmaskodasokath nem cziele-
keŏttem [i.h.], 1590: míertt hogj Ezekett semi wettke-
mert meg czielekette az alperes az decretumba meg írott 
penatt kówetem rajta Érette | azt mo(n)dom hogy hatal-
massul kertelted oda az en wtamat megh kewano(m) 
szabadulni az kegtek teorweníeteol az foglalasert az 
Decretom tartasa szerint valo poenat keowetem rajtok 
[i.h.] * terhet/vminek a terhét ~ (i) vkin 'ua'. 1590: az al 
peres . . . az földön adig wert amíg akartt . . . melj were-
sek miatt sok werem hullott, melj czielekedetiból Elete-
mig walo niomorwsagom kowetkózótt, miért hogi Eze-
ket meg czielekette az decretomba meg írott terhett 
kówetem Tŏrweny zerentt rajta [i.h.]. 1598: az I. megh 
verte volna az chigant Demetert Zaz fori(n)th terhet 
keöuet raita az faidalomerth [i.h. 13/55]. 1607 k.: az falu 
pedig mîltatlan tilalomnak terhet keoueti az I(nctuso)n 
[i.h. 19/14] * törvény útján ~ vmit. 1829: kérik az Alpe-
resnek . . . özvegyi tartásának illendő ki szakasztását, a' 
melyet önként ajánlván a' néhai Férjétől maradt Jószág-
nak l/3dát, mint hogy el fogadni nem tettzett kéntelenek 
voltanak a' Fperesek azt Tőrvény uttyán követni [Ne; 
DobLev. V/1155]. 

16. kér, kérelmez; a cere; bitten, ersuchen. 1570: Tyz-
telendeo Byro vram emlekezhetik kegyelmed reiaia 
Hogy az mely leant kegyelmed ki kesertetet vala Az vy-
laki leant kegyelmedtheol keouetywk uala. Hogy 
kegyelmed ereztene Az varasba Hogy Az my keues 
Adóssága ot uagyon fel szedhesse [Újlak K; BesztLt 
63] | az feoldeket . . . a kelementelkjek, onnata keowet-
tek kerteek a mellyet Eltenek benne [Gyalakuta MT; 
BálLt 1. — aGyalakutáról]. 1577: az Vton felliwul az 
Jobbagifalwj zeoleo feleol valo erdeoth Tóth Peterteol 

keowettek vgj eltek az fatis hordottuk beleolle [Mv; i.h. 
79]. 1635/1650: Ha valamely Idegen Eottues Legeny 
Mesterremeket akar keovetni, Az Nemzetsigh leuelet 
megh szerezze [Kv; ÖCJk]. 1649/1650: Razma(n) Istuan 
alias Adam keouetet volt ennek elótte három Ezten-
dóuel Mester remeket . . . Remeket felben hatta, Mos-
tan . . . elóbbeni felben hagiot Remeket engednek meg, 
hogy keszitene el [Kv; i.h.]. 1688: (A) motsáros Erdő Ti-
lalmas lévén, kővárból kellett fát követni, ugi vehetet az 
kinek adtak [Kisbozonta Szt; JHbK XIII. 18]. 

Szk: céhet ~ céhbe való felvételét v. újrafelvételét 
kéri. 1716/XVIII. 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 [Kv; FésCJk 48]. 
1841: Ha valamely becsületes ifjú nemes céhunkat köve-
ti, ha idegeny léjénd ennek köszönő poharából a nemes 
céh flór. hung 1., ha mesterember gyereke lejénd, abból 
felét3 [Dés; DFaz. 38. — aA fennszolgáló mestereknek 
juttatja]. 

17. megkövet vkit/vmit, bocsánatot kér; a cere ierta-
re; jn um Verzeihung bitten, jm Abbitte tun. 1572: Eott-
wes ferencz fuzteoy ferencz azt valliak hogj kwlte 
volt Eoket Lakatos Balintne Lakatos Leorinczhez . . . 
hogy Megh Keowetetnek vele leorinchet, Mykor Eok 
oda Mentek volna leorinch Eleot Rea kerdyk az germe-
ket ha Megh zydogatta volna leorinchet, Mond az ger-
mek hogy Eo Nem Zydogatta Eok ezt halwan Monda-
nak hogj ha Nem zydogatta Nem zwkseg keowetnj, Leo-
rinch sem zol semmyt rea [Kv; TJk III/3. 31]. 1592: az I. 
szida kemetök szemelit kewetteom or bestye lelök kwr-
wanak [UszT]. 1597: zolgaiath . . . megh kótezte es fws-
telte, es hogy Kegteket kóuete(m), eperyet dómeklet (?) 
volna be az zolgaia zajaba [i.h. 12/88]. 1618: szembe le-
vek Görcsi Mehmet pasával, és én a^arám őtet követni, 
hogy eddig nem voltam nála [BTN 128]. 1729: aláza-
tosson követem az Asz(szo)nt hogy érettem magát 
terhelte [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Haller János anyósá-
hoz, Apor Péterné Káinoki Borbárához]. 1778: egy ke-
vés Spárgát küldöttem s követem hogy többet nem küld-
hetem mert 4 bokornál több meg nem maradott [Bikfva 
Hsz; ApLt 5 Apor Anna Nemes János galaci gondv-
höz]. 

Szk: ~ ve szól engedelmet kérve beszél/nyilatkozik. 
1573: Feierwary Mártoné Martha ázzon felelety jZeoch 
Georgy ellen keowetwen3 Zolok Ta K. eleot [Kv; 
TJk III/3. 200a. — aÉrtsd: a vall-ban említendő szitkok 
megismétléséért. Köv. a nyíl.]. 1600: Felperes Bagy 
Leörincz János, Procuratora Zenth Király Gyeörgy Ko-
wetwe es tudomány tetellel zolok fellel megh irt p(ro)ka-
torom altal [UszT 15/242]. 1607: Keòuetue(n) zolok es 
tudomanytiteluel tilalmat teötem az Alperes ellen [i.h. 
20/57] * anyaszentegyházat 1654: Kovacz Mihály 
mostoha leányát Szent Martoni Ilonát absolvalta az 
szent Ecclesia egy Simon nevü . . . szolgajatul, oly ok-
kal, hogy az aszszony anyaszentegyhazat kövessen [SzJk 
73] * eklézsiát ~ (nyilvános templomi) bűnvallással ve-
zekel. 1649: Fogattuk meg ouarj Istuant es Messey Szofi 
Niluan ualo paraznasagaert Eklesiát kŏuettenek ſ 
— d 95 [Kv; Szám. 26/VI. 511]. 1757: Demjén Boricza 
Leány korában ment szolgálni Posta Mest(er) 
Uramhoz, és ott meg esett . . . a ' meg esése után Eklesiát 
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is követett a' Templomban [Kv; Mk IX Vall. 195]. 1877: 
Tamás Pál és Mátyás Kata hibájukat elismervén önkint 
ajánlkoztak eklesiakövetésre s négy tag előtt követtek 
ekhlesiát [M.bikal K; RAk 336] * a törvényt ~z\ 1606: 
Ezért hittam Kmetek Eleiben az al pereseöketh hogy 
hogy az el mult eztendeöben Zent miklos nap tauat 
valamire walo gondolatokban Jöttek hazamhoz az 
teöruent köuettywk ket eökrömet uittek el [UszT 
20/261] * vki székét ~ i . 1597: Ezért hitam az alperes 
aszont teoruenyhez hogy kouetem az ktek szekjt 
sidot zidalmazozt kuruazot melyben en artatlan uetetlen 
uagjok [i.h. 12/25]. 1603: Jeowe el I teob tarsaval egywtt 
• •. az feoldre eytte tazigala . . . yttetth keowetem az 
ketek zeket labawal Rwgdossott holt elewene(n) hagyott 
[i.h. 12/51] * vki személyét ~ i . 1592: were megh ok 
nelkw, szydaesa kemeteok szeomelit es székit 
keowetteom foszos (?) lelök kwrwanak fjam lewen; ky 
en nem wagyok [i.h. — aÉrtsd: szida is]. 1603: Jeowe 
reám az Orzag vttyarol, zantt zandekal, illje(n) zowal, 
keowetem az kegteok zemellyett, es zekett, s monda 
howa megy bestye Lelek kŭrwa [i.h. 17/19]. 

követel 1. a pretinde/revendica; verlangen. 1720: (A) 
papok a megholtak marháját magoknak követehk 
[Beszt.; SzO VII, 281]. 1862: ha nőm halálom után féij-
hez menne gyermekeink jogositva lesznek tőle az egész 
apai részük kiadatását követelni [Kv; Végr.]. 1879: A 
papod azt véli, hogy te valami roppant summa pénzt 
kölcsönöztél a Róza apjának, s most követeled a leányát 
vagy a pénzedet [PLev. 47 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

2. vmi kíván vmit; a necesita; erfordern. 1867: a fő 
épület falai . . . évről évre ismétlődő vakolást követeltek 
es igényelni fognak [Buzásbocsárd AF; DE l]. 

kővétel kővásárlás; cumpărare de pietre; Steinkauf. 
1590: Az warosnak owarban fokhazanak Epiletire ex-
Pensaia. Elseoben az keo wetel. 13 May vettünk az Epi-
letnek Zwksegere . . . 11 zeker keowet az arra f. 4 d. 
40 [Kv; Szám. 4/XIV. 1]. 

követelés 1. revendicare; Forderung. 1841: útnak 
eresztem tutaj fáimat . azon ürügy alatt, hogy gáttyán 
keresztül szállíttattam fáimat — jelenleg: azon méltat-
lan követeléssel állott elő, hogy gát vámot űzessek [Dés; 
DLt 707]. 1845: adá T. Kádár Lajos Ur T. Kováts Sán-
dor Urnák azon jussát utánna járandoival a hoz 
semmi igazat, és követelést; a' fenn írt Venditor Ur, fen 
sem hágy, sem maga, sem maradványa vagy Posteritás-
sa részekről [Bözödújfalu U; Borb. II]. 1847: A haszon-
bérlő . . . valamíg az Uradalmat kővetléseire nézve 
tellyesen ki nem elégitendi el nem költözhetik [Bogártel-
ke K; KmULev. 2]. 1849: Kelemen Béni, és Krizsán 
Mária között valami egyentelenség ütötte ki magát, te-
hát követelésünkkel ha akarunk, most lépjünk fel [Kv; 
végr. Vall. 102]. 1864: a követelésnek a törvény úgy ve-
tett véget, hogy a virgos helyeket szinorral a mappán 
ketté osztotta [Abosfva MT; EHA]. 

2. követelnivaló (összeg); creanţă (de bani în 
numerar); anzufordernd (Summe). 1843: Felvilágosít-
hatott a közönség az iránt is, hogy ha valami megterhel-
tetése vagy igazságos követelése van, járuljon mind a ka-
marai, mind a közigazgatási hatóságokhoz [VKp 119]. 

1853: kérlek édes Bálint küld el a kívánt menyisegeta 

hogy ne gondolyak hogy talán én hanyagolom az fel vé-
telt vagy ha neked is követelesed vagyon a Harii Biron 
arroli feleletedet . . . tedd meg írásba különben exequa-
lodik [Nagylak AF; DobLev. V/1357 Csűri Sándor, 
nagylaki bíró Dobolyi Bálinthoz. — aAz előbbiekben 
jelzett adóösszeget]. 1855: ezen ado hátralékra nézve 
ellenem többé az illető F. Bíráknak3 semmi követelése 
nintsen [i.h. V/1388. — aA nagylakiaknak (AF)]. 1856: 
e' béli követelésemet Tekintetes Csató János Úrra át ru-
házom cedálom, s' telyes joggal át adom [Kv; Végr.]. 

3. 1640: Márko és Száva logofet által küldték be az 
követelést [Gyf; Veress,Doc. X, 73]. 

Szk: adósságos ~. 1852: adtam bé egy adosságos kö-
vetelést Kemény Dénesné ellen, mái napig el látatlanul 
hever [Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bálint 
nyil.]. 

követelhet a putea revendica; verlangen/fordern kön-
nen. 1852: felsőbb rendelvények nyomán is az urbérisé-
geken alapult adosságok fel vétele a' telyes kárpótlás 
megtörténtéig felvan függesztve, annál fogva a' tőkét je-
lenben nem is követelheti [Nagylak AF; DobLev. 
V/1330]. 1858: Ha az erdőkből az Uraság fát adott el 

abból én bérlő alkalmat nem remélhettem és jogosit-
va nem leszek bér apasztást követelhetni [Kendilóna 
SzD; TKhf 15]. 1865: a' Tárcsái hodájos szolgája min-
den igaz ok nélkül ott hagyta a' hodájos hajlandó 
néki, a' minél többet nem is követelhet egy havi fizetését 
8 ftot váltóban kifizetni [Kv; RLt 2 ifj. Pataki József 
nyil.]. 

követelhetés követelési lehetőség/jog; dreptul de re-
vendicare; Forderungsmöglichkeit/recht. 1854: ingó és 
ingatlan vagyonom légyenek holtom után . . . ked-
ves jo feleségemé ugy hogy azoknak sem birásában, 
sem birhatásában sem követelésében, sem követelheté-
sében senki is . . . ötet meg ne háborittsa és háborít-
hassa [Kv; Végr.]. 

követelő I. mn care revendică ceva; fordernd, verlan-
gend. 1852: Mi a' kamatokat illeti, hogy azokat ki nem fi-
zethetem nem más mint maga a* követelő aszszony oka 
[Nagylak AF; DobLev. V/1330] | mi utánn Törvényes 
Computus nélkült a' követlés Tisztába nem hozhato, kö-
nyörgöm a' követlő Aszszonyt ujjbol is a' Törvény rendes 
uttyára utasítani [uo.; i.h. V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

II. fn vmit követelő személy; persoană care revendică 
ceva; Forderer. 1850: a' Követelőnek vissza kell fordítni 
a' kőveteltnek két magyar forintokat és 40. negyven dé-
nárokat [Mezőkövesd MT; i.h. V/1286]. 1852: Ezen tő-
kepénz tartozás, mint magából a követelő által bé adott 
kötlevélböl is meg tetszik à kőztünk történt jószág vá-
sárból folyt [Nagylak AF; i.h. V/1330] | nem lehet senki 
is oly sületlen hogy tsak papirosra Tett Jószágért ígére-
tért fizessen. Ily modon az követlő az ország uttját is el 
adhattya valakinek ha talál bolondra kí kí fizesse [uo.: 
i.h. V/1351 Dobolyi Bálint nyil.]. 

követelt I. mn 1. igényelt; revendicat, cerut; bean-
sprucht. 1842: A követelt 47 forint Csalásnak . . . inne-
pélyesen ellene mond; meg esméri mindazáltal, hogy égy 
versben kért kölcsön 10 váltó forintokat töle [Nagyka-
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pus K; RAk 21]. 1844: Szegedi György saját el esmérő 
irása hogy a ki botsáttani követelt Törökbuza föld-
nek az arrat Iglai Ferentzne Brullyai Anna aszonytol 
. . . fel vévén a földett remittalta is [Ne/Nagylak AF; 
DobLev. V/1249). 1852: kővetlett bizonyítványaimat 
simplexnek nevezi [Nagylak AF; i.h. V/1351]. 

2. vélt, maga-vélte; presupus, pretins; (selbst) ge-
meint. 1847: Varga Kata a neveletlen és önhasznára 
minden úton-módon törekedő népet a közigazgatás tag-
jai és egyénei ellen önbelátása és követelt tehetsége s ha-
talmánál fogva ingerelni, engedetlenségre réávenni s 
tettleges bűnös föllépésre is mintegy kényszeríteni meré-
szelte [VKp 295]. 

II. fn követeléssel illetett személy; persoană de la care 
au pretins/cerut ceva; von einer Forderung betroffene 
Person. 1850: a* Követelőnek vissza kell forditani a' 
követeknek két magyar forintokat és 40. negyven 
dénárokat [Mezőkövesd MT; DobLev. V/1286]. 

követeltetik a fi pretins/cerut; verlangt/erfordert wer-
den. 1849 u.: a' függetlenségi nyilatkozat személy szerin-
ti alá írása nem követeltetett [EM XLIX, 550 Zeyk Ká-
roly kezével]. 

követendő folytatandó; care trebuíe continuat/ufmat; 
fortzusetzend. 1843: én azraa viszsza nem tértem, — 
utamat lévén követendő [Dés; DLt 586.14. — aA felszó-
lításra]. 

követés 1. urmare; Befolgung^ 1677: eleitűi fogván 
abban mesterkedtek, az elméket Nagyságod túl idege-
nítsék hogy annál inkább magok ductusának köve-
tésére vehessék őket [TML VII, 458 Teleki Mihály a fej-
hez]. 

Szk: ~be vesz vmit követ vmit. 7662; (A) jó cselekede-
teknek példáját vegyük követésbe [SKr 718]. 

2. nyomon követés; urmărire (pas cu pas); Verfol-
gung der Spur. 1677: Az elveszet marháknak nyomok-
nak fel-vétele, azoknak követése . . . felől, sok kűlőmb 
külömbféle végezések lettenek [AC 108]. 

3. folytatás; continuare; Fortsetzung. 1677: Kíván-
tatik azért hogy légyen vigyázás a* Harminczadosoktol 
. . . azokra kik nem a' kereskedésnek ez Hazában valo 
követésére, és folytatására nézve, hanem ugyan fel-tet 
czélul, alá-valo rezes köz pénzen váltván és szedvén 
mind monetában, mind egyéb féle műben és materiák-
ban-is lévő ezüstöt és aranyat, hordgyák-ki az Ország-
ból és viszik, s' hadgyák más Országokban [AC 62-3]. 
1769/1778: noha Málé kapállás után egy hétig marad-
tunkis magunk dolgainknak követésére, de annak után-
na mindjárt kaszálni, az után Gyűjteni, azután arat-
ni . . . hajtanak [Bagolyfva Sz; BfR DDD/4]. 

4. elkövetés; comitere; Begehung, Verübung. 1751: 
Vandorék . . . bátorságot vettek minden törvénjtelen 
dolgoknak követésében [Balázstelke KK; IB. Mich. 
Rempler (60) jb vall.]. 

5. törvényes út ~e törvényes úton járás; respectarea 
legilor; Beschreiten des Rechtsweges. 1670: külömben 
Uram az szabados és törvényes útak követésére mind-
nyájan atyafiak kötelesek vagyunk [TML V, 367 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

6. gyakorlás; exercitare; Ausübung. 1662: az evangé-
liumi, igaz értelmű keresztyéni vallásra térni, abban élni, 

mindenkori alkalmatosságokkal mind az úrvacsorájá-
val való élésével, mind egyéb azon vallásbéli rítusok, 
rendtartások követésivel gyakorlani láttatott [SKr 636]. 
1671: Noha keótelessegem szerint gjakor írásommal 
tartozvan Kgld Meltosagos szemeijet szükseges dolgon 
kívül is keőszöntenem . . . de az alkalmatlan üdők gatot 
vetnek igyekezetemnek követeseben [KJ]. 1679/1681: az 
kik penig à jóban kővetői nem akar(na)k lenni; azokat 
elsőb(en) szóval valo szép intésekkel, az utan dorgálas-
sal; végre kemenyebb fenyitekkelis ă jónak követésere 
kenszericze s szoktassa [Vh; VhU 668]. 1745: Bardas 
Marutza és Dimien Marutza . . . gonosz feslett erkől-
csők(ne)k követésében nem deprehendáltattak, de az 
gravis es gyanos circumstántiák irántok ugjan csak meg 
voltanak [Kv; TJk XVI/5. 46]. 

7. kikérés/igénylés; solicitarea eliberării; Ausbitte, 
Anspruch. 1689: Az B: Czehett . . megh talaltatvan 
. . . Szegedi János Remekenek követese, és ki adasa 
felöl . . . Czeh Mester Urajmeknek facultas adatot réa 
hogj heljt adgyanak eo kgl(me)k nekie [Kv; ÖCJk]. 

8. kéredzés; cerere de învoire; Bitté um Erlaubnis. 
1574: Minden kapun Minden Nap egy egy tyzed Eoryz-
zen Towaba senky keozzwlek keowetes nelkwl ely 
Ne tawozzek az kapuról [Kv; TanJk V/3. 103]. 

9. bocsánatkérés; cerere de iertare; Bitté um Ent-
schuldigung. 1570: Cathalin zolgalo Thamasne 
vallya, hogy eo nekj Mongia volt Zeoch Gërgne, hogy 
Nm (!) kel Nekem az Belger Peterne keowetese, hane(m) 
Njelwehez zol ha thorweny aggya [Kv; TJk III/2. 158]. 
1701: (A legények a) B. Ceh Törvényé ellen opponálták 
magokat, es annak ne(m) annualvan N(emze)tes Regeni 
János Uramhoz mentenek hogj mar (!) követni, de nem 
kŏvetes hane(m) eo Keglmevel valo szemben szállás 
volt inkább [Kv; ACJk 41]. 

10. megkövetés; cerere de iertare; Abbitte. 1657: Szé-
pén, I(ste)nesen egymást meg követtek. Jankine aszszo-
nyom leven első a kŏvetesben [SzJk 83-4]. 

Szk: eklézsia 1706:9 Maji. Kéredzett Tót Kisanna 
Ekklesia követésére [Kv; KvRLt I. B. 1:95]. — Vö. az 
eklézsiakövetés címszóval. 

követetlen 1. kérés nélkül; fără să ceară; ohne Bitté. 
1571: Az kinek Zalagat weszyk es Ely hozzak, vala-
my modon keowetetlen ely vynneh az varas hazatwl egy 
forint ara zalagat vegiek erte [Kv; TanJk V/3. 31 aj. 
1572: Az Jwh dolgaban penygh Igy wegezenek hogy ha 
az Zenthmyhaltelkj Jwhot kewetetlen az Lekenczeyek az 
ew hatarakban megh kaphatthyak tehát haychyak be es 
ewek legyen [Galac BN- BesztLt 3616]. 1576: Zabadda 
hagyak a cyk falwyakat hogy leczet karót zabad legyen 
vagnyok, de termew fat ne legyen zabad keowetetlen az 
Jobbagy falwyaktwl [Jobbágyfva MT; BálLt 78. — 
aCsíkfva (MT) lakosait]. 1581/1584: Azok a Lazlo 
wra(m) Zolgai hatalmaswl Ieottek az wram halas Tho-
waba keowetetlen [Újfalu K; Ks 42.B.9]. 1587: Byro 
vram kialtassa megh hogy senky az mas Embeor Zo-
leyebeol se karót se weniket el ne horgyon, ha kit rayta 
megh kapnak penigh hogy keowetetle(n) el wyzy az pe-
rengerre allassak erte [Kv; TanJk 1/1. 56]. 1593: az szék-
nek teorwenie az hogy az teorwenj szeken keouetetlefl 
senky beleöl ne allion [UszT]. 

2. kéredzetlenül; fără să ceară învoire; ohne um Er-
laubnis zu bitten. 1571: Ha ky penigh az Zaz vraiifl 
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keozzwl keowetetlen ky Menne az gywlesbeol az 10 
pénzel tartozzék [Kv; TanJk V/3. 3la]. 

követett 1. követő; care urmează; folgend. 1795: ezen 
érdeklett első Pont alatti mind pedig az azt követett s, 
fennebb inserált Esketésbeli Kérdéseinkre ugy val-
lottak mindenekben, mint az előbbeni meg vallatott 
• •• Magyar Tanuk [Sámsond MT; Berz. 5. 43/1. S.l]. 
1807: Nagyságodnak aztat kövötett . . . Fő kormányzoi 
Rendelésének kövötkezéséűl nem mulattam el . . . lépé-
seimet meg tenni [Balázstelke KK; Berz. XXXVIII. 4]. 
1817: Gombár Imrének Felesége Sárközi Katalin meg 
holt a' Szülést követett petetses forró nyavalyában [Bur-
jánosóbuda K; RAk 90]. 1835: tánzolni 12.ora utánnig 
tellyes lehetetlen volt a sokaság miatt egész két 
oraig, midőn a* sokaság meg ritkulván bezzeg volt sifite-
lés, és az azt követett Szuszogás [Kv; JHb Kisdobai Bán 
Mihály Kállay Leohoz]. 

2. következő; care a urmat/venit imediat; erfolgend. 
1801: hogy mind ez ideig nem válaszolhattam, részsze-
rént oka éppen akkor tőrtént Logerezesűnk, részszerént 
Pedig az után nyomban követet betegeskedésem [Veres-
egyháza AF; DLev. 5]. 

3. elkövetett; comis, săvîrşit; verübt. 1710 k.: bár-
csak . . . az én ártatlanságom és rajtam követett méltat-
lanság hadd jőne napfényre, ne menne által az én mara-
dékimra a gyalázat és orcapirulás [BIm. 1018]. 

4. 1678: Látom s valóban bánom, sokrendbeli leve-
leim és minden alkalmatossággal követett írásaim nem 
jutnak Kegyelmed keziben [TML VIII, 234-5 Bethlen 
Farkas Teleki Mihályhoz]. 

követhet 1. folytathat; a putea continua; fortsetzen/ 
fòhren können. 1657: Tenéked örvendező hálákat ad-
hassunk . . . és amaz jövendő életet is követhessünk 
[Kemlr. 334]. 1681: reá bizattatot dolgainkot is mind 
rendesebben s mind penig csendesebb lelki ismerettel 
folytathattya és követheti [Szu; CsVh 109. — aEndes 
Miklós csíki vashámori gondviselőre]. 1750: hogy ma-
gok mesterségeket követhetnék s életeket kereshetnék az 
lv} személlyek, a Kezeseknek kezeskedésekre ki kér-
ték Műszereket . Szántó Mihály Uramtol ](Ne; 
DobLev. 1/243. la]. 

Szk: hivatalát hivatását folytathatja. 1671: (Isten) 
továbrais tartsa fen Ngdat . . . hogy miisa hivatalunkat 

Ngd protectioja alat, hiven követhessük [SzJk 117. — 
Á széki egyházmegye papsága]. 1809: ki hova lehet el 

rejtvén magokat, hivatallyokat nem követhetik, s* annál 
jogva munkanknak, mind az ŏnnŏn magunk, mind a' 
Publicum kárára állani kelletik [Torockó; TLev. 9/43] 
* mesterségét ~z. 1673: Haczõgőn lakó Süveges 
Zaharia Suplicatiojara valo valasz. Noha az szolgalo 
Jobbagyra nagyob szükségem vagyon, mint az Taxasra 

hogy mesterségét ez utanis alkalmatosabban 
követhesse, czak az Napanak ellenire ne legyen, en megh 
^gedtem, szallyon azon hazban es annuatim fizessen 
Taxát Eőt forintot [VhU 443] * útját ~i. XVIII. sz. 

eJÿe\Mihelyt a1 lovad inat üt azonnal ă Szijun alol 
dörgöld ki az inbúl ă rósz vért, és fel óra múlva utadot 
követheted [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

2. vmilyen utat ~ átv vmilyen úton járhat; a putea 
umbla pe o anumită cale; irgendeinen Weg gehen kön-
nen. 1839: Hogy . . . a* Família a' leg rövidebb utat kö-

vethesse — Én részemről a* Famíliával m(e)g édgyezni 
őket ki fizetni jobnak esmerném [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1229.2a]. 

3. vmi után következhetik; a putea urma după ceva; 
auf eine Sache folgen können. Sz. 1660: nincs oly szeren-
cse, az kit szerencsétlenség ne követhessen [TML I, 495 
Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

4. igazodhatik vmihez; a se putea conforma de ceva; 
sich nach einer Sache richten können. 1663: ha ductus-
sát, akaratját (nagy kárommal és veszedelemmel) követ-
hettem volna, szép szót adott volna ezután is [TML II, 
602-3 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

5. vmi érhet vkit; a putea suferi ceva; treffen können. 
1662: Az gróf® . . . látván, hogy az hazát romlás követ-
hetné a váradi nemességnek és katonaságnak színét 
válogatva maga mellé vívén . siete Szolnokon által 
Budára [SKr 133. — aIfj . Bethlen István]. 1739: illyen 
okon kellet . . . Deák Miklós Vr(ama)t in jus adtrahál-
nom, mivel ő Kglme Sándor Györgyöt . ország 
uttyában megtámadta, vasvillával az karját öszve ron-
totta, sőt ha lo háton . . el nem szaladot volna talám 
még nagyob Casus is követhette volna [Torda; TJkT I. 
154]. 1764: (A tuloknak) hogy eppen azon egyenetlen já-
rás mia esett volna baja kéttséges; mivel követhette 
egyébb nyavalyais [uo.; i.h. V. 224-5]. 

6. (meg)tehet; a putea face ceva; tun/verrichten kön-
nen. 1669: mihez alkalmaztassam magamat? hogy ez-
iránt is ő nagyságát alkalmatlanul ne offendáljom, ha-
nem követhessen azt, a mi illendő és méltó lészen, a Ke-
gyelmed tanácsából [TML IV, 556 Fleischer András Te-
leki Mihályhoz]. 

7. követelhet; a putea pretinde; verlangen/fordern 
können. 1579: Az keonyweket zam zerent, elo keres-
we(n) Laistrom zerent Ággyak kezebe plébános vram-
nak es az Zam legie(n) be Irwa az Inue(n)tariumba, hogy 
ennek vtanna se teobbet se kewesbet senky ne kewethes-
sen [Kv; TanJk V/3. 196b]. 

8. megkövethet; a putea cere iertare; jm Abbitte tun 
können. 1589/XVII. sz. eleje: Ez illien mesterek minden-
koron wressek legienek az Ceh szabatsagatol cziak 
saiat, egiedwl valo, tulaidon, eönneőn maga keze mun-
kaiaual éllienek, mind addigh, míglen az Cehet nem keo-
uethetik [Kv; KőmCArt. 21]. 7677: gondolkoduan az en 
io lelki ismeretem szerent, elsőbben arról, hogy az en Is-
tenemet mint kőuethessem az en bűneimről [Szent-
györgy Cs; CsÁLt F. 27. 1/32]. 

9. írást v. olvasást ~ írhat v. olvashat; a putea scrie 
sau citi; schreiben od. lesen können. 1710 k.: most 
ugyan vénségemben anélkül3 sem írást, sem olvasást 
nem követhetek, de avval akármely apró írást, kivált 
nappal igen jól látok [BÖn. 491. — Szemüveg nélkül]. 

következendő I. mn 1. következő; următor; folgend. 
1583: Biro vram, es keowetkezendeo Birakis minde(n) 
Negy hetben egyszer az cédulát el iartassa es eo kmeket 
varosul egybe gywche [Kv; TanJk V/3. 275b.]. 1590: 
Azalos Thamas az eo Jobagiat Artatlanol Eolte vol-
na meg . . . Az eo meg holth Jobbagyanak felesegenek es 
gyermekinek tartozzék fizetni negywen forinthoth mely-
nek hwz forinthiat ez Jeowendeo Aldozo napiara veteris 
Calendar(ii), Az hwzath vtana Keowetkezendeo Zent 
Mihaly napiara p(raesen)tis Anni Megfizetni3 [Bő-
nye Sz; WLt. — aÉrtsd hozzá: tartozik]. 7666/7687: 
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Nagy Mihally jŏveveny emberemet minden egyeb pa-
raszti, és külső szolgalattal felesegeuel, es utanna követ-
kezendő maradekival eximalvan előben öt forint taxa 
adozasban, meghattuk [Vh; VhU 223]. 1673/1687 k.: A' 
Vadasdi conjuratusok vallyák hogy Néhai idvezûlt Gás-
pár Pap ä Vadasdi határon á melly alma és körtövély fá-
kat oltogatott volt, ugy oltotta hogy holta utánnis ugyan 
ã következendő Vadasdi Praedikátorok szedgyék meg 
annak idejéb(en) termésit [Vadasd MT: MMatr. 152]. 
1689: Következendő István király napi3 Desi sokadalo-
migh az sellerek(ne)k is kik az portiob(an) vagy egyeb 
szedő vedőben contribualtak az Desi Borok(na)k arul-
tatasa megh engedtetik [Dés; Jk. — aAug. 20]. 1769/ 
1778: Fejér Cselédeinket is hajtották, vagy Rostálni, 
vagy Etselni vagy Kender tsinálni, vagy Sertés bél tsinál-
ni, a' melly Soha következendő napi rabotába nem im-
putaltatott [Nagyfalu Sz; BfN DDD/4]. 1826: minden 
Ember . . . ez után kővetkőzendŏ Falu notariusának 

. . tartozik egy egy Mezei búgja szénát adni [F.rákos 
U; Falujk 150]. 

Szk: közelebb 1769: A kŏzeleb kōvetkÒ?endŏ Pe-
rióduson mellyen kézdi ezen udvarhelly Széki Tabla ma-
ga Törvényes follyását kezdődik Viz Kereszt nap utan 
valo hetfŭn és tart Hus hagyó vasárnapig az Böjti Perió-
dus [UszLt XIII.97]. 1842: A* Semesnyei3 . . . Telkemet 

adtam által Robottalis Szolgálatra Ungur vagy 
Koptyil Lupnak a ' közelebb következendő Sz György 
naptol fogva [Dés; Törzs. Dési taxalisták. — aSzD]. 

2. folytatólagosan következő; următor, care urmea-
ză ín continuare; fortlaufend folgęgd. 1704: Délest is Zi-
lahi uram prédikálott, ugyan Zsolt. 44:21 és több követ-
kezendő versiből a résznek végéig [WINT I, 289]. 1772: 
a következendő versek azt mutatják, mintha szent 
Dávid a Krisztusról szólott volna [RettE 280]. 

3. alábbi, alább következő; de mai jos, care urmează; 
untén folgend. 1570: Ez kewettkezendeó Nemes zemele-
ketth hywok my ellonkbe Erkedre . . . Mellekett my 
ereos hittel megy eskettwen . . . my ellottwnk yllen wal-
lasokat tewenekd [Erked K; JHbK XIII.23. — aKöv. a 
fels.]. 1584: Az Kalmarok es kereskedeó rend dolga. 
Semmy idegen Wagy kyweol walo kereskedeó ember, 
vagy kalmar semmy marhaiat ell ne adhassa idegen, 
wagy kyweol valo Embernek, hanem chak ith walo es 
Coloswary embernek, ky Wewen, az sokadalom Nap-
iath, Annakis ez keowetkezendeó mood es rend zerenth 
[Kv; PolgK 4]. 1640: Vagion 16 köbölre valo földe réti 4 
szekerre valo veczinnie vagion negy az következendő 
eocseivel3 [UF 1, 768. — aKöv. a fels.]. 1767: (A vallók-
nak) hütök után tŏtt fassiojokat irtuk meg a következen-
dő mood szerént [Szentimre Cs; Hr 39]. 7776; kezeknek 
mi nekünk lett bé adásokkal minket köz Biroságra meg 
birálának illy következendő dologban [Kiskend KK; 
BLt II. 11]. 1838: (Az) esketést továb is folytatni kíván-
ván . . . a feltett napra a kezébe adott Petséttel meghívni 
és elő állíttani esmerje Szoros kötelességének a követke-
zendő Személlyeket3 [Korond U; Pf Pap Sámuel eskető-
biztos kezével. — aKöv. a nevek fels.]. 1844: Fogadtam 
meg Hazi szolgalomnak Kis solymosi Buzugán Sárit 
a1 következendő fizetés melett [Hisegkút NK; ToldNy]. 

Szk: ide alá ~. 1642: Mi Had révén Torda Váár 
megyeben lakozo örögbik Trauzner István, az Fiammal 
ugyan Had révén . . . lakazo Trauzner Istvánnál, ugy 
mint ez dologban köz Birak, adgyuk emlekezetekre min-

deneknek az kiknek illik ez Leuelűnknek ide alá követ-
kezendő rendiben3 [Hadrév TA; DobLev. 1/12]. — 
aKöv. a részi.] 

4. bekövetkezendő; care urmează să se întîmple; ein-
tretend/treffend. 1555 k..Ĕ az ketelensegh, es az reánk ke-
wetkezendew wezedelem, Mynket Erre wyzen es ketele-
nyth [LLt]. 1584: Megh ertettek varosul Byro Vram 
Zaüabol, mynemeó keserwes Niawalia keowetkeznek az 
varosra, az Seminariumnak meg Epitessebeól kérik 
biro vramat hogy eo kgme király Biro vrammal . . . min-
giarast Ala Munkalkoggyanak feierwarra a' feiedelem 
eleibe es az p(rae)sedesek eleibe holot, Siralmason Ielen-
gessenek megh minden keóuetkezendeó Insegeket [Kv; 
TanJk V/3. 277b]. 1603: kérik eő keget mint tizteletes 
vrunkat Birankat hogy az Teliére valo zéna takartatas-
hoz legyen zorgalmatos gondviselese hogy az reánk keo-
wetkezendeó nyavalyat valamy rézeben el tawoztathas-
suk [Kv; i.h. 1/1. 459]. 1710 k.: Ezeket a következendő 
tragoediának argumentumául le kellett irnom szüksé-
gesképpen, írásomnak mind elhívésére, mind megértésé-
re nézve [BÖn. 674]. 1737: ugy lehet hogy annyira el vet 
bennünket egymástól ezen következendő háborgó idő, 
hogy Isten tudgya, ha láthattyuk é ? edgymast töbszŏr a' 
vagy nem? [ApLt 4 Apor Lázár Apor Péterhez]. 

5. eljövendő; care va veni, viitor: kommend, (zu)-
künftig. 1583: Kérik . . . Biro vramat, hog éo kegme . . • 
chinallion tanachúl oly Instructiot, ky keowetkezendeó 
wdeokbennys observaltassek [Kv; TanJk V/3. 273b]. 
1605: Keteket kerywk mint io akaró wraynkat, Ez káros 
itt keorwllwnk forgo haydusagot zállitsa el innét, Elhes-
swk feoldwnket, az wítezleo népnekis keowetkezendeó 
hasznara [Kv; i.h. 1/1. 505]. 1677: Hogy minden guber-
natio és gondviselés mostani és következendő Guberná-
tor Uramon ŏ Nagyságán légyen és Tanácsokon, és sem-
mit ŏ Felsége az Ország közönséges dolgaiban, ŏ Nagy-
ságának és Tanácsoknak akarattyok és hireknélkül ne 
cselekedjék [AC 23]. 1697: Kgls Urunk eö Fel(sé)ge ez 
következendő Nyári Hadi operationak el múlhatatlan 
szŭkségere nezve . . . vetettünk fel az egeszsz országra 
Buzat 60/m [UszLt IX. 76. 26 gub.]. 1710: ha a követke-
zendő királyok a nemesembert szabadságában hábor-
gatni kezdenék, minden vétek és büntetés nélkül a király 
ellen fegyverrel is magok szabadságát oltalmazhassák 
[CsH 206]. 1816: Meltoztasson . mind szolgáknak 
mind Kováts Czigányok(na)k a' Vas Discretiokat igerö-
ket meg büntettetni a' következendő időkre parantsolni 
[Torockó; TLev. 9/46]. 

Szk: utána ~. 1666/1681: ezen varosomban lakó Ti-
mar Vlad nevü taxás jobbágyomat enis esztendõrül esz-
tendőre nyolcz fonnt taxa adozasban es tiz napi szolga-
latban magát felessegét, es utanna következendő mara-
dekit megh tartom [Vh; VhU 229]. 

6. esendő, származandó; care se va produce (even-
tual); (ent)stammend, entspringend. 1769: abbeli eddig 
is következett, s ezután még bővebben is bizonjosan kö-
vetkezendő kárát nem szenvedhetvén az Exponens Asz-
szony . . Oculator Commissariusokat fog ki kérni a' 
Nsgod Malmának és Gáttyának oculaltatására [Kük.; 
JHb XX/25], 1799: hibájokbol vagy restesegekből kö-
vetkezendő káromot tartozzanak betsű szerint meg 
téríteni [Kakasd MT; DLev. 4. XLI]. 

7. esedékes; scadent; faliig. 1601: Assecuralliuk keg-
de(t) ezen lewelwnkben hogy azon lspan altal, kegd(e)t 
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ez elseö keöuetkezendeö adobol, melliet mingiarast fel 
rendelwnk contentaltattunk (!), az Ispannakys tanusa-
got attunk feleölle hogy kegd(e)t contentallia [Gyf; Ks 
100 fej.]. 1739: (Az asszony) az interes(ne)k némelly ré-
sziben) valo nem prestálásáért mostan Provisor Vram-
tól incaptiváltatván mind a negligált ugy a következen-
dő interes(ne)k prestálására azon detentiobol hitin bo-
tsatotta el [Torda; TJkT I. 176]. 

H. fn 1. tbsz az alábbiak; cele ce urmează; Untenste-
hende. 1740: a* meg maradott réz Joszágok leendő meg 
osztásában az idő és joszágok helyheztetésihez alkal-
maztatott intezetemet a* kővetkezendökbe teszem 
Kv; Ks 100 Nyilak könyve 18]. 1761: az kŏvetkezendŏ-
kŏt hánta másoknak Zállagban [Spring AF; JHb 
LXVIII/1.]. 1791: Melly alább irando nyilakot . . . 
Sorss vonásra botsátván, mindenik Mlgos Félnek Része 
e következendőkben határoztatott [Szászsztlászló TA; 
JHb XXVI/10]. 1831: Confirmáltam leg elsőben én Ifj: 
Szakáts Pál a kővetkezeedőket [Damos K; RAk 159]. 
1858: Tamás Sofia özv. Csákó Jánosné . . . kevés va-
gyonkájávol halála esetére rendelkezni kivánván vég 
akaratját . . . mi előttünk a' kővetkezendökbe nyilvánít-
ja [Kv; Végr.]. 

2. eljövendő dolog; ceea ce urmează să se întîmple; 
Kommende(s)/Zukünftige(s). 1775: nem is kéne az em-
bereknek hibáit, vétkes magaviseléseit felírnom, de csak 
azért cselekszem, hogy a posteritas vesse egybe a 
mostani dolgokat az ezután következendőkkel s lássa 
meg, ha jobbult-é valamit az bűnös emberi nemzet, vagy 
Jobban is elvetemedett [RettE 354]. 

. 3. utód; urmaş, descendent; Nachfolger. 1601: Had-
gjuk Annak okaert tw nektek chehi tiztartoinknak por-
kolabinknak városi birainknak es keowetkezendeoknek 
hogj az felwl megh neuezeth haz helyben telekben János 
deákot meg tartanj oltalmaznj tartozzatok [Szilágycseh; 
Borb. II Ladislaus Giulafi de Ratot comes com. Žolnok 
aláírásával]. 1710 k.: Ugyanis ilyen rendű embernek, 
csak amint én voltam, életének tudására mi szüksége va-
gyon valakinek, mind most élő, mind ezután követke-
?fndőknek? [BÖn. 403]. 1824: (A rovatalokat) én . és 
Kővetkezendőim tartoznak hordazni [Mezőbodon TA; 
Ks 89]. 

Szk: mostaniak és (ez után) következendők. 
1675/1681: Adom tudtara mindenek(ne)k az kiknek il-
lik ez levelemnek rendiben, nevezet szerint V. Hunyadi 
rraefectusimnak, Udvarbiraimnak, Porkolabimnak, es 
v Hunyad Varosombeli Biraknak, Esküt Polgaroknak 
e s Folnagyoknak mostaniak(na)k, es kővetkezendők-
nek [Vh; VhU 277-8 Thököly Imre ad. lev.]. 1829: Mi a 
Juk aláb nevejinket le írjuk s iratyuk agyuk Ezen zálagos 
^ontraktuális Levelünköt tutára mindeneknek mos-
taniaknak és ez után következendöknek [Bözöd U; 
Borb. II]. 

Ha. 1701: kővetkőzendőknek [Tarcsafva U; Pf]. 
í lV ' követkőzendŏ [Kissolymos U; Márkos lev.]. 
18^6: Kövötkezendö [Somosd MT; CsS]. 

következendőbeli fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare de 
substantiv; in substantivartigem Gebrauch: tbsz utó-
juk; urmaşi; Nachkommenschaft. 1696: Adgyuk Tut-
l afa és emlékezetire mindenek(ne)k az kik(ne)k illik 
?nnd mostaniak(na)k, mind következendő beliek(ne)k 
iU-Torda; Ks 14. XLV. 14]. 1697: My Szilágyi Mihály, 
uJvári Márton, és Hévizi István, az Fogarasi felső Tőr-
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vényes széknek hűtős Assessori, és Tiboldi Márton Fo-
garasi edgyk hűtős Szolgabiro, ez ide alább meg irt Eŏ-
rŏkős alkalomban kézen fogott kőz Birák vagyunk; Ad-
gyuk értésekre ez Írásunk rendiben mindeneknek a" kik-
nek illik mostaniaknak és kŏvetkezendŏbeliek(ne)k 
[Borb. II]. 1702: En Kááli Kata nemes személy, adom ez 
testimonialis Levelemet mind mostaniak(na)k, mind kö-
vetkezendő bélieknek [Nagyernye MT; MMatr. 280]. 

következendőképpen 1. következőképpen; în felül/ 
modul următor; folgendermaßen. 1560: kinek milto ky-
wansagat kerezthyen attyaffywy Zeretbeol (!) meg er-
thuen es annak engedwen, ew ez keowethkezendeo kep-
pen theon testamentomat my eleottunk [Fog.; SLt S. 10]. 
1608/1610: My Azért Rendeli Myndenekett Ereős hjttel 
megh Esketuen, Egjenlo vallasokatt, Ez keőuetke-
zendeókjppen Jrtuk megh [M.gyerőmonostor K; JHbK 
LVII/49]. 1696: (A házakból) egj másta juxta ratam 
cuiusq(ue) portionem ki kelletvén elégitteni; A mi az 
egymás ki elegittesből meg maradott .feaz irántis ex-
tractust következendőkeppen csináltunk [Mv; MbK 
80.8. — aAz örökösöket. *Köv. a részi.]. 1748: V.Hu-
nyad várossában Nemes Vitézlő Ifjabbik Vdvari János 
Uram Testamentaria dispositiojat dictamene szerént 
következendő képen le irtuk [WassLt]. 

2. ennélfogva; prin urmare, în consecinţă; demge-
mäß. 1772: A hegynek . . . olly Nevezetes suvadozá-
sát és omlását nem tapasztaltuk; a" melly a' Kükűllő Fe-
nekenek fel telesét; s következendőképpen a Viznek fel 
dugulását okozhatta volna [Ádámos KK; JHb 
XX/27.18] | eő Excellentiaja Malmának a' mostaninál 
magossabb Gáttja nem volt sőt ugj tettzik, hogy néhanj-
kor meg alacsonabb, meg is soha a' Gatrol le folljo viz a' 
Silipről le foljot fel nem dugta következendőképpen a' 
silip árkát fővennjel meg nem töltette [Sövényfva KK; 
JHb LXVII/281]. 

3. (vmiből) következően; datorită a ceva/unui lucru; 
infolge einer Sache. 1785: kész pénzeinken kell az Vas 
készülethez szénnek valo Fákat meg szereznünk, a' 
mellyböl következendő képpen az Ország hasznára űz-
hetjük Metallurgiánkat [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 
13b]. 

következendőleg 1. következőképpen; în felül urmă-
tor; folgenderweise/maßen. 1802: magam mentségére 
következendőleg felelek [Torda; TLt Közig. ir. sztlan 
Gálffi Joseff viceispán vall.]. 1805: az Kovátsok . . . az 
Birákhoz minyájon be gyűjtessenek a Csinalgotas iránt 
tegyenek egy oly allando végzést mely meg erősites veget 
előmbe küldettessek hogy következendőleg a panaszra 
edgyiknek is uttya ne lehessen [Torockósztgyörgy TA; 
TLev. 9/40 br. Thorotzkay Josef kezével]. 1817: az ősi 
szőllőket régi állapottyokba betsŭltettŭk a' következen-
dőleg [Szentbenedek AF; DobLev. V/1008.3b]. 7822: 
Nemes Szegedi Lászloné Zinai Ágnes 60. Esztendős vall 
az . . . előtte felolvastatott kérdésekre a* következendő-
leg [M.bölkény MT; Born. G. XIII. 22]. 1845: Atyafisá-
gos szeretettel irott becses levelét vettük — melyre a' kö-
vetkezendőleg válaszolok [Csapó KK; DobLev. V/1255 
Wizy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

2. következésképpen; prin urmare, în consecinţă; 
folglich, folgerungsweise. 1797/1799: Minthogy . . . a* 
fenn forgo Privilegialis levél . . . az egész Torotzkai kő-
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zőnségnek adatott volt . . kővetkezendőleg azon Privi-
legialis Levélnek . . . ki kévánására Törvényes jussa 
vagyon [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 414]. 

következés 1. bekövetkezés; survenire; Eintritt. 1677: 
A Török földére alá ment Jobbágyokat, Fejedelmeknek, 
avagy utánnok lévő Végbeli Fŏ Tiszteknek hireckel, és 
konsensusockal és valami egyéb nagy alkalmatlan-
ságoknak következése nélkül lehet, meg-engedtetik fel-
hozattatások [AC 192-3] | A Tökölyi uram dolgát 
megírtuk volt . ő kegyelme iránt némely ellenkező el-
méknek viszálkodásokat, nagyobb gonosznak követke-
zését ezzel is kévánván megelőznünk, ő kegyelmét meg-
csendesítettük s itt benn mulatását javalljuk [TML VII, 
539 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

2. 1662: Jenei kapitányságban Petneházy István he-
lyébe Bornemisza Pál következése [SKr 153-4]. 1862: 
békéretik az Egyházak véleménye arról, hogy a' Jegy-
zőknek, esperességre következése töröltessék [Gyalu K; 
RAk 69-70 esp. kl kiv.]. 

3. következmény; urmare, consecinţă; Folge. 1657: 
Vélekedem vala ugyan: menjek-é, nem-é? ha nem, az 
dolgot nem értvén, ártalmas következése lehet [Kemön. 
177]. 7799: egy süket asztalas Legény . . . némelly beszé-
deket jól nem értvén, gyakran magára és balra magya-
rázta . mely miatt azon süket Legény a többivel vetél-
kedett, de minden rósz következés nélkül [Kv; ACLev.]. 
1824: az több tőbb ebből származható következéseket 
fontolora vévén meg határoztuk . Kedves Férjemmel 
edgyüt, hogy . . . Mező Bodoni véšñ Jószágunkat Zálog-
ban el adgyuk [Mezőbodon TA; Ks 89]. 1853: az állam 
kőltsőnt ha 3 nap alatt vagy hozzánk vagy illető 
helyre bé nem szolgáltottya a leg kedvetlenebb követke-
zést értse magán Uraságod [Pálfva U; Pf Illyés Péter fő-
bíró lev.]. 

4. vmi ~èben/~éūl vmi következtében; ín urma/ 
drept consecinţă a ceva; infolge einer Sache. 1789: még 
az Árbitrativum Forum, melly ma már az Aszszony el-
len folyásba(n) van, addig az Aszszonyt maga Lak Há-
záb(an) meg ne háborítsa; ezen parantsalat következé-
séül immár Benedek Ferentz eő kglméhez rendelésünket 
meg tettük [Ne; DobLev. 11/659.la]. 1807: ide viszszá 
rekesztett Fő kormányzoi Rendelésének kövötkezéséül 
nem mulattam el . . . lépéseimet meg tenni [Balázstelke 
KK; DLev. 4. XXXVIII]. 1830: a közelebbi ítélet kővet-
kezésebe a Nyertes Feliperes Ur a kővetkezendőkbe ki-
vánnya meg allittattni a T.T. Generális Szék által költsé-
gei(ne)k Specificatioját [Ne; DobLev. V/1165.1b]. 1847: 
(Meghalt) Kovács Kis-Anna Molnár Istvénné idétlen 
szülés következésiben [Nagykapus K; RAk 12]. 

5. ~ szerint a. következőképpen; ín felül următor; 
folgendermaßen. 1765: Edes Atyánknak Doboly István 
Vramnak . reánk Maradékaira devolválodat külső 
belső ingó és ingatlan javaiból . . digerálván és Intéz-
vén egy más kŏzŏt a Nyílókat e következés szerint [Ne; 
DobLev. 11/364.la]. — b. következésképpen; prin ur-
mare, ín consecinţă; folglich. 1826 k.: a Küküllö meg 
áradása alkalmatosságával ennek a Pataknak uj árka 
magába vejéndi a Küküllö vizit, s a pataknak árka kö-
vetkezés szerént iszappal, s egyéb giz gazzal megtelen-
dik mellyböl a következik hogy Kelementelke határá-
ra vissza ütne, és ottan kárt tejénd [Gyalakuta MT; 
GyL]. 

6. jövetel; venire; Ankommen/kunft. 1663: Az szük-
ség, igyefogyottság, ez nagy dolgoknak bizontalansága, 
a télnek reám való következése és mindenképen való 
dolgaimnak, állapotocskámnak függőben való létele, az 
két szék között való földön maradásomnak reménsége 
környül vévén, nem tudom, mit kell mívelnem [TML 
11,571 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

következésképpen 1. ennélfogva; prin urmare; demzu-
folge. 1775/1781: az akkori paraszt embereknek . •• 
tőbb gabonájok termett mind sem a mostaniaknak, kö-
vetkezés képpen dézmát is többet adtanak mint most 
[Algyógy H; JHb LXXI/3.364]. 1795: ha a kegyelmed 
Tégla vetése miatt, ottan a mart el romlik, és ott a romlás 
rövid időn a hidnak onnan valo vége fele harapszik, és 
igy következés képpen a Küküllö vize onnan fellyül kö-
nyököt vét, a Hidnak Szükséges képpen veszedelmezni 
kelletik [Ádámos KK; JHb XX/18]. 7797: Ezenn Erdő 
a' mult Tavaszig mind vágatott, hordattatott . . mig 
osztán végképpen el fogyott, és ma már tsak következés-
képpen, a ' le vágott Fáknak gyökereiről jött és nőtt czi-
rák vágynák meg [Szentgothárd SzD; WassLt Conscr. 
362]. 1807: a Néhai Székellj Boldisár Léanyai Fiu Test-
vérekkel mind azon Földekből egyenlőképpen osztozta-
nak következésképpen mostis egyenlőképpen kelletik a 
Léány Ágnak a Fiúval osztozni [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 1812: az Allperesek nem Békességesen vetet-
ték bé azon földet; hanem a Fellperes Urnok ellent mon-
dásai, és Tiltásai ellen, eröszakason és alattamba; kö-
vötközésképpen valosagos potentiariusok [M.bölkény 
MT; Born. G. XIII. 16]. 

2. ezt követően; după aceea; darauffolgend, an-
schließend daran. 1761: parancsolák, hogy . . . (a) Tas-
nádia Curiákon valo mindennemű épületeket vizsgái-
nónk, és következésképpen betsŭlnönk meg [MNy 
XXXVIII, 54. — aSz]. 1782: az kiket vádolnak a mák és 
borsó rontása felől, az falusi bíró engedelem nélkült, az 
faluval együtt büntessék meg falutörvénye szerint egy 
forintig. Áz kárról pedig adja által az biró az határbíró-
nak, s következésképpen az határbíró az károsnak; és az 
vehessen igazat rajta [Oroszfalu Hsz; RSzF 160]. 

következett I. mn 1. következő; următor, care urmea-
ză; folgend. 1657: Gyümölcse ez hadakozásnaka m| 
lőn, az diplomák és az hadakozás után következett első 
hosszas talán tizenegy holnapokig tartott magyarorszá-
gi gyűlésben emanáltatott articulusok megmutatják 
[Kemön. 288. — aI. Rákóczi Györgynek 1645-ben befe-
jeződő magyarországi hadjáratának]. 1791: az Ajtoni 
Biro által bé adott Számadásoknak meg vizsgáltatások 
alkalmatosságával fe tett és ki adott Difficultásokra, 
még mind ez ideig is felelet nem adatott az annakutánna 
következett Esztendőkre pedig egészen 1786 nak végéig 
számadások nem submittáltattak [Kv; SRE 276. — A 
várossal szomszédos település]. 7798; a töb következet 
kérdésekre tsupa hallamasnal egjebet vallani nem tudok 
[Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1807: kéntelenítettem 
Kezeseket adni arról, hogy akkor következett Kis Asz-
szony napjára a hátra maradott szallonákot ki szálli' 
tom [Szu; UszLt ComGub. 1753u. — bordá ra ] . 

2. bekövetkezett; survenit, intervenit, întîmplat; er-
folgt, eingetreten. 1661: Nem utolsó veszedelmünkre va-
ló alkalmatosság volt az magunk között való egyénét-
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lenség is, melyet az erővel tött fejedelemség, rendkívül 
való adózás és ezek miatt következett sok változó álla-
potok szerzettenek [Kemlr. 343]. 1790: az én szoros 
szólgalatam, es következett betegségem is, nem engedte, 
hogy akkor mindenkor mehessek amikor akartam volna 
[Radnót KK; DobLev. III/678 Csato Mihály lev.]. 
1800: ezen Pataknak árkát valahányszor ki ástuk, 
anyíszor a következet Zápor essŏbŏl származót árviz 
ugy bé iszapalta; hogy a pataknak hellye is alig láttzot 
[Marossztkirály MT; Berz. 5. 45. S. 85]. 

3. eredő, származó; care provine (din . . . ) ; (her)-
stammend. 1631/XVIII. sz.: nékünk kezeket beadván, és 
minden visszavonásokot, azokbol következett perleke-
déseket le hagyván edgyezének meg edgymás 
kőzött mi előttünk [Ks 65. 44/11]. 1698: az plajások és 
gornyikok úgy vigyázzanak, hogy ha az idegen országba 
szökő emberek aufugiálnak és meg nem fogják: az pos-
sessoroknak abból következett kárát ők fizetik meg 
[Gyf; SzO VII, 20]. 1765: Vallyon azon seb curáltatotté 
illendőképpen, vagy magára hagyotván ã seb az gondvi-
seletlenségbŏl következett el mérgesedése okozta a* ha-
lált? [Torda; TJkT V. 261 vk]. 1816: Én már látom, 
hogy mindenből ki fogytam, s annál fogva meg vallom 
^azán, ezen cselekedetemet, mellyre engem az én bű-
nőm, 's az azon estvéli részegségemből következett tébo-
lyodásom vitt [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1821: Az ér-
deklett egygyezés nem tellyesittéséböl következett perre 
lett költségeket . . T. Dobai Sigmond Ur le tenni tarto-
zott volna [Nagylak AF; DobLev. V/1041]. 

II. ſn leszármazott, utód; urmaş, descendent; Nach-
folger. 1846: Méltoságos Thury Antónia, Tancsi Föld-
vari Ferentznö ö Nagysága, mint néhai Thury Antal Ur 
egyedüli következettye [Bodola Hsz; BLt 10]. 

következetű szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: szomorú ~ szomorú következményekkel 
Járó; cu urmări tragice/triste; traurige Folgen habend. 
18/8; A fen le irt Excessusokbol 's erőszakokból 
kőnjen képzelhető Dolog az illy móddal fel lázasztot nép 
Szomorú következetű tettekre is nem tsak ki léphetik ha-
J)em hogy kiis lépik tsaknem bizonyos [Zágon Hsz; 
Szentk. br. Szentkereszty Zsigmond generális nyil.]. 

következbetendő esetleg bekövetkezhető, care s-ar pu-
tea întîmpla eventual; eventuell eintretend/erfolgend. 
1654: tellyes tehetsegem szerint karok(na)k el tauoztatoja, 
u Ngok meltosaganak az menyb(en) tőlem lehet eoregh-
buője, s, annak megh kissebbedesere nezendő, s, károk-
ra kouetkezhetendő dolgok(na)k ideje(n) kora(n) valo 
jnegh mondoia leszek [Fog.; KemLev. 1430 Dávid János 
kezével]. 1665: Továbbá mesterremeknekis collatiojat 
akarva(n) eo Kege be szolgaltatnj az B. Cehnek . . az 
?nostanj sok féle ideghen népeknek itt varosunkban) való 
Ívelek miatt, az Etszakanak idejeből keovetkezhetendeo 
^Ikolmatlansagnak el tavoztatásáért rendelték Kegek 
Ebédnek idejére [Kv; ÖCJk]. 1752: Annak okáért hogy 
Jz addig lőtt, s ez után is következhetendõ Controversiak 
f ia l tassanak az árok helyet . . . adá által örök állandó-
képpen Benedek János Ur(am) Petki Klára Kiss 
Aszszony eö Ng(a)nak [Csobodfva Cs; Ks 65.44.13]. 

. következhetik 1. a se putea întîmpla/isca/ivi; folgen/ 
sich ergeben können. 1602: (Az úton levőknek) zokasok 

penegh az hogy akar mely iambornak zenayat mindgya-
rast el kapiak seot hazakra mennek . . . nemelinek haza-
tis fel rontiak ky miat tamadasokis keowetkezhetnek 
[Kv; TanJk 1/1. 420]. 7656: Tudom aztis hogy Filey Fe-
renczet, s Szauay Petert aranyporral kereskedesbe(n) 
elegiedven uelek még czialta lelki esmereti elle(n) es hwti 
ellen, mellyert melta(n) az Istennek bwntetese keőuet-
kezhetik reaja [Kv; CartTr II. 904 St. Razmany sen. 
alias Ada(m) (41) vall.]. 7662: az orszagnak is valljon 
abból micsoda injúriája, bosszúja, kára következhetik 
vala? [SKr 620]. 1785: midőn a Bányáknak hertelen 
romlási történnek igen késő volna az hogy a Bányász el-
sőbe a Mlgos Uraság Tisztyeinek hirt tegyen . . . s an-
nak utánna vághasson fát a Bányának meg erőssitésére, 
s fel epitésére, mert addig vagy nagy romlás, vagy még 
halál is következhetnék a1 bányának meg indulása miá 
[Torockó; TLev. 4/11.1b]. 

2. bekövetkezhetik; a se putea întîmpla; erfolgen/ 
eintreten können. 1613 k.: Jöuendöben köuetkezhetik, 
hogy . . . netalamtan valakik, sub aliquo praetextin va-
lami Jússokat praetendalvan az meg mondot házhoz, 
töruennyel kezdenek erette infestalni [Kv; PolgK 139 ifj. 
Heltai Gáspár not. kezével]. 

3. származhatik; a se putea produce; entstehen kön-
nen. 7580: Miért penigh hogy az tyz myat vtolso niomo-
rusagh keówetkezhetyk raytunk, keryk eo kegmet biro 
vramat, hogy az egieb hay mod es rendtartas zerent az 
Capitanokat erezzek el eo kegmek tellyes hatalommal 
hogy a' hol bontany kel bonchyak [Kv; TanJk V/3. 
231b]. 7585: Minden Tyzedes az eo tizedeben walo haza-
kat es thwzeleo helieketh minden heten el Iarion, Ahon-
nath veszedelem keowetkezhetnek thwz miath [Kv; 
PolgK 15]. 1677: Főispánokat-is azon Vármegyében jo-
szágos érdemes haza fiait adgyon ő Nagysága, és min-
den féle fő Tiszteket sokáig vacantiaban ne tartson; ho-
lott mind a' Fejedelmeknek, s' mind penig az Országnak 
afféléknek helyben nem lételekből nem kevés kára kö-
vetkezhetnék [AC 33]. 1729: hogj edgyikŭnknek is a' 
subscribalt Szemellyek kŏzzŭl, kára ne következhessek 

annak felette az eddig tött sok Számláihatatlan kŏl-
téseinkbŭl valami meg fordullyon, mind ezekre rendel-
tünk magúnk között illyen Fundusokata [Nsz; JHb 
XLII. — Köv. a részi.]. 1772: Tudgyaè . . a' Tanú . 
Hogy . . ha azonn szemêlly által ezen fel fogott, s el bo-
rozdolt Föld, meg szántatik s bé vettetik, abból minémü 
p(rae)judiciumai s kárai következhetnek [T; Born. 
IX/47 vk] 1781: ha mi ezen Zápot meg nem erősítettük 
vólna, nagy kára következhetett volna a* Malomnak 
[Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 

következhető 1. esetleg bekövetkező, bekövetkezhető; 
care ar putea să se întîmple; eventuell erfolgen/stattfin-
den könnend. 1699: (A) következhető rósz inconvenien-
tiák(na)k eltávoztatására a Nemes Vármegje impo-
nállya eő kglmeknek . . . éllyenek edgjmassal atyafiusa-
goson, szeretettel [Dob; SLt AX. 44]. 1731: Tapasztal-
ván . Ne(m)es Városunk Malma Gáttyának az követ-
kezhető Árvizeknek hirtelen valo áradási miatt eshető 
végső, és utolso pusztulásra jutásat vegeztetett hogy 

azon Gat epitesébe vigjen minden kesedelem nélkül 
két két szekér tővisset [Dés; Jk 413b]. 1754: igenis ki-
vánnyuk közönségesen az ottan épitett gyepüket el ron-
tani, és az iránt következhető bajaiban a' biro mellett fel 
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állani [Gálfva KK; Ks 66.44.17a]. 1793: az addig ta-
pasztaltatott károk meg külembeztethessenek az azután 
következhető károktol [Kv; Pk 2]. 1796: ha hol netalán 
illyentén metalis differentiák adtak volna elŏ magakot 
azokis a jövendőbeli következhető, kedvetlen Conse-
quentiaknak el távoztathatásokra, nézve Sopialtathas-
sanak [Kük.; JHb XX/34]. 1812: a Groffné Tőstént 
előis kérte a Párna 'Sakokot; A' Számtarto tartván vala-
mi következhető rosztol adta volnais elő, nemis illy két-
ségeskedéssel végre elő adta . . . — 's, azonnal a* Groff-
né azokba pakolni kezdett [Héderfája KK; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis vall.]. 

2. vmiből eredhető/származható; care ar putea să se 
produce; aus irgendetwas entstehen könnend. 1830: 
Protestatiom ha reménységemen kivül a' T. Urak előtt 
helly nem találna, minden ebből következhető kedvet-
lenséget magoknak tulajdonittsanak [Nagyikland TA; 
TLt Közig. ir. 1748]. 1834: hazrol házra harapadzatt 
égésből következhető károk [Kv; SL]. 

3. következtethető; din care se poate deduce; zu fol-
gern sein könnend. 1762: árbázattyábol, vagy annak 
foltasságabol, és testenek naponként valo vastagulásá-
bol . . . ezekből következhető viselósségét a denotalt 
Esztendŏb(en) kezdette observalni. megy éréskor, szüre-
tig . . . foltas volt, vastag volt, ergo viselős volt [Torda; 
TJkT V. 94]. 

következik 1. a urma; folgen. 1570: köuetkezyk bu-
day tamasnak Második eskwesse, melyben vagion Nagy 
hazugsaga [Nsz; MKsz 1896. 366]. 1587: Elseoben 
keouetkozyk Az keolchyeg mely keolchyegem volt az 
Malom zywksegere [Kv; Szám. 3/XXXIII. 3]. 1600: Mi-
kor az teórueny nap ele ieóue ele alatta Cziki Simo Az bi-
zonjsagokat mellieknek feleletek igy keóuetkeozik 
[UszT 15/21]. 1610: Mw azért az kiket mw eleonkbe 
hyt azokot meg eskettettwk es vallasokot . fel Irtuk 
melliek rendel Igj keóuetkeznek [Gysz; Törzs]. 1691: 
Uőtt kezihez Maros Varadgyay al(ia)s Kaszony János 
Deák Uram Czútak Peter Ura(m) Joszagara jarando le-
veleket melyek igy kővetkez(ne)k a' mint a mas level-
b(en) Specificaltattak [Ksz; BCs]. 1722: Kŏvŏttkōznek 
Az Erdőknek vícinussi és Hol micsada heljhén vadnok 
[Szőkefva KK; Kp III. 112]. 1770: követkőznek az por-
tékák [Köpec Hsz; Köpeci lev.]. 1790: Kővőtkőznek a 
kaszálók [Mezőcsávás MT; Hr 6/11]. 1826: kövötköz-
nek a vallók vallamás tételeikkel együtt [Somosd MT; 
CsS]. 

2. bekövetkezik; a avea loc, a surveni; erfolgen, ein-
treten. 1564: A Héderfái Tamás halála ottan hamar kö-
vetkezek [ETA I, 21 BS]. 1571: Az tanachbely vraimatis 
Intik es keijk eo keget, hogy az keozeonseges dol-
gokra visselienek vgy gondot, hogy az varosnak az eo K. 
gondwiseletlensege Es zofogadatlansaga myat valamy-
nemw veletlen veszedelem Neh keowetkezzek [Kv; 
TanJk V/3. 39a]. 1657: hogyha az hely ruináltatnék tűz-
zel, az közel lakó pogányságnak nagy alkalmatosságára 
következnék azon véghely elveszése [Kemön. 260]. 
1729: (A halál) Verésbül rugodozasbul s tapodásbul kö-
vetkezett [Dés; Jk]. 1754: el végeztetett hogy el hányák 
a' gyepűt, de ennek effectuma az akkori falus biró Ke-
szeg János Fiscalis Jobbágy lágysága mián nem követ-
kezett [Gálfva KK; Ks 66.44.17a]. 1803: a' tanulatlan 
Verõs Kováts meg nyomulhat a* Verőben . . . legottan 

következik nyomban az ell kerülhetetlen kár, és pusztu-
lás, s néha az végső pusztulás [Torockó; TLev. 9/35]. 
1842: láttamis tölle valami vért el fojni, miután nyom-
ban a' gyermek szülés és következett [Dés; DLt 85.1]. 

Szk: (ember) halál 1592: ezeonkben veweok hogy 
nagy haborwsagh lezen keozteok stalam (!) Ember hala-
lis keouetkezik keozteok [UszT]. 1671: intők Barrabás 
Győrgj uramot, ki nagy indulatokat viselvén Barrabás 
Péter uram ellen, el annyira, hogy ne talán halál követ-
keznék belolle [Oroszfalu Hsz; HSzjP]. 1776: T i tu lá l t 
Méltoságos Liber Baro Ur ő Nsga látván (így) a ' nagy 
lármát (: ne hogy halál következnék :) kéntelenitetett 
maga személyesen le menvén tsendesiteni? [Marosszt-
györgy MT; MkG 36.5/4 vk] * vkinek halála 1761: 
Feleségé(t) miólta ezen szerencsétlenségből halála 
következett a szegény úrnak, szüntelen töri a nyavalya 
[RettE 125]. 1765: Azon verekedésben Murvainak fején 
esett sebből vagy egyéb testének öszve rontattatásábol 
következett halála? [Torda; TJkT V. 261 vk] * vkinek 
nyavalyája ~. 1631: annakeleötteis jol ismertük my ezt 
az Peter kovaczot megh akara(m) is szolitani, de nem 
merem, mert felek hogj egjüld nagjob njavalia(m) 
keouetkezik miatta [Mv; MvLt 290. 256a]. 1744: hogy 
ha oly hirtelen tudja meg szerencsétlen esetét8, magának 
is nyavalyája következik [RettE 68. — aAzt, hogy gyer-
meke álmában a pólyában megfulladt]. 

3. származik; a se produce; entstehen. 1570: Hwl pe-
nigh az procurator zowa Myath valamy Tereh keoweth-
keznek az peresre, Eo k. Nem az peresen hane(m) az pro-
curatoron vegye megh [Kv; TanJk V/3. 8b]. 1587: zwk-
segh leszen az be Iratot Iffiat, oktatnj, es meg Inteny 
mindenkor az Engedelmessegre, Es olj magha visselesrc 
kibeol se eo maganak se az Varosnak busulasa, kara, 
Niomorusaga ne keowetkezzek [Kv; KvLt Vegyes 
111/66]. 1591: En mikor Imar oda Jutek, szinten el akaria 
vala hadny az biro monda az fogoknak hadgiatok d 
mert nem keoüetkezik ebbwl jo, s wgy hagiak el [UszT]-
1604: az Egyhazfiaknak legien zorgalmatos gonduisele-
sek . . . hogy az Varosnak ebbeol az gonduiseletlenseg-
beol kara ne keouetkezzek [Kv; RDL I. 77]. 1625: ua-
gion ennekem egy kertem . . . Nem tudom mire ualo 
gondoltaba(n) az In(ctus) réa ment es az Kertit auagy 
giepuiet el hanta, mely el haniasa auagy czelekedeti mia 
ennekem nagy karom kouetkezet [UszT 64a]. 1631' 
Szomlai (!) Gaspar be niargala az Úduarra lõueis 
ueòm en eszemben hogi io nem kóuetkezik, enis el futa-
modom onnat [RLt 1 Truczia Tiuadar (37) jb O lah 
Reódón3 lakó vall. — aK]. 1702: a Táblát Senki ne kese-
delmestesse, hogy az Czéhnak valami fogjatkozása a 
Tablanak roszszul járása miat ne következzék [Dés; Jk]-
1751: Mitsoda kára következet ă Titulált Groff urnák 
. . . azon Törökbuza le kaszáitatásából? [Kük.; Ks 8-
XXV. 10 vk]. 

4. (vmilyen tényből/állításból) vmi folyik; a rezulta/ 
reieşi ceva (din ceva); (aus irgendeiner Tatsache/Be-
hauptung) fließen/folgen. 1735: az magjari kőz beszed-
ben meg vágjon, hogj valaki valakit édes Fiának s Lea-
nyanak szokott mondani, nem következik hogj édes F i a 

vagj Leánya lenne [Dés; Jk]. 1764: Mikor elesett, min-
gjárt a pitvarból ki ugrék Imbre György, s meg ragada 
Murvait, melyből a' következik, hogy nyilvánoson 0 

volt ott, s őis ŭtette meg [Torda; TJkT V. 237]. 1796: ab-
ból, hogy a ' Turutzkaiak az Uraság ellen valo Rebelli0' 
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ért Jobbágyság alá vettettek, egyenesen a* következik, 
hogy a' Rebellió előtt Jobbágyok nem voltanak [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 75 tábl.]. 

5. támad; a apărea; entstehen. 1646: halalos wdeo es 
hadas keovetkezet s valasza nem jeoue(n), nem tutta ma-
gát mihez tartani; de vgyan haza igyekezet3 [Kv; TJk 
VIII/4. 54. — aAz asszony]. 1722: az utakot is mindenütt 
repáráltassa, ne hogj az alkolmatlan utak mijá eŏ Excel-
lentiajának valami akadállya következzék utozásában 
[Ks 18.XCIII a gub. Kv-ról]. 1735: ha szorulása követ-
keznék Excellentiad(na)k és az tegnapi levelemb(en) jo-
vallatt ezkŏzek altal nem solvalódhatnék, élhet Excel-
lentiád néha az vegre azokkal az Pilulákkal az mellyeket 
a Mlgs Aszszony ŏ Excellentiája maga számára kivitt 
[Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 1776: Mgs 
Gróffné Aszszonyom ő Nga, Szüntelen nagyon szomor-
kodott Semmi kedve nem vólt, Sírt Bánkodott, ugy 
annyira: hogy Sziv fogása is következvén, engemetis fel 
hivtak vigaztalására [Kóród KK; GyL. Gabr. Mar-
tonffi (31) káplán vall.]. 1781: Csíkjenőfalvi Kálmán 
Mihálynak és Józsefnek Controversiájok következett 
ugyan jenőfalvi Borbély Józsefnével [Jenőfva Cs; RSzF 
230]. 

6. eljön; a veni; ankommen, eintreffen. 1656: az So-
kadalamis amelly Kővőtkőzik az 1656 esztendőben ugj 
mint Kis Karácson napján, es Sz: Győrgj napja(n) lesz 
az Falué a' tőb Pátronusokkal együt [Makfva MT; 
DLev. 5]. 7677; ha mellyik félnek a' tőrvény nem tetszik, 
Táblára transmittáltassék, és mind Ország Gyűlései alat 
lévő Táblán, mind penig a' rend szerént valo Octavalis 
Terminusokon, a' mellyik először fogna következni, 
azon Transmissio végsőképpen meg-láttattassék, és itil-
lessék [AC 62]. 1767: az Szent Mártoni egész Majorság 
Szőlő idejébe el nem takarittathaték, váratlanul ha-
jnar következvén a' sanyarú Tél, mettzetlen és fedetlen 
kapá [Kóród KK; Ks 19/1.8]. 1776: Ezen nyolc nap alatt 
következvén Szent György napja is [RettE 366]. 

7. kb. vki vhova kerül; a ajunge/veni undeva; jd ir-
ßendwohin gelangen/raten. 1831: Ez a második Eszten-
deje, hogy kezére vette néhai Babos Ferentz ur ezenn 
Udvart, magam is mindgyárt ide következem mint Mes-
ter ember [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Kis Ferentz (53) 
Bélafalvi L(ovas) katona vall.]. 1849: Mig Farkas Ká-
r°ly Ur az Ándrád Doktorné Házához nem következett, 
adig az emiitett Doktorné és unokája nyommaszto sze-
génységbe éltek [Sszgy; i.h. Gyárfás Istvánné Márton 
Rosáli (46) vall.]. 

kb. vki/vmi után kerül vkire sor/kezdődik vki sze-
repe; a veni la rînd după cineva/ceva; die Reihe kommt 
a n jn nach jm/einer Sache. 1573: Semmy kywlenbezest 
Sem akarnak tenny es vegezny, sem Most az eo k. pleba-
n°s vram Ideiebe sem az vthan valamenye plébános keo-
jvetkezyk eo k. vtan [Kv; TanJk V/3. 73b]. 1667/1687 k.: 
ha penig más Praedikator következnék, ha ä szőlőt birni 
akarja hasznával edgyűtt, a metszésnek s fedésnek árrát 
** előtte valo praedikátornak adgya meg [Szövérd MT; 
MMatr. 125]. 1758: az Leányi magok ruházták mago-
dat az mint szerettek mivel magok voltak a Gazda Asz-
S2onjok minemű köntöst szerettenek oljan tsináltottak 
Qlagok(na)k mivel Anjok holta után egy más után kŏ-
^etkeztenek nevekedesekkel Gazda Ászszonjok(na)k 

Borb. II Andreas Biro nob. de Rákos (79) vall.]. 
*'90.ŝ A Szőllő Biroság vagy Eskűttség Esztendeig visel-

tessék, melly következzék Házalat szerént ha p(e)-
d(ig) fel válolni ezen Hivatalt nem akarná, holot házalat 
szerent kővetkezénd, ez illy alkalmatossággal egy mfo-
rint birságon maradjan mindenik Személly kűlőn-kŭlŏn 
[Karácsonfva MT; Told. 76]. 

9. vmi sorra kerül; a veni rîndul pentru ceva; eine 
Sache an die Reihe kommen. 1739: (St. Belenyesi) ő 
Kglme is a kapitányt szemtől szemben rutul motskolta 
szidta és bestelen szókkal illette, magát vakmerőségre 
vetvén az ő Felsege mostani szoros szolgálattyát promo-
veálni nem akaija, Városunk constitutioja szerint mikor 
rendes postálkodása következik kotsist nem akar adni 
[Torda; TJkT I. 155]. 

10. reá ~ reá kerül; a fi/veni rîndul cuiva; die Reihe 
auf ihn kommen, folgen. 1823-1830: amit a kollégyom-
ban tanult volt is, elfelejtette, s ha a kérdés reá követke-
zett, csak a homlokára tette a kezét, s avval kiment 
[FogE 287]. 

11. vkire/vmire (rá)szakad vmi; a se abate/a veni ceva 
asupra cuiva/a ceva; etw. über jn/eine Sache hereinbre-
chen. 1583: Megh ertettek eo kgmek varosul Biro 
vramnak beoseges eleo zamlalasabol, minemeo Nagy es 
vtolso zwksegh kenzergette eó kgmet . az Zabo 
Georgy hazanak eóreók Arron meg vetelere, ky eleót 
semmi keppen el nem mehettek volna, holot maskep-
pe(n) Lengel kiralnak eo felsegenek haragja fogot volna 
keowetkezny ez zegeny varosra [Kv; TanJk V/3. 272b]. 
1584: Zemekkelis lattak hazokban eyel, Zemely zere(n)t 
ez Lakatosnet, es Mas Nap veszedele(m) kewwetkezet 
hazok Nepen oth lete miath [Kv; TJk IV/1. 266]. 1660: 
Isten s az világ előtt tudományt teszek arról, ha kik ez 
közjóra indíttatott dolgokban, ha csak kivonszák is ma-
gokat, avagy annál inkább opponálják, Istennek ha mi 
ítéleti az olyanokra fog következni magok lesznek 
okai [Kemlr. 339]. 1662: Bizony mondom tinéktek, 
hogy mindezek reája következnek ez nemzetségre [SKr 
710]. 1756: Kételenittettŭnk néhány izben alázatos Ins-
tantiaink által deploralni a' Mlgs Királlyi Directiva 
Commissio előtt, minemű tereh következett rèánk Vas 
csináló Emberekre a' tavallyi Manipulatiobol [Toroc-
kó; TLev. 9/8.la]. 1828: előre láttyák azt a' szerentsetlen 
romlást, 's ki lábolhatatlan kárt, mely fog következni 
egész Falunkra [Kelementelke MT; Told. 31]. 

12. kb. kér, kérelmez; a cere/solicita; ersuchen, bit-
ten. 7550; Kellenek ffely az leginek es menek az birohoz 

kernek volt ielt az birotol hog az w marhaiokat ki so-
rén Meg valtozot melleie bocatanaia Az vag ez iellel az w 
adossokat ellő hinaiah cak kereteznek az birotol 
kowetkeznek volt hog meg loltek az w sorén valtozot 
Marhaiokat mellire ille(n) sowal illette wket hog meg 
rwtolta es meg sidogatta wket sem ielt ne(m) adot sem 
torwint nd(m) töt semi igazai ne(m) bocata wket 
[BesztLt]. 

következmény urmare, consecinţă; Folge. 1847: instá-
lom méltóztasson még annyi fáradságot tenni, hogy 
ezen Rácz Sógorhoz intézett leveleket Kézhez küldeni, 
hogy láthassa meg a* jo Sogor hozzám küldött darabos 
rendgyeinek mi lett következménye [Szentháromság 
MT; Pf Jánosi Drusiánna özv. Bereczky Sándorné lev.] | 
a kerpenyesieka két vármegyei táblabíró urak által meg-
intették a bucsumiakat, hogy ők a Varga Katalin ta-
nácsadásairól lemondanak, s Varga Katalint adják ki, 
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mert ők nem felelnek semmi további rossz következ-
ményről [VKp 245. — aKerpenyes (AF) lakosai]. 

következő I. mn 1. următor; folgend. 1657: következő 
éjjel mi is érkezvén, őka is a városból kiütnek az ellenség 
táborára vélünk együtt [Kemön. 221. — a A Kassát vé-
dők]. 1742: az tavalyi Quotta szerint reánk jött Summá-
nak egy részét tőstént repartialtuk, hogy az zegeny adó-
zó rend lassan lassan meg szerezvén obtingensit praeoc-
cupalhatnak az kővetkező Militaris Executiot [Hsz; 
ApLt 4]. 1783: az akkori Hetes Kis Birót Jósa Mártont 
küldöttem fel az Udvarba, azon idéző Compulsorium-
mal, hogy az ő Nga Udvari Cselédgyeit következő napra 
Somlyóra idezze bé Authenticatiora [Perecsen Sz; IB]. 

Szk: egymás után ~ egymást követő. 1842: egy dara-
botska fölgyit . . . olly formálag adá által Vas Mihálly 
. . . Ifjab Vas Jánosnak . . . egymás után kővetkező 12 
Esztendőkig addig pedig Sem maga sem postalitasa (!) 
Ki ne válthassa [Bözöd U; Borb. II]. 

2. alábbi, alább következő; de mai jos, care urmează; 
untén folgend. 1862: most mig Isten kegyelméből egész-
séggel, és ép elmével birunk, kívánunk vagyonunk fölött 
rendelkezni, és egyetértőleg a következő kölcsönös vég-
rendeletet tesszük [Kv; Végr.]. 

3. bekövetkező; care urmează/va avea loc; eintre-
tend, erfolgend. 1662: Az öreg fejedelemtül maradt ta-
nácsurak . közül többek elhalának, mellyből 
akármelly értelmesek is az országnak immineáló, függő-
leg következő romlását ítélhetnék [SKr 306-7]. 1769: a 
Kalendarista szűken biztatván w n esztendőbe követ-
kező szürettel [Ne; Told. 5a]. 

4. vmit követő; care urmează după ceva; etw. fol-
gend. 1805: (A tóhely) ki váltásából kővetkező osztály 
egyben zavarásának el távoztatására hagyatott a" Tóó 
osztatlan [Ne; DobLev. IV/887.3a]. 

5. eredő, származó; care se produce; entstehend. 
1818/1820: Ki kötvén az égi tűztől, és gonosz ember 
gyujtogatása, vagy pedig a Falubelieknek vigyázatlan-
sága miatt támadott, 's házról házra el harapazott égés-
ből . . következő károkat mellyeket az Árva tartozik 
szenvedni [Kv; Pk 4]. 

II. ſn 1. tbsz az alábbiak; cele de mai jos, cele ce 
urmează; Untenſolgende/stehende. 1726: Ez az eleve 
valo meg hâtározás Sinor mérték gyanánt Szolgálván a' 
következőkre . . . nem praetendalhattya . . . azon Sum-
ma meg fordittását [Kv; Ks 74/56.55]. 1834: Ertésitteni 
kivánom a' következőkről [Vaja MT; HbEk]. 1852: Öz-
vegy Vizi Lajosné Horvát Katalinnak a ' Károlyfehérvá-
ri Méltóságos Cs. Kir. Vidéki parancsnoksághoz . . . bé 
adott kérelmére . . . feleletemet következőkbe kivá-
nom meg tenni [Nagylak AF; DobLev. V/1330]. 7860: el 
jöttnek látván az időt, melyben ügyeimet halálom eseté-
re rendezni . szükséges; ennélfogva végakaratomat 
előleges meg fontolás után a következőkben nyilvá-
nítom [Kv; Végr.]. 

2. ivadék, utód; urmaş, descendent; Nachkomme/ 
folger. 1796: (A privilégiumban) maganoson tsak egy 
szemelly sem említtetik, hanem in Genere a' Communi-
tas, és a* Városnak Lakossai, Vas mivessei, és az ö Tár-
sasagokban, iminnen, 's amonnanis egyben gyűlt szemé-
lyek s ezeknek succesori, vagy kővetkezői [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 36]. 1824: Mind én B. Szent Kereszti Má-
ria, mind Kővetkezőim, ha a Jószág Birtokáért, az Zálo-

gosito Mlgos Groffné8 vagy Kővetkezői törvényesen in-
petáltatnának azon iránt, az özvegy Mgos Groffnét, és 
Kővetkezőit evincálni tartazunk [Mezőbodon TA; Ks 
89. — aGr. Petki Józsefné Áts Erzsébet nyil.]. 1829: Én 
Dobolyi István . . . részemet . . . cedalom és eflective 
transponálom két Testvérem Dobolyi Sigmond Urnák, 
és Bartók Ádámné Dobolyi Klára aszszonynak oly for-
mán, hogy azt magok, és Törvényes következöjök 
örökre bírják [Ne; DobLev. V/1155]. 

következőleg 1. következésképpen; prin urmare, ín 
consecinţă; folglich. 1790: Helvetiai Confessiot tartó 
Vallásunk a' több bé vett vallásokkal egyenlővé tétet-
vén, azon egyenlősítésből önként következik, annak 
szabad gyakorlása, és továbá következőleg egyik bé vett 
Vallásról a' másik ugyan bé vett vallásra a lelki esméret 
meg győződéséböl származott szabad által menetel [Kv; 
SRE 267-8]. 7796: Minthogy . . . az el Zállogosiţto 
Szántó Mihálynak én édes fia és következőleg immedia-
tus Successora vagyok, nem tehetem, hogy tulajdon en-
gemet illető 's másoknál lévő részeimet mások által hasz-
náltotni nézhessem [Ne; DobLev. IV/761.la]. 1846: 
Darvas János kivel sem esmerettségem, következőleg 
baráttságom soha vélle nem volt, bé jótt az érintett foga-
dóba [Dés; DLt 530/1847.27]. 

2. következő/alábbi módon; ín felul/modul următor; 
folgendermaßen/weise. 1815: Besenyei Marton Székelly 
Nemes . . vall a* kérdésekre következőleg [Szentimre 
MT; BalLev.]. 1835: a Rájsul körűi lévő kaszálonok . • • 
es a Téglánál fenn maradatt kaszálóknak a fenn irt Esz-
tendei hasznokat lititatio utján adnok el . . el menvén 
lititalok a következőleg . . A rájsult kŏrűlette levő ka-
szálóval a többet igérö Tettes Barta Jóseff Úrra Dobol-
tatván húszon öt Rf . . . Váltóba [Dés; DLt 336]. 

3. azután, azt követően; după aceea; dann, darauf-
folgend. 1812: Földjét, mellyet erőszakason bé ve-
tettenek s kövötközöleg ennek termésit . . . meg is arat-
ták [M.bölkény MT; Born. G. XIII. 16]. 1827: miket ho-
zott az Exp(one)ns aszszony Ferje házához és miket 
szerzettek következőleg edgyütt? meg nem tudom hatá-
rozni [Koppánd AF; DobLev. V/l 109.15 Milik István 
(62) jb vall.]. 1843: látván hogy a Bakkan Kupfer van 

fel bontattuk, gyengetske Lakatját ő a kezivel le fo-
tsarván, következőleg a . . . talált portékákat ki vet tük 
[Bágyon TA; KLev. Tőrök István (26) vall.]. 

következtében vmi következményeként; ín urma/ 
drept consecinţă a ceva; einer Sache zufolge. 1765: min-
den külön kenyéren lévő gazda a maga ekebeli m á r h á j á -
val kiálljon szántani, ugy azonban, hogy vonakodás ese-
tében vagy ki nem állás következtében megbűntetődjek 
ugy, miként az eke napszám jár [M.bikal K; RAk 256]. 
1849: Krizsán Mária javait rendőrigazgatói át-
írás következtében kezemhez vettem [Kv; Végr. Vall. 5]. 
1852: Betegség neme: Idétlen szülés következtében méh-
dagadás [Dés; RkHAk 138]. 

következtet 1. vmilyen következtetést von le; a deduce 
ceva, a trage o anumită concluzie; folgern. 1847: kérdez-
ték Varga Katalintól, hogy hová való, mely kérdésekre 
azt felelte, hogy bécsi. Ebből az emberek azt következ-
tették hogy Varga Katalin valami bécsi nagyúri csa-
láddal vagy éppen az uralkodóházzal atyafias, s azért 
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rendelkezik oly bátran mindenekről az emberek előtt 
[VKp 248]. 

2. okoz; a cauza; verursachen. 1820: a G alatti hiteles 
visum repertum tisztán arra mutatt, hogy a' Kretsun Jo-
sziv halálát, ezen történetes ütés következtette légyen 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

következtethet vmilyen következtetést levonhat; a pu-
tea deduce/trage o anumită concluzie; folgern können. 
1850: Hogy mindnyájon jol vagyunk, abból következ-
tethetni, hogy éppen meszelődünic [Kv; Pk 7]. 

követlen drágakő/ékkő nélkül; fåră piatră preţioasă/ 
scumpă; ohne Edel/Schmuckstein. 1625 k.: Adot most 
az relicta ele egy kouetlen gyreot nyom Aranyat 2 1/8 
[Kv; RDL I. 126]. 1639: kett keouetlen arany gjúrú [Kv; 
i.h. 116]. 

követő I. mn care urmează; folgend. 1766: Jósika Im-
reh Uram . . . Januarius holnapnak 27 Napját kővető 
éjtzakán fél éj tájban maga mellett lévő feles számból ál-
lo emberekkel fegyveres kézzel . . . Udvarházomra és 
Curiámra . . . réá ment [H; JHb XXXV/54]. 1798/1799: 
a* Torotzkai Lakósok, és a* Méltóságos Thorotzkai Fa-
mília közt, mindenkor Judicialis Actusok és Judicium 
előtt forgott Controversiák, és ezen Actiot meg előző, 's 
kővető Collisiók voltak [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
323]. 1827: ezen Joszágot, a hozzá tartózó portíoval ed-
gyütt 120 ~ száz husz Váltó Czédula Rhforintokban 
négy egy mást kővető esztendőkig . . . által adtuk [Ne; 
DobLev. V/1128, la]. 1852: Betegség neme: Orvérfo-
lyást követő brand [Dés; RkHAk 140]. 

II. fn 1. aderent; Folger, Anhänger. 1660: Az mellett 
igéri Kegyelmed atyafiságos jóakaratát, ha Kegyelmed 
szavainak kővetője leszek [TML I, 557-8 Teleki Ferenc Te-
leki Mihályhoz]. 1737: adott az Ur Isten égj Fiu magzatot8 

kit is kereszteltettem . Györgjnek; adgja az Ur Isten, 
hogj légyen mind nevének mind szép virtussainak álha-
tatos követője [ArJk 42 Zágoni Aranka György születési 
bejegyzése. — aSzéken (SzD)]. 1865: kérem gyer-
mekeimet, . . . a' házasság kötésekben is azt tartsák sze-
mök előtt, hogy magokkal egy nemzetből valókkal 's egy 
vallást követőkkel lépjenek a' szent frigyre [Kv; Végr. 4-5]. 

2. mi ~ mitévő; persoană care procedează aşa cum 
este sfătuit; was einer/eine Person anzufangen/tun soll. 
1678: Talám nem megvetendő ez alkalmatosság is, 
Kgldtől azért kegyelmesen vesszük, ha tetszését meg ír-
ja, mi követők legyünk [TML VIII, 368 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 

kő-vető köhányó; persoană care scoată pietre de un-
deva; Steinwerfer/lader. 1725: adtam a' Szucsáki kö ve-
tőknek fl: hung: 10 d: 96 [Kv; Ks 15. LIII]. 

követség 1. üzenet; comunicare, mesaj; Botschaft, 
Nachricht. 1570: fylep Gŏrgh vallya Aztis Thw-
gya hogy az ázzon Ala híwatta az Trombitást Byro Kato 
hazahoz leanyaual es az lean otth bezellete megh az 
ázzon keuetseget Neky [Kv; TJk III/2. 20]. 1573: Zeoch 
Kozmane Azt vallia hogi Eoteleh Izente volt megh 
Myhalnak hogi Minden kesedelem nelkwl ely Mennien 
hazatwl Mert megh verety, Eo megh Monta az Keowet-
seget Neky [Kv; TJk III/3. 76]. 1605: azt izenni ennekem 

következendőleg 

eo kegielme, melj keouetsegeth igj mondanak megh, 
hogy . . . the Sigmond Kiraljnak Árulója vagj ugj mond 
[UszT 19/82]. 1634: meg monda(m) az koúetseget az 
szolgalonak [Mv; MvLt 291. 10b]. 1677: Az nemesség s 
végbeliek micsoda követséggel küldöttenek hozzám, én 
is micsoda választ adtam reá, hoffmester Baló László 
uramnak oda küldöttem [TML VII, 421-2 Teleki Mi-
hály a fej-hez]. 1736: (A lakodalmi előköszöntők) az 
menyasszony fő-gazdáját az násznagy nevivel köszön-
tötték Akkor az gazda vagy egy nagy selleg vagy po-
hár vagy fazék bort az előlköszöntőkre köszönt . 
Azután az öröm-mondók visszamentenek, és az nász-
nagynak az követséget megvitték [MetTr 379]. 

Szk: ~é?/ hordoz. 1614: ezt mind ez világh Jol tudgya 
hogy oda Jeot hozzayok Irogatott izengetett nekiek 
Dengeline8 Azzoniomhoz Kende Ferencz Vyhely Mar-
ton voltak inkab az feö posták eok hozdoztak az keö-
wetseget [Nsz; VLt 53/5267 G. Keörtuelyesi (21) vall. — 
aDengeleghiné, Báthori Gábor kedvese]. 1763: A kik az 
követséget hordoztak az Asz(sz)ony eö Ngához . . . be-
tsúletes Nemes Emberek(ne)k hallattuk lenni [Kóród 
KK; Ks 22/XXIa] * felveheti a ~et felveszi a ~et * 
felveszi a ~et. 1597: Igiartho Simon wallia kere-
nek ackor engemet ew kegmek hogi ezt az keowetseget 
fel wenne(m) es el menwe(n) Marthon deákhoz az dolgot 
ekkeppe(n) beszéllene(m) megh nekie. De en ew kegmek 
eleot mentem azzal magamat hogi effele dologb(an) 
egiedewl fel ne(m) wehete(m) az keowetseget [Kv; TJk 
VI/1. 64]. 

2. diplomáciai üzenet; mesaj diplomatic; diplomati-
sche Botschaft/Note. Szk: hordoz. 1618: ezféle ha-
mis követek vesztik egybe gyakorta az fejedelmeket, az-
kik nem olyan követséget hordoznak, azmibe urok bo-
csátja. hanem olyakot, kikkel zűrzavart csináljanak 
[BTN 158]. 1677: hasonlo poenaban incurrállyanak 
azok-is, a' kik tudva afféle ártalmas leveleket, vagy kö-
vetségeket hordoznának [AC 88] * ~et hoz. 1619: Im-
már Magyarországból magyar követ jő, nem német, lás-
sa nagyságod, mellik hoz igazán magyar követséget 
[BTN^364]. 1668: ö olyan követséget nem hozott, hogy 
Gyalu meg ne adassék [TML IV, 265 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz] * ~et instituál diplomáciai üzenetet 
küld. 1677: semmi követséget, valamellyek az Országot 
és közönséges dolgot illetik, Gubernátor Urunk ŏ 
Nagysága, és Tanácsok hire nélkül ŏ Felsége ne hallyon, 
és választ semmi külső Fejedelmeknek ne adgyon se 
követséget ne institualjon, ŏ Nagyságok hire nélkül [AC 
23]. 

3. küldetés; misiune; Sendung. 1668: Ha keresztyén-
ségemet nem nézném, úgy lássa Isten szívemet, ezt az kö-
vetséget is, kit nehezen vivék asszonyunknál végben, 
hogy valamit szerezhessek az pasának, csak félben ha-
gyom vala [TML IV, 376 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1670: Nemessényi, ki vármegyék követségében 
gyakran járt Bécsbe, most is oda fel lévén, egy darabig e-
gyütt jött vellek [TML V, 268 Vesselényi Pál ua-hoz]. 
1753: Nótárius Uram, Jancso Mihály Uram Megyessen 
voltak város követségiben [Kvh; HSzjP]. 

Szk: levéllel (és) szóval való 1605: Megh ertettek 
eo kgmek biro Vramtol Coloswary János Deaknak Di-
rectornak, Giulaffy Vram eo Nagatol keowetsegbe valo 
ide Ieowetelit lewellel ez zowal valo keowetsegel [Kv; 
TanJk I/l . 510]. 1662: Dániel István uram ment-e el, 
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vagy más, még nem tudom, gondolom ugyan, hogy ő ke-
gyelme, de csak levéllel, nem szóval való követséggel 
[TML II, 248 Rédei Ferenc Teleki Mihályhoz] * 
nyelvvel való 1568: Tyztelendeo Byro vram es 
Eskewth vraynk Zolgalatwnk Ayanlasanak vthanna: 
Nyelwel walo Keowetsiggel Bochyatottwk ktekhez ez 
my Atyankfyat Eskewth polgár Tarsunkat Zekely 
Gergelt az kalmar es Egyeb kereskedeok dolgarol [Dés; 
BesztLt 61]. 

4. követi küldetés/megbizatás; delegaţie; Gesandten-
sendung/auftrag. 1542: engemeth kwldç>th wala azo-
nywm az k: lewelewel az Barathoza es egeb dolgokfelol 
az kewwettsegnek [Fog.; LevT I, 16 Petrus Orozy Zalay 
Jánoshoz. — aFráter Györgyhöz]. 1585: Haúaselfolde-
bol Júta Vrunkhoz Egy Boer kowetsegen [Kv; Szám. 
3/XVIII. 31-2 Gellien Imre sp kezével]. 1598: Barrabasi 
Lenart es Chwder Lenart . . . az Molduaj Vaidatul Jeo-
nek uala keoúetsege(n) voltak oda [UszT 13/37 Marti-
nus Sillo de Cichio3 pp vall. — aCsicsó Cs]. 1610: Jöve 
meg Imreű János Magyarországból az követtségről, az 
békességtractálás dolga felől, kit meg is szerzett volt 
[Kv- KvE 14 l SB]. 1657: Az palatínus követjét az fejede-
lem ily szókkal bocsátá: Mivel az urad, mint mediator 
pacis, tégedet ily színes követséggel tractára bocsátott, 
másfelől szalatt ellenségemet reám hozta: azt érdemle-
néd, elüttetném fejedet [Kemön. 68. — aBethlen Gá-
bor]. 1710 k.: a commissióba, követségre való küldésre 
hívatott a fejedelem [BIm. 1032]. 

Szk: ~be bocsát. 1598: Nagj Demeterj Gyeorgj Vitte 
Haller gaborth es Trausner Imkatchott Mikoro(n) 
Vrunk eo felsege keöetsegben bochiata eóket Maximi-
lián Herchiegheóz3 Kassara [Kv; Szám. 8/V. 165. — 
aMiksa főherceghez] * érkezik. 1640: és Havasal-
földéből érkeztek követségben az püspök és hét fő boér, 
az országnak az fejei [HGN 64] * ~ be indul. 1672: Kö-
vetségben indultak portára, mely egész bolondság, sőt 
ha nem acceptáltatnak, ezzel szaiják el végképpen Ma-
gyarországot, mert soha bizony azután tracta által sem 
vihetni semmit végben az német előtt [TML VI, 412 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * ~be jő. 1667: Ezen 
levéllel ugyanazon eb követségben fog jűni urunkhoz, az 
ki Zólyomival oda volt, melyet urunknak az én tetszé-
sembűí úgy kellene csak excipiálni, mint az ebet, s írás-
ban választ sem kellene adni [TML IV, 124 ua. ua-hoz] 
* ~be küld. 1619: meglássa másszor az uratok, kit küld 
követségbe idea [BTN r 296-7. — aA Portára]. 1710 k.: 
Két vagy három nap múlva hozzák a fejedelem commis-
sióját, melyben parancsolja, menjek Fogarasba, s olyan 
dispositióval hagyjam házamat, hogy követségbe küld 
[BOn. 680] * ~be küldetik. 1665: Tegnap estve felé se-
regenként jövének váradi törökök ide az vára alá. Az 
pasa levelet küldött be . . . bejöttek volna hozzám, de 
nem bocsáttattam, látván levelekbűl a pasának, hogy 
nem küldettek követségben |TML III, 366 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz. — Székelyhíd (B) Vára] * 
~be megy. 1612: Menének az erdélyi urak, követségbe 
az második Mátyás királyhoz szép, drága 
ajándékokkal3 [Kv; KvE 146 SB. — aKöv. a nevek fels.] 
* ~ben jár. 1619: az az magyar azmiért jött, kételen és 
nem jóakaratjából jött; azért küldött egy németet véle, 
hogy egyebet ne mondhasson nagyságod előtt, hanem 
azmit mondatnak véle. De iţem igaz követségben járnak, 
meglátja nagyságod3 [BTN 297. — aA törők vezír] * 

~en expediáltatik. 1667: En Nemes János ki mostan az 
en kglmes ura(m) s az Nemes orsagtol az Fenjes portara 
követsegen Expedialtatom. Recognoscalom . . . Hog 
adot en kezemhez az en kglmes Ura(m) ö Nga . . • 
három Ezer vert Aranjakot [Gyf; UtI] * ~e/i jár. 1579: 
az chŭkat (!) peter wyza Joŭe ő Nagtol feyrvarol az my-
nemo koűetsegen Járt wolt budan [Kv; Szám. 1 /XVIII. 
12] * jő. 1625: Jöve követségen az második Ferdi-
nandus császártól Sennyei István [Kv; KvE 155 SB]. 
1653: Ezenközben a kurtánság kettőt választának el ő 
magokban, hogy a mi hadunkhoz jöjjön követségen 
[ETA I, 63 NSz]. 1663: Az Moldvay Vaida ŏ kglme Ma-
giar Deakja Mathé Deák Vr(am) jŏven hozánk vrátul 
kŏvetsége(n) jelenté3 [UszLt IX. 75. 49 fej. — aKöv. a 
részi.] * ~en küld. 1588: Ez horuat Mihalt Kwlte volt 
az feiedele(m) Bwdara keowetsegen [Kv; Szám. 4/L. 11]-
1625: Juta Balashazi Lazlo fja eo felsege Küldi Keouet-
sege(n) az Portara [Kv; i.h. 16/XXXV. 194]. 1634: az 
Czykbannis óttem az kit ott főztenek volt miuel engemet 
kóvetsegen kóldóttenek uala oda [Mv; MvLt 291.22b]. 
1657: Leopold herceg Barkóczi Lászlót küldé követsé-
gen [Kemön. 285] * ~et visel. 1667: Hogy tudjon az 
szegény legény a között a tökéletlen nemzetség között 
követséget viselni [TML IV, 173-4 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz] * ~re küld. 1710: Szintén akkor akarja va-
la Vajda Lászlót a fejedelem portára küldeni követségre 
[CsH 181] * ~w/ küld. 1657: Ez király3 portára is 
követségül küldötte vala azt az Strassburg nevű úri em-
bert, ki azelőtt is Erdélyben resideála Bethlen Gábornál 
[Kemön. 156. — 3Gustavus Adolphus, svéd király]. 

5. diplomáciai követség; solie/delegaţie diplomatică; 
diplomatische Gesandtschaft. 1657: Bethlen Istvánnak 
azért megígírék az fejedelemséget az portán, és noha or-
szág neve alatt mind Bethlen Istvánhoz Budára, s mind 
portára elég követségek küldettek, de csak heában | Mi-
dőn Sároson az lengyelországi követséget meghall-
gatta volna, engem néhány egybenjáró poharakkal meg-
ajándékoza, s akkor nem parancsok semmit az fejede-
lem [Kemön. 172, 229]. 1662: sokfelől a keresztyén feje-
delmektül is a fejedelem udvarát méltóságos követségek 
gyakorlani kezdették vala [SKr 332]. 

6. kérés, kérelem; cerere, petiţie; Bitté, Gesuch. 1580: 
Megh ertettek Az Iegnek torlassa myat valo fogyatko-
zást, Azért wegeztek eo kegmek egez varassul hogy Biro 
vram az Malom mesternek keowetsegere, ha tyzed allya 
kel, azt Aggyon, ha teob kelis adasson eokegme teobbet 
hogy Az Molnok ne allyanak megh [Kv; TanJk V/3. 
211b]. 

követség-ajándék követi ajándék; cadoul oferit/dat de 
un sol/trimis; Gesadtengeschenk. 1662: Persiai portára 
való követség ajándék [SKr 344]. 

követségbeli követi; de misiune diplomatică; gesandt-
schaftlich. 1670: Azután is mint forga s mint h o z ó d o t t 
elő az Naláczi uram követségebeli dolog is . . halasz-
tóm az Kegyelmeddel való szemben léteire [TML V, 345 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 

követséghordozás követségviselés; solie; Gesandten-
dienst. 1618: eddig is kitetszett és ezután is jobban kitet" 
szik az jámbor szolgának urának és országának valo 
igaz követséghordozás [BTN 158]. 




